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EXAMINING THE IMPACTS OF OIL PRICE CHANGES ON DOMESTIC ECONOMY: 

THE CASE OF MALAYSIA 

Siok Kun Sek*  

 

 

ABSTRACT 

The impacts of oil price changes on economy have long been studied.  In this paper, we 

extend the research on the effects of oil price changes on economy to the case of Malaysia, a 

country that is both consuming and supplying oil. We are interested to investigate how the oil 

price changes can influence the economy of an oil exporter and oil impoter country like 

Malaysia. To be specific, this paper has two main objectives. The first objective is to 

disentangle the impacts of oil price increases and the oil price decreases on domestic price at 

consumer, producer and import levels of Malaysia asymmetrically.  The other objective is to 

compare impacts of oil price changes on domestic price at disaggregated levels, i.e. across 

several industries/ sectors. For the purpose of study, a nonlinear autoregresive distributed lag 

(NARDL) model is applied. The model captures the asymetric effect of oil price changes, i.e. 

the impacts of oil price increases and oil price decreases separately. Our results reveal 

asymmetric long-run impacts of oil price changes on domestic price changes in Malaysia. 

However, the sign and size of the effects vary across sectors and price indices. The impacts of 

oil price changes are larger on import  and producer price levels but the effect is limited at 

consumer level. The sectoral oil dependency and the policy effect matter on determining the 

effects of oil price changes on economy. Although oil price changes is not the main determinant 

to domestic price changes in Malaysia, earlier action should be taken to control the negative 

effect of oil price fluctuations, for instance through monetary policy control to maintain 

economic stability.  

Keywords: inflation, oil price, asymmetric effects, ARDL and NARDL models, 

inflation 

JEL classification: C23, E31, Q43 

 

INTRODUCTION 

The impact of oil price changes on economy has long been discussed and documented 

through financial reports and research findings. Over fluctuation of oil price changes may affect 

the economic performance and stability especially for the main oil importing countries. Higher 

oil price may lead to higher inflation and lower economic growth. However, the oil exporting 

countries may be benefitted from higher oil price.  

Apart from the oil dependency factor that leads to different impact of oil price on 

economy, oil intensity can be matter as well. İndustry sectors that are more oil intensive may 

receive larger impact from oil price changes as these sectors are highly consumed oil in 

productions and sensitive to oil price changes. 
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Also, effective monetary policy can help to mitigate the negative impact of oil price 

changes on economy. Many researchers agreed that effective and credible monetary policy can 

help to reduce the inflationary effect of oil price (e.g. Chen (2009), Bernanke et al. (1997) and 

Blanchard and Gali (2007)). İn this study, we seek to investigate how these factors are relevant 

on explaining the impact of oil price changes in Malaysia, a country that both consuming and 

producing oil. 

According to Prambudia and Naskano (2012), Indonesia and Malaysia are the main oil 

exporters in ASEAN. The oil and gas sector has contributed 22% to the government revenue in 

2015. There is a falling trend on oil contribution to government income from as much as 40% in 

previous years to 30% in 2014. The decline of oil prices by recent years also causes to the drop 

of government revenues and expenditure (EOG Asia, 13 February 2015). The volume of net 

export on crude oil has been declining and Malaysia has been a net importer of crude oil since 

2014 (The Star, 21 January 2015).  At the same time, Malaysia shows an increasing trend in oil 

consumption due to rapid urbanization and insutrialization. The main oil consumption sectors 

are transportation and industry sectors. As discussed in Prambudia and Naskano (2012),  

transportation and industry sector consumed 70% and 28% respectively of Malaysia’s total oil 

consumption in 2009. The subsidy on oil has been implemented in Malaysia since 1983 but the 

system was replaced with a managed floating system starting on 1st of December 2014 to 

monitor the oil price in Malaysia.  

Focusing the study in Malaysia, we seek to investigate how the oil price increases and 

decreases can affect the domestic price at consumer, producer and import levels at 

disaggegrated levels/ industry sectors. We also seek to reveal the main determinant to domestic 

price changes in Malaysia. A nonlinear autoregressive distributed lags (NARDL) model is 

applied to capture the asymmetric effect of oil price changes (oil price increases and decreases). 

Our results provide evidences on the asymmetric effect of oil price changes on domestic price 

levels which vary across sectors and price levels. Although oil price is not the main determinant 

to domestic price changes, oil price changes tend to have larger impact at import  and producer 

price levels. Such impact is negible at consumer price level across sectors. The results imply 

that monetary policy that targetted at low inflation and oil subsidy helps to control the negative 

effect of oil price changes at consumer price level. The oil intensity factor also matter as oil 

production industry tend to receive larger impact of oil price changes relative to other sectors. 

The sectoral oil dependency and the policy effect matter on determining the effects of oil price 

changes on economy. Although oil price changes is not the main determinant to domestic price 

changes in Malaysia, earlier action should be taken to control the negative effect of oil price 

fluctuations, for instance through monetary policy control to maintain economic stability.  

The remaining paper is organized as follows: section 2 provides a review of literature; 

Section 3 explains the data; Section 4 discusses the methodology; Section 5 summarizes the 

results and the final section concludes the findings.  

LITERATURE REVIEW 

KEY CHANNELS OF TRANSMISSIONS 

  Oil price changes can affect economy through different channels of transmissions. The 

three main channels are aggregate supply, aggregate demand and monetary policy responses. 

From the supply or production side, lower oil price may lead to lower production cost which 

may then transmit into lower consumer price or inflation (Finn, 2000). From the demand or 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

3 

 

consumption side, lower oil price implies cheaper energy cost and higher consumption power as 

real income increases. This may create to higher consumption (Kilian (2014) and Hamilton 

(2003)). 

  Since oil price changes may lead to economic fluctuation through higher inflation or 

recession, the policy responses may play its role to mitigate such impacts. The central bank may 

react to oil price changes by implementing a contractionary monetary policy to stabilize 

inflation and an expansionary policy to boost economy during recession (LeBlanc and Chinn, 

2004). Apart from this, oil price can transmit into growth and inflation through 3 channels, i.e. 

input cost, real income shifts and monetary and fiscal policies (Global Economic Prospects, 

2015). Through input costs channel, lower oil price means lower energy costs, this will lead to 

the drop in general input costs as oil is the main input used for various sectors.  From the real 

income shifts channel, lower oil price generates changes in real income which bring beneficial 

to oil importers but losses to oil exporters. The oil importers will have higher propensity to 

spend, hence higher global demand in the medium term. However, the results may vary across 

countries and over time. Finally from the monetary and fiscal policies channel, the results may 

vary between oil importers and oil exporters. In oil importing countries, lower oil price leads to 

lower inflation expectations in the medium term so that the central bank may implement loosen 

policy to support growth. In oil exporting countries, lower oil price might trigger the central 

bank to implement the contractionary fiscal policy due to the decline in tax revenues from oil 

sector.  

THE RELATIONSHIP BETWEEN OIL PRICE AND INFLATION – A REVIEW 

Previous studies have documented evidences on the impact of oil price changes on 

global economy. However,   the impacts of oil price changes substantially differ across 

industries and countries and change over time. The effects can be studied at aggregate and 

disaggregate levels. At aggregate level, previous results and historical data have shown the 

volatile relationship between oil price shock and macroeconomic performance, especially 

inflation. The strong relationship between oil price and inflation was observed in the 1970’s but 

such strong relationship disappeared in the mid-1980s. For instance, Hooker (2002) studied the 

relationship between oil prices and inflation based on two samples, i.e. 1962 – 1980 and 1981 – 

2000. The results from the first sample showed that oil price had significance impact on 

inflation. No significance results were obtained from the second sample. Many studies also had 

proven on the decline relationship between oil price and inflation after mid-1980. Among these 

studies include Evans and Fisher (2011) and Chen and Wen (2011). Other studies also detected 

on the decline of oil price pass-through on inflation, which among them include Gregorio et al. 

(2007), and Chen (2009). As stated in Chen (2009), the decline of pass-through can be 

explained by the appreciation of domestic currency, more active monetary policy and greater 

openness in trade. Due to the decline impacts of oil price on inflation, Bachmeier et al. (2008) 

argued that oil price movement should not be paid so much concern. Such phenomena can be 

explained by many factors.  

According to Blanchard and Gali (2007), the strong relationship between oil price and 

consumer inflation in the 1970s were associated with low growth and high unemployment. 

However, in the 1990s and 2000s, high oil price shocks did not lead to high inflation as GDP 

had higher and stable growth. The high productivity growth in the 2000s may offset the effect of 

oil prices on inflation. Other explanations to the decline relationship of oil price-inflation 

include the decline in real wage rigidities, higher credibility of monetary policy and the decrease 

in the share of oil in consumption and in production (Blanchard and Gali, 2007); higher energy 
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efficiency of production processes, the price setting due to globalization and also the better 

conduct of monetary policy that help to reduce the impact of oil price shocks (Álvarex et al. 

(2011)).  

Apart from these, some recent studies have found significance impacts of oil price on 

inflation at aggregate level. Among them include Cologni and Manera (2008), Greenidge and 

Da Costa (2009), Misati et al. (2013), Kargi (2014) and Abounoori et al. (2014). Cologni and 

Manera (2008) applied a structural cointegrated VAR model to study the impacts of oil price 

shocks on inflation and output in G7 countries. The results showed that oil price shocks have 

significance impacts on inflation in majority countries and that inflation shocks are transmitted 

into real economy through higher interest rate. The reaction of monetary policy to oil price 

shocks can determine the total impacts of oil price shocks on economy.  

       At disaggregate levels, previous studies reported different results of oil price shocks on 

prices across industries. Among these studies are Baffes (2007) and Harri et al. (2009). A 

number of studies reported significance impacts of oil price shocks on food prices (Ibrahim, 

2015) and agricultural prices (Zhang et al.(2010); Abdul-Rahim and Zaiyawati (2011)). Oil/ 

energy intensity is the crucial factor that determines the pass-through of oil price into domestic 

prices. For instance, oil price changes can affect the commodity prices of food and agricultural 

as these sectors are energy intensive (through fertilizers and transportation costs). Such energy 

intensive cost may add to higher production cost which may then pass-through into higher final 

consumer prices (Ibrahim, 2015).  

Most of the studies on this topic focus the analyses on oil importing countries. Only a 

small number of studies focus on oil exporting countries or compare the results between oil 

importing and oil exporting countries. More recently, Kazemi and Kazemikhasragh (2013) 

investigated the impact of increases and decreases in oil prices on macroeconomics between oil 

exporting and oil importing countries. The results showed that the increase in oil price leads to 

asymmetric effects on output and inflation in oil importing countries which the impacts 

neutralize each other. The decline in oil price causes to lower production cost and higher 

productivity and higher nominal wage. Higher wage implies higher production costs so that no 

decline in product prices in oil importing countries. On the other hand, changes in oil prices 

(increases and decreases) lead to higher inflation in oil exporting countries.   

African Development Bank (2007) conducted an investigation on the impacts of oil 

price increase on oil producing and oil importing countries. A dynamic stochastic general 

equilibrium model is constructed to reflect the African economic conditions. The results 

revealed that doubling the oil price under perfect pass-through and fixed exchange rate regime, 

inflation will increase 2% and output will reduce 6% in the 1st year in oil importing countries. 

But under managed floating regime and perfect pass-through, inflation will increase 5% and 

output declines 6% in the 1st year. However, doubling the oil price in oil exporting countries 

under fixed regime and complete pass-through, both inflation and output will increase much 

higher at 9% in the 1st year. Under managed floating regime and other assumptions remain, 

inflation will decline 13% and output increases 4% in 1st year in oil exporting countries. The 

results imply that monetary policy regime is matter on determining the effects of oil price 

shocks on macroeconomics.  

DATA 

 The study is focused on Malaysia. Our main objective is to investigate the impact of oil 

price changes on tree price levels, i.e. domestic, producer and import levels, at disaggregated 
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level (transportation, fuel and manufacturing sectors). For CPI, we do not have the data for 

manufacturing sector. Apart from these, we also wish to test if GDP can have significant effect 

on domestic price changes relative to oil price changes. All data are collected from the 

Department of Statistics Malaysia except Brent crude oil price is collected from BP Statistical 

Review of World Energy. All data are transformed into log form for consistency. The data are 

as summarized below: 

  

Data 

Total import price index (LIMP) 

Mineral fuels, lubricants etc. (LIMP_FUEL) 

Manufactured goods (LIMP_MANU) 

Machinery and transport equipment (LIMP_TRANS) 

Total producer price index (LPPI) 

Mineral fuels, lubricants etc. (LPPI_FUEL) 

Manufactured goods (LPPI_MANU) 

Machinery and transport equipment (LPPI_TRANS) 

Total consumer price index (LCPI) 

Gross rent, fuel and power (LCPI_FUEL) 

Transport and communications (LCPI_TRANS) 

GDP (RM) 

Brent crude oil price (US$ per barrel) 

Source:  

OIL = BP  Statistical Review of World Energy 

Other data are collected from the Department of Statistics 

Malaysia 

All data are transformed into log form 

METHODOLOGY 

A nonlinear autoregressive distributed lags (NARDL) model is applied to capture the 

short-run and long-run impacts of exogenous variables on the endogenous variable. The 

nonlinearity feature of the model permits interpretation results on the asymmetric effects of oil 

price on domestic price changes/ inflation. Following Pesaran et al. (1999), the conventional 

linear ARDL(p,q) model can be written as: 

'

1 0

p q

t ij t j j t j t

j j

y y x  
 

 

          (1) 

such that 
t

y  is the dependent variable while 
t

x is a  1k   vector of exogenous variables.  On the 

other hand,  
*

j
  is indicated as 1k   coefficient vectors for exogenous variables while 

j
 is given as the 

vector of  scalars and 
t
is a disturbance term with mean zero and a finite variance. We can 

write equation (1) in an error correction format as: 
1 1
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For better interpretation, equation (2) is regrouped and summarized as: 
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1
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          (3) 

where 





 
   

   

capture the long-run relationship among ty  and 
tx .  *

j
and  *

j
 

captures the short-run effect of lagged terms of changes in ty  and 
tx respectively on the 

dependent variable.   
is the error-correction coefficient or speed of adjustment, capturing the 

convergence of ty  to its long-run equilibrium as 
tx  changes. This parameter must in negative 

value to so that there exist long-run convergence to equilibrium level.  

  To capture the nonlinearity or asymmetric effect, we follow the approach by Shin et al. 

(2011) to include the following nonlinear asymmetric feature in equation (3) to give  nonlinear 

autoregressive distributed lags model (NARDL):  

 
1 1 1

' ' *' *'

1 1 2 1 2

1 0 0
t j t j

p q q

t t t t j t j j j t

j j j

y y x x y x x      
 

  
   

 

  

               (4) 

Such that the nonlinear cointegration are given as: 

t t t ty x x u         
0t t tx x x x                                                     (5) 

where    and    are denoted as the long-run parameters associated with 
tx  and 

tx  

respectively. 
tx  and 

tx  are defined as the partial sum of positive and negative changes in tx : 

 
1 1

max ,0
t t

t j j

j j

x x x 

 

                                                                            (6) 

 
1 1

min ,0
t t

t j j

j j

x x x 

 

                                                                             (7) 

In this study, we focus on the asymmetric effect of oil price changes on 3 price levels 

(consumer, producer and import), so that our model specifications are given as: 

 , , , ,s s s

t t t t t tLCPI f LGDP LPOS LNEG LPPI LIMP  

 , , , ,s s

t t t t t tLPPI f LGDP LPOS LNEG LCPI LIMP  

 , , , ,s s

t t t t t tLIMP f LGDP LPOS LNEG LCPI LPPI  

Where s indicate to sector,  s= total, food, fuel and manufacturing. The asymmetric of 

oil price increases ( tLPOS ) and oil price decreases ( tLNEG ) are defined to be: 

 

 

1 1
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min ,0

t t

t j j

j j

t t

t j j

j j

LPOS LPOS LOIL
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The analyses involve several steps. İn the first step, unit-root tests are conducted to 

determine the order of integration. Since the pre-condition to implement the ARDL (NARDL) is 

that all variables must be at most I(1), this step is crucial to ensure no variable with higher 

integration than 1.  Then in the second step, the Schwarz info criterion (SIC) is used to 

determine the optimal lag length to be included in the NARDL model.  After the NARDL model 

is specified and constructed, the bound testing (optional) is performed for the detecting of the 

cointegrating relationship between dependent and explanatory variables. Finally, diagnostic 

tests (ARCH and LM tests) are implemented to test for the autocorrelation of residuals.  

RESULTS 

 Prior to the estimation, unit-root tests (Phillips-Perron (PP) and Kwiatkowski-Phillips-

Schmidt-Shin (KPSS)) are performed to ensure that no variable with I(2) or higher. In general, 

both tests show consistent results, i.e. most of the variables are not stationary at levels. All 

variables become stationary after first differencing. The results indicate that no variable with 

I(2) or higher which fulfill the pre-condition of ARDL and NARDL models.  We then proceed 

to the model specifications and estimations followed by bound testing and residual tests. The 

results of estimations, bound testing and residual diagnostic tests are summarized in Table 1, 2 

and 3 for import price, producer price and consumer price equations respectively. The bound 

testing are significant or rejects the null hypothesis of no cointegration in certain cases. The 

results provide some evidences on the asymmetric long-run impacts of oil price changes and 

other explanatory factors on domestic price inflations. Although the bound testing are not 

significant or lead to inconclusive result in other cases, the speed of adjustment or phi is 

significant and negative in all cases, implying the convergence of dependent variables to the 

long-run equilibrium level due to changes in explanatory variables in all models. This indicates 

to certain long-run relationship between dependent and explanatory variables.  

 Apart from this, the residual diagnostic tests (Lagrange Multiplier (LM) test and Engle’s 

ARCH test) are not significant in all cases, indicating that our residuals of estimations do not 

suffer from autocorrelation and heteroskedasticity problems. To be specified,  the LM test fails 

to detect autocorrelation while the ARCH test is not able to reject the null hypothesis of 

homokedasticity. Next, we provide discussion and comparison on the results based on the 3 

models.  

 Table 1 shows the results of estimation for import price equation. We observe no long-

run impact from oil price increases and decreases on total import price. However, if we look at 

the disaggregated levels, we may observe that oil price changes have significant long-run effect 

on import price in transportation, fuel and manufacturing sectors where the size and sign of oil 

price changes on import price vary across these sectors. The impact is much larger in 

manufacturing sector in the long-run. Higher oil price leads to significant drop in import price in 

fuel and manufacturing sectors. But lower oil price leads to signficant increases in import price 

in transportation and manufacturing sectors. The results imply that when oil price increases 

(decreases), Malaysia will reduce (increases) the imported goods which leads to lower (higher) 

import price. On the other hand, oil price is not the main determinant to import price changes. 

Producer price contributes to large changes in import price both in the short-run and long-run 

across these sectors.  

 Table 2 shows the results for producer price equation. As observed, oil price changes 

have significant effect on producer price changes in all cases in the long-run except 

transportation sector in which the oil impact is only in the short-run. İn fuel sector, oil price 

increases and decreases lead to higher producer price but oil price decreases significantly lead to 
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lower producer price in manufacturing sector. Besides oil price changes, economic output 

(LGDP) and consumer demand (LCPI) also can affect producer price changes. Consumer 

demand seems to be theh main determinant to producer price changes. Such impacts are very 

large in fuel sector and total PPI both in the short-run and long-run.  

 Although oil price changes can have significant impact on import and producer price 

changes, its impact on consumer price is either not significant or leads to lower total consumer 

price in the long-run (see Table 3). Therefore, we can say that although oil price changes can 

influence changes in import and producer prices, its direct impact on consumer price level is 

limited and does not cause to higher consumer price or inflation. This may due to the effective 

policy to create low inflationary environment through petrol subsidy and low inflation 

management. Oil price only has short-run effect and indirect influence on consumer price 

through import and producer price changes. However, such influence is limited or temporary. 

Output or LGDP can have larger impact on consumer price changes.  

Table 1: Results – import price equation 

Variable Total IMP TRANS FUEL MANU 

Short run 

DLIMP(t-1) 

DLIMP(t-2) 

DLPPI(t) 

DLPPI(t-1) 

DLPPI(t-2) 

DLCPI(t) 

DLCPI(t-1) 

DLPOS(t) 

DLPOS(t-1) 

DLPOS(t-2) 

DLNEG(t) 

DLNEG(t-1) 

DLNEG(t-2) 

DLGDP(t) 

DLGDP(t-1) 

DLGDP(t-2) 

C 

 

0.3076* 

- 

0.5530*** 

0.0006 

- 

-0.4108 

0.0923 

0.0293 

-0.0048 

- 

-0.0329 

0.0200 

- 

-0.1529* 

-0.0027 

- 

0.4188*** 

 

- 

- 

1.8058*** 

- 

- 

-0.0747* 

- 

- 

-0.0060** 

- 

0.0725*** 

0.1272*** 

0.0688** 

-0.1702*** 

-0.4007*** 

-0.2756*** 

-4.3180*** 

 

- 

- 

0.4378*** 

- 

- 

- 

0.3017 

-0.0775 

-0.0028 

-0.1333*** 

0.0455 

- 

- 

-0.0692 

0.0111 

- 

1.8088*** 

 

0.1480* 

- 

0.6263*** 

- 

- 

0.1131 

0.3782* 

-0.0213 

0.0717*** 

0.0652*** 

-0.0105 

-0.0151 

- 

-0.0068 

- 

- 

9.1112*** 

Long run 

Phi 

LPPI(t) 

LCPI(t) 

LPOS(t) 

LNEG(t) 

LGDP(t) 

Trend 

 

-0.3630*** 

0.1194 

-0.7621 

0.0781 

-0.0753 

0.2191 

- 

 

-0.5399*** 

2.9946*** 

-0.8631 

-0.0085 

0.0896** 

0.1253 

- 

 

-0.3565*** 

1.1315** 

-7.7901*** 

-0.6807* 

0.1842 

1.0499* 

0.2020*** 

 

-0.8187*** 

0.7305*** 

-0.1245 

-0.1624*** 

0.1540** 

-0.3997** 

0.0768*** 

R square 

LM(2) 

ARCH(2) 

Bound test 

0.8815 

0.0697* 

0.5504 

1.9175 

0.4594 

0.6026 

0.4578 

0.9722 

0.9131 

0.6822 

0.9497 

9.7262*** 

0.8455 

0.0571 

0.5509 

4.6845*** 

Note: *** indicates significance at 1% level, ** significance at 5% level and * significance at 10% level. 
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Table 2: Results – producer price equation 

Variable Total PPI TRANS FUEL MANU 

Short run 

DLPPI(t-1) 

DLPPI(t-2) 

DLCPI(t) 

DLCPI(t-1) 

DLIMP(t) 

DLIMP(t-1) 

DLIMP(t-2) 

DLPOS(t) 

DLPOS(t-1) 

DLPOS(t-2) 

DLNEG(t) 

DLNEG(t-1) 

DLGDP(t) 

DLGDP(t-1) 

C 

 

- 

- 

1.5194*** 

- 

0.9984*** 

-0.3251** 

-0.2765** 

0.0442 

- 

- 

0.0401 

- 

0.1491* 

- 

1.2532*** 

 

- 

- 

-0.0897 

- 

0.4224*** 

- 

- 

-0.0058 

- 

- 

-0.0359*** 

-0.0541*** 

0.0816*** 

0.1514*** 

0.9002*** 

 

0.0892 

-0.1805*** 

2.4659*** 

- 

0.7273*** 

- 

- 

0.4230*** 

-0.3983 

0.3167*** 

0.2143*** 

0.1200 

- 

- 

10.0161*** 

 

- 

- 

-0.4036* 

- 

0.6755*** 

- 

- 

0.0839** 

-0.1006*** 

- 

-0.0272 

0.1991** 

- 

0.1783*** 

-5.3517*** 

Long run 

Phi 

LCPI(t) 

LIMP(t) 

LPOS(t) 

LNEG(t) 

LGDP(t) 

Trend 

 

-0.3748*** 

2.1536*** 

0.8978 

0.0708 

0.1377*** 

-0.4863** 

- 

 

-0.0330 

2.9534 

0.7627 

-0.8472 

3.3592 

-3.5473 

0.6290 

 

-0.5899*** 

7.7699*** 

0.2866 

0.5136*** 

0.7553*** 

-1.9109*** 

- 

 

-0.5727*** 

-0.0868 

0.2983*** 

-0.0038 

-0.0392*** 

0.0728 

- 

R square 

LM(2) 

ARCH(2) 

Bound test 

0.8901 

0.7582 

0.3738 

3.2175# 

0.7657 

0.8424 

0.4780 

2.3638 

0.9679 

0.5332 

0.3032 

8.0426*** 

0.9345 

0.1098 

0.1442 

8.6846*** 

Note: *** indicates significance at 1% level, ** significance at 5% level and * significance at 10% level; # indicates 

inconclusive results at 5% level 

Table 3: Results – consumer price equation 

Variable Total CPI TRANS FUEL 

Short run 

DLCPI(t-1) 

DLPPI(t) 

DLPPI(t-1) 

DLPPI(t-2) 

DLIMP(t) 

DLIMP(t-1) 

DLIMP(t-2) 

DLPOS(t) 

DLNEG(t) 

DLNEG(t-1) 

DLNEG(t-2) 

DLGDP(t) 

DLGDP(t-1) 

DLGDP(t-2) 

C 

 

- 

0.1933*** 

- 

- 

-0.1208** 

-0.0806 

-0.1042** 

-0.0231*** 

-0.0364*** 

0.0481*** 

0.0263** 

0.0957*** 

-0.1796*** 

-0.1121*** 

-6.1593*** 

 

- 

0.1191 

1.0324*** 

- 

-0.0984 

-0.8715*** 

-0.2861* 

-0.0460 

0.0082 

- 

- 

0.3055** 

- 

- 

-4,4565*** 

 

0.5784*** 

-0.0102 

- 

- 

0.0096 

- 

- 

-0.0041 

0.0063 

- 

- 

0.0626 

- 

- 

-0.8173*** 
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Long run 

phi 

LPPI(t) 

LIMP(t) 

LPOS(t) 

LNEG(t) 

LGDP(t) 

Trend 

 

-0.9189*** 

0.2352*** 

0.2107* 

-0.0277** 

-0.1136*** 

0.3759*** 

-0.0248*** 

 

-0.5027*** 

1.5093 

0.3058 

-0.0856 

0.0136 

0.2166*** 

- 

 

-0.1023*** 

-0.5114 

0.0991 

0.1891 

0.4205 

0.5365** 

- 

R Square 

LM(2) – p value 

ARCH(2) –p value 

Bound test (F stat) 

0.9374 

0.3242 

0.1020 

10.0443*** 

0.7228 

0.3480 

0.1511 

2.5305 

0.9308 

0.5996 

0.2280 

10.0479*** 

Note: *** indicates significance at 1% level, ** significance at 5% level and * significance at 10% level. 

CONCLUSION 

We conducted empirical analyses to investigate how oil price changes can affect the 

domestic price (consumer, producer and import price levels) in Malaysia, a country that both 

producing and consuming oil. İn particular, we wish to investigate the asymmetric effect of oil 

price changes (increases and decreases) at disaggregated level in the main industry sectors such 

as fuel, transportationa and manufacturing sectors across three price levels. A nonlinear 

autoregressive distributed lags model (NARDL) is applied to capture the asymmetric effect of 

oil price changes on domestic price changes. We found evidences on the oil price asymmetric 

effect on domestic price changes in Malaysia across sectors. The impact is larger in the long-run 

relative to that in the short-run. However, oil price is not the main determinant to domestic price 

changes. Other better determinant include output, consumer demand and producer price. Also, 

the impact of oil price changes vary across sectors and price levels. Oil price can have larger 

impacts on import and producer price levels but its impact on consumer price is limited, 

temporary and does not lead to higher inflation at consumer level. Such phenomena can be 

explained by the effective policy that leads to low inflationary and stable oil price at consumer 

market, for instance through petrol subsidy and consumer price control.  

As a conclusion, our results reveal that several factors matter on determinig the impacts 

of oil price changes on domestic price changes. These factors include price level, oil intensity 

across sectors, country dependency on oil and monetary policy. Oil price can have larger and 

more direct impact on import  and producer price but lower impact on consumer price. Oil price 

can have larger impact on oil intensive sectors or oil dependence countries as these sectors/ 

countries are more relied on oil in productions. Finally, effective monetary policy is important 

as it helps to mitigate the negative impacts of oil price fluctuations/ changes on domestic 

economy. Although oil price changes is not the main determinant to domestic price changes in 

Malaysia, earlier action should be taken to control the negative effect of oil price fluctuations, 

for instance through monetary policy control to maintain economic stability.  
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 MONTHLY SEASONAL UNIT ROOT APPLICATION FOR HARMONIZED INDEX OF 

CONSUMER PRICES (HICP) SERIES AND SUB-EXPENDITURE GROUPS FOR TURKEY* 

Mehmet ÖZMEN** 

     Sera ŞANLI*** 

 

ABSTRACT 

Considering the importance of Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) with 

respect to making the international comparisons of inflation figures easier for countries relative 

to the usual consumer price index which is evaluated within the country; in this study, it has 

been tried to be determined in which intervals seasonal fluctuations of the HICP series emerge 

and therefore it has been aimed to investigate the seasonal structure of the monthly HICP series 

and its some sub-expenditure groups for Turkey for the periods of 1996M1 – 2016M2 by using 

HEGY seasonal unit root procedure proposed by Beaulieu and Miron (1992). As a result, the 

most intense seasonal fluctuations have emerged at dental services and clothing & footwear 

expenditure groups and these are followed by hospital services and health groups. Findings 

obtained in terms of sectoral classification are thought to be beneficial for firms in 

determination and adjustment of demand and supply conditions and therefore production 

structure. 

Key Words: HICP, Expenditure Groups, Beaulieu-Miron, HEGY.  

 

ÖZET 

Harmonize Tüketici Fiyat Endeksi (HICP)’nin, ülke içinde değerlendirilen alışılmış 

tüketici fiyat endeksine kıyasla, enflasyon rakamlarının uluslararası mukayesesini ülkeler için 

kolaylaştırması bakımından önemi düşünülerek; bu çalışmada HICP serisinin mevsimsel 

dalgalanmalarının hangi aralıklarda ortaya çıktığının ve dolayısıyla Türkiye ekonomisinin 

1996M1-2016M2 dönemleri için Beaulieu ve Miron (1992) tarafından aylık veriler için önerilen 

HEGY mevsimsel birim kök yöntemi kullanılarak aylık HICP serisinin ve alt harcama 

gruplarının mevsimsel yapısının araştırılması amaçlanmıştır. Sonuç olarak, en yoğun mevsimsel 

dalgalanmalar diş hizmetlerinde ve giyim & ayakkabı harcama gruplarında ortaya çıkmıştır ve 

bu grupları da hastane hizmetleri ve sağlık grupları takip etmiştir. Sektörel sınıflandırmalar 

açısından elde edilen bulguların, firmaların arz ve talep koşullarını (dolayısıyla da üretim 

yapılarını) belirleyebilmeleri ve ayarlayabilmeleri açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.   

Anahtar Sözcükler: HICP, Harcama Grupları, Beaulieu-Miron, HEGY.  
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INTRODUCTION 

HICP is an index which is in accordance with internationally accepted standards in an 

extensive manner and is constructed by the Statistical Office of the European Union 

(EUROSTAT), the European Monetary Institute (EMI) and the European Central Bank (ECB) 

(Katsioloudes and Hadjidakis, 2007:163). As also stated by Holmes (2014), “The HICP is the 

measure of inflation which the governing council uses to define and assess price stability in the 

Euro Area as a whole in quantitave terms.” (p.16). This index is compiled of European Union 

consumer price indices (CPI) that are computed on the basis of a harmonized approach and 

precise definitions. In its calculation, it is utilized from a fixed basket of goods and services 

which are measured identically at the national level as in all European Union (EU) countries in 

order to weight the prices (John, 2003:197). The formation of this index and a lot of factors of 

the specific methodology to be used take place in a sequence of European Union Regulations 

that are obligatory from a legal perspective. From this aspect, HICP is based on a statutory 

ground. The basic HICPs of interest may be referred to as  

“the Monetary Union Index of Consumer Prices (MUICP) – an aggregate index covering the 

countries within the euro-zone; 

the European Index of Consumer Prices (EICP) – for the euro-zone plus the other European 

Union countries; 

the  national  HICPs – for each of  the  Member States of the European Union (EU).”  

On the other hand, interim HICPs are available for Candidate and especially Acceding 

Countries. With gaining accession of such countries to the EU, their HICPs are in anticipation 

of being able to be compared to the available Member States to a full extent. The usage of the 

HICPs as the major indicator for checking price stability in the euro-zone regularly has been an 

urge behind the adoption of the harmonisation plan. By means of the index, it is feasible to 

measure the consumer price inflation within the EU and the euro-zone in an internationally 

comparable basis among countries with ease for the evaluation of price stability in the context 

of monetary policy analysis (ILO et al., 2004:453). 

In addition to those described about HICP which is of great importance in terms of the 

assessment of the price stability, by virtue of the data availability of some expenditure groups 

related to this index of Turkey that is regarded as having a candidate status, in this paper it has 

been aimed to detect at which expenditure groups seasonal fluctuations emerge intensely and 

they emerge at which intervals. Therefore, seasonal unit root procedure has been carried out for 

some expenditure groups connected with HICP at monthly frequency. Since we deal with the 

data measured at monthly basis, the possibility of including seasonal unit roots apart from the 

nonseasonal unit root cannot be ignored. Depending on this prospect, necessary filters 

corresponding to the frequencies containing unit roots have been also presented in order to make 

the series in interest stationary. This work is significant with respect to presenting an application 

of monthly seasonal unit root test on HICP series for distinct expenditure groups. 

I. LITERATURE REVIEW 

In the literature, many studies are available concerning the investigation of the presence 

of seasonal unit roots at different frequencies by using HEGY procedure. Here the examples 

regarding to the theoretical extensions of HEGY to the case of monthly data that find wide 

coverage by many authors will be mentioned. 

Franses (1990) and Beaulieu and Miron (1993) have concerned with testing for seasonal 

unit roots by making an extension of HEGY approach to the case of monthly data. 
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Alexander and Jordá (1997) study an application of HEGY test to trade variables for 

Germany, France, the U.K. and Italy with both quarterly and monthly data. According to the 

findings, the presence of seasonal unit roots (thus non-rejection of the null hypothesis 

frequently) manifests itself in a more apparent way when studied with monthly data rather than 

quarterly data. In conclusion, a weak evidence of seasonal unit roots has been obtained for 

German trade balance and French industrial production series; U.K. series has appeared not to 

include any seasonal unit roots and also, Italy has been found to be the only country which 

exhibits seasonal unit roots in all its three variables.  

In their study, Rodrigues and Osborn (1999) have examined the empirical performances 

of Dickey, Hasza and Fuller (DHF) (1984), Osborn, Chui, Smith and Birchenhall (OCSB) 

(1988) and Hylleberg, Engle, Granger and Yoo (HEGY) (1990) tests for monthly series. 

In the study of Gil-Alana (1999), the different versions of tests of Robinson (1994) for 

testing unit roots and other fractionally integrated hypotheses constructed on the zero and/or the 

seasonal frequencies on the interval ],0[   have been handled for the case of monthly data. 

According to the results of Monte Carlo experiments, sufficiency of large numbers of 

observations enables the tests to perform in a good way. Also, the implication of an application 

on CPI series in Spain is the presence of a single unit root at the zero frequency.  

Caglayan (2003) examines the availability of any seasonal unit root for personal 

consumption expenditures made to non-durable and semi-durable goods and services, per capita 

disposable income and stock market returns over the period 1988:01-2000:04. In the study, the 

presence of unit roots has been detected in consumption expenditures and disposable income 

series for both 0 and ¼ frequencies and in stock market returns series for ¼ frequency.  

Lucey and Whelan (2004) make a research on the monthly and half-yearly seasonality 

of the Irish equity market in the long term. The results reveal that a month-of-the-year effect 

with a January peak has been discovered for the Irish equity market, besides April effect and 

semi-annual seasonality.  

Koc and Altinay (2007) have focused on analysing the seasonal differences in monthly 

per person tourist spending in Turkish inbound tourism from a market segmentation perspective 

for the period of January 1992 and December 2004 in order to identify heavy and light users 

segments by utilizing from the Beaulieu and Miron version of the HEGY test and 

decomposition techniques of TRAMO-SEATS and X-12 ARIMA. According to the seasonal 

unit root test results, depending on the non-rejection of the null hypothesis, the presence of unit 

roots has been detected for (long run) zero frequency, bi-annual frequency and most of the other 

seasonal frequencies. On the other hand, when F-statistic results on the five joint hypotheses are 

evaluated, it has been found that only the joint null hypothesis of 0109   cannot be rejected 

at 5% level, thus implying the presence of conjugate roots at ±
6

5
frequencies. 

Lim and Chan (2009) have examined the seasonality of hotel-motel occupancy in New-

Zealand using monthly time series from 1997 to 2007. As a result of HEGY application, for 5% 

significance level, non-seasonal unit root has not been found for the monthly hotel-motel room 

night series and the presence of seasonal unit roots has been detected for the series based on the 

estimated F-statistic for },......,{ 122  . 
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In their study, Kunst and Franses (2011) have considered the problem of testing for 

seasonal unit roots in monthly panel data by making use of the generalization of the quarterly 

cross-sectionally augmented HEGY test to the monthly case.  

In the study conducted by Yildirim, Ertugrul and Soytas (2015), the stationarity of monthly 

employment series has been analysed through the use of conventional, structural break and 

seasonal unit root tests for the period of 2005:01 – 2013:04. Conventional unit root tests have 

presented different results for the stationarity of employment series. Employment series has 

been found to be I(1) when structural change tests – Zivot-Andrews (1992) and Lee-Strazicich 

(2003) – are applied. Beaulieu and Miron (BM) (1993) and Canova and Hansen (CH) (1995) 

tests have been utilized for seasonal unit root procedure. According to the CH test results, the 

hypothesis of stationarity cannot be rejected under all conditions. Also, as a result of BM test 

applications, the evidence of the stationarity of employment has been revealed at long run trend 

and at 2, 3, 4 and 6-month cycles. At 6/5  and 6/  frequencies corresponding to the 

remaining cycles at one year and five-month length, according to the BM test, the evidence of a 

unit root has been revealed for employment series. On the other hand, CH test has revealed the 

stationarity of employment at all frequencies. When two tests are compared, findings of BM and 

CH tests are contradictory for only 6/  and 6/5  frequencies.  

Hepsag (2016) has analysed the validity of the convergence hypothesis of tourism 

markets in seasonal unit root framework of Beaulieu and Miron for the period of January 1996 – 

December 2014 and for 20 major tourism markets of Turkey. According to the results, the 

presence of non-seasonal unit root cannot be rejected only for the Netherlands and the Romania 

(at zero frequency) for 5% significance level. So, the empirical evidence for the convergence 

hypothesis has been supported in the rest 18 markets of Turkey in the long run. Based on this 

evidence, it has been expressed that the tourism strategies for these 18 markets will boost visitor 

arrivals in the long run. In addition, depending on the rejection of presence of a seasonal unit 

root at semi-annual frequency; a weak convergence has been recorded only between tourism 

markets of Azerbaijan and Turkey in the month of June.  With the rejection of the presence of a 

seasonal unit root at 2/  frequency, the convergence hypothesis has been supported in 12 

tourism markets of Azerbaijan, Denmark, Georgia, Germany, Iran, Israel, Italy, Russia, Sweden, 

the UK, Ukraine and the USA in Turkey in the month of March. With the rejection of the 

presence of seasonal unit root at 2/3  frequency, the convergence hypothesis has been 

supported in 13 of 20 markets in the month of September. On the other hand, the empirical 

results show that a weak evidence of convergence has been recorded for the months of June, 

August, February and November based on the rejection of the null hypothesis for 1 of 20 

markets, 9 of 20 markets, 4 of 20 markets and 7 of 20 markets at the frequencies of  ,  3/4 , 

3/  and 6/11  respectively.   

II. METHODOLOGY 

 Since many time series exhibit substantial seasonality, the presence of seasonal unit 

roots corresponding to various frequencies apart from the zero frequency can be highly possible. 

Essentially, the most popular approach for analysing seasonal unit roots has been developed by 

Hylleberg et al. (1990) called HEGY test. The auxiliary regression model to be formed for 

HEGY procedure can include different combinations of trends, constants and seasonal dummies 

(Sanlı, 2015:3). 
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A. TESTING FOR SEASONAL UNIT ROOTS IN MONTHLY DATA                                                                          

Franses (1990) presents an extension of HEGY procedure to data with monthly 

frequency. Here, the seasonal differencing operator 12  will have 12 roots lying on the unit 

circle ( 01 12  L ) such that  

  ]2/)3(1][2/)3(1[)1)(1)(1)(1(1 12 LiLiiLiLLLL   

                                                 ]2/)3(1][2/)3(1[ LiLi   

                                                 ]2/)3(1][2/)3(1[ LiLi                 

                                                  ]2/)3(1][2/)3(1[ LiLi       (1) 

where all terms excluding )1( L  define the seasonal unit roots (Maddala and Kim, 

1998:368). On the other hand, this factorization of )1( 12L can also be expressed as 

)........1)(1( 112 LLLL  . However; when considered in terms of being more practical, 

the representation in equation (1) is preferred.  

Beaulieu and Miron (1992) also examine the HEGY testing procedure for monthly data. For 

monthly data, the seasonal unit roots can be expressed in the following way: 

            ;1  ;i  );31(
2

1
i );31(

2

1
i );3(

2

1
i )3(

2

1
i             (2) 

The number of cycles which correspond to the seasonal roots expressed above are 

6,3,9,8,4,2,10,7,5,1 and 11 cycles per year respectively and the roots given in (2) are associated 

with the frequencies of 
6

5
,

3
,

3

2
,

2
,





   and 

6


  respectively. Notice that the root 1 is 

not a seasonal unit root, rather it defines the long run (or zero) frequency unit root. That is why 

it does not appear in equation (2).        

Assume that ty  shows the series in interest which has a data generating process with a 

general autoregression form given as 

ttyL  )(                            (3) 

where )(L  is a polynomial in the lag operator form and t  represents the usual white 

noise process. Given )(L  as a polynomial in the lag operator form, the polynomial )(L  is 

linearized around the zero frequency unit root plus the S–1 unit roots given in (2) for the 

monthly case and so, )(L  is expressed as  

                     )()(
)(

)(1
)()( *

1

LL
L

L
LL

k

k
S

k

k 



 






               (4)  

where  
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 , 

)(* L  is a polynomial associated with roots that are outside the unit circle and the k  

are the zero frequency unit root plus the S–1 seasonal unit roots. As seen obviously from the 

definition of k , the polynomial )(L  will have a root at k  if and only if the corresponding 

k  is equal to zero (Franses, 1991:96).  Now, if we substitute (4) into (3), it becomes 

         


 
12

1

1,13

*)(
k

ttkkt yyL                                      (5) 

where,  

tt yLLLLLLLLLLLy )1( 111098765432

,1 

tt yLLLLLLLLLLLy )1( 111098765432

,2 

tt yLLLLLLy )( 119753

,3  tt yLLLLLy )1( 108642

,4 

tt yLLLLLLLLLLLy )22221(
2

1 111098765432

,5 

tt yLLLLLLLy )1(
2

3 1097643

,6 

tt yLLLLLLLLLLLy )22221(
2

1 111098765432

,7 

tt yLLLLLLLy )1(
2

3 1097643

,8 

tt yLLLLLLLLLy )233233(
2

1 1110976543

,9             (6)

tt yLLLLLLLLLy )3233231(
2

1 109876432

,10         

tt yLLLLLLLLLy )233233(
2

1 1110976543

,11 

tt yLLLLLLLLLy )3233231(
2

1 109876432

,12 
tt yLy )1( 12

,13   

(Beaulieu and Miron, 1992:2-4). 

The test equation for the presence of seasonal unit roots given in (5) takes a somewhat 

different form in Franses (1991) as follows   

2,461,452,341,331,221,11,8

* )(   ttttttt yyyyyyyL              

tttttttt yyyyyy    2,7121,7112,6101,692,581,57
   (7)  

where )(* L  is some polynomial function of L, t  represents the deterministic component 

which may include a constant, seasonal dummies or a trend, and 

ttt yLLLyLLLLy )......1()1)(1)(1( 112842

,1   
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tt yLLLLy )1)(1)(1( 842

,2   

tt yLLLy )1)(1( 842

,3   

tt yLLLLLy )1)(31)(1( 4224

,4   

tt yLLLLLy )1)(31)(1( 4224

,5                                            (8) 

tt yLLLLLy )1)(1)(1( 2424

,6   

tt yLLLLLy )1)(1)(1( 2424

,7   

tt yLy )1( 12

,8     (Franses, 1991:100; Maddala and Kim, 1998:368).   

These transformations ( ,iy s) of ty  in (8) enable the seasonal unit roots to be excluded 

at given frequencies while they are preserved at remaining frequencies. For instance, the ty1  

transformation eliminates the seasonal unit roots and preserves the long-run (or zero frequency) 

unit root. In table 1, the outline of which frequencies, periods and cycles in a year monthly 

seasonal and long run unit roots have and the information on which filters have to be applied in 

order to make the series in interest stationary when related null hypothesis is tested as shown in 

the sixth column of table 1 have been presented: 

 

Table 1: Long Run and Seasonal Frequencies for Seasonal Unit Root Tests in Monthly Data 

 
Frequency Period Cycles/year Root Filter Tested hypothesis 

:0H Unit Root 

0 

Long run 

  0 1 )1( L  01   

6

11
,

6


 

Annual 

12; 1.09 1; 11 
)3(

2

1
i  )31( 2LL   01211   

3

5
,

3


 

Semiannual 

6; 1.2 2; 10 
)31(

2

1
i  )1( 2LL   087   

2

3
,

2


 4; 

3

4
 

3; 9 i  )1( 2L  043   

3

4
,

3

2 
 

Quarterly 

3; 1.5 4; 8 
)31(

2

1
i  )1( 2LL   065   

6

7
,

6

5 
 

2.4; 1.7 5; 7 
)3(

2

1
i  )31( 2LL   0109   

  

Bimonthly 

2 6 -1 )1( L  02   

Note. The information on first five columns have been obtained from Diaz-Emparanza & López-de- Lacalle (2006:7).  

An application of OLS procedure to the equation (7) will present us the estimates of the 

i . By the same logic in quarterly case; if 2  through 12  are significantly different from zero 

(the case in which the null hypothesis of stochastic seasonality is not true), then there will be no 

seasonal unit roots and the pattern that the data display becomes deterministic or constant 
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seasonal. Therefore, in this situation the dummy variable representation can be applied for 

modelling this pattern. Due to the fact that pairs of complex unit root are conjugates, these roots 

will exist only in case pairs of s'  are jointly equal to zero. If 1  through 12  are all unequal 

to zero, we experience a stationary seasonal pattern and seasonal dummy variables can be used 

to model such a pattern. At the same time, when the coefficient for a given   is statistically not 

different from zero, then it can be said that data have a varying seasonal pattern. If 01  , we 

cannot reject the presence of zero (long-run) frequency unit root and if all i  are equal to zero, 

it becomes suitable to apply the )1( 12L  filter. If only some pairs of s'  are zero, the relevant 

operators can be used. In Abraham and Box (1978), it is exemplified that sometimes these 

operators may be adequate.  

Either t tests or F tests can be employed in order to test for seasonal unit roots at the 

pertinent seasonal frequencies. All critical values of the test have a non-standard distribution. 

So, critical values have been generated by Monte Carlo simulations (Franses, 1991:101; 

Maddala and Kim, 1998:370; Sørensen, 2001:77 ). In table 2, critical values which are obtained 

from Franses and Hobjin (1997) have been presented for 5% significance level and all 

deterministic components. 

Table 2: Monthly HEGY Critical Values for 240 Observations 

Models        

C -2.79 -1.88 3.03 2.99 3.02 3.04 3.06 

C,T -3.32 -1.88 3.01 2.96 3.02 3.02 3.03 

C,D -2.76 -2.76 6.27 6.28 6.21 6.22 6.21 

C,D,T -3.29 -2.76 6.24 6.26 6.18 6.20 6.20 

- -1.91 -1.88 3.05 3.01 3.05 3.06 3.09 

Note.   1 Critical  values   have  been  obtained   from  Franses  &  Hobjin  (1997)  for   S=12 

and  for   5%  significance level (see pp. 29-33) for 20 years. 
2 c  shows  constant,  t  denotes  trend,   d  denotes  seasonal  dummy  variables  and 

“ - ”  shows  no  deterministic  components   (critical  values   have  been   searched 

for  20  years –  that   is  240 observations) 

On the other hand, Beaulieu and Miron (1992) have applied the HEGY procedure as 

different from Franses (1990) in the context that the set of regressors in the equation (5) are 

mutually orthogonal and by this means, the derivation of the asymptotic distribution becomes 

easier. In (5), for frequencies 0 and  , the null hypothesis that is associated with the relevant t 

statistic becomes 0k  while the alternative one says that 0k . For the other roots, the 

alternative of testing the null of 0k  where k  is even becomes a two-sided test. Thus, the 

even coefficient may be positive or negative. If 0k  cannot be rejected, then one tests 

01 k  against the alternative of 01 k . Here, depending on the sensible alternative 

saying that the series has a root lying outside the unit circle, the test becomes one-sided rather 

than two-sided. Since, as known the true coefficient is less than zero under the stationarity 

condition. In addition, applying to an F statistic for testing 01  kk   is another strategy. 

In case there is no unit root at any seasonal frequency, k  must not be equal to zero for 2k  

and for at least one member of each of the sets }12,11{},10,9{},8,7{},6,5{},4,3{  (Beaulieu and 

Miron, 1992:4-5) (Sanlı, 2015:95-99). 

01  02  043   065   087   0109   01211 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

21 

 

III. APPLICATION 

In this paper, 23 expenditure groups associated with HICP have been included into the 

analysis. These groups are: 

All items 
Goods (Overall Index Excluding Services) 

Services (Overall Index Excluding Goods) 

Electricity, Gas, Solid Fuels and Heat Energy 

Education 

Health 

Education, Health and Social Protection 

Recreational and Cultural Services 

Communications 

Purchase of Vehicles 

Clothing and Footwear 

Food 

Non Alcoholic Beverages 

Alcoholic Beverages, Tobacco and Narcotics 

Housing, Water, Electricity, Gas and Other 

Fuels 

Restaurant and Hotels 

Accommodation Services 

Hospital Services 

Dental Services 

Personal Care 

Household Appliances 

Furnishings, Household Equipment and Routine 

Maintanance of the House 

Transport 

In the study, not-seasonally adjusted and logarithmic data have been used and data have 

been obtained from Eurostat. The analyses for investigating the existence of seasonal unit roots 

have been conducted based on the most popular approach developed by Hylleberg, Engle, 

Granger and Yoo (1990), called HEGY procedure. Franses (1990) and Beaulieu and Miron 

(1992) have examined the seasonality of monthly data based on HEGY procedure. In the study, 

base year has been taken as 2015 (Index 2015=100). In lag order selection for HEGY test 

regression, the method of significant lags has been utilized in order to be certain about white 

noise residuals. In other saying, insignificant lags have been removed until all selected lags are 

significant. For all series, auxiliary regressions have been formed by incorporating all 

deterministic components of intercept, seasonal dummies and trend into the regression models. 

Since we deal with monthly series, the seasonal frequencies to be analyzed are  

6

5
,

3

2
,

2
,

3
,

6


 and  . If series include unit roots at which of these frequencies, 

appropriate filters corresponding to those frequencies should be used for providing stationarity. 

Critical values for the application have been obtained from Franses & Hobjin (1997) for 5% 

significance level. 

Table 3: Stationary Expenditure Groups 
Auxiliary 

Regressio 

Null 

Hypotheses 

Seasonal 

Frequency 

Estimates 

for  
ALL 

ITEMS 

 
Estimates      

     for     
  GOODS 

 
Estimates     
      for 
SERVICES  

Estimates for 
RECREATIONAL  

&CULTURAL      

     SERVICES 

Estimates for FURNISHINGS, 

HOUSEHOLD EQUIPMENT & 

ROUTINE MAINTANANCE OF 

THE HOUSE 

 0 -4.225 -4.071 -3.953 -3.433 -3.711 

  -5.613 -5.332 -3.123 -4.550 -3.556 

  23.136 24.382 11.077 23.334 30.840 

    14.452   14.967       6.712          15.283 24.051 

  20.647 20.149 11.890   7.716 30.501 

  24.716 22.874 14.568 14.420 13.942 

  23.889 26.076 10.185 23.777 21.059 

Lag 

Orders 
 

None 

Selected 

None 

Selected 

1, 2, 6, 7, 

8, 10, 11 
6, 8, 9 2 

 Table 3 shows some stationary expenditure groups, estimates and lag orders of these 

groups obtained as a result of the analysis.When looked at the Table 3 results, no seasonal unit 

01 

02  

043   2/

065   3/2

087   3/

0109   6/5

01211  6/
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roots have been found for all items; goods; services; recreational & cultural services; 

furnishings, household equipment & routine maintanance of the house expenditure groups. 

Also, because of not including zero frequency unit root as shown in bold type in Table 3 and 

implied by the rejection of the null hypothesis, all these five expenditure groups have been 

found to be stationary.  
 

Table 4: Stationary Expenditure Groups (Continued) 

Auxiliary 
Regression Null 

Hypotheses 

Seasonal 

Frequency 

Estimates for  
NON-

ALCOHOLIC 

BEVERAGES  

 

         
    Estimates      
         for     
  EDUCATION 

   Estimates     
        for 
HOUSEHOLD 

APPLIANCES  

 
Estimates  

for 
 TRANSPORT 

 0 -3.663 -3.370 -3.330 -4.738 

  -5.093 -3.219 -3.726 -5.864 

  37.516        13.746  33.415 14.767 

        50.866        10.405       19.181          16.547 

  11.220 13.942  32.554 15.015 

  55.190 10.263  12.563 17.544 

  11.864   7.951  10.007 22.428 

Lag Orders  
1, 2, 4, 5, 

8, 10, 11 
1, 11, 12 1, 4, 8 1, 2, 3 

 When interpreted in the same way with Table 3; in table 4, non-alcoholic beverages, 

education, household appliances and transport expenditure groups have been found to be 

stationary and not to display any seasonal pattern at any seasonal frequency. 

Table 5: Expenditure Groups Including Only Non-Seasonal Unit Root 

Auxiliary 

Regression  

Null 

Hypotheses 

Seasonal 

Frequency 

Estimates for  

ELECTRICITY, 

GAS,  SOLID 

FUELS & 

 HEAT ENERGY  

   Estimates      

         for     

  PERSONAL             

       CARE 

   Estimates     

        for    

  PURCHASE   

         OF    

  VEHICLES  

Estimates  

for 

 FOOD 

 0 -2.549* -2.877* -2.821* -3.249* 

  -3.279 -4.966 -4.567 -4.600 

  19.719 12.979 19.298 25.707 

  15.754 13.057 22.017 15.154 

  16.927 10.914 20.136 15.363 

  28.678 29.555 20.310 22.188 

  17.306 8.197 26.503 20.258 

Lag Orders  4, 5 5, 6, 10,  11, 12 
None 

Selected 
5 

Note. * denotes insignificant estimates at  5% significance level. 

 According to the information presented in table 5, we cannot reject the null hypothesis 

saying about the presence of zero frequency unit root and we conclude that only non-seasonal 

unit root has been detected for electricity, gas, solid fuels & heat energy; personal care; 

purchase of vehicles and food expenditure groups and therefore these series display no seasonal 

pattern at any seasonal frequency. 
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Table 6: Expenditure Groups Including Only Non-Seasonal Unit Root (Continued) 

Auxiliary 

Regression Null 

Hypotheses 

Seasonal 

Frequenc

y 

Estimates for  
HOUSING, WATER,  

ELECTRICITY, GAS & OTHER 

FUELS 

   Estimates for 
ALCOHOLIC 

BEVERAGES, TOBACCO 

& NARCOTICS 

Estimates 
for RESTAURANTS 

& 

HOTELS 

 0 -3.282* -2.546* -3.005* 

  -3.645 -4.847 -2.882 

  17.103 20.975 13.504 

  23.990 19.703 23.218 

  15.878 14.413 18.547 

  38.108 21.048 20.982 

  21.516 24.883 17.283 

Lag Orders  None Selected 5 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Note. * denotes insignificant estimates at  5% significance level. 

The results for Table 6 are along the same lines as Table 5 so that housing, water, 

electricity, gas & other fuels; alcoholic beverages, tobacco & narcotics and restaurants & hotels 

expenditure groups also include only non-seasonal unit root and display no seasonal pattern at 

any seasonal frequency. 

 In table 7; estimates, lag orders and necessary filters for providing stationarity of three 

expenditure groups (communications; education, health & social protection and clothing & 

footwear. Conjugate complex seasonal unit roots have been observed only at ± 
3


 frequencies 

for education, health & social protection group and thus this group exhibits only a semi-annual 

seasonal pattern. Therefore, in order to get stationary series; )1( 2LL  filter should be applied. 

While communications group has one non-seasonal unit root and only one seasonal unit root at 

  frequency (so seasonal fluctuations emerge in bimonthly intervals); for clothing & 

footwear group, the presence of conjugate roots at  ±
2


, 

Table 7: Expenditure Groups Including Different Seasonal Unit Roots 
Auxiliary 

Regression Null 
Hypotheses 

Seasonal 

Frequenc
y 

Estimates for   
COMMUNICATIONS 

Estimates For  
EDUCATION, HEALTH & 

SOCIAL PROTECTION 

Estimates 

for  CLOTHING  

& FOOTWEAR 

 0 -1.372* (long run) -5.112 -3.520 

  -1.304* (bimonthly) -3.511 -4.450 

  23.704 14.764 3.889* 

  11.758 6.382 3.520*(quarterly) 

  11.063 2.005*(semiannual) 9.511 

  20.098 10.483 5.917* 

  14.996 6.585 6.272 

Filters  )1)(1( LL   )1( 2LL   
)1)(1( 22 LLL   

)31( 2LL   

Lag Orders  
1, 2, 3, 4, 5, 6,  

7, 8, 9, 10, 11 
1, 3, 5, 6, 7 1, 3, 4 

Note. * denotes insignificant estimates at  5% significance level. 
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±
3

2
 and ±

6

5
frequencies has been determined and for these two groups, the filters to be 

applied in order to get stationarity are )1)(1( LL   and )1)(1( 22 LLL  )31( 2LL   

respectively. 

In table 8, accommodation services group follows only a quarterly seasonal pattern at  ±
3

2

frequencies and )1( 2LL   filter should be applied in order to get stationary series and 

hospital services group displays bimonthly and semi-annual seasonal patterns. While seasonal 

fluctuations emerge at bimonthly and quarterly intervals for health and dental services groups, 

dental services group has also a semi-annual pattern and in order to make certain about 

stationarity,  )1( L )1( 2LL  )1( 2LL   filter should be applied for dental services group. 

Table 8 :  Expenditure Groups Including Different Seasonal Unit Roots (Continued) 

Auxiliary 

Regression 
Null 

Hypotheses 

Seasonal 
Frequency 

Estimates  

for  
ACCOMMODATION 

SERVICES 

 

     Estimates 

for 
HOSPITAL 

SERVICES 

Estimates 

for  
DENTAL 

 SERVICES 

Estimates 

for 
HEALTH 

 0 -4.538 -4.307 -4.190 -5.442 

  -3.602 
-2.674* 

(bimonthly) 

-1.696* 

(bimonthly) 

-1.793* 

(bimonthly) 

  
 

36.646 

 

      16.070       13.345       22.331 

  
            5.693* 

(quarterly) 
        8.144 

3.099* 

(quarterly) 

4.046* 

(quarterly) 

  10.797 
3.838* 

(semiannual) 

2.475* 

(semiannual) 

 

6.864 

  
           37.506 

 
23.778 10.393        7.938 

  11.109 19.446 13.872 37.847 

Filters  )1( 2LL   
)1( L  

)1( 2LL   

)1( L  

)1( 2LL   

)1( 2LL   

 

)1( L  

)1( 2LL   

 

Lag 

Orders 
 6, 7, 9 1, 6 1, 6, 7 

1, 2, 6, 

7, 11, 12 

Note. * denotes insignificant estimates at  5% significance level. 

 To sum up our findings, only the presence of nonseasonal (long-run frequency) unit root 

has been detected for electricity, gas, solid fuels and heat energy; personal care; purchase of 

vehicles; food; restaurant and hotels; housing, water, electricity gas and other fuels; alcoholic 

beverages, tobacco and narcotics expenditure groups of HICP. Therefore, these series display no 

seasonal pattern. While communications group has one non-seasonal unit root and only one 

seasonal unit root at   frequency (so seasonal fluctuations emerge in bimonthly 

intervals); for education, health & social protection group, conjugate complex seasonal unit 

roots have been observed only at 3/ frequencies. On the other hand, hospital services group 

has seasonal unit roots at both   and 3/  frequencies. Accommodation services group has 

conjugate complex roots at 3/2  frequencies. While health and dental services groups 
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include both   and 3/2  frequencies, dental services group has roots at 3/  frequencies 

as well. In clothing and footwear group, the presence of conjugate roots at 2/ , 3/2  and 

6/5  frequencies has been determined. The rest of groups have displayed no seasonal 

pattern. 

CONCLUSION 

Despite the HICP for overall expenditure groups of all items, goods and services group 

has been found to be stationary and not to display any seasonal patterns, seasonal patterns have 

been observed for many expenditure groups.    

Table 9: Expenditure Groups in Which the Most Intense Seasonal Fluctuations are Observed 

Auxiliary 

Regression 
Null 

Hypotheses 

Seasonal 
Frequency 

 
 

Estimates 
for  

DENTAL 

 SERVICES 

 
Estimates 

for  
CLOTHING  

&  

FOOTWEAR 

         
 

     Estimates 
for 

HOSPITAL 

SERVICES 

 
 

Estimates 
for 

HEALTH 

 0 -4.190 -3.520 -4.307 -5.442 

  -1.696* 

(bimonthly) 
-4.450 

-2.674* 

(bimonthly) 

-1.793* 

(bimonthly) 

  13.345 3.889* 16.070 22.331 

  
3.099* 

(quarterly) 

3.520* 

(quarterly) 
8.144 

4.046* 

(quarterly) 

  
2.475* 

(semiannual) 
9.511 

3.838* 

(semiannual) 

 

6.864 
  10.393 5.917* 23.778 7.938 

  13.872 6.272 19.446 37.847 

Note. * denotes insignificant estimates at  5% significance level. 

  As shown in table 9, the most intense seasonal fluctuations have emerged at dental 

services and clothing & footwear expenditure groups and these are followed by hospital services 

and health groups.  

Findings obtained in terms of sectoral classification are important in the sense that 

intensity of seasonality behaviours in a given sector plays an important role in determination 

and adjustment of demand and supply conditions and therefore production structure. When 

considered from the view point of firms, the analysis is of great importance in terms of being 

able to forecast inventory changes and depending on this, decrease inventory costs. 
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BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DEĞİŞEN MÜŞTERİ PROFİLİYLE BİRLİKTE İNTERNET 

BANKACILIĞI VE TELEFON BANKACILIĞI KULLANIMININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 

YÖNETİMİNE (CRM) ETKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Simge AKGÜL*  

 

ÖZET 

Bu çalışmada; günümüz koşullarında değişen banka müşterilerinin, internet bankacılığı 

ve telefon bankacılığını tercih durumları incelenmiştir.Müşterilerin gelir dağılımı, eğitim 

durumu, yaş, cinsiyet vb. özellikleri incelemeye dahil edilerek tercih nedenleri araştırılmıştır.  

Araştırma Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışan 

kişilere anket dağıtılarak gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler; yaşa ya da cinsiyete 

bakılmaksızın internet bankacılığının zamandan tasarruf sağlama amacıyla, telefon 

bankacılığının ise güvenli olması sebebiyle kullanıldığını ortaya çıkarmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Müşteri, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı 

 

AN APPLICATION ON EFFECT OF USING OF INTERNET AND TELEPHONE BANKING TO 

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) WITH CHANGING CUSTOMER PROFILE IN BANKING 

SECTOR 

In this study, internet and phone banking preferences of changing bank customers are 

investigated.  Preference reasons of customers are analyzed with customers  income distribution, 

education, age, gender, etc. Research was carried out with made a survey to the vocational 

school students and persons of working in various institutions and organizations. Regardless of 

age or gender, the collected datas find out the internet and telephone banking are used in order 

to save time and be safe respectively. 

Keywords: Customer, Internet Banking, Telephone Banking 

 

GİRİŞ 

Küreselleşme akımı ile artan müşteri sayısı ve tüm sektörlerin daralan pazar payları, 

kurumları değişik pazarlama yöntemi kullanmaya itmiştir. Bu yoğun rekabetle birlikte gerek 

müşteri eğitim seviyelerinde gerekse müşterilerin gelir durumlarında farklılık ve değişiklikler 

yaşandığından müşterilerin seçiciliği artmış ve değişmiştir. Kurumlar da değişen bu müşteri 

profiline göre farkındalığı araştırmış, kendi geleneksel pazarlama tekniklerini sorgulamaya 

başlamış ve değişime gitmişlerdir. Bunun sonucunda dakurumlar müşterilerin istek ve 

ihtiyaçlarına anında cevap verebilecekve müşteri ile birebir ve özel ihtiyaçları ile ilgilenen yeni 

bir pazarlama stratejisi geliştirmeye başlamışlardır. Geliştirilen bu yeni  “Müşteri İlişkileri 

Yönetimi”ile yoğun rekabette müşterilerin isteklerine hızlı ve etkili cevap vermek, değişen ve 

gelişen teknolojiye ayak uydurarak kurumlarında müşteri ilişkileri yönetimi açısından en etkili 

verimi alabilmeyi amaçlamışlardır.  

                                                   
* Öğr. Gör., Cumhuriyet Üniversitesi Koyulhisar Meslek Yüksekokulu,  simgeakgul@cumhuriyet.edu.tr 
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Bankacılık hizmetlerinde yeni bir müşteri edinmek ve eski müşterilerini elde tutmak 

oldukça zordur. Müşteri ilişkileri yönetimi ile hem yeni bir müşteri kazanmak hem de eski 

müşterilerin bankaya olan güvenlerinin zedelenmemesi amaç edinilmelidir. İyi bir yönetime ve 

yenilikçi uygulamalara sahip olamayan bankalar eski müşterilerini kaybetmekte ve artan rekabet 

piyasasında yerini en alta çekmektedir. 

CRM in asıl amacının insanlar arasındaki ilişkileri odak alması olmalıdır. Burada asıl 

önemli olan kullanılan teknoloji değil, müşterilerle olan birebir ilişkidir. (Yereli, 2001: 31) 

Ülkemizde Müşteri İlişkileri Yönetimini ya da Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimini 

tam anlamıyla uygulayan işletme sayısı oldukça azdır. Bunun en önemli sebeplerinden biri de 

işletmelerin müşteri ilişkileri yönetimini bir yönetim felsefesi olarak görmemesidir. İşletmeler 

Müşteri ilişkileri yönetimini daha çok fazla maliyet getiren teknolojiler olarak algılamakta, 

müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı ve kesin çözümler bulabileceğine inanmamaktadır.  Ancak, 

gelişen teknolojiyi kullanarak hizmet kalitesini yükseltmek isteyen ya da uygulamaya çalışan 

ülkemizdeki bazı bankalar ya da bankacılık hizmeti sunan benzer kurumların varlığına karşın 

internet bankacılığının hala yetersiz olduğu, müşterilerin geleneksel müşteri ilişkileri 

yönetimleriyle hizmet aldığını da söylemek mümkündür. 

Etkin bir müşteri ilişkileri yönetimi sistemi işletme tarafından kurulmuş belli hedeflere 

ulaşmak amacıyla bilgi teknolojilerinin yerinde kullanımının yanı sıra belirli iş süreçlerinin 

yönetilmesi ve korunması için tasarlanmış olmalıdır (Selvi vd., 2014: 107-121).Başarılı bir 

CRM yönetiminin vazgeçilmez koşulu; işletme yönetiminin gözünde her bir müşterinin ayrı ayrı 

önem kazanmasıdır. Bu uygulamanın temelinde, doğru ürünün ve/veya hizmetin, doğru 

müşteriye, doğru zaman ve maliyetle sunulabilmesi yatmaktadır.  

Araştırmada veri toplamak amacıyla kullanılan anketin kapsam ve anlaşılırlığı 

bakımından uygunluğu için uzman görüşleri alınmıştır.  

Müşterilerin internet veya telefon bankacılığını tercih sebeplerine ilişkin ankette yer 

alan 25 önerme için beşli likert ölçeği “1: Kesinlikle katılmıyorum”,“2: Katılmıyorum”,“3: 

Kararsızım”, “4: Katılıyorum”, “5: Kesinlikle katılıyorum” şeklinde kullanılmıştır.  

ÖRNEKLEM 

Bu araştırmada yer alan anket çalışmasına; 2015 – 2016 akademik yılında öğrenim 

gören Koyulhisar Meslek Yüksekokulu ve Amasya Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 

Koyulhisar Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personelleri, Sivas Koyulhisar ilçesinde 

bulunan esnaf ve yine bu ilçede bulunan bazı kurumlarda çalışan memurlar olmak üzere 250 kişi 

dahil olmuştur. Bu kişilere rastgele anket dağıtılarak kişilerin taşrada hangi banka kanalını 

sıklıkla tercih ettiği sonucu incelenmiştir. Anket; eğitim durumu, cinsiyet, yaş aralığı, gelir 

düzeyi dahil olmak üzere toplam 25 sorudan oluşmaktadır. 

VERİLERİN ANALİZİ  

Öğrencilerin anketleri cevaplamasından sonra elde edilen veriler, SPSS 16.0 paket 

programı kullanılarak analiz edilmiştir. İlk önce ankette yer alan önermelerin faktör analizi 

yapılmıştır. Verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığı için de ilk önce KMO testi 

sonuçlarına bakılmıştır. Veriler üzerinde faktör analizi yapılabilmesi için minimum KMO değeri 

0.50 olarak önerilmektedir. Yapılan ankette verilerin KMO değeri 0.505,df=406 ve p=0.000 

olarak elde edilmiştir. 
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BULGULAR 

Yapılan araştırmada, bankacılık hizmetlerinden yararlanma alışkanlığının bazı 

demografik değişkenlere göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Yine bu kişilerin eğitim düzeyi 

ile cinsiyet, yaş grupları ve aylık gelir durumları frekansı tespit edilmiştir. 

Tablo 1 incelendiğinde ankete katılanların % 67,2 sinin 600 TL ve altı, % 20,4 ünün 

2001 TL ve üzeri, %8 inin 1401-2000 TL arası, % 2,4 ünün 1001-1400 TL arası, %2 sinin de 

601-1000 TL arası gelir seviyesi olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo1.  Gelir Seviyesi Frekansı 

GELİR SEVİYESİ  FREKANS % 

2001 TL ve üzeri  51 20,4 

1401-2000  20 8 

1001-1400  6 2,4 

601-1000  5 2 

600 TL ve altı  168 67,2 

Tablo 2. Eğitim Durumu Frekansı 

EĞİTİM DURUMU  FREKANS % 

Lisansüstü  13 5,2 

Lisans  30 12 

Önlisans 185 74 

Lise  22 8,8 

İlköğretim  0 0 

Tablo 2  de yer alan verilere göre ise anketi cevaplayan kişilerdenönlisans mezunu 

olanların % 74; lisans mezunu olanların % 12;  lise mezunu olanların % 8,8; lisansüstü mezunu 

olanların  % 5,2 ve ilköğretim mezunu olanların da % 0 lıkdilimleri oluşturduğu görülmektedir. 

Tablo 3. Cinsiyet Frekansı 

CİNSİYET  FREKANS  %  

KADIN  74 29,6 

ERKEK  176 70,4 

Tablo3 verileri incelendiğinde anketin 176 erkek ve 74 kadın tarafından cevaplandığı 

tespit edilmiştir. 

Tablo 4. Yaş Aralığı Frekansı 

YAŞ ARALIĞI  FREKANS  %  

18-22  133 52,8 

23-27  15 6 

28-32  36 14,8 

33-37  32 12,8 

38-42  6 2,4 

43 ve Üstü  28 11,2 

Tablo 4 verilerine bakıldığında ise ankete katılan çoğunluğun % 52,8 oranıyla 18-22 yaş 

aralığında olduğu görülmektedir. Sonrasında sırasıyla % 14,8 28-32 yaş aralığı; %12,8 33-37 
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yaş aralığı ; %11,2 43 ve üstü yaş aralığı; % 6     23-27 yaş aralığı; %2,4 38-42 yaş aralığının 

olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 5. Güvenilirlik açısından değerlendirme 
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4 
Telefon bankacılığını internet bankacılığına 

göre daha güvenilir buluyorum. 
15 42 133 27 33 

23 

Hesap bilgilerim çalındığı için ya da çalınma 

ihtimali olduğu için telefon bankacılığını 

tercih ediyorum. 

4 89 98 32 27 

Ankete katılan kişilerin telefon bankacılığı ve internet bankacılığının güvenli olup 

olmadığı konusunda her iki kanalı tercih etmeleri açısından kararsızlık yaşadığı Tablo 5 de 

verilen bilgilere dayalı olarak tespit edilmiştir. Hesap bilgilerinin çalınma ihtimali ya da hesap 

bilgilerini çalınması gibi deneyimleri doğrultusunda telefon bankacılığını tercih etme konusunda 

ankete katılan kişilerin kararsız olduğu ve hatta bu duruma katılmadıkları ortaya çıkmıştır. 

Tablo 6. Zaman ve mekanla ilgili değerlendirmeler 
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3 
İnternet bankacılığı kullanımı ile zamandan tasarruf 

sağlıyorum. 
4 32 47 53 114 

6 
Mesleğim gereğince Bankacılık işlemlerini internetten 

daha rahat yapabiliyorum. 
25 54 52 57 62 

21 
Ev haricinde diğer ortamlarda da internet bankacılığını 

kullanıyorum. 
8 55 38 65 84 

22 
İnternet bankacılığı işlemlerimi mobil cihaz (akıllı 

telefon vs.) ile gerçekleştirebiliyorum. 
24 51 27 83 65 

Tablo 6 verilerine bakıldığında internet bankacılığının zaman kazandırma ve zaman 

tasarrufu açısından kullanıldığı ankete katılanların % 45,6 sı tarafından kabul görmüştür.Mekan 

olarak değerlendirildiğinde ise ankete katılanların ev haricinde farklı ortamlarda ve internet 

bankacılığını kullanma konusunda çoğunluğa göre farklı görüşlerde olduğunu göstermiştir. 

Aynı şekilde mesleğinin getirdiği zaman ve mekan açısından da müşterilerin farklı görüşlerde 

olduğu değerlendirilmiştir. 
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Tablo 7. Teknik açıdan değerlendirme 
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1 
İnternet Bankacılığı işlemlerinde bilgisayar becerisi 

gereklidir. 
0 14 33 105 98 

8 
İnternet bankacılığı kullanımında yaşanılan bölgenin 

teknik alt yapısı önemlidir. 
7 29 22 110 82 

Tablo 8. Müşteri kaynaklı değerlendirme 
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2 
Bankaların internet üzerinden hizmet verdiğini 

bilmiyorum. 
132 104 14 1 0 

5 
Bilgisayar ve internet kullanımı zor olduğu için internet 

bankacılığını kullanamıyorum. 
77 116 18 24 15 

9 
Bankanın sağladığı tüm hizmetlerden internet 

bankacılığı kanalı aracılığıyla faydalanıyorum. 
28 52 61 80 29 

11 
Sağlık, okuryazarlık vs. durumlarından dolayı internet 

bankacılığı kullanamıyorum. 
70 113 48 13 6 

12 

İşlemlerde hata yapmamak adına bankacılık 

işlemlerimi telefon bankacılığı aracılığıyla müşteri 

temsilcisi ile gerçekleştiriyorum. 

50 65 41 73 21 

15 
İnternet bankacılığı kullanırken yardımcı olması için en 

az bir kişiye ihtiyaç duyuyorum. 
100 53 33 25 19 

16 

İnternet bankacılığında kullanılan terimleri 

anlayamadığım için telefon bankacılığı ile müşteri 

temsilcisinden destek alıyorum. 

60 62 57 38 33 

17 
İşlem yaptığım sırada hata oluştuğunda tedirgin 

olduğum için internet bankacılığı kullanmıyorum. 
41 70 73 41 25 

18 
İnternet bankacılığında hangi işlemlerin yapıldığını 

bilmiyorum. 
69 70 38 35 38 

19 
Telefon bankacılığında tüm bankacılık işlemlerimi 

yapabiliyorum. 
25 54 58 59 54 

20 
İnternet bankacılığında tüm bankacılık işlemlerimi 

yapabiliyorum. 
25 24 60 88 53 

Tablo 7 verilerine göre, internet bankacılığı kullanımında bulunulan bölgenin teknik 

altyapısı ve müşterilerin bilgisayar becerisinin gerekli olduğu konusunda ankete katılan kişilerin 

çoğunlukla bu fikre katıldığı tespit edilmiştir. 

Tablo 8 verileri incelendiğinde; internet bankacılığı kullanımında herhangi bir zorluk 

olmadığı ve banka terimlerini anlayabildikleri halde müşterilerin bankacılık hizmetlerinde 

banka işlemlerinde hata yapmamak adına telefon bankacılığını internet bankacılığına oranla 

daha çok tercih ettikleri görülmüştür. İnternet bankacılığı aracılığıyla müşterilerin işlemlerini 

çoğunlukla yapabildikleri ancak telefon bankacılığı ile tüm bankacılık işlemlerini yapmada 

farklı görüşlerde oldukları tespit edilmiştir. 
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Tablo 9. Banka kaynaklı değerlendirme 
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7 

Banka personeline duyduğum hoşnutsuzluktan 

dolayı işlemlerimi internet bankacılığı üzerinden 

yapmayı tercih ediyorum. 

32 60 50 63 45 

10 

Telefon Bankacılığı hizmetlerinde personel bilgisi 

yetersiz olduğu için internet bankacılığını tercih 

ediyorum. 

39 67 83 40 21 

13 

İnternet bankacılığında bazı banka işlemlerinde 

para kesintisi olduğu için işlemlerimi telefon 

bankacılığı kanalı aracılığıyla yapıyorum. 

31 41 55 89 34 

14 
İnternet bankacılığı ara yüzü anlaşılır olmadığı için 

işlemlerimi kolay yapamıyorum. 
29 89 68 44 20 

24 

Telefon bankacılığı kanalı üzerinden işlem yaparken 

uzun süre telefon hattında bekletildiğim için hem 

maddi hem de zaman açısından olumsuz 

etkileniyorum. 

5 36 57 68 84 

25 

Yaptığım işlemlerin dökümünü internet 

bankacılığındananında görüntüleyebiliyor veya 

alabiliyorum. 

2 1 40 82 125 

Tablo 9 incelendiğinde bankacılık işlemlerinde döküm alabilme ve anında görüntüleme 

açısından çoğunluğun internet bankacılığını bu sebeple tercih ettiğini gösterirken; banka 

personelinin yaklaşımı ve personelin bilgi yeterliliği/ yetersizliği gibi konulardatelefon 

bankacılığını tercih etme ya da etmeme açısından müşterilerin farklı görüşler benimsediklerini 

göstermiştir. 

Bankacılık işlemlerinde para kesintisi açısından yapılan değerlendirmede ankete 

katılanların çoğunluğu kesinti olmadığı için telefon bankacılığını tercih ettiklerini belirtmiştir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Toplanan veriler ile yapılan analizlerden elde edilen sonuçlara göre katılımcıların 

yaşları ile bankacılık hizmetlerinin internet üzerinden alınması arasında çok fazla ilişki 

olmadığı, asıl önemli olan faktörün ankete katılan bireylerin eğitim seviyeleri ile aylık toplam 

gelir durumları olduğu söylenebilir. Bundan dolayı gelir düzeyi ve eğitim seviyesinin düşük 

olacağı kırsalda ve kentlerin bazı kesimlerinde bankacılık hizmetlerinin internet üzerinden 

alınması oranının da düşük olacağı beklenebilir.   

Araştırma sonuçlarına bakıldığında zaman ön plana çıkmıştır. Bankacılık hizmetlerinde 

7/24 hızlı erişimle zamandan tasarruf sağladığı için eğitim durumu, yaş grubu ve çalışma 

saatleri açısından katılımcılar için uygun koşullar sağlandığında günümüzde internet 

bankacılığının bankacılık sektöründe yoğunluk kazandığı belirlenmiştir. Gelişen teknolojiyle 

akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması da zaman açısından önem teşkil ettiği için internet 

bankacılığı kullanımını da kolaylaştırmıştır. Ayrıca internet bankacılığı kullanımında hızlı işlem 

yapabilme, yapılan işlemlerin dökümüne ulaşılabilme açısından da tercih edildiği bilgisine 
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ulaşılmıştır. Telefon bankacılığı üzerinden bu tür işlemlerin uzun zaman alması ve yanlış belge 

gönderimleri gibi gecikmeli işlemler, müşterilerin internet bankacılığını tercih etme nedeni 

olarak gösterilebilir. 

Telefon bankacılığı tercih etme konusunda ulaşılan bilgilere bakıldığında müşterilerin 

internet bankacılığına oranla telefon bankacılığını sıklıkla kullandıkları ve herhangi bir 

güvensizlik teşkil etmediği görülmüştür.Araştırmada, telefon bankacılığı tercih edildiğinde hatta 

fazla bekletilmekten doğan sıkıntı sebebiyle internet bankacılığının bu yönde daha avantajlı 

olacağını göstermektedir. Telefon bankacılığında herhangi bir para kesintisi olmaması da 

internet bankacılığı yerine telefon bankacılığının ankete katılan kişilerce tercih edildiğini ortaya 

çıkarmıştır.  

Araştırmada ortaya çıkan başka bir konu da güvendir. Yaş grubu ve eğitim seviyesi 

düşük olan kesimlerde güvensizlik unsuruna fazla önem verilmediği gözlemlenirken; eğitim 

(lisans, yüksek lisans) ve gelir seviyesi yüksek kişilerin bankacılık işlemlerinde güven 

konusunda endişeli oldukları ortaya çıkmıştır. 

Hizmet konusunda her iki kanalın da tercih edildiği sonucuna varılırken bu konuda 

müşterilerin tüm bankacılık işlemlerini yaptıklarını ancak telefon bankacılığı bu yönde daha az 

tercih ettiklerini göstermiştir. Banka işlemlerinde çağrı merkezi müşteri temsilcilerinin 

deneyimi ya da bilgisi yönünde kararsızlık yaşandığı gözlemlenmiştir. 

Teknik açıdan değerlendirildiğinde yaşanılan bölgenin teknik altyapısının internet 

bankacılığı kullanımında önemli bir yer edindiği, internet ve bilgisayar kullanımının büyük 

önem arz ettiği ortaya çıkmıştır.Araştırmaya dahil olan kişilerin bankacılık işlemleri konusunda 

bilgi sahibi olduğu gerekli altyapı sağlandığında internet ve bilgisayar kullanımında sorun 

yaşamadan internet bankacılığını kullandıkları bilgisine ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak, değişen müşteri profiliyle internet bankacılığı ve telefon bankacılığı 

kullanımının kişilerin ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterdiği anlaşılmıştır. Bu sebeple 

bankaların; müşteri ilişkileri yönetimini, her kesimin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 

oluşturması, müşterileri elde tutma ya da yeni müşteri kazanma yolunda teknolojiyi takip ederek 

ve müşteri ihtiyaçlarını dikkate alarak yeniliklere açık olması gerekmektedir. 
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KADEMELİ YAPISAL KIRILMALI PANEL BİRİM KÖK ÖNERİSİ: TÜRKİYE’DE SATIN 

ALMA GÜCÜ PARİTESİ HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ* 

Şaban NAZLIOĞU**  

Çağın KARUL*** 

 

ÖZET 

 Bu çalışmanın amacı, yapısal kırılmaların kademeli/aşamalı olarak Fourier yaklaşımıyla 

modellendiği yeni bir panel birim kök testi önermektir. Lagrange çarpanı (LM) prensibine göre 

geliştirilen panel istatistiği standart normal dağılıma sahiptir. Monte Carlo simülasyonları 

Fourier Panel LM testinin genel olarak iyi boyut ve güç özelliklerine sahip olduğunu 

gösterirken; negatif otokorelasyon ve Fourier frekansının eksik belirlenmesi durumlarında boyut 

bozulmaları olduğunu ortaya koymuştur. Önerilen Fourier Panel LM testi kullanılarak Türkiye 

için Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) hipotezi test edilmiş ve hipotezin geçerli olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fourier yaklaşımı, yapısal kırılmalar, panel birim kök testi, SGP 

hipotezi, Türkiye. 

 

Panel Unit Root Test with Gradual Shifts: An Application to Purchasing Power Parity 

Hypothesis in Turkey 

ABSTRACT 

This paper proposes a panel unit root test with gradual structural shifts which are captured by a 

Fourier approximation. The panel statistic based on Lagrange multiplier (LM) principle has a 

standard normal distribution. The small sample properties of the test are analyzed by Monte 

Carlo simulations. The simulations show that the test has good size and power properties in 

general, however it shows size distortion under the negatively auto-correlated errors and in the 

case of under-specified Fourier frequency. We apply the proposed testing procedure to 

purchasing power parity hypothesis (PPP) for Turkey and find an evidence on the validity of 

hypothesis. 

Keywords: Fourier approximation, structural breaks, panel unit root test, PPP, Turkey. 

                                                   
* Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklenen 215K086 numaralı proje kapsamında yürütülmektedir. 
** Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü, 

snazlioglu@pau.edu.tr 
*** Arş. Gör., Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü, 

ckarul@pau.edu.tr 



 

 

 

17
th

 International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

37 

 

GİRİŞ 

 Yapısal kırılmaların birim kök analizindeki önemi ortaya konduktan sonra (Perron, 

1989), literatürde kırılmaların nasıl modelleneceği sorusu tartışma konusu olmuştur. Yapısal 

kırılmaların modellenmesinde kullanılan geleneksel yaklaşım kukla değişken yaklaşımıdır (bkz. 

Zivot ve Andrews, 1992; Lee ve Strazicich, 2003; 2013). Kukla değişken yaklaşımı, kırılmanın 

ani gerçekleştiği, tarih ve sayısının önceden bilindiği (a priori) varsayımlarına dayanmaktadır. 

Yapısal kırılmaların modellenmesinde yararlanılan geçiş fonksiyonu yaklaşımı, kırılmaların 

yumuşak geçişli olduğunu varsaymakta ve bunların üstel veya logaritmik biçimde olduğunu 

kabul etmektedir (bkz. Luukkonen vd., 1988; Leybourne vd., 1998; Kapetanios vd., 2003). 

Becker vd. (2006:382) tarafından tartışıldığı gibi gerçekte kırılmaların biçim, sayı ve tarih 

bakımından nasıl gerçekleştiğini önsel olarak bilmek zordur. Gallant (1981) tarafından önerilen 

esnek Fourier formun kullanılmasıyla biçimi, sayısı ve tarihi bilinmeyen yapısal kırılmaların 

doğru bir şekilde modellenebileceği zaman serisi literatüründeki son dönem yapılan çalışmaların 

çıkış noktasını teşkil etmektedir (bkz. Becker vd., 2006; Enders ve Lee, 2012a; Enders ve Lee, 

2012b; Rodrigues ve Taylor, 2012). 

 Zaman serisi birim kök testlerinde karşılaşılan bir sorun, bunların küçük örneklemlerde 

düşük güç özelliklerine sahip olmalarıdır (Levin vd., 2002) ve bu sorunun çözümüne yönelik 

panel birim kök testlerinin  kullanılması önerilmektedir. Zaman serisi birim kök literatüründe 

olduğu gibi panel birim kök literatüründe de öncelikle yapısal kırılmayı dikkate almayan testler 

geliştirilmiştir (Levin vd., 1992, 2002; Im vd., 1997, 2003; Maddala ve Wu, 1999; Choi, 2001; 

Breitung, 2000; Hadri, 2000). Daha sonra yapısal kırılmaların kukla değişkenler yardımıyla 

modellendiği testler önerilmiştir (bkz. Carrion-i-Silvestre vd., 2005; Im vd., 2005; Hadri ve 

Rao, 2008; Westerlund, 2012). Zaman serisi literatürüne paralel olarak Fourier yaklaşımını 

kullanan panel birim kök testleri gelişim sürecine girmiştir (bkz. Lee vd., 2015; Nazlioglu ve 

Karul, 2015).  

Bu çalışmanın amacı, yapısal kırılmaların kademeli/aşamalı olarak modellendiği yeni 

bir panel birim kök testi geliştirmektedir. Yapısal kırılmaların modellenmesinde Fourier 

yaklaşımı esas alan bu test, Enders ve Lee (2012a)’da önerilen Fourier LM testinin panel veri 

setlerine uyarlamasıdır. Panel istatistiğinin standart normal dağılıma sahip olduğu gösterilmiştir. 

Monte Carlo simülasyonları Fourier Panel LM testinin genel olarak iyi boyut ve güç 

özelliklerine sahip olduğunu gösterirken; negatif otokorelasyon ve Fourier frekansının eksik 

belirlenmesi durumlarında boyut bozulmaları olduğunu ortaya koymuştur. Son olarak, Türkiye 

için Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) hipotezi test edilmiş ve hipotezin geçerli olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmanın ilk bölümünde, Fourier Panel LM testi geliştirilmiş ve test istatistiğinin 

asimptotik dağılımı gösterilmiştir. İkinci bölümde, farklı veri yaratma süreçleri için Fourier 

Panel LM testinin küçük örneklem performansı incelenmiştir. Üçüncü bölümde, satın alma gücü 

paritesi hipotezinin geçerliliği Fourier Panel LM testi ile analiz edilmiştir. Son bölüm 

çalışmanın sonuçlarını içermektedir. 

MODEL VE TEST İSTATİSTİĞİ 

Veri yaratma sürecinin aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım: 

1( )it i i it i ity d t y t          (1) 
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burada 1,2,...,i N  kesit boyutunu, 1,2,...,t T  zaman boyutunu göstermekle birlikte ( )id t  

zamana bağlı deterministtik terim fonksiyonunu ifade etmektedir. Modelde birinci nesil panel 

birim kök testlerinde olduğu gibi (bkz. Levin vd., 1992, 2002; Im vd., 1997, 2003) yatay kesit 

bağımlılığı olmadığı varsayımı yapılmıştır. Yapılan bir diğer varsayım her bir yatay kesit için k 

frekansının homojen olduğudur. Ayrıca asimptotik dağılımın elde edilmesi için Phillips ve 

Perron (1988)’de olduğu gibi hata terimi için aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır. 

( ) 0itE  , her i ve t değeri için; 

sup , 2 0it itE ve

   

 
   için; 

2 1 2lim ( )T
T

E T S


  var ve 

2 0  dır. Burada 1 ...t tS     ; 

 it , asimptotik bağımsız ve m  katsayısı şu ifadeyi sağlamaktadır: 1 2/

1

m

m






    

Bu koşullar zayıf bağımlılık ve heterojenliğe izin vermektedir. Varsayılan hatalar sonlu 

ARMA modelleri gibi çok geniş veri yaratma süreçleri içerir. (ii) koşulu sürecin olası 

heterojenliğini, (iv) koşulu aykırı değerler oluşma olasılığı ile ilgili geçici bağımlılığın varlığını 

kontrol etmektedir (Phillips ve Perron 1988: 336). 

Fourier yaklaşımı formu bilinmeyen ( )id t fonksiyonu için modelleme yapmayı 

mümkün kılmaktadır.  

0

1 1

( ) sin(2 / ) cos(2 / ); / 2
n n

i i ik ik

k k

d t kt T kt T n T
 

           (2) 

burada n, kümülatif frekans sayısını ifade etmektedir.  

 Gallant (1981), Davies (1987), Gallant ve Souza (1991) ve Bierens (1997) 

çalışmalarında, düşük sayıda Fourier frekans bileşeni kullanılmasının biçimi bilinmeyen 

fonksiyonun ana karakteristiğini yakalamada daha uygun olduğu gösterilmiştir. Ayrıca küçük n 

sayısının kullanılması, doğrusal olmayan trendin kademeli değişimine izin vermesi açısından da 

önemlidir. (Enders ve Lee, 2012a: 575). Bu nedenle Enders ve Lee (2012a) çalışmasında olduğu 

gibi tek frekans kullanılarak, ( )id t fonksiyonu aşağıdaki gibi elde edilir. 

0( ) sin(2 / ) cos(2 / )i i ik ikd t kt T kt T          (3) 

Burada k, Fourier yaklaşımı için kullanılan frekansı temsil etmektedir. 

 O halde veri yaratma süreci aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: 

1 2sin(2 / ) cos(2 / )it i i i i ity b t kt T kt T e           (4) 

1it i it ite e         (5) 

0

1

: 1,

: 1,

i

i

H i için

H i için

  

  
  

Bu panel modelinde sıfır hipotezi seride birim kökün varlığını ifade ederken, alternatif 

hipotez, seride birim kök olmadığını göstermektedir. Schmidt ve Phillips (1992) ve Amsler ve 

Lee (1995) tarafından önerilen Lagrange çarpanı ilkesinden hareketle, sıfır hipotezi altında, 

birinci farklar kullanılarak aşağıdaki regresyon tahmin edilir. 



 

 

 

17
th

 International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

39 

 

0 1 2sin(2 / ) cos(2 / )it i i i ity kt T kt T v             (6) 

0 1 2, ,i i i   regresyonda tahmin edilen katsayılar olmak üzere, trendden arındırılmış seri 

aşağıdaki gibi elde edilmektedir. 

0 1 2sin(2 / ) cos(2 / ), 2,...,it it i i i iS y t kt T kt T t T             (7) 

burada 1 0 1 2sin(2 / ) cos(2 / )i i i i iy k T k T          ve i  için 1iy , ity ’nin ilk gözlemini 

ifade etmektedir. i  için 1 0iS   olduğu,  i  ifadesi (7) denkleminde yerine yazılarak açıkça 

görülebilir. Test istatistiği aşağıdaki regresyon yardımıyla elde edilir. 

1 0 1 2sin(2 / ) cos(2 / )it i it i i i ity S d d kt T d kt T                (8) 

0

1

: 0,

: 0,

i

i

H i için

H i için

  

  
 

Bu eşitlikte sıfır hipotezi 0i   yani ity  serisinin birim kök süreç içerdiğini alternatif 

hipotez ise  0i  yani ity  serisinin birim kök süreç içermediğini ifade etmektedir. Sıfır 

hipotezini test etmek için LM istatistiği paneldeki her bir kesit için aşağıdaki gibi hesaplanır. 

ˆ ˆ( ) / ( )i i ik se          (9) 

Im vd. (2003)’de gösterildiği gibi, panel istatistiği kesit istatistiklerinin ortalaması 

olarak hesaplanabilir.  Böylece panel istatistiği: 

1

1
( ) ( )

N

i

i

P k k
N





           (10) 

olarak elde edilir. 

Enders ve Lee (2012a), bireysel test istatistiğinin asimptotik dağılımının hiçbir bozucu 

parametreden etkilenmediğini, yalnızca frekans sayısı tarafından etkilendiğini göstermiştir. 

Panel istatistiğinin asimptotik dağılımı, kesit istatistiklerinin dağılımının ortalamalarıyla elde 

edilebilir (Carrion-i Silvestre vd., 2005: 162). Kesit istatistiklerinin dağılımının ortalamaları 

Brown hareketi bağımlılığını düzeltir ve bu da asimptotik normal dağılım göstermesini sağlar 

(Westerlund, 2012: 678). T  için bireysel test ( ), 1,...,i k i N   sonlu ikinci momentler ile 

özdeş ve bağımsız dağılıma sahiptir. Böylece 0 : 0ii için H    boş hipotezi altında 

Lindeberg-Levy merkezi limit teoremi ve N   iken standart normal dağılıma sahip panel 

istatistiği elde edilir. 

( ( ) )
( ) (0,1)

N P k
Z k N


 
 


   (11) 

burada  , asimptotik yakınsamayı gösterir. i  ve 
2

i  sırasıyla beklenen değer ve varyans 

olmak üzere 1

1

N

ii
N 


    ve 2 1 2

1

N

ii
N 


    şeklinde tanımlanmaktadır. Eşitlik (11)’yi 

elde etmek için beklenen değer   ve varyans 
2  değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

değerleri elde etmenin standart yolu, test istatistiğinin sınırlayıcı dağılımını kullanarak Monte 

Carlo simülasyonlarından yararlanmaktır. Asimptotik momentlerin hesabı için (4) ve (5) veri 
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yaratma sürecinde yer alan ity  serisi (0,1)it N  ve  1 2, , , ~ [0,1]i i i ib U    alınarak elde 

edilmiştir. Burada  N  , normal dağılımı,  U   ise tekdüze dağılımı göstermektedir. Farklı k 

frekans değerleri için 1000T   ile 50.000 tekrarlı Monte Carlo simülasyonu sonuçları Tablo 

1’de rapor edilmiştir.  

Tablo 1: Asimptotik Momentler 

  
1000T   

k 
 

  
 

2  

1 
 

-2.952 
 

0.378 

2 
 

-2.216 
 

0.526 

3 
 

-2.072 
 

0.430 

4 
 

-2.027 
 

0.390 

5 
 

-2.005 
 

0.371 

KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİ 

Fourier Panel LM birim kök testinin küçük örneklem özellikleri, 5000 tekrarlı Monte 

Carlo simülasyonları ile yüzde 5 anlam düzeyi için analiz edilmiştir. Enders ve Lee (2012a)’da 

gösterildiği gibi test istatistiğinin dağılımı, veri yaratma sürecindeki parametrelerden 

etkilenmemektedir. Böylece yit, (0,1)it N  standart normal dağılımdan ve parametreler 

1 2, , , [0,1]i i i ib U    tekdüze dağılımdan elde edilerek oluşturulmuştur. 

Hataların bağımsız ve özdeş dağılıma sahip olduğu varsayımı altında 5 senaryo için 

analiz yapılmıştır. Senaryo 1’de (4) ve (5) numaralı denklemlerle tanımlanan veri yaratma 

sürecinde doğru frekans kullanılarak Fourier Panel LM testinin uygulanması ile ortaya çıkan 

boyut ve güç özellikleri incelenmiştir. Senaryo 2-5 ile bazı model kurma hataları sonucunda 

oluşan boyut ve güç özellikleri analiz edilmiştir. Senaryo 6’da ise veri yaratma sürecine AR(1) 

süreci eklenerek, negatif ve pozitif otokorelasyon altında Fourier Panel LM testinin boyut ve 

güç özellikleri gösterilmiştir. 

Tablo 2’de ilk senaryo olan veri yaratma sürecinde kademeli kırılmaların olduğu ve 

Fourier Panel LM testinin kullanılmasıyla elde edilen boyut ve güç özellikleri sunulmuştur. 

Boyut değerleri diğer tüm analizlerde olduğu gibi 1  alınarak, güç değerleri ise 0.8   

alınarak elde edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, boyut özelliklerinin %5 nominal değere çok 

yakın çıktığı ve böylece testin iyi boyut özelliklerine sahip olduğu görülmektedir. Güç 

özellikleri de artan zaman (T) ve yatay-kesit (N) boyutlarında hızlıca 1’e yaklaşmaktadır. Bu da 

testin iyi güç özelliğine sahip olduğunu göstermektedir. Ortaya çıkan sonuç, Baltagi (2005)’de 

ifade edildiği gibi panel birim kök testlerinin zaman seri birim kök testlerine göre daha güçlü 

olduğu bulgusunu desteklemektedir.  
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Tablo 2: Kademeli Kırılmalar Altında Boyut ve Güç Özellikleri 

 
 

BOYUT GÜÇ 

k N/T 25 50 100 150 200 25 50 100 150 200 

1 10 0.059 0.058 0.051 0.054 0.054 0.195 0.615 1.000 1.000 1.000 

 
20 0.057 0.054 0.052 0.050 0.050 0.280 0.856 1.000 1.000 1.000 

 
30 0.056 0.057 0.057 0.054 0.048 0.270 0.940 1.000 1.000 1.000 

 
50 0.058 0.051 0.056 0.060 0.063 0.440 0.998 1.000 1.000 1.000 

 
100 0.053 0.051 0.056 0.035 0.052 0.460 1.000 1.000 1.000 1.000 

2 10 0.060 0.058 0.053 0.054 0.054 0.288 0.963 1.000 1.000 1.000 

 
20 0.060 0.053 0.055 0.055 0.055 0.318 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
30 0.055 0.054 0.060 0.053 0.054 0.434 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
50 0.053 0.057 0.052 0.055 0.043 0.615 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
100 0.044 0.061 0.046 0.052 0.041 0.843 1.000 1.000 1.000 1.000 

3 10 0.056 0.052 0.053 0.051 0.059 0.188 0.977 1.000 1.000 1.000 

 
20 0.058 0.057 0.050 0.054 0.054 0.222 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
30 0.061 0.058 0.053 0.051 0.056 0.270 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
50 0.054 0.053 0.055 0.047 0.055 0.406 1.000 1.000 1.000 1.000 

  100 0.048 0.064 0.053 0.049 0.059 0.630 1.000 1.000 1.000 1.000 

Senaryo 2’de, veri yaratma süreci (4) ve (5) denklemlerinde 1 2 0i i   alınarak 

oluşturulmuş ve Fourier Panel LM testinin boyut ve güç özellikleri analiz edilmiştir. Tablo 3’de 

verilen analiz sonuçları, boyut özelliklerinin %5 nominal değerine yakın olması nedeniyle testin 

iyi boyut özelliğine sahip olduğunu göstermektedir. Güç özellikleri açısından ilk duruma benzer 

sonuçlar elde edilmiş, böylece testin güç özelliklerinin iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Senaryo 3’te, veri yaratma süreci Westerlund (2012) ve Im vd. (2005, 2012) 

çalışmalarında olduğu gibi (12) ve (13) denklemlerinden oluşturularak, Fourier Panel LM 

testinin boyut ve güç özellikleri analiz edilmiştir. 

0 1 2 3it i i i it i it ity t D DT e            (12)  

1it i it ite e         (13) 

burada 1Bt T   için 1it it BD ve DT t T   , diğer durumlarda ise 0 0it itD ve DT   

değerini almıştır. Yapısal kırılmanın tarihi BT  ile gösterilerek, T/4 zamanında gerçekleştiği 

durum ele alınmıştır. Ayrıca, diğer durumlarda olduğu gibi burada da (0,1)it N  standart 

normal dağılımdan ve parametreler ise  0 1 2 3, , , [0,1]i i i i U     tekdüze dağılımdan elde 

edilmiştir. Senaryo 3 için sonuçlar Tablo 4’te rapor edilmiştir. Fourier Panel LM testinin 

kırılmaların ani gerçekleştiği durum altında da iyi boyut özellikleri gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Güç özelliklerinin artan T ve N değerleri için iyi sonuçlar gösterdiği bulgusuna 

erişilmiştir.  
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Tablo 3: Kırılmanın Olmadığı Durum Altında Boyut ve Güç Özellikleri 

  

BOYUT GÜÇ 

k N/T 25 50 100 150 200 25 50 100 150 200 

1 10 0.057 0.052 0.056 0.058 0.054 0.118 0.657 1.000 1.000 1.000 

 
20 0.060 0.047 0.057 0.052 0.048 0.266 0.850 1.000 1.000 1.000 

 
30 0.053 0.057 0.051 0.051 0.058 0.192 0.945 1.000 1.000 1.000 

 
50 0.045 0.051 0.043 0.056 0.054 0.254 0.996 1.000 1.000 1.000 

 
100 0.045 0.050 0.059 0.044 0.056 0.507 1.000 1.000 1.000 1.000 

2 10 0.060 0.054 0.054 0.056 0.062 0.231 0.959 1.000 1.000 1.000 

 
20 0.056 0.058 0.057 0.051 0.054 0.359 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
30 0.054 0.049 0.049 0.050 0.055 0.362 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
50 0.058 0.062 0.053 0.057 0.057 0.624 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
100 0.063 0.047 0.048 0.048 0.047 0.844 1.000 1.000 1.000 1.000 

3 10 0.058 0.060 0.054 0.052 0.055 0.200 0.966 1.000 1.000 1.000 

 

20 0.056 0.054 0.056 0.060 0.049 0.204 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

30 0.050 0.056 0.055 0.053 0.058 0.384 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

50 0.063 0.046 0.050 0.055 0.057 0.401 1.000 1.000 1.000 1.000 

  100 0.049 0.043 0.045 0.062 0.057 0.675 1.000 1.000 1.000 1.000 

Senaryo 4’te, veri yaratma süreci (4) ve (5) denklemleriyle oluşmaktayken, testin 

frekansının veri yaratma sürecinde yer alan frekanstan bir eksik veya bir fazla belirlenmesi 

durumunda Fourier Panel LM testinin boyut ve güç özellikleri analiz edilmiştir. Bu durum için 

sonuçlar, Tablo 5 ve Tablo 6’da sunulmuştur. Tablo 5 incelendiğinde, Fourier Panel LM testinin 

frekansın bir eksik belirlenmesi durumunda boyut bozumuna uğradığı görülmektedir. Bu 

bozulma ciddi derecede olmasa dahi testin zayıf yönünü göstermektedir. Güç özellikleri 

bakımında frekansın bir eksik belirlenmesi bir soruna yol açmamakta ve Fourier Panel LM testi 

iyi güç özellikleri göstermektedir. Tablo 6 sonuçlarına göre Fourier Panel LM testi, frekansın 

bir fazla belirlenmesi durumunda hem iyi boyut özelliklerine hem de iyi güç özelliklerine 

sahiptir. 

Tablo 4: Kırılmaların Ani Gerçekleştiği Durum Altında Boyut ve Güç Özellikleri 

  
BOYUT GÜÇ 

k N/T 25 50 100 150 200 25 50 100 150 200 

1 10 0.049 0.045 0.051 0.046 0.056 0.144 0.575 0.999 1.000 1.000 

 
20 0.047 0.059 0.051 0.052 0.046 0.236 0.852 1.000 1.000 1.000 

 
30 0.047 0.054 0.048 0.054 0.049 0.337 0.938 1.000 1.000 1.000 

 
50 0.048 0.043 0.058 0.054 0.055 0.425 0.992 1.000 1.000 1.000 

 
100 0.053 0.049 0.048 0.058 0.053 0.693 1.000 1.000 1.000 1.000 

2 10 0.043 0.057 0.052 0.057 0.044 0.195 0.313 0.415 0.423 0.439 

 
20 0.051 0.048 0.054 0.053 0.043 0.337 0.502 0.578 0.610 0.601 

 
30 0.055 0.048 0.050 0.045 0.046 0.461 0.645 0.738 0.743 0.743 

 
50 0.052 0.050 0.056 0.048 0.049 0.598 0.849 0.883 0.887 0.881 

 
100 0.046 0.049 0.052 0.043 0.053 0.870 0.986 0.987 0.988 0.985 

3 10 0.055 0.047 0.049 0.052 0.053 0.237 0.390 0.493 0.515 0.482 

 
20 0.049 0.049 0.054 0.047 0.050 0.400 0.602 0.702 0.709 0.697 

 
30 0.041 0.048 0.053 0.047 0.049 0.498 0.747 0.838 0.827 0.823 

 
50 0.053 0.051 0.041 0.048 0.052 0.690 0.918 0.956 0.943 0.939 

  100 0.049 0.053 0.053 0.044 0.047 0.917 0.997 0.999 0.998 0.996 
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Tablo 5: Frekansın k-1 Olarak Alınması Durumunda Boyut ve Güç Özellikleri 

  

BOYUT GÜÇ 

k N/T 25 50 100 150 200 25 50 100 150 200 

2 10 0.020 0.022 0.044 0.048 0.048 0.120 0.387 0.995 1.000 1.000 

 
20 0.016 0.068 0.050 0.030 0.051 0.241 0.685 1.000 1.000 1.000 

 
30 0.058 0.035 0.042 0.064 0.049 0.264 0.867 1.000 1.000 1.000 

 
50 0.044 0.040 0.069 0.037 0.049 0.415 0.961 1.000 1.000 1.000 

 
100 0.073 0.046 0.065 0.042 0.043 0.615 1.000 1.000 1.000 1.000 

3 10 0.025 0.033 0.040 0.048 0.059 0.532 0.963 1.000 1.000 1.000 

 
20 0.042 0.062 0.066 0.049 0.043 0.644 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
30 0.036 0.071 0.044 0.063 0.060 0.823 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
50 0.050 0.047 0.040 0.041 0.051 0.974 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
100 0.052 0.044 0.057 0.046 0.051 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

Tablo 6: Frekansın k+1 Olarak Alınması Durumunda Boyut ve Güç Özellikleri 

  
BOYUT GÜÇ 

k N/T 25 50 100 150 200 25 50 100 150 200 

1 10 0.050 0.044 0.044 0.053 0.063 0.362 0.950 1.000 1.000 1.000 

 
20 0.034 0.032 0.045 0.049 0.055 0.604 0.999 1.000 1.000 1.000 

 
30 0.056 0.043 0.048 0.058 0.052 0.822 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
50 0.042 0.042 0.057 0.050 0.054 0.905 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
100 0.056 0.062 0.057 0.051 0.055 0.997 1.000 1.000 1.000 1.000 

2 10 0.053 0.044 0.052 0.059 0.044 0.342 0.973 1.000 1.000 1.000 

 
20 0.067 0.051 0.035 0.052 0.044 0.711 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
30 0.055 0.048 0.053 0.047 0.059 0.817 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
50 0.079 0.045 0.046 0.057 0.050 0.959 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
100 0.064 0.042 0.043 0.054 0.048 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

3 10 0.044 0.054 0.052 0.052 0.059 0.521 0.987 1.000 1.000 1.000 

 
20 0.049 0.040 0.049 0.040 0.046 0.766 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
30 0.053 0.053 0.048 0.035 0.046 0.886 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
50 0.064 0.073 0.055 0.055 0.051 0.985 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
100 0.041 0.065 0.040 0.034 0.049 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Senaryo 5’te, veri yaratma süreci (4) ve (5) denklemlerinde olduğu gibi kademeli 

kırılmalara sahipken, kırılmaları dikkate almayan bir Panel LM 1   testinin kullanılması 

durumunda ortaya çıkan boyut ve güç özellikleri incelenmiştir. Sonuçlar, Tablo 7’de 

gösterilmiştir. Tablo 7’deki bulgulara göre zaman boyutunun 250, 350 ve 500 değerlerine 

çıkarılmasına rağmen kırılmaları dikkate almayan test ciddi bir boyut bozumuna uğramaktadır. 

Ayrıca güç özellikleri de yüksek zaman değerlerine rağmen oldukça düşük olup ancak T=500 

için 1 değerine ulaşmaktadır. Bu analiz kademeli kırılmaların varlığı durumunda önerilen 

Fourier Panel LM testinin kullanılmasının önemini ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Literatürde bu tip bir Panel LM birim kök testi olmadığından bu analiz için veri yaratma sürecinden Fourier 

terimleri çıkarılmış ve momentler üretilerek boyut ve güç özellikleri hesaplanmıştır. 
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Tablo 7: Kademeli Kırılmaların Dikkate Alınmadığı Durum Altında Boyut ve Güç Özellikleri 

  
BOYUT GÜÇ 

k N/T 250 350 500 250 350 500 

1 10 0.000 0.001 0.003 0.000 0.033 0.997 

 
20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.117 1.000 

 
30 0.000 0.000 0.000 0.000 0.245 1.000 

 
50 0.000 0.000 0.000 0.000 0.570 1.000 

 
100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.954 1.000 

2 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 1.000 

 
20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.060 1.000 

 
30 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 1.000 

 
50 0.000 0.000 0.000 0.000 0.498 1.000 

 
100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.959 1.000 

3 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 0.999 

 
20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.092 1.000 

 
30 0.000 0.000 0.000 0.000 0.278 1.000 

 
50 0.000 0.000 0.000 0.000 0.711 1.000 

 
100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.999 1.000 

 Son olarak senaryo 6’da veri yaratma süreci (14)-(16) denklemleriyle elde edilirken 

yani otokorelasyon altında Fourier Panel LM testinin boyut ve güç özellikleri analiz edilmiştir. 

1 2sin(2 / ) cos(2 / )it i i i i ity b t kt T kt T e           (14) 

1it i it ite e         (15) 

1it i it it          (16) 

burada (0,1)it N  standart normal dağılımdan ve parametreler olan  1 2, , , [0,1]i i i ib U    

tekdüze dağılımdan elde edilmiştir. Ayrıca simülasyonda negatif ve pozitif otokorelasyon,

0.8, 0.8i i     değerleri için ayrı ayrı analiz edilmiştir. Pozitif otokorelasyon altında 

incelenen küçük örneklem özellikleri Tablo 8’de rapor edilmiştir. Bu sonuçlara göre Fourier 

Panel LM testi iyi boyut özelliklerine sahiptir. Güç özellikleri açısından test, zaman boyutu 

50’den fazlayken oldukça iyi sonuçlara sahiptir. Negatif otokorelasyon altında boyut ve güç 

özellikleri Tablo 9’da sunulmuştur. Boyut değerleri incelendiğinde %5 nominal boyut 

değerinden küçük sapmalara sahip olduğu ve bu nedenle testin boyut bozumuna uğradığı 

görülmektedir.  

 Özet olarak, veri yaratma sürecinde kırılmalar yokken ve ani veya kademeli kırılmalar 

varken Fourier Panel LM testinin iyi boyut ve güç özelliklerine sahip olduğu . Ayrıca pozitif 

otokorelasyon ve frekansın bir fazla belirlenmesi durumunda da test, iyi boyut ve güç 

özelliklerine sahiptir. Bu bulgular testin güçlü yönlerini ortaya koymaktadır. Testin zayıf yönü 

ise negatif otokorelasyon ve frekansın bir eksik belirlenmesi durumlarında testin boyut 

bozumuna uğramasıdır.  
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Tablo 8: Pozitif Otokorelasyon Altında Boyut ve Güç Özellikleri 

  
BOYUT GÜÇ 

k N/T 25 50 100 150 200 25 50 100 150 200 

1 10 0.048 0.051 0.059 0.052 0.049 0.084 0.081 0.417 0.915 1.000 

 
20 0.051 0.048 0.043 0.044 0.049 0.173 0.107 0.638 0.998 1.000 

 
30 0.055 0.056 0.047 0.048 0.043 0.208 0.118 0.807 1.000 1.000 

 
50 0.057 0.051 0.049 0.051 0.048 0.412 0.160 0.944 1.000 1.000 

 
100 0.045 0.063 0.058 0.044 0.052 0.676 0.209 0.998 1.000 1.000 

2 10 0.041 0.044 0.046 0.058 0.044 0.115 0.599 0.998 1.000 1.000 

 
20 0.040 0.046 0.045 0.051 0.050 0.172 0.880 1.000 1.000 1.000 

 
30 0.050 0.051 0.050 0.047 0.046 0.190 0.962 1.000 1.000 1.000 

 
50 0.047 0.054 0.048 0.051 0.041 0.266 0.994 1.000 1.000 1.000 

 
100 0.051 0.046 0.046 0.050 0.045 0.470 1.000 1.000 1.000 1.000 

3 10 0.050 0.052 0.049 0.052 0.056 0.062 0.377 0.996 1.000 1.000 

 
20 0.046 0.049 0.053 0.054 0.040 0.055 0.639 1.000 1.000 1.000 

 
30 0.046 0.051 0.050 0.054 0.047 0.055 0.787 1.000 1.000 1.000 

 
50 0.043 0.044 0.040 0.056 0.053 0.070 0.921 1.000 1.000 1.000 

  100 0.062 0.050 0.051 0.052 0.050 0.102 0.996 1.000 1.000 1.000 

 

Tablo 9: Negatif Otokorelasyon Altında Boyut ve Güç Özellikleri 

  
BOYUT GÜÇ 

k N/T 25 50 100 150 200 25 50 100 150 200 

1 10 0.029 0.043 0.051 0.050 0.057 0.100 0.445 0.995 1.000 1.000 

 
20 0.063 0.078 0.041 0.050 0.044 0.110 0.611 1.000 1.000 1.000 

 
30 0.025 0.046 0.063 0.050 0.047 0.165 0.707 1.000 1.000 1.000 

 
50 0.052 0.045 0.051 0.063 0.056 0.195 0.942 1.000 1.000 1.000 

 
100 0.069 0.060 0.062 0.050 0.049 0.470 0.999 1.000 1.000 1.000 

2 10 0.074 0.053 0.042 0.053 0.051 0.335 0.882 1.000 1.000 1.000 

 
20 0.024 0.064 0.050 0.056 0.044 0.493 0.986 1.000 1.000 1.000 

 
30 0.027 0.051 0.052 0.057 0.053 0.544 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
50 0.043 0.033 0.058 0.052 0.050 0.807 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
100 0.076 0.056 0.047 0.055 0.055 0.969 1.000 1.000 1.000 1.000 

3 10 0.056 0.059 0.057 0.054 0.054 0.258 0.931 1.000 1.000 1.000 

 
20 0.062 0.060 0.056 0.045 0.052 0.468 0.997 1.000 1.000 1.000 

 
30 0.033 0.053 0.048 0.053 0.052 0.640 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
50 0.052 0.050 0.052 0.049 0.052 0.792 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
100 0.039 0.041 0.058 0.057 0.057 0.964 1.000 1.000 1.000 1.000 

AMPİRİK UYGULAMA 

Yükselen bir piyasa ekonomisi olan Türkiye son on yılda en hızlı büyüyen 

ekonomilerden biridir. Ticaret odaklı büyüme modeli 1980 yılından beri uygulanmaktadır ve 

enflasyon hedefi politikası 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. 2001 krizi, Türkiye’nin sabit kur 

sisteminden esnek kur sistemine geçmesine neden olmuştur. Bu sebeple döviz kuru politikaları, 

ticaret ve para politikalarının temelini oluşturmaktadır ve böylece son yıllarda Türk lirasının 

dinamikleri ilgi odağı haline gelmiştir.  

 Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) hipotezi, döviz kurlarının belirlenmesi açısından 

temel teorik yaklaşımların başında gelmektedir. SAGP hipotezi, ülkeler arasındaki fiyat 

farklılıkları ortadan kalkıncaya kadar döviz kurunda uyarlama olduğunu ileri sürer. Türk reel 
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döviz kuru literatüründe, SAGP hipotezinin geçerli olup olmadığına dair görüş birliği 

bulunmamaktır2  ve bu, yeni yöntemler çerçevesinde araştırma sorusunun ele alınmasına bir 

motivasyon sağlamaktadır.  

 Uygulamada 2002 Ocak – 2016 Mart dönemleri için Türkiye ve on ticaret ortağı3 

(Kanada, Danimarka, Euro Bölgesi, Japonya, Norveç, Suudi Arabistan, İsveç, İsviçre, İngiltere, 

ABD) arasındaki reel döviz kuru analiz edilmiştir. 2005 baz yıllı nominal döviz kuru ve tüketici 

fiyat endeksi serileri, Uluslararası Finansal İstatistikler (International Financial Statistics), 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) çevrimiçi veri 

tabanlarından alınmıştır. Reel döviz kuru, 
*

it it it ty e p p    ile hesaplanmakta ve burada y, reel 

döviz kurunu, e, nominal döviz kurunun doğal logaritmasını, p*, yabancı ülkenin tüketici fiyat 

endeksinin doğal logaritmasını, p, Türkiye’nin tüketici fiyat endeksinin doğal logaritmasını 

ifade etmektedir. 

Analizin ilk aşamasında geleneksel birim kök testleri olan ADF (Dickey ve Fuller, 

1981) testi, PP (Phillips ve Perron, 1988) testi ve KPSS (Kwiatkowski et al., 1992) testi 

uygulanmıştır. Daha sonra kukla değişken yaklaşımına dayalı olarak kırılmaları dikkate alan Im 

vd. (2005) ve Im vd. (2012) çalışmalarında geliştirilen Panel LM (ILT) testi ve son olarak bu 

çalışmada geliştirilen Fourier Panel LM testi kullanılmış ve sonuçlar karşılattırılmıştır. 

 Şekil 1’de reel döviz kuru serilerinin frekans değeri bir alınarak elde edilen Fourier 

yaklaşımları gösterilmektedir. Şekil incelendiğinde, çoğu seri için kırılmaların doğasındaki 

biçim, sayı ve tarih kesin olarak belirlenememektedir. Bu durum Becker vd. (2004)’ün önerdiği 

gibi biçimi, sayısı ve tarihi bilinmeyen kırılma(lar)da Fourier yaklaşımının kullanılması 

uygulama açısından avantaj sağlamaktadır. 
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Şekil 1: Reel Döviz Kuru Dinamikleri ve Fourier Yaklaşımları 

 Uygulamanın ilk adımı olan geleneksel birim kök testleri ile SAGP hipotezinin test 

edilmesinden elde edilen sonuçlar Tablo 10’da verilmiştir. ADF testi sonuçlarına göre Kanada, 

Danimarka ve Euro Bölgesi için hipotezin geçerli olduğu, diğer ülkeler için ise geçerli olmadığı 

bulgusuna ulaşılmıştır. PP testine göre bütün ülkeler için hipotez geçerli değildir. KPSS testi 

                                                   
2 Türkiye’de SAGP hipotezi üzerine detaylı araştırma için Adiguzel vd. (2014) çalışmasına bakınız. 
3 Veride yer alan on ülke, Türkiye ihracat ve ithalatının yaklaşık yüzde 97 ve 96’sına sahiptir.  
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sonuçlarına göre de PP testine benzer olarak tüm ülkeler için hipotezin geçerli olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Geleneksel birim kök testleri sonucunda özetle tüm ülkelerin birim kök 

süreç izlediği ve böylece SAGP hipotezinin Türkiye için geçerli olmadığını söylemek 

mümkündür. 

 Perron (1989)’da belirtildiği gibi serilerde bulunan kırılmaların dikkate alınmaması test 

sonuçlarında sapmalara yol açabilir. Bu nedenle uygulamanın devamında kırılmaları iki farklı 

yaklaşımla modelleyen birim kök testlerinden yararlanılmıştır. Bu testlerden ilki, kırılmaları 

kukla değişken yardımıyla modelleyen, seviyede bir ve iki kırılma için Im vd. (2005), trende bir 

ve iki kırılma için Im vd. (2012) tarafından geliştirilen Panel LM (ILT) birim kök testidir. Bu 

analiz için gecikme derecesi olarak Im vd. (2012) çalışmasında önerildiği gibi yinelemeli t 

istatistik prosedüründen gecikme üst sınırı max 12p    alınarak her bir kesit için ayrı ayrı 

seçilmiştir. Tablo 11’de rapor edilen sonuçlara göre, bütün ülkeler için ve bütün kırılma 

tiplerinde seriler durağan bulunmuş ve böylece SAGP hipotezi geçerli olduğu görülmüştür. 

Ayrıca panel istatistiklerine bakıldığında da her kırılma için panel grubunun durağan olduğu 

bulgusuna erişilmiştir. 

Uygulamanın son aşamasında Fourier yaklaşımına dayanan ve bu çalışmada önerilen Fourier 

Panel LM testi ile analiz yapılmıştır. Bu analizde otokorelasyon sorununu dikkate almak için 

Enders ve Lee (2012a) çalışmasında olduğu gibi  (8) eşitliğine it jS   gecikme değerleri 

eklenerek, aşağıdaki regresyon elde edilmiştir. 

1 0 1 2

1

sin(2 / ) cos(2 / )
p

it i it i i i j it j it

j

y S d d kt T d kt T S 



                (17) 

(18) numaralı regresyon yardımıyla gecikmeler uygulamanın ikinci basamağında olduğu gibi 

yinelemeli t-istatistik prosedüründen gecikme üst sınırı max 12p    alınarak her bir kesit için ayrı 

ayrı seçilmiş ve test istatistiği hesaplanmıştır. 

Fourier Panel LM testi sonuçları Tablo 12’de sunulmuştur. Frekansın 1 alındığı 

durumda sadece Kanada ve Japonya birim kök süreç içermekte diğer ülkeler için reel döviz kuru 

serileri durağan bir süreç izlemektedir. Frekansın 2 alındığı durumda Euro Bölgesi ve Norveç 

dışındaki ülkelerin birim kök süreç gösterdiği görülmektedir. Frekansın 3 alındığı durumda da 

Danimarka, Euro Bölgesi ve Norveç haricindeki ülkelerin reel döviz kuru serilerinin birim kök 

süreç izlediği sonucuna ulaşılmaktadır. Burada frekansın seçiminin önemli olduğu sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Uygun frekans seçimi grafik yardımıyla yapılabilir. Şekil 1’de görüldüğü 

gibi serilerdeki kademeli kırılmayı yakalayan frekans 1’dir. Böylece frekans 1 sonuçlarını 

değerlendirmek mümkündür. Ayrıca analiz panel grubu için bakıldığında, %1 anlamlılık 

düzeyinde tüm frekanslar için panel grubunun durağan olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

Özet olarak, geleneksel birim kök testleri Türkiye’de SAGP hipotezinin geçerli 

olmadığını; kırılmaları kukla değişken yardımıyla modelleyen Im vd. (2005) ve Im vd. (2012) 

panel LM testleri SAGP hipotezinin geçerli olduğunu; son olarak kırılmaların kademeli olarak 

modellendiği Fourier Panel LM testi sonuçlarına göre de Kanada ve Japonya haricinde 

Türkiye’de SAGP hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 10: Geleneksel Birim Kök Testleri Sonuçları 

 
ADF 

 
PP 

 
KPSS 

Ülkeler Sabit Trend   Sabit Trend   Sabit Trend 

Kanada -3.320** -3.425* 
 

-2.447 -2.425 
 

0.480** 0.288*** 

Danimarka -2.702* -3.319* 
 

-2.418 -2.823 
 

0.838*** 0.282*** 

Euro Bölgesi -2.741* -3.460** 
 

-2.484 -2.990 
 

0.884*** 0.273*** 

Japonya -2.380 -2.545 
 

-2.177 -2.098 
 

0.706**  0.242*** 

Norveç -2.169 -2.845 
 

-2.098 -2.744 
 

0.883*** 0.271*** 

Suudi Arabistan -1.773 -1.550 
 

-1.769 -1.591 
 

0.368* 0.361 

İsveç -1.930 -2.204 
 

-1.973 -2.332 
 

0.875* 0.316*** 

İsviçre -2.390 -2.342 
 

-2.110 -2.019 
 

0.335 0.331*** 

İngiltere -1.806 -1.524 
 

-1.924 -1.643 
 

0.929*** 0.360*** 

ABD -2.293 -1.476   -2.343 -1.506    0.703** 0.362*** 

*** %1, ** %5, *%10 için anlamlılığı ifade etmektedir.  
 

Tablo 11: Panel LM (Im vd., 2005 ve Im vd., 2012) Birim Kök Testi Sonuçları 

Ülkeler Seviyede Bir Kırılma Seviyede İki Kırılma Trendde Bir Kırılma Trendde İki Kırılma 

Kanada -5.577*** -6.389*** -5.599*** -6.724*** 

Danimarka -5.187*** -5.470*** -5.207*** -6.506*** 

Euro Bölgesi -5.126*** -5.482*** -5.236*** -6.447*** 

Japonya -3.885** -5.882*** -4.400*** -6.561*** 

Norveç -5.080*** -6.742*** -4.941*** -6.305*** 

Suudi Arabistan -4.358*** -5.025*** -4.196** -6.241*** 

İsveç -4.590*** -5.883*** -4.992*** -6.000*** 

İsviçre -5.026*** -5.404*** -5.170*** -6.315*** 

İngiltere -5.091*** -5.262*** -4.910*** -5.980*** 

ABD -4.319*** -4.946*** -4.274*** -6.073*** 

Panel İstatistiği -15.495 -19.973 -12.575 -17.670 

p değeri 0.000 0.000 0.000 0.000 

Bir kırılmada kritik değerler; %1 için -4.261, %5 için -3.716, %10 için -3.443 

İki kırılmada kritik değerler; %1 için -4.799, %5 için -4.261, %10 için -3.997 

*** %1, ** %5, *%10 için anlamlılığı ifade etmektedir.  

 

Tablo 12: Fourier Panel LM Birim Kök Testi Sonuçları 

Ülkeler   k=1 k=2 k=3 

Kanada 
 

-3.4398 -2.3321 -2.1085 

Danimarka 
 

-4.6197*** -3.1943 -3.3236** 

Euro Bölgesi 
 

-4.8675*** -3.2666* -3.4209** 

Japonya 
 

-3.0247 -2.5734 -2.2344 

Norveç 
 

-4.4875** -3.4286* -3.2398* 

Suudi Arabistan 
 

-3.817* -1.883 -2.022 

İsveç 
 

-4.1372** -3.0873 -2.8062 

İsviçre 
 

-4.1742** -2.1245 -2.0642 

İngiltere 
 

-4.8753*** -1.8937 -1.6991 

ABD   -4.1113** -2.1956 -2.2506 

Panel İstatistiği 
 

-6.1898 -1.6652 -2.1457 

p değeri  0.000 0.048 0.016 

k=1 frekansında kritik değerler; %1 için -4.61, %5 için -4.07, %10 için -3.79 

k=2 frekansında kritik değerler; %1 için -4.18, %5 için -3.55, %10 için -3.23 

k=3 frekansında kritik değerler; %1 için -3.94, %5 için -3.30, %10 için -2.98 

*** %1, ** %5, *%10 için anlamlılığı ifade etmektedir.  
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SONUÇ 

Bu çalışmada LM prensibine dayalı, yapısal kırılmaları kademeli olarak modelleyen 

yeni bir panel birim kök (Fourier Panel LM)  testi önerilmiştir. Yapısal kırılmaları kademeli 

modellemede, kırılmaların biçimi, tarihi ve sayısı gibi önsel bilgilere ihtiyaç duymayan Fourier 

yaklaşımından yararlanılmıştır. Fourier Panel LM testinin asimptotik dağılımı, bozucu 

parametrelerden etkilenmemekte, yalnızca frekans değerine bağlı olmaktadır. Ayrıca Lindeberg-

Levy merkezi limit teoremiyle panel istatistiğinin normal dağılıma sahip olduğu gösterilmiştir. 

Monte Carlo simülasyonlarıyla Fourier Panel LM testinin kırılmaların olmadığı, 

kırılmaların ani veya kademeli gerçekleştiği durumlarda iyi boyut ve güç özelliklerine sahip 

olduğu görülmüştür. Frekansın olması gerekenden bir eksik seçilmesinin boyut bozumuna sebep 

olduğu görülmüş fakat bu durumun bir fazla seçimde ortaya çıkmadığı, testin iyi boyut ve güç 

özelliklerine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca testin pozitif otokorelasyon altında da 

iyi boyut ve güç özelliklerine sahipken negatif otokorelasyon durumunda boyut bozumuna 

uğradığı görülmüştür. Simülasyon yoluyla incelenen bir diğer durum ise veri yaratma sürecinde 

kademli kırılmalar varken, kırılmaları dikkate almayan bir panel LM testi kullanılmasının boyut 

bozumuna ve düşük güç değerlerine neden olduğunu göstermektedir. Bu bulgu da kademeli 

kırılmaların varlığı durumunda Fourier Panel LM testinin kullanılmasının önemini ortaya 

çıkarmaktadır. 

Son olarak, Türkiye ile on ticaret ortağı arasında SAGP hipotezinin geçerliliği Fourier 

Panel LM birim kök testi ile ele alınmış;  Kanada ve Japonya hariç diğer ülkeler için Türkiye’de 

SAGP hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Abstract 

Energy/oil trade has formed large part of the World trade since its usage has been 

increased in time and became an important factor of production in the World via an important 

input in agricultural sector along with usage of intensive mechanization in it. Therefore, 

fluctuations in diesel prices in the World have influenced the cost of production up and down. In 

oil importing developed and developing countries, another reason of the fluctuations in diesel 

prices following up increases in world oil price has been induced by higher tax on oil levied by 

incumbent governments. On the one side, higher tax on oil increases tax income for 

government; however, this high tax rate negatively can affect agricultural sector in terms of 

agricultural products’ export and import rate, added value, prices of these products etc. In regard 

of our case in the paper, levied tax rate creates different diesel prices in the member countries of 

the OECD. The aim of this study initially is to test the relationship between diesel prices and 

agricultural productivity and then, to search for another chain relationship between the 

productivity and economic growth rate in developed and developing countries in the OECD. In 

short, we propose a study which analysis how diesel price fluctuations can affect economic 

convergence across OECD countries in terms of agricultural productivity in a multifaceted 

sense.  

For this reason, we assemble data for a panel of OECD countries for 1988-2009 to test 

the variables such as diesel prices, tax rates on diesel, quantity indices of agricultural products’ 

export and import, agricultural good prices, and economic growth rates. It is important to 

determine how agricultural policy convergences have affected macroeconomic convergences 

with the sample covering before and after the crises period (from the early 1990s to 2008). We 

use the World Bank, Eurostat, and FAO databases from different sources. However, by any 

account, conventional economic wisdom suggests that growth and increasing integration in the 

body of OECD leads to some sort of economic convergence. This convergence should occur in 

terms of per-capita output and other important macroeconomic variables, at least in the 

conditional sense of Barro and Sala-i-Martin (1992, 1995), i. e. controlling for heterogeneity 

across countries. We conclude that tax levy on diesel oil has affected agricultural products 

export and import ratios of some countries in the OECD. Hence, this study carries out an 

important role for policy guidance for future.   
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Introduction  

In the global economy, the effects of crude oil prices have been a notably important 

issue among the politicians and the economists.  The researchers have mostly focused on the 

effects of oil price shocks on the net importing developed countries.  The effects of oil price 

shocks can differ according to organizational structures, sector compositions and the level of 

economic development of countries.  However, to our knowledge, in current literature the 

effects of particular levied taxes within oil prices have been ignored.  

Compared to other sectors, agriculture is known as a market that is intervened due to its 

different characteristics in economic structure.  Orthodox fiscal policies implemented in 

agricultural sector along with neo-liberal policies has accompanied intervention resulted 

negative effects in this sector. While some countries implement or enforce orthodox fiscal 

policies in agriculture, others do not implement them.  Due to these policies, the abatement of 

backstopping in agriculture proposes the tax boost.  To see results of some kind orthodox fiscal 

policies, this study embraces tax policy which is levied on input prices used in agriculture. 

Diesel oil has become one of the most important inputs in agriculture along with 

intensive usage of mechanization in it. On the other hand in conjunction with oil price surge, 

diesel oil as a result of intensive mechanization in agriculture becomes an essential cost element 

in agricultural enterprises.  In oil importing countries, the high price of fuel oil results from not 

only oil price surge but also high tax collection of government.  As high tax rates on diesel 

prices in some oil importing countries affect negatively the agricultural firms, they also affect 

adversely our international competition in the globalized world.  In the research conducted by 

Aktaş et al. (2010), it is defined that high tax rates on diesel oil negatively affect the agricultural 

sector (p.23). Therefore, this study aims to investigate the effects of high tax rates on diesel oil, 

accompanied with orthodox fiscal policies among selected OECD countries, over agricultural 

sector.  

When the average energy price increase of OECD countries between the years 1993-

2005 is studied, the differences among the countries are obvious.  To illustrate, the energy 

prices are %5.3 on the basis of USA Dollar, whereas the increase in Turkey is %55.3.  With its 

energy price increase, Turkey is ranked at the first place within OECD countries (OECD, 2007). 

The diesel oil portion within the cost of some agricultural products of USA, occupying an 

important position in the world agriculture market, and also, of Turkey (for detail, see Aktas et 

al. (2010, p.21). When we compare the rates of diesel oil cost within total production cost in 

some agricultural products in Turkey and in USA; its portion in the agricultural production cost 

in Turkey is 4 or 5 times more than that of USA (Aktas et al., 2010, p.23). 

As happened in most of the oil importing countries, the taxes collected on fuel oil 

creates an important source of income (PETDER, 2008).  When the diesel oil prices are 

examined in terms of ex-refinery prices and pump sale prices, the tax on diesel oil is found to be 

in a considerable amount in one country.  As a matter of fact, this amount overpasses %50 in 

some countries (OECD, 2008; Tasyurek, 2007). In the EU countries, different taxation is 

implemented according to place of usage (Kulu, 2001).  In some countries on the condition that 

it is not used with the exception of agricultural purposes, tax exemption or tax reduction is 

applied on fuel oil in a considerable extent (Washington State Department of Revenue, 2009). 

Another example, in Kenya, the effects of the tax collection in energy importation on the 

economy are examined.  In this study, it is presumed that the taxes collected from energy usage 

increased incomes in Kenya, even though they affect the economic progress in a negative way 

(Haji ve Haji, 1994:205). 
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The sharp increases in the price of oil generally have significant influence on both 

economic activity and macro-economic policies. A great number of economic researches 

investigate that through which channels the oil price shocks affect economic variables.  

Numerous economists present theoretical statements which suggest reverse correlation between 

the variances of oil price and the level of economic activities (Aktas et al., 2010). 

Oil price shocks are the indicator of the increase in energy shortages.  The increase in oil prices 

not only slow the economic growth, but also cause an escalation of inflation (Cologni, Monera, 

2008, 857).  Jimenez and Rodrigez (2008) intended to measure the effects of oil price shocks on 

the outcome in basic manufacturing industry by using the data of six OECD countries through 

VAR model.  According to the findings of research, in terms of four European Union member 

countries, the effect of oil price shocks on industrial output is multifarious, whereas the effects 

are similar for UK and US (Jimenez and Rodrigez, 2008; 3104-3105). 

Hamilton (1983) has found statistically significant relation between the reel GSMH 

growth and the changes in oil price in the US, respectively for the periods 1948-1972 and 1973-

1980.  The negative correlation between oil price movements and economic growth reflects a 

causal link from oil price to total economic activity.  Some other studies, as well, confirm the 

findings of Hamilton (cited by Cologni and Monera, 2008, 859). 

Kumar (2004) analyzed the effects of oil price shocks for India, a country which 

imports oil.  According to the research results, the increase in reel oil prices negatively affects 

the industrial production, in linear and non-linear amounts.  An increase of %100 in reel oil 

prices for the economy of India reduces the growth in industrial production %1.  Besides, 

inflation rate and short-term interest rates are also affected positively by the increase in oil 

prices. That an oil shock occurring in a more stable economy would create more extensive 

economic results considering a volatile economic environment is stated in the conclusion part 

(Kumar, 2009;1; 11). 

Numerous economic analyses related to the effect of oil shocks start with a production 

function which is based on the relation between capital, labor, and energy input and the output.  

While an exogenous decline in power supply reduces the productivity by diminishing it directly, 

it also reduces indirectly by the way of mark-up pricing, capacity utilization margins, and lower 

wages.  According to these models, there is a linear relationship between the deferment of reel 

GSMH and the deferment of reel oil prices.  These models show recessions as demand pull 

rather than supply push. Besides, relatively limited number of economic analysis mentions that 

the demand-side effect of oil price has increased.  In these models, an increase in oil prices will 

raise the global price level under the assumption of wage rigidity of Keynesian theory 

(Hamilton, 2003: 365). 

According to the light of all these related studies which have not raised the issue of tax 

levy on oil prices, the energy price surge or the high taxes levied on energy prices generates 

adverse effects on economies.  

Especially, we'll focus some issues in designing and assessing fiscal instruments for 

these extractive industries. Prominent among these are; potentially sizable rents arise, pervasive 

uncertainty, asymmetric information, raises complex tax issues by extensive involvement of 

multinational enterprises in many countries and exhaustibility -at project level exhaustibility can 

be a major concern; a key opportunity cost of extracting today is the future extraction foregone-  

etc (IMF, 2012: 11-12). Erdem 
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On the other hand, excise taxes levied specifically on diesel fuel affect the freight 

trucking industry’s in US state. This means that, the greater contribution to total state 

employment is a highly significant determinant of a state’s diesel tax rate, consistently 

suggesting that the greater this contribution, the lower the tax rate, ceteris paribus (Decker and 

Wohar, 2007: 171). Erdem  

Furthermore, the diesel market provides an interesting setting to study tax evasion. For 

instance; Marion and Muehlegger (2008) paper’s show us that, they consider the impacts on tax 

evasion of a regulatory innovation that greatly decreased the cost of monitoring compliance 

with on-road diesel fuel taxes (Marion and Muehlegger, 2008: 634). Erdem 

Finally, another point could be giving interested contribution to the paper. Thus, when 

retail price arbitrage goes along with existing tax differences, problems may arise in particular 

for high-tax countries. Since taxation drives a wedge between tax-inclusive (consumer) and tax-

exclusive (producer) prices, retail price arbitrage may cause international producer price 

differentials (Dreher and Krieger, 2010: 1956). Erdem 

Thus, the purpose of this study is to estimate the effects of the taxes application on 

diesel oil among some OECD countries on reel rate and export-import ratio of agricultural 

products. For this reason, next section gives detail information about data and methodology. 

Third section evaluates test results and finally, concluding remarks comes.   

Data and Methodology 

This study examines that the effects of tax applied to diesel oil in 9 countries4 addressed 

upon export-import ratio in agricultural.  For this purpose, in the consideration of the 

availability of data, the annual data of 9 countries with the period of 1988-2009 are used. In the 

study, the data of tax amount levied on diesel prices are acquired from Energy Prices and Taxes, 

published quarterly by the OECD.  Besides, to acquire export-import ratio in agricultural sector, 

export and import values are gotten database of FAO (Food and Agriculture Organization).  

Finally, in the study, the series of exchange rate are used, and the data is obtained from World 

Development Indicators, published by the World Bank. To use the data in the econometric 

analysis, E-views 6.0 Beta, WinRATS Pro 7.0 and Gauss 9.0 packaged software are used to 

complete the analysis. This study examines the effect of tax applied to diesel oil upon export-

import ratio in agricultural sector, and thus, it employes panel data analysis methods.  Panel data 

analysis can be defined as gathering the cross sectional observations in a certain time of period 

(Baltagi, 2008: 1).   

 

𝑙𝑛𝑋𝑀𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝑇𝐴𝑋𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑌𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑅𝐸𝐷𝐾𝑖,𝑡 + 휀𝑖,𝑡  (1) 

 

In this model, InXM represents the export-import ratio; InTAX represents the tax 

collected on diesel oil; InY represents the agricultural production amount; and InREDK 

represents the real exchange rate, respectively.  In the study, panel cointegration method is used. 

Unit roots properties of the series have great importance in the method.  However, both panel 

unit root tests and panel cointegration analysis form hypothesizes on whether cross-sectional 

dependency exists or not according to circumstance, among the groups that comprise panel data 

set. In this connection, while the first generation panel unit root tests discount the cross-

sectional dependency, the second generation unit root tests consider the cross-sectional 

                                                   
4 Australia, Canada, Denmark, France, Italy, Holland, Turkey,  England and United States of America 
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dependency.  Hence, as whether there is a cross-sectional dependency in panel data set or not 

has a great importance, the presence of cross-sectional dependency in the series to the matter in 

hand should be principally examined.  

 

To test the cross-sectional dependency, three tests are used in common.  First one is 

𝐶𝐷𝐵𝑃 Test which is developed by Breusch-Pagan (1980).  This test is significant when N is 

invariant and T is infinite (T→∞) that is T>N; and it is calculated with the equation number (2): 

𝐶𝐷𝐵𝑃 = 𝑇∑ ∑ �̂�𝑖,𝑗
2

𝑁

𝑗=𝑖+1

𝑁−1

𝑖=1

 (2) 

In this equation, �̂� shows the approximations of cross-sectional correlations among the 

remains which are acquired from separate least squares predictions.  𝐶𝐷𝐵𝑃 test, being developed 

under the null hypothesis “There is no cross section dependency” possesses N(N-1)/2 degree of 

freedom and χ2 range.  

The second one of the cross section dependency tests is 𝐶𝐷𝐿𝑀 test,which is developed 

by Pesaran (2004). This test is significant in the event of T and N are great (when it goes, N→∞ 

and T→∞).  𝐶𝐷𝐿𝑀 Test which possesses a normal distribution under the null hypothesis “There 

is no cross section dependency” is computed with the equation number (3):  

𝐶𝐷𝐿𝑀 = √
1

𝑁(𝑁 − 1)
∑ ∑ (𝑇�̂�𝑖,𝑗

2 − 1)

𝑁

𝑗=𝑖+1

𝑁−1

𝑖=1

 (3) 

The third and the last one of the cross section dependency tests is CD test developed by 

Pesaran (2004).  This test possessing a normal distribution under the null hypothesis “There is 

no cross section dependency” is valid when T is invariant and N is infinite (N→∞), in other 

words N>T; and it is computed with the equation number (4): 

𝐶𝐷 = √
2𝑇

𝑁(𝑁 − 1)
(∑ ∑ �̂�𝑖,𝑗

𝑁

𝐽=İ+1

𝑁−1

𝑖=1

) (4) 

 

 Unit root properties of the variants are important for the selection of a technique in panel 

cointegration test.  Therefore, unit root properties belonging to the variants are analyzed first 

generation panel unit root tests (see Levin, Lin, Chu (LLC), 2002) and Cross-Sectionally 

Augmented Dickey Fuller (CADF) test which is developed Pesaran (2007) from second 

generation panel unit root tests. 

 In the panel unit root test developed by LLC (2002), the model number (5) is initially 

estimated as following: 

∆𝑌𝑖,𝑡 = 𝛿𝑌𝑖,𝑡−1 +∑𝜃𝑖𝐿∆𝑌𝑖,𝑡−𝐿 + 𝛼𝑚𝑖𝑑𝑚𝑡 + 휀𝑖,𝑡

𝑝𝑖

𝐿=1

    𝑚 = 1,2,3. (5) 

 In this model, while Yi,t represents the series to which unit root analysis will be 

performed, Δ represents the first degree price discrimination, and dmt represents the 

deterministic vector variable;  𝛼𝑚𝑖  represents coefficients vector which is defined in the 

equation number (6) and which points out how a stochastic Yi,t series is constituted.  
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Model 1: Δ𝑌𝑖,𝑡 = 𝛿1,𝑖𝑌𝑖,𝑡−1 + 𝑢1,𝑖,𝑡   

Model 2: Δ𝑌𝑖,𝑡 = 𝛼0,𝑖 + 𝛿2,𝑖𝑌𝑖,𝑡−1 + 𝑢1,𝑖,𝑡  

Model 3: Δ𝑌𝑖,𝑡 = 𝛼0,𝑖 + 𝛼1,𝑖𝑡 + 𝛿3,𝑖𝑌𝑖,𝑡−1 + 𝑢1,𝑖,𝑡 

(No Intercept and No Trend 

Model) 

(Only Intercept Model) 

(Intercept and Trend Model) 

(6) 

LLC (2002) panel unit root test bases upon the hypotheses that cross sections are 

independent; the fixed effect changes from one cross-section to the other; and the coefficient 𝛿i 

is homogeneous for every cross section in panel data set.  Under these hypotheses, the null 

hypothesis tests that “panel data set does contain unit root (H0: 𝛿i=0)”, while alternative set are 

also included.  In this sense, the panel unit root test, named as Cross-Sectionally Augmented 

Dickey Fuller (CADF) Test, developed by Pesaran (2007) is used as mentioned earlier.  CADF 

panel unit root test is based on the regression model test, located in the equation number (8).  

 

∆𝑦𝑖,𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝑐𝑖�̅�𝑡−1 + 𝑑𝑖∆�̅�𝑡 + 휀𝑖,𝑡 (7) 

�̅�𝑡 = 𝑁
−1∑𝑦𝑗𝑡

𝑁

𝑗=1

 (8) 

∆�̅�𝑡 = 𝑁
−1∑∆𝑦𝑗𝑡

𝑁

𝑗=1

 

(9) 

 

In this model, �̅�𝑡 is present as in the equation number (8), and 𝛥�̅�𝑡  is present as in the 

equation number (9); and 휀𝑖,𝑡 represents the error term.  The average of cross-section�̅�𝑡, situated 

in the regression model, its lagged values (�̅�𝑡−1, �̅�𝑡−2, …) and 𝛥�̅�𝑡 are included in the regression 

model as a proxy which makes cross-sectional dependency taken into consideration, depending 

upon general factor structure (Pesaran, 2007: 269).  

In Pesaran’s (2007) CADF panel unit root test, the null hypothesis tests the proposition 

of “The series belonging to each cross-section that structures the panel does contain unit root” 

(Ho: bi=0 for each cross section); while the alternative hypothesis tests the proposition of “The 

certain part of cross-section that structures the panel does not contain unit root” (H1:bi<0 

(i=1,2,…,N1) , bi=0 (i=N1+1, N1+2, …, N)) (Pesaran, 2007: 267-269). 

That the critical values needed for the test of hypotheses are given in Pesaran  (2007: 

274-275-276); and  the bi coefficients in the CADF test are CADF statistics, By comparing the 

t-statistics belonging to them with the current critical values it is determined whether the series 

of each cross section contains unit root or not.  To test whether the panel data set is stationary or 

not, the average of CADF statistics is calculated, and cross-sectionally augmented IPS (CIPS) 

test statistic is acquired as in (10).  

𝐶𝐼𝑃𝑆 = 𝑁−1∑𝐶𝐴𝐷𝐹𝑖

𝑁

𝑖=1

 ~ 𝑁(0,1) (10) 

 

Finally, whether the panel data set contains unit root is determined by comparing CIPS 

given in Pesaran (2007: 279-280-281) by the critical values.  

In this study, to test the cointegration relation among the variables, Pedroni (1999) panel 

integration test, which is frequently used within the panel integration analyses, is employed. In 
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stationarity testing, Pedroni panel cointegration test presents validity when the series have the 

situation of I(1), in other words when they are stationary at first order.  Moreover, in Pedroni 

(1999) panel cointegration test, the series should not have the cross-sectional dependency.  

However, if the series have cross-sectional dependency, the effect of cross-sectional 

dependency can be dispelled by clearing of each cross section for every variable from its time 

average.  In this case, Pedroni (1999) panel cointegration test can be used.  The first stage in 

Pedroni’s test is estimated by the following Ordinary Least Squares model:  

𝑌𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛿𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑋𝑖,𝑡
′ + 𝑒𝑖,𝑡 (11) 

In this equation, when the first variation are taken, Y and X become stable variable; and 

t represents the trend and αi represents the fixed effects.  From the estimated model, the error 

terms (𝑒𝑖,𝑡) are acquired and at the second stage, the error term (𝜂𝑖,𝑡) is acquired from OLS 

assumption of the model number (12).  

𝛥𝑌𝑖,𝑡 = 𝛽𝑖𝛥𝑋𝑖,𝑡
′ + 𝜂𝑖,𝑡 (12) 

At the third stage, the long-run variance (𝐿11𝑖
2 ) of error term (𝜂𝑖,𝑡) is calculated by using 

Newey-West (1987) estimator.  At the fourth stage, from the separate estimations for non-

parametric tests and parametric tests, the variance of error terms is acquired.  For non-

parametric tests, the model number (13) is estimated, and the variance of error terms (�̂�𝑖,𝑡) and 

long-run variance (�̂�𝑖
2) are obtained.   

�̂�𝑖,𝑡 = 𝛾𝑖�̂�𝑖,𝑡−1 + �̂�𝑖,𝑡 (13) 

Then, the term ( �̂�𝑖,𝑡 ) is obtained by using the equation �̂�𝑖,𝑡 = 1/2(�̂�𝑖
2 − �̂�𝑖

2) .  For 

parametric tests, the model number (14) is estimated and the variance of the variance (�̂�𝑖
∗2) of 

error terms (�̂�𝑖,𝑡
∗ ) is obtained.  

�̂�𝑖,𝑡 = 𝛾𝑖�̂�𝑖,𝑡−1∑𝛾𝑖,𝑘Δ�̂�𝑖,𝑡−𝑘 + �̂�𝑖,𝑡
∗

𝐾𝑖

𝑘=1

    (14) 

At the fifth and the last stage, seven panel cointegration tests – on condition that first 

four have internal sections and the last three have intersections--developed by Pedroni (1999) 

are formulated with the help of the equations below:  

 
Internal section panel cointegration tests: 

1. Panel    v-

statistics: 𝑇2𝑁3/2𝑍�̂�𝑁,𝑇 ≡ 𝑇
2𝑁3/2 (∑∑�̂�11𝑖

−2 �̂�𝑖,𝑡−1
2

𝑇

𝑡=1

𝑁

𝑖=1

)

−1

 (15) 

2. Panel ρ- 

statistics: 
𝑇√𝑁𝑍�̂�𝑁,𝑇−1 ≡ 𝑇√𝑁(∑∑�̂�11𝑖

−2 �̂�𝑖,𝑡−1
2

𝑇

𝑡=1

𝑁

𝑖=1

)

−1

∑∑�̂�11𝑖
−2 (�̂�𝑖,𝑡−1Δ

𝑇

𝑡=1

𝑁

𝑖=1

�̂�𝑖,𝑡

− �̂�𝑖) 

(16) 

3. Panel t- 

statistics: 

(Non-Parametric ) 
𝑍𝑡𝑁,𝑇 ≡ (�̃�𝑁,𝑇

2 ∑∑�̂�11𝑖
−2 �̂�𝑖,𝑡−1

2

𝑇

𝑡=1

𝑁

𝑖=1

)

−1/2

∑∑�̂�11𝑖
−2 (�̂�𝑖,𝑡−1Δ

𝑇

𝑡=1

𝑁

𝑖=1

�̂�𝑖,𝑡 − �̂�𝑖) (17) 

4. Panel t- 

statistics: 

(Parametric) 
𝑍𝑡𝑁,𝑇
∗ ≡ (�̃�𝑁,𝑇

∗2 ∑∑�̂�11𝑖
−2 �̂�𝑖,𝑡−1

∗2

𝑇

𝑡=1

𝑁

𝑖=1

)

−1/2

∑∑�̂�11𝑖
−2 êi,t−1

∗ ∆

𝑇

𝑡=1

𝑁

𝑖=1

êi,t
∗  (18) 
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Intersections panel cointegration tests: 

5. Group ρ- 

statistics: 𝑇𝑁−1/2𝑍�̂�𝑁,𝑇−1 ≡ 𝑇𝑁
−1/2∑(∑�̂�𝑖,𝑡−1

2

𝑇

𝑡=1

)

−1𝑁

𝑖=1

∑(�̂�𝑖,𝑡−1Δ�̂�𝑖,𝑡 − �̂�𝑖)

𝑇

𝑡=1

 (19) 

6. Group t- 

statistics: 

(Non-Parametric) 
𝑁−1/2𝑍𝑡𝑁,𝑇 ≡ 𝑁

−1/2∑(�̂�𝑖
2∑�̂�𝑖,𝑡−1

2

𝑇

𝑡=1

)

−1/2𝑁

𝑖=1

∑(�̂�𝑖,𝑡−1Δ�̂�𝑖,𝑡 − �̂�𝑖)

𝑇

𝑡=1

 (20) 

7. Group t-

statistics: 

(Parametric) 
𝑁−1/2�̃�𝑡𝑁,𝑇

∗ ≡ 𝑁−1/2∑(∑�̂�𝑖
∗2�̂�𝑖,𝑡−1

∗2

𝑇

𝑡=1

)

−1/2

∑�̂�𝑖,𝑡−1
∗ Δ

𝑇

𝑡=1

𝑁

𝑖=1

�̂�𝑖,𝑡
∗  (21) 

 

In Pedroni (1999) panel cointegration test, the null hypothesis examines the argument of 

“There is no cointegration relation for all the cross sections”; the alternative hypothesis on the 

other hand examines the argument of “there is a cointegration relation for all the cross sections”.  

Along these tests have the standard normal distribution, panel v-statistics shows positively 

skewed distribution and the others show negatively skewed distribution.  

When it is extrapolated that there is a cointegration relation among the variables, how to 

acquire long-run coefficients of variables matters.  Panel DOLS (Panel Dynamic Ordinary Least 

Squares) estimators which have found an area of usage in panel data analysis in recent years and 

were developed by Pedroni (2001) are used in this study.  The reason why Panel DOLS 

estimators have found quite a lot area of usage in econometric literature in recent years is that 

Panel DOLS estimators are more efficient when compared to Panel OLS estimator, in terms of 

overcoming the internality between the independent variables and the error terms, and the 

problem of auto-coupling of error terms.  Panel DOLS estimator suggested by Pedroni (2001) is 

implemented with the number (22) regression estimator:  

𝑦𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑥𝑖,𝑡
′ + ∑ 𝛾𝑖,𝑘∆𝛽𝑖,𝑡−𝑘

𝐾𝑖

𝑘=−𝐾𝑖

+ 𝜇𝑖,𝑡
∗     (22) 

In the equation number (22), (−𝐾𝑖) and (𝐾𝑖) represent leads and lags.  In Panel DOLS, it 

is assumed that the cross sections of panel do not contain cross-sectional dependency.  At the 

first stage in Panel DOLS, to acquire the panel cointegration vector, the equation number (22) is 

estimated for each cross section.  At the second stage, arithmetic mean of these estimations 

belonging to each cross section is calculated as in the equation number (23) and then panel 

cointegration coefficients are obtained.  

�̂�𝐺𝐷
∗ = 𝑁−1∑𝛽𝐷,𝑖

∗

𝑁

𝑖=1

    (23) 

(𝛽𝐷,𝑖
∗ ) which is presented in the equation number (23) represents the cointegration 

coefficients obtained from DOLS estimators that belong to each cross section.  The relevance of 

Panel DOLS estimators is defined by t-statistics and t-statistics is stated as in the equation 

number (24): 

 

In the equation number (23), ( 𝑡�̂�𝐷,𝑖
∗ ) represents t-statistics concerning the cointegration 

coefficient which is obtained from DOLS estimator for each cross section.  

𝑡�̂�𝐷∗ = 𝑁
−1/2∑𝑡�̂�𝐷,𝑖

∗

𝑁

𝑖=1

    (24) 
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Test Results 

When the panel cointegration test analysis is finalized, it becomes more of an issue of 

whether there is a relation among the cross sections in the panel data set or not.  For this reason, 

at first whether the series contain cross-sectional dependency is examined in this study.  

According to the test results given in Table 1, it is strongly acknowledged in three tests that 

there is a cross-sectional dependency in the series of InTAX and InREDX.   

However, an obvious result with regard to the existence of cross-sectional dependency 

in the series of InXM and InY cannot be observed.  With reference to these results, panel unit 

root tests and panel cointegration analyses are performed in this study; supposedly the series 

contain cross-sectional dependency.  

Table 1: Cross-Sectional Dependency Test Results 

 CDBP CDLM CD 

lnXM 47,413 (0,096)* 1,345 (0,089)* -1,092 (0,137) 

lnTAX 144,835 (0,000)*** 12,826 (0,000)*** 3,635 (0,000)*** 

lnY 48,774 (0,076)* 1,506 (0,066)* -2,271 (0,012)** 

lnREDK 103,822 (0,000)*** 7,993 (0,000)*** -1,910 (0,028)** 

Note: The values inside the parentheses show the probability values. ***, ** and * respectively represents 

statistically significance at the level of %1, %5 and %10. 

 As there is a cross-sectional dependency in the series, unit root properties of the series 

are examined by both first generation panel unit root tests and second generation panel unit root 

tests.  When the results presented in Table 2 are examined, all the series become stable when the 

first degree discrimination is taken, in other words, they show the characteristic of I(1) 

according to both LLC panel unit root test and CIPS test results. 

 

Table 2: Panel Unit Root Test Results 

 LLC CIPS 

lnXM -0,710 -2,260* 

lnTAX -1,482* -3,109*** 

lnY -1,262 -1,165 

lnREDK 1,084 -1,843 

ΔlnXM -5,976*** -3,536*** 

ΔlnTAX -10,365*** -4,424*** 

ΔlnY -15,245*** -3,352*** 

ΔlnREDK -3,446*** -2,757*** 

 

Note: A stable term is added to the estimated models in the tests.  ***, ** and * respectively 

represents statistically significance at the level of %1, %5 and %10.  In LLC test, the lag length 

is determined according to Modified Schwarz Information Criterion, and is obtained as of 3 

maximum.  Also, in CIPS test, it is obtained as of 3 maximum.  In LLC test, Barlett Kernel 

method is used and the bandwith is defined by Andrews method.  The critical values for CIPS 

test are gathered from Pesaran (2007: 280) and then for the significance at the level of %1, %5 

and %10, they are determined respectively as -2,60, -2,34 and -2,21. 

In the study, Pedroni (1999) panel cointegration test results for the model numbered (2) 

is given in Table 3.  According to the test results,  the four of  the seven test statistics given by 
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Pedroni are found significant at the level of 5% at least.  This case shows that there is a long-run 

cointegration relation among the variables in the model. 

Table 3: Pedroni (1999) Panel Cointegration Test Results 

Test Statistics  

Panel v statistics 0,310 

Panel ρ statistics  -0,665 

Panel t statistics (Non-parametric) -2,940*** 

Panel t statistics (Parametric) -2,178** 

Group ρ statistics 0,179 

Group t statistics (Non-parametric) -3,902*** 

Group t statistics (Parametric) -2,450** 

Note: In the cointegration test, the maximum lag length is taken as 3.  ***, ** and * respectively show that the 

statistics belonging to the significance levels at %1 (+/-2,326), %5 (+/-1,645) and %10 (+/-1,282) reject the null 

hypothesis. 
 

Finally, as cointegration relation among the variables is established, the long-run 

coefficients of variables are determined by using Panel DOLS estimator.  According to the 

results presented in Table 4 below, a 1% increase in the tax on diesel oil decreases the 

agricultural export-import ratio by 0,017 % in long-run; whereas a 1% increase in exchange rate 

increases the agricultural products’ export-import ratio by 0,029 % in long-run.  On the other 

hand, we did not come up with a statistically significant relation between the agricultural 

production amount and the export-import ratio.  

Table 4: Panel DOLS Results 

Dependent Variable lnXM Coefficient t-statistics 

lnTAX -0,017 -2,362*** 

lnY -0,033 -0,642 

lnREDK 0,029 3,919*** 

Note: ***, ** and * respectively represents statistically significance at the level of %1, %5 and %10. 

Concluding Remarks 

 Energy, as happened in every sector, has become one of the most important elements in 

agricultural sector.  Especially, with the intensive mechanization in agriculture, the diesel oil 

usage has been one of the essential inputs in agricultural sector.  In numerous micro-economic 

analyses on this issue, energy comes forward as the most important political factor. 

 On the one hand, the high tax levy on diesel oil in oil importing countries provides an 

important source of tax income for that country; on the other hand, it creates a negative effect on 

the economic efficiency.   Particularly along with orthodox fiscal policies, high taxes and the 

abatement of support feature this case.  

 In the panel cointegration analysis carried out in this article, whether there is a relation 

between the cross sections in panel data set becomes more of an issue and therefore, at first, 

whether the series contain cross-sectional dependency is examined in this study.  As the result 

of analysis conducted, in the study panel unit tests and panel cointegration analyses are carried 
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out, hypothesizing that series contain cross-sectional dependency and it is estimated that there is 

a long-run cointegration relation among the variables in the model.  

In the analysis carried out, as there is no the cointegration relation among the variables, 

the long-run coefficients of variables are estimated by using Panel DOLS estimator.  In the 

estimation, a 1% increase which takes place in the tax on diesel oil decreases the agricultural 

export-import ratio by 0,017 % in long-run; whereas a 1% increase in exchange rate increases 

the agricultural export-import ratio by 0,029 % in long-run.  On the other hand, there is not a 

statistically significant relation between the agricultural production amount and the export-

import ratio.  

In conclusion, it is estimated that the tax levy on diesel oil has negatively affected the 

agricultural export-import ratio of the OECD countries: Australia, Canada, Denmark, France, 

Italy, Holland, Turkey, England and United States of America negatively; whereas the reel 

exchange affects it positively. Therefore, the first effect creates some divergence; however, the 

other one did convergence among mentioned countries above. By the way, we should run 

another test to sort out the new effects of tax levy on diesel oil among countries. For policy 

implication, in these countries, the abatement of agricultural dependency, and heterodox fiscal 

policies instead of orthodox fiscal policies is suggested. To get this study reach to further level, 

we think of that the separation of developed and developing countries in terms of oil importing 

and exporting condition may guide us different policy implications. 
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DOES SPATIAL INCOME STRUCTURE HAVE AN INFLUENCE ON SPATIAL 

CONSUMPTION: EVIDENCES FROM RURAL AND URBAN ASPECTS IN TURKEY? 

Süleyman Değirmen* 
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Ahmet Uğurlu*** 

 

Abstract  

Analyzing consumption theories is important for policy makers to correctly implicate 

their policies toward controlling AD and thus, controlling macroeconomic equilibrium on the 

benefit of the society. Economists generally draw upon a common theoretical framework by 

assuming that consumers base their expenditures on a rational and informed assessment of their 

current and future economic circumstances—especially current income as Keynesian stated. 

This “rational optimization” assumption can be testable in line of “spatial aspect” with the 

inclusion of distance factor in to the model.  

This study deals with how income level of teachers working in Turkish education sector 

is determining their consumption patterns in the light of different consumption theories such as 

Modigliani, Keynesian, Monetarist etc.. For this reason, to produce first hand data (i.e. raw 

data), we used 1392 questionnaires in the metropolitan cities such as Mersin and Adana in the 

south part of Turkey.  With these questionnaires, we reached the composite data for teachers 

working at private and state schools (including gender differences as well) and hence, we aimed 

to analyze the differentiation in consumption patterns in regard of private and state distinction. 

We also analyzed that if living in urban and rural areas (measured with distance variables) 

creates any differentiation in consumption patterns.  In the line of Least Square Method, double 

logarithmic function analyze type, and linear function analyze type are used to measure income-

consumption elasticity. Besides, to measure the influence of distance in consumption pattern 

changes we also employed gravity equation method. Therefore, we humbly answer a question 

that spatial income distribution had any effect on consumption pattern changes and thus, test 

validity of the different theories. Initial test results indicate that distance matters for 

consumption patterns.  

1. Introduction 

Whether or not there is a powerful correlation between current income and consumption 

as asserted by well-known Keynesian theory needs to be questioned since when income 

distribution has been destroyed by Turkish government policies. In recent years, even if Turkish 

economy has shown very good progress until the 2007-8 Global Financial crises, since then it 

has been experiencing a sluggish recovery period. Of course this situation has created 

fluctuations in income (even for per capita income). Therefore, it is worth analyzing the whether 

or not effect of any change in income distribution or in income level matters for determining the 

consumption path against the Keynesian proposition implying that average propensity to 
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consume declines as income level increases. This assertion may create many challenges by 

counterparts.  

Distortion in income distribution has found its reflection both on regional aspect and in 

education sector in Turkey. For this reason we chose high schools in Adana and Mersin to 

analyze how teachers in different income scale, of course, with the assumption that private 

schools pay higher than state ones expand on any goods and services. Located in Çukurova 

region in south-central Turkey, Mersin and Adana represent 7th and 5th biggest provincial 

economy in Turkey as of 2013. Spatial literature allows us to analyze in detail. This means that 

when we enable “distance” variable to be represented in a model, we are also able to analyze the 

main question in rural aspect. For some teachers live/work in urban area and some do in rural 

area. For instance, if a representative of teachers works at private or state high school, his/her 

consumption path would be influenced by how much distance his/her house to downtown for 

shopping.  

In this sense, the study sheds some light on which consumption theory effectively 

explains this empirical case. Therefore, we seek to find out the correct answer upon different 

consumption theories for “How does distance affect the consumption path based upon either 

same or different income scale level?” Following this introduction, next section gives some 

feedback about consumption theories. Third section focuses on data and methodology. Fourth 

one gives some different perspective to test results. Last concludes including policy 

implications.  

2. What is about Consumption Theories and High-School Teachers? 

To analyze the main question articulated above, the paper sheds some light on a 

potential relationship between consumption theories and consumption path of high-school 

teachers. The relatively high share of consumption expenditures in GDP in capitalist economies 

provides necessary foundation to stress the importance of consumption expenditures. Advancing 

technology, changing lifestyles and, as a result, changing consumption patterns create critical 

opportunities in testing the validity of income-consumption models prevailing in the literature.  

Our purpose here is to investigate the validity of Keynesian consumption model. The 

literature hosts a great variety of theories on consumption expenditures, but we limit ourselves 

with those validity of which has already been tested. We start with briefly presenting the 

consumption theories of this nature. According to the intertemporal optimization model 

developed by Irving Fisher, a consumer would prefer the unique pattern of consumption that 

maximizes her utility under a two-period specification; i.e., if she saves more in the first period, 

she would consume more in the following one, or alternatively, if she consumes more by way of 

borrowing - negative saving – in the first period, then she would consume less to compensate 

such borrowing, both leading to the optimization of utility.  

According to lifetime income hypothesis proposed by F. Modigliani and R. Brumberg, 

consumption expenditures are a function of both current income and expected lifetime income. 

Under this approach, consumers seek to sustain their consumption throughout their lives and 

therefore plan their consumption and saving behaviors for longer periods of time. Also, current 

value of wealth, as a stock variable, is considered to be an explanatory variable within 

consumption function (Sivri, Eryüzlü, 2010: 91).  

Just like the case under lifetime income hypothesis, permanent income hypothesis 

describes consumption as dependent upon not current income but an estimation of longer-term 
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income. This theory was firstly introduced by Milton Friedman. According to this hypothesis, 

given a person’s current level of income and prospective level of income expected to be gained 

in the future, permanent income is defined as regular expenditure rate that is sustainable during 

the rest of her life, and it is considered to be the determinant of that person’s consumption 

behaviors (Dornbusch, Fischer, Startz, 2004: 377). 

One of the most important approaches in the field of macroeconomics is symbolized by 

the absolute income hypothesis. According to this hypothesis, as one’s income increases, 

consumption expenditures would increase as well. However, increase in consumption is in the 

same direction as the increase in income with no guarantee for equal change. On the other hand, 

saving would stand for a larger share of total income as the real income gets greater (Keynes, 

2010: 90-91). Laying the foundations of consumption function on psychological factors, the 

relative income hypothesis developed by J. Duesenberry has the characteristics of a critique of 

the absolute income hypothesis. Consumption, from what this hypothesis suggests, depends not 

only on current income but also on the social environment surrounding consumer, as manifested 

by Keynes. Consumption decision of an individual is not independent from that of anyone else 

since each and every decision is strongly affected by the level of relative income prevalent in 

the social group in which those individuals live (Pehlivan, Utkulu: 2007: 42). The most 

remarkable discovery of this hypothesis is that one’s consumption enlarges as her income 

increases while consumption does not decrease with the same amount as her income diminishes. 

Table 1 provides some figures about the number of students, high-school by state and 

private in between 2005 to 2012.  Between these years while the number of schools declines 

along with the share of state high-schools in total, private ones indicates an increase. In the 

same period, the number of teachers working for private ones in percentage relatively increased.  

Table 1: The number of High-Schools and Teachers 
 

  
Total number 

of schools 

State 

Schools 

Private 

Schools 

Total Number 

of Teachers  

Teachers 

(State) 

Teachers 

(Private) 

2005/2006 42425 41047 1378 575176 541113 34063 

2006/2007 42590 41116 1474 590494 556102 34392 

2007/2008 42373 40775 1598 636493 599844 36649 

2008/2009 42444 40727 1717 650031 610117 39914 

2009/2010 42223 40613 1610 692539 648479 44060 

2010/2011 42078 40382 1696 726033 679380 46653 

2011/2012 41780 39964 1816 751666 615956 51766 

Source: Turkish Statistical Institute, 2013 

Table 2 gives some information about comparison of average salary of high-school 

teachers with developed countries listed in OECD and the salary of Turkish teachers are 

relatively lower than OECD average.  When we articulate the figures in Table 2 teachers in 

Turkey relatively lower than most of the OECD countries. Other compelling interpretation 

could be that there is a slight difference between salaries of junior and senior teachers in Turkey 

as the gap increases for OECD countries. Even though this is not in our focus but this may 

influence the consumption path of teachers. Therefore, whether or not a slight or big gap may be 

linked to experience can be the topic of another study. 

 

 

 



 

 

 

17
th

 International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

67 

 

Table 2: Salaries in Selected OECD Countries  (in US Dolar in PPP for per year) 

  Starting Salary  Salary after 15-year-experience  

Australia  34610 48522 

Austria  31501 41633 

Belgium (Fl.) 32095 45413 

Belgium (Fr.) 31515 44407 

Canada  35534 56349 

Chile  17385 23623 

Czech Republic  16680 20185 

Denmark 43461 50332 

UK 30289 44269 

Estonia  11621 12306 

Finland  30587 37886 

France  25646 33152 

Germany 47488 58662 

Greece 22803 28184 

Hungary  10654 13115 

Iceland  23988 26991 

Ireland  33484 54954 

Israel  18692 27174 

Italy  27288 32969 

Japan  26031 45741 

Korea  27581 48251 

Luxembourg  64043 93397 

Mexico  15081 19590 

Netherlands  36626 52292 

New Zealand  28225 41755 

Norway  33350 37585 

Poland 10362 16506 

Portugal  30946 39424 

Scotland 30078 47984 

Slovakia  10241 12858 

Slovenia  26486 32193 

Spain  35881 41339 

Sweden  30059 34387 

Switzerland  47330 
 

Turkey  23494 25189 

USA  37595 46130 

OECD average  28854 38136 

Source: OECD, 2013 
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  Available studies in related field indicate that in addition to low salaries, there are some 

serious problems that negatively influence teachers’ motivation; e.g., inadequacy of physical 

and social conditions (Güzel, 2011 p. 1047). These are very important topics in economics of 

education since income-consumption relations put some lights on living standards of teachers 

and also enable us to comment about relative conditions of teachers in their group.  

The paper uses questionnaire technique to collect data, which detail information is 

provided in related section. Total income per month variable in data comprises additional 

income and some other unexpected source of income in addition to regular salary of teachers. 

According to the data collected, average salary of teachers is about TL 3704,3 on average. 

Adding the additional and unknown sources of income, TL 137,97 and TL 80,91 respectively, 

total income increases up to TL 3923,23 on average. Besides, majority of teachers earns salary 

in the range of TL 2500-5000, those who are working at state schools earn TL 3855,91 on 

average which is higher than those in private one with TL 3306,47 on average. In terms of 

comparison of income level in urban and rural area, while those who are working in urban area 

earn TL 3666,08 on average, those who are working in urban ones earn  TL 3791,41 on average. 

Another information inferred by the data tells us that gender differs in income: in terms of 

average values women teachers earn TL 3943,74, which is more than what men earn, TL 

3525,62. 

When distribution of side jobs, which has a significant share in total income, is 

examined, the following Table 3 is obtained. In order to better analyze the variables determining 

side jobs, the data is divided into three different income brackets. Teachers earning less than TL 

2500, between TL 2500 and 5000, and above TL 5000 constituted the first, second and third 

bracket respectively. When the table is studied, percentage of those who have side jobs seems to 

be similar among three brackets. Differences in figures originate in the size of each bracket. 

However, another detail to be noted is that as the salary increases teachers make more money 

from side jobs. Teachers in the lowest salary group gain the least from side jobs while those 

who are classified under the highest salary group gain the most from side jobs. In other words, 

total income of the teachers working for higher salaries increases faster as compared to those 

who work for lower salaries. Another implication to be drawn from the table is that experience 

is in direct proportion to the average amount of earnings from side jobs. The said experience 

gap is is not significant between middle and high income groups while it becomes prominent 

when the lowest-income group is compared to these middle income and high income groups as 

a whole.  

Table 3: Additional Income From Side Jobs of Teachers in Cukurova Region 

 

Total 

number of 

teachers 

Side job 

holders % Public Private 

Average 

gains 

(TL) 

Average 

experience 

(Year) 

 TL 0-2500  283 34 12,01 15 19 805 5,5 

 TL 2500 - 5000  775 93 12 49 44 1.222,71 11,24 

TL 5000 and 

above  334 45 13,47 31 14 1.364,44 12,17 

As an independent item constituting total income, “other incomes” are totally dependent 

on subjective conditions, which have nothing to do with teaching profession. Thus, we find 

unnecessary to analyze this item of income in this paper. Independent variables affecting 

salaries and total income are indicated in Table 4 and Table 5 below respectively. 
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Table 4: Variables Affecting Salary 

  

  Dependent Variable    P value   

Independent  

Variables  
SALARY       

  Coefficient Standard Error  t- Value Error term R2 

TEC 17,46591 3,510064 4,975951 0,0000 

0,439775 

K 160,9515 61,88447 2,600838 0,0094 

ES İS 1768,471 60,76529 29,10331 0,0000 

İL DUMMY -16,17221 60,65854 -0,26661 0,7898 

C 2468,793 74,59436 33,09624 0,0000 

In the Table 4 above, the dependent variable is salaries while independent variables are 

TEC (experience), K (working in public sector vs. private sector), ES İŞ (employment status of 

spouse), İL DUMMY (working at the city center vs. in the county). When the table is examined 

in detail, experience, public sector (k=1) and employment status of spouse are found to be 

statistically significant. Nevertheless, the impact of working at the city center vs. in the county 

on salaries is found to be statistically insignificant. R2 is 0,43, representing a good explanatory 

power for a cross-section analysis.  

Table 5: Variables Affecting Total Income 

  Dependent Variable        

Independent Variables  TOTAL INCOME        

  Coefficient Standard Error  t- Value P Value R2 

TEC 22,64096 4,663589 4,854836 0,0000 

0,33 

K 23,75711 82,32339 0,288583 0,7730 

ES İS 1882,817 80,79721 23,303 0,0000 

İL DUMMY 37,78707 80,61556 0,468732 0,6394 

C 2633,753 99,14116 26,56569 0,0000 

When the dependent variable, salaries, is replaced by total income and the gains from 

side jobs and other incomes are incorporated into the new analysis, working at public sector vs. 

private sector and working at the city center or vs. in the county become statistically 

insignificant and R2 falls from 0,43 to 0,33. In other words, experience and employment status 

of spouse explain both salaries and total income while working at public sector has a significant 

impact on salaries, not on total income.  

When the Table 6 is examined, all expenditure items are observed to rise as income 

increases. Food expenditures stand for the highest share in all three income brackets. Housing 

expenditures rank number two for the first and second group teachers, whereas course-training 

expenditures stand for second largest expenditure item for those who earn TL 5000 or more. It 

is is possible to interpret this data as follows: teachers falling in high-income bracket are 

seeking to invest in personal development in order to become more qualified people. Third 

largest share belongs to housing expenditures for the first and second group teachers and to 

transportation expenditures for third group teachers.  

In order to find out whether the expenditure items indicated in the table below are 

required goods or luxury goods, we should first identify if their consumption increases 

decreasingly or if increases increasingly.  
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Table 6: Expenditure Items 

  TL 0 -2500 TL 2500 -5000  TL 5000+  All 

  
Value 

(TL) 
% 

Value 

(TL) 
% 

Value 

(TL) 
% 

Value 

(TL) 
% 

Informatics   43,00 3,47 53,42 2,28 60,18 1,91 52,92 2,43 

Communication  59,54 4,86 85,74 3,59 108,18 3,35 85,80 3,79 

Housing  196,25 12,24 361,09 12,86 362,63 9,97 327,94 12,04 

Food  318,75 21,43 573,07 21,92 725,37 21,62 557,90 21,75 

Transportation 156,87 10,95 254,09 10,27 337,31 10,04 254,29 10,35 

Clothing  141,47 10,09 196,98 7,98 266,14 8,21 202,29 8,46 

Course – Training  76,57 4,05 234,79 8,56 399,43 10,75 242,13 8,17 

Book  52,69 3,74 71,34 2,89 96,60 2,85 73,61 3,05 

Self-care  63,35 4,53 71,53 2,82 97,75 2,96 76,16 3,20 

Caretaker  5,27 0,32 60,74 2,18 111,17 3,24 61,56 2,05 

Healthcare  28,22 1,80 58,75 2,16 65,88 1,90 54,25 2,02 

Smoking  40,65 2,79 52,29 1,96 61,80 1,66 52,20 2,06 

Social activity  48,78 3,46 64,66 2,55 136,33 3,54 78,63 2,97 

Utility bills  145,83 9,87 231,20 9,53 291,95 8,85 228,42 9,44 

Other  103,61 6,42 264,01 8,45 378,63 9,15 258,90 8,20 

Total  1.480,85 100,00 2.633,69 100,00 3.499,34 100,00 2.607,01 100,00 

Examining expenditure items in the table one by one, it is possible to observe that 

communication, informatics, housing, food, transportation, caretaker, healthcare, smoking and 

utility bills expenditures increase as income rises; however this increase tends to decrease at 

higher levels of income. Therefore, these goods can be considered as required goods while 

clothing, book, self-care and social activity stand for luxury goods for teachers. That is to say as 

teachers’ income increases, rate of increase in clothing, book, self-care and social activity 

expenditures tend to rise by degrees. 

Income elasticity of expenditure measures the rate of response of quantity demanded 

due to a 1% raise or lowering in consumer’s income. Table 7 below hosts the data indicating 

income elasticity of expenditure and the variables putting an impact on total expenditures. 

Table 7: Variables Affecting Total Expenditures 

 
Dependent Variable 

   
Independent 

Variables 
LOG (TOTAL EXPENDITURE) 

   

 
Coefficient Standard Error t- Value P Value R2 

LOG(TG) 0,478854 0,03977 12,04046 0.0000 

0,307226 

CCK 0,034717 0,012988 2,673088 0.0076 

CİNS -0,10895 0,024697 -4,411402 0.0000 

EŞ İŞ 0,121623 0,032987 3,686999 0.0002 

İL DUMMY 

 
 

  K 0,053835 
 

0,040942 0,0246  

TEC 0,004964 0,001558 3,186046 0.0015 

C 3,701996 0,314644 11,76566 0.0000 
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In the table 7 above, the dependent variable is logarithm of total expenditures while 

independent variables consist of LOGTG (logarithm of total income), CCK (number of 

children), CİNS (gender), EŞ İŞ (employment status of spouse), İL DUMMY (working at the 

city center vs. in the county), K (working in public sector vs. private sector), and TEC 

(experience) respectively. When the table is examined, it is seen that income elasticity of 

expenditure is 0,47, which comes to mean that a 1% increase in incomes leads to 0,47%-

increase in total expenditures of teachers. This also means that as income increases, 

expenditures would increase as well. Looking at other variables, number of children, gender, 

employment status of spouse, working at public sector and experience are observed to have 

statistically significant effects on total expenditures, whereas working at the city center vs. in 

the county seems to have no significant effect on total expenditures. Number of children has a 

positive impact on total expenditures while gender has a negative impact on total expenditures 

of men teachers (men=1). Having an actively-employed spouse positively affects total 

expenditures; moreover working at public sector and having more experience also put a positive 

impact on total expenditures.  

3. Data and Methodology 

Data 

In the context of this study, raw data was collected by way of questionnaire, applied to 

the teachers working in the provinces of Mersin and Adana. Apart from central districts, 

questionnaires were also applied in the following districts: Tarsus, Erdemli, Silifke, Çamlıyayla 

and Anamur. The data was gathered in 2012 and sample consisted of 1392 teachers, which was 

considered to have been representing all of the teachers in this province. Questionnaire form 

included the variables that were deemed to have a possible impact on teachers’ income and 

consumption relationship. These variables are age, gender, marital status, number of children, 

experience, employing sector, place of duty (city center or county), number of cars, number of 

houses, employment status of spouse, if any, informatics expenditures, communication 

expenditures, housing expenditures, food expenditures, transportation expenditures, clothing 

expenditures, course-training expenditures, book expenditures, self-care expenditures, caretaker 

expenditures, healthcare expenditures, smoking expenditures, utility bills expenditures, social 

activity expenditures, other expenditures, total expenditures, side jobs, salaries, other incomes 

falling outside the scope of this total, and total income, which represents the total of these three 

income items. Dummy variables were employed to adopt a consistent approach to measure 

gender, marital status, working at public sector vs. private sector, working at the city center vs. 

in the county, and having a working vs. non-working spouse. As is known, dummy variable 

helps reduce the second and subsequent variables to a single group of variable to construct a 

variable composed of two two levels. Explanation of the dummy variables (0 or 1) used in this 

study are as follows: women teachers: 0, men teacher: 1; single teacher: 0, married teacher: 1; 

teacher working at private sector: 0, at public sector: 1; teacher who has a non-working spouse: 

0, working spouse: 1; and teacher working at the city center: 0, in the county: 1.  

The average age of respondents is 37, being 42,7% of them are women and 57,3% of 

them are men. 19,4% of teachers are single while 70,6% are married. Out of married teachers, 

71,68% have a working spouse whereas 28,32% have a non-working spouse. In addition, 16,32 

of married teachers have no child while 26,32%, 44,78%, 11,06% and 1,16% of them have one, 

two, three and four children respectively. There are two teachers, one with five and one with six 

children.  
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The average year of experience of respondents is 11. 27,66% of teachers work at private 

sector while 72,34 % work at public sector. Lastly, 69,47 of teachers work at the city center, 

30,53% of them work in counties.  

Methodology 

The gravity model is one of the most commonly used specifications in empirical trade 

research, and has been accepted as being “extremely successful empirically” in their ability to 

explain variance in bilateral trade volumes (Deardoff 1984).  Leamer and Levinsohn (1995) 

state that gravity models ‘have produced some of the clearest and most robust empirical 

findings in economics.’ We use, in challenge, this method to see how it reacts to measure 

changes in consumption path of different income groups among teachers.    

The basic idea behind the gravity model comes from the gravity theory in physics.  

Newton’s law of universal gravitation states the gravitational attraction between two bodies is 

proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the 

distance between them.  The physical bodies are the exporting and importing countries, and 

their “mass” is their economic mass.  In other words, the idea is that the bigger the sizes of the 

economies, the bigger the trade, and the greater the distance, the lower the trade.  Thus, the 

basic gravity model can be written as  

2

i j

ij

ij

E E
M G

D

 
   

 

 

where Mij is the level of trade (exports, imports, or total trade) between countries i and j,  

Ei is the economic mass of country i, Dij is the distance between i and j, and G is the 

gravitational constant.  This can be viewed in logarithmic form as  

0 1 3ln ln( ) ln .ij i j ijM E E D    
 

From an econometric point of view, this is a very simple specification where the 

parameter 1 is the elasticity of trade with respect to the mass of the countries.  In empirical 

trade models, the economic mass is typically proxied by the GDP (or some function of it) of the 

countries.  It is also most common to extend the basic equation by including a number of factors 

that potentially facilitate or inhibit trade, such as cultural, geographical, and political 

characteristics.  Such extended models are referred to as the ‘augmented’ gravity models.   

Although the gravity model has had a huge empirical success for a long time, a 

theoretical foundation in economics was not provided until Anderson (1979) derived the gravity 

equation from a model that assumed product differentiation.  Bergstrand (1985, 1989) then 

associated the gravity equation with simple monopolistic competition.  Helpman and Krugman 

(1985) justified the gravity model in a differentiated product framework with increasing returns 

to scale. Deardoff (1998) has shown that the gravity model characterizes many models and can 

be justified from standard trade theories.  Anderson and van Wincoop (2003) derived an 

operational gravity model from a CES expenditure system.  Helpman et al. (2008) has recently 

generalized their model by accounting for firm heterogeneity and fixed trade costs, and also for 

asymmetries between the volume of exports from j to i and the volume of exports from i to j.   

We will assemble data enabled by 1392 questionnaires in 2012 and estimate an 

augmented gravity model in the format of the double logarithmic regression model for our 

sample.  Even though this method has been mostly used for trade issue, we humbly modify this 
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method for testing consumption theories. In this sense we also aim to contribute to gravity 

literature by showing that there is another angle in this field of research. 

4. Evaluation of Test Results 

In order to test the variables affecting consumption propensity of teachers, who are 

divided into three brackets of income5 in this model in line with relative income hypothesis, we 

employ double logarithmic regression model. It is the models with an independent variable of 

distance that are defined as models with distance. The expressions in parenthesis indicate 

margin of error probabilities. Here, we define the models used in this study as follows:  

Table 8: Comparison of the Six Models in Income Scale for Adana 

ADANA 

 MODEL I MODEL II MODEL III MODEL IV MODEL V MODEL VI 

 LOG(Y) 

LOG(TG) 1,13612 

0,0000 

1,032125 

(0,0000) 

0,602134 

(0,0000) 

0,609469 

(0,0000) 

0,414410 

(0,0270) 

0,421968 

(0,0239) 

LOG(U) -0,065315 

(0,0309) 

 -0,022832 

(0,1728) 

 -0,023008 

(0,4461) 

 

MED 0,123951 

(0,4636) 

0,087641 

(0,6094) 

0,348891 

(0,0038) 

0,319697 

(0,0071) 

0,066599 

(0,8319) 

0,058317 

(0,8521) 

LOG(HANE) 0,203691 

(0,1510) 

0,233623 

(0,1051) 

0,102658 

(0,1711) 

0,115503 

(0,1215) 

0,104682 

(0,4536) 

0,090489 

(0,5122) 

KURUM -0,046387 

(0,6563) 

-0,003968 

(0,9697) 

0,184380 

(0,0093) 

0,189753 

(0,0074) 

0,153603 

(0,1584) 

0,162466 

(0,1329) 

C -1,363011 

(0,2774) 

-0,708460 

(0,5677) 

2,282681 

(0,0092) 

2,196828 

(0,0121) 

4,125363 

(0,0120) 

4,052127 

(0,0131) 

R2 0,448602 0,420418 0,309353 0,304310 0,085245 0,079548 

F 15,29513 

(0,0000) 

17,22783 

(0,0000) 

22,93339 

(0,0000) 

28,10441 

(0,0000) 

1,751949 

(0,1304) 

2,052532 

(0,0931) 

While constructing models in Table 8, the variables affecting consumption propensity 

of teachers, who are divided into three income groups according to relative income hypothesis, 

have been taken into consideration. Double logarithmic regression model has been utilized. It is 

the models with an independent variable of distance (to the city center) that are defined as 

models with distance. The expressions in parenthesis indicate margin of error probabilities. 

Here, 

LOG(Y): Logarithm of total expenditure  

LOG(TG): Logarithm of total income  

LOG(U): Distance  

MED: Marital status (0: Single -1: Married) 

Log(Hane): Logarithm of the number of households  

Kurum: 0: Working at state high school -1: Working at private high school  

C: Constant  

Model I and II demonstrate models with and without distance for middle-income teachers. 

Variables and related coefficients in the models are defined as follows:  

                                                   
5 According to household data generated by TurkStat for the year 2012, there are three income brackets: very high-

income, high-income and middle-income.  
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Model 1: Adana Middle-Income Group with Distance  

Log(Y) = -1,3630+1,1361 Log(TG) +(-0,0653) Log(U)+0,1239 MED +0,2036 Log(HANE)+(-0,0463) KURUM 

              (0,2774)   (0,0000)           (0,0309)               (0,4636)       (0,1510)                  (0,6563) 

R2 = 0,448602         F Value = 15,29513 

                                       (0,0000) 

Model 2: Adana Middle-Income Group without Distance  

Log(Y) = -0,7084+1,0321 Log(TG)+ 0,0876MED +0,2336 Log(HANE)+( -0,0039) KURUM 

                (0,5677) (0,0000)                (0,6094)          (0,1051)                      (0,9697) 

R2 = 0,420418  F Value = 17,22783  

              (0,0000) 

Model III and IV demonstrate models with and without distance for high-income teachers.  

Model 3: Adana  High-Income Group with Distance  

Log(Y) = 2,2826+0,6021 Log(TG) +(-0,0228) Log(U)+ 0,3488 MED +0,1026 Log(HANE)+0,1843 KURUM 

           (0,0092)  (0,0000)                  (0,1728)              (0,0038)                (0,1711)                 (0,0093) 

R2 = 0,309353  F Value = 22,93339 

                                        (0,0000) 

Model 4: Adana High-Income Group without Distance 

Log(Y) = 2,1968+0,6094 Log(TG) + 0,3196 MED +0,1155 Log(HANE)+ 0,1897 KURUM 

               (0,0121)     (0,0000)             (0,0071)              (0,1215)                 (0,0074) 

 R2 = 0,304310  F Value = 28,10441 

                                                              (0,0000) 

Model V and VI demonstrate models with and without distance for very high-income teachers. 

Model 5: Adana Very High-Income Group with Distance 

Log(Y) = 4,1253+0,4144 Log(TG) +(-0,0230) Log(U)+ 0,0669 MED +0,1046 Log(HANE)+ 0,1536 KURUM 

          (0,0120)       (0,0270)          (0,4461)               (0,8319)        (0,4536)                   (0,1584) 

   R2 = 0,085245  F Value = 1,751949 

                                                            (0,1304) 

Model 6: Adana Very High-Income Group without Distance  

Log(Y) = 4,052127+0,421968 Log(TG)+ 0,058317 MED +0,090489 Log(HANE)+ 0,162466 KURUM 

                (0,0131)      (0,0239)                  (0,8521)                (0,5122)                         (0,1329) 

     R2 = 0,079548       F Value = 2,052532 

                                                     (0,0931) 

When the test results of the models specified for the province of Adana are examined, it 

is concluded that distance to the city center hardly affects high-income groups in terms of 

income-consumption relationship. In other words, as the level of income drops down, the 

models with distance are become significant in middle-income groups, suggesting accordingly 

that using the models with distance would generate more reliable results for low-income groups. 

Table 9 shows the results of a similar modelling as applied to the province of Mersin.  
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Table 9: Comparison of the Six Models in Income Scale for Mersin 

MERSİN 

 MODEL I MODEL II MODEL III MODEL IV MODEL V MODEL VI 

 LOG(Y) 

LOG(TG) 0,737532 

(0,0000) 

0,737680 

(0,0000) 

0,687394 

(0,0000) 

0,680294 

(0,0000) 

0,484348 

(0,0000) 

0,491414 

(0,0000) 

LOG(U) -0,049428 

(0,0006) 

 -0,014812 

(0,0379) 

 -0,009285 

(0,2868) 

 

MED -0,083708 

(0,5390) 

-0,092905 

(0,5149) 

0,195135 

(0,0016) 

0,198796 

(0,0014) 

0,779312 

(0,0113) 

0,759531 

(0,0133) 

LOG(HANE) 0,269851 

(0,0204) 

0,248823 

(0,0404) 

0,097303 

(0,0309) 

0,090358 

(0,0453) 

0,217877 

(0,0031) 

0,211465 

(0,0040) 

KURUM 0,122616 

(0,0332) 

0,133135 

(0,0271) 

0,067155 

(0,0306) 

0,074667 

(0,0160) 

0,152399 

(0,0009) 

0,157212 

(0,0006) 

C 1,662472 

(0,1176) 

1,509633 

(0,1738) 

1,952633 

(0,0004) 

1,963836 

(0,0004) 

2,861935 

(0,0017) 

2,798002 

(0,0021) 

R2 0,432456 0,372496 0,371493 0,364424 0,221511 0,217566 

F 17,98271 

(0,0000) 

17,66004 

(0,0000) 

45,63084 

(0,0000) 

55,47419 

(0,0000) 

12,80427 

(0,0000) 

15,71055 

(0,0000) 

Model 1: Mersin Middle-Income Group with Distance  

Log(Y) = 1,6624+0,7375 Log(TG)+( -0,0494)Log(U)+(-0,0837)MED +0,2698 Log(HANE)+ 0,1226 KURUM 

               (0,1176) (0,0000)          (0,0006)             (0,5390)            (0,0204)                  (0,0332) 

R2 = 0,432456       F Value = 17,98271 

                                                             (0,0000) 

Model 2: Mersin Middle-Income  Group without Distance  

Log(Y) = 1,5096+0,7376  Log(TG)+ -0,0929 MED +0,2488 Log(HANE)+ 0,1331  KURUM 

              (0,1738)            (0,0000)       (0,5149)             (0,0404)                 (0,0271) 

R2 0,372496    F Value = 17,66004 

                                                                 (0,0000) 

Model 3: Mersin High-Income Group with Distance  

Log(Y) = 1,9526+0,6873 Log(TG) +(-0,0148) Log(U)+ 0,1951 MED +0,0973 Log(HANE)+ 0,0671 KURUM 

               (0,0004)        (0,0000)    (0,0379)               (0,0016)        (0,0309)                  (0,0306) 

R2 = 0,371493       F Değeri = 45,63084 

                        (0,0000) 

Model 4: Mersin High-Income Group without Distance  

Log(Y) = 1,9638+0,6802  Log(TG)+ 0,1987 MED +0,0903 Log(HANE)+ 0,0746 KURUM 

                (0,0004)      (0,0000)           (0,0014)            (0,0453)                (0,0160) 

R2 = 0,364424       F Value = 55,47419 

         (0,0000) 

Model 5: Mersin Very High-Income Group with Distance  

Log(Y) = 2,8619+0,4843Log(TG) +(-0,0092) Log(U)+ 0,7793MED +0,2178Log(HANE)+ 0,1523 KURUM 

               (0,0017)  (0,0000)         (0,2868)              (0,0113)           (0,0031)                 (0,0009) 

R2 = 0,221511       F Value = 12,80427 

                 (0,0000) 
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Model 6: Mersin Very High-Income Group without Distance  

Log(Y) = 2,7980+0,4914 Log(TG)+ 0,7595 MED +0,2114 Log(HANE)+ 0,1572 KURUM 

              (0,0021)  (0,0000)              (0,0133)              (0,0040)                  (0,0006) 

R2 = 0,217566              F Value = 15,71055 

                                                        (0,0000) 

When the test results of the models specified for the province of Mersin are examined, it 

is concluded, in analogy to the results for Adana, that distance to the city center hardly affects 

high- and very high-income groups, particularly in terms of income-consumption relationship. 

In other words, as the level of income drops down, the models with distance are become 

significant in middle-income groups, suggesting accordingly that using the models with distance 

would generate more reliable results for low-income groups. 

Table 11: Comparison of the four models Total Income and Salary for Adana 

ADANA 

 MODEL I MODEL II MODEL III MODEL  IV 

 LOG(Y) 

LOG(TG) 0,545786 

(0,0000) 
0,552044 

(0,0000) 

  

Log(M)   0,640495 

(0,0000) 

0,646797 

(0,0000) 

LOG(U) -0,023446 

(0,0712) 

 -0,024041 

0,0606 

 

MED 0,226745 

(0,0081) 

0,211035 

(0,0134) 

0,152167 

(0,0777) 

0,135943 

(0,1141) 

LOG(HANE) 0,124398 

(0,0358) 

0,131883 

(0,0261) 

0,140353 

(0,0165) 

0,148180 

(0,0165) 

KURUM 0,160803 

(0,0010) 

0,165374 

(0,0007) 

0,109482 

(0,0257) 

0,113892 

(0,0257) 

C 2,846695 

(0,0000) 

2,764414 

(0,0000) 

2,188522 

(0,0000) 

2,105511 

(0,0000) 

R2 0,501339 0.497764 0.515118 0,511356 

F 91,68984 

(0,0000) 

113,2327 

(0,0000) 

96,88700 

(0,0000) 

119,5601 

(0,0000) 
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Table 11:  Comparison of the four models in Total Income and Salary for Mersin 

MERSİN 

 MODEL I MODEL II MODEL III MODEL IV 

 LOG(Y) 

LOG(TG) 0,645478 

(0,0000) 

0,651969 

(0,0000) 

  

Log(M)   0,708254 

0,0000 

0,713888 

(0,0000) 

LOG(U) -0,015857 

(0,0021) 

 -0,017456 

0,0005 

 

MED 0,130508 

(0,0087) 

0,131344 

(0,0086) 

0,096505 

0,0481 

0,098104 

(0,0461) 

LOG(HANE) 0,149207 

(0,0000) 

0,142123 

(0,0001) 

0,131083 

0,0002 

0,123298 

(0,0005) 

KURUM 0,109463 

(0,0000) 

0,116131 

(0,0000) 

0,096886 

0,0000 

0,104248 

(0,0000) 

C 2,260926 

(0,0000) 

2,160736 

(0,0000) 

1,839782 

0,0000 

1,741641 

(0,0000) 

R2 0,615924 0,611003 0,633464 0,627488 

F 238,1358 

(0,0000) 

292,7150 

(0,0000) 

258,3656 

(0,0000) 

316,0421 

(0,0000) 
 

 The test results of distance-included relative income hypothesis in relation to total 

income and salary are summarized in Table 10 and Table 11. The models summarized in Table 

10 and Table 11 reflect Adana and Mersin respectively, with an effort dedicated to investigating 

how non-salary income affects the distance. Similarly, double logarithmic regression model is 

employed for that purpose.  

Under this specification, the models within which distance to the city center is taken as 

independent variable are defined as models with distance, and vice versa. The expressions in 

parenthesis indicate margin of error probabilities. Variables used in these models are defined as 

follows:  

LOG(Y): Logarithm of total expenditure  

LOG(TG): Logarithm of total income  

LOG(U): Distance  

MED: Marital status (0: Single -1: Married) 

Log(Hane): Logarithm of the number of households  

Kurum: 0: Working at state high school -1: Working at private high school  

C: Constant  

Model 1: Adana Total Income with Distance  

Log(Y) = 2,8466+0,5457 Log(TG) +(-0,0234) Log(U)+ 0,2267 MED +0,1243 Log(HANE)+ 0,1608 KURUM 

               (0,0000)   (0,0000)         (0,0712)              (0,0081)        (0,0358)                 (0,0010) 

R2 = 0,501339       F Değeri = 91,68984 

                        (0,0000) 
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Model 2: Adana Total Income without Distance  

Log(Y) = 2,7644+0,5520 Log(TG)+ 0,2110 MED +0,1318 Log(HANE)+ 0,1653 KURUM 

              (0,0000)  (0,0000)           (0,0134)              (0,0261)                     (0,0007) 

R2 = 0.497764       F Değeri = 113,2327 

                                                     (0,0000) 

Model 3: Adana Salary with Distance  

Log(Y) = 2,1885+0,6404Log(M) +(-0,0240) Log(U)+ 0,1521MED +0,1403Log(HANE)+ 0,1094 KURUM 

              (0,0000)  (0,0000)            (0,0606)                  (0,0777)           (0,0165)                 (0,0257) 

R2 = 0.515118       F Value = 96,88700 

                                   (0,0000) 

Model 4: Adana Salary without Distance  

Log(Y) = 2,1885+0,6404 Log(M)+ 0,1521 MED +0,1403 Log(HANE)+ 0,1094 KURUM 

               (0,0000)        (0,0000)           (0,0777)               (0,0165)                     (0,0257) 

R2 = 0.515118       F Value = 96,88700 

                                    (0,0000) 

Model 5: Mersin Total Income with Distance  

Log(Y) = 2,2609+0,6454 Log(TG) +(-0,0158) Log(U)+ 0,1305 MED +0,1492 Log(HANE)+ 0,1094 KURUM 

             (0,0000)    (0,0000)         (0,0021)               (0,0087)              (0,0000)                 (0,0000) 

R2 = 0,615924     F Value = 238,1358 

         (0,0000) 

Model 6: Mersin Total Income without Distance  

Log(Y) = 2,1607+0,6519 Log(TG)+ 0,1313 MED +0,1421 Log(HANE)+ 0,1161 KURUM 

               (0,0000)        (0,0000)         (0,0086)            (0,0001)                     (0,0000) 

R2 = 0,611003       F Value = 292,7150 

                     (0,0000) 

Model 7: Mersin Salary with Distance  

Log(Y) = 1,8397+0,7082 Log(M) +(-0,0174) Log(U)+ 0,0965MED +0,1310 Log(HANE)+ 0,0968 KURUM 

             (0,0000)  (0,0000)          (0,0005)               (0,0481)        (0,0002)                 (0,0000) 

R2 = 0,633464      F Value = 258,3656 

            (0,0000) 

Model 8: Mersin Salary without Distance  

Log(Y) = 1,7416+0,7138 Log(M)+ 0,0981 MED +0,1232 Log(HANE)+ 0,1042 KURUM 

               (0,0000)        (0,0000)           (0,0461)               (0,0005)                     (0,0000) 

R2 = 0,627488       F Value = 316,0421 

                      (0,0000) 

Moreover, in the scope of all of the models above, which were constructed considering 

both total income and salary with a view to testing relative income hypothesis in a more reliable 

fashion, the models with distance produce significant estimation results. To conclude, it is 

inferred from all these models that distance to the city center acts as a factor putting down the 

household expenditures of teachers.  
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5. Conclusion and Policy İmplications 

Inadequate teacher salaries cause many of above-stated required expenditures not to be 

increased sufficiently, which in turn restrain teachers from creating self-development 

possibilities. Being clearly lower than all of OECD countries, salaries do not make any 

significant progress in advancing years even though level of experience increases.  

Working at public schools has a significant and positive impact on teachers’ income as 

compared to working at private schools, whereas no statistically significant impact has been 

identified for the relationship between income and expenditures of the teachers working at the 

city center vs. in the county. Number of children and experience, even if just a drop, have a 

positive impact on expenditures. Teachers who have high salaries gain more from side jobs and 

side jobs are directly proportionate to experience. As the year of experience rises, gains from 

side jobs increase as well.  

It is clearly seen that the distance acts as an important variable in income-consumption 

models for teachers. Both Keynesian and wealth-based income-consumption models estimated a 

negative impact of distance to the city center. On the other hand, it has been estimated under 

relative income hypothesis that distance to the city center has almost no impact on total 

expenditure, particularly in very high-income group. This particularly implies that as income 

decreases distance to the city center would put a greater impact on consumption expenditure. 
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GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN OECD ÜLKELERİNDE PARA POLİTİKASI VE 

HİSSE SENEDİ FİYAT ENDEKSLERİ İLİŞKİSİ 

(2008 Finansal Krizi Öncesi ve Sonrası Dönem Üzerine Bir Uygulama) 
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ÖZET 

Bu çalışmada, 2008 finansal krizi öncesi (2003-2006) ve sonrası (2010-2013)  dönemde 

gelişmiş 13 OECD ülkesi ve gelişmekte olan 6 OECD ülkesinde hisse senedi fiyat endeksi ve 

para politikası arasında ilişki olup olmadığı dinamik panel regresyon modelleri ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonucu,  2008 krizi öncesi dönemde gelişmiş 13 OECD ülkesinde, kısa vadeli 

faiz oranı ile hisse senedi fiyat endeksi arasında çift yönlü, M3 para arzından hisse senedi fiyat 

endeksine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 2008 krizi sonrası dönemde ise 

kısa vadeli faiz oranlarından hisse senedi fiyatlarına doğru tek yönlü, hisse senedi fiyat 

endeksinden M3 para arzına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Finansal kriz 

öncesi dönemde, gelişmekte olan 6 OECD ülkesinde kısa vadeli faiz oranı ile hisse senedi fiyat 

endeksi arasında çift yönlü, hisse senedi fiyat endeksinden M3 para arzına doğru tek yönlü 

nedensellik ilişkisi vardır. Finansal kriz sonrası dönemde M3 para arzından hisse senedi fiyat 

endeksine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Para Politikası; Hisse Senedi Fiyat Endeksi. 

THE RELATIONSHIP OF MONETARY POLICY AND STOCK PRICE INDEXES IN DEVELOPED AND 

DEVELOPING OECD COUNTRIES 

(A Practical Study on Pre and Post 2008 Financial Crisis) 

ABSTRACT 

In this study, whether there is a relationship between stock price index and monetary 

policy between developed 13 OECD countries and 6 developing OECD countries in the pre and 

post 2008 financial crisis was analysed through dynamic panel regression models. As a result of 

the analysis, a bidirectional causality relationship between short term interest rate and stock 

price index as well as unidirectional causality relationship from M3 money supply towards 

stock price index were determined in the pre-crisis period. In the post-crisis period, a 

unidirectional causality relationship from short-term interest rate towards stock price index as 

well as a unidirectional causality relationship from stock price index towards M3 money supply 

were determined. In the pre-crisis period, there is a bidirectional causality relationship between 

short-term interest rates and stock price index in 6 developed OECD countries and a unilateral 

relationship from stock price index towards M3 money supply. In the post crisis period, a 
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unilateral causality relationship from M3 money supply towards stock price index was 

determined. 

 Keywords: Monetary Policy; Stock Price Index. 

 

GİRİŞ 

Para politikası merkez bankaları tarafından daha çok nominal faiz oranları kullanılmak 

suretiyle ekonomi politikasının genel amaçlarına hizmet eder (Svensson, 2003). Para 

politikasının istihdam, büyüme gibi temel ekonomik değişkenler üzerindeki etkileri dolaylı 

yoldan gerçekleşir. Para politikasının finansal piyasalar üzerindeki etkileri ise doğrudan 

gerçekleşir. Para politikası kararları ile finansal varlık türü olan hisse senetleri arasındaki ilişki 

parasal aktarım mekanizması vasıtasıyla kurulur (Aklan ve Nargeleçekenler, 2012: 13). Parasal 

aktarım mekanizması, para politikasının ekonominin reel ve parasal değişkenleri üzerindeki 

etkilerini ifade eder. Başka bir ifadeyle parasal aktarım mekanizması, nominal para stoku veya 

nominal faiz oranlarındaki değişikliklerin, istihdam ve toplam çıktı gibi reel değişkenlerin nasıl 

uyardığını açıklar. Para otoriteleri üretim ve fiyatları birbirinden farklı fakat birbiriyle ilişkili 

birden fazla kanalla etkileyebilir (Ireland,  2005: 1). Bernanke ve Gertler (1995), Mishkin 

(1996(a) ve 2001),  Egert ve Macdonald (2008)’ a göre günümüzde gelişmiş finansal sistemler 

açısından parasal aktarım mekanizmasının geleneksel faiz oranı kanalı, kredi kanalı, döviz kuru 

kanalı, varlık fiyatları ve beklentiler kanalı olmak üzere beş farklı kanaldan işlediği kabul 

edilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, 2008 finansal krizi öncesi (2003-2006) ve sonrası (2010-2013) 

dönemde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)’nin gelişmiş (Yüksek Gelir Grubu) 

13 ülkesi (Avustralya, Kanada, Danimarka, İzlanda, Japonya, Kore, Yeni Zelanda, Norveç, 

Polonya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD) ve gelişmekte olan (Orta/Alt Orta Gelir Grubu) 6 

OECD ülkesi (Çek Cumhuriyeti, Şili, İsrail, Macaristan, Meksika, ve Türkiye) için hisse senedi 

fiyat endeksleri ve para politikaları arasındaki ilişkiyi dinamik panel veri analiz yöntemleri 

kullanarak tespit etmektir. Çalışma 2008 finansal krizi öncesi ve sonrası dönemde para 

politikalarının varlık piyasası üzerindeki etkinliği OECD’nin yüksek ve Üst Orta/Alt Orta Gelir 

grubu ülkeleri kapsamında test edilerek parasal aktarım mekanizmasının işleyip işlemediğinin 

belirlenmesi açısından literatüre önemli katkılar sağlayacaktır. Çalışmanın bu bölümden sonra 

gelen ikinci bölümünde literatür özetine, üçüncü bölümde çalışmada kullanılan değişkenler ve 

bu değişkenlere ait veriler ile kullanılan yöntemleri kapsamaktadır. Çalışmanın üçüncü 

bölümünde, ampirik bulgular yer almaktadır. Dördüncü bölüm de ise sonuç ve öneriler 

bulunmaktadır.   

I. LİTERATÜR 

Rigobon ve Sack (2004), para politikası ve finansal varlık fiyatları ilişkisini ABD için 

zaman serisi analizi kullanarak incelemişlerdir. Çalışmada 1994:Q1- 2001:Q3 dönemi FED 

politika faizi (kısa vadeli faiz oranı) ile hisse senedi fiyatları, ve uzun vadeli piyasa faiz oranları 

kullanmışlardır. Çalışma sonuçlarına göre incelenen dönemde politika aracı olarak kullanılan 

kısa vadeli faiz oranlarındaki bir yükselme, hisse senetleri fiyatlarında düşüşe ve ayrıca uzun 

vadede hisse senedi getiri eğrisinin azalarak artmasına neden olduğu gözlemlenmiştir.  

Bernanke ve Kuttner’in (2004), çalışmasında ABD için para politikası değişikliklerine 

hisse senedi piyasasının verdiği ortalama reaksiyon analiz edilmiştir. Çalışmada 1989:Q1-

2002:Q3 döneminde FED’nin Federal Fon Oranlarında yaptığı değişikliklerin hem hisse senedi 
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piyasasının geneli hem de endüstri portföyüne etkileri incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre 

Federal Fon Oranlarında beklenmeyen 25 baz puanlık bir azalma, hisse senedi piyasası tüm 

endeksinin %1 düşmesine neden olur.  

Wong vd.’nin (2005) Singapur ve ABD için yaptığı çalışmada para arzı, faiz oranı ve 

hisse senetleri piyasası ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada, iki ülke için para politikası aracı olarak 

Para Arzı (M1 ve M2) ve Kısa Dönem Faiz Oranları ile Borsa Endeksi 1982:Q1-2002:Q3 

dönemi için VAR modeli ile test edilmiştir. İki ülkeli modelde, para politikası aracı olarak M1 

Para arzı ve Kısa Dönemli Faiz Oranının (Politika Faizi), Singapur için hisse senedi piyasası 

üzerinde uzun dönemde eş düzeyde etkiler yarattığı görülür, ancak aynı değerlendirme ABD 

için geçerli değildir. Ayrıca, her iki ülke açısından da M1 ve Kısa Dönemli Faiz oranı 

araçlarının borsa endeksi üzerine etkisi 1997 Asya Krizi öncesi ve sonrası için farklı sonuçlar 

gösterir. Singapur için 1997 Asya krizi öncesi hem M1 para arzı için hem de politika faizi 

açısından borsa endeksi ile aralarında eş bütünleşme vardır. Ancak, kriz sonrasında bu ilişkinin 

oldukça zayıf olduğu tespit edilmiştir. ABD de ise 1987 finansal krizi öncesinde hisse senedi 

piyasasının makroekonomik değişkenlerle oldukça kuvvetli bir eş bütünleşme ilişkisi içerisinde 

olduğu, ancak bu ilişkinin 1987 yılından ve 1997 Rusya Krizinden sonra zayıfladığı 

gözlemlenmiştir. 

Maskay (2007), ABD Merkez Bankası’nın para arzındaki yaptığı değişiklikler ile hisse 

senetleri fiyatları arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Çalışmada, 1959:Q1-2006:Q3 döneminde  

para arzı (M2) ve hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Masky analizine, aynı 

dönemin reel GDP ve işsizlik oranınıda ilave etmiş ve  iki aşamalı Regrasyon Modelini 

kullanmıştır. Analiz sonuçları Keynes’in “Etkin Piyasa Hipotezi”ni destekler nitelikte olduğu 

ifade edilmiştir. Buna göre para arzındaki pozitif bir şok, hisse senetleri piyasasında fiyatları 

artırmaktadır. Yani para arzı ve hisse senedi fiyatları arassında pozitif bir ilişki söz konusudur. 

Aynı ilişki, para arzı ve reel GDP içinde geçerlidir. Ayrıca reel GDP ile hisse senetleri fiyatları 

arasında pozitif bir ilişki kurulurken, işsizlik oranı ile hisse senedi fiyatları arasında negatif bir 

ilişkinin olduğu ifade edilmiştir. 

Garg’ın (2008) çalışmasında, ABD Merkez Bankası’nın politika kararlarının sektör 

bazında hisse senetleri piyasasına etkisi incelenmiştir. Garg, En Küçük Karaler (EKK) modelini 

kullandığı analizinde 2001:Q4-2007:Q3 döneminde FED vadeli İşlemler Fon Oranları, Sektörel 

Bazlı Borsa Endeksi (Dow Jones), Tüketici Fiyatları Endeksi (CPI) aylık verileri kullanmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre ABD Merkez Bankasının Vadeli İşlemler Fon Oranlarında yaptığı 

%0.2’lik bir değişiklik, Sektörel Bazlı Borsa Endeksinde %1 lik bir değişikliğe neden 

olmaktadır.  

Kholodilin vd.’nin (2008), Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası uygulamalarına 

karşı Avrupa Sektörel Hisse Senetleri Piyasasının verdiği tepkileri analiz ettikleri çalışmada, 

1999:Q1-2008:Q1 dönemi politika faizi (kısa vadeli faiz oranlar) ve hisse senedi getiri oranları 

GMM (Generalised Method Of Moments) Modeli kullanılmıştır. Çalışmada söz konusu 

dönemde Avrupa Merkez Bankası’nca ilan edilen faiz oranlarında %0.2- %3.0 arasındaki bir 

yükseliş, sektöre borsa endeksinde 25 baz puanlık bir düşüşe neden olmaktadır. Ayrıca, politika 

faizinde söz konusu aralıktaki bir artışın toplam borsa seviyesinde %1’lik bir düşüşe neden 

olduğu gözlemlenmiştir. 

Stoica ve Diaconașu’nın (2012) çalışmasında, para politikasının hisse senedi piyasası 

üzerine etki analizini 27 Avrupa Birliği üye ülkesi açısından incelenmiştir. AB ülkeleri Merkez 

Bankalarını politika faizi (kısa dönem faiz oranı) ve hisse senedi fiyatları Endeksi, Ocak 2000 

ve Şubat 2012 dönemi aylık verileriyle VAR Modeli ile analiz edilmiştir. Çalışmanın ampirik 
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bulgularına göre, söz konusu dönem boyunca politika faizi ve hisse senedi fiyat endeksi 

arasında uzun vadeli bir ilişki yalnızca Hollanda, Fransa, Finlandiya ve İtalya için söz 

konusudur. Bu ülkelerde politika faizine hisse senedi fiyat endeksinin verdiği tepki kuvvetli ve 

negatiftir.  

Ulusal literatürde Türkyılmaz ve Özata’nın (2008), Türkiye için yaptıkları çalışmada 

para arzı, faiz oranları ve hisse senedi fiyatları arasındaki dinamik ilişkiler VAR modeli 

kullanılarak incelenmiştir. 2001:05-2005:12 dönemi için aylık M1  (arzı), Faiz Oranları ve 

İMKB100 Hisse Senedi Kapanış Fiyatları serileri kullanılmış ve Para Arzından Hisse senetleri 

fiyatlarına doğru nedensellik ilişkisi olduğu gözlemlenmiştir.  

Aktaş vd.’nin (2008), çalışmalarında Merkez Bankası’nın faiz kararlarının finansal 

piyasalardaki uzun vadeli faiz oranları ve İMKB-100, İMKB-Mali, döviz kuru, risk primi gibi 

değişkenler üzerindeki etkisi Regresyon modeli ile incelenmiştir. 16 Temmuz 2001 ile 14 

Ağustos 2008 dönemini kapsayan çalışmanın bulguları, politika faizi değişikliklerinin mali 

piyasalarda, özellikle tahvil-bono faizleri üzerinde, etkili olduğunu göstermektedir.  

Şahin (2009), para politikası kararlarının hisse senedi piyasası üzerine etkisini Türkiye 

açısından vaka çalışması ile Panel Veri Analizini birlikte kullanarak incelemiştir. Bu çalışma 

2005–2010 yıllarını kapsayan 74 PPK toplantısı duyuruları ve İMKB 100 Endeksi değişkenleri 

kullanılmıştır. Yapılan analizlerde, para politikası sürprizlerinin İMKB–100 endeksini ters 

yönlü etkilediği ve bu etkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir.  

II. VERİ VE METODOLOJİ 

Bu çalışmada 2008 finansal krizi öncesi (2003-2006) ve sonrasında (2010-2013) 

Yüksek Gelir Grubuna dahil 13 OECD ülkesinin (Avustralya, Kanada, Danimarka, İzlanda, 

Japonya, Kore, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD) ile Orta/Alt 

Orta Gelir Grubu 6 OECD ülkesi (Çek Cumhuriyeti, Şili, İsrail, Macaristan, Meksika, ve 

Türkiye) için hisse senedi fiyat endeksi ile para politikası ilişkisi test edilmiştir. Ülkelerin 

seçiminde, Dünya Bankası tarafından 2012 yılı için Kişi Başına Düşen GSMH (Gross National 

Income–GNI) baz alınarak yapılan ülke sınıflandırması dikkate alınmıştır.6  Çalışmada, para 

politikasını temsilen M3 para arzı tanımları ve kısa vadeli faiz oranları oranları kullanılmıştır. 

Bağımlı değişken olarak ülkelerin hisse senedi fiyat endeksi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında 

değişkenler arasındaki ilişki (2003-2006) ve (2010-2013) dönemlerine ait aylık veriler 

kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın verileri OECD ve elektronik veri tabanından elde 

edilmiştir.  

Çalışmada kullanılan veriler aşağıdaki gibidir: 

SP: Hisse senedi fiyat endekslerini(share price Index), 

SIR: Kısa vadeli faiz oranını (short term interest rates) (%), 

M3: M3 para arzını(Index) ifade etmektedir. 

 

                                                   

6 Dünya Bankası, Kişi Başına Düşen GSMH bazında (GNI) 2012 yılı için 1.035 $ ve Altı Gelir Gruplarını 

Düşük Gelir Grubu OECD Ülkeleri, 1.036 $-4.085$ arasındaki gelir grubunu Düşük Orta Gelir Grubu OECD 

Ülkeleri, 4.086$-12.615$ arasındaki gelir grubunu Üst Orta Gelir Grubu ve  ve 12.615$ ve üstü gelir grubu ülkeleri 

Yüksek Gelir Grubu OECD Ülkeleri olarak sınıflandırmıştır 
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PANEL BIRIM KÖK TESTLERI 

Çalışmada, paneli oluşturan birimlerde yatay kesit bağımlılığı olup olmadığını test 

etmek için Pesaran vd. (2004) CDLM testi, Breusch-Pagan (1980) CDLM1 testi ve Pesaran vd. 

(2004) CDLM2 testleri kullanılmıştır. EK kısımda yer alan CDLM testlerine göre hem değişkenler 

için hem de model için yatay kesit bağımlılığı sorunun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Dolayısıyla, yatay kesit bağımlılığını dikkate almayan yöntemlerin kullanılması tahmin 

sonuçlarının yanlış çıkmasına neden olabileceği için çalışmada yatay kesit bağımlılığını dikkate 

alan yöntemler kullanılmıştır. İlk olarak Pesaran (2007) tarafından geliştirilen cross-sectionally 

augmented Dickey-Fuller (CADF) testi kullanılmıştır. 

 CADF testi, ADF regresyonunun her bir serinin birinci farklarının ve gecikmeli yatay 

kesit ortalamalarını kullanmakta ve panel veriyi oluşturan her bir kesitin zaman etkilerinden ayrı 

etkilendiğini varsaymaktadır (Pesaran, 2007:265). CADF testi reel ekonomik olguların genelde 

tek değişkenle analiz edilemeyeceği fikrinden hareket eder. Bu çerçevede, birim kök dizininde 

ilave bilgilerin kullanımı ile daha hassas çıkarımlar sağlayarak test regresyonlarını daha verimli 

hale getirebilir (Costantini ve Lupi, 2011:4).Pesaran (2007) tarafından geliştirilen CADF testi 

aşağıdaki gibidir (Pesaran,  2007:269): 

 

∆𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑌𝑖,𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑖𝑗
𝜌𝑗
𝑗=1

∆𝑌𝑖,𝑡−𝑗 + 𝑑𝑖𝑡 + ℎ𝑖�̅� + ∑ ɳ∆�̅�𝑖,𝑡−𝑗 + 휀𝑖,𝑡
𝜌𝑗
𝑗=0

        (1) 

i= 1,2......, t 

 Yukarıdaki eşitlikte, i sabit terim, t zaman, �̅� farkların gecikmelerini,�̅�𝑡−1ise �̅�’nin bir 

dönem gecikmeli değeridir. Bu eşitlikte , �̅�𝑡 modele dahil olan N gözlemlerinin t’ye göre 

ortalamasını göstermektedir. CADF testi,sıfırhipotezi altında serilerin durağan olmadığını, 

alternatif hipotezi altında ise,  paneli oluşturan tüm birimlerin durağan olduğunu ifade 

etmektedir. CADF testinde kritik değerler Pesaran (2007)’den elde edilmektedir. CADF 

regresyonu tahmin edildikten sonraki aşamada, CIPs istatistiğini elde etmek için gecikmeli 

değişkenlerin t istatistiklerinin ortalamaları (CADF) alınır. 

CIPS=
1

𝑁
∑ 𝐶𝐴𝐷𝐹𝑖𝑁
1                                                                                   (2) 

 CIPS testinde sıfır hipotezi, panel regresyonunu içeren tüm birimlerin kök içerdiğini 

yani serilerin durağan olmadığını,  alternatif hipotez ise, paneli oluşturan tüm birimlerin 

durağan olduğunu ifade etmektedir. 

PANEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ 

 Çalışmada seriler arasında yatay kesit bağımlılığı tespit edildiği için Joakim Westerlund 

(2008) tarafından geliştirilen Durbin-Hausman panel eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Durbin-

Hausman panel eşbütünleşme testi, diğer panel eşbütünleşme testlerinden farklı olarak bağımsız 

değişkenlerin durağanlık mertebelerinin farklı olmasına izin vermektedir (Westerlund, 

2008:199). Bu yöntemde daha çok bir regresyon modelinde bir veya daha fazla açıklayıcı 

değişkenin endojen olup olmadığı araştırılmaktadır (Chmelarova, 2007:5).Durbin-Hausman 

testinde panel ve grup içi olmak iki test hesaplanmaktadır. Panel istatistiği ile panelin geneline 

yönelik çıkarım yapılırken, grup istatistiği ile paneli oluşturan birimler için çıkarım 

yapılmaktadır. Panel istatistiği için sıfır hipotezi tüm yatay kesit birimleri için eş-bütünleşme 

yoktur ve alternatif hipotezi için ise tüm yatay kesit birimleri için eş-bütünleşme vardır şeklinde 

ifade edilir. Grup istatistiği için ise sıfır hipotezi tüm yatay kesit birimleri için eş-bütünleşme 
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yoktur, alternatif hipotezi için ise bazı ülkeler için eş-bütünleşme varken bazıları için yoktur 

olarak ifade edilir.  

PANEL NEDENSELLİK TESTİ 

 Standart panel nedensellik testlerinin çoğunda aşağıdaki model kullanılmaktadır 

(Dumitrescu ve Hurlin, 2012:1451): 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼𝑗𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝑏𝑗𝑥𝑖,𝑡−1 + ʃi𝑢𝑖,𝑡(3) 

i= 1,2,…..,n sabit etkisi ʃi 

 Sabit etki yukarıdaki modelin ilk farkı alınarak ortadan kaldırılabilir: Yukarıdaki 

modelin farkı alındığında ana model aşağıdaki gibidir. 

(𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖,𝑡−1) = 𝛼𝑗(𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖,𝑡−1) + 𝑏𝑗(𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖,𝑡−1) + (𝑢𝑖,𝑡 − 𝑢𝑖,𝑡−1)           (4) 

 Dumitrescu ve Hurlin (2012), heterojen panel veri modellerinin dışında bir nedensellik 

testi geliştirmiştir.Bu testte, T döneminde, N sayıdaki birim için gözlemlenen iki sabit değişken 

x ve y ile ifade edilir. Her bir i=1,2,…N için, t=1,2….. T zamanında, doğrusal regresyon modeli 

aşağıdaki gibidir (Dumitrescu ve Hurlin, 2012:1451): 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝑌𝑖
(𝑘)𝐾

𝑘=1 𝑌𝑖,𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽𝑖
(𝑘)𝐾

𝑘=1 𝑥𝑖,𝑡−𝑘 + 휀𝑖,𝑡         (5) 

 Bu denklemde,  𝛽𝑖 = 𝛽𝑖
1, 𝛽𝑖

2, 𝛽𝑖
3,….𝛽𝑖

𝑘′dır.    Bireysel etkilerin (αi) sabit olduğu, 

gecikme parametrelerinin sabit olduğu 𝑌𝑖
(𝑘)

ve regresyon eğim katsayıları 𝛽𝑖
(𝑘)

’nin birimler 

arasında değiştiği varsayılır. Dolayısıyla yapılan nedensellik testi için sabit etkiler modeli 

kurulmaktadır. Burada yer alan gecikme uzunluğu K ’nın tüm yatay kesitleri birimleri için 

özdeştir (Bozoklu veYılancı, 2013:176). 

 Denklem (5)’den faydalanılarak test edilen Modelin sıfır ve alternatif hipotezleri 

aşağıdaki gibidir (Dumitrescu ve Hurlin, 2012:1453): 

H0 : βi =0     ∀𝑖= 1,2,….N 

H1 : βi =0     ∀𝑖= 1,2,….N 

βi ≠0     ∀𝑖= N+1, N1 +2,…..,N 

 Sıfır hipotezi bireysel vektörlerin (i) tamamının sıfıra eşit olduğunu, alternatif hipotez 

ise bireysel vektörlerden bazılarının sıfıra eşit olduğunu göstermektedir. Ortalama istatistik  

𝑊𝑁,𝑇
𝐻𝑁𝐶 hipotezi aşağıdaki gibi formüle edilir: 

𝑊𝑁,𝑇
𝐻𝑁𝐶 = 

1

𝑁
∑ 𝑊𝑖,𝑇  
𝑁
𝑖=1                                                                              (6) 

Bu formülde Wi, yatay kesit birimlerine ait T’inci t wald istatistik değerini belirtmektedir.  

Ortalama istatistik 𝑊𝑁,𝑇
𝐻𝑛𝑐aşağıdaki formülle belirlenir:  

 

𝑍𝑇
𝐻𝑛𝑐 = 

𝑁

2𝐾
(𝑊𝑁,𝑇

𝐻𝑛𝑐 − 𝐾)     T,N              N(0,1)                                    5.37 

𝑊𝑖,𝑇 = (𝑇 − 2𝐾 − 1) (
̌𝑖𝜃𝑖̃𝑖

̌𝑖𝑀𝑖̃𝑖
)          i= 1,…….N                                     5.38 
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Buradan hareketle ortalama istatistik  𝑊𝑁,𝑇
𝐻𝑛𝑐 aşağıdaki formülle elde edilir:  

𝒁𝑵
𝑯𝒏𝒄 = 

√𝑵[𝑾𝑵,𝑻
𝑯𝒏𝒄−𝑵−𝟏∑ 𝑬(𝑾𝒊,𝑻)

𝑵
𝒊=𝟏 ]

√𝑵−𝟏 ∑ 𝑽𝒂𝒓(𝑾𝒊,𝑻)
𝑵
𝒊=𝟏

                                                            5.39 

𝐸(𝑊𝑖,𝑇) ortalama, 𝑉𝑎𝑟(𝑊𝑖,𝑇)  ise eşitlik 5.20’deki 𝑊𝑖,𝑇’nin varyans istatistiğidir. Eğer 

yatay kesit bağımlılığı varsa, 50.000 tekrarlamayla elde edilen %5 anlam düzeyindeki yaklaşık 

değerleri kullanılır. 

III. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Birinci kuşak panel birim kök testlerini kullanabilmek için serilerde yatay kesit 

bağımlılığının olmaması gerekmektedir. Çalışmada kullanılan hisse senedi fiyat endeksi, kısa 

vadeli faiz oranları ve M3 para arzı büyüklükleri serilerinde yatay kesit bağımlılığının olduğu 

Ek-1’de yer alan CDLM yatay kesit bağımlılığı testleriyle belirlenmiştir. Bu yüzden birinci 

kuşak panel birim kök testi sonuçları çalışmaya dahil edilmemiştir. Hisse senedi fiyat endeksi, 

kısa vadeli faiz oranları ve M3 para arzı büyüklükleri serilerinde yatay  kesit bağımlılığı olduğu 

için ikincin nesil birim kök testlerinden CADF, CIPS testleri kullanılmıştır.    

PANEL BİRİM KÖK TESTİ SONUÇLARI 

Finansal Kriz Öncesi ( 2003-2006) Dönem Bulguları 

Tablo 1. Yüksek Gelir Grubu Ülkelerinde CADF Testi Sonuçları 

                      CADF-Stat                          Kritik Değerler 
Ülkeler SIR M3 SP %1 %5 %10 

Avustralya -3.662** -2.596 -2.268 -3.98 -3.30 -2.98 

Kanada -4.222*** -1.124        -1.264 -3.98 -3.30 -2.98 

Danimarka -5.636*** -2.697        -1.407 -3.98 -3.30 -2.98 

İzlanda -3.566** -1.621        -2.391 -3.98 -3.30 -2.98 

Japonya -4.297*** -0.477        -2.147 -3.98 -3.30 -2.98 

Kore -5.638*** -2.986*        -1.401 -3.98 -3.30 -2.98 

Y.Zelanda -5.643*** -3.340**        -1.127 -3.98 -3.30 -2.98 

Norveç -3.672** -4.406***        -2.197 -3.98 -3.30 -2.98 

Polonya -3.003*  -2.987*        -1.809 -3.98 -3.30 -2.98 

İsveç -6.609***  -2.928       -2.090 -3.98 -3.30 -2.98 

İsviçre -4.303*** -1.994 -1.948 -3.98 -3.30 -2.98 

İngiltere -3.997***  -1889 -2.389   -3.98 -3.30 -2.98 

ABD -4.283***  -2.975* -1.686 -3.98 -3.30 -2.98 

CIPS-Stat -4.498*** -2.377** -1.856 -2.54 -2.33 -2.21 

***,**,* Sırasıyla %1 seviyesinde anlamlı, %5 seviyesinde anlamlı ve %10 seviyesinde anlamlı olduğunu 

göstermektedir. Not: CADF testi için kritik tablo değerleri Pesaran (2006) 

Tablo 1’de gösterilen CADF birim kök testi sonuçlarına göre, kısa dönem faiz oranı 

serisi, Kanada, Danimarka, Japonya, Kore, Yeni Zelanda İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD’de 

%1 seviyesinde, Avustralya, İzlanda, Norveç’te %5 seviyesinde ve Polonya’da %10 seviyesinde 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Dolayısıyla serilerin birim kök içerdiğini ifade eden sıfır hipotez 

reddedilerek, serilerin birim kök içermediğini ifade eden alternatif hipotez kabul edilir. Bu 

yüzden yüksek gelir grubu 13 OECD ülkesinde kısa dönem faiz oranı serileri 2008 finansal krizi 

öncesi dönemde durağan yapıya sahiptir. CIPS değeri Pesaran (2006) çalışmasının Tablo 2c’de 

(sabitli ve trendli) yer alan kritik değerlerle karşılaştırıldığında %1 seviyesinde anlamlıdır. 

Dolayısıyla sıfır hipotezinin reddedilip, kabul edilen alternatif hipotezine göre en az bir tane 𝑖 
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katsayısı 0’dan farklıdır. Bu yüzden kısa vadeli faiz oranı serisinin 2008 finansal krizi öncesi 

dönemde çalışmaya konu olan yüksek gelir grubu 13 OECD ülkesinde durağan bir yapıya sahip 

olduğu söylenebilir. 

CADF birim kök testi sonuçlarına göre, M3 para arzı serisi, Norveç’te %1 seviyesinde, 

Yeni Zelanda’da %5 seviyesinde, Kore, Polonya ve ABD’de %10 seviyesinde istatistiksel 

olarak anlamlıdır. Bu nedenle de söz konusu ülkeler için sıfır hipotez reddedilerek alternatif 

hipotez kabul edilir. Dolayısıyla, Norveç, Yeni Zelanda, Kore, Polonya ve ABD’de M3 para 

arzı serilerinin 2003–2006 yılları arasında durağan bir yapıya sahip olduğu anlaşılır. Paneli 

oluşturan diğer ülkelerde ise CADF test değeri kritik tablo değerlerinden küçük olduğu için sıfır 

hipotezi reddedilemez. CADF test sonuçlarına göre, bu ülkelerde M3 para arzı serilerinin 2003–

2006 yılları arasında birim kök içermektedir. Bu yüzden M3para arzı serisinin 2008 finansal 

krizi öncesi dönemde Norveç, Yeni Zelanda, Kore, Polonya ve ABD dışında diğer tüm ülkeler 

için ise durağan olmayan bir süreç içerisinde olduğu söylenebilir. CIPS testi sonuçlarına göre 

ise M3 para arzı serisinin 2008 finansal krizi öncesi dönemde yüksek gelir grubu 13 OECD 

ülkesinde durağan bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.  

CADF birim kök testi sonuçlarına göre, paneli oluşturan ülkelerde CADF test istatistik 

değeri kritik tablo değerlerinden küçüktür ve bu nedenle hisse senedi fiyat endeksi serisi 

istatistiksel olarak anlamsızdır. Bu nedenle sıfır hipotez reddedilmez. Dolayısıyla ülkelerin 

tamamında hisse senedi fiyat endeksi serilerinin 2003–2006 yılları arasında birim kök içerdiği 

anlaşılır. Bu yüzden hisse senedi fiyat endeksi serisinin 13 OECD ülkesinde kriz öncesi 

dönemde durağan olmayan bir süreç içerisinde olduğu söylenebilir. CIPS testi sonuçlarına göre 

ise hisse senedi fiyat endeksi serileri için değerlendirildiğinde panel genelinde birim kök vardır. 

Bu yüzden hisse senedi fiyat endeksi serisinin 2008 finansal krizi öncesi dönemde durağan 

olmayan bir süreç içerisinde olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 2.Üst Orta/Alt Orta Gelir Grubu OECD Ülkelerinde Kısa Vadeli Faiz Oranı İçin 

CADF Testi ve Kritik Değerleri 

                 CADF-Stat                                        Kritik Değerler 
Ülkeler SIR M3 SP %1 %5 %10 

Çek Cum. -4.915*** -2.029        1.108 -4.10 -3.20 -2.95 

Şili -5.700*** -2.202        -2.359 -4.10 -3.20 -2.95 

İsrail -7.545 *** -2.066        -4.558***        -4.10 -3.20 -2.95 

Macaristan -6.265***   -2.373        -1.728        -4.10 -3.20 -2.95 

Meksika -6.110*** -0.943        -1.749        -4.10 -3.20 -2.95 

Türkiye -5.176*** -2.864        0.067        -4.10 -3.20 -2.95 

CIPS-Stat -5.906*** -2.009 -1.527 -2.54,  -2.33 2.21 

***,**,* Sırasıyla %1 seviyesinde anlamlı, %5 seviyesinde anlamlı ve %10 seviyesinde anlamlı olduğunu 

göstermektedir. Not: Kritik tablo değerleri Peseran (2006) Case III Intercept and Trend’den alınmıştır. 

Tablo 2’de gösterilen CADF birim kök testi sonuçlarına göre, kısa dönem faiz oranı 

serisi; üst orta gelirli ve alt orta gelirli toplam 6 ülke için kritik tablo değerleri % 1 düzeyinde 

anlamlıdır. Dolayısıyla, paneli oluşturan ülkelerin he biri için serilerin birim kök içerdiğini ifade 

eden sıfır hipotez reddedilerek, alternatif hipotez kabul edilir. Bu yüzden yüksek gelir grubu 8 

OECD ülkesinde kısa dönem faiz oranı serileri, 2008 finansal krizi öncesi dönemde durağan 

yapıya sahiptir. Serilerin panelin genelinde birim kök içerip içermediğini test eden CIPS testi 

sonuçlarına göre kısa vadeli faiz oranı %1 düzeyinde anlamlıdır. Bu yüzden, Üst Orta/Alt Orta 

Gelir Grubu 6 ülkede kısa vadeli faiz oranı serilerinin 2008 finansal krizi sonrası dönemde 

durağan bir yapıya sahip olduğu anlaşılır. 
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 Tablo 2’de gösterilen CADF birim kök testi sonuçlarına göre, her bir panelde CADF 

test istatistik değeri kritik tablo değerlerinden küçüktür. Bu yüzden tüm ülkeler için M3 para 

arzı serileri istatistiksel olarak anlamsızdır ve serilerin birim kök içerdiğini ifade eden sıfır 

hipotez kabul edilir. Dolayısıyla bu ülkelerde M3 para arzı serileri 2003–2006 yılları arasında 

birim kök içermektedir. Bu nedenle de M3 para arzı serisi için 6 OECD ülkesinin tamamının 

2008 finansal krizi öncesi dönemde durağan olmayan bir süreç içerisinde olduğu söylenebilir. 

M3 serisi için CIPS değeri de istatistiksel olarak anlamsızdır. Dolayısıyla paneli oluşturan tüm 

ülkelerde 2008 küresel finansal krizi sonrası dönemde durağan olmayan bir süreç içerisinde 

olduğu söylenebilir 

Hisse senedi serisi, İsrail için %1 seviyesinde istatistiki olarak anlamlıdır. Başka bir 

ifade ile bu ülkede hisse senedi fiyat endeksi durağandır. Diğer her bir panelde (5 ülke için) 

CADF test istatistik değeri kritik tablo değerlerinden küçüktür. Bu yüzden İsrail dışında kalan 

tüm ülkeler için hisse senedi fiyat endeksi serileri istatistiksel olarak anlamsızdır. Dolayısıyla bu 

ülkelerde hisse senedi fiyat endeksi serileri 2003–2006 yılları arasında birim kök içermektedir. 

Finansal Kriz Sonrası ( 2010-2013) Dönem Bulguları 

 

Tablo 3. Yüksek Gelir Grubu Ülkelerinde CADF Testi Sonuçları 
Ülkeler                  

              CADF-Stat                                        

                                             

Kritik Değerler 

SIR M3 SP %1 %5 %10 

Avustralya -3.662** -1.693 -2.268 -3.98 -3.30 -2.98 

Kanada -4.222*** -0.026 -1.264 -3.98 -3.30 -2.98 

Danimarka -5.636*** -0.415 -1.407 -3.98 -3.30 -2.98 

İzlanda -3.566** -2.459 -2.391 -3.98 -3.30 -2.98 

Japonya -4.297*** 0.736   -2.147 -3.98 -3.30 -2.98 

Kore -5.638***   -2.518 -1.401 -3.98 -3.30 -2.98 

Y. Zelanda -5.643*** -1.722 -1.127 -3.98 -3.30 -2.98 

Norveç -3.672**        -1.412 -2.197 -3.98 -3.30 -2.98 

Polonya -3.003*        -2.335 -1.809 -3.98 -3.30 -2.98 

İsveç  -6.61***   -2.863 -2.090 -3.98 -3.30 -2.98 

İsviçre -4.303***   -2.027 -1.948 -3.98 -3.30 -2.98 

İngiltere -3.997*** -2.170 -2.389   -3.98 -3.30 -2.98 

ABD -4.283*** -1.679        -1.686 -3.98 -3.30 -2.98 

CIPS-Stat -4.498*** -1.583 -1.856 -2.54 -2.33 -2.21 

     ***,**,* Sırasıyla %1 seviyesinde anlamlı, %5 seviyesinde anlamlı ve %10 seviyesinde anlamlı olduğunu 

göstermektedir. Not: CADF testi için kritik tablo değerleri Pesaran (2006) Case III Intercept and Trend’den elde 

edilmiştir. CIPS değeri için  kritik tablo değerleri Pesaran (2006) Tablo 2c intercept and trend ‘den elde edilmiştir. 

  

Tablo 3’de gösterilen CADF birim kök testi sonuçlarına göre, kısa dönem faiz oranı 

serisi, Kanada, Danimarka, Japonya, Kore, Yeni Zelanda, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD’de 

%1 seviyesinde, Avustralya, İzlanda ve Norveç’te %5 seviyesinde, Polonya’da ise %10 

seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu nedenle de ülkelerin tümü için sıfır hipotezi 

reddedilerek alternatif hipotez kabul edilir. Serilerin panelin genelinde birim kök içerip 

içermediğini test eden CIPS testi sonuçlarına göre kısa vadeli faiz oranı %1 düzeyinde 

anlamlıdır. Bu yüzden, Yüksek gelir grubu 13 ülkede kısa vadeli faiz oranı serilerinin 2008 

finansal krizi sonrası dönemde durağan bir yapıya sahip olduğu anlaşılır.  
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M3 serisi için CADF birim kök testi sonuçlarına göre, paneli oluşturan tüm ülkelerde 

CADF test istatistik değeri kritik tablo değerlerinden küçüktür. Bu nedenle de sıfır hipotezi 

reddedilememektedir. M3 serisi için CIPS değeri de istatistiksel olarak anlamsızdır. Dolayısıyla, 

paneli oluşturan tüm ülkelerde 2008 küresel finansal krizi sonrası dönemde durağan olmayan bir 

süreç içerisinde olduğu söylenebilir. 

Son olarak hisse senedi fiyat endeksi için CADF testi sonuçları, paneli oluşturan bütün 

ülkelerde sıfır hipotezinin reddedilemediğini göstermektedir. Ayrıca panelin genelinde birim 

kök olup olmadığını test eden CIPS testi sonuçları da hisse senedi fiyat endeksinin birim kök 

içerdiğini doğrulamaktadır. Dolayısıyla, hisse senedi fiyat endeksi serisi için paneli Yüksek 

Gelir Grubuna dahil 13OECD ülkesinin durağan olmayan bir süreç içerisinde olduğu 

söylenebilir. 

Tablo 4. Üst Orta/Alt Orta Gelir Grubu OECD Ülkelerinde Kısa Vadeli Faiz Oranı İçin 

CADF Testi ve Kritik Değerleri 
                                    

                         CADF-Stat                                                            

 

Kritik Değerler 
Ülkeler   SIR M3 SP %1 %5 %10 

Çek Cum. -3.37**   -1.644 -0.620 -4.10 -3.20 -2.95 

Şili -4.49*** -2.993* -1.419 -4.10 -3.20 -2.95 

İsrail -5.58*** -3.873** -0.892 -4.10 -3.20 -2.95 

Macaristan -4.69***          -2.138 -1.913 -4.10 -3.20 -2.95 

Meksika -6.11*** -2.200 -1.045 -4.10 -3.20 -2.95 

Türkiye -4.26*** -1.760 -2.036   -4.10 -3.20 -2.95 

CIPS-Stat -5.04*** 

 

-2.373** -1.106 -2.54,  -2.33 2.21 

***,**,* Sırasıyla %1 seviyesinde anlamlı, %5 seviyesinde anlamlı ve %10 seviyesinde anlamlı olduğunu 

göstermektedir. Not: Kritik tablo değerleri Peseran (2006) Case III Intercept and Trend’den alınmıştır. 

 Tablo 4’de gösterilen CADF birim kök testi sonuçlarına göre, kısa dönem faiz oranı 

serisi, Çek Cumhuriyeti için %5, diğer ülkelerde %1 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır.  

Bu nedenle de ülkelerin tümü için sıfır hipotezi reddedilerek alternatif hipotez kabul edilir. 

Dolayısıyla,  orta üst orta ve düşük orta gelir grubu 6 ülkede kısa vadeli faiz oranı serilerinin 

2008 finansal krizi sonrası dönemde durağan bir yapıya sahip olduğu anlaşılır.  CIPS değeri 

Pesaran (2006) çalışmasının Tablo 2c’de (sabitli ve trendli) yer alan kritik değerlerle 

karşılaştırıldığında %1 seviyesinde anlamlıdır. Bu yüzden üst orta ve alt orta gelir grubu 6 

ülkede kısa vadeli faiz oranı serilerinin 2008 finansal krizi sonrası dönemde durağan bir yapıya 

sahip olduğu anlaşılır.  

CADF birim kök testi sonuçlarına göre, M3 para arzı serisi, İsrail için %5 seviyesinde, 

Şili’de  %10 seviyesinde anlamlıdır.  Bu nedenle İsrail ve Şili için sıfır hipotezi reddedilerek 

alternatif hipotez kabul edilir. Dolayısıyla, bu iki ülke için M3 para arzı serilerinin 2010–2013 

yılları arasında durağan bir yapıya sahip olduğu anlaşılır. M3 para arzı serisi, paneli oluşturan 

diğer ülkeler açısından değerlendirildiğinde, CADF test değeri kritik tablo değerlerinden küçük 

olduğu için sıfır hipotezi reddedilemez. Dolayısıyla ülkelerin tamamında M3 para arzı 

serilerinin 2010-2013 yılları arasında birim kök içerdiği anlaşılır. Bu yüzden M3 para arzı 

serisinin Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Meksika ve Türkiye’de 2008 finansal krizi sonrası 

dönemde durağan olmayan bir süreç içerisinde olduğu söylenebilir.  

Son olarak hisse senedi fiyat endeksi için CADF testi sonuçları, paneli oluşturan bütün 

ülkelerde sıfır hipotezinin reddedilemediğini göstermektedir. Ayrıca panelin genelinde birim 

kök olup olmadığını test eden CIPS testi sonuçları da hisse senedi fiyat endeksinin birim kök 
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içerdiğini doğrulamaktadır. Dolayısıyla, hisse senedi fiyat endeksi serisi için üst orta/alt orta 

gelir grubu 6 OECD ülkesinin durağan olmayan bir süreç içerisinde olduğu söylenebilir. 

CIPS değeri ise Pesaran (2006) çalışmasının Tablo 2c’de (sabitli ve trendli) yer alan 

kritik değerlerle karşılaştırıldığında %5 seviyesinde anlamlıdır. Bu yüzden interbank faiz oranı 

serisinin 2008 finansal krizi sonrası dönemde paneli oluşturan 6 ülkesinde durağan bir yapıya 

sahip olduğu söylenebilir. 

PANEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ SONUÇLARI 

Finansal Kriz Öncesi ( 2003-2006) Dönem Bulguları 

Birim kök testinden sonra seriler arasında uzun dönem ilişkisi olup olmadığını analiz 

etmeden önce modelde yatay kesit bağımlılığı olup olmadığının analiz edilmesi gerekmektedir. 

Model için yatay kesit bağımlılığı sonuçları ek kısımda yer almaktadır. CDLM testi sonuçları, 

model için de yatay kesit bağımlılığı sorunu olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, yatay kesit 

bağımlılığını dikkate almayan yöntemlerin kullanılması hatalı sonuçlar verebileceği için yatay 

kesit bağımlılığını dikkate alan panel eş-bütünleşme testi kullanılmıştır. 

 

Tablo 5. Yüksek Gelir Grubu OECD ülkeleri İçin Durbin-Hausman Panel Eşbütünleşme 

Testi Sonuçları 

Bağımlı Değişken 
 

Hisse Senedi Fiyat 

Endeksi 

           test t-istatistik  olasılık değeri 

𝐷𝐻𝑔 45.891 0.000 

𝐷𝐻𝑝 2.913 0.002 

Not: Tüm testler sabit ve trendli olarak uygulanmıştır. DHg grup istatistiğini, DHp ise panel istatistiğini 

ifade etmektedir. 

Tablo 5.’de yer alan Durbin-Hausman testi sonuçlarına göre 2008 finansal krizi öncesi 

dönemde hem panel istatistiği (𝐻𝑝)hem de grup (𝐻𝑔) istatistiği istatistiksel olarak anlamlı 

çıkmıştır. Bu yüzden her iki istatistik için eşbütünleşme olmadığını ifade eden sıfır hipotezi 

reddedilir. Panelin geneli için çıkarım yapma imkanı sağlayan panel istatistiğine göre; Yüksek 

Gelir Grubu 13 OECD ülkesi için kriz öncesi dönem olarak ele alınan 2003–2006 yılları 

arasında, hisse senedi fiyat endeksinin bağımlı değişken olduğu, kısa vadeli faiz oranı ve M3 

para arzının açıklayıcı değişken olarak değerlendirildiği durumda eşbütünleşme bulunmaktadır.  

Dolayısıyla bu değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olduğu söylenebilir. Paneli 

oluşturan her bir birim için çıkarım yapma olanağı veren grup istatistiği(𝐻𝑔)de istatistiksel 

olarak anlamlı çıkmıştır. Buna göre, bazı birimlerde eşbütünleşme olup bazı birimlerde ise 

eşbütünleşme olmadığını ifade eden alternatif hipotez kabul edilir. 

 

Tablo 6. Üst Orta/Alt Orta Gelir Grubu OECD ülkeleri İçin Durbin-Hausman Panel 

Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Bağımlı Değişken 

 

Hisse Senedi Fiyat Endeksi 

test t-istatistik olasılık değeri 
𝐷𝐻𝑔 62.400 0.000 

𝐷𝐻𝑝 3.700 0.000 

Not: Tüm testler sabit ve trendli olarak uygulanmıştır. DHg grup istatistiğini, DHp ise panel istatistiğini 

ifade etmektedir. 
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Tablo 6’da yer alan Durbin-Hausman testi sonuçlarına göre 2008 yılı mali krizi öncesi 

dönemde hem panel istatistiği(𝐻𝑝)  hem de grup (𝐻𝑔) istatistiği istatistiksel olarak anlamlı 

çıkmıştır. Bu yüzden her iki istatistik için eşbütünleşme olmadığını ifade eden sıfır hipotezi 

reddedilir. Panelin geneli için çıkarım yapma imkanı sağlayan panel istatistiğine göre; Üst Orta 

Gelir (6) ve Alt Orta Gelir Grubu (2) toplam 6 OECD ülkesi için kriz öncesi dönem olarak ele 

alınan 2003-2006 yılları arasında, hisse senedi fiyat endeksinin bağımlı değişken olduğu, kısa 

vadeli faiz oranı ve, M3 para arzının açıklayıcı değişken olarak değerlendirildiği durumda 

eşbütünleşme bulunmaktadır. Dolayısıyla bu değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olduğu 

söylenebilir. Paneli oluşturan her bir birim için çıkarım yapma olanağı veren grup istatistiği 

(𝐻𝑔) de istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Buna göre, bazı birimlerde eşbütünleşme olup 

bazı birimlerde ise eşbütünleşme olmadığını ifade eden alternatif hipotez kabul edilir. 

Finansal Kriz Sonrası ( 2010-2013) Dönem Bulguları 

Tablo 7. Yüksek Gelir Grubu OECD ülkeleri İçin Durbin-Hausman Panel Eşbütünleşme 

Testi Sonuçları 
Bağımlı Değişken 

 

Hisse Senedi Fiyat 

Endeksi 

     test t-istatistik olasılık değeri 

 

𝐷𝐻𝑔 38.015 0.000 

𝐷𝐻𝑝 13.852 0.000 

Not: Tüm testler sabit ve trendli olarak uygulanmıştır. DHg grup istatistiğini, DHp ise panel istatistiğini 

ifade etmektedir. 

Tablo 7’de yer alan Durbin-Hausman testi sonuçlarına göre 2008 yılı mali krizi sonrası 

dönemde hem panel istatistiği(𝐻𝑝)  hem de grup (𝐻𝑔) istatistiği istatistiksel olarak anlamlı 

çıkmıştır. Bu yüzden her iki istatistik için eşbütünleşme olmadığını ifade eden sıfır hipotezi 

reddedilir. Panelin geneli için çıkarım yapma imkanı sağlayan panel istatistiğine göre; Yüksek 

Gelir Grubu 13 OECD Ülkesi için kriz sonrası dönem olarak ele alınan 2010–2013 yılları 

arasında, hisse senedi fiyat endeksinin bağımlı değişken olduğu, kısa vadeli faiz oranı ve M3 

para arzının açıklayıcı değişken olarak değerlendirildiği durumda eşbütünleşme bulunmaktadır. 

Dolayısıyla bu değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olduğu söylenebilir. Paneli oluşturan 

her bir birim için çıkarım yapma olanağı veren grup istatistiği (𝐻𝑔)  de istatistiksel olarak 

anlamlı çıkmıştır. Buna göre, bazı birimlerde eşbütünleşme olup bazı birimlerde ise 

eşbütünleşme olmadığını ifade eden alternatif hipotez kabul edilir. 

 

Tablo 8. Üst Orta/Alt Orta Gelir Grubu OECD ülkeleri İçin Durbin-Hausman Panel 

Eşbütünleşme Testi(2010-2013) 

Bağımlı Değişken 

 

Hisse Senedi 

Fiyat Endeksi 

test t-istatistik Olasılık değeri 

𝐷𝐻𝑔 117.219 0.000 

𝐷𝐻𝑝 8.487 0.000 

Not: Tüm testler sabit ve trendli olarak uygulanmıştır. DHg grup istatistiğini, DHp ise panel istatistiğini 

ifade etmektedir. 

Tablo 8’de yer alan Durbin-Hausman testi sonuçlarına göre 2008 yılı mali krizi sonrası 

dönemde hem panel istatistiği(𝐻𝑝)  hem de grup (𝐻𝑔) istatistiği istatistiksel olarak anlamlı 

çıkmıştır. Bu yüzden her iki istatistik için eşbütünleşme olmadığını ifade eden sıfır hipotezi 
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reddedilir. Panelin geneli için çıkarım yapma imkanı sağlayan panel istatistiğine göre; Üst Orta/ 

Alt Orta Gelir Grubu (2) toplam 6 OECD ülkesi için kriz sonrası dönemde, hisse senedi fiyat 

endeksinin bağımlı değişken olduğu, kısa vadeli faiz oranı  ve M3 para arzının açıklayıcı 

değişken olarak değerlendirildiği durumda eşbütünleşme bulunmaktadır. Dolayısıyla bu 

değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olduğu söylenebilir. Paneli oluşturan her bir birim için 

çıkarım yapma olanağı veren grup istatistiği (𝐻𝑔) de istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Buna 

göre, bazı birimlerde eşbütünleşme olup bazı birimlerde ise eşbütünleşme olmadığını ifade eden 

alternaif hipotez kabul edilir. 

PANEL NEDENSELLİK TESTİ SONUÇLARI 

Yüksek gelir grubu 13 OECD ülkesi için 2008 finansal krizi öncesi dönem olarak ele 

incelenen 2003–2006 yılları arasında Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Nedensellik testi 

sonuçları aşağıda gösterilmiştir. 

1. Finansal Kriz Öncesi ( 2003-2006) Dönem Bulguları 

Tablo 9. Yüksek Gelir Grubu OECD ülkeleri İçin Dumitrescu-Hurlin Granger 

Nedensellik Testi Sonuçları (2003-2006) 

Nedensellik Yönü 𝑾𝑯𝑵𝑪 𝒁𝑵𝑻
𝑯𝑵𝑪 𝒁𝑵

𝑯𝑵𝑪 

SIRSP 0.002130 

(3.235056) 

0.033452** 

(2.226528) 

0.072751 

(1.844873) 

SPSIR 6.06E-16 

(8.260903) 

 0.0000 *** 

(11.28700) 

0.0000  

(10.03217) 

M3SP 2.78E-13 

(7.482049) 

0.000*** 

(9.882905) 

0.000  

(8.763389) 

SPM3 0.007483 

(2.820012) 

0.133772 

(1.478298) 

0.201508 

(1.168750) 

Tüm değişkenler için 2 gecikme uzunluğu dikkate alınmıştır. ***, ** , * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam seviyesini 

göstermektedir. Parantez içindeki değerler t-istatistik değerini göstermektedir. 

Hisse senedi fiyat endeksi (SP) ve SIR arasındaki nedensellik ilişkisi Tablo 9’daki 

olasılık değerleri dikkate alınarak incelendiğinde; “SIR, SP’nin granger nedeni değildir” ve SP, 

SIR’nin granger nedeni değildir” olarak tanımlanan her iki sıfır hipotez reddedilir. Bu nedenle 

de yüksek gelir grubu 13 OECD ülkesinde hisse senedi fiyat endekslerinden kısa vadeli faiz 

oranlarına doğru ve kısa vadeli faiz oranlarından hisse senedi fiyat endekslerine doğru 

nedensellik ilişkisi vardır. Bu anlamda 2008 finansal krizi öncesi dönemde hisse senedi fiyat 

endeksi ile kısa vadeli faiz oranları arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi vardır.  

Hisse senedi fiyat endeksi(SP) ile M3 para arzı arasındaki nedensellik ilişkisi 

yorumlandığında; “M3 para arzı, SP’nin granger nedeni değildir” şeklinde ifade ettiğimiz sıfır 

hipotezi reddedilir. Dolayısıyla, M3 para arzından hisse senedi fiyat endeksine doğru 

nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. “SP, M3 para arzı ‘nın granger nedeni değildir” olarak ifade 

edilen sıfır hipotezi ise kabul edilir. Bu nedenle 2008 finansal krizi öncesi dönemde hisse senedi 

fiyat endeksinden M3 para arzına doğru nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. 
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Tablo 10. Üst Orta/Alt Orta Gelir Grubu OECD ülkeleri İçin Dumitrescu-Hurlin Granger 

Nedensellik Testi Sonuçları (2003-2006) 

Nedensellik Yönü 𝑾𝑯𝑵𝑪 𝒁𝑵𝑻
𝑯𝑵𝑪 𝒁𝑵

𝑯𝑵𝑪 

SIRSP 0.309078 

(0.714454) 

0.093950** 

(-1.700617) 

0.100756 

(-1.658986) 

SPSIR 3.96E-05 

(4.293925) 

0.003993*** 

(3.034578) 

0.013065 

(2.614926) 

M3SP 1.59E-12 

(7.245463) 

4.48E-13 

(7.418204) 

1.66E-10 

(6.572228) 

SPM3 1.44E-05 

(4.522728) 

0.000687*** 

(3.567676) 

0.003341 

(3.092783) 

Tüm değişkenler için 2 gecikme uzunluğu dikkate alınmıştır. ***, ** , * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam seviyesini 

göstermektedir. Parantez içindeki değerler t-istatistik değerini göstermektedir. Ayrıca, Hindistan’a ait SIR verisi 

olmadığı için veri olmadığı için n=7 olarak alınmıştır. 

 Hisse hisse senedi fiyat endeksi(SP) ve SIR arasındaki nedensellik ilişkisi, Üst Orta ve 

Alt Orta Gelir Grubuna dahil 6 OECD ülkesi için Tablo 10’daki olasılık değerleri dikkate 

alınarak incelendiğinde; “SIR, SP’nin granger nedeni değildir” ve “SP, SIR’nin granger nedeni 

değildir” olarak tanımlanan her iki sıfır hipotez de reddedilir. Bu nedenle kısa vadeli faiz 

oranlarından hisse senedi fiyat endeksine doğru ve hisse senedi fiyat endeksinden kısa vadeli 

faiz oranlarına doğru nedensellik ilişkisi vardır. Bu anlamda hisse senedi fiyat endeksi ile kısa 

vadeli faiz oranları arasında 2008 finansal krizi öncesi dönemde çift yönlü nedensellik ilişkisi 

tespit edilmiştir. Hisse senedi fiyat endeksi ve M3 para arzı arasındaki nedensellik ilişkisi 

açısından ise; M3 para arzı, SP’nin granger nedeni değildir” olarak tanımlanan sıfır hipotez 

kabul edilir.  Bu anlamda 2010–2013 döneminde 8 OECD ülkesi için M3 para arzından hisse 

senedi fiyat endeksine doğru bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. “SP, M3 para arzının 

granger nedeni değildir” olarak tanımlanan sıfır hipotez ise reddedilir. Buna bağlı olarak, 2008 

finansal krizi öncesi dönemde 8 OECD ülkesinde hisse senedi fiyat endeksinden M3 para arzına 

doğru bir nedensellik ilişkisi vardır. 

2. Finansal Kriz Sonrası ( 2010-2013) Dönem Bulguları 

Tablo 11. Yüksek Gelir Grubu OECD ülkeleri İçin Dumitrescu-Hurlin Granger 

Nedensellik Testi Sonuçları 

Nedensellik Yönü 𝑾𝑯𝑵𝑪 𝒁𝑵𝑻
𝑯𝑵𝑪 𝒁𝑵

𝑯𝑵𝑪 

SIRSP 7.58E-07 

(5.132849) 

4.72008*** 

(5.647825) 

2.04E-06 

(4.936452) 

SPSIR 0.012970 

(2.617687) 

0.214609 

(1.113552) 

0.280543 

(0.839156) 

M3SP 0.006800 

(2.853729) 

0.122050 

(1.539082) 

0.188694 

(1.223676) 

SPM3 0.000529 

(3.640265) 

0.005037*** 

(2.957030) 

0.017311 

(2.504975) 

Tüm değişkenler için 2 gecikme uzunluğu dikkate alınmıştır. 

***, ** , * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam seviyesini göstermektedir.  

Parantez içindeki değerler t-istatistik değerini göstermektedir. 

 Tablo 11’deki panel nedensellik testi sonuçlarına göre; “SIR, SP’nin granger nedeni 

değildir” olarak ifade edilen sıfır hipotezi reddedilir. Bu sonuca göre, 2008 finansal krizi sonrası 
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dönemde 13 OECD ülkesinde kısa vadeli faiz oranlarından hisse senedi fiyat endeksine doğru 

bir nedensellik ilişkisi vardır. Hisse senedi fiyat endeksi ve M3 para arzı arasındaki nedensellik 

ilişkisi açısından ise “SP, M3 para arzının granger nedeni değildir” olarak tanımlanan sıfır 

hipotez reddedilir. Bu sonuca göre, hisse senedi fiyat endeksinden M3 para arzına doğru bir 

nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Tablo 12. Üst Orta/Alt Orta Gelir Grubu OECD ülkeleri İçin Dumitrescu-Hurlin Granger 

Nedensellik Testi Sonuçları (2010-2013) 

Nedensellik Yönü 𝑾𝑯𝑵𝑪 𝒁𝑵𝑻
𝑯𝑵𝑪 𝒁𝑵

𝑯𝑵𝑪 

SIRSP 0.004279 

(3.011709) 

0.162911 

(1.338366) 

0.221024 

(1.086781) 

SPSIR 0.016749 

(2.5181209) 

0.315426 

(0.685408) 

0.352636 

(0.496750) 

M3SP 5.07E-05 

(4.235657) 

0.002693*** 

(3.161697) 

0.009713 

(2.725929) 

SPM3 0.003865 

(3.045288) 

0.133779 

(1.478261) 

0.193085 

(1.204729) 

Tüm değişkenler için 2 gecikme uzunluğu dikkate alınmıştır. ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam seviyesini 

göstermektedir. Parantez içindeki değerler t-istatistik değerini göstermektedir. Ayrıca, Hindistan’a ait veriler 

olmadığı için SIR serisi için Hindistan kapsam dışı bırakılmıştır. 

Hisse senedi fiyat endeksi ile kısa vadeli faiz oranları arasındaki nedensellik ilişkisi 

Tablo 12’deki olasılık değerleri dikkate alınarak yorumlandığında; SIIR, SP’nin granger nedeni 

değildir” ve “SP, SIR’nin granger nedeni değildir” olarak ifade edilen her iki sıfır hipotez kabul 

edilir. Bu sonuca göre, 2008 finansal krizi sonrası dönemde Üst Orta Gelir ve Alt Orta Gelir 

Grubu 6 OECD ülkesinde kısa vadeli faiz oranlarından hisse senedi fiyat endeksine doğru ve 

hisse senedi fiyat endeksinden kısa vadeli faiz oranına doğru nedensellik ilişkisi tespit 

edilememiştir. 

Hisse senedi fiyat endeksi ve M3 para arzı arasındaki nedensellik ilişkisi açısından ise 

“M3 para arzı, SP’nin granger nedeni değildir” olarak tanımlanan sıfır hipotezi reddedilir.  Bu 

anlamda 2010–2013 döneminde 8 OECD ülkesi için M3 para arzından hisse senedi fiyat 

endeksine doğru bir nedensellik ilişkisi vardır. “SP, M3para arzının granger nedeni değildir” 

olarak tanımlanan sıfır hipotez ise kabul edilir. Bu sonuca göre, 2008 finansal krizi sonrası 

dönemde 8 OECD ülkesinde hisse senedi fiyat endeksinden M3 para arzına doğru bir 

nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. 

IV. SONUÇ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ 

Bu çalışmada, 2008 finansal krizi öncesi (2003-2006) ve sonrası (2010-2013)  dönemde 

Yüksek Gelir Grubu 13 OECD ülkesi ve Üst Orta/Alt Orta Gelir Grubu 8 OECD ülkesinde hisse 

senedi fiyat endeksi ve para politikası arasında ilişki olup olmadığı dinamik panel regresyon 

modelleri ile analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenlerin durağanlıklarını sınamak için 

2. nesil panel birim kök testleri kullanılmıştır. Değişkenler arasında uzun dönemli ilişki ve 

nedensellik ilişkisinin olup olmadığının tespiti için panel eş bütünleşme ve panel nedensellik 

testleri kullanılmıştır. 

Çalışmada, Yüksek Gelir Grubu 13 OECD ülkesi ve Üst Orta /Alt Orta Gelir Grubu 6 

OECD ülkesine ait hisse senedi fiyat endeksi, kısa vadeli faiz oranları veM3 para arzı 

serilerinde yatay kesit bağımlılığı sorununun olup olmadığını tespit etmek için CDLM yatay 



 

 

 

17
th

 International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

96 

 

kesit bağımlılığı testleri yapılmıştır. Test sonuçları, değişkenler arasında yatay kesit bağımlılığı 

sorununun olduğunu göstermektedir. Değişkenler arasında yatay kesit bağımlılığı olduğu için 

modeldeki verilere ait serilerin durağanlıklarını test etmek için 1. kuşak birim kök testleri (LLC, 

IPS) kullanılmamıştır. Bilindiği gibi 1. kuşak birim kök testleri yatay kesit bağımlılığı olduğu 

zaman kullanılmamaktadır. Bu nedenle, 2. kuşak birim kök testlerinden CADF ve CIPS testleri 

ile serilerin durağanlık durumları değerlendirilmiştir. CADF testi sonuçlarına göre, hem ülkeler 

itibariyle hem de incelenen dönemler itibariyle modelde kullanılan serilerin durağanlık 

dereceleri farklıdır. Çalışmada paneli oluşturan her bir yatay kesit birimi için durağanlık testi 

yapan CADF testi sonuçları tüm birimler için serilerin aynı durağanlık derecesine sahip 

olmadıklarını göstermektedir. CADF testi sonuçlarına göre bazı değişkenlere ait serilerin 

durağan bir süreç içerisinde olduğu, bazı birimlere ait serilerinde durağan olmayan bir yapıya 

sahip oldukları tespit edilmiştir. Panelin geneline yönelik çıkarım yapan CIPS testi sonuçlarına 

göre, modelde kullanılan serilerin durağanlık dereceleri farklıdır.  

Çalışmada kullanılan değişkenler arasında eşbütünleşme olup olmadığını belirlemeden 

önce yatay kesit bağımlılığı olup olmadığını belirlemek amacıyla, 2008 finansal krizi öncesi 

(2003–2006) ve sonrası (2010–2013)  dönemler için CDLM yatay kesit bağımlılığı testleri 

yapılmıştır. CDLM testleri sonucunda Yüksek Gelir Grubu ve Üst Orta/Alt Orta Gelir Grubu 

OECD Ülkelerinde yatay kesit bağımlılığı sorunu olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, paneli 

oluşturan ülkelerden birine meydana gelen parasal veya finansal bir şokun, diğerler ülkeleri de 

etkileme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, çalışmaya konu olan 

ülkelerin, ekonomi politikalarını belirlerken, etkileşim içinde olduğu diğer ülkelerle ilgili 

gelişmeleri de göz önünde bulundurmaları gerektiği söylenebilir. 

Paneli oluşturan değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olup olmadığını tespit etmek 

için yapılan Panel Durbin-Hausman testi ve bu kapsamda panelin geneli için çıkarım yapma 

imkanı sağlayan panel istatistiğine göre; hisse senedi fiyat endeksinin bağımlı değişken olduğu, 

kısa vadeli faiz oranı ve M3 para arzının açıklayıcı değişken olarak değerlendirildiği analizde 

finansal kriz öncesi ve sonrası dönemde Yüksek Gelir Grubu 13 OECD ülkesinde ve Üst 

Orta/Alt Orta Gelir Grubu 6 OECD ülkesinde eşbütünleşme ilişkisinin vardır. Dolayısıyla bu 

değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin mevcut olduğu söylenebilir. Yapılan panel 

eşbütünleşme testi bulguları değerlendirildiğinde, seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var 

olduğu, ülke gruplarının serilerinin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri söylenebilir. 

Modeli oluşturan değişkenler arasında nedensellik ilişkisini tespit edebilmek için 

kullanılan Dumitrescu-Hurlin nedensellik testi sonuçları Tablo 13’ de kriz öncesi ve kriz sonrası 

dönemi kapsayacak şekilde yer almaktadır. 

Tablo 13. Yüksek Gelir Grubu ve Üst Orta/Alt Orta Gelir Grubu OECD Ülkeleri İçin 

Dumitrescu-Hurlin Granger Nedensellik Testi Sonuçları (2003-2006/2010-2013) Sonuçları 

(2003-2006/2010-2013) 

Yüksek Gelir Grubu OECD Ülkeleri Üst Orta /Alt Orta Gelir Grubu OECD 
Ülkeleri 

Kriz Öncesi Dönem 
 

  Kriz Sonrası 
Dönem 

 Kriz Öncesi Dönem 
 

Kriz Sonrası Dönem 

Nedensellik Yönü Nedensellik Yönü Nedensellik Yönü Nedensellik Yönü 
SIR                   SP SIR                       SP SIR                      SP SIR          X           SP 

S P                    SIR SP            X           SIR SP                        SIR SP            X           SIR 

M3                    SP M3         X             SP M3            X         SP M3                         SP 

SP          X        M3 SP                         M3 SP                      M3 SP            X           M3 
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 Tablo 13’ de yer alan nedensellik analizi bulgularına göre: 2008 finansal krizi öncesi 

dönemde hem Yüksek Gelir Grubu hem de Üst Orta ve Alt Orta gelir Grubu OECD ülkelerinde, 

kısa vadeli faiz oranı ile hisse senedi fiyat endeksleri arasındaki çift yönlü nedensellik ilişkisinin 

tespit edilmiştir. Bu ilişki kısa vadeli faiz oranlarını para politikası aracı olarak kullanan her üç 

gelir grubu ülke merkez bankalarının kriz öncesi dönemde politika faiz oranı kararlarının, hisse 

senedi fiyat endekslerini etkilediğini ve hisse senedi fiyat endekslerinde meydana gelen 

değişikliklerin de politika faiz oranlarını etkilediğini göstermektedir. Bu anlamda 2008 finansal 

krizi faiz oranlarının etkin bir şekilde kullanıldığı dönemde ortaya çıkmış ancak bu politika 

aracı küreselleşmeyle birlikte hız kazanan sermaye akımlarının olduğu ortamda kendisinden 

beklenen etkiyi gösterememiştir. 2008 finansal krizi sonrası dönemde ise Yüksek Gelir Grubu 

OECD ülkelerinde kısa vadeli faiz oranlarında hisse senedi fiyat endekslerine doğru tek yönlü 

bir ilişki varken Üst Orta ve Alt Orta gelir Grubu OECD ülkelerinde bu iki değişken arasında 

herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanamamıştır. 2008 finansal krizi sonrası dönemde 13 

OECD ülkesinde kısa vadeli faiz oranlarından hisse senedi fiyat endekslerine doğru nedensellik 

ilişkisi tek yönlüdür. Bu sonuçlar; Rigoban ve Sack(2004), Bernanke ve Kuttner (2004), Garg 

(2008), Kholodilin vd. (2008) ve Stoica ve Diaconașu’nun (2012) çalışmalarının sonuçlarıyla 

benzerlik göstermektedir. Ayrıca çalışmada kriz sonrası dönemde hisse senedi fiyat endeksinden 

M3 para arzına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu etkileşimler hem faiz 

oranlar hem de para arzında yapılan değişikliklerin hisse senedi fiyat endekslerini etkilediğini 

göstermektedir. Bu noktada, Keynesyen ve Monetarist aktarım mekanizmalarının birlikte 

çalıştığı yorumlanabilir.  

Yüksek Gelir Grubu 13 OECD ülkesinde finansal kriz öncesi dönemde M3 para 

arzından hisse senedi fiyat endeksine doğru tek yönlü ilişki vardır. Bu sonuç, Merkez 

Bankalarının para arzı değişikliklerinin hisse senedi piyasaları üzerinde etkili olduğunu ve 

ayrıca M3 para arzındaki bir değişiklik halkın elinde tuttukları nakit akımlarının miktarını 

değiştirebileceği ve başta hisse senedi olmak üzere finansal varlıkların talebinde bir değişikliğe 

yol açabileceği şeklinde yorumlanabilir. Bu şekilde menkul kıymet talebinde gerçekleşen artma 

ve azalma yönündeki bir değişiklik ise hisse senedi fiyat endeksinde de değişikliğe yol 

açabilecektir. Kriz sonrası dönemde hisse senedi fiyat endeksinden M3 para arzına doğru tek 

yönlü nedensellik ilişkisi ise, hisse senedi fiyat endekslerinin ülke Merkez Bankaları için 

gösterge niteliği taşıdığı şeklinde yorumlanabilir. 

Üst Orta ve Alt Orta Gelir Grubu OECD ülkelerinde kriz öncesi dönemde var olan hisse 

senedi fiyatları ve kısa vadeli faiz oranları arasındaki çift yönlü ilişkiye kriz sonrası dönemde 

rastlanamamıştır. Bu sonuç, Üst Orta ve Alt Orta Gelir Grubu OECD ülkeleri merkez 

bankalarının faiz oranı aracının finansal piyasalar üzerinde yönlendirici bir etkisinin olmadığı ve 

finansal istikrarı sağlama yönünde etkinliğinin bulunmadığı şeklinde yorumlanabilir. Kriz 

öncesi dönemde M3 para arzı ile hisse senedi fiyat endeksleri arasında herhangi bir nedensellik 

ilişkisi tespit edilememiştir. Ancak, kriz sonrası dönemde M3 para arzından hisse senedi fiyat 

endeksine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi Türkyılmaz ve Özata’nın (2008) Türkiye için 

VAR analizi, Şahin’in  (2009) Türkiye için Vaka Çalışması ve Panel Veri Analizi, Özer vd.’nin  

(2011) EKK ve VEC Modelleri ile yapmış olduğu çalışmalardaki sonuçlarla benzerlik 

göstermektedir. Bu sonuca göre çalışma kapsamındaki Üst Orta ve Alt Orta Gelir Grubu OECD 

ülkelerinde kriz sonrası dönemde para arzı değişikliklerinin hisse senedi fiyat endeksini 

etkilediği ve Ülke Merkez Bankalarından gelen politika sinyallerine finansal piyasaların tepki 

verdiği şeklinde yorumlanabilir. 

Üst Orta ve Alt Orta Gelir Grubu 6 OECD ülkesinde kriz öncesi dönemde hisse senedi 

fiyat endeksinden M3 para arzına doğru nedensellik ilişkisi, finansal piyasalardan gelen fiyat 
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sinyallerinin para politikası uygulamasının zamanlaması ve uygunluğunun belirlenmesinde 

gösterge olma niteliği taşıdığı şeklinde yorumlanabilir. Kriz sonrası dönemde M3 para arzından 

hisse senedi fiyat endeksine doğru tek yönlü ilişki ise para politikası sinyallerine finansal 

piyasaların tepki verdiğini göstermektedir.  Yüksek Gelir Grubu ülkelerin aksine Üst Orta ve 

Alt Orta Gelir Grubu ülke Merkez Bankalarının parasal büyüklüklerde yaptığı ayarlamaların 

ekonomik birimlerin beklentilerini etkilediği ve Ülke Merkez finansal piyasalar üzerinde daha 

etkin bir role sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Çalışmanın analiz sonucunda elde edilen bulgular, gerek Yüksek Gelir Grubu 13 OECD 

ülkesinde gerekse Üst Orta Gelir/Alt Orta Gelir Grubu 6 OECD ülkesinde 2008 finansal krizi 

öncesi dönem olarak incelenen 2003-2006 döneminde merkez bankalarının kısa vadeli politika 

faiz oranı aracının hisse senedi fiyat endeksini açıklamada en etkin makroekonomik değişken 

olduğunu göstermektedir.  Bu sonuç kısa vadeli politika faiz oranlarının finansal piyasalar 

üzerinde etkili bir araç olarak kullanıldığı yargısının çıkarılmasına olanak sağlayabilir. Ancak, 

kısa vadeli politika faiz oranlarının etkinliği ve dolayısıyla kriz öncesi dönemde para 

politikalarının etkinliği açısından göz ardı edilemeyecek bir başka unsur da bu politika aracının 

uzun vadeli faiz oranlarını etkileme potansiyeline sahip olup olmadığıdır. Bilindiği gibi uzun 

vadeli faiz oranları piyasa katılımcılarının orta ve uzun vadede tüketim ve yatırım kararlarına 

ilişkin beklentilerini etkilemektedir. Dolayısıyla kriz öncesi dönemde gerek gelişmiş gerekse 

gelişmekte olan ülke ekonomilerinde para politikası aracı olarak kullanılan politika faiz 

oranlarının beklentileri yönetmede etkin olmadığı yaşanılan kriz deneyimiyle anlaşılmıştır.  

Kriz sonrası dönemde ülke merkez bankalarının para politikaları için çıkarabileceği 

diğer sonuç, para politikalarının krizi önlemede başarısız oldukları, fiyat istikrarı hedefinin 

finansal istikrara ulaşmak için yeterli olmadığı, merkez bankalarının finansal piyasalardaki 

riskleri ve varlık fiyatlarındaki şişkinlikleri gözardı etmemesinin gerekliliğidir. Ancak daha da 

önemli bir çıkarım ise finansal istikrara ulaşmak için faiz politikasının yeterli olmadığı ve 

geleneksel para politikaları uygulamaları dışında şoklara hemen tepki verebilen daha esnek  para 

politikası uygulamalarının zorunluluğudur. Bu kapsamda merkez bankaları için geleneksel para 

politikasının fiyat istikrarı hedefine atanan faiz oranı aracının tek başına kullanılma alışkanlığı 

yerine birden fazla para politikası enstrümanın birlikte kullanılmasının gerekliliği ön plana 

çıkmaktadır. 
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TÜRKİYE’DE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE DÖVİZ KURU DEĞİŞİMLERİ 

ARASINDAKİ OYNAKLIK YAYILIMI 

Zehra ABDİOĞLU* 

Nurdan DEĞİRMENCİ** 
 

ÖZET 

Hisse senedi ve döviz piyasaları arasındaki oynaklık yayılımı ekonomi politikası ve 

portföy yönetimi açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye için 2006-2015 dönemi 

itibariyle hisse senedi piyasası ile döviz piyasası arasındaki oynaklık yayılımı araştırılmaktadır. 

Asimetrik oynaklık yayılım etkisini dikkate alan üstel GARCH modelleri kullanılmıştır. 

Edinilen bulgulara göre hisse senedi getirisi ile döviz kuru getirisi arasında çift taraflı oynaklık 

yayılımı söz konusudur. Bu sonuç Türkiye için ticaret dengesi ve portföy dengesi 

yaklaşımlarının geçerli olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hisse senedi piyasası, döviz piyasası, oynaklık yayılımı, EGARCH modeli 

VOLATILITY SPILLOVERS BETWEEN STOCK RETURNS AND EXCHANGE RATE CHANGES IN 

TURKEY 

ABSTRACT 

Volatility spillover between stock and foreign exchange markets is important for 

economics policy and portfolio management. In this study, volatility spillover between stock 

market and foreign exchange market is investigated for Turkey for the period of 2006-2015. 

Exponential GARCH model is used in order to capture the asymmetric volatility spillover 

effect. According to the findings, there exists a bidirectional volatility spillover between stock 

return and exchange rate return. This result indicates that good market and portfolio balance 

models are valid for Turkey.  

Keywords: Equity market, foreign exchange market, volatility spillover, EGARCH Model. 

 

GİRİŞ  

Hisse senedi piyasası ile döviz piyasası arasındaki ilişki literatürde Dornbusch ve Fisher 

(1980)’in ticaret dengesi modeli (flow-oriented-good market model) ile Branson (1983), Frankel 

(1983) ve Branson ve Henderson (1985)’un portföy dengesi modeli (stock-oriented-portfolio 

balance model) çerçevesinde ele alınmaktadır.  Ticaret dengesi modeli, döviz kurundaki 

değişimlerin bir firmanın uluslararası rekabet gücünü değiştirebileceğini ifade etmektedir. Para 

akışları firmaların gelecek nakit akışlarının bugünkü değeri olarak yorumlanan reel gelir, çıktı 

ve özellikle hisse senedi fiyatlarını etkileyerek firmaların uluslararası rekabet edebilirliğini 

etkilemektedir. Ticaret dengesi modeline göre örneğin yerel para biriminin değer kaybetmesi 

sonucu yerli firmaların uluslararası ticarette ihracat fiyatları daha ucuz olacaktır. Böylece 
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uluslararası rekabet gücü artan firmalar için ihracata yönelik üretimin artması firmaların 

karlarının ve hisse senedi fiyatlarının artmasına neden olacaktır. Ticaret dengesi modeli döviz 

kurundan hisse senedi fiyatlarına doğru bir nedenselliği savunmaktadır.  

Portföy dengesi modeline göre döviz kuru hareketleri yerli ve yabancı finansal 

varlıkların arz ve talep dengesini sağlamaktadır. Bu modellerde finansal varlıkların fiyat 

hareketlerinin beklentileri döviz kuru dinamiklerini etkilemektedir. Hisse senedi getirilerindeki 

bir artış yatırımcıları daha fazla yerli finansal varlıkları talep etmeye teşvik edecektir. Bu durum 

yerli paranın değerlenmesine neden olarak yerli piyasalara daha çok yabancı sermaye ve 

yatırımların çekilmesine neden olacaktır.  Dolayısıyla portföy dengesi modeli hisse senedi 

fiyatlarından döviz kurlarına doğru bir nedenselliği savunmaktadır.  

Hisse senedi piyasası ile döviz piyasası arasındaki etkileşim derecesi konusunda bilgi 

sahibi olmak politika yapıcılara hisse senedi girişlerinin döviz kuru üzerindeki etkisini tahmin 

etme noktasında yardımcı olacaktır. Oynaklık yayılımı şokların piyasalar arasında yayılımına 

neden olarak finansal kriz riskini artırmaktadır. Bu anlamda yayılımların tespit edilmesi finansal 

kriz riskini azaltmaya yardımcı olabilecektir. Buna ek olarak bir risk yöneticisi için döviz kuru 

ve hisse senedi oynaklıkları arasındaki etkileşim, firmaların karşılaştığı önemli risklerden biri 

olan kur riski açısından faydalı bilgiler sunacaktır. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye için hisse senedi getirileri ve döviz kuru değişimleri 

arasındaki oynaklık yayılımını araştırmaktır. 2006-2015 dönemine ait haftalık hisse senedi 

kapanış fiyatlarının logaritmik farkı ile nominal efektif döviz kuru serisinin logaritmik farkı 

kullanılarak hisse senedi piyasası ile döviz piyasası arasındaki oynaklık yayılımı asimetriyi 

dikkate alan üstel genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans (EGARCH) modelleri 

kapsamında araştırılmıştır. EGARCH modelleri piyasalar itibariyle iyi ve kötü haberin oynaklık 

üzerinde asimetrik etki gösterip göstermediğini belirleyebilmektedir. Çalışmada oynaklık 

yayılımının tahmin edilmesinde Kanas (1998)’ın yaklaşımı temel alınmıştır.  

Çalışmanın sonraki bölümlerinde öncelikle konuya ilişkin literatür özeti sunulmuştur. 

Daha sonra veri seti ve ekonometrik yöntem tanıtılmıştır.  Son olarak bulgular ve genel 

değerlendirmeye yer verilmiştir.  

I. LİTERATÜR 

 Ampirik literatür incelendiğinde hisse senedi getirisi ile döviz kuru getirisi arasındaki 

ilişkiyi araştıran çok sayıda çalışma olduğu dikkatleri çekmektedir. Bu çalışmalardan biri 

Abdalla ve Murinde (1997)’ye aittir. Abdalla ve Murinde (1997), 1985-1994 yılına ait günlük 

verileri kullanarak Hindistan, Kore, Pakistan ve Filipinler için döviz kuru ve hisse senedi 

piyasaları arasındaki etkileşimi vektör otoregresif model (VAR) ve Granger nedensellik testi 

kapsamında incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda Hindistan, Kore ve Pakistan için döviz 

kurundan hisse senedine doğru, Filipinler için hisse senedi fiyatından döviz kuruna doğru 

nedensellik ilişkisi olduğu ortaya koyulmuştur.  

Granger vd. (2000), 1986-1997 yılı için günlük verileri kullanarak 9 Asya ülkesindeki 

döviz ve hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi Granger nedensellik testi ile araştırmışlardır.  

Bulgulara göre Hong Kong, Malezya, Singapur, Tayland ve Tayvan’da çift yönlü nedensellik 

ilişkisi, Güney Kore’ de döviz kurundan hisse senedi piyasasına, Filipinler’de ise hisse senedi 

piyasasından döviz kuruna doğru bir nedensellik ilişkisi söz konusu iken Endonezya ve Japonya 

için herhangi bir nedensellik ilişkisi söz konusu değildir. 
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Kanas (2000), en gelişmiş altı ülkenin (ABD, İngiltere, Japonya, Almanya, Fransa ve 

Kanada) hisse senedi fiyatları ile döviz kurları arasındaki ilişkiyi ve oynaklık yayılımını 1986-

1993 dönemi için günlük verileri kullanarak Granger nedensellik ve EGARCH modeli 

kapsamında incelemiştir. Almanya dışındaki tüm ülkelerde hisse senedi getirilerinden döviz 

kuru değişimlerine doğru bir oynaklık yayılımının olduğu ve bu yayılmanın simetrik bir yapıya 

sahip olduğu bulunmuştur. Yine EGARCH modellerini kullanarak Apte (2001), Hindistan için 

1991-2000 dönemine ait günlük verilerle hisse senedi ve nominal döviz kuru arasındaki 

oynaklık yayılımını incelemiştir. Çalışmada döviz piyasasından hisse senedi piyasasına doğru 

bir oynaklık yayılımının olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Bodart ve Reding (2001), iki değişkenli GARCH modelini kullanarak, döviz kuru 

dalgalanmalarının sanayi sektörü hisse senetlerinin koşullu ortalama, varyans ve korelasyonu 

üzerinde anlamlı bir etkisi olup olmadığını araştırmışlardır. 1990-1998 dönemine ait haftalık 

verinin kullanıldığı çalışmada beş Avrupa ülkesindeki yedi endüstri seçilmiştir. Çalışmada 

döviz kurlarının beklenen hisse senedi getirileri ve oynaklıkları üzerinde anlamlı bir etki yaptığı 

fakat bu etkinin oldukça küçük olduğu bulunmuştur.  

Nieh ve Lee (2001), G7 ülkeleri (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve 

ABD) için döviz kuru ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi 1993-1996 dönemi için 

günlük kapanış verilerini kullanarak Johansen eş bütünleşme testi ile incelemişlerdir. G7 

ülkeleri arasında uzun dönem ilişki olmadığı yönünde bulgular edinmişlerdir. Yine G-7 ülkeleri 

için Yang ve Doong (2004), 1979-1999 dönemine ait haftalık verilerle hisse senedi ve döviz 

piyasaları arasındaki oynaklık aktarım mekanizmasının varlığını incelemişlerdir. Çalışmanın 

sonuçlarına göre, Fransa, İtalya, Japonya ve ABD’de hisse senedi piyasasından döviz piyasasına 

doğru anlamlı asimetrik oynaklık yayılımı söz konusudur. Ayrıca çalışmada hisse senedi fiyat 

hareketlerinin gelecekteki döviz kuru hareketlerini etkilediği ancak döviz kurundaki 

değişimlerin gelecekteki hisse senedi fiyat değişmeleri üzerinde daha az etkiye sahip olduğu 

ortaya koyulmuştur. 

Kasman (2004), 1986-2003 dönemi için aylık verilerle sınai üretim, para arzı (M1), 

enflasyon oranı, bir ABD doları karşılığı Türk Lirası olarak tanımlanan döviz kuru değişkeni ve 

petrol fiyatlarını kullanarak Türkiye için koşullu hisse senedi piyasası oynaklığı ile 

makroekonomik oynaklık arasındaki ilişkiyi GARCH modeli ile incelemiştir. Sonuçlara göre, 

para arzındaki oynaklık hisse senedi piyasasındaki oynaklığı açıklarken hisse senedi 

piyasasındaki oynaklık döviz kuru ve enflasyondaki oynaklığı açıklamaktadır. Benzer şekilde 

Erdem vd. (2005), Borsa İstanbul kapsamındaki çeşitli hisse senedi fiyat endeksleri ile döviz 

kuru, faiz oranı, enflasyon oranı, sanayi üretimi ve M1 para arzı gibi makroekonomik 

değişkenler arasındaki oynaklık yayılımını 1991-2004 dönemine ilişkin aylık verileri kullanarak 

EGARCH modeli kapsamında incelemişlerdir. Faiz oranlarından hizmet endeksi dışındaki tüm 

hisse senedi fiyat endekslerine ve döviz kurlarından BIST 100 ve sanayi endeksine doğru tek 

yönlü güçlü bir oynaklık yayılımı olduğu tespit edilmiştir.  

Türkiye’de hisse senedi fiyatları ve döviz kuru arasındaki ilişkiyi sektörel bazda 

inceleyen Ayvaz (2006), hizmet sektör endeksi için 1997-2004 dönemi, mali sektör endeksi ve 

sanayi sektör endeksi için 1991-2004 dönemi aylık verilerini kullanmıştır.  Granger nedensellik 

testi bulgularına göre, döviz kuru ile mali sektör endeksi ve sanayi sektör endeksi arasında uzun 

dönemli istikrarlı bir ilişki söz konusudur. Döviz kuru ve hizmet sektör endeksi arasında 

herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Döviz kuru ve hisse senetleri fiyat endeksleri arasında 

nedenselliğin ise çift yönlü olduğu belirlenmiştir. 
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Beer ve Hebein (2008), G8 ülkeleri ile 5 Asya ülkesinde hisse senedi fiyatları ile döviz 

kurları arasındaki ilişkiyi EGARCH modeli kapsamında belirlemek amacıyla 1997-2004 

dönemi haftalık verilerini kullanmışlardır. Çalışmada Kanada, Japonya, ABD ve Hindistan için 

döviz piyasasından hisse senedi piyasasına doğru pozitif anlamlı fiyat yayılma etkilerinin 

bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca gelişmiş ekonomilerde döviz ve hisse senedi piyasalarında 

oynaklık kalıcılığının bulunmadığına, ancak gelişmekte olan ekonomilerde tam tersine 

oynaklığın belirgin ve kalıcı olduğuna işaret eden sonuçlar ortaya koyulmuştur. 

BIST 100 endeksi ile bazı makroekonomik değişkenler arasında bir ilişki olup 

olmadığını araştıran Zügül ve Şahin (2009), 2004-2008 dönemi aylık verilerini kullanarak, En 

Küçük Kareler (EKK) yöntemi ile M1 para arzı, döviz kuru ve faiz ile hisse senedi getiri 

endeksi arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu, buna karşılık enflasyon oranıyla BIST 100 

endeksi arasında doğru yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır.  

Rahman vd. (2009), Malezya için 1986-2008 dönemi aylık verileri kullanarak seçilen 

makroekonomik değişkenlerle hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi Johansen eş bütünleşme 

testi ile araştırmışlar ve Malezya hisse senedi endeksi ile para arzı, faiz oranı, döviz kuru, 

rezervler ve sanayi üretim endeksi arasında eş bütünleşme ilişkisi olduğu yönünde bulgular 

edinmişlerdir. 

Çiçek (2010),  2004-2008 dönemi itibariyle Türkiye’de devlet iç borçlanma senetleri, 

döviz ve hisse senedi piyasaları arasındaki fiyat ve oynaklık yayılma etkilerini günlük verileri 

kullanarak çok değişkenli EGARCH modeli ile incelemiştir. Devlet iç borçlanma senetleri ve 

hisse senedi piyasalarından döviz piyasasına doğru anlamlı fiyat yayılma etkisinin var olduğunu 

bulmuştur. Fakat döviz piyasasından diğer iki piyasaya doğru fiyat yayılma etkisinin söz konusu 

olduğuna dair bir kanıt bulunamamıştır. Devlet iç borçlanma senetleri ve hisse senedi piyasaları 

arasında çift yönlü fiyat yayılma etkisi olduğu, hisse senedi ve döviz piyasalarından devlet iç 

borçlanma senetleri piyasasına doğru anlamlı oynaklık yayılımı ve asimetrik etkilerin 

bulunduğunu saptamıştır. Fakat devlet iç borçlanma senetleri piyasasından diğer iki piyasaya 

doğru anlamlı bir oynaklık yayılımı bulunmamaktadır. Hisse senedi ve döviz piyasaları 

arasındaki oynaklık yayılım etkisi çift yönlüdür. Kaldıraç etkisi tüm piyasalar için yüksek 

derecede anlamlıdır. Oynaklık şokları hisse senedi ve döviz piyasalarında son derece kalıcı, 

fakat devlet iç borçlanma senetleri piyasasında kalıcı değildir. Bu çalışmanın sonuçları ayrıca üç 

piyasa arasında uzun dönemde bir ilişki olmadığını da ortaya koymuştur. 

Altıntaş ve Tombak (2011), 1987-2008 dönemine ilişkin üç aylık verilerle hisse senedi 

fiyatlarının belirlenmesinde rol oynayan reel ve parasal değişkenler arasındaki ilişkiyi VAR 

analizi ve Granger nedensellik testleriyle tahmin etmişlerdir. Ampirik sonuçlarda hisse senedi 

fiyatlarıyla ekonomik büyüme, reel döviz kuru, parasal büyüme (M2) ve uluslararası rezervler 

arasında uzun dönem ilişkisine rastlanmıştır. Modelde hisse senedi fiyatlarıyla uluslararası 

rezervler, reel döviz kuru ve ekonomik büyüme arasında pozitif ve anlamlı, parasal genişleme 

arasında ise negatif ve anlamlı bir uzun dönem ilişkisi belirlenmiştir. Hisse senedi fiyatlarıyla, 

modelde kullanılan makroekonomik değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı 

ortaya koyulmuştur. Ayrıca reel döviz kuru, uluslararası rezerv ve ekonomik büyüme ile hisse 

senedi fiyatları arasında nedensellik ilişkisi söz konusu olmasa da hisse senedi fiyatlarıyla 

parasal genişleme arasında kısa dönemde çift yönlü ilişki olduğu saptanmıştır. 

Lean vd. (2011), 1991-2005 dönemi haftalık verilerini kullanarak 8 Asya ülkesinde 

döviz kuru ve hisse senedi piyasası arasındaki etkileşimi Gregory ve Hansen (1996)  eş 

bütünleşme testi ve Granger nedensellik analizi ile belirlemeye çalışmışlardır. Çalışmanın 

sonucunda, hisse senedi fiyatları ve döviz kuru arasında eş bütünleşme ilişkisi bulunamamıştır. 
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Doğru ve Recepoğlu (2013), Türkiye’de hisse senedi fiyat endeksi ile Euro/TL ve 

Dolar/TL döviz kurları arasında hem doğrusal hem de doğrusal olmayan eş bütünleşme ilişkisini 

1980-2012 dönemi itibariyle aylık zaman serisi verileriyle analiz etmişlerdir. Verilerde Şubat 

2001’de yapısal kırılma görüldüğünden ayrıca alt dönemler için de analiz tekrarlanmıştır. 

Türkiye’de döviz kuru ve hisse senedi fiyatı arasında bir eş bütünleşme ilişkisi olduğu ve bu 

ilişkinin uzun dönemde pozitif, kısa dönemde ise negatif olduğu ve ilişkinin yönünün döviz 

kurundan hisse senedine doğru olduğu belirlenmiştir. 

Ceylan ve Şahin (2015), Türkiye için döviz kuru ve hisse senedi fiyatları arasındaki 

ilişkiyi 2006-2015 dönemi aylık verilerini kullanarak Johansen eş bütünleşme ve hata düzeltme 

modeli ile araştırarak döviz kurundan hisse senedi fiyatlarına doğru güçlü bir nedensellik ilişkisi 

bulunurken, hisse senetlerinden döviz kurlarına doğru bir nedenselliğin bulunamadığını tespit 

etmişlerdir. Son olarak Yamak ve Koçak (2015), 2003-2013 dönemine ilişkin aylık veri seti ile 

Türkiye’ de faiz, kur ve borsa değişkenlerinin birbirlerinin alternatifleri mi yoksa 

tamamlayıcıları mı olduklarını vektör hata düzeltme modeli kapsamında incelemişlerdir. 

Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişki Johansen eş bütünleşme testi ile araştırılarak faiz 

oranı, döviz kuru ve BIST100 arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu saptamışlardır. 

Tablo 1’de hisse senedi ve döviz kuru getirileri arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar 

incelenen dönem, ülke, kullanılan ekonometrik yöntem ve edinilen bulgular kapsamında 

özetlenmiştir. Hisse senedi ve döviz kuru getirileri arasındaki ilişkinin daha çok uzun dönem 

ilişki ve nedensellik kapsamında araştırıldığı, piyasalar arasındaki oynaklık yayılımına ilişkin 

farklı yöntemler kapsamında farklı bulguların edinildiği tablodan gözlenmektedir.  

Tablo1: Literatür Özeti 

Çalışma  Dönem  Ülke  Yöntem  Sonuç  

Abdalla ve 

Murinde 

(1997)  

1985-1994 

(günlük)  

Hindistan, 

Kore, 

Pakistan, 

Filipinler 

VAR analizi, 

Granger nedensellik 

testi 

Filipinler dışında üç ülkede döviz 

kurundan hisse senedine doğru tek 

yönlü nedensellik ilişkisi söz 

konusudur.  

Granger vd. 

(2000)  

1986-1997 

(günlük)  

9 Asya 

ülkesi  

Granger nedensellik 

testi  

Ülkeler itibariyle değişkenler 

arasında farklı yönde nedensellik 

ilişkisi söz konusudur.  

Kanas (2000)  1986-1993 

(günlük)  

6 gelişmiş 

ülke  

Granger nedensellik 

testi, EGARCH 

modeli  

Almanya dışındaki tüm ülkeler için 

hisse senedi getirilerinden döviz kuru 

değişimlerine doğru bir yayılma söz 

konusudur.  

Bodart ve 

Reding 

(2001)  

1990-1998 

(haftalık)  

5 Avrupa 

ülkesi  

GARCH modeli  Döviz kurları hisse senedi getirileri 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.  

Apte (2001)  1991-2000 

(günlük)  

Hindistan  EGARCH modeli  Döviz piyasasından hisse senedi 

piyasasına doğru bir oynaklık 

yayılımı vardır.  

Nieh ve Lee 

(2001)  

1993-1996 

(günlük)  

G7 

ülkeleri  

Johansen eş 

bütünleşme testi  

Döviz kuru ve hisse senedi getirileri 

arasında eş bütünleşme vardır.  

Yang ve 

Doong (2004)  

1979-1999 

(günlük) 

G-7 

ülkeleri  

EGARCH modeli  Fransa, İtalya, Japonya ve ABD için 

hisse senedi piyasasından döviz 

piyasasına doğru asimetrik oynaklık 

yayılımı söz konusudur.  

Kasman 

(2004)  

1986-2003 

(aylık)  

Türkiye  GARCH modeli  Hisse senedi piyasasındaki oynaklık 

döviz kurundaki oynaklığı 

açıklamaktadır.  
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Erdem vd. 

(2005)  

1991-2004 

(aylık)  

Türkiye  EGARCH modeli  Döviz kurundan BIST 100 ve sanayi 

endeksine doğru bir oynaklık 

yayılımı vardır.  

Ayvaz (2006)  1997-2004 

(aylık)  

Türkiye  Johansen eş 

bütünleşme testi  

Döviz kuru ile ulusal 100, mali 

sektör ve sanayi sektör endeksleri 

arasında uzun dönemli ilişki vardır.  

Beer ve 

Hebein 

(2008)  

1997-2004 

(haftalık)  

G-8 

ülkeleri  

EGARCH modeli  Kanada, Japonya, ABD ve Hindistan 

için döviz piyasasından hisse senedi 

piyasasına doğru pozitif bir yayılım 

söz konusudur.  

Rahman vd. 

(2009)  

1986-2008 

(aylık)  

Malezya  VAR analizi  Hisse senedi endeksi ile döviz kuru 

arasında eş bütünleşme mevcuttur.  

Zügül ve 

Sahin (2009)  

2004-2008 

(aylık)  

Türkiye  EKK Döviz kuru ve hisse senedi getirisi 

arasında ters yönlü bir ilişki vardır. 

Çiçek (2010)  2004-2008 

(günlük)  

Türkiye  EGARCH modeli  Hisse senedi ve döviz piyasaları 

arasında çift yönlü oynaklık yayılımı 

vardır. Kaldıraç etkisi tüm piyasalar 

için anlamlıdır.  

Lean vd. 

(2011)  

1991-2005 

(haftalık)  

8 Asya 

ülkesi  

Gregory ve Hansen 

eş bütünleşme ve 

Granger nedensellik 

testi 

Hisse senedi fiyatları ve döviz kuru 

arasında eş bütünleşme yoktur.  

Altıntaş ve 

Tombak 

(2011)  

1987-2008 

(aylık)  

Türkiye  Johansen eş 

bütünleşme testi  

Hisse senedi fiyatlarıyla reel döviz 

kuru arasında uzun dönem ilişki 

yoktur.  

Doğru ve 

Recepoğlu 

(2013)  

1980-2012 

(aylık)  

Türkiye  Doğrusal olmayan eş 

bütünleşme testi  

Döviz kuru ve hisse senedi fiyatı 

arasında uzun dönemde bir ilişkisi 

vardır.  

Ceylan ve 

Şahin (2015) 

2006-2015 

(aylık) 

Türkiye Johansen eş 

bütünleşme testi 

Döviz kuru ve hisse senedi fiyatları 

eş bütünleşiktir. 

Yamak ve 

Koçak (2015) 

2003-2013 

(aylık) 

Türkiye Johansen eş 

bütünleşme testi 

Döviz kuru, BIST100 ve faiz oranı 

arasında uzun dönem ilişki vardır. 

II. VERİ SETİ VE EKONOMETRİK YÖNTEM 

Hisse senedi piyasası ile döviz piyasası arasındaki oynaklık yayılımının belirlenmesi 

amacıyla öncelikle çalışmada kullanılan veri seti Tablo 2’de sunulmuştur.    Hisse senedi 

piyasasını temsil etmek üzere 2006-2015 dönemine ilişkin haftalık bazda Borsa İstanbul 

(BIST100) fiyat endeksi, döviz piyasasını temsil etmek üzere ise haftalık nominal efektif döviz 

kuru serisi kullanılmıştır. İlgili serilerden yararlanarak her iki piyasaya ilişkin getiri serileri  

1lnln  tt PPgetiri  şeklinde elde edilmiştir.  

Tablo 2: Veri Seti 

Seri Tanım Dönem Kaynak 

BIST100 Haftalık fiyat endeksi 2006-2015 TCMB 

Döviz Kuru Haftalık nominal efektif döviz kuru 2006-2015 TCMB 

Çalışmada öncelikle hisse senedi ve döviz kuruna ilişkin getiri serilerinin birim kök 

analizlerine yer verilmiştir.  Birim kök araştırmasında Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve 

Phillips-Perron (PP) testlerine başvurulmuştur. Dickey-Fuller (1979) yaklaşımında hata 

terimlerinin istatistiksel olarak bağımsız ve homojen olmaları varsayımı söz konusu iken 
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Phillips-Perron (1988) yaklaşımında hata terimlerinin zayıf bağımlı ve heterojen oldukları 

varsayılmaktadır. ADF ve PP testi için sabitli ve sabitli-trendli modeller ele alınmıştır. ADF 

denklemlerinde olası oto korelasyonun önlenmesi amacıyla bağımlı değişkenin gecikmeli 

değerleri denklemin sağ tarafına açıklayıcı değişken olarak ilave edilmektedir. PP testinde 

bağımlı değişken gecikmeleri söz konusu değildir. Çünkü PP testinde Newey-West bağımlı 

değişken gecikmelerini tespit eden bir kriter değil, bir uyarlama tahmincisidir. 

Çalışmada piyasalar arasındaki oynaklık yayılımının test edilmesi amacıyla EGARCH 

modeli kullanılmıştır. EGARCH modeli, şokların asimetrik etkileri üzerinde durarak negatif ve 

pozitif şokların oynaklığı etkileyip etkilemediğini (kaldıraç etkisi) belirlemeye imkân tanıyan 

bir yöntemdir. Bunun yanı sıra, logaritmik olduğu için ARCH-GARCH modellerine ilişkin 

katsayı kısıtları söz konusu değildir. Çalışmada oynaklık yayılımını test etmede Kanas (1998, 

2000)’ın yaklaşımı temel alınmıştır.  

Çalışmada öncelikle döviz kuru değişimleri ve hisse senedi getirileri arasındaki uzun 

dönem ilişkiyi test etmek amacıyla Johansen eş bütünleşme testi kullanılmıştır. Her iki değişken 

arasında uzun dönem ilişki belirlenmesi durumunda döviz kuru değişimleri ve hisse senedi 

getirileri için şartlı ortalama denklemine bir hata düzeltme terimi ilave edilecektir. EGARCH 

modelleri kapsamında hisse senedi getiri oynaklığının döviz kuru oynaklığını etkileyip 

etkilemediği ya da döviz kuru oynaklığından etkilenip etkilenmediği araştırılmıştır.  

Şartlı Ortalama Denklemleri  

tStSS

r

i
itiE

r

i
itiSSt eEaSaaS ,1,

1
,

1
,0,  





                                                     (1) 

tEtEE

r

i
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r

i
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1
,

1
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                                                   (2) 

(1) ve (2) numaralı denklemlerde St ve Et, hisse senedi getirisi ve döviz kuru değişimini; 

1, tS , hisse senedi getirisinin döviz kuru getirisi üzerine tahmini ile elde edilen gecikmeli hata 

terimleri serisi ve 1, tE , döviz kuru getirisinin hisse senedi getirisi üzerine tahmin edilmesi ile 

elde edilen gecikmeli hata terimleri serisini göstermektedir.   

Şartlı Varyans Denklemleri  
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ARCH etkisinin asimetrik olup olmadığını ifade etmektedir.  

Oynaklık yayılımı EGARCH(1,1) modeli kapsamında (5) ve (6) numaralı denklemlerde 

sunulmuştur. 
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(5) ve (6) numaralı denklemlerde tSU , , hisse senedi getirisi için EGARCH modelinden 

elde edilmiş hata terimlerinin karelerini ifade etmektedir.     tEU , , döviz kuru getirisi için 

EGARCH modelinden elde edilmiş hata terimlerinin karelerini ifade etmektedir.  

Çalışmada tahmin edilen EGARCH modellerinin seçiminde determinasyon katsayısı 

(R2), Akaike bilgi kriteri (AIC), Schwarz bilgi kriteri (SIC), Ljung-Box (LB) ve Ljung-Box kare 

(LB2) istatistiklerinden yararlanılmıştır. EGARCH(1,1) EGARCH(2,1), EGARCH(1,2) ve 

EGARCH(2,2) modelleri arasından gerçekleştirilen seçimde yukarıda bahsedilen kriterler 

kapsamında hem kur hem de hisse senedi getirileri için uygun EGARCH modeli seçilmiştir.  

III. BULGULAR 

Çalışmada öncelikle döviz kuru ve hisse senedi getiri serilerine ilişkin tanımlayıcı 

istatistiklere yer verilmiştir. Ortalama getiri açısından bir değerlendirme yapıldığında 2006-

2015 dönemi itibariyle döviz kurunun ortalama getirisinin hisse senedi getirisine göre daha 

yüksek olduğu dikkatleri çekmektedir. Aynı şekilde serilerin değişkenlikleri karşılaştırıldığında 

hisse senedi getiri serisinin döviz kuru getirisine göre daha değişken bir yapı sergilediği 

gözlenmektedir. Serilere ilişkin basıklık ölçülerinin 3’ten büyük olduğu diğer bir ifadeyle 

serilerin aşırı basık olduğu gözlenmektedir. Aşırı basıklık özelliği finansal serilerin tipik özelliği 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, LB istatistiklerinin anlamlı olduğu da 

gözlenmektedir. Finansal serilerin bir diğer tipik özelliği olan oynaklık kümelemesi davranışını 

LB istatistikleri yardımıyla görebiliriz.  İstatistiksel olarak anlamlı LB istatistiği getiri serileri 

için azalışların azalışları ve artışların artışları sergilediğini ifade etmektedir.  

Tablo 3: Tanımlayıcı İstatistikler 

 Hisse senedi getirisi 

(DBIST) 

Döviz Kuru Getirisi 

(DKUR) 

Ortalama 0.0011 0.0014 

Max. 0.0964 0.1074 

Min. -0.1460 -0.0759 

S.Sapma 0.0327 0.0163 

Eğiklik -0.8804 1.0362 

Basıklık 5.4000 9.7108 

LB(10) 38.009a 34.908a 

LB(20) 46.212a 50.915a 
a, ilgili istatistiğin %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. 

 Tablo 4’de getiri serilerine ilişkin birim kök analizi bulguları sunulmuştur. Tabloya 

bakıldığında her iki getiri serisinin de %1 anlamlılık düzeyinde seviyesinde durağan olduğu 

gözlenmektedir. 
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Tablo 4: Birim Kök Analizi 

 ADF          PP 

 Sabitli Sabitli ve Trendli Sabitli Sabitli ve Trendli 

DBIST  -7.62a -7.61a -19.50a -19.48a 

DKUR -11.45a -8.94a -18.93a -18.95a 
L; serinin logaritmasının, D ise birinci farkının alındığını göstermektedir. a, %1 seviyesinde 

serinin durağan olduğunu ifade etmektedir. 

 Birinci farklarında durağan olan BIST ve KUR serilerinin eş-bütünleşik olup olmadığı 

Johansen eş-bütünleşme yaklaşımı kullanılarak test edilmiştir. İlgili bulgular Tablo 5’de 

sunulmuştur. Hem iz hem de maksimumum öz değer istatistiğine göre ele alınan dönem 

itibariyle değişkenler arasında uzun dönem ilişki söz konusudur. Değişkenler arasındaki eş 

bütünleşme ilişkisi nedeniyle Kanas (2000)’ın çalışması baz alınarak EGARCH modelleri için 

tahmin edilecek olan ortalama denklemlerine hata düzeltme terimi ilave edilmiştir. 

Tablo 5: Johansen Eş Bütünleşme Analizi 

Uzun dönem ilişki H0 İz istatistiği H0 
Maksimum öz 

değer istatistiği 

Hisse senedi-Döviz 

kuru 

r=0 
24.91350 

( 0.0106) 
r=0 

17.64849 

( 0.0263) 

r=1 7.265018 

(0.1131) 
r=1 7.265018 

(0.1131) 

Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir. 

Tablo 6’da hisse senedi getirisinden döviz kuru getirisine doğru oynaklık yayılımına 

ilişkin EGARCH modeli bulguları sunulmuştur. Hisse senedi getirisinden döviz kuru getirisine 

doğru oynaklık yayılımı katsayısının pozitif ve istatistiksel olarak %1 düzeyinde anlamlı olduğu 

tablodan izlenmektedir. Bu katsayı hisse senedi getiri oynaklığındaki bir artışın döviz kuru getiri 

oynaklığını artırdığını ifade etmektedir. Oynaklık yayılımı hisse senedi piyasasından döviz 

piyasasına doğru gerçekleştiği için portföy dengesi modelinin geçerli olduğunu ifade edebiliriz. 

Döviz piyasasında oynaklık yapışkanlık katsayısının 1’e yakın bir değer aldığı (0.8882) ve 

istatistiksel olarak %1 düzeyinde anlamlı olduğu gözlenmektedir. Buna göre döviz 

piyasasındaki geçmiş dönemdeki oynaklık bu dönemki oynaklığı önemli düzeyde 

açıklamaktadır.  Döviz piyasası için asimetrik oynaklık diğer bir ifadeyle kaldıraç etkisi 

parametresinin pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tablodan görülmektedir. Bu 

durum döviz piyasası için asimetrik oynaklık etkisinin söz konusu olmadığını diğer bir ifadeyle 

kaldıraç etkisinin geçerli olmadığını ifade etmektedir. Ayrıca, EGARCH modelinden elde edilen 

standardize edilmiş hata terimleri ve karelerine ilişkin Ljung-Box (LB) ve LB2 istatistikleri de 

sırasıyla hata terimleri arasında oto korelasyon olmadığını ve hata terimlerinde ARCH etkisinin 

kalmadığını göstermektedir. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17
th

 International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

109 

 

Tablo 6: Hisse Senedi Getirisinden Döviz Kuru Getirisine Oynaklık Yayılımı 

 Katsayılar Std. Hata z-istatistiği Prob.   

Sabit 0.0013 0.00053 2.4278 0.0152 

HATAKUR(-1) -0.0009 0.00309 -0.2975 0.7662 

DKUR(-1) 0.0140 0.05167 0.2713 0.7861 

DBIST(-1) -0.1412 0.02316 -6.0986 0.0000 

Varyans Denklemi 

Sabit -0.4784 0.22084 -2.1662 0.0303 

2
1,1 /  tEt   

0.1328 0.06960 1.9085 0.0565 
2

1,1 /  tEt   0.0571 0.0431 1.3215 0.1851 

GARCH(-1) 0.8882 0.0272 32.5638 0.0000 

Yayılım 0.0692 0.0139 4.96576 0.0000 

Log Likelihood 1543.035 

   LB(10) 7.1288 

   LB(20) 18.172 

   LB2(10) 7.5174 

   LB2(20) 11.252 

   EGARCH modelinin tahmininde Genelleştirilmiş Hata Dağılımı (GED) 

kullanılmıştır  (Nelson, 1991). a, b ve c sırasıyla ilgili katsayının %1, %5 ve 

%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

Tablo 7’de döviz kuru getirisinden hisse senedi getirisine doğru oynaklık yayılımına ait 

EGARCH modeli bulguları sunulmaktadır. Döviz kuru getirisinden hisse senedi getirisine doğru 

oynaklık yayılım katsayısının pozitif işaretli ve istatistiksel olarak %1 düzeyinde anlamlı olduğu 

tablodan gözlenmektedir. Bu katsayı döviz kuru getiri oynaklığındaki bir artışın hisse senedi 

getiri oynaklığını artırdığını ifade etmektedir. Oynaklık yayılımının döviz piyasasından hisse 

senedi piyasasına doğru gerçekleşmiş olması ticaret dengesi modelinin geçerli olduğunu 

göstermektedir. Hisse senedi piyasası için asimetrik oynaklık diğer bir ifadeyle kaldıraç etkisi 

parametresinin negatif ve istatistiksel olarak %1 düzeyinde anlamlı olduğu tablodan 

görülmektedir. Bu durum hisse senedi piyasası için asimetrik oynaklık etkisinin söz konusu 

olduğunu diğer bir ifadeyle kaldıraç etkisinin geçerli olduğunu ifade etmektedir. Buna göre 

hisse senedi piyasasında negatif bir şok (kötü haber) aynı büyüklükteki pozitif bir şoka (iyi 

haber) göre oynaklığı daha fazla artırmaktadır. EGARCH modelinden elde edilen standardize 

edilmiş hata terimleri ve karelerine ilişkin Ljung-Box (LB) ve LB2 istatistikleri de sırasıyla hata 

terimleri arasında oto korelasyon olmadığını ve hata terimlerinde ARCH etkisinin kalmadığını 

göstermektedir. 
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Tablo 7: Döviz Kuru Getirisinden Hisse Senedi Getirisine Oynaklık Yayılımı 

 

 Katsayılar Std. Hata z-istatistiği Prob.   

Sabit 0.0029 0.0013 2.2886 0.0221 

HATABIST(-1) -0.0125 0.0049 -2.5609 0.0104 

DBIST(-1) 0.3106 0.0543 5.7127 0.0000 

DBIST(-2) 0.0138 0.0487 0.2830 0.7771 

DBIST(-3) 0.0271 0.0465 0.5840 0.5592 

DBIST(-4) -0.1396 0.0533 -2.7747 0.0055 

DKUR(-1) 0.3552 0.1006 3.5305 0.0055 

DKUR(-2) -0.0218 0.0993 -0.2202 0.8257 

DKUR(-3) -0.1691 0.0926 -1.8264 0.0678 

DKUR(-4) -0.1045 0.0967 -1.0805 0.2799 

Varyans Denklemi 

Sabit -4.2058 1.0609 -3.9643 0.0001 

2
1,1 /  tSt   

0.2762 0.1276 2.1637 0.0305 
2

1,1 /  tSt   -0.2378 0.0743 -3.2007 0.0014 

GARCH(-1) 0.2442 0.1456 1.6765 0.0936 

Yayılım 0.1387 0.0255 5.4307 0.0000 

Log Likelihood 1134.866 

   LB(10) 10.212 

   LB(20) 24.514 

   LB2(10) 9.1038 

   LB2(20) 25.251 

   EGARCH modelinin tahmininde Genelleştirilmiş Hata Dağılımı (GED) kullanılmıştır. 

Nelson (1991). a, b ve c sırasıyla ilgili katsayının %1, %5 ve %10 düzeyinde istatistiksel 

olarak anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

Tablo 8’de hisse senedi getirisi ile döviz kuru getirisi arasındaki oynaklık yayılımına 

ilişkin özet tablo sunulmaktadır. Tabloya bakıldığında hisse senedi piyasası ile döviz piyasası 

arasında karşılıklı oynaklık yayılımının olduğu dikkatleri çekmektedir. Bu sonuç Türkiye için 

2006-2015 dönemi itibariyle hem ticaret dengesi modelinin hem de portföy dengesi modelinin 

geçerli olduğunu kanıtlamaktadır.  

Tablo 8: Oynaklık Yayılımı: Özet Tablo 

 Oynaklık 

Yapışkanlığı 

Oynaklık 

Yayılımı 

Asimetrik 

Oynaklık Etkisi 

Sonuç 

 

BIST-KUR 
0.8882

a

 

(0.0000) 

0.0692
a

 

(0.0000) 

0.0571 

(0.1851) 

 

BIST→KUR 

 

KUR-BIST 
0.2442

c

 

(0.0936) 

0.1387
a

 

(0.0000) 

-0.2378
a

 

(0.0014) 

 

KUR→BIST 

EGARCH modelinin tahmininde Genelleştirilmiş Hata Dağılımı (GED) kullanılmıştır (Nelson, 

1991). a, b ve c sırasıyla ilgili katsayının %1, %5 ve %10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

olduğunu ifade etmektedir. Parantez içinde olasılık değerleri sunulmuştur. 
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SONUÇ 

Bu çalışmada Türkiye için 2006-2015 dönemi itibariyle hisse senedi piyasası ile döviz 

piyasası arasındaki oynaklık yayılımı incelenmiştir. Oynaklık yayılımının araştırılmasında 

asimetrik oynaklık yayılım etkisinin tespit edilmesi amacına yönelik olarak EGARCH modeli 

tercih edilmiş ve oynaklık yayılımının belirlenmesinde Kanas (1998)’ın yaklaşımı temel 

alınmıştır.  

Gerçekleştirilen analizler sonucunda hisse senedi ve döviz piyasası arasında karşılıklı 

oynaklık yayılımının söz konusu olduğu saptanmıştır. Oynaklık yayılım katsayılarının pozitif 

işaretli olduğu belirlenerek bir piyasadaki oynaklığın diğer piyasadaki oynaklığı artırdığı ortaya 

konulmuştur. Oynaklık yapışkanlık derecesinin döviz piyasası için hisse senedi piyasasına göre 

çok daha yüksek olduğu saptanmıştır. Asimetrik oynaklık etkisinin hisse senedi piyasası için 

geçerli olduğu döviz piyasasında oynaklığın asimetrik olmadığı belirlenmiştir. Diğer bir deyişle 

hisse senedi piyasasında negatif bir şokun oynaklık üzerindeki etkisi aynı büyüklükteki pozitif 

bir şoktan daha fazladır.   

Edinilen bulgular oynaklık yayılımı açısından değerlendirildiğinde karşılıklı oynaklık 

yayılımının hem ticaret dengesi modelinin hem de portföy dengesi modelinin geçerliliğini 

kanıtladığı ortaya çıkmaktadır.  

Çalışmada elde edilen bulgular ekonomi politikası yapıcıları ve yatırımcılar açısından 

önemli bilgiler sunmaktadır.  Ekonomi politikasına yön verenler açısından döviz piyasası ve 

hisse senedi piyasası arasındaki karşılıklı oynaklık yayılımına ilişkin bilgi piyasalar arasında 

sözü geçen oynaklık yayılımının nasıl gerçekleştiği konusunda bilgi sunacaktır.  Portföy 

yöneticileri ve yatırımcılar açısından iki piyasa arasındaki karşılıklı oynaklık yayılımını 

değerlendirmek gerekirse portföylerindeki riski çeşitlendirmek amacında olan yatırımcıların her 

iki varlığı portföylerinde aynı anda bulundurmamaları gerektiği ortaya çıkmaktadır.  

KAYNAKÇA 

ABDALLA, Issam S.A. ve MURINDE, Victor (1997), “Exchange Rates and Stock Price 

Interactions in Emerging Financial Markets: Evidence on India, Korea, Pakistan and the 

Philippines”, Applied Financial Economics, Vol 7; 25-35. 

ALTINTAŞ, Halil ve TOMBAK, Figen (2011), “Türkiye’de Hisse Senedi Fiyatları ve Makro 

Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: 1987-2008”, Anadolu 

International Conference in Economics II; 1-21. 

APTE, Prakash G. (2001), “The Interrelationship between Stock Markets and the Foreign 

Exchange Market,” Prajnan, Vol 30; 17-29. 

AYVAZ, Özlem (2006), “Döviz Kuru ve Hisse Senetleri Fiyatları Arasındaki Nedensellik 

İlişkisi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 8; 1-14. 

BEER, Francisca ve HEBEIN, Frederick (2008), “An Assessment of The Stock Market and 

Exchange Rate Dynamics in Industrialized And Emerging Markets “, International Business & 

Economics Research Journal, Vol 7; 59-70.   

BODART, Vincent ve REDING, Paul (2001), “Do Foreign Exchange Markets Matter for 

Industry Stock Returns? An Empirical Investigation,”  

http://sites.uclouvain.be/econ/DP/IRES/2001-16.pdf, Erişim Tarihi: 20.04.2016. 

http://sites.uclouvain.be/econ/DP/IRES/2001-16.pdf


 

 

 

17
th

 International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

112 

 

BRANSON, William H. (1983), Macroeconomic Determinants of Real Exchange Rate Risk, in: 

R. Herring (Ed.), Managing Foreign Exchange Risk, MA: Cambridge University Press. 

BRANSON, William H. ve HENDERSON, Dale W. (1985), The Specification and Influence of 

Assets Markets. In Handbook of International Economics, 2, Edited by R.W. Jones, P.B. Kenen, 

Amsterdam (Elsevier), 749–805. 

CEYLAN, Servet ve ŞAHİN YILMAZ, Burcu (2015), “Hisse Senedi Fiyatları ve Döviz Kuru 

İlişkisi”, The Journal of Academic Social Science Studies, Vol 37; 399-408. 

ÇİÇEK, Macide (2010), “Türkiye’de Faiz, Döviz ve Borsa: Fiyat ve Oynaklık Yayılma 

Etkileri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Vol 65; 1-28. 

DICKEY, David A. ve FULLER, Wayne A. (1979), “Distribution of the Estimators for 

Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, 

Vol 74; 427-431. 

DOĞRU, Bülent ve RECEPOĞLU, Mürşit (2013), “Türkiye’de Hisse Senedi Fiyatları ve Döviz 

Kuru Arasında Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Eş Bütünleşme İlişkisi”, Dumlupınar 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi EYİ 2013 Özel Sayısı; 17-34. 

DORNBUSCH, Rudiger ve FISCHER, Stanley (1980), “Exchange Rates and the Current 

Account”, American Economic Review, Vol 12; 7-12. 

ERDEM, Cumhur, ARSLAN, Cem Kaan ve ERDEM,  Meziyet Sema (2005), “Effects of 

Macroeconomic Variables on Istanbul Stock Exchange Indexes,” Applied Financial Economics, 

Vol 15; 987–994. 

FRANKEL, Jeffrey (1983), Monetary and Portfolio Balance Models of Exchange Rate 

Determination in: J. Bhandari, B.Putman (Eds), Economic Interdependence and Flexible 

Exchange Rates, MA, MIT Press. 

GRANGER, Clieve. W. HUANG, J., Bwo-Nung ve YANG, Chin-W. (2000), “A Bivariate 

Causality between Stock Price and Exchange Rates: Evidence from Recent Asia Flu”, The 

Quarterly Review of Economics and Finances, Vol 40; 337-354. 

KANAS, Angelos (1998),“Volatility Spillovers across Equity Markets: European Evidence”, 

Applied Financial Economics, Vol 8; 245-256. 

KANAS, Angelos (2000), “Volatility Spillovers between Stock Returns and Exchange Rate 

Changes: International Evidence” , Journal of Business, Finance and Accounting, Vol 27; 447-

467. 

KASMAN KIRBAŞ, Saadet (2003), “Hisse Senedi Getirilerinin Oynaklığı ile Makroekonomik 

Değişkenlerin Oynaklığı Arasındaki İlişki”, İMKB Dergisi, Vol 8; 1-10.  

LEAN, Hooi H., NARAYAN, Paresh ve SMYTH, Russell (2011),“ Exchange Rate and Stock 

Prıce Interaction in Major Asıan Markets: Evıdence For Indıvıdual Countrıes and Panels 

Allowıng for Structural Breaks”, Singapore Economic Review, Vol 56; 255-277. 

NELSON, Daniel B. (1991), “Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New 

Approach”, Econometrica, Vol 59; 347-370. 

NİEH, Chien-Chung. ve LEE, Cheng-Few (2001), “Dynamic Relationship Between Stock 

Prices and Exchange Rates for G7 Countries”, Quarterly Review of Economics and Finance, 

Vol 41; 477-490. 



 

 

 

17
th

 International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

113 

 

PHILLIPS, Peter ve PERON, Pierre (1988), “Testing for a Unit Root in Time Series 

Regressions”, Biometrika, Vol 75; 335-346. 

RAHMAN, Aisyah Abdul, SIDEK, Noor Zahirah Mohd ve TAFRI, Fauziah Hanim (2009), 

“Macro Economic Determinants of Malaysian Stock Market” African Journal of Business 

Management, Vol 3; 95-106. 

YAMAK, Nebiye ve KOÇAK, Sinem (2015), “Türkiye’de Döviz Kuru, Faiz ve Borsa Endeksi: 

Dinamik İlişkiler”, XVI th International Symposium on Econometrics, Operations Research and 

Statistics, May 07-12, 2015 Trakya University. http://bys.trakya.edu.tr/file/open/97176760. 

YANG, Sheng-Yung ve DOONG, Shuh-Chyi (2004), “Price and Volatility Spillovers between 

Stock Prices and Exchange Rates: Empirical Evidence from the G-7 Countries”, International 

Journal of Business and Economics,  Vol 2; 139-153. 

ZÜGÜL, Muhittin ve ŞAHİN, Cumhur (2009), “İMKB 100 Endeksi ile Bazı Makroekonomik 

Değişkenler Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Bir Uygulama”, Akademik Bakış, Vol 16; 

1-16.  

http://bys.trakya.edu.tr/file/open/97176760


 

 

 

17
th

 International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

114 

 

DÖVİZ KURLARININ SEKTÖREL BAZLI FİYAT ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ 

GEÇİŞKENLİK ETKİSİ 
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Özet 

Döviz kurlarının yurtiçi fiyatları üzerindeki etkisinin büyüklüğü ve süresi ampirik 

literatürde sıkça tartışılmaktadır. Ampirik literatürde çoğunlukla döviz kuru geçişkenliği, 

doğrusal ilişkileri temel alan; nedensellik ve vektör otoregresif model gibi doğrusal ekonometrik 

yaklaşımlar ile incelenmektedir (Athukorala ve Menon (1994), Bailliu ve Fujii (2004), 

Korhonen ve Wachtel (2006), Frimpong ve Adam (2010)). Buna karşın ampirik literatürde az 

sayıda da olsa doğrusal olmayan ilişkileri temel alan çalışmalar da bulunmaktadır (Junior ve 

Ledesma (2008), Cheikh (2013). Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisi için “döviz 

kurlarının sektörel bazlı tüketici fiyatları üzerindeki etkisini doğrusal olmayan gecikmesi 

dağıtılmış modeller” ile tahmin etmektir. Çalışma, 2003-2015 dönemini kapsamaktadır. 

Çalışmada, döviz kurlarının alt sektörler bazında tüketici fiyatları üzerindeki etkisi, etkinin 

büyüklüğü ve süresi Almon gecikmeli regresyon modeli ile tahmin edilmiştir.  Çalışmadaki 

bulgulara göre, döviz kurunun fiyat endeksleri üzerindeki geçişkenlik etkisi çoğunlukla doğrusal 

değildir. 

Anahtar Kelimeler: Almon Modeli, Sektörel Bazlı Fiyat Endeksleri, Döviz Kuru Geçişkenliği.    

Jel Kodları:   C22, E31, F31. 

PASS-THROUGH EFFECT OF EXCHANGE RATES TO SECTORAL PRICE INDICES 

Abstract 

The size and duration of the impact of exchange rates on the domestic prices have been 

often discussed in the empirical literature.  In the empirical literature, exchange rate pass-

through has been mostly investigated by the classical time series approaches such as causality 

and vector autoregressions based on the linear relationships (Athukorala and Menon (1994), 

Bailliu and Fujii (2004), Korhonen and Wachtel (2006), Frimpong and Adam (2010)). In spite 

of this, in the empirical literature, there are a few studies based on the non-linear relationships 

(Junior and  Ledesma (2008), Cheikh (2013). The aim of  this study is to estimate the exchange-

rate pass-through impact on sectoral price indices by employing non-linear distributed lag 

models for Turkish economy. The study covers the period of 2003-2015. In this study, the size 

and duration of the impact of exchange rate on the sectoral prices  indices were estimated by the 

Almon model.  According to findings of this study, the pass-through impact of exchange rate on 

the price indices mostly is non-linear. 

Keywords: Almon Model, Sectoral Price Indices, Exchange Rate Pass-Through.   

Jel Codes: C22, E31, F31. 
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GİRİŞ   

Döviz kuru geçişkenliği, döviz kurlarındaki herhangi bir değişimin ne kadarının ve ne 

kadarlık bir süre içerisinde yurtiçi fiyatlarına yansıyacağını ifade etmektedir. Döviz kurlarındaki 

dalgalanmalar yurtiçi fiyatlarını çoğunlukla doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki kanaldan 

etkilemektedir. Döviz kurundaki değişimle birlikte ithal malların fiyatları doğrudan 

değişeceğinden, bu değişim üretim veya satış fiyatları vasıtasıyla yurtiçi fiyatlara yansıyacaktır. 

Böylece döviz kurlarındaki dalgalanmalar yurtiçi fiyatlarını doğrudan doğruya etkileyecektir. 

Dolaylı kanal ise toplam talep kanalı olarak ifade edilmektedir. Döviz kurunda herhangi bir 

değişim meydana geldiğinde, yurtiçi mallar yabancı tüketiciler için daha ucuz ve daha cazip 

hale gelecek, buna bağlı olarak da yurtiçi mallarına olan toplam talep aynı yönde değişecektir. 

Bunun sonucunda ise iç fiyatlar yükselecektir (McFarlane 2002: 6). Teorik literatürde geniş yer 

bulan döviz kuru geçişkenliği ampirik literatürde de yoğun biçimde test edilmektedir. Ancak, 

ampirik literatürde çoğunlukla döviz kuru geçişkenliği, doğrusal ilişkileri temel alan doğrusal 

ekonometrik yaklaşımlar ile test edilmekte buna karşın doğrusal olmayan ekonometrik 

yaklaşımlar daha kısıtlı olarak kullanılmaktadır. Örneğin; Athukorala ve Menon (1994), En 

Küçük Kareler, Bailliu ve Fujii (2004), Panel Veri Analizi, Korhonen ve Wachtel (2006) ve 

Frimpong ve Adam (2010), Vektör Otoregresif Model, Vektör Hata Düzeltme Modeli, Etki-

Tepki Fonksiyonu ve Varyans Ayrıştırma yaklaşımları ile;  Junior ve Ledesma (2008), Shintani 

vd. (2013) ve Cheikh (2013) ise döviz kuru geçişkenliğini Yumuşak Geçişli Otoregresif 

Modeller ile incelemişlerdir. Görüleceği üzere birinci tip çalışmalar doğrusal  ikinci tip 

çalışmalar ise doğrusal olmayan ekonometrik yaklaşımları kullanmışlardır. Pekala döviz 

kurlarının yurtiçi fiyatları üzerindeki geçişkenlik etkisi doğrusal mıdır değil midir? Kur 

geçişkenliğinin doğrusal olmadığı durumlarda, kurun yurtiçi fiyatları üzerindeki geçişkenlik 

etkisini, olası etkinin büyüklüğünü ve süresini doğrusal ekonometrik yaklaşımlar ile test etmek 

güvenilir bulgular ortaya koyabilecek midir? Yapılan çalışmalar ve elde edilen bulgular 

incelendiğinde kur geçişkenliğinin uygulanan ekonometrik yaklaşımlara oldukça duyarlı olduğu 

görülmüştür. Bu çerçevede bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisi için döviz kurlarının alt 

sektörler bazında tüketici fiyatları üzerindeki etkisini, doğrusal olmayan gecikmesi dağıtılmış 

modeller ile tahmin etmektir. Çalışma, 2003-2015 dönemini kapsamaktadır. Çalışmada, döviz 

kurlarının alt sektörler bazında tüketici fiyatları üzerindeki etkisi, etkinin büyüklüğü ve süresi 

Almon gecikmeli regresyon modeli ile tahmin edilmiştir. Çalışmada öncelikle konuya ilişkin 

teorik alt yapı ele alınmakta ve ampirik çalışmalar kapsamında literatür özeti verilmektedir. 

Ekonometrik yöntem ve veri seti tanıtıldıktan sonra ise, bulgu ve değerlendirmeler 

sunulmaktadır. 

  Döviz Kurlarının YURTİÇİ FİYATLARI Üzerindeki Geçişkenlik Etkisi 

(1) numaralı denklemde döviz kuru geçişkenliği analitik olarak açıklanmıştır. (1) 

numaralı denklem standart yarı logaritmik (log-lin) döviz kuru geçişkenlik (ERPT) denklemidir. 

Bu denklemde p, yurtiçi fiyatlarını;  e, döviz kurlarını; y, yurtiçi geliri; ω*, marjinal maliyeti ve 

β döviz kuru geçişkenlik katsayısını ifade etmektedir. Döviz kuru geçişkenlik katsayısının 

normal koşullarda 0-1 arasında olması beklenmektedir. Eğer bu katsayı 1’e eşitse, döviz 

kurlarındaki değişimin tamamı ithal mallarının fiyatlarına yansıyacaktır. Böylece yurtiçi fiyatlar 

yabancı ülke kuruna göre ayarlanmış olacaktır. Bu durum tam geçişkenlik olarak 

tanımlanmaktadır. Bu katsayı 0’ a eşitse geçişkenlik söz konusu değildir. 0 ile 1 arasındaki 

katsayı ise kısmi veya eksik geçişkenlik olarak adlandırılmaktadır (Cheikh, 2013: 4).  

p
t
=α+βet+φy

t
+ δωt

*+εt                                   (1) 



 

 

 

17
th

 International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

116 

 

Döviz Kuru Geçişkenliğine İlişkin Ampirik Literatür  

Ampirik literatürde döviz kurunun yurtiçi fiyatları üzerindeki etkisi çoğunlukla doğrusal 

ilişkileri temel alan yaklaşımlar ile analiz edilmektedir. Örneğin, Athukorala ve Menon (1994), 

En Küçük Kareler, Bailliu ve Fujii (2004), Panel Veri Analizi, Türkcan (2005), En Küçük 

Kareler ve Engle-Granger Ko-Entegrasyon, Korhonen ve Wachtel (2006), Vektör Otoregresif 

Modeller, Etki-Tepki Fonksiyonu ve Varyans Ayrıştırma, Frimpong ve Adam (2010), Vektör 

Otoregresif Modeller, Vektör Hata Düzeltme Modeli, Etki-Tepki Fonksiyonu ve Varyans 

Ayrıştırma, Kara ve Öğünç (2012), Vektör Otoregresif Modeller ve Etki-Tepki Fonksiyonu, 

Gündoğdu (2013), Vektör Hata Düzeltme Modeli ve Etki-Tepki Fonksiyon ve Alptekin ve 

diğerleri (2016) Vektör Otoregresif Modeller, Etki Tepki Analizi, Vektör Hata Düzeltme Modeli 

yaklaşımlarını kullanarak döviz kuru geçişkenliğinin yurtiçi fiyatları üzerindeki etkisini, bu 

etkinin hızını ve süresini incelemişlerdir.  

Görüleceği üzere örnek verilen çalışmaların bütünü gerek döviz kuru geçişkenlik 

etkisini gerekse de bu etkinin büyüklüğünü ve süresini tespit edebilmek amacıyla yalnızca 

doğrusal ekonometrik yaklaşımları kullanmışlardır. Ancak yukarıda bahsi geçen çalışmaların 

aksine literatürde, döviz kuru geçişkenlik etkisini, etkinin büyüklüğünü ve süresini doğrusal 

olmayan ekonometrik yaklaşımları ile test eden çalışmalara kısıtlı da olsa rastlanmaktadır.  

Junior ve Ledesma (2008) çalışmalarında Yumuşak Geçişli Otoregresif Model (STAR) 

kullanmışlar ve döviz kurundan enflasyona doğru geçişkenliğin doğrusal olmadığına yönelik 

önemli bulgular elde etmişlerdir. Shintani vd. (2013) döviz kurlarının enflasyon üzerindeki 

geçişkenlik etkisini doğrusal olmayan modeller ile açıklamışlardır. Çalışmada Junior ve 

Ledesma (2008) çalışmalarında olduğu gibi STAR modeli kullanılmış ve döviz kuru 

geçişkenliğinin zaman içerisinde U şeklinde bir fonksiyona dönüştüğü ortaya konulmuştur. 

Cheikh (2013)’ de  Junior ve Ledesma (2008) çalışmalarına benzer biçimde kur geçişkenliğini 

STAR modeli ile analiz etmiştir. Çalışmada, doğrusal olmayan mekanizmasının varlığını ispat 

etmek için Markov Rejim Geçiş Modeli kullanılmış ve döviz kuru geçişkenlik etkisinin doğrusal 

olmadığı yönünde oldukça güçlü bulgulara rastlanmıştır. 

 VERİ SETİ VE EKONOMETRİK YÖNTEM 

Bu çalışmada, döviz kurlarının sektörel bazda tüketici fiyatları üzerindeki etkisi, etkinin 

büyüklüğü ve süresi Almon Modeli ile tahmin edilmiştir. Çalışma, Türkiye ekonomisinin aylık 

2003-2015 dönemini kapsamaktadır. Ekonometrik analizde kullanılan döviz kurları ve alt 

sektörler bazında tüketici fiyatları (2003=100) değişkenleri Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden (TCMB-EVDS) derlenmiştir. Çalışmada 

kullanılan serilerin tamamı mevsimsellikten arındırılmış ve logaritmik transformasyona tabi 

tutulmuşlardır. Tablo 1’de ekonometrik analizde kullanılan değişkenlerin kısaltmaları ve 

tanımları verilmiştir. 
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Tablo 1. Değişkenlerin Kısaltmaları ve Tanımları 

Kısaltma Tanım 

KUR ABD Doları Cinsinden Döviz Kuru 

G1 Gıda ve Alkolsüz İçecekler 

G2 Alkollü İçecekler ve Tütün 

G3 Giyim ve Ayakkabı 

G4 Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar 

G5 Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri 

G6 Sağlık 

G7 Ulaştırma 

G8 Haberleşme 

G9 Eğlence ve Kültür 

G10 Eğitim 

G11 Lokanta ve Oteller 

G12 Çeşitli Mal ve Hizmetler 

Çalışmada kullanılan ekonometrik süreç şu şekilde izlenmiştir. Çalışmada ilk olarak, 

dolar kurunun alt sektörler bazında (oniki adet) tüketici fiyat endeksleri üzerindeki etkisini, bu 

etkinin büyüklüğünü ve süresini ölçmek amacıyla ekonometrik anlamda oniki model 

kurulmuştur. Bu modeller, döviz kurları ve alt sektörler bazında tüketici fiyatları arasındaki 

ilişkinin araştırıldığı ve Almon gecikmeli regresyon modelinin çalışabilmesi için kurulması 

gerekli olan yapısal denklemlerdir. Her bir model ayrı ayrı Almon gecikmeli regresyon modeli 

ile tahmin edilmiş ve böylece döviz kurlarının alt sektörler bazında tüketici fiyatlarına olan 

geçişkenlik etkisi, etkinin büyüklüğü ve süresi bulunmuştur. Tahmin edilen modeller (2) 

numaralı denklemde gösterildiği şekilde kurulmaktadır. (2) numaralı denklem örnek göstermek 

açısından G1 alt sektörü için kurulmuş olup, bütün sektörler için ayrı ayrı olmak üzere toplam 

12 adet denklem tahmin edilmiştir. 

G1t= γ + ∑ β
i

p

i=0 KURt-i + u1,t                            (2) 

Almon gecikmesi dağıtılmış regresyon modellerinde gecikme değişken katsayılarının 

sürekli fonksiyonlar tarafından temsil edilebileceği varsayılmaktadır. Almon modelinin tahmini 

için gecikmesi dağıtılmış regresyon denkleminin (3) numaralı denklem şeklinde olduğu 

varsayılsın. 

Yt= γ+ β
0
Xt+ β

1
Xt-1+…+β

p
Xt-p +ut= γ+∑ β

i

p

i=0 Xt-i+ut                 (3) 

Almon modeline göre, denklemdeki β
i
’ler (4) numaralı polinom tarafından temsil 

edilmektedir. 

β
i
=f(i)= ∅0+ ∅1i+ ∅2i2+ ...+∅ri

r                                                 (4) 

(4) numaralı polinomda yer alan r polinomun derecesini göstermektedir. Almon 

gecikmeli regresyon modelinde önce gecikmesi dağıtılmış regresyon denkleminde gecikme 

uzunluğu (p) daha sonra da polinomun derecesi (r) belirlenir. Örneğin, (3) numaralı regresyon 

denkleminin bir an için p = 4 ve r = 3 olduğu düşünülsün. Böylece gecikmesi dağıtılmış 

regresyon denklemi (5) numaralı denklem şeklinde yazılabilecektir (Köseoğlu ve Yamak, 2015: 

504). 

Yt= γ + β
0
Xt + β

1
Xt-1+ β

2
Xt-2+ β

3
Xt-3+ β

4
Xt-4 + εt                        (5) 
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Polinomum derecesi 3 kabul edildiği için, β
i
’leri tanımlayacak polinom (6) numaralı 

polinom şeklinde olacaktır. 

β
i
=f(i)= ∅0+ ∅1i+ ∅2i2+∅3i3                                               (6) 

Bu fonksiyona göre polinomlar aşağıda gösterildiği (7-11) şekilde tanımlanacaktır. 

β
0
=f(0)= ∅0                                                                                 (7) 

β
1
=f(1)= ∅0 + ∅1+∅2+ ∅3                                           (8) 

β
2
=f(2)= ∅0 + 2∅1+4∅2 + 8∅3                                                          (9) 

β
3
=f(3)= ∅0 + 3∅1+9∅2 + 27∅3                                                      (10) 

β
4
=f(4)= ∅0 + 4∅1+16∅2 + 64∅3                                                       (11) 

Bundan sonraki aşamada, (7-11) numaralı polinomlar, gecikme uzunluğu 4 olan (5) 

numaralı yapısal regresyon modeline yerleştirilir ve oluşan denklemde ∅’ ler ortak paranteze 

alınarak (12) numaralı indirgenmiş denkleme ulaşılır. 

Yt= γ +∅0 W1t+ ∅1W2t+∅2 W3t+ ∅3W4t + εt                                     (12) 

(12) numaralı indirgenmiş denklemdeki W serileri, X’ ler kullanılarak aşağıda 

gösterildiği şekilde türetilmektedir. W serilerinin açıklayıcı değişkenler olarak kullanılmasıyla 

Almon modeli tahmin edilmektedir. Tahmin edilen (12) numaralı denklemde ∅’ lar bulunduktan 

sonra β’ lar ve dolayısıyla (5) numaralı denklem (7-11) numaralı eşitlikler sayesinde tahmin 

edilmiş olur.  

W1t= Xt + Xt-1+ Xt-2+ Xt-3 + Xt-4 
W2t = Xt-1+ 2Xt-2+3 Xt-3 +4 Xt-4 

W3t = Xt-1+ 4Xt-2+9Xt-3 +16Xt-4 

W4t = Xt-1+ 8Xt-2+27Xt-3 +64Xt-4 
  BULGULAR 

Tablo 2’ de, çalışmada kullanılan tüm değişkenlerinin ortalama, maksimum, minimum, 

standart sapma, çarpıklık ve basıklık gibi bazı tanıtıcı istatistikleri gösterilmiştir. Tablo 2’ ye 

göre, döviz kuru değişkeni en yüksek değerini 2015 yılının dokuzuncu ayında, en düşük 

değerini ise 2008 yılının birinci ayında almıştır. Tüketici fiyat endeksinin alt gruplarının tanıtıcı 

istatistiklerine bakıldığında, en yüksek ortalamanın alkollü içecekler ve tütün grubunda, en 

düşük ortalamanın ise haberleşme grubunda olduğu görülmektedir. Tüm alt grupların standart 

sapmaları karşılaştırılırsa, en yüksek oynaklığa sahip değişkenin yine alkollü içecekler ve tütün 

grubunun olduğu, en düşük oynaklığa sahip değişkenin ise haberleşme alt grubu olduğu dikkat 

çekmektedir. 

Tablo 2. Tanıtıcı İstatistikler 

 KUR G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 

Ortalama  1.67 176. 253. 128.7 192.5 144.7 125.3 167.6 112.0 139.9 177.9 217. 18 

Maks. 3.01 306. 452. 185.1 305.9 217.4 160.4 249.3 128.9 196.3 267.8 399. 31 

Min. 1.17 92.3 89.7 94.33 96.35 95.09 92.50 94.44 95.67 98.53 92.57 93.4 97 

Standart 

Sapma 
0.41 60.0 113 22.86 64.56 31.73 14.31 45.21 8.08 24.71 46.03 82.9 64 

Çarpıklık 1.46 0.46 0.26 0.76 0.10 0.45 0.30 0.21 0.4 0.24 0.10 0.41 0.3 

Basıklık 4.72 2.12 1.63 2.41 1.73 2.25 3.08 1.9 2.21 2.33 2.17 2.21 1.8 
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Not: Çarpıklık değerinin 0’dan büyük olması, değişkenlerin sağa çarpık dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. 

Basıklık değerinin 3’den küçük olması ise serilerin basık olduğu anlamına gelmektedir (Köseoğlu ve Yamak, 

2009:65-66). 

 Gecikmesi dağıtılmış regresyon  modellerinde, bağımsız ya da bağımlı değişken 

gecikmelerinin sağ tarafta yer alıp almayacakları, alacaklarsa hangi uzunlukta alacakları 

genellikle istatistiksel kriterlere göre belirlenir (Köseoğlu ve Yamak, 2015: 507). Bu çalışmada 

optimal gecikme uzunlukları Akaike Bilgi Kriteri (AIC) 7 ’ ne göre belirlenmiş ve bütün 

modellerde optimal gecikme uzunluğunun 18 ay olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada polinom 

derecesinin 2 olduğu varsayılmıştır. Tablo 3’te her bir sektöre ilişkin (oniki adet model) Almon 

gecikmeli regresyon modeli sonuçları rapor edilmiştir.  

Tablo 3’ ten açıkça görüldüğü üzere; 

Döviz kurunun gıda ve alkolsüz içecekler fiyatları üzerindeki kısa dönem etkisi 0.19 

kat, uzun dönem etkisi ise 1.40 kattır. Bunun anlamı, dolar kuru içinde bulunduğu ayda %10 

değişirse gıda ve alkolsüz içecek fiyatları kısa dönemde %1.9, uzun dönemde ise %14 olarak 

aynı yönde değişecektir.  

Döviz kurunun alkollü içecekler ve tütün fiyatları üzerindeki kısa dönem etkisi 0.15 kat, 

uzun dönem etkisi ise 1.90 kattır. Buna göre, döviz kurunda yüzde yüzlük değişimin %15’ i 

kısa dönemde alkollü içecekler ve tütün fiyatlarına geçmektedir. Uzun dönemde ise değişimin 

% 190’ ı alkollü içecekler ve tütün fiyatlarına geçmektedir.  

Döviz kurunun giyim ve ayakkabı fiyatları üzerindeki kısa dönem etkisi 0.08 kat, uzun 

dönem etkisi ise 0.85 kattır. Buna göre, dolar kurundaki yüzde yüzlük değişimin %8’i kısa 

dönemde, %85’ i ise uzun dönemde giyim ve ayakkabı fiyatlarına yansımaktadır. 

Döviz kurunun konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt fiyatları üzerindeki kısa dönem 

etkisi 0.21 kat, uzun dönem etkisi ise 1.24 kattır. Dolar kuru bulunduğu ayda %10 

artarsa/azalırsa konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt fiyatları kısa dönemde ayda %2.1, uzun 

dönemde ise %12.4’lük bir artış/azalış yaşayacaktır. 

Döviz kurunun mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmet fiyatları üzerindeki kısa dönem 

etkisi 0.13 kat, uzun dönem etkisi ise 0.90 kattır. Dolar kuru ayda %10 artarsa/azalırsa mobilya, 

ev aletleri ve ev bakım hizmet fiyatları kısa dönemde ayda %1.3, uzun dönemde ise %9 

artacaktır/azalacaktır. 

Döviz kurunun sağlık fiyatları üzerindeki kısa dönem etkisi 0.06 kat, uzun dönem etkisi 

ise 0.42 kattır. Dolar kuru ayda %10 değişim gösterirse, sağlık fiyatları kısa dönemde %0.6, 

uzun dönemde ise %4.2 olmak üzere aynı yönde değişim gösterecektir.  

Döviz kurunun ulaştırma fiyatları üzerindeki kısa dönem etkisi 0.12 kat, uzun dönem 

etkisi ise 1.08 kattır. Buna göre, dolar kuru ayda %100 değişirse, ulaştırma fiyatları kısa 

dönemde %12, uzun dönemde ise aynı yönde %108’lik bir değişim gösterecektir.  

Döviz kurunun haberleşme fiyatları üzerindeki kısa dönem etkisi 0.04 kat, uzun dönem 

etkisi ise 0.30 kattır. Buna göre, dolar kuru  bulunduğu ay içinde %20 artarsa/azalırsa,  

haberleşme fiyatları kısa dönemde %0.8, uzun dönemde ise %6 oranında artış/azalış 

gösterecektir. 

                                                   
7AIC=(

𝑅𝑆𝑆

𝑛
)𝑒2𝑘/𝑛 şeklinde hesaplanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Köseoğlu ve Yamak, 2015: 507.  
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Döviz kurunun eğlence ve kültür fiyatları üzerindeki kısa dönem etkisi 0.10 kat, uzun 

dönem etkisi ise 0.66 kattır. Buna göre, dolar kuru içinde bulunduğu ayda %5 değişirse, eğlence 

ve kültür fiyatları kısa dönemde %0.5, uzun dönemde ise %3.3 olarak aynı yönde değişecektir. 

Döviz kurunun eğitim fiyatları üzerindeki kısa dönem etkisi 0.12 kat, uzun dönem etkisi 

ise 0.96 kattır. Buna göre, dolar kuru bulunduğu ay içinde %20 artarsa/azalırsa, eğitim fiyatları 

kısa dönemde %2.4, uzun dönemde ise %19.2 oranında artacak/azalacaktır. 

Döviz kurunun lokanta ve otel fiyatları üzerindeki kısa dönem etkisi ise 0.21 kat, uzun 

dönem etkisi ise 1.49 kattır. Buna göre, dolar kuru %10 artarsa/azalırsa, lokanta ve otel fiyatları 

kısa dönemde %2.1, uzun dönemde ise %14.9’luk bir artış/azalış gösterecektir. 

Döviz kurunun çeşitli mal ve hizmet fiyatları üzerindeki kısa dönem etkisi 0.20 kat, 

uzun dönem etkisi ise 1.37 kattır. Buna göre, dolar kurundaki değişimin yaklaşık %20’si kısa 

dönemde, %137’ si ise uzun dönemde çeşitli mal ve hizmetlere geçmektedir.  

Tablo 3 özetlenecek olunursa, dolar kurunun uzun dönemde en fazla alkollü içecekler 

ve tütün üzerinde, en az haberleşme fiyatları üzerinde; kısa dönemde ise en fazla lokanta ve 

oteller ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt fiyatları üzerinde, en az yine haberleşme 

fiyatları üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Görüldüğü üzere, sektörel bazlı tüketici fiyatları 

kısa dönemde dolara pek duyarlı değilken, uzun dönemde dolara oldukça hassas bir tepki 

vermektedir. Dahası, tüketici fiyatlarının dolara olan duyarlılığı iki esasa dayanmaktır. 

Bunlardan ilki malların dış ticarete konu olup olmamaları, diğeri ise zorunlu mal olup 

olmamaları esasıdır. Örneğin; alkollü içecekler ve tütün fiyatları üzerinde doların etkisini test 

eden Model 2’ de geçişkenlik etkisi kısa ve uzun dönemde yüksek bulunmuştur. Bunun nedeni, 

alkollü içecekler ve tütünün zorunlu değil ancak dış ticarete konu olması olabilir. Bir diğer 

örnek Model 4’ tür. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt ithal mallar yani dış ticarete konu 

olan mallardır. Dolayısıyla kurun yansımasının yüksek olması olağandır.  

Tablo 3. Almon Gecikmeli Regresyon Modeli Sonuçları 

 Kısa Dönem Etkisi Uzun Dönem Etkisi LM1  

Model 1 0.19 1.40 1.8965[0.17] 

Model 2 0.15 1.90 0.3145[0.57] 

Model 3 0.08 0.85 1.5517[0.21] 

Model 4 0.21 1.24 1.1836[0.27] 

Model 5 0.13 0.90 2.0118[0.15] 

Model 6 0.06 0.42 0.5670[0.45] 

Model 7 0.12 1.08 0.5158[0.47] 

Model 8 0.04 0.30 0.4167[0.51] 

Model 9 0.10 0.66 0.0654[0.79] 

Model 10 0.12 0.96 1.6015[0.19] 

Model 11 0.21 1.49 1.4575[0.22] 

Model 12 0.20 1.37 1.8635[0.17] 

Not: Model 10 için LM3 hesaplanmıştır. Modeller otokorelasyon sorununu içermemektedir. Model (1-12) 

her bir alt sektöre ilişkin tahmin edilen Almon modelleridir. 

Grafik (1-12)’de, Almon modeli sonucunda elde edilen dolar kurundan tüketici fiyat 

endeksinin alt kalemlerine doğru geçişkenlik etkileri gösterilmektedir. Döviz kurundan tüketici 

fiyat endeksinin alt kalemlerine doğru geçişkenlik etkisi beklenildiği gibi doğrusal değildir 

(Model 9 hariç). Kur geçişkenliği, üzerinde çalışılan modellerin tamamında yaklaşık olarak 1.5 

yıldır. Grafikler sırasıyla aşağıdaki gibi yorumlanabilir: 
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Grafik 1’ e göre, kurdan gıda ve alkolsüz içecekler fiyatlarına doğru geçişkenliğin 13. 

gecikmeye kadar azaldığı, bu gecikmeden 18. gecikmeye kadar ise oldukça yavaş bir biçimde 

arttığı görülmektedir. Geçişkenlik etkisinin minimum olduğu gecikme 13. ay'dır.  Grafik 1’e 

göre kur geçişkenliği doğrusal değildir. 

Grafik 2’ ye göre ise kurdan alkollü içecekler ve tütün fiyatlarına doğru geçişkenlik 18. 

gecikmeye kadar sürekli bir azalış eğilimi sergilemektedir.  

Grafik 3’ e göre, kurdan giyim ve ayakkabı fiyatlarına doğru geçişkenlik 11. gecikmeye 

kadar azalmakta ve bu gecikmeden 18. gecikmeye kadar ise artmaktadır. Geçişkenlik etkisinin 

minimum olduğu gecikme 11. ay olmakla birlikte kurun giyim ve ayakkabı fiyatları üzerindeki 

geçişkenlik etkisi U şeklindedir.  

Grafik 4’ e göre, kurun konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt fiyatları üzerindeki 

geçişkenlik etkisi 15. gecikmeye kadar sürekli azalmakta ve 15. gecikmeden sonra oldukça 

yavaş bir seyirle artmaya başlamaktadır. 

Grafik 5’ e göre, kurun mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmet fiyatları üzerindeki 

geçişkenlik etkisinin, kurun gıda ve alkolsüz içecek fiyatları üzerindeki  gecişkenlik etkisine 

benzer biçimde 13. gecikmeye kadar azaldığı, 13. gecikmeden sonra arttığı görülür. 13. 

gecikmeden sonra ise kurun mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmet fiyatları üzerindeki etkisi, 

gıda ve alkolsüz içecekler üzerindeki etkisinden daha hızlı bir biçimde artış göstermektedir.  

Grafik 6’ ya göre, kurun sağlık fiyatları üzerindeki etkisi sürekli bir azalış 

eğilimindedir.  

Grafik 7’ ye göre, kurun ulaştırma fiyatları üzerindeki etkisi 16. gecikmeye kadar 

sürekli  azalmakta hatta 16. gecikmede ciddi bir biçimde düşmekte 16. gecikmeden sonra ise 

artmaktadır. 

Grafik 8’ e göre, kurun haberleşme fiyatları üzerindeki geçişkenlik etkisi sürekli bir 

azalış eğilimindedir.  

Grafik 9’ a göre, kurun eğlence ve kültür fiyatları üzerindeki geçişkenliği doğrusaldır.  

Grafik 10’ a göre, kurun eğitim fiyatları üzerindeki geçişkenliği zamanla azalmaktadır. 

Grafik 11’ e göre kurun lokanta ve otel fiyatları üzerindeki geçişkenlik etkisi 15. 

gecikmeye kadar sürekli azalmakta ve 15. gecikmeden sonra oldukça yavaş bir seyirle artmaya 

başlamaktadır.  

Grafik 12’ ye göre, kurun çeşitli mal ve hizmet fiyatları üzerindeki geçişkenliği zamanla 

azalmaktadır. 

Grafik 1: KUR → G1      Grafik 2: KUR → G2 
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Grafik 3: KUR → G3                           Grafik 4: KUR → G4 

 

Grafik 5:KUR → G5                  Grafik6:KUR→G6   

   

Grafik 7: KUR → G7                       Grafik 8: KUR → G8   
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Grafik 9: KUR → G9                         Grafik 10: KUR → G10 

 

Grafik 11: KUR → G11  Grafik 12: KUR → G12 

 

Sonuç  

Bu çalışmada, döviz kurlarının alt sektörler bazında tüketici fiyatları üzerindeki etkisi, 

etkinin büyüklüğü ve süresi Almon Modeli ile belirlenmiştir. Çalışma, Türkiye ekonomisinin 

2003-2015 dönemini kapsamaktadır. Çalışmada önemli bulgular elde edilmiştir: kurun yalnızca 

eğlence ve kültür fiyatları üzerindeki geçişkenliği doğrusaldır.  Böylece kurun eğlence ve kültür 

fiyatları üzerindeki etkisi doğrusal ekonometrik yöntemler ile incelenebilir. Buna karşın diğer 

modellerde kur geçişkenliği doğrusal değildir. Dolayısıyla kurun diğer tüketici fiyatları 

üzerindeki etkisini doğrusal olmayan ekonometrik yöntemler ile test etmek daha sağlıklı 

sonuçlar verebilecektir. Kur geçişkenliği genel olarak azalış eğilimde ve üzerinde çalışılan oniki 

adet modelin tamamında yaklaşık olarak 1.5 yıldır. Beklenen doğrultuda kur geçişkenliği pozitif 

yönlü çıkmıştır. Dolayısıyla kurda herhangi bir değişim olduğunda yurtiçi fiyatları aynı yönde 

değişecektir.  Döviz kuru geçişkenliği, kısa dönemde tahmin edilen bütün modellerde 0-1 

arasındadır. Dolayısıyla, Türkiye’deki kısa dönem döviz kuru geçişkenliği kısmi yani eksik 

geçişkenlik yapısına sahiptir. Sektörel bazlı tüketici fiyatları kısa dönemde dolara pek duyarlı 

değilken, uzun dönemde dolara oldukça hassas bir tepki vermektedir. Tüketici fiyatlarının 

dolara olan duyarlılığının iki esasa dayandığı ve bunlardan ilkinin malların dış ticarete konu 

olup olmamaları, diğerinin ise zorunlu mal olup olmamaları  olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, 

Türkiye’de fiyat istikrarının sağlanmasında, döviz kurlarından alt sektör fiyatlarına doğru tespit 

edilen doğrusal olmayan geçişkenlik yapısının dikkate alınması gerekmektedir. Özellikle 

enflasyonla mücadelede döviz kurlarının iç fiyatlara olan geçişkenliğinin, bu geçişkenlik 

etkisinin 1.5 yıl sürdüğünün ve ortalama 1 yılda etkinin önemli bir kısmının gerçekleştiğinin 

önemle göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
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AÇIK (ÖRTÜSÜZ) FAİZ HADDİ BİLMECESİ HAKKINDA YENİ BULGULAR: KAYAN VE 

İLERLEYEN PENCERELER YÖNTEMLERİ İLE BİR ANALİZ 

Erhan ÖRUÇ* 

 

Özet  

Açık (örtüsüz) faiz haddi açmazı uzun zamandan beri makroekonomistlerin dikkatini 

çekmektedir. Uygulamalı çalışmalarda göreli faiz oranları ile döviz kurunun değişiminin 

arasındaki ilişkiyi veren bir olması olması gereken katsayı negatif bire oldukça yakın rapor 

edilmiştir. Globalleşme ile birlikte bu açmazın ortaya çıkmasında etkisi olabilecek nedenlerin 

ortadan kalması veya azalması sonucunda regresyon katsayısının negatiften artarak pozitife 

dönmesi beklenmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada 12 ülkenin Amerikan Doları cinsi döviz 

kuru değişmesi ile amerikan faiz oranları ile ana ülke faiz oranları kullarak açık/örtüsüz/ 

karşılanmamış faiz oranı haddinin ileride geçerli olup olmadığı test edilmiştir. Aylık veriler 

kullanılarak her ülke için kayan pencereler yöntemi ile analiz yapılmıştır. Çoğu ülke için veri 

seti 1980 yılının ilk ayından başlayıp 2016 yılının ikinci ayında bitmektedir. Uygulama 

sonuçlarına göre Japonya, Kanada, Kore ve Malezya için ilişkiyi veren katsayı negatiften 

başlamasına rağmen son dönemlerde pozitife dönmüştür. Bu ülkeler için ileriki dönemlerde açık 

faiz haddi paritesinin geçerli olabileceği söylenebilir. Fakat kalan ülkeler için açık faiz haddi 

teroisinin ileride geçerli olabileceğine dair bulgular elde edilememiştir.  

Anahtar Kelimeler: Açık (örtüsüz) Faiz Haddi Teorisi, Döviz Kuru, Birim Kök 

Testleri, Eşbüntleşme, Dinamik En Küçük Kareler,   

Jel Kodları : C22, F31 

New Findings About Uncovered Interest Parity Puzzle: An Analysis with Rolling Windows 

Uncovered interest parity (UIP) puzzle is attention to macroeconomists for a long time. 

Empirical studies are reported negative one instead of pozitif one for the coefficient that 

explains the relation between relative interest rate and the change in exchange rate. As a 

consequnece the reasons which may cause this puzzle disappear or diminish via globalization, 

the regression coefficient is expected to turn from negative to positive. In this context, twelve 

countries of the exchange rate in terms of United Sates Dollar are used for the test of the validity 

of the UIP with applying rolling windows for each countires. Data sets start in January 1980 and 

finished in February 2016 for the most of countries. According to the results from the 

application, the coefficient which gives the relation starts from negative values then turns to the 

positive for Japan, Kanada, South Korea and Malezia. For this countries, it can be said that UIP 

will be valid in the near future. But, for remains, it is not found any evidence that UIP will be 

valid in the future.   

Key Words: Uncovered Interest Rate Parity, Exchange Rates, Unit Root Tests, 

Cointegration, Dynamic Ordinary Least Squares 

Jel code: C22, F31 
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Giriş 

Döviz kurunu tahmin etmek için çok sayıda teori ortaya atılmıştır. Bu teorilerden biri 

olan garantisiz faiz haddi, ülkeler arasındaki döviz kurunun iki ülkenin göreceli faizine gelecek 

dönemde beklenen döviz kuru eklenmesiyle belirleneceğini ileri sürmektedir. Fakat bu teorinin 

uygulamada neredeyse hiç ispatlanamaması literatürde garantisiz faiz haddi bilmecesi yada 

açmazı olarak ifade edilmektedir. Çoğu uygulamalı çalışmanın sonucunda göreli faiz oranı için 

tahmin edilen katsayı teorinin iddia ettiği gibi 1 bulunamamıştır. Aksine bu tahmin edilen 

katsayı -1’e yakın olmaktadır.  

Literatürde uygulama sonuçlarının teorinin iddia ettiğinin tam tersi çıkmasının birçok 

nedeninin olabileceği ileri sürülmüştür. Bu nedenlerden bazıları işlem ücretlerini varlığı, 

devletlerin döviz piyasasına müdahalesi, faiz oranlarının devlet kontrolünde olması, 

yatırımcıların döviz kurunu hisse senetleri gibi bir yatırım aracı olarak görmemesi, bilgi 

eksikliğinden kaynaklanan beklentilerde farklılıkların oluşması, piyasaların yeterince 

gelişmemesi, ülkelerin yatırım risklerinde farklılıklar bulunması ve ülke risklerinin zaman 

içinde değişmesi (time-varying) gibi nedenlerden dolayı ampirik çalışmalar garantisiz faiz haddi 

paritesinin geçerliliğini reddetmektedir.  

Fama’nın (1984) çalışmasından sonra açık faiz haddi paritesi bilmecesi uygulamalı 

makro ekonomistlerin çokça çalıştığı bir konu olmuştur.  Teorik olarak bu yaklaşım iki ülke 

faizlerindeki farkın döviz kurundaki değişmeye birebir yansıması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Fakat birçok çalışmada bu teorik çerçeve reddedilmiştir. 

Son yıllarda yukarıda bahsedilen nedenlerde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle 

internetin yaygınlaşması ile bilgiye ulaşılabilirlik artmıştır. Finansal piyasardaki kurumlar daha 

şeffaf hale gelmiştir. Yatırımcı, ileriyi görmek ve modellemek için daha sofistike yaklaşımlar 

kulanmaktadır. Yatırımcıların aldığı profesyonel destekler artmıştır. Ülkeler arası ticaretin 

artması soncucu sermaye hareketlerinde sebestleşme had safhaya ulaşmıştır. Özellikle gelişmiş 

ülkelerde döviz kuru piyasasına devlet müdehalesi kalmış veya çok azalmıştır. Faiz oranlarının 

belirlenmesinde para otoriteleri daha şeffaf davranmaya ve piyasayı doğru bilgilendirmeye 

yönelmiştir. Bunlardan daha mühim olan bir husus ise işlem masraflarındaki azalmalardır.  

Bu bağlamda yukarıdaki etmenler göz önüne alındığında açık/örtük karşılanmamış fazi 

haddi teorisinde tahmin edilen katsayıların -1’den çok uzakta olmasını beklenmektedir. Bu 

amaçla bu çalışmada ele alınan 12 ülkenin zaman serisi ile tahminler yapılacaktır. Bu tahminler 

yapılırken kayan pencereler (Rolling Windows-Moving Windows) yöntemi takip edilecektir. Bu 

yöntemde ele alınan ülkenin veri seti alt bir perioda ayrılır. Her bir tahminelemede bir önceki 

tahmine kullanılan alt periyodun alt ve üst sınır bir zaman birimi arttırılır. Tahmin edilen 

regresyonlarda data uzunluğu sabit iken veri setini içeren zaman dilimi sürekli değişmektedir. 

Böylece zaman içerisinde garantisiz faiz haddini veren katsayının nasıl değişeceği 

gözlemlenecektir. 

Yukarıdaki methodoloji sayesinde geçmişteki verilerle tahmin edilen  katsayıyı 

günümüze en yakın alt periyoda ait veri seti ile tahmin edilen katsayılar karşılaştırılabilecektir. 

Yukarıdaki bu çalışmanın motivasyonunu sağlayan gelişmeler ışığında geçmişte tahmin edilen 

katsayıların negatif olabilir. Fakat günümüze yaklaştıkça bu katsayıların artarak önce sıfır 

olmasını daha sonra da 1’e doğru hareket etmesi beklenmektedir. Eğer çalışmada bu doğrultuda 

bulgular olursa, önümüzdeki dönemlerde finansal piyasalarda yaşanacak gelişmeler ışığında 

garantisiz faiz haddinin teorisinin geçerli olabileceği sonucuna ulaşılacaktır.  
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Teorik Çerçeve  

Türkiye’de hazine bonosuna veya Amerika’da hazine bonosuna yatırım yapabilecek bir 

uluslararası yatırımcıyı düşünün. Eğer bu hazine bonoları eşit riske sahipse ve bu iki varlık arası 

değişim her zaman yapılabiliyorsa, bu iki yatırım arası arasındaki fark onların ulusal para 

birimleri ve muhtemelen yatırımcıya sağladıkları getiri oranlarıdır. Uluslar arası yatırımcıların 

böyle bir yatırım yaparken dikkate aldığı iki faktör vardır: Türkiye’deki ve ABD’deki hazine 

bonusu getirileri ve Türk lirası-Dollar arasındaki değişim oranını veren döviz kurunun ne 

olacağı hakkındaki beklentiler(Pilbeam, 2006, 149-150).     

Döviz piyasasında alıcı ve satıcı olarak rol alan bireylerin risksiz veya risk natürel 

olduğu varsayımı altında, bu yatırımcılar varlık getirilerinin varyans getirileri yerine sadece 

ortalama getirilerini göz önünde bulundurmaktadır. Riske duyarsız yatırımcılar pozitif getiri 

bekledikleri varlıklardan sınırsızca almak isteyecektir. Forward döviz kuru ft ile ve gelecek 

dönemdeki döviz kuru et+1 ile temsil edilirse (ft – et+1) yatırımcıların risk natürel olması altında 

fowrward döviz kurudan kar için alacağı pozisyon karı sıfıra sürükleyecektir ve forward döviz 

kuru dengede veya marketteki birimlerin  gelecek dönemki spot döviz kuru hakkında beklediği 

değere ulaşacaktır(Mark, 1999, 9). Matematiksel olarak aşağıdaki ifade elde edilir.  

Ft = Et(et+1)                                                                                                    (1) 

(1+it)=(Ft/Et)*(1+it*)                                                                                    (2) 

Karşılanmamış faiz toerisinin denklemi denklem 2’te verilmiştir. Bu ifade bir ülkedeki forward 

kurun değerinin spot kura oranı ile o ülke için referans alınan ülkenin faiz oranının bir fazlasının 

çarpımı ilgili ülkenin faiz oranının bir fazlasına eşit olmak zorundadır. Eğer denklem 2’deki 

eşiliğin logaritması alınır ve birinci denklemde belirtilen koşul ikinci denklemde yerine yazılırsa 

aşağıda ifade edilen 3 numaralı denklem elde edilir.  

it = it* + Et(et+1) -et                                                                                        (3) 

Denklem 2 garantisiz/karşılanmamış/açık faiz haddi paritesini vermektedir. 

Karşılanmamış/garantisiz faiz haddi teorisi Türk Lira’sının dolar karşısındaki değerindeki artış 

beklentisinin Türkiye ile ABD arasındaki göreceli faiz oranına (yani iki ülke arasındaki faiz 

oranı farkına) eşit olacağını söyler. Örneğin Türkiye’de faizler %10 ve ABD’de faizler %4 iken 

uluslararası yatırımcılar Türk lirasının %6 değer kaybedeceğini beklerler.   

Gelecek dönemki döviz kurundaki bugünkü bilgi düzeyi ile beklenen değerinin ifade 

eden Et(et+1) bu terim, rasyonel beklentiler varsayımı altında et+1 ifadesine dönüşür. Bu varsayım 

altında yukarıdaki denklemin sağ tarafında verilen döviz kuru ifadeleri et+1 - et ifadesine dönüşür 

ve aslında döviz kurundaki bir sonraki dönemde meydana gelcek değişmeyi ifade eder. 

Matematiksel olarak Δ et+1 ile ifade edilir. Rasyonel beklentiler altında ekonomideki bireyler 

tam bilgiye sahip olacaktır. Bugünkü tüm verileri kullarak ekonomik birimler döviz kurunun bir 

sonraki dönemde piyasada oluşacağı değeri tahmin ederler ve bu değeri tahmin ederken 

yanılmazlar. Ekonomik birimlerin yanılmadığı varsayımı altında denklem 3’de döviz kuru ile 

ifade edilen terimler Δet+1 olarak yazılabilir. 

Bu varsayıma ek olarak merkez ülkeye ait faiz oranını denklemin bir tarafına alır diğer 

tarafta ise döviz kurunun gelcekteki değişmesi kalırsa bu çalışmada tahmin edilecek 

ekonometrik denklemin matematiksel ifadesi elde edilir.  

Δ et+1= it - it*                                                                                                 (4) 
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Bu ifade ekonomik olarak şunu temsil etmektedir. Bir ülkedeki döviz kurunda meydana 

gelecek yarınki değişme miktarı, ev sahibi ülke ile yabancı ülkenin faiz oranları arasındaki fark 

kadar olmak zorundadır. Yani ekonomideki birimler iki ülke faiz oranlarını biliyorlar ise (ceteris 

paribus) döviz kurunda bir sonraki dönem meydana gelecek değişmeyi hesaplayabilirler8. 

Bu teorik açıklamalar çerçevesinde bu çalışmada karşılanmamış faiz haddi teorisi 

Türkiye ve bazı seçilmiş ülkeler için test edilecektir. Bu çalışmaya ülkeler hem gelişmiş hem de 

ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler dahil edilmiştir. Bir sonraki bölümde literatürde en fazla 

atıf yapılan çalışmalara yer verilecektir. 

Literatür Taraması 

Dünya üzerinde çok sayıda araştırmacının dikkatini çeken açık/ karşılanmamış faiz 

haddi teorisi açmazı maalesef Türkiye’deki ekonomistler tarafından çok fazla ele alınmış bir 

konu değildir. Bu yüzden bu bölümde yer alan Türkiye’de yapılan veya Türkiye’yi içeren 

çalışımların sayısı sınırlı kalmıştır. Türkiye ve dünyada diğer ülkeler üzerine yapılan 

çalışmalardan bazıları aşağıdadır.  

Fama (1984) 31 ağustos 1973 ile 10 aralık 1982 dönemini kapsayan haftalık veriler 

kullarak modeli tahmin etmiştir. Belçika, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda, İsviçre, 

İngiltere ve Batı Almanya’nın para birimlerinin ABD doları karşılığını kullanmıştır. Katsayların 

ortalaması -0,80 olarak bulmuştur. Kanada’da tahmin dilen katsayı -1 ,iken İsviçre’de -1.25 

olarak tahmin edilmiştir. Fransa ve Japonya için tahmin edilen katsayılar -0,21 ve -0,28 ile sıfıra 

en yakındır.  

Benzer sonucu aynı dönem için Bilson (1981) elde etmiştir. 1974:07-1980:01 dönemi 

verilerinin Belçika, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda, İsviçre, İngiltere ve Batı 

Almanya’nın para birimlerinin ABD doları verileri ile test etmiştir. Pooled OLS sonuçlarına 

göre katsayıyı -0,84 olarak bulmuştur. Modelden sabit çıkarıldığında katsayı 0,10 yükselerek -

0,74 olmuştur. Froot (1990) yaptığı çalışmasında 85 tane çalışmanın ortalamasının -0,88 

olduğunu rapor etmiştir. Bazı çalışmalarda katsayı pozitif olmasına rağmen 1’e eşit olduğu 

testler tarafından maalesef reddedilmiştir.    

Backus,  Greory ve Telam (1993) 1974:02 – 1990:04 dönemini kapsayan veri seti ile 

tüketici tercih alışkanlıklarını dahil ettikleri çalışmalarında gelecek dönemki spot kurdan 

forward kuru çıkarıp elde ettiği değişkenden forward kur ile sopt kur arasındaki farkı regresyona 

tabi tutumuştur. Tahmin edilen  katsayı 2’ye yakındır. Eğer model garantisiz faiz oranı haddine 

dönüştürülürse katsayının -1’e yakın olduğu görülecektir. Meredith and Chinn (1998) yılında 

yaptıkları panel çalışmalarında Alman markı, Japon Yeni, İngiliz Sterlini, Fransız Frankı, 

İtalyan lireti ve Kanada Doları’nın ABD doları cinsinden değeri üzerinden 10 yıllık döviz kuru 

değişiminin 10 yıllık faiz farkların üzerine regresyon tabi tutmuşlardır. Faiz oranlarını veren 

katsayılar teorik olarak doğru işarettedir ve 1’e yakın olduklarını vurgulamıştır.  

Baillie ve Bollerslev (2000) yılında yaptıkları çalışmalarında 5 yıllık kayan pencereler 

yöntemini kullanmışlardır. Data setleri 1973:03- 1999:12’dir. 1990’lardan sonra tahmin edilen 

parametrenin negatiften başlayıp, pozitife döndüğünü bulmuşlardır. Dülger ve Cin (2002) 

yılında döviz kurunun belirlenmesinde monetarist yaklaşımı test ettikleri çalışmaları 1986:01 – 

1999:12 dönemini içermektedir. Vektör hata düzeltme modeli sonuçlarına göre garantisiz faiz 

oranın hipotezinin Türkiye için geçerli ileri sürmüşlerdir. 

                                                   
8 Matematiksel ifadelerde kullanılan büyük harfler o değişkenlerin düzeylerini ifade ederken, küçük 

harfler ilgili değişkenin logaritmasının alınmış halini temsil etmektedir. 
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Flood and Rose (2002) 23 farklı ülkeyi modelledikleri çalışmalarında ülkelerin veri 

setleri birbirinden farklıdır. Günlük faiz farkları ile döviz kurlarını Euro dışındakiler için 

Amerikan doları cinsinden Euro ülkeleri için Alman markı cinsinden modele dahil etmişlerdir.. 

Tahmin edilen katsayının 1990’lı yıllarda pozitif olduğunu belirmişlerdir. Günlük ve haftalık 

sıklıktaki veri setlerinde bu ilişkinin yüksek enflasyona sahip olan ülkelerde devam ettiğini 

söylemişlerdir. 

Chinn ve Meredith (2004) 1980 – 2000 yılları arasında datalar kullarak 6 önemli para 

birimi arasındaki tahminlemesinde ortalama olarak katsayının Fama ve Bilson’ yakın olduğunu 

belirtmiştir.  Şişman (2004) yılındaki çalışmasında forward kuru spot kur ile ABD ile 

Türkiye’nin faizlerini oranlayarak hesaplamıştır. 1990-2004 yılını kapsayan analizinde kriz 

dönemleri haricinde pozitif arbitrajı bulmuştur. Bu açık faiz paritesinin Türkiye’de geçerli 

olmadığını ortaya koymaktadır. 

Akıncı vd (2005) 16 Mayıs 2001 ile 31 Aralık 2003 tarihleri arsasında 243 merkez 

banaksı ihalesinden 95’de müdahale olduğunu belirlemişler ve 95 gözlem kullanmışlardır.  Açık 

faiz paritesinin bu dönem içinde geçerli olduğunu GARCH modelleri ile ortaya koymuştur. 

Chabound ve Wright (2005) 1988 - 2002 yılları arasında hafta sonunu dahil edilmediği modelde 

döviz kuru değişmelerini 5 dakikalık peridolarda gözlemlemişlerdir. Garantisiz faiz oranı 

paritesinin günlük döviz kuru ile gecelik faiz oranları farkını regresyona tabi tutmuştur. Japon 

Yeni ve Amerikan Doları’nı tahminlemiştir ve katsayıyı pozitif olarak elde etmiştir. Wald test 

sonucuna göre katsayı 1’den farksızdır. Chinn and Merdith (2005) çeyreklik veri setleri ile 

1980:01-2000:04 dönemleri için analizlerini yapmışlartır. Vadenin uzun olduğu dönemler için 

katsayının pozitif olduğunu ve diğer vadelere göre 1’e daha yakın olduğunu ortaya 

koymuşlardır. 

Ayrıca Chinn(2006) Alman markı, Japon Yeni, İngiliz Sterlini, Fransız Frankı, İtalyan 

Lireti ve Kanada Doları’nın ABD Doları karşılığını farklı vadedeki faiz oranlarını kullanarak 

1980:01 - 2000:04 dönemleri arasını panel modelleri ile tahminleştir. Tahmin edilen 

parametrenin daha önceki çalışmalara göre garantisiz faiz oranını reddetmedeki eğiliminin 

azaldığını vurgulamıştır. Gül vd (2007) Türkiye ekonomisini 1984-2006 yılları için döviz 

kurunun ile faiz oranları arasındaki ilişkiyi Granger nedensellik test ve eşbütünleşme testleri ile 

analiz etmişlerdir. Sonuç olarak döviz kurları ile faiz oranları arasında eşbütünleşmenin 

olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.  

Pazarlıoğlu ve Güloğlu (2007) 1987 - 2005 dönemini çeyreklik veriler ile analiz 

etmişlerdir. Johansen eşbütünleşme test sonuçlarına göre satın alam gücü paritesini ve garantisiz 

faiz oranı paritesini destekleyen bulgulara ulaşmışlardır. Nishigaki (2007) ABD ve Japonya 

arasındaki faiz oranları farkının carry trade etkisi olmadığını vurgulamışlardır. Aydın ve Us 

(2007), yaptıkları korelasyon analizi ile Türkiye ve ABD faiz farklarının döviz kuru üzerinde 

etkili olmadığını bulmuşlardır. 

Korap (2008) açık faiz paritesini ve satın alma gücü paritesini birlikte test etmiştir. İki 

hipotez bütünleştirildiğinde geçerliliklerine dair kanıtlar elde edilirken ayrı ayrı 

formülleştirildiklerinde bu iki hipotezin geçerli olmadığını ortaya koymuştur. Badurlar (2009) 

2001 - 2007 yılları arası için sınır testi uyguladığı çalışmasının sonucunda döviz kurlarının carry 

trade üzerinde etkili olmadığının sonucuna ulaşmıştır. 

Filipozzi ve Staehr (2012) garantisiz faiz oranı paritesinin Hırvatistan, Çek 

Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Romanya verileri ile test etmiştir. Veri seti 1999 - 2011 

dönemini kapsamaktadır. Aylık veriler ile bu ülkeler için garantisiz faiz oranı paritesinin geçerli 
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olmadığını ve bu geçersizliği kayan pencereler yöntemi ile analiz etmiştir. 2008:10 döneminde 

tahmin edilen modelde aşırı sapmalar yakalamıştır. Bu dönemdeki krizin veri setini etkilediğini 

ileri sürmüştür. Lee (2013), 1975:01-2004:12 dönemini kapsayan çalışmasında 36 ülkenin ikili 

ticaretinden elde edilen döviz kuru kullanılmıştır. Daha önceki empirik çalışmaların UİP’yi 

açıklayamamasının nedenini anahtar döviz kurundan kaynaklandığını vurgulamışlardır. İkili 

ticaretteki döviz kuru ve 1 aylık faiz oranları kullanılan modellemelerin %77’sinde UIP’nin 

varlığını kabul eden boş hipotez reddedilememiştir.  

  Arabacı ve Baştürk (2013) yaptıkları çalışmanın veri seti 2002-2008 dönemini 

kapsamaktadır. VAR modeli sonuçlarına göre Türkiye’de garantisiz faiz oranı paritesinin 

çalışmadığı hatta döviz kuru paradoksuna neden olduğunu belirtmişlerdir. Berke vd (2014) 

2006:04-2013:12 dönemi içeren spot ve forward kurları kullandığı çalışmalarında, forward kur 

yansızlık hipotezinin Türkiye için geçerli olmadığını ortaya koymuşlardır.  

Lothian (2016), Avusturalya [156], Belçika [182], Kanada [156], Denimarka [150], 

Finlandiya [92], Fransa [215], Almanya [176], İtalya [152], Japonya [133], Holanda [200], Yeni 

Zelanda [109], Norveç [150], Spanya [182], İsveç [147], İsviçre [100], İngiltere [217], Amerika 

[217] verilerini kullanarak yaptığı çalışmasında ülkelerin çoğunda katsayıları pozitif olarak 

tahmin etmiştir. Sonuç olarak elde ettiği bulguların garantisiz faiz haddini desteklediğini 

açıklamıştır.  

Özellikle dünyada bu konu üzerine çok sayıda çalışmanın yer aldığı bilinmektedir. 

Yukarıda verilen çalışımlar literatürde öne çıkanlardan bazılarıdır. Literatür taramasının 

ardından bu çalışma için kullanılan veri setinin tanımlanmasına sıra gelmiştir.  Bir sonraki 

bölümde çalışmada kullanılan veri seti detaylı bir şekilde yer alacaktır. 

Veri Seti ve Ülkeler 

Önceki bölümlerde çalışmada uygulanacak modelin teorik yapısından ve literatürde bu 

konu hakkında yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Bu çalışmada 13 ülkeyi içeren zaman serisi 

analizi yapılacaktır. Çalışmada merkez ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri kullanılmıştır. 

Analiz yapılacak ülkelerin para birimleri ABD doları cinsidir. Analiz edilen ülkeler ise 

Avustralya, Brezilya, Bulgaristan, Hindistan, Japonya, Kanada, Güney Kore, Malezya, 

Romanya, Sri Lanka, Tayland, Türkiye ve İngiltere’dir. 

Bu 13 ülkeye ait bu ülkelerin 1 birim ulusal parasının ABD Doları karşısındaki değeri 

döviz kuru olarak tanımlanmıştır. Faiz oranı ise ülkeler için risk içermeyen en temel faiz oranı 

olan hazine bonusunun getirileri seçilmeye çalışılmıştır. Fakat bazı ülkelerde hazine bonularının 

getiri düzeyi maalesef elde edilememiştir. Örneğin Türkiye için hazine bonusu faiz oranlarının 

hem IMF(International Monetary Funds)’nin veri sayfası olan IFS(International Financial 

Statistics)’te hem de ABD St Louis FED (the Frederal Rezerv Bank)’in veri sitesi olan FRED 

(Fredeal Rezerv Econmic Data)’te özellikle 1994-2001 yılları arasındaki verilerin kayıp olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu yüzden Türkiye için vadeli mevduatlara uygulanan faiz oranları bu çalışma 

için seçilmiştir.  

Diğer bazı ülkeler içinde benzer durumlar ile karşılaşılmıştır. Verilerin tutarlılığı 

açısından bu çalışmada kullanılacak zaman serileri ya FRED’den yada IFS’ten alınmıştır9.  

                                                   
a Bunun yapılmasının temel nedeni zaman serilerinin tanımları arasında tutarlılık sağlanmaktır. Verilerin 

tanımları çoğu zaman ülkeden ülkeye değişmektedir. Fakat özellikle IMF’in baskıları sonucu IFS’e belirli 

şartları taşıyan veriler ülkeler tarafından bildirmekle zorunludur. Bu uygulama ülkeler arasındaki veri 

tanımı farkını en aza indirgemektedir. 
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Tablo 1. Ülkelere Ait Veriler Setleri, Zaman Aralıkları ve Veri Kaynağı 

  Döviz Faiz 

Ülkeler 

Başlangıç 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi Kaynak 

Başlangıç 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi Kaynak 

ABD - - - 01/1980 03/2016 IFS 

Avustralya 01/1980 04/2016 IFS 01/1980 12/2015 IFS 

Brezilya 01/1995 04/2016 FRED 01/1995 01/2016 IFS 

Bulgaristan 01/1991 03/2016 IFS 01/1991 03/2016 IFS 

Hindistan 01/1980 04/2016 FRED 01/1980 01/2016 IFS 

Japonya 01/1980 04/2016 FRED 01/1980 02/2016 IFS 

Kanada 01/1980 04/2016 FRED 01/1980 02/2016 FRED 
Güney Kore 05/1981 04/2016 FRED 01/1980 01/2016 FRED 

Malezya 01/1980 04/2016 FRED 02/1980 09/2015 IFS 

Romanya 01/1980 03/2016 FRED 12/1993 02/2016 IFS 

Sri Lanka 01/1980 04/2016 FRED 01/1980 03/2016 IFS 

Türkiye 01/1980 03/2016 IFS 01/1980 02/2016 IFS 

İngilitere 01/1980 04/2016 FRED 01/1980 04/2016 FRED 

* IFS İMF’nin veri setini temsil ederken, FRED St Louis FED’in veri setini temsil etmektedir. 

Veri setinde yer alan ülkelere ait bilgiler Tablo 1’de özetlenmiştir. Çoğu verinin 

başlangıç tarihi 1980’nin ilk ayıdır. Veri bitiş tarihi genellikle Şubat / Mart 2016’da bitmektedir. 

Özellikle Romanya ve Bulgaristanın veri tarihleri 1990 sonrasını bulmaktadır. Bu ülkelere ek 

olarak Meksika’nın veri başlangıç tarihi Kasım 1993’tür.  

ABD’ye ait faiz oranları Ocak 1980’den başlayıp, Mart 2016’da bitmektedir. Faiz oranı 

olarak literatürde risksiz getiriyi temsil eden hazine bonusu faiz oranı kullanılmıştır. Bu veriler 

IFS’e ait web sayfasından temin edilmiştir. Avustralya’nın hem faiz oranları hem de döviz kuru 

IFS’ten alınmıştır. Döviz kurları ve faiz oranlarının başlangıç tarihi Ocak 1980’dir. Döviz kuru 

Mart 2106’dan biterken faiz oranları Aralık 2015’te bitmiştir. Faiz oranı olarak aylık devlet 

tahvillerinin getiri oranı bulunamadığı için mevduatlara uygulanan faiz oranı çalışmaya dahil 

edilmiştir.  

Brezilyanın veri seti Ocak 1995’te başlamıştır. Brezilya için döviz kuları FRED’den 

faiz oranları ise IMF’ten temin edilmiştir. Yıllık devlet tahvillerinin aylık faiz getirisi 

kullanılmıştır. Bulgaristan için hem döviz kurları hem de faiz oranları Ocak 1991’den 

başlamktadır. Her iki seri Mart 2016’da sona ermektedir. Faiz oranları için mevduatlara 

uygulanan faiz seçilmiştir.  

Hinditan için veri seti aralığı Ocak 1980 ile Ocak 2106’dır. Döviz kuru Hindistan için 

FRED’den alınırken faiz oranları IFS’te bulunabilmiştir. Hindistan için faiz oranı sadece 

istkonto oranı olarak bulunmuştur.  Japonya için döviz kuru serisi Ocak 1980- Mart 20136 

dönemini kapsamaktadır ve FRED’in web sitesinden indirilmiştir. Faiz oranları ise IFS’te 

mevcuttur. Faiz oranları Ocak 1980’den başlayıp Şubat 2016’da son bulmaktadır.  

Kanada’nın döviz kuru Japonya ile aynı dönemi kapamaktadır ve aynı kaynaktan temin 

edilmiştir. Faiz oranları ise bu kez FRED’den alınmış ve veri setinin başlangıç ve bitiş tarihleri 

Japonya ile aynıdır. Faiz oranı için yıllık hazine bonosunun aylık getirileri kullanılmıştır. Güney 

Kore veri seti FRED’den temin edilmiştir. Döviz kuru serisi Mayıs 1981 ile Mart 2016 

dönemini kapsamaktadır. Faiz oranları ise Ocak 1980’den başlayıp Şubat 2016’da son 
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bulmaktadır. Faiz oran, Japonya için kullanılan yıllık hazine bonosunun aylık getirileri bu 

çalışmaya dahil edilmiştir.  

Malezya’nın döviz kuru verisi FRED’den temin edilmiştir. Ocak 1980 – Mart 2016 

dönemini kapsamaktadır. Faiz oranları ise IFS’te mevcuttur ve veri seti Şubat 1980 ile Eylül 

2015 dönemini içermektedir. Faiz oranı olarak iskonto oranı kullanılmıştır. Meksika için 

özellikle döviz kuru serisi oldukça kısadır. IFS’ten alınan veri setinin başlangıç tarihi Kasım 

1993 iken bitiş tarihi Mart 2016’dır. Faiz oranları ise FRED’den alınmıştır. Ocak 1980 – Şubat 

2016 dönemini kapsamaktadır. Faiz oranı için devlet tahvillerinin aylık getirisi bulunabilmiştir.   

Romanya için döviz kurları ve faiz oranları IFS’ten alınmıştır. Sırası ile Ocak 1980 – 

Mart 2016 ve Aralık 1993 – Şubat 2016 dönemini kapsamaktadır. Mevduatlara uygulanan 

faizler bu çalışma için tercih edilmiştir. Sri Lanka’nın döviz kurları FRED’den, faiz oranları 

IFS’ten alınmıştır. Faiz oranı için mevduatlara uygulanan faiz oranları bulunabilmiştir. Döviz 

kurları ve faiz oranları serileri Ocak 1980 ile Mart 2016 arasındaki ayları içermektedir. Türkiye 

için veri setinin başlangıç tarihi döviz kuru ve faiz oranları için Ocak 1980’dır. Bitiş tarihleri ise 

döviz kuru için Mart 2016, faiz oranı için Şubat 2016’dır. Her iki zaman seriside IFS’ten temin 

edilmiştir. Faiz oranı için mevduatlara uygulanan faiz oranları serisi daha sağlıklı olduğu için bu 

araştırmaya dahil edilmiştir. İngiltere için veri seti kaynağı FRED’dir. Seriler Ocak 1980’den 

başlayıp Mart 2016’da son bulmaktadır. Faiz oranı için hazine tahvillerinin üç aylık getiri 

düzeyi kullanılmıştır.  

13 ülke analizinin yapıldığı bu çalışmada kullanılan zaman serilerinin kaynağı ve türü 

yukarıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu kadar detaylı açıklanmasının temel nedeni çalışma 

sonucunda ortaya çıkacak sonuçların okurların kafasında soru işaretlerini gidermesinde 

yardımcı olacağı düşünülmüştür. Verilerin tanıtılmasının ardından bu çalışmada uygulanacak 

ekonometrik yöntemler tanıtılacaktır.   

Ekonometrik Yöntemler 

Bu çalışmada kullanılacak olan ekonometrik yöntemin kayan pencereler yaklaşımı 

olduğunu çalışmanın başlarında belirtmiştir. 12 ülkeli analizde birçok regresyon modeli tahmin 

edilecek ve bu tahminler çerçevesinde istatistiksel analizler yapılacaktır. Kayan pencereler 

yönteminin temel mantığı ülkenin var olan veri setine ait alt set oluşturulur. Bu alt sete ait 

regresyon tahminlemesi yapılır. İlk regresyon tahmini yapıldıktan sonra alt veri setinin 

başlangıç ve bitiş tarihleri bir dönem ilerletilir. Yeniden regresyon tahmini yapılır. İkinci 

regresyondan tahmin edilen katsıyılar ilk regresyondan tahmin edilen katsayıların altına 

kaydedilir. Sonraki aşamada alt veri setinin başlangıç ve bitiş tarihleri bir dönem daha ilerletir. 

Üçüncü regresyon katsayısı tahmin edilir. Bu döngü ele alınan alt periyodun bitiş tarihi ilgili 

ülkenin veri setinin bitiş tarihine kadar devam etmelidir. Sonuç olarak çok sayıda regresyon 

modeli tahmin edlerek katsayının zamana bağlı değişimi gözlemlenir. 

Bu kadar regresyon modelinin tahmin edilmesindeki gayesi zaman periyodu ilerledikçe 

regresyonda tahmin edilecek katsayıda herhangi bir değişme olup olmadığını görmektedir. Eğer 

bu katsayılar zaman içinde çok fazla değişiyor veya dalgalanıyorsa Bayesyan ekonometrik 

yaklaşım olan zamanla değişen parametreler yöntemi kullanılabilir. Bir başka analizde şöyle 

yapılabilir. Zaman ilerledikçe globalleşmenin ortaya çıkardığı etki çerçevesinde ülkeler arasında 

mal ve hizmet ticareti kolaylaşmaktadır. Bu kolaylaşma sonucunda uluslararası ticaret ve 

finansa konu olan teorilerin bahsettiği ilişkiyi istatistiksel olarak doğrulama olasılığı 

artmaktadır. Bunun yanında kayan pencereler analizi literatürde açmaz olan ifadelerin ileri 
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dönemlerde ekonometrik olarak doğrulanabilme ihtimalini varlığına ilişkin kanıtlar 

sunabilmektedir. 

Δ et+1=β( it - it*) +ut                                                                                      (5) 

Yukarıdaki denklem bu çalışmada tahmin edilecek ekonometrik modelin en temel 

denklemini oluşturmaktadır. Denklem 4’ün en küçük kareler yöntemine uyarlanmasını temsil 

etmektedir. Genel olarak bu denklem tahmininde teorik ilişkiyi veren katsayının (β) pozitif 

tahmin edilmesi ve 1’e oldukça yakın olması gerekmektedir. Buna ek olarak regresyon hata 

terimini veren ut’nin normal dağıldığı tespit edildiği takdirde karşılanmamış/açık faiz haddi 

teorisinin geçerli olduğu söylenebilecektir.                                                                                             

Çalışmada kullanılacak ekonometrik yöntem Stock ve Watson (1993) önerdikleri 

Dinamik En Küçük Kareler (DEKK) yöntemidir. DEKK yöntemini tahmin etmeden önce 

değişkenler arasında eşbütünleşmenin varlığı sorgulanacaktır. Bunun için Engle ve Granger 

(1987) yılında literatüre kazandırılan eşbütünleşme testi uygulanacaktır. Bunun yanında 

otokorelasyon altında daha iyi sonuçlar veren Phillips-Oualiris (1990) eşbütünleşme testi de 

uygulanacaktır. Böylece eşbütünleşmenin varlığı iki farklı test ile araştırılacaktır. 

Eşbütünleşmenin varlığı bu çalışmada kullanılan serilerin birlikte hareket ettiği ve uzun 

dönemde birlikte dengeye geleceğine işaret eder. Böylece Stock ve Watson yönteminde tahmin 

edilecek katsayılar politika önerilerinde kullanılabilecektir.  

𝒖�̂� = 𝒖𝒕−𝟏 ̂ + ∆𝒖𝒕−𝟏 ̂ + ∆𝒖𝒕−𝟐 ̂ +⋯+ ∆𝒖𝒕−𝟐 ̂ + 𝜺𝒕                       (6) 

Bu denklem Engle – Grenger Metodolojisinin ikinci aşamasını vermektedir. Denklem 5 

tahmin edilir ve hata terimleri (ut) elde edilir. Daha sonra hata terimleri kendinin bir derece 

geçmişi ve  hata terimlerinin birinci dereceden farkının gecikmeli değerleri üzerine tahminleme 

yapılır. İkinci aşamadaki elde edilen hata terimlerine (εt) birim kök testi uygulanır. Bu aşamada 

Engle ve Granger tarafıdan geliştirilen ve Mc Kinnon(1994) bulunan tablo değerleri ile 

karşılaştırılır.  

𝒖�̂� = 𝒖𝒕−𝟏 ̂ + 𝜺𝒕                                                                                 (7) 

Denklem 7 ise Phillips-Ouliaris tarafıdan geliştirilen eşbütünleşme testinin ikinci 

aşmasını vermektedir. Engle-Granger’dan farkı ise daha basit olması ve farklı varyans 

durumunda daha iyi sonuçlar vermesidir. Denklem 6 ile karşılaştırıldığında hata terimlerinin 

birinci dereceden farkının gecikmeli değerleri regresyona dahil edilmemektedir.  Phillips-

Ouliaris tarafından oluşturulan tablo değerleri Hamilton (1994)’den alınarak karşılaştırma 

yapılmıştır. 

Δ et+1=β( it - it*) +∑ 𝜸𝒊𝚫 ( i −  i ∗) 𝐭+𝐢 + 𝐮𝐭                         
𝒒
𝒊=−𝒒         (8) 

Son denklem ise tahmin edeceğimiz DEKK yöntemini vermektedir. β  parametresi 

teorik ilişkiyi veren katsayı özelliğini korurken bu modele bağımsız değişkenin birinci 

dereceden farkının ilerleme ve gecikme değerlerinin eklenmesiyle oluşturulmuştur. Hamilton 

(1994) değişkenler arasında eşbütünleşme olduğu zaman DEKK yönteminin klasik regresyon 

yöntemine göre asimptotik olarak daha efektif olduğunu göstermiştir (Hamilton, 1994: 608-

613). 

Stock ve Watson yönteminde dikkat edilmesi gereken birinci husus gecikme ve ilerleme 

katsayılarının (-q veya q) ne olacağıdır. Literatürde bu gecikme ve ilerleme katsayısının nasıl 

belirleneceği konusunda büyük bir boşluk vardır. Bu çalışmada gecikme ve ilerleme katsayısı 

Schwarz Bayesyan Bilgi Kriteri(SBIC)’nin vereceği gecikme sayısı kullanılacaktır. Ayrıca 
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tahmin edilen katsayının q’dan etkilenip etkilenmediğini ölçmek amacıyla q sırası ile 3 ve 7 

alınacaktır. Böylece q değeri SBIC, 3 ve 7 olmak üzere bir alt period tahmini için 3 ayrı kez 

regresyona tabi tutulacaktır. Böylece katsayı tahminimizin sağlam (robust) olup olmadığı 

kontrol edilmiş olacak ve yapılacak politika önerilerinin arkasında güçlü istatistiksel bulguların 

olup olmadığı görülecektir.   

Ayrıca DEKK yöntemi tahmin edilirken Newey-West (1988) tarafından önerilen 

varyans-kovaryans tahminlemesi yapılmıştır. Böylece her bir regresyonda oluşabilecek 

katsayıların anlamlılığını etkileyen otokorelasyon ve farklı varyans problemlerinin önüne 

geçilmiştir. Sonuç olarak tahminleyiciler sağlam (robust) olduğu için tahmin edilen modellerde 

ne otokorelasyon ne de farklı varyans testlerinin yapılmasına gerek kalmamıştır. Newey-West 

tahminlemesi yapılırken otokorelasyonu önlemek amacıyla alınması gereken gecikme değeri (p) 

model seçim kriterlerinden olan SBIC ile belirlenecektir. 

Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Bir önceki bölümde uygulayacağımız ekonometrik modelleri tanıttık. Bu modeller ile 

açık/karşılanmamış faiz haddi paritesinin 12 ülkede geçerliliği sorgulanacaktır. Giriş bölümünde 

bahsedildiği üzere, birçok ekonometrik uygulama bu modelin katsayısını negatif ve -1’e yakın 

olarak tahmin etmişlerdir. Bu sonuç teorik yaklaşımın öne sürdüğü hipotez ile çelişmektedir. 

Son dönemlerde bazı çalışmalar bu tahmin edilen katsayının pozitif olduğunu gösterseler bile, 

teorinin geçerliliği konusunda ikna edici bulgular ortaya koyamamıştır. Sırası ile uygulama 

sonuçlarına değinilecektir.  

Japonya için ilk analimiz 1980:01-1994:12 döneminden başlayıp 2001:01-2016:02 

döneminde bitmektedir. Öncelikle değişkenler arasında uygulanan 

Grafik 1. Japonya için Kayan Pencereler Analizi, T değerleri ve Eşbütünleşme Testleri 
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* Büyük grafik ilgili dönem tahmin edilen katsayıları vermektedir. Eşbütünleşme testlerinde mavi çizgi eşbütünleşmenin %5 

seviyesinde tablo değerleridir.  

Grafik 2. Kanada için Kayan Pencereler Analizi, T değerleri ve Eşbütünleşme Testleri 

  

 

 

* Mor çizgi ise zaman değişkeninin dahil edilmediği durumdur. Katsayıların anlamlı olabilmesi için alt ve üst sınırdan 

büyük olması gerekmektedir.  

Eşbütünleşme test sonuçlarının hem PO test hem de EG test için sırası ile -10 ve -9 

civarında dalgalandığı Grafik 1’den anlaşılmaktadır. Bu test sonuçları gösteriyor ki 

değişkenlerimiz arasında uzun dönemli ilişki vardır ve bu istatistiksel olarak oldukça 

kuvvetlidir. Katsayı tahminini veren grafikte mavi renkli modelde ilerleme ve gecikme sayısı 

SBIC tarafından belirlenmiştir. İlk dönemlerde katsayı -1 yakın veya ondan daha düşük 

olmasına rağmen özellikle 1984:01-1998:12 döneminde çok hızlı bir kırılma ile sıfıra 

yaklaşmıştır.  
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Özellikle son dönemlerde artarak pozitif değerlere ulaştığı sonucuna varılmıştır. Son 

dönemlerde tahmin edilen katsayılar pozitif olmasına rağmen bu katsayıların 1’den oldukça 

uzak olduğu gözlemlenmiştir. Testin dayanıklılığı (robust) yada doğruluğunu test etmek için 

ilerleme ve gecikme katsayılarını sırası ile 3 ve 7 alınmıştır. Tahmin edilen modellerin özellikle 

son dönemde pozitif olduğu ve birbirine oldukça yakın olduğunu söylenebilir. Katsayıların 

anlamlılığına geldiğimizde ise tahmin edilen katsayılardan sadece %1-2 gibi anlamlılık 

gözlemlenmiştir. Grafik 1’de verilen alt ve üst sınırlar sırası ile -1,64 ve 1,64’tür. Bu iki değer 

arasında kalan tüm tahminler istatistiksel olarak %10 seviyesinde anlamlı olmadığını ifade eder. 

Hesaplanan t değerlerinin %99’unun alt ve üst sınır arasında kalmıştır.  

Bu analizin belirlediğimiz zamana dayalı olup olmadığını kontrol etmek için alt periyot 

dönemi iki kez değiştirilmiştir. Bunlardan ilki başlangıç dönemi Ocak 1990 bitiş dönemi ise 

Aralık 2000’dir. Eşbütünleşme testi sonuçları oldukça kuvvetli uzun dönemli ilişkinin varlığına 

işaret etmektedir. Gecikme ve ilerleme değeri SBC tarafından belirlendiğinde ilk dönemlerde 

tahmin edilen katsayı -0,25 civarındadır. 1997-2007 dönemine kadar hızlı bir atışla katsayı 

0,2’nin üzerine çıkmıştır. Daha sonraki 3-5 yıl dramatik olarak düşerek tekrar ilk yıllardaki 

seviyelerine gerilemiştir. Son dönemlerde pozitif olmuş ve artış eğilimi devam etmiştir. Bu 

analizde tahmin edilen katsayıların çoğunun istatistiksel olarak anlamsız olduğu Grafik 1’den 

anlaşılmaktadır. 

Son alt periyot ise 1995:01-2002:12’dir. Bu analizdeki katsayılar bir önceki dönemle 

hemen hemen örtüşmektedir. Eşbütünleşme testi hala uzun dönemli ilişkinin korunduğunu 

göstermektedir. Katsayıların çoğu önceki iki analiz gibi anlamsızdır.   

Kanada ile ilgili sonuçlar ise biraz farklılık göstermektedir. En geniş alt dönem olan 

(1980-1994) tahmin edilen katsayı, ilk yıllada pozitif olmasına rağmen teorinin ileri sürdüğü 

kadar kuvvetli değildir. Zaman dönemi ilerledikçe katsayı yavaş yavaş azalmış ve negatife 

dönmüştür. Özellikle 1994-2008 dönemi ile 1996:07-2011:06 dönemleri arasına katsayı -1 

yaklaşmıştır. Fakat son dönemlerde hızlıca artarak önce sıfır yaklaşmış daha sonra pozitife geri 

dönerek yaklaşık 0,1 değerine ulaşmıştır. Eşbütünleşme testi uzun dönemli ilişkiyi doğrularken, 

tahmin edilen katsayıların neredeyse tamamı anlamsızdır. 

Başlangıç dönemini değiştirildiğimiz diğer iki analiz sonuçlarına göre tahmin edilen 

katsayının izlediği yol en uzun dönemli analize benzemektedir. Benzer yorumlar bu iki dönem 

içinde yapılabilir. Değişkenler arasında eşbütünleşme olduğu Grafik 2’den anlaşılmaktadır. 

Katsayıların çoğu daha önceki analizlerde olduğu gibi anlamsızdır.  

Avustralya’nın analizini iki kısma bölerek yapmak daha mantıklı olacaktır. En geniş alt 

dönemi kapsayan 1980-1994 ait tahmin sonuçlarına göre ilk dönemlerde katsayı negatif ve 0,2 

civarında değişmektedir. Çalışmanın tezine uygun olarak 1993:01-2007:06 dönemine kadar 

artarak pozitif olmuş ve teorik ilişkiyi veren 1 katsayısı tahmin edilmiştir. Maalesef ilerleyen 

dönemlerde bu katsayı azalarak birden uzaklaşmıştır. Özellikle gecikme ve ilerleme değerleri 

SBC ile belirlendiğinde veya 3 olduğunda son 5-7 dönem tahmini tekrar sıfırın altına 

gerilemiştir. Tahmin edilen katsayılar özelikle orta bölümlerde anlamlı iken uç dönemlerde 

anlamsızdır. Eşbütünleşme testleri uzun dönemli ilişkinin varlığına işaret etmektedir.  

Çalışmada katsayıların zaman bağımlı olarak değişip değişmediğini sorguladığımız 

ikinci alt periyotta tahmin edilen katsayılar hemen hemen hepsi pozitiftir. İlerleyen dönemlerde 

katsayı 1’in hayli üzerinde seyrederken son dönemlerde azalarak negatif olmuştur.  Üçüncü 

dönem analizinde ise ilerleme ve gecikme sayısı 7 olmadığı durumlarda katsayı 1 ve üzerinde 

iken ilerleyen dönemlerde dramatik bir şekilde düşerek sıfıra yaklaşmıştır. Hafif bir artış 
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yaşansa da son dönemlerde tekrar negatife dönmüştür. Katsayıların anlamlılığı ikinci ve üçüncü 

dönemlerde artmıştır. Özellikle üçüncü dönem analizindeki katsayıların %65’inden fazlası 

anlamlıdır.  

İngiltere analizinde ise tahmin edilen katsayıların %80’ni pozitiftir. Özellikle ilerleme 

ve gecikme sayısı 3 ve altında iken başlarda tahmin edilen katsayı 0,15 ile 0,35 arasındadır. 

Daha sonra bu katsayılar negatife düşse bile hızlı bir yükseliş ile 0,62ya kadar ulaşmıştır. Son 

dönemlerde ise hızlı bir düşüş ile sıfırın altına gerilemişlerdir. Tahmin edilen katsayıların büyük 

çoğunluğunun istatistiksel olarak anlamasız olduğu bulunmuştur. Eşbütünleşme testleri diğer 

analizlerle aynı sonuçları vermektedir. 

Sri Lanka verileri ile analiz yaptığımızda çalışmanın hipotezine zıt bir ilişki ortaya 

çıktığını görmekteyiz. En geniş dönemin ilk yıllarında tahmin edilen katsayı pozitif ve 0,3 

düzeyindedir. Dönem başı ve sonu ilerledikçe katsayı yavaş yavaş azalarak 0.05’in altına 

gerilemiştir. Halen katsayıların pozitif olması teorinin ileri sürdüğü ilişkinin yönü hakkında 

doğruluğu korurken, bu ilişkinin 1’e yakın olması gerektiğini düşünüldüğünde, karşılanmamış 

faiz haddi paritesini geçerliliği konusunda ikna edici bulgular olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

İlerleme ve gecikme katsayılarının değişmesi analizin genelinde değişikliğe yol açmamıştır. 

Tüm kasayılar istatistiksel olarak anlamlıdır. Özellikle dönemin ilk yarısı istatistiksel olarak 

oldukça anlamlıdır. Eşbütünleşme ilişkisi istatistiksel olarak oldukça kuvvetlidir.   

İkinci ve üçüncü dönemlerde tahmin edilen katsayılarda belirgin bir değişiklik 

yanşamamıştır. Sadece üçüncü dönemin ilk yarısından sonra katsayı sıfıra oldukça yakınlaşmış 

fakat daha sonra artarak 0,05 düzeylerinde seyretmiştir. Bazı katsayılar bu dönemlerde anlamsız 

olsa bile çoğunluğu anlamlıdır. Eşbütünleşme testleri diğer analizlerde olduğu gibi kuvvetli 

uzun dönemli ilişkiye işaret etmektedir.  

En geniş dönemde Güney Kore için analiz yaptığımızda ilk dönem analizinde katsayılar 

0.1 civarında iken dönem günümüze yaklaştıkça artarak 0.4 civarında tahmin edilmiştir. 

Özellikle 1994-2012:08 tarihlerinden sonra hızla azalarak negatife dönmüştür. Son dönemde 

artışa geçerek pozitif olmasına rağmen 1’den oldukça uzaktadır. Katsayıların neredeyse tamamı 

anlamsızdır. Fakat eşbütünleşme analizi değişkenler arasında ilişki olduğunu göstermektedir.  

İkinci dönem analizinde önemli değişiklikler olmamıştır. Başlangıçta etki %60 iken 

daha sonra negatif olmuştur. Son dönemlerde sıfıra oldukça yaklaşmıştır. Eşbütünleşme 

analizleri olumlu iken tahmin edilen katsayıların çoğu istatistiksel olarak anlamsızdır. Üçüncü 

dönem analizlerinde ise katsayıların daha çok negatif olmasına rağmen son dönemde 

katsayıların sıfıra yakın olarak tahmin edilmiştir. Katsayıların tamamına yakını anlamsız olup, 

eşbütünleşme testleri değişkenler arasında uzun dönemli ilişkiye işaret etmektedir.  

Malezya için tahmin sonuçlarının bir kısmı bizim çalışmanın ileri sürdüğü hipotezi 

desteklemektedir. Birinci analizde 1980:-1994 döneminde -0,3 olan katsayı zamanla artarak 

önce pozitif olmuş daha sonra 0.6’ya kadar yükselmiştir. Özelikle 1994-2009:06 dönemine ait 

katsayı 1’e çok yakındır. Fakat daha sonra sert bir düşüş ile tekrar negatif olmuştur. Son 

dönemlerde pozitif olmasına rağmen beklentilerin aksine sıfıra oldukça yakındır.  

Katsayıların%95’i istatistiksel olarak anlamsızdır. Eşbütünleşme testi ise bu iki değişken 

arasında yüksek bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir.  

1990-2000 dönemini kapsayan ikinci analizde ise katsayılar ilerleme ve gecikme sayısı 

7 alındığında 0.8’dir diğer iki durumda ise halen pozitif olmasına rağmen 0.2’nin altındadır. 

1998:01-2012:09 döneminden itibaren keskin bir şekilde düşerek negatif olmuştur. Fakat son 

dönemlerde hafif artışlar ile tekrar pozitif olmuştur. Katsayıların büyük çoğunluğu yine 
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istatistiksel olarak anlamsızdır. Eşbütünleşme testi uzun dönemli ilişkinin varlığına işaret 

etmektedir. Son dönemdeki analizler ise önceki dönemkilerle birebir yorumlar yapılabilir. 

Türkiye için sonuçlar Sri Lanka ile benzer özellik göstermektedir. Birinci analiz 

döneminin (1980-1994) başlarında tahmin edilen katsayının birin oldukça üzerinde olduğu 

Grafik 8’den anlaşılmaktadır. Dönemin ikici yarısından sonra hızla düşerek tahmin edilen 

katsayı 0,2’nin altına gerilemiştir. Bu katsayılar halen pozitif olmasına rağmen teorinin ileri 

sürdüğü 1’den oldukça düşüktür. Katsayıların t değerlerin bakıldığında istatistiksel olarak 

oldukça anlamlıdır. Eşbütünleşme testlerinin sonuçları ise değişkenler arasındaki uzun dönemli 

kuvvetli ilişkiyi vurgulamaktadır.  

İkinci analizde (1990-2000) sonuçlar değişmemiş ve birinci analizdeki yorumlar bu 

döneme de uygulanabilir. Bu dönemdeki en büyük değişiklik katsayıların %15’i anlamsızdır. 

Üçüncü dönemde ise analiz sonuçları diğer iki dönemdeki gibidir. 1’den oldukça yüksek olan 

katsayı da düşüler yaşanarak önce sıfır oluyor daha sonra negatif olmuştur. Fakat negatif 

dönemler çok azdır. Daha sonra katsayı artarak 0,20’nin üzerine çıkmıştır. Bu dönemde 

anlamsız olan katsayılarda artış olmasına rağmen son dönemki katsayıların tekrar istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu görülmüştür. 

Hindistan için elde edilen sonuçlar Türkiye ile örtüşmektedir. Birinci analizin başlarında 

tahmin edilen katsayı 0,6 civarındadır. Daha sonra hafif bir atış yaşanmıştır. Dönemler 

ilerledikçe tahmin edilen katsayıda sert düşüşler gerçekleşerek önce sıfır olmuş daha sonrada 

sıfırın altına düşmüştür. Fakat son dönemlerde artış gerçekleşerek ilgili katsayı 0,1 civarında 

tahmin edilmiştir. Bu analizde katsayının izlediği yol bu çalışmanın hipotezi ile çelişmektedir. 

Bu analizin ilk yarısını oluşturan 1980-1994 ile 1992:01-2006:08 dönemleri arasında katsayılar 

istatistiksel olarak anlamlı iken daha sonraki dönemlerde katsayılar anlamsızdır. Eşbütünleşme 

testlerinin sonuçları değişkenler arasında kuvvetli ilişkinin varlığına delil olmaktadır.  

1990-2000 döneminden başlayan ikinci analizimizde tahmin edilen katsayı ile 

dönemlerde teorinin ileri sürdüğü 1’e oldukça yakın olmasına rağmen ilerleyen dönemlerde 

yavaş yavaş azalarak önce sıfır daha sonra negatif olmuştur. Son 20-30 regresyon tahmininde 

katsayıda yukarı yönlü eğilim oluşmuş ve son dönemlerde 0.1 civarında tahmin edilmiştir.  İlk 

başlarda tahmin edilen yaklaşık 20-30 katsayı istatistiksel olarak anlamlı iken geri kalan tüm 

katsayılar anlamsızdır. Eşbütünleşme sonuçları bir önceki dönemle aynıdır. Son dönemdeki 

(1995-2002) tahmin edilen katsayılar diğer dönemlerle benzerlik gösterdiği için aynı yorumlar 

üçüncü analiz içinde geçerlidir.  

Romanya’nın zaman serilerinin kısıtlı olmasından dolayı sadece iki dönem analiz 

yapılmıştır. Birinci dönem analizi 1994-2004 yılları arasından başlayıp 2001:05-2015:12 

dönemine kadar devam etmektedir. Romanya için tahmin edilen katsayılar Türkiye, Hindistan 

gibi ülkelere benzemektedir. İlk analizin başlangıç dönemlerinde karşılanmamış/açık fazi haddi 

paritesini temsil eden katsayı birin birazcuk üzerindedir. Zaman dönemi ileryip günümüze 

yaklaştıkça katsayı azalrak sıfıra yaklaşmıştır. Daha sonraki regresyonlarda hafif bir artış 

yaşansa bile en son regresyonda ilişkiyi veren katsayı 0,1 civarındadır. Bu değişim çalışmanın 

hipotezi ile çelişen bir başka örnektir. Analizin orta dönemine kadar katsayılar istatistiksel 

olarak anlamlı iken özellikle 1999:06-2009:10 döneminden sonra katsayılar istatistiksel olarak 

anlamsızdır. Eşbütünleşme testleri değişkenlerin eşbütünleşik olduğunu ifade etmektedir.  

İkinci dönem analizi ise birinci dönem analizine oldukça yakındır. Başlangıç 

dönemlerinde 1’in altında olan katsayı dönemler günümüze yaklaştıkça azalmış ve 0,1 civarında 
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tahmin edilmiştir. Katsayıların çoğu istatistiksel olarak anlamsızdır. Fakat eşbütünleşme testleri 

olumlu sonuçlar vermektedir.  

Bulgaristan veri sıkıntısı yaşanan diğer bir ülkedir. Bu yüzden Romanya’da olduğu gibi 

iki dönem analiz yapılabilmiştir. İlk regresyon 1991:02-2000:12 döneminden başlayarak 

ilerlemiştir. Tahmin edilen katsayılar 0,3 civarında başlamıştır. İlerleyen dönemlerde katsayı 

artarak 0,6’nın biraz üzerine çıkmıştır. 10:1996-2006:12 döneminden sonra keskin bir düşüşle 

negatif olmuştur. Son 30-40 regresyonda ise ilgili katsayı sıfıra yakın tahmin edilmiştir. 

Başlangıç dönemlerinde katsayılar istatistiksel olarak anlamlı olsa bile son dönemlerde 

anlamsızdır.   

İkinci dönem analizi ise 1995-2002 yıllarını kapsamkatadır. Birinci döneme oldukça 

yakın olması ve dönemlerin içerdiği zaman serisi sayısı yakın olduğu için benzer sonuçlar elde 

edilmiştir. İlk dönemlerde 0,6’ya kadar yükselen katsayı tahmini dönemler ilerledikçe azalarak 

negatif olmuştur. Son dönemlerde ise pozitif olmasına rağmen sıfıra oldukça yakındır. 

Katsayıların çoğu anlamsız iken eşbütünleşme testleri değişkenlerin eşbütünleşik olduğunu 

söylemektedir.  

Brezilya içinde iki tane analiz dönemi seçilmiştir. İlk analiz dönemi 1990-2000’dir. 

Dönemin başlangıcında teorinin iddia ettiği 1’ değerine oldukça yakındır. Dönemler günümüze 

yaklaştıkça hızla alarak önce sıfır daha sonra negatif olmuştur. Son 70-80 regresyon analizinde 

yukarı yönlü değişim olmuş ve en son dönemlerde katsayı 0,2 civarında tahmin edilmiştir.  

Katsayıların neredeyse tamamı anlamsızdır. Son dönemde anlamlılık düzeyi ileriki yıllarda 

karşılanmamış/açık faiz haddi teorisinin geçerli olabileceği kanaati oluşturmaktadır. 

Eşbütünleşme testleri istatistiksel olarak olumlu sonuçlar vermiştir.  

İkinci dönem olan 1995-2002 başlangıç periyodu birinci döneme yakın olduğu için 

benzer sonuçlar elde edilmiştir. Katsayı azalmış, daha sonra negatif olmuş, en sonunda pozitif 

seyretmiştir. Son dönemlerde yine 0,2 civarında tahmin edilmiştir. Katsayıların küçük bir 

bölümü istatistiksel olarak anlamlı olmasına rağmen eşbütünleşme testleri değişkenler arasında 

uzun dönemli kuvvetli bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.  

Özet olarak bu çalışmanın hipotezine uygun ülkeler var olmasına rağmen, hipotez ile 

birebir çelişen sonuçlarda elde edilmiştir. Ülkelerin gelişmiş veya gelişmekte olan ülke olması 

elde edilen analiz sonuçlarında bir değişikilik ortaya çıkarmamıştır. Japonya, Kanada, Kore ve 

Malezya için yapılan analizler bu çalışmanın hipotezini destekleyen sonuçları ortaya çıkarmıştır. 

Fakat Avusturalya, Hindistan, İngiltere, Türkiye ve Romanya için yapılan analizler ise bu 

çalışmanın içerdiği hipotezin tersi yönünde bulgular ortaya çıkarmıştır. Bulgaristan için yapılan 

analizlerde ise katsayı sıfıra oldukça yakın olduğu için böyle bir teorinin geçerliliği veya 

açmazın devam ettiği konuusnda herhangi bir yorumda bulunma olnağı vermemiştir. 

SONUÇ   

Fama’nın çalışmalarıyla gündeme gelen açık/örtük olmayan veya karşılanmamış faiz 

haddi teorisi açmazı günümüzde halen açıklanabilmiş değildir. Bu teorinin uygulamalı sonuçları 

hakkında literatürde çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Halen günümüzde birçok uluslararası 

makroekonomistler bu teorinin geçerliliğine inansalar bile ampirik olarak sonuçları 

doğrulayamamıştır.  

Bu çalışmada hareketli penceler yöntemi kullanarak veri setinin günümüze yaklaştıkça 

açık/örtük olmayan faiz haddinin geçerli olup olmayacağı konusunda fikir edinmek için 12 

farklı ülke para birimi ile USD karşılığı döviz kurları kullanılarak test edilmiştir. Çalışmanın 
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temel amacı günümüzde bu teorinin uygulamalı olarak ispatlamamasının açıklanmasında 

kullanılan argümanların ya ortadan tamamen kalktığı yada azaldığı için teorinin iddia ettiği 

katsayıya yakın bir değer elde edilebileceğini göstermektir.  

Analiz sonuçlarına göre Japonya, Kanada, Kore ve Malezya için gelecek yıllarda bu 

toerinin geçerli olabileceğini öngören sonuçlar elde edilmiştir. Fakat Avusturalya, İngiltere, 

Hindistan, Romanya, Sri Lanka ve Türkiye tahminlerinde ise gelecek dönemlerde bu teorinin 

geçerli olabileceği konusunda umut vaad eden sonuçlar maalesef elde edilememiştir. 

Bulgaristan sonuçlarına göre döviz kuları ile göreli faiz oranları arasında bir ilişkinin 

varlığından söz edilemez. 

Son yıllarda globalleşmenin artması ile açık/örtük olmayan faiz haddi açmazını 

açıklayan nedenlerin ortadan kalkması veya azalmasına rağmen t değerlerinin bir çok ülke için 

anlmasız çıkması döviz kurlarını açıklamada göreli faiz oranlarının yetersiz kaldığını 

göstermektedir. Bu sonuçlar döviz kurlarının günümüzde çok daha fazla değişkenin etkilediğine 

dair izlenimler oluşturmuştur. Bu t değerlerinin istatistiksel olarak anlamsız olmasından dolayı, 

bu analizde elde edilen sonuçların iktisadi politikalarda kullanılmasında dikkatli olunması 

gerekmektedir. 
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Grafik 3. Avustralya için Kayan Pencereler Analizi, T değerleri ve Eşbütünleşme Testleri 
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Grafik 4. İngiltere için Kayan Pencereler Analizi, T değerleri ve Eşbütünleşme Testleri 

  

 

 

Grafik 5. Sri Lanka için Kayan Pencereler Analizi, T değerleri ve Eşbütünleşme Testleri 
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Grafik 6. Güney Kore için Kayan Pencereler Analizi, T değerleri ve Eşbütünleşme Testleri 
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Grafik 7. Malezya için Kayan Pencereler Analizi, T değerleri ve Eşbütünleşme Testleri 
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Grafik 8. Türkiye için Kayan Pencereler Analizi, T değerleri ve Eşbütünleşme Testleri 

  

 

 

Grafik 9. Hindistan için Kayan Pencereler Analizi, T değerleri ve Eşbütünleşme Testleri 
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  Grafik 10. Romanya için Kayan Pencereler Analizi, T değerleri ve Eşbütünleşme Testleri 
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Grafik 11. Bulgaristan için Kayan Pencereler Analizi, T değerleri ve Eşbütünleşme Testleri 

  

Grafik 12. Brezilya için Kayan Pencereler Analizi, T değerleri ve Eşbütünleşme Testleri 
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EKONOMETRİK BİR MODEL TAHMİNİNDE İNDEKS SAYILARININ DEĞİŞKEN 

OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
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ÖZET 

Zaman serileri analizlerinde, özellikle makro modellerde, indeks değişkenleri sıklıkla 

açıklayıcı değişken olarak kullanılmaktadır. Bir regresyon analizinde, bir ya da birden fazla 

indeks değişkeni yer alıyorsa bu indeks değişkeni/değişkenlerinin temel devresinin hangi yıl 

olacağı tartışma konusu olmaktadır. Bazı çalışmalarda kullanılan indeks değişkenlerinin hangi 

temel yıla sahip olduğu belirtilmemekte, diğer bir deyişle bu konu önemsenmemektedir. Bazı 

araştırmacılar ise farklı temel yıllara sahip indeks serileri kullanılan model sonuçları ile ortak bir 

temel yıla sahip serilerden hesaplanan model sonuçlarının aynı olmayacağı görüşündedirler. 

Bütün bu görüş farklılıklarına rağmen bu konuyla ilgili bilinen bir çalışmaya rastlanılamamıştır. 

Bu çalışmanın amacı, bir ya da birden fazla indeks serisinin bulunduğu modellerde 

serilerin temel devresinin ortak olması ya da olmamasının tahmin sonuçlarını değiştirip 

değiştirmeyeceği tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İndeks sayıları, temel yıl  

ABSTRACT 

In time series analysis, especially in macro models, index numbers are often used as 

independent variables. In a regression analysis, if one or more index value(s) exist, which period 

should be the base period of this index value(s) is the question of debate. In some studies, the 

base year of the index value which is used, is not specified, in other words, this issue is ignored. 

Some researchers think that there is a difference between the results of the different base year 

model and the results of the same base year model. Despite these differences of opinion, it has 

not been observed a known study about this issue. 

Key words: Index numbers, base year 

 

GİRİŞ 

Genel olarak tanımı yapılırsa, indeks sayısı, çeşitli zaman devreleri ya da değişik 

mekânlar için bir istatistik olayın değerlerinde izlenen değişimleri oransal olarak gösteren 

gösterge olarak ifade edilebilir. Aslında indeks sayısı, bir istatistik olaya ait bir serideki 
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değerlerin, seri içinde sabit tutulan bir değere bölünmesiyle elde edilen, birimi olmayan bir 

göstergedir.(Kılıçkaplan, 2012) İndeksler genellikle çok miktarda bilgiyi tek bir bütün içinde bir 

araya toplamaktadır. 

Bu çalışmada indeks sayısı yerine alışılageldiği gibi kısaca “indeks” kullanılacaktır. 

İndeks sayıları genellikle zaman serileri analizlerinde, özellikle de makro ekonometrik 

uygulamalarda kullanılmaktadır(Wooldridge, 2006). Bir regresyon analizinde birden fazla 

indeks değişken yer alıyorsa bu indeks değişkenlerinin hangi temel yıla indekslendiği oldukça 

önemlidir. 

İndeks serisinin modelde kullanıldığı çalışmalar incelendiğinde, indeks değişkenlerin 

kullanımında farklılıklar olduğu görülmektedir. Bazı araştırmacılar farklı temel yıllara 

indekslenmiş serilerin ortak bir temel yıla indekslenmiş serilerle aynı sonuçları vermeyeceğini 

düşünürken, bazı araştırmacıların çalışmalarında ise indeks değişkenlerinin hangi temel yıla 

indekslendiği bile belirtilmeden analizlerin gerçekleştirildiği görülmektedir. Herhangi bir 

gerekçe gösterilmeden yapılan bu çeşit çalışmalarda, kullanılan indeksin temel devresinin 

önemsenmediğini akıllara getirmektedir. İndeks değişkenlerinin farklı temel yıllara 

indekslenmiş olmasının regresyon sonucunu değiştirmeyeceğini düşünen, ortak bir temel yıla 

indekslenmiş serilerle çalışmanın yalnızca katsayıların yorumlanmasında kolaylık sağladığı 

düşüncesine sahip olanların ise kaynak gösterebildiği herhangi bir çalışmaya rastlanılamamıştır.  

Çalışmanın amacı; temel yılı ortak olan indeks serileri ile yapılan model tahmini ve 

farklı temel yıllara sahip indeks serileri ile yapılan model tahmini sonuçlarını karşılaştırmak ve 

bu modellerden elde edilen sonuçlar arasında herhangi bir farklılık olup olmadığını ortaya 

koymaktır.  

YÖNTEM 

Belirlenen amaç doğrultusunda, birinci aşamada, açıklayıcı değişken olarak indeks serisinin 

kullanımı ele alınmıştır. Sonraki aşamada hem açıklanan hem de açıklayıcı değişkenin indeks 

serisi olduğu durumlar değerlendirilmiştir. 

Açıklayıcı Değişken Olarak İndeks Serisinin Kullanımı 

Bu aşama ilk olarak ekonomik büyümeyi belirlemek amacıyla TÜFE (Tüketici Fiyatları 

Endeksi) ve işsizlik oranı değişkenleri kullanılmıştır.  Büyüme’nin açıklanan değişken, TÜFE 

ve İşsizliğin ise açıklayıcı değişken olduğu sabit katsayılı doğrusal bir model çalışması 

yapılmıştır.  

Büyüme = f (TÜFE, İşsizlik) 

Görüldüğü üzere bu modelde bulunan iki açıklayıcı değişkenden yalnızca bir tanesi 

indeks serisi olarak alınmıştır. Model tahmininde 1989-2014 dönemine ait 27 yıllık gözlemden 

oluşan zaman serisi verileri kullanılmıştır. 

İndeks serisinin açıklayıcı değişken olarak kullanımını göstermek amacıyla 3 farklı 

model tahmini yapılmıştır. Aşağıda görüldüğü gibi, TÜFE’nin temel devresi ilk modelde 1994=, 

ikinci modelde 2003=100 ve üçüncü modelde 2008=100 olarak alınmıştır:  

Model 𝑏ü𝑦ü𝑚𝑒̂ = 𝑏0 + 𝑏1𝑇Ü𝐹𝐸1994=100 + 𝑏2𝑖ş𝑠𝑖𝑧𝑙𝑖𝑘 

Model  𝑏ü𝑦ü𝑚𝑒̂ = 𝑏0 + 𝑏1𝑇Ü𝐹𝐸2003=100 + 𝑏2𝑖ş𝑠𝑖𝑧𝑙𝑖𝑘 

Model  𝑏ü𝑦ü𝑚𝑒̂ = 𝑏0 + 𝑏1𝑇Ü𝐹𝐸2008=100 + 𝑏2𝑖ş𝑠𝑖𝑧𝑙𝑖𝑘 
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Bu üç modelin tahmininden elde edilen sonuçların aynı olması beklenmektedir. 

Hem Açıklanan Hem de Açıklayıcı Değişkenin İndeks Serisi Olduğu Durum 

Bu aşamada da enflasyonun dinamiklerini belirlemek amacıyla kurulacak bir regresyon 

modelinde TÜFE değişkeni açıklanan değişken olarak modelde yer almıştır. Döviz kuru, reel 

para arzı, ithalat birim değer indeksi ve sanayi üretim indeksi de açıklayıcı değişkenler olarak 

modelde yer almıştır:  

TÜFE = f (döviz kuru, reel para arzı, ithalat birim değer indeksi, sanayi üretim indeksi) 

TÜFE = f (dk, reel M2, ibde, süe ) 

Bu modelde hem açıklanan değişken hem de dört açıklayıcı değişkenden iki tanesi 

indeks serisidir. Modelin tahmini için 1990-2015 dönemine ilişkin 312 aylık gözlemden oluşan 

zaman serisi verileri kullanılmıştır. 

İndeks serilerinin hem açıklanan hem de açıklayıcı değişken olarak kullanımını 

göstermek amacıyla 15 farklı model tahmin edilmiştir. Öncelikle modelde kullanılan bütün 

indeks serileri aynı temel yıla indekslenerek 3 model tahmin edilmiştir. 

4.Model 

  𝑇Ü𝐹�̂�1994=100 = 𝑎0 + 𝑎1𝑑𝑘 + 𝑎2𝑟𝑒𝑒𝑙𝑀2 + 𝑎3𝑖𝑏𝑑𝑒1994=100 + 𝑎4𝑠ü𝑒1994=100 

5.Model 

  𝑇Ü𝐹�̂�2003=100 = 𝑎0 + 𝑎1𝑑𝑘 + 𝑎2𝑟𝑒𝑒𝑙𝑀2 + 𝑎3𝑖𝑏𝑑𝑒2003=100 + 𝑎4𝑠ü𝑒2003=100 

6.Model 

  𝑇Ü𝐹�̂�2010=100 = 𝑎0 + 𝑎1𝑑𝑘 + 𝑎2𝑟𝑒𝑒𝑙𝑀2 + 𝑎3𝑖𝑏𝑑𝑒2010=100 + 𝑎4𝑠ü𝑒2010=100 

İkinci olarak, açıklanan değişken TÜFE’nin temel devresi 1994=100 olarak alınmış, açıklayıcı 

değişkenlerin temel devresi ise değiştirilerek 3 ayrı model tahmin edilmiştir. 

7.Model 

  𝑇Ü𝐹�̂�1994=100 = 𝑎0 + 𝑎1𝑑𝑘 + 𝑎2𝑟𝑒𝑒𝑙𝑀2 + 𝑎3𝑖𝑏𝑑𝑒2003=100 + 𝑎4𝑠ü𝑒2010=100 

8.Model 

  𝑇Ü𝐹�̂�1994=100 = 𝑎0 + 𝑎1𝑑𝑘 + 𝑎2𝑟𝑒𝑒𝑙𝑀2 + 𝑎3𝑖𝑏𝑑𝑒2003=100 + 𝑎4𝑠ü𝑒1994=100 

9.Model 

  𝑇Ü𝐹�̂�1994=100 = 𝑎0 + 𝑎1𝑑𝑘 + 𝑎2𝑟𝑒𝑒𝑙𝑀2 + 𝑎3𝑖𝑏𝑑𝑒2010=100 + 𝑎4𝑠ü𝑒2003=100 

Açıklanan değişken TÜFE’nin temel devresi 2003=100 olarak alınmış, açıklayıcı değişkenlerin 

temel devresi ise değiştirilerek 3 ayrı model tahmin edilmiştir. 

10.Model 

  𝑇Ü𝐹�̂�2003=100 = 𝑎0 + 𝑎1𝑑𝑘 + 𝑎2𝑟𝑒𝑒𝑙𝑀2 + 𝑎3𝑖𝑏𝑑𝑒2003=100 + 𝑎4𝑠ü𝑒1994=100 

11.Model 

  𝑇Ü𝐹�̂�2003=100 = 𝑎0 + 𝑎1𝑑𝑘 + 𝑎2𝑟𝑒𝑒𝑙𝑀2 + 𝑎3𝑖𝑏𝑑𝑒2010=100 + 𝑎4𝑠ü𝑒1994=100 

12.Model 
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  𝑇Ü𝐹�̂�2003=100 = 𝑎0 + 𝑎1𝑑𝑘 + 𝑎2𝑟𝑒𝑒𝑙𝑀2 + 𝑎3𝑖𝑏𝑑𝑒1994=100 + 𝑎4𝑠ü𝑒2010=100 

 Açıklanan değişken TÜFE’nin temel devresi 2010=100 olarak alınmış, açıklayıcı 

değişkenlerin temel devresi ise değiştirilerek 3 ayrı model tahmin edilmiştir. 

13.Model 

  𝑇Ü𝐹�̂�2010=100 = 𝑎0 + 𝑎1𝑑𝑘 + 𝑎2𝑟𝑒𝑒𝑙𝑀2 + 𝑎3𝑖𝑏𝑑𝑒2003=100 + 𝑎4𝑠ü𝑒1994=100 

14.Model 

  𝑇Ü𝐹�̂�2010=100 = 𝑎0 + 𝑎1𝑑𝑘 + 𝑎2𝑟𝑒𝑒𝑙𝑀2 + 𝑎3𝑖𝑏𝑑𝑒2003=100 + 𝑎4𝑠ü𝑒2010=100 

15.Model 

  𝑇Ü𝐹�̂�2010=100 = 𝑎0 + 𝑎1𝑑𝑘 + 𝑎2𝑟𝑒𝑒𝑙𝑀2 + 𝑎3𝑖𝑏𝑑𝑒2010=100 + 𝑎4𝑠ü𝑒1994=100 

Son olarak açıklayıcı değişkenlerin temel devresi sabitlenip, 

açıklanan değişken TÜFE’nin temel devresi değiştirilerek 3 ayrı model tahmin edilmiştir. 

16.Model 

  𝑇Ü𝐹�̂�1994=100 = 𝑎0 + 𝑎1𝑑𝑘 + 𝑎2𝑟𝑒𝑒𝑙𝑀2 + 𝑎3𝑖𝑏𝑑𝑒2003=100 + 𝑎4𝑠ü𝑒1994=100 

17.Model 

  𝑇Ü𝐹�̂�2003=100 = 𝑎0 + 𝑎1𝑑𝑘 + 𝑎2𝑟𝑒𝑒𝑙𝑀2 + 𝑎3𝑖𝑏𝑑𝑒2003=100 + 𝑎4𝑠ü𝑒1994=100 

18.Model 

  𝑇Ü𝐹�̂�2010=100 = 𝑎0 + 𝑎1𝑑𝑘 + 𝑎2𝑟𝑒𝑒𝑙𝑀2 + 𝑎3𝑖𝑏𝑑𝑒2003=100 + 𝑎4𝑠ü𝑒1994=100 

Burada temel amaç enflasyonun dinamiklerini belirlemek değil, indeks değişkenlerin 

kullanımındaki farklılıkları incelemektir. Bu nedenle değişkenlerin birbirini eşanlı 

etkileyebileceği göz ardı edilmiş ve tek denklemli bir regresyon analizi yapılmıştır. Analiz 

sonucunda bu 15 model tahmininin aynı sonucu vermesi beklenmektedir. Herhangi bir indeks 

değişkeni(örneğin TÜFE) iki farklı temel yıla indekslendiğinde (örneğin biri 1994=100, diğeri 

2010=100) bu iki ayrı serinin logaritması ve birinci farkı alındığında iki serinin değerleri 

birbirine eşit hale gelmektedir. Bu durumun matematiksel ispatı EK 1’de verilmiştir. 

Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin veriler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilmiştir. Logaritmik değerleri kullanılan değişkenlerin 

durağanlıklarına bakılmış, durağan olmayan seriler durağanlaştırılmış ve mevsimsel özellik 

taşıyan seriler mevsimsellikten arındırılmıştır. Analizler EViews 9 paket programı kullanılarak 

yapılmıştır. 

BULGULAR 

İndeks serisinin açıklayıcı değişken olduğu modeldeki değişkenlerin durağanlıkları 

incelendiğinde; büyüme değişkeni düzeyde durağan bulunmuştur, TÜFE serisinin logaritmik 

değerleri kullanılmış olup seri ikinci farkı alındıktan sonra durağanlaşmıştır, işsizlik değişkeni 

ise birinci farkı alındıktan sonra durağanlaşmıştır.  

Yapılan analiz sonucunda elde edilen her üç modeldeki tüm katsayı ve istatistikler aynı 

olduğundan bu sonuçları temsilen bir adet çıktı EK 2’de verilmiştir. 
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İndeks serilerindeki değişkenliği azaltmak için genellikle serilerin logaritması alınır. 

İndeks serileri çoğunlukla düzeyde durağan değildir, durağanlaştırmak için fark almak gerekir. 

EK I’de de gösterildiği üzere; bir indeks serisinin logaritmik değerleri ile çalışılıyorsa ve farkı 

alınıyorsa o serinin indekslendiği temel devrenin önemi ortadan kalkmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle; TÜFE(1994=100), TÜFE(2003=100) ve TÜFE(2008=100) serileri birbirinden farklı 

seriler olmalarına karşın bu serilerin logaritmaları ve farkları alındığında serilerin değerlerinin 

aynı olduğu görülmektedir. Yani; ddlnTÜFE(1994=100), ddlnTÜFE(2003=100) ve 

ddlnTÜFE(2008=100) serileri birbirine eşittir. 

İndeks serisinin hem açıklanan değişken hem de açıklayıcı değişken olarak yer aldığı 

modeldeki değişkenlerin durağanlıkları incelenmiştir. Buna göre; TÜFE döviz kuru ve ithalat 

birim değer indeksi değişkenlerinin logaritmik değerleri kullanılmış ve seriler birinci farkı 

alındıktan sonra durağanlaşmıştır. M2 para arzı serisi TÜFE ile deflate edilerek reel para arzı 

serisi elde edilmiştir. Elde edilen reel para arzı serisinin logaritmik değerleri kullanılmış ve seri 

birinci farkı alındıktan sonra durağanlaşmıştır. Sanayi üretim indeksi değişkeni mevsimsel 

etkiler içerdiğinden öncelikle mevsimsel etkilerden arındırılmıştır. Logaritmik değerleri 

kullanılan bu seri birinci farkı alındıktan sonra durağanlaşmıştır. 

15 farklı model tahmin edilmiş ve tüm modellerdeki katsayı ve istatistiklerin aynı 

olduğu görülmüştür. Bu sonuçları temsilen bir adet çıktı EK 3’de verilmiştir. 

SONUÇ 

Bir indeks serisi farklı temel yıllara sahip olabilir. Bu serilerdeki indeks değerlerinin 

büyüklükleri birbirinden oldukça farklıdır. Ancak indeksin temel yılı ne olursa olsun indeks 

değerlerinin arasındaki uzaklık değişmediğinden (Kılıçkaplan, 2016) logaritması ve birinci farkı 

alınmış değerlerle çalışıldığında regresyon analizleri aynı sonucu vermektedir.  

Ekonometrik bir model tahmininde açıklanan ya da açıklayıcı olarak kullanılan indeks 

serisinin/serilerinin temel devresi ortak da olsa, birbirinden farklı da olsa analiz sonucunda elde 

edilen katsayılar ve diğer tüm göstergeler aynı değerlere sahiptir. 
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EKLER 

EK I 

Tablo 1’deki gibi bir Y serisi önce t yılına daha sonra ise k yılına indekslensin. 

Tablo 1. Farklı yıllara indekslenen Y serisi 

Yıl 𝒀 𝒀(𝒕=𝟏𝟎𝟎) 𝒀(𝒌=𝟏𝟎𝟎) 

1 1y  
𝑦1
𝑦𝑡
× 100 

𝑦1
𝑦𝑘
× 100 

2 2y  
𝑦2
𝑦𝑡
× 100 

𝑦2
𝑦𝑘
× 100 

    

t ty  
𝑦𝑡
𝑦𝑡
× 100 

𝑦𝑡
𝑦𝑘
× 100 

    

k ky  
𝑦𝑘
𝑦𝑡
× 100 

𝑦𝑘
𝑦𝑘
× 100 

    

n ny  
𝑦𝑛
𝑦𝑡
× 100 

𝑦𝑛
𝑦𝑘
× 100 

Farklı temel devrelere indekslenen bu serilerin logaritması alınır. Logaritması alınan seriler 

Tablo 2’deki gibidir. 
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Tablo 2. Farklı temel devreye sahip serilerin logaritmasının alınması 

Yıl 𝐥𝐨𝐠𝒀 𝐥𝐨𝐠 𝒀(𝒕=𝟏𝟎𝟎) 𝐥𝐨𝐠 𝒀(𝒌=𝟏𝟎𝟎) 

1 log 𝑦1 log (
𝑦1
𝑦𝑡
× 100) log (

𝑦1
𝑦𝑘
× 100) 

2 log 𝑦2 log (
𝑦2
𝑦𝑡
× 100) log (

𝑦2
𝑦𝑘
× 100) 

    

t log 𝑦𝑡 log (
𝑦𝑡
𝑦𝑡
× 100) log (

𝑦𝑡
𝑦𝑘
× 100) 

    

k log 𝑦𝑘 log (
𝑦𝑘
𝑦𝑡
× 100) log (

𝑦𝑘
𝑦𝑘
× 100) 

    

n log 𝑦𝑛 log (
𝑦𝑛
𝑦𝑡
× 100) log (

𝑦𝑛
𝑦𝑘
× 100) 

Daha sonra logaritması alınan serileri durağanlaştırmak amacıyla birinci sıra farkları alınır. Fark 

alma işlemi Tablo 3’te gösterilmiştir. 

  Tablo 3. Farklı temel devreye sahip logaritmik serilerin birinci farkının alınması 

Yıl 𝐥𝐨𝐠𝒀 𝐥𝐨𝐠𝒀𝒕=𝟏𝟎𝟎 𝐥𝐨𝐠𝒀𝒌=𝟏𝟎𝟎 

1 - - - 

2 log 𝑦2 − log 𝑦1 log (
𝑦2
𝑦𝑡
× 100) − log (

𝑦1
𝑦𝑡
× 100) log (

𝑦2
𝑦𝑘
× 100) − log (

𝑦1
𝑦𝑘
× 100) 

    

t log 𝑦𝑡 − log 𝑦𝑡−1 log (
𝑦𝑡
𝑦𝑡
× 100) − log (

𝑦𝑡−1
𝑦𝑡

× 100) log (
𝑦𝑡
𝑦𝑘
× 100) − log (

𝑦𝑡−1
𝑦𝑘

× 100) 

    

k log 𝑦𝑘 − log 𝑦𝑘−1 log (
𝑦𝑘
𝑦𝑡
× 100) − log (

𝑦𝑘−1
𝑦𝑡

× 100) log (
𝑦𝑘
𝑦𝑘
× 100) − log (

𝑦𝑘−1
𝑦𝑘

× 100) 

    

n log 𝑦𝑛 − log 𝑦𝑛−1 log (
𝑦𝑛
𝑦𝑡
× 100) − log (

𝑦𝑛−1
𝑦𝑡

× 100) log (
𝑦𝑛
𝑦𝑘
× 100) − log (

𝑦𝑛−1
𝑦𝑘

× 100) 

Farklı temel devreye sahip serilerin logaritması ve birinci farkı alınmış şekli Tablo 4’teki 

gibidir. 
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Tablo 4. Farklı temel devreye sahip, logaritması ve birinci farkı alınmış seriler 

Yıl ∆ 𝐥𝐨𝐠 𝒀 ∆ 𝐥𝐨𝐠𝒀𝒕=𝟏𝟎𝟎 ∆ 𝐥𝐨𝐠 𝒀𝒌=𝟏𝟎𝟎 

1 - - - 

2 log (
𝑦2
𝑦1
) log(

𝑦2
𝑦𝑡
× 100

𝑦1
𝑦𝑡
× 100

) = log (
𝑦2
𝑦1
) log(

𝑦2
𝑦𝑘
× 100

𝑦1
𝑦𝑘
× 100

) = log (
𝑦2
𝑦1
) 

    

t log (
𝑦𝑡
𝑦𝑡−1

) log(

𝑦𝑡
𝑦𝑡
× 100

𝑦𝑡−1
𝑦𝑡

× 100
) = log (

𝑦𝑡
𝑦𝑡−1

) log(

𝑦𝑡
𝑦𝑘
× 100

𝑦𝑡−1
𝑦𝑘

× 100
) = log (

𝑦𝑡
𝑦𝑡−1

) 

    

k log (
𝑦𝑘
𝑦𝑘−1

) log(

𝑦𝑘
𝑦𝑡
× 100

𝑦𝑘−1
𝑦𝑡

× 100
) = log (

𝑦𝑘
𝑦𝑘−1

) log(

𝑦𝑘
𝑦𝑘
× 100

𝑦𝑘−1
𝑦𝑘

× 100
) = log (

𝑦𝑘
𝑦𝑘−1

) 

    

n log (
𝑦𝑛
𝑦𝑛−1

) log(

𝑦𝑛
𝑦𝑡
× 100

𝑦𝑛−1
𝑦𝑡

× 100
) = log (

𝑦𝑛
𝑦𝑛−1

) log(

𝑦𝑛
𝑦𝑘
× 100

𝑦𝑛−1
𝑦𝑘

× 100
) = log (

𝑦𝑛
𝑦𝑛−1

) 

Tablo 4’ten görüldüğü üzere herhangi bir indeks serisinin logaritmik değeri ve birinci farkı 

alınarak çalışılıyorsa indeks serisinin hangi temel devreye sahip olduğunun önemi ortadan 

kalkıyor. 

EK II 

Açıklanan Değişken: BUYUME   

Yöntem: En Küçük Kareler   
     
     Değişken Katsayı Std. Hata t istatistiği Olasılık 

     
     ddlnTUFE_2003 -27.12089 10.21620 -2.654694 0.0145 

dissizlik -2.518918 0.592359 -4.252353 0.0003 

C 3.875702 0.708406 5.471022 0.0000 
     
     R-kare 0.509015     Açıklanan değ. ort. 4.184520 

Düzeltilmiş R-kare 0.464379     Açıklanan değ. std. sap. 4.706742 

Regresyonun std. hatası 3.444681     Akaike bilgi kriteri 5.423706 

Kalıntı kareler toplamı 261.0482     Schwarz kriteri 5.569971 

Log olabilirlik -64.79633     Hannan-Quinn kriteri 5.464274 

F istatistiği 11.40392     Durbin-Watson istatistiği 2.139897 

Ols.(F istatistiği) 0.000400    
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EK III 

Açıklanan Değişken: DLNTUFE2010  

Yöntem: En Küçük Kareler   
     
     Değişken       Katsayı Std. Hata t istatistiği Olasılık   

     
     C 0.044067 0.001580 27.89580 0.0000 

@trend -0.000140 8.14E-06 -17.24240 0.0000 

dlndk 0.267689 0.015713 17.03622 0.0000 

dlnreelM2 -0.467620 0.030915 -15.12609 0.0000 

dlnide2003 0.069819 0.023095 3.023056 0.0027 

dlnsue2010sa -0.004344 0.010134 -0.428673 0.6685 
     
     R-kare 0.779387     Açıklanan değ. ort. 0.025346 

Düzeltilmiş R-kare 0.775770     Açıklanan değ. std. sap.  0.025439 

Regresyonun std. hatası 0.012046     Akaike bilgi kriteri -5.981058 

Kalıntı kareler toplamı 0.044258     Schwarz kriteri -5.908908 

Log olabilirlik 936.0545     Hannan-Quinn kriteri -5.952219 

F istatistiği 215.5020     Durbin-Watson ist. 1.201930 

Ols.(F istatistiği) 0.000000    
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EKONOMİK BÜYÜMEDE BEŞERİ SERMAYENİN ROLÜ: 

LUCAS MODELİ  

Zehra ABDİOĞLU* 

Nilcan ALBAYRAK** 

 

ÖZET 

Bu çalışmada beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Lucas’ın beşeri 

sermaye modeli çerçevesinde incelenmektedir. Türkiye için 1980-2015 dönemine ait veri seti ile 

Lucas tipi Cobb-Douglas üretim fonksiyonu tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, fiziki 

sermaye stokunda meydana gelecek %1’lik değişim üretim miktarında %0.65 oranında artışa 

neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, belirli beşeri sermaye stokuna sahip işgücü miktarında 

meydana gelecek %1’lik artış, üretimi %0.38 oranında artırmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: Beşeri sermaye, etkin işgücü, ekonomik büyüme. 

THE ROLE OF HUMAN CAPITAL ON ECONOMIC GROWTH: LUCAS MODEL 

ABSTRACT 

In this study, the relationship between human capital and economic growth is 

investigated based on Lucas human capital model. Lucas type Cobb-Douglas production 

function is estimated for Turkey by using data for the period of 1980-2015. According to 

findings, a % 1 increase in physical capital stock causes a %0.65 increase in output. In addition, 

a %1 increase in the amount of labor that has specific human capital stock causes a %0.38 

increase in output.   

KEYWORDS: Human capital, efficiency labor, economic growth. 

 

GİRİŞ 

İktisat biliminin gelişimi ile birlikte beşeri sermaye birikimi ve onun ekonomik büyüme 

ve gelir üzerindeki rolü hem makroekonomik hem de mikroekonomik araştırmalarda önemli bir 

faktör olarak yerini almıştır. Beşeri sermaye, bilgi birikimi ve işgücü verimliliğini arttıran 

yetenekler olarak tanımlanmaktadır. Beşeri sermaye kavramı 1960’lı yıllarda Chicago Okulu 

temsilcileri tarafından detaylandırılmış ve eğitim ile ilgili teorik araştırmalara katkı sağlayan 

beşeri sermaye teorisinin temelleri atılmıştır. Beşeri sermaye teorisinin öncülerinden Becker 

(1962), iş başı eğitimin gelecekteki verimliliği arttıran bir süreç olduğunu ve etkisinin okulda 

alınan eğitimden faklı olduğunu belirtmiştir.  

Bireyler örgün ve yaygın eğitimden yararlanarak, işbaşında eğitim alarak, sağlık 

hizmetlerinden yararlanarak, daha iyi koşullarda çalışmak üzere göç ederek yapacakları 

harcamalar ile beşeri sermayelerini geliştirirler (Shultz, 1971:36). Shultz (1981), beşeri sermaye 
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formunu oluşturan doğuştan gelen edimsel yeteneklerin göz önüne alınması gerektiğini ve 

beşeri sermaye yatırımlarının üretimi ve verimliliği arttıracak yatırımlar olduğunu belirtmiştir. 

Beşeri sermayenin insanlara yatırım yapılarak oluşturulduğunu savunan Shultz (1981), beşeri 

sermayenin fiziki sermayeden farklı olarak kişiden ayrılamayacağını ve bu nedenle 

tükenmeyeceğini ifade etmiştir. 

Beşeri sermaye teorisi daha çok bireylerin eğitimleri için yaptıkları yatırımlar ile 

kazançları arasındaki ilişki üzerinde yoğunlaşmıştır. Diğer yandan bireylerin beşeri 

sermayelerini geliştirmek üzere yaptıkları harcamalar sonucunda oluşan beşeri sermaye birikimi 

yoluyla ülke ekonomilerindeki gelişmeler de incelenmiştir. Son otuz yıl içerisinde geniş bir 

literatür beşeri sermayenin ölçümü ve onun ekonomik büyüme ve refah üzerindeki etkisinin 

değerlendirilmesi üzerinde durmuştur.  

İçsel büyüme teorilerinin ortaya çıkışından bu yana iktisatçılar beşeri sermayenin bazı 

ülkelerin zengin bazılarının ise fakir kalmasının nihai sebebi olduğu hususunda hemfikir 

olmuştur. 1980’li yıllarda birçok çalışma beşeri sermayeyi Solow’un neoklasik büyüme modeli 

çerçevesinde değerlendirmiştir. Bu çalışmalarda (Lucas, 1988; Romer, 1986) beşeri sermaye 

toplam üretim fonksiyonuna dahil edilmiş ve Solow modelinde dışsal olarak kabul edilen 

teknoloji modelde içsel olarak yer almıştır. Romer (1986), bilgi ve fiziki sermaye unsurlarını 

birleştiren melez bir toplam sermayeye dikkatleri çekmiş ve fiziki sermaye ile AR-GE 

harcamalarının eğitim ve iş başı eğitim harcamalarında birlikte ampirik modellerde kullanılması 

gerektiğini vurgulamıştır. Lucas (1988), içsel bir etken olan beşeri sermaye üzerine kurulu bir 

büyüme modeli önermiştir. Eğitim ve yaparak öğrenme yoluyla elde edilen beşeri sermaye yeni 

teknolojilere alternatif ya da tamamlayıcı olarak büyümenin motoru olmalıdır (Lucas, 1988:17).  

İktisat literatüründe uzun dönemde beşeri sermayenin büyümenin en önemli itici gücü 

olduğu kabul görmüş bir gerçektir. Beşeri sermaye teorisini izleyerek geliştirilen birçok öncü 

çalışmada (Shultz,1961; Denison, 1962; Nelson ve Phelph, 1966; Romer, 1986; Lucas, 1988; 

Barro,1991; Rebelo, 1991; Mankiw, Romer ve Weil, 1992; Tallman ve Wang, 1994; Jones, 

1996) beşeri sermayenin büyüme ve verimliliği açıklamada en az fiziki sermaye kadar etkili 

olduğu konusunda hem fikir olunmuştur. Bu çalışmada beşeri sermaye ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişki Lucas’ın beşeri sermaye modeli çerçevesinde incelenmiştir. Türkiye için 1980-

2015 dönemine ait yıllık veri seti ile Lucas tipi Cobb-Douglas üretim fonksiyonu tahmin 

edilerek bu kapsamda özellikle beşeri sermayenin büyüme üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

Lucas (1988)’ın modeli izlenerek Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna fiziki sermayenin yanı 

sıra etkin işgücü olarak ifade edilen belirli beşeri sermayeye sahip işgücü miktarı değişkeni 

açıklayıcı değişken olarak ilave edilmiştir.  

Çalışmada ilk olarak Lucas’ın beşeri sermaye modeli üzerinde durulmuştur. Daha sonra 

beşeri sermayeye ilişkin ampirik literatür sunularak çalışmada kullanılan veri seti ve 

ekonometrik yöntem tanıtılmıştır. Son olarak bulgulara ve genel değerlendirmelere yer 

verilmiştir.   

I. LUCAS’IN BEŞERİ SERMAYE MODELİ 

Lucas (1988), Uzawa (1965)’yı takiben beşeri sermayeli üretim sektörü ve fiziki 

sermayeli üretim sektörü olmak üzere iki sektörlü içsel bir model önermiştir. Solow ve 

Denison’un büyüme modellerinde teknolojik yeniliklere gerekenden fazla önem verildiğini ve 

teknolojik yenilik dışındaki diğer etkenlerin göz ardı edildiğini eleştiren Lucas (1988), bu tarz 

Neoklasik büyüme modellerinin büyümeyi açıklamada yetersiz olduklarını vurgulamıştır.  

Beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini içerecek iki uyarlama sunan Lucas’a 
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göre asıl önemli olan verimliliği arttırmaya yönelik “bilgi”dir ve teknolojik yeniliğin kaynağı 

ise beşeri sermayedir.  Modele göre bireysel yetenekler işgücü verimliliğini arttırmakta ve 

yeteneklerin nesiller arası aktarımı sağlanmaktadır. Ebeveynlerin sahip oldukları beşeri sermaye 

birikimi arttıkça bireylerin beceri kazanma olasılıkları da artmaktadır. 

Teknoloji düzeyinin sabit, teknolojik yeniliklerin model kapsamı dışında tutulduğu, tek 

bir malın üretildiği, iki tür sermayenin (fiziksel ve beşeri sermaye) olduğu, tüm bireylerin beşeri 

sermaye düzeylerinin aynı ve ülkelerarası teknolojik farklılıkların yok varsayıldığı Lucas (1988) 

modeli şu şekilde yazılabilir: 

𝑌𝑡 = (𝐴,𝐾, 𝐿, ℎ) = 𝐴𝑡𝐾𝑡
𝛼(𝑢𝑡ℎ𝑡𝐿𝑡)

1−𝛼                                         (1) 

𝑌𝑡 = (𝐴,𝐾, 𝐿, ℎ) = 𝐴𝑡𝐾𝑡
𝛼(𝑢𝑡ℎ𝑡𝐿𝑡)

1−𝛼ℎ𝑎,𝑡
𝛾

                                           (2) 

(1) ve (2) nolu eşitliklerde 𝐴, teknoloji düzeyini; 𝐾, fiziki sermayeyi; 𝐿, emeği; 𝑢 (0 <
𝑢 < 1) , bireylerin çalışmaya ayırdıkları zamanı ve ℎ , bireylerin yetenek düzeyini 

göstermektedir. (𝑢𝑡ℎ𝑡𝐿𝑡), üretim üzerinde beşeri sermayenin bireyin yapısından kaynaklanan 

içsel etkisini göstermekte ve etkin işgücü olarak ifade edilmektedir. ℎ𝑎, ekonomideki ortalama 

beşeri sermaye düzeyini ve 𝛾, beşeri sermayenin dışsallık etkisini göstermektedir. Lucas (1988), 

fiziki sermaye birikiminin Solow modelinde olduğu gibi bireylerin tüketim yerine tasarrufu 

tercih etmeleri sonucunda oluştuğunu varsayar. Modele göre bireyler sahip oldukları zamanın 𝑢 

kadarının çalışmaya, geri kalan (1 − 𝑢)  kadarını ise beceri kazanmaya (eğitim almaya) 

ayırmaktadır. Yani Lucas (1988)’a göre bireyler çalışmak yerine eğitim almayı tercih ederek 

beşeri sermaye birikimlerini gerçekleştirmektedir. Modelde beşeri sermaye birikimine ayrılan 

zaman (1 − 𝑢) ile beşeri sermaye düzeyi ilişkilendirilmektedir: 

ℎ�̇� = ℎ𝑡𝛿[1 − 𝑢𝑡] , 𝛿 > 0                                          (3) 

(3) nolu eşitliğe göre 𝑢𝑡 = 1 ise birey zamanının tamamını çalışmaya harcamakta ve 

yeteneklerini geliştirmek için hiç zaman harcamadığından beşeri sermaye birikimi sıfır 

olmaktadır. 𝑢𝑡 = 0 ise birey tüm zamanını yeteneklerini geliştirmek için harcayacağından beşeri 

sermaye birikimi maksimum olacaktır. 𝛿  parametresi elde edilebilecek maksimum beşeri 

sermaye büyüme oranını göstermekte ve pozitif bir sayı olarak tanımlanmaktadır. Lucas 

(1988)’ın modeline göre beşeri sermaye birikimine ayrılan zaman arttıkça beşeri sermaye 

büyüme hızı da sürekli artmakta ve fiziki sermaye birikiminin aksine azalan verimlere tabi 

olmamaktadır. Yeteneklerin geliştirilmesinde azalan getiri söz konusu olmadığından beşeri 

sermaye kısıtlama olmaksızın büyür ve dolayısıyla içsel büyüme üretir. 

II. LİTERATÜR 

Beşeri sermaye konusunun kavram olarak iktisat literatürüne girmesi 1950'li yıllara 

rastlamaktadır. Bu tarihe kadar iktisatçılar emeğin veri olduğunu ve arttırılamaz olduğunu 

varsaymışlardır. Becker (1962), beşeri sermaye konusunu verimli ve tutarlı bir teorik model 

biçiminde geniş bir ampirik araştırma alanı haline getirmiştir (Bilen ve Yumuşak, 2008:5). 

Becker (1962)’in büyük katkıları ile beşeri sermaye kavramı günümüze kadar uzanmış ve 

oldukça geniş bir perspektifte tartışma alanı bulmuştur. 

Beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırmaya yönelik çok 

sayıda ampirik çalışma mevcuttur. Judson (2002), üretim fonksiyonunda beşeri sermaye 

stokunu temsil etmek üzere işgücü eğitim düzeyinin ortalamasını ele alarak panel veri analizi 

kapsamında beşeri sermaye katsayısının anlamlı ve pozitif işaretli olduğunu göstermiştir. Beşeri 

sermaye ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi panel veri kapsamında ele alan Martin ve 
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Herranz (2004), İspanya’nın 19 bölgesi için 1995–2000 dönemine ilişkin veri seti kapsamında 

beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin pozitif olduğunu göstermişlerdir.

 Bildirici vd. (2005), 77 ülke kapsamında panel veri analizi ile gelişmiş ülkelerde göçün 

büyümeyi arttırdığını, az gelişmiş ülkelerde ise yavaşlattığını ifade etmişlerdir. Eğitim endeksi, 

ebeveyn eğitim oranı, okullaşma oranı, eğitim yatırımları, kişi başına gelir ve yaşam beklentisi 

değişkenlerinin insani gelişmişlik endeksini pozitif olarak etkilediğini; son olarak beşeri 

sermaye, büyüme, göç, okullaşma oranı ve kişi başına gelir arasında yine doğru yönlü bir 

ilişkinin olduğunu belirlemişlerdir. Yine panel veri analizi kapsamında AB ülkeleri için seçilen 

beşeri sermaye göstergeleri ile büyüme ve verimlilik arasındaki ilişkiyi araştıran Chambers ve 

Çifter (2006), yaşam boyu öğrenme ve genç nüfus eğitim oranı ile büyüme arasında pozitif, 

eğitim harcamaları ve büyüme arasında negatif ancak anlamsız bir ilişki olduğunu 

göstermişlerdir.  

Beşeri sermaye birikimini temsil etmek üzere sosyal yatırım endeksi oluşturan Ersoy ve 

Yılmazer (2007), Cobb-Douglas üretim fonksiyonunu içsel büyüme modeli çerçevesinde 

Pedroni panel eş bütünleşme analizi ile tahmin etmişlerdir. 23 ülke için 1985-2005 dönemi 

verilerinin kullanıldığı çalışmada bireysel ve grup istatistikleri sonuçlarına göre değişkenlerin eş 

bütünleşik olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Çetin ve Ecevit (2010), kamu sağlık harcamaları 

ile ekonomik büyüme ilişkisini 15 OECD ülkesine ait veriler ile araştırmışlardır. Panel veri 

yöntemi kullanılarak yapılan regresyon analizi sonuçları kamu sağlık harcamalarının büyüme 

üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Tatoğlu (2011), 20 OECD ülkesi için 

beşeri sermaye yatırımı ve ekonomik büyüme ilişkisini 1975-2005 dönemi verileri ile panel eş 

bütünleşme yönteminden yararlanarak araştırmıştır. Beşeri sermaye göstergesi olarak sağlık 

harcamaları verisinin kullanıldığı çalışmada Pedroni eş bütünleşme analiz sonuçları tüm 

ülkelerde sağlık harcamalarının ekonomik büyümeyi hem uzun hem de kısa dönemde pozitif 

yönde etkilediğini göstermiştir. Beşeri sermaye göstergesine ait uzun dönem katsayı 0.33 olarak 

bulunmuştur. Umutlu vd. (2011), 29 OECD ülkesi için ekonomik büyüme farklılıklarını 

belirleyen faktörler kapsamında beşeri sermayeyi araştırarak 2000-2007 dönemi itibariyle panel 

regresyon analizi çerçevesinde beşeri sermaye endeksini temsil eden eğitim ve sağlık 

değişkenlerine ait katsayıların istatistiksel olarak anlamsız olduğunu belirlemişlerdir. Keskin  

(2011), beşeri sermaye ve ekonomik kalkınma ilişkisini 177 Birleşmiş Milletler ülkesine ilişkin 

veriler kapsamında araştırmıştır. Analiz sonuçları okuma yazma oranının, eğitim düzeyinin, 

kamu sağlık harcamalarının ve AR-GE harcamalarının ekonomik kalkınma üzerinde önemli bir 

etkisinin olduğunu göstermiştir.  

Çakmak ve Gümüş (2005), beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki uzun 

dönemli ilişkiyi 1960-2002 dönemi itibariyle beşeri sermaye endeksi oluşturarak 

araştırmışlardır. Eş bütünleşme analizi beşeri sermaye ve GSMH arasında uzun dönemli bir 

ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca fiziki sermayenin GSMH üzerindeki pozitif katkısının 

beşeri sermayeye kıyasla daha fazla olduğunu ve bunun nedeninin ise Türkiye'nin eğitim 

sistemindeki genişlemenin plansız karakterinden kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir. Lucas 

(1988)’ın beşeri sermaye modeline benzer bir üretim fonksiyonu kullanarak Türkiye için 1950-

2000 dönemi itibariyle beşeri sermayenin büyüme üzerindeki etkisini inceleyen Serel ve 

Masatçı (2005), beşeri sermayeyi temsilen ortaöğretime kayıtlı öğrenci sayısını ele almışlardır. 

Eş bütünleşme analizi sonuçları beşeri sermayenin büyümeyi uzun dönemde 0.17 oranında 

etkilediğini, kısa dönemde ise beşeri sermayeden büyümeye doğru nedensellik ilişkisinin 

olmadığını tespit etmişlerdir. 

Demir vd. (2005), büyüme ile beşeri sermaye ve dış ticaret arasındaki ilişkiyi 1950-

2001 dönemi itibariyle incelemişlerdir. Beşeri sermaye değişkenini temsil etmek üzere Milli 
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Eğitim Bakanlığı  (MEB) ve üniversitelerin harcamaları toplamı alınarak eş bütünleşme 

analizleri kapsamında gelir ile sabit sermaye yatırımları, istihdam, dış ticaret hacmi ve beşeri 

sermaye arasında uzun dönemde pozitif bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Bir başka 

çalışmada Demir vd. (2006), Türkiye ekonomisi için bilgi, beşeri sermaye ve teknolojik 

gelişmenin üretimi nasıl etkilediğini içsel büyüme teorisi kapsamında araştırmışlardır. 1970-

2001 dönemi itibariyle değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğunu, sermaye stoku 

ve istihdam hacminin gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYİH) pozitif yönde etkilediğini 

göstermişlerdir.  

Taban ve Kar (2006), beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik 

ilişkisini 1969-2001 dönemi için araştırmışlardır. Beşeri sermaye göstergesi olarak insani 

gelişme göstergelerinin kullanıldığı çalışmada her gösterge ile büyüme arasında uzun dönemli 

bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca beşeri sermaye göstergelerinden büyümeye doğru 

nedensellik ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir. 

Yumuşak (2008), Türkiye’nin beşeri kalkınma indeksini seçilmiş bazı ülkelerle 

karşılaştırarak Türkiye’nin gelir seviyesi daha düşük olan ülkelerden daha alt sıralarda olduğunu 

tespit etmiştir. Türkiye’deki illere ait beşeri kalkınmışlık indekslerini karşılaştırarak en yüksek 

beşeri kalkınma düzeyinin Kocaeli’ne en düşük beşeri kalkınma düzeyinin ise Şırnak’a ait 

olduğunu ortaya koymuştur. Doğrul ve Özer (2009), 1990-2001 yılları itibariyle il bazında 

veriler kullanarak Türkiye’de illerin büyüme performansı üzerinde eğitim harcamalarının 

etkisini panel veri analizi kapsamında araştırarak genel eğitim harcamalarına, ilköğretim 

harcamalarına ve ortaöğretim harcamalarına ait değişken katsayılarının pozitif işaretli ve 

anlamlı olduğunu tespit etmişlerdir. 

Beşeri sermayenin bileşenleri olan eğitim ve sağlık ile işgücüne ilişkin değişkenleri 

kullanarak Türkiye ve AB üyelerini karşılaştıran Öz vd. (2008), kümeleme analizi kapsamında 

Türkiye’ye en yakın ülkelerin Avusturya ve Romanya, en uzak ülkelerin ise Belçika ve İngiltere 

olduğunu saptamışlardır. Türkiye’nin beşeri sermaye potansiyelinin AB için fırsattan ziyade 

tehdit oluşturacağı belirtilmiştir. 

Ay ve Yardımcı (2008), teknolojik gelişmenin kaynağının AR-GE faaliyetlerinden 

ziyade beşeri sermaye birikimine dayalı olduğu yaklaşımıyla eğitim seviyeleri ile ekonomik 

büyüme arasındaki dinamik ilişkileri Rebelo (1991) tarafından önerilen AK tipi içsel büyüme 

modeli çerçevesinde araştırmışlardır. Eğitim düzeyi ile çalışan başına GSYİH arasında uzun 

dönemli bir ilişkinin varlığını göstererek beşeri sermayenin bir üretim faktörü olarak doğrudan 

ekonomik büyümeye katkıda bulunduğunu ve fiziksel sermayenin de verimliliğini arttırdığını 

ifade etmişlerdir. Yamak ve Koçak (2007), bilgi teknolojisi yatırımlarının büyüme üzerindeki 

etkilerini gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından araştırmışlardır. 50 ülkeye ait 1993-2005 

dönemi verileriyle yapılan panel en küçük kareler yöntemi sonuçları bilgi teknolojisi yatırım 

harcamalarının büyüme üzerinde ileri derecede sanayileşmiş ülkelerde pozitif ve kuvvetli, 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ya negatif ya da sıfır etkisinin olduğunu göstermiştir.  

Ayrıca 1996-2000 dönemine kıyasla 2001-2005 döneminde söz konusu etkinin sanayileşmiş 

olan ülkeler için kuvvetlendiği, gelişmekte olan ülkeler için ise zayıfladığı ortaya çıkmıştır. 

Altăr vd. (2008), Romanya için ekonominin iki sektörlü olduğu kabul edilerek GSYİH’nın 

gelişimi ve ürün ve hizmet üretiminde kullanılan beşeri sermayenin payı tahmin edilmeye 

çalışılmıştır. 2008-2020 dönemi için yapılan simülasyon sonuçları uzun dönem yıllık 

büyümenin %6 oranında, ayrıca uzun dönemde üretim sektöründe beşeri sermayenin payının 

yaklaşık %46 olacağını göstermiştir. 
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Afşar (2009), eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 1963-2005 dönemi için 

incelemiştir. Granger nedensellik analizi sonuçları eğitim yatırımlarından GSMH’ya doğru tek 

yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir. Ayrıca çalışmada değişkenler arasında uzun 

dönemli ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Kraipornsak (2009), Mincer’in ücret fonksiyonundan yaralanarak beşeri sermaye 

endeksini tahmin ederek bu endeksin büyüme üzerindeki etkisini araştırmıştır. Tayland için 

1993-2006 dönemi verileri kullanılarak yapılan analizlerde beşeri sermayenin tarım sektörünün 

büyüme oranı üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu bunun aksine sanayi ve hizmetler 

sektörünün büyüme oranları üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığını tespit etmiştir. 

Şimşek ve Kadılar (2010), beşeri sermaye ve ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkiyi 1960-2004 dönemi itibariyle incelemişlerdir. Pesaran ve Johansen eş bütünleşme 

yöntemleri ile Granger nedensellik analizi kapsamında uzun dönemde reel ihracat ve beşeri 

sermayenin reel GSYİH üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kısa ve uzun dönemde beşeri sermaye ve GSYİH arasında çift 

yönlü bir nedensellik bulgusuna ulaşılmıştır.  

Zaman kullanım anketlerinden yararlanarak Portekiz ve Kanada’da yaşayan öğrencilerin 

ve çalışanların beşeri ve sosyal sermaye birikiminin belirleyicilerini araştıran Fontainha (2011), 

probit modeli kapsamında her iki ülke için de okuma ve ders çalışma aktivitelerine ayrılan 

zamanın eğitim seviyesi ile yükseldiğini tespit etmiştir. Benzer şekilde Motiram ve Osberg 

(2011), Hindistan’ın kırsal kesiminde yaşayan hanehalkı için 1998-1999 yıllarına ait zaman 

kullanımı anketi ve Hindistan okul eğitimi anketinden yararlanarak toplam beşeri sermaye 

yatırım zamanını probit modeli kapsamında incelemişlerdir. Kırsal kesimde yaşayan halkın 

beşeri sermaye yatırım zamanın yetersizliğinin kalitesiz ve zayıf bir okullaşma ile açıklandığını 

tespit etmişlerdir. 

Yaylalı ve Lebe (2011), beşeri sermayenin iktisadi büyüme üzerindeki etkisini test 

etmek amacıyla eğitim ile büyüme arasındaki ilişkiyi 1938-2007 dönemi itibariyle Johansen eş 

bütünleşme ve Granger nedensellik analizleri ile test etmişlerdir. Beşeri sermaye göstergesi 

olarak öğrenci sayılarının kullanılması durumunda değişkenler arasında bir eş bütünleşmenin 

olduğu belirlenmiş ve iktisadi büyüme ile ilköğretim ve mesleki lise eğitimi arasında çift yönlü, 

ortaöğretim ve yükseköğretimden iktisadi büyümeye doğru ise tek yönlü nedensellik ilişkisi 

tespit edilmiştir. Ayrıca ilköğretimin getirisinin diğer eğitim seviyelerine kıyasla daha yüksek 

olduğu görülmüştür. Beşeri sermaye birikimi sonucu ortaya çıkacak teknolojik bilginin 

verimliliği arttırarak uzun dönemde iktisadi büyümeyi pozitif yönde etkileyeceği 

vurgulanmıştır. Erdoğan ve Yıldırım (2009), eğitimin iktisadi büyüme üzerindeki etkisini 

eğitime ilişkin farklı göstergeler ile araştırmışlardır. Pesaran sınır testi bulgularına göre, uzun 

dönemde ilköğretim, ortaöğretim, meslek lisesi ve genel lise öğrenci öğretmen oranları ile 

ilkokul okullaşma oranı büyümeyi pozitif yönde etkilerken lise ve yüksekokul okullaşma 

oranlarını negatif yönde etkilemektedir.  

Özşahin ve Karaçor (2013), yükseköğrenimin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 

Cobb-Douglas üretim fonksiyonundan yararlanarak araştırmışlardır. Çalışmanın sonuçları 

yükseköğrenime ayrılan harcamaların GSYİH üzerinde pozitif etkisinin olduğunu, 

yükseköğrenim harcaması ve yükseköğrenim kayıtlarındaki artışın, GSYİH’yi GSYİH’deki artış 

oranından daha az oranda artırdığını göstermiştir. Türkiye’de ekonomik büyüme ve eğitim 

harcamaları arasındaki ilişkiyi 1968-2005 dönemi itibariyle otoregresif gecikmesi dağıtılmış 

model (ARDL) eş bütünleşme yöntemi ile inceleyen Eriçok ve Yılancı (2013), eğitim 
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harcamaları ile büyüme arasında uzun dönem ilişkinin söz konusu olmadığını, ancak kısa 

dönemde eğitim harcamalarının büyümeyi pozitif etkilediğini göstermişlerdir. 

Çalışkan vd. (2013), eğitim ile büyüme arasındaki ilişkiyi 1923-2011 dönemi itibariyle 

eş bütünleşme yöntemi aracılığıyla incelemişlerdir. Eğitim göstergesi olarak ilköğretim, lise, 

meslek lisesi ve yükseköğretim öğrenci sayıları kullanılmış ve elde edilen sonuçlar ilkokula 

kayıtlı öğrenci sayısı ile GSYİH arasında ters yönlü bir ilişki, liseye kayıtlı öğrenci sayısı, 

teknik liselere kayıtlı öğrenci sayısı ve yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısı ile GSYİH 

arasında doğru yönlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Koç (2013), beşeri sermayenin ekonomik 

büyüme üzerindeki etkisini 27 AB ülkesi için yatay kesit analizi ile araştırmıştır. 2012 dönemi 

verilerinin kullanıldığı analiz sonuçları, kullanılan beşeri sermaye göstergelerinin büyüme 

üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu göstermiştir. 

Bal vd. (2014), beşeri sermaye ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi BRICS ülkeleri 

ve Türkiye için 1995-2011 yılları itibariyle panel veri analizi ile araştırmışlardır. Beşeri sermaye 

endeksi olarak Barro ve Lee (2012)’nin hesapladığı okullaşma yılı ve eğitimin geri dönüşü esas 

alınmıştır. Pedroni eş bütünleşme analizi sonuçları beşeri sermaye ve fiziksel sermaye ile 

büyüme arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığına işaret etmiştir. Kızılkaya ve Koçak (2014), 

kamu eğitim harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi seçilmiş 11 OECD ülkesi için 

panel eş bütünleşme analizi yöntemi ile test etmişlerdir. 1990-2009 dönemi itibariyle kamu 

eğitim harcamaları ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli doğru yönlü bir ilişki olduğunu 

tespit etmişlerdir. Benzer bir biçimde Alper vd. (2015), iki ayrı ülke grubu için beşeri 

sermayenin belirleyicilerini 2000-2012 dönemi itibari ile tahmin etmek amacıyla üst-orta gelirli 

ülke grubuna ve yüksek gelirli OECD ülke grubuna faktör analizi uygulamışlardır. Üst-orta 

gelirli ülke grubu için nüfus artışının beşeri sermaye üzerindeki olumsuz etkisinin yüksek gelirli 

ülke grubuna kıyasla daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. Pelinescu (2015), beşeri sermayenin 

büyüme üzerindeki etkisini Romanya ve diğer AB ülkeleri için panel veri yöntemiyle 2000-

2012 dönemi itibariyle araştırmıştır. Analiz sonuçları beşeri sermaye göstergesini temsil eden 

eğitim harcamaları ile ekonomik büyüme arasında literatürün aksine negatif yönlü bir ilişki 

olduğunu göstermiştir. Bu sonucu, araştırmaya konu ülkelerin heterojen olması ile 

açıklamışlardır. 

Pegkas (2014), beşeri sermaye göstergesini temsil etmek üzere eğitim seviyesinin 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisini eş bütünleşme ve nedensellik yöntemleri ile Yunanistan 

için 1960-2009 dönemi itibariyle araştırmıştır. Analiz sonuçları ortaokul ve lise eğitiminin 

GSMH’yi uzun dönemde önemli derecede etkilediğini göstermiştir. Uzun dönemde ilköğretim 

eğitim düzeyi ile büyüme arasında tek yönlü, ortaokul eğitim düzeyi ile çift yönlü bir 

nedensellik tespit etmiştir. Ayrıca lise eğitim düzeyi ile büyüme arasında kısa dönemde tek 

taraflı bir nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. Awan vd. (2015), beşeri sermaye oluşumunun 

Pakistan’ın ekonomik performansı üzerindeki etkisini okullaşma endeksi, kamu eğitim 

harcamaları, çalışan işgücü, bebek ölüm hızı gibi değişkeleri kullanarak araştırmışlardır. Eş 

bütünleşme analizi sonuçları beşeri sermaye oluşumu ve GSMH arasında uzun dönemli bir 

ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde Thamma-Apioram (2015), beşeri sermaye ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Tayland için 1980-2010 dönemi verilerinden yararlanarak 

incelemiştir. Beşeri sermaye değişkenini temsilen eğitim harcamalarının kullanıldığı çalışmada 

beşeri sermaye ve büyüme arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu, büyümenin beşeri 

sermayeyi uzun dönemde; beşeri sermayenin büyümeyi ise yıldan yıla etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Ekonomik büyüme ve eğitim harcamaları arasındaki ilişkiyi inceleyen diğer bir 

çalışmada Mallick ve Dash (2015), Hindistan için 1950-2012 dönemine ait verileri kullanarak 
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eğitim harcamalarından büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir. 

Eğitim harcamaları uzun dönemde ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. 

Tablo 1’de beşeri sermaye ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalara 

ilişkin özet bilgi sunulmuştur. Her bir çalışma ele alınan dönem, ülke, beşeri sermaye göstergesi 

olarak kullanılan değişkenler ve kullanılan ekonometrik yöntemler kapsamında özet olarak 

verilmiştir. Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, beşeri sermayeyi temsil etmek üzere 

çalışmalarda genelde okullaşma oranı, öğrenci sayısı ve eğitim harcamaları kullanılmıştır. Buna 

ek olarak çok sayıda göstergeyi kapsayan beşeri sermaye endeksi kapsamında da beşeri 

sermayenin ekonomik büyümeye katkısının araştırıldığı literatürden gözlenmektedir. Özellikle 

kullanılan beşeri sermaye göstergeleri, veri dönemi ve yöntem farklılıkları beşeri sermaye-

ekonomik büyüme ilişkisi noktasında farklı bulguların elde edilmesine neden olduğu özet 

tablodan izlenmektedir.  

Tablo 1: Literatür Özeti 

Yazar Ülke ve Dönem 
Beşeri Sermaye 

Göstergesi 
Yöntem 

Judson (2002)  

Farklı ülke 

grupları için farklı 

dönemler 

İşgücü eğitim 

düzeyinin ortalaması  

Panel En Küçük Kareler 

(EKK) Yöntemi 

Martin ve 

Herranz (2004) 

İspanya /  

1995-2000 

Beşeri sermaye 

yatırımı  
Panel EKK Yöntemi 

Bildirici vd. 

(2005) 
77 ülke 

Eğitim endeksi, 

ebeveyn eğitim oranı, 

okullaşma oranı, 

eğitim yatırımı 

Panel EKK Yöntemi 

Çakmak ve 

Gümüş (2005) 

Türkiye /  

1960-2002 
Eğitim endeksi  

Engel-Granger ve 

Johansen Eş 

Bütünleşme Analizi 

Serel ve Masatçı 

(2005) 

Türkiye /  

1950-2000 

Ortaöğretime kayıtlı 

öğrenci sayısı 

Johansen Eş 

Bütünleşme ve Granger 

Nedensellik Analizi 

Demir vd. (2005) 
Türkiye/ 

1950-2001 

MEB ve üniversite 

eğitim harcamaları 

Johansen Eş 

Bütünleşme Analizi 

Demir vd. (2006) 
Türkiye/ 

1970-2001 

MEB ve üniversite 

reel harcamaları 

Johansen Eş 

Bütünleşme Analizi 

Taban ve Kar 

(2006)  

Türkiye /  

1960-2001 

Beşeri sermaye 

endeksi, birleşik 

okullaşma oranı, 

eğitim endeksi, yaşam 

süresi beklentisi 

endeksi 

Johansen Eş 

Bütünleşme, Granger 

Nedensellik Analizi 

İsmihan ve 

Özcan (2006) 

Türkiye /  

1960-2004 

Ortalama okullaşma 

yılı  

Johansen Eş 

Bütünleşme ve VAR 

Analizi 

Ersoy ve 

Yılmazer (2007) 

23 Ülke /  

1985-2005 

Kamu eğitim 

harcamaları, hastane 

yatak sayı, yetişkin 

okur-yazar oranı, 

ikincil eğitime 

kaydolma oranı 

Panel Eş Bütünleşme 

Analizi 
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Ay ve Yardımcı 

(2008) 

Türkiye /  

1950-2000 

Lise ve 

yükseköğretimde 

kayıtlı öğrenci sayıları 

Johansen Eş 

Bütünleşme ve VAR 

Analizi 

Kraipornsak 

(2009) 

Tayland /  

1993-2006 

Mincer’in ücret 

fonksiyonundan elde 

edilen endeks 

Johansen Eş 

Bütünleşme ve Hata 

Düzeltme Analizi 

Erdoğan ve 

Yıldırım (2009) 

Türkiye /  

1983-2005 

Öğretmen-öğrenci 

oranı, okullaşma 

oranı, eğitim 

harcamaları 

Pesaran Eş Bütünleşme 

Analizi 

Doğrul ve Özer 

(2009) 

Türkiye/  

1990-2001 

MEB eğitim 

harcamaları 
Panel EKK Yöntemi 

Afşar (2009) 
Türkiye/ 

1963-2005 
Eğitim yatırımları 

Granger Nedensellik 

Analizi 

Çetin ve Ecevit 

(2010) 

15 OECD Ülkesi/ 

1990-2006 

Kamu sağlık 

harcamalarının toplam 

sağlık harcamaları 

içindeki payı 

Panel EKK Yöntemi 

Şimşek ve 

Kadılar (2010) 

Türkiye /  

1960-2004 

Yükseköğretime kayıt 

sayısı 

Pesaran ve Johansen Eş 

Bütünleşme, Granger 

Nedensellik Analizi 

Yaylalı ve Lebe 

(2011) 

Türkiye /  

1938-2007 

Eğitim düzeyine göre 

öğrenci sayıları 

Johansen Eş 

Bütünleşme Analizi 

Umutlu vd. 

(2011) 

29 OECD 

ülkesi/2000-2007 

Eğitim ve sağlık 

endeksleri 
Panel EKK Yönteni 

Keskin (2011) 

177 Birleşmiş 

Milletler 

Ülkesi/1975-2005 

Sağlık, eğitim, AR-GE 

göstergeleri ve insani 

kalkınma endeksi 

EKK Yönteni 

Tatoğlu (2011) 
20 OECD 

Ülkesi/1975-2005 

Sağlık hizmeti 

harcamaları 

Panel Eş Bütünleşme 

Analizi 

Eriçok ve Yılancı 

(2013) 

Türkiye / 1968-

2005 
Eğitim harcamaları 

ARDL Eş Bütünleşme 

Analizi 

Koç (2013) 
Türkiye ve 12 AB 

üyesi ülke / 2012 

Doğumda yaşam 

beklentisi, beklenen 

okullaşma yılı, 

ortalama okullaşma 

yılı 

Yatay Kesit EKK 

Yöntemi 

Özşahin ve 

Karaçor (2013) 

Türkiye/ 

1980-2010 

Yükseköğretime kayıt 

oranı, Üniversite ve 

Yüksek Öğretim 

Kurulu harcamaları  

KK Yöntemi 

Çalışkan vd. 

(2013) 

Türkiye/  

1923-2011 

Eğitim seviyelerine 

göre öğrenci sayıları 

Johansen Eş 

Bütünleşme Analizi 

Pegkas (2014) 
Yunanistan / 

1960-2009 

Eğitim düzeylerine 

göre brüt okullaşma 

oranları 

Johansen Eş 

Bütünleşme, VAR ve 

Hata Düzeltme Analizi 

Kızılkaya ve 

Koçak (2014) 

11 OECD ülkesi/ 

1990-2009 

Kamu eğitim 

harcamaları 

Panel Eş Bütünleşme 

Analizi 

Bal vd. (2014) 

BRICS ülkeleri ve 

Türkiye /  

1995-2011 

Okullaşma yılı, 

eğitimin geri dönüşü 

Panel Eş Bütünleşme 

Analizi 
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Awan vd. (2015) 
Pakistan /  

1973-2013 

Eğitim kayıt endeksi, 

Kamu eğitim 

harcamaları, çalışan 

işgücü, bebek ölüm 

hızı 

Johansen Eş 

Bütünleşme Analizi 

Thamma-

Apioram (2015) 

Tayland /  

1980-2010 

Eğitim harcamalarının 

GSMH’daki payı 

EKK Yöntemi ve 

Granger Nedensellik 

Analizi 

Pelinescu (2015) 

Romanya ve diğer 

AB ülkeleri/ 

2000-2002 

Eğitim harcamaları, 

patent sayısı, 

ortaöğrenim mezunu, 

çalışan sayısı 

Panel EKK Yöntemi 

Mallick ve Dash 

(2015) 

Hindistan/ 

1951-2012 
Eğitim harcamaları 

VAR, Granger 

Nedensellik ve 

Johansen Eş 

Bütünleşme Analizi 

III. VERİ SETİ VE EKONOMETRİK YÖNTEM 

Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin bilgi Tablo 2’de sunulmuştur. Çıktı değişkeni 

1998 fiyatlarıyla GSYİH olarak ele alınmıştır. Sermaye stoku serisinin hesaplanmasında önceki 

çalışmalar takip edilerek (Nehru ve Dhareshwar, 1993; Bosworth ve Collins, 2003; Senhadji, 

2000; İsmihan ve Özcan, 2006) Tablo 2’de sunulan yaklaşım kullanılmıştır. Kt, t yılındaki 

sermaye stokunu; It, t yılındaki gayri safi sabit sermaye yatırımını; d, amortisman oranını (0 < d 

< 1) göstermektedir. Amortisman oranı 0.05 olarak ele alınmıştır (Bosworth ve Collins, 2003;  

Senhadji, 2000; İsmihan ve Özcan, 2006). Başlangıç sermaye stoku değerini (K1979) elde 

edebilmek için t yılının gayri safi sabit sermaye yatırımı, ele alınan dönem (1980-2015) 

itibariyle ortalama çıktı büyüme hızı ve amortisman oranının toplamına bölünmüştür. İşgücü 

değişkeni olarak Lucas (1988)’ın modeli izlenerek etkin işgücü (uhL) değişkeni hesaplanmıştır. 

Bunun için ortalama işçi başına beşeri sermaye stoku ht = ers’dir. r, okullaşmanın getiri oranını 

(0.10); s, lise ve dengi okullaşma oranını;  L, istihdam düzeyini; u, çalışmaya ayrılan süreyi 

göstermektedir. Çalışmaya ayrılan süre Gong vd. (2002) izlenerek u=1-(lise diploma 

sayısı/istihdam düzeyi)*s şeklinde hesaplanmıştır. Çalışmada kullanılan tüm veriler 1980-2015 

dönemini içermekle birlikte Kalkınma Bakanlığı internet sitesi ve TÜİK İstatistik Göstergeler 

yayınından derlenmiştir. 

Tablo 2: Değişkenlerin Tanımı 

Değişken  Tanım 

Q (Çıktı) 1998 fiyatlarıyla GSYİH 

K (Sermaye) Kt =  (1-d) Kt-1 + It 

I, gayrisafi sabit sermaye oluşumu; d, aşınma oranı (0.05); başlangıç sermaye stok 

değeri K1979=I1980/(g+d) formülü ile hesaplanmıştır. g, ele alınan 1980-2015 dönemi 

itibariyle ortalama büyüme oranıdır. 

uhL (Etkin 

işgücü)  

h, ortalama işçi başına beşeri sermaye stoku, ht=ers, r, okullaşmanın getiri oranı 

(0.10); s, lise ve dengi okullaşma oranı. L, istihdam düzeyi. u, çalışmaya ayrılan 

süre, u=1-(lise diploma sayısı/istihdam )*s  

Çalışmada öncelikle Lucas tipi Cobb-Douglas üretim fonksiyonunun tahmin 

edilebilmesi için ilgili serilerin durağan olup olmadıkları araştırılmıştır. Bu amaçla Genişletilmiş 

Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testlerinin yanı sıra yapısal kırılmaları 

dikkate alan Zivot ve Andrews (ZA) birim kök testi de kullanılmıştır.  Dickey-Fuller (1979) 
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yaklaşımında hata terimlerinin istatistiksel olarak bağımsız ve homojen olmaları varsayımı söz 

konusu iken Phillips-Perron (1988) yaklaşımında hata terimlerinin zayıf bağımlı ve heterojen 

oldukları varsayılmaktadır. ADF ve PP testi için sabitli ve sabitli-trendli modeller ele alınmıştır. 

ADF denklemlerinde olası otokorelasyonun önlenmesi amacıyla bağımlı değişkenin gecikmeli 

değerleri denklemin sağ tarafına açıklayıcı değişken olarak ilave edilmektedir. PP testinde 

bağımlı değişken gecikmeleri söz konusu değildir. Çünkü PP testinde Newey-West bağımlı 

değişken gecikmelerini tespit eden bir kriter değil, bir uyarlama tahmincisidir. 

ADF ve PP birim kök testlerinin yanı sıra çalışmada ele alınan serilerin durağan 

oldukları seviyelerin tespitinde ayrıca yapısal kırılmayı dikkate alan Zivot ve Andrews’in (ZA) 

birim kök testi ele alınmıştır. Zivot ve Andrews (1992), zaman serilerindeki yapısal kırılmayı 

dikkate almayan geleneksel birim kök testlerinin seride birim kök olduğunu ifade eden 

hipotezin kabulüne eğilimli olacaklarını iddia etmişlerdir. Kırılmanın dışsal olarak belirlenmesi 

yaklaşımına karşı çıkarak kırılmanın içsel olarak belirlenebileceği bir birim kök testi 

geliştirilmiştir. Zivot ve Andrews (1992), geliştirdikleri birim kök testini 3 model kapsamında 

açıklamaktadırlar. 

Model (A):  

   (4) 

Model (B):  

   (5) 

Model (C):  

 (6) 

(4), (5) ve (6) numaralı denklemlerde )ˆ(DU t  ; eğer t> T  ise 1, değilse 0, )ˆ(DT*
t  ;  

eğer t> T  ise Tt ,değilse 0 değerleri verilerek oluşturulan kukla değişkenlerdir. T gözlem 

sayısını göstermek üzere t=1,2,3,…,T ve T =TB’ dir.   (TB/T) kırılma noktasını, TB ise 

kırılma zamanını göstermektedir.  Model A, sabitteki kırılmayı, Model B, trenddeki kırılmayı, 

Model C ise hem sabit hem de trenddeki kırılmayı incelemektedir. Bu yöntemde ele alınan her 

seri yukarıdaki modeller dâhilinde j=2/T’den j=(T-1)/T’ye kadar EKK ile tahmin edilmektedir. 

1i  ’i test etmek amacıyla t istatistikleri hesaplanarak istatistiğin en küçük olduğu dönem 

kırılma dönemi olarak belirlenmektedir (Zivot ve Andrews, 1992: 254-255). Hesaplanan 

minimum t istatistikleri Zivot ve Andrews (1992) tablo kritik değerleri ile karşılaştırılarak karar 

verilmektedir. Eğer hesaplanan t istatistiğinin mutlak değeri tablo kritik değerinin mutlak 

değerinden büyük ise serinin birim kök içerdiğini ifade eden sıfır hipotezi reddedilir ve serinin 

durağan olduğuna karar verilir. 

Çalışmada seriler arasında uzun dönemli ilişki olup olmadığını test etmek üzere 

Pesaran, Shin ve Smith (2001)’in sınır testi yaklaşımından yararlanılmıştır. Sınır testi, diğer eş 

bütünleşme testlerine göre bir takım üstünlüklere sahiptir. Sınır testi, serilerin bütünleşme 

dereceleri açısından bir koşul aramaksızın seriler arasındaki eş bütünleşme ilişkisinin tespitinde 

kullanılabilmektedir. Serilerin I(1) veya I(0) olup olmadıklarına bakılmaksızın seriler arasındaki 

uzun dönem ilişkiyi test etmek amacıyla esnek bir yaklaşımdır.  
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Bu çalışmada sermaye değişkeninin seviyesinde, diğer serilerin ise birinci farkında 

durağan olmaları dolayısıyla Pesaran, Shin ve Smith (2001)’in ARDL sınır testi yaklaşımı 

kullanılarak seriler arasındaki eş bütünleşme ilişkisi test edilmiş ve Lucas tipi Cobb-Douglas 

üretim fonksiyonunun tahmini gerçekleştirilmiştir. 

Sınır testi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada değişkenler arasında uzun dönem 

ilişkinin varlığı sınanmaktadır. İkinci aşamada ise birinci aşamada eş bütünleşik oldukları tespit 

edilen seriler kullanılarak kısa ve uzun dönem katsayılar elde edilmektedir. Sınır testi 

yaklaşımında seriler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığının sınanması amacıyla (7) numaralı 

denklem tahmin edilmiştir. 
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               (7) 

(7) numaralı denklemde  ,  ,   ve   katsayıları göstermektedir. D, kriz 

dönemlerine ilişkin D94, D01 ve D08 kukla değişkenlerini temsil etmektedir. D94, D01 ve D08 

kukla değişkenleri sırasıyla 1994, 2001 ve 2008 yılları için 1, diğer yıllar için 0 değeri verilerek 

oluşturulan kukla değişkenlerdir.   

(7) numaralı denklem uygun gecikme uzunlukları için tahmin edildikten sonra seriler 

arasında uzun dönem ilişkinin olmadığını savunan sıfır hipotezi t ve F istatistikleri yardımı ile 

test edilmektedir. Ancak buradaki t ve F istatistiklerinin asimptotik dağılımı standart t ve F 

dağılımlarına uymamaktadır. Sabitli modelde FIII istatistiği seviye değişkenlerinin gecikmeli 

değerlerinin bir bütün olarak sıfıra eşit olup olmadığını test etmektedir (H0: β1=β2=β3=0). tIII 

istatistiği ise (7) numaralı denklemde bağımlı değişken gecikme katsayısının sıfıra eşit olup 

olmadığını test etmektedir (H0: β1=0).  

Eğer hesaplanan test istatistikleri Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından belirlenmiş 

alt sınır değerlerinin altında kalırsa seriler arasında eş bütünleşme ilişkisi olmadığını ileri süren 

sıfır hipotezi reddedilememektedir. Ancak eğer hesaplanan test istatistikleri üst sınır değerlerini 

aşıyorsa seriler arasında uzun dönem ilişki olduğu sonucuna varılmaktadır. Test istatistiğinin alt 

ve üst kritik sınırlar arasında kalması durumunda ise uzun dönem ilişki hakkında herhangi bir 

karar verilememektedir. Sınır testine göre, alt sınır değerleri değişkenlerin I(0), üst sınır 

değerleri ise değişkenlerin I(1) olduğunu varsaymaktadır.  

Sınır testinde ARDL modeli kullanılmaktadır. ARDL modeli iki aşamadan meydana 

gelmektedir. İlk olarak bağımlı ve bağımsız değişkenlerin gecikme uzunlukları AIC (Akaike) 

veya SHC (Schwartz) bilgi kriteri yardımı ile tespit edilerek uygun ARDL modeli belirlenir. 

İkinci olarak ilk adımda seçilen ARDL modelinden yararlanılarak uzun dönem katsayıları ve 

standart hataları elde edilir (Pesaran ve Shin, 1997:3). ARDL(p,q,m) modeli (8) numaralı 

denklemde gösterilmiştir. 
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(8) numaralı denklemde  ,  ,   ve   katsayıları; p, q, ve m optimal gecikme 

uzunluklarını göstermektedir. Sınır testi ile çeşitli sınamalar sonucunda seriler arasında uzun 

dönem ilişki tespit edildikten sonra ARDL(p,q,m) modeli yardımı ile uzun dönem katsayıları 

tahmin edilir. Örneğin etkin işgücü değişkenine ilişkin uzun dönem katsayısı, (9) numaralı 

eşitlikte gösterildiği gibi hesaplanmaktadır. 
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Uzun dönem katsayı
p

m
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Uzun dönem katsayıların tahmin edilmesinden sonra (10) numaralı denklemde ifade 

edilen hata düzeltme modeli kurularak kısa dönem katsayılar elde edilir. 
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(10) numaralı denklemde  ,  ,   ve   katsayıları; p, q, ve m optimal gecikme 

uzunluklarını ve EC, hata düzeltme terimini ifade etmektedir. Sermaye ve etkin işgücünden 

çıktıya doğru nedensellik ilişkisinin varlığını test etmek amacıyla hata düzeltme teriminin 

katsayısı ve/veya değişkenlerin gecikmeli değerlerine ilişkin katsayıların birlikte anlamlılık 

testlerine (Wald testi) başvurulmaktadır. 

IV. BULGULAR 

Lucas tipi Cobb-Douglas üretim fonksiyonunun tahmin edilmesinden önce serilerin 

birim kök içerip içermedikleri araştırılmıştır. Bu amaçla öncelikle tüm seriler logaritmik 

dönüşüme tabi tutularak ilgili seriler ADF, PP ve kırılma dönemlerini dikkate alan ZA birim 

kök testleri kapsamında incelenmiştir. Tablo 3’de ADF birim kök testi bulguları yer almaktadır. 

ADF testine göre çıktı ve etkin işgücü serisi birinci farkında durağan iken sermaye serisi 

seviyesinde durağandır.  

Tablo 3: ADF Birim Kök Testi Bulguları 

Değişkenler Sabitli Sabitli ve Trendli 

LQ -0.7477 (0) -3.1851 (0) 

DLQ -6.5921 (0)a -6.5321 (0)a 

LK -6.5065 (1)a -5.9407 (1) a 

DLK -11.4694 (0)a -13.3142 (0)a 

LuhL 0.3165 (0) -1.8991 (0) 

DLuhL -6.8732 (0)a -6.9324 (0) a 
Parantez içindeki değerler Akaike Bilgi Kriteri’ne göre belirlenmiş olan optimal gecikme 

uzunluklarıdır. a, serinin %1 anlamlılık seviyesinde durağan olduğunu göstermektedir. L, serilerin 

logaritmik dönüşüme tabi tutulduğunu; D ise serilerin birinci farklarının alındığını ifade 

etmektedir. 

Tablo 4’de PP birim kök testine ait bulgular sunulmuştur. PP birim kök testi ADF birim 

kök testini destekleyerek çıktı ve etkin işgücü serisinin birinci farkında sermaye serisinin ise 

seviyesinde durağan olduğunu göstermektedir.  

Tablo 4: PP Birim Kök Testi Bulguları 

Değişkenler Sabitli Sabitli ve Trendli 

LQ -1.0475 -3.2018 

DLQ -7.7732a -8.1801a 

LK -8.0840a -11.2641a 

DLK -8.9941a -10.4269a 

LuhL 0.3165 -1.9188 

DLuhL -6.8859a -6.9324a 
a, serinin %1 anlamlılık seviyesinde durağan olduğunu göstermektedir. L, 

serilerin logaritmik dönüşüme tabi tutulduğunu; D ise serilerin birinci 

farklarının alındığını ifade etmektedir. 
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Tablo 5: ZA Birim Kök Testi Bulguları 

 Model A Model C 
 t TB t TB 

LQ 4.2324 (0) 1999 -4.1344 (0) 1999 

DLQ -7.0533 (0)a 2003 -6.9606 (0)a 2003 

LK -7.0714 (1)b 1999 -4.9548 (1) 2009 

DLK -16.3988 (0)a 2004 -18.2962 (0)a 2003 

LuhL -3.7005 (0) 2010 -4.3647 2002 

DLuhL -7.4905 (0) a 2008 -7.5803 (0) a 2000 
Parantez içindeki değerler Akaike Bilgi Kriteri’ne göre belirlenmiş olan 

optimal gecikme uzunluklarıdır. a ve b sırasıyla serinin %1 ve %5 

anlamlılık seviyesinde durağan olduğunu göstermektedir. L, serilerin 

logaritmik dönüşüme tabi tutulduğunu; D ise serilerin birinci farklarının 

alındığını ifade etmektedir. 

Tablo 5’de ZA birim kök testinin A ve C modellerine ilişkin bulgular verilmiştir. 

Yapısal kırılmalı birim kök testi de ADF ve PP testi gibi çıktı ve etkin işgücü serilerinin birinci 

farklarında, sermaye serisinin ise seviyesinde durağan olduğunu savunmaktadır. Birim kök 

testlerine ait bulgular seriler arasında uzun dönem ilişkinin araştırılması noktasında Pesaran, 

Shin ve Smith (2001)’in sınır testi yaklaşımının kullanılmasının uygun olacağını 

göstermektedir. 

Sınır testi yaklaşımında öncelikle kısıtsız hata düzeltme modeli kapsamında seriler 

arasında uzun dönem ilişkinin var olup olmadığı araştırılmaktadır. (7) numaralı denklem 

tahminine ilişkin bulgular Tablo 6’da verilmiştir. Lucas tipi Cobb-Douglas üretim fonksiyonu 

kapsamında gerçekleştirilen tahmin sonucunda sabitli model için elde edilen F ve t istatistikleri 

kritik üst sınır değerinin üzerinde yer aldığı için %1 anlamlılık düzeyinde serilerin eş bütünleşik 

olduğu belirlenmiştir. Seriler uzun dönemde birlikte hareket etmektedir.  

Tablo 6: Sınır Testi F ve t İstatistikleri 

 İstatistik Kritik Değer (0.05) Kritik Değer (0.01) 

 

FIII 

 I(0) I(1) I(0) I(1) 

6.8658 3.79 4.85 5.15 6.36 

tIII -3.8428 -2.86 -3.53 -3.43 -4.10 

Tablo 7’de ARDL modeli bulguları sunulmuştur. Akaike bilgi kriteri ve otokorelasyon 

(LM testi) sınamalarına göre uygun modelin ARDL(1,2,3) olduğu tespit edilmiştir. Model 

tahminine ilişkin katsayı, standart hata, t istatistiği ve olasılık değerleri tablodan izlenmektedir. 

ARDL modelinin diagnostik kontrolü yapıldığında (otokorelasyon (LM), değişen varyans 

(White) ve normal dağılım(Jarque-Bera)) denklemin hata terimlerinin normal dağıldığı, hata 

terimleri arasında ilişki olmadığı ve hata terimleri varyansının sabit olduğu gözlenmektedir. 
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Tablo 7: ARDL (1,2,3) Modeli 

      Katsayı Std.Hata t-istatistiği Prob. 

          
LQ(-1) 0.676395 0.084209 8.032342 0.0000 

LK 2.548694 0.228602 11.14902 0.0000 

LK(-1) -3.182073 0.391263 -8.132823 0.0000 

LK(-2) 0.846128 0.241802 3.499262 0.0021 

LUHL 0.180938 0.092274 1.960885 0.0633 

LUHL(-1) -0.357384 0.135138 -2.644593 0.0152 

LUHL(-2) 0.089643 0.108450 0.826585 0.4178 

LUHL(-3) 0.212511 0.090537 2.347241 0.0288 

D94 -0.019197 0.016773 -1.144577 0.2653 

D01 -0.073581 0.021165 -3.476586 0.0023 

D08 -0.022361 0.018134 -1.233071 0.2312 

C 0.461309 0.731146 0.630940 0.5349 

     Düzeltilmiş R2                     0.998698 

F-istatistiği                    2233.097(prob. 0.0000) 

LM(1)                            0.0977 (prob. 0.7546) 

White                             15.9453(prob. 0.1432) 

Jarque Bera                    1.0695(prob. 0.5858) 
 

Grafik 1, ARDL(1,2,3) modeli için ardışık hata terimlerinin kümülatif toplamına 

dayanan CUSUM ve ardışık hata terimlerinin karelerinin kümülatif toplamına dayanan CUSUM 

Q grafiklerini göstermektedir. Grafiklerden gözleneceği üzere model kararlı bir modeldir. Diğer 

bir ifadeyle yapısal kırılma söz konusu değildir.  

Tablo 8’de ARDL modelinden yararlanılarak elde edilen uzun dönem Lucas tipi Cobb-

Douglas üretim fonksiyonunun katsayı, standart hata, t istatistiği ve olasılık değerleri 

sunulmuştur. Tablodan takip edileceği üzere fiziki sermayedeki %1’lik bir artış çıktı düzeyini 

uzun dönemde %0.65 artırmaktadır.  Aynı şekilde etkin işgücünde meydana gelen %1’lik artışın 

çıktı düzeyini %0.38 artıracağı tablodan gözlenmektedir.  

 

Grafik 1: CUSUM ve CUSUM Kare Grafikleri 

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CUSUM of Squares 5% Significance  
 

 

 

 

 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CUSUM 5% Significance



 

 

 

17
th

 International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

174 

 

 

Tablo 8: Uzun Dönem Katsayıları 

 Katsayı Std.Hata t-istatistiği Prob. 

     LK 0.657432a 0.068233 9.635041 0.0000 

LuhL 0.388464c 0.202358 1.919693 0.0686 

D94 -0.059324 0.056892 -1.042741 0.3089 

D01 -0.227379b 0.083764 -2.714508 0.0130 

D08 -0.069099 0.058395 -1.183317 0.2499 

Sabit 1.425532 2.146534 0.664109 0.5138 
a, b ve c sırasıyla katsayının 0.01, 0.05 ve 0.10 düzeyinde 

anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

 Tablo 9’da hata düzeltme modeline ilişkin hata düzeltme terimi katsayısı ve katsayıların 

grup anlamlılık testlerini içeren Wald testi sonuçları verilmiştir. Tablodan hata düzeltme 

katsayısının negatif, sıfır ile bir arasında yer aldığı ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

gözlenmektedir. Wald testi bulgularına bakıldığında sermayeden çıktıya doğru %1 anlamlılık 

seviyesinde nedensellik ilişkisi olduğu; etkin işgücünden çıktıya doğru ise %5 anlamlılık 

düzeyinde nedensellik ilişkisi olduğu dikkatleri çekmektedir. Hata düzeltme modeline ilişkin 

diagnosik testler modelin uygun bir model olduğunu ifade etmektedir.  

Tablo 9: Hata Düzeltme Modeli 

      İstatistik  Prob. 

Hata düzeltme katsayısı -0.1703 b  0.0156 

Wald (F) (LK→LQ) 41.7545 a 0.0000 

Wald (F) (LuhL→LQ) 3.1991 b  0.0423 

LM(1)      0.0786  0.7792 

White     14.0343  0.1211 

Jarque Bera    0.0883  0.9567 

a ve b sırasıyla 0.01 ve 0.05 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

SONUÇ 

Beşeri sermayenin büyüme ve verimliliği açıklamada en az fiziki sermaye kadar etkili 

olduğu büyüme teorileri kapsamında ispatlanmış bir gerçektir. Bu çalışmada özellikle beşeri 

sermayenin çıktı üzerindeki etkisini Lucas’ın beşeri sermaye modeli bazında tahmin etmek 

amacıyla 1980-2015 dönemi itibariyle Türkiye için Cobb-Douglas üretim fonksiyonunun 

tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Türkiye için hem fiziki hem de beşeri sermayenin 

çıktı üzerindeki etkisi belirlenerek politika yapıcılara özellikle fiziki ya da beşeri sermayeye 

yatırım anlamında tanınacak öncelik açısından bilgi sağlanması hedeflenmiştir.  

Çalışmada Pesaran, Shin ve Smith (2001)’in sınır testi yaklaşımı kullanılarak hem uzun 

dönem katsayılara hem de kısa dönemde çıktı ve girdiler arasındaki nedensellik ilişkisine 

yönelik bulgular elde edilmiştir. Öncelikle serilerin birim kök analizleri neticesinde çıktı ve 

beşeri sermaye kapsamında elde edilen etkin işgücü değişkeninin birinci farkında, fiziki 

sermaye değişkeninin ise seviyesinde durağan olduğu saptanmıştır. Bu nedenle seriler 

aralarındaki eş bütünleşme ilişkisinin araştırılmasında sınır testinin uygun olduğu belirlenmiştir. 

Gerçekleştirilen eş bütünleşme testi neticesinde Lucas tipi Cobb-Douglas fonksiyonu bazında 

seriler arasında uzun dönem ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Fiziki sermaye stokuna ait uzun 

dönem elastikiyet katsayısı 0.6574 olarak tahmin edilmiştir. Buna göre fiziki sermaye stokunda 
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meydana gelecek %1’lik artış üretim miktarında %0.6574 artışa neden olacaktır. Benzer şekilde 

beşeri sermayenin uzun dönem elastikiyet katsayısı 0.3884 olarak tahmin edilmiştir. Belirli 

beşeri sermaye stokuna sahip işgücü (etkin işgücü) miktarında meydana gelecek %1’lik artış, 

üretimi %0.3884 kadar arttıracaktır. Gerek fiziki sermaye ve gerekse de belirli beşeri sermaye 

stokuna sahip işgücü miktarının çıktı üzerindeki etkisinin uzun dönemde pozitif olduğu, fiziki 

sermaye katsayısının beşeri sermaye katsayısına göre yaklaşık iki kat daha büyük olduğu tespit 

edilmiştir. Beşeri sermayenin çıktı ile uzun dönem ilişkiye sahip olduğu yönünde elde edilen 

bulgular İsmihan ve Özcan(2006) ve Serel ve Masatçı (2005) gibi literatürdeki birçok çalışma 

ile örtüşmektedir. 

Seçilen ARDL modelinin kalıntılarının ve kalıntı karelerinin birikimli toplamlarının 

incelenen dönemde 0.95 olasılıkla istikrarlı olduğu belirlenmiştir. Kısa dönemli ilişkinin 

araştırılması için uygulanan hata düzeltme modeli sonuçlarına göre hata düzeltme katsayısı 

beklenildiği üzere negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu sonuç değişkenler 

arasında kısa dönemli ilişkinin var olduğunu göstermekte ve uzun dönemli ilişkiyi 

doğrulamaktadır. Hata düzeltme modelinden elde edilen F testi bulguları da hem fiziki 

sermayeden hem de beşeri sermayeden çıktıya doğru bir nedensellik ilişkisi olduğunu 

kanıtlamaktadır. Özetle çalışmada elde edilen sonuçlar 1980-2015 dönemi itibariyle Türkiye’de 

beşeri sermayenin büyüme üzerinde hem uzun hem de kısa dönemde önemli bir etkisinin 

olduğunu göstermiştir.  

Çalışmada elde edilen sonuçlar 1980-2015 dönemi itibariyle Türkiye’de beşeri 

sermayenin büyüme üzerinde hem uzun hem de kısa dönemde önemli bir etkisinin olduğunu 

göstermiştir. Bu bulgular fiziki sermayenin yanı sıra çalışanların beşeri sermayelerine yapılacak 

yatırımların Türkiye’nin ekonomik ilerlemesi açısından son derece önemli olduğunu açıkça 

göstermektedir. Çalışanların beşeri sermayelerine katkı sağlanması kuşkusuz çalışanlara yapılan 

eğitim harcamalarının artırılması ile sağlanabilmektedir. 
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Özet 

Enerji tüketimi, ülkelerin ekonomik büyümelerini etkileyen önemli faktörlerden 

birisidir. Bu çerçevede bir ülkenin yaşam standardının, o ülkedeki kişi başına tüketilen enerji 

tüketimi ile orantılı olduğu varsayılmaktadır. Ayrıca, enerji önemli bir girdi olmasının yanı sıra 

ev, işyeri ve fabrikalarda çıktı olarak da tüketilmektedir. Bu bağlamda ülkeler arasında kişi 

başına enerji tüketimi yakınsamasının olup olmaması, ülkelerin ekonomik olarak yakınsayıp 

yakınsamadıklarının bir göstergesidir. Bu çalışmanın amacı da Türki Cumhuriyetlerdeki enerji 

yakınsamasının geçerliliğini çok faktörlü hata yapısına uygun panel birim kök testi kullanarak 

sınamaktır. Çalışmanın sonucunda 1992-2012 dönemi için teorik beklenti ile uyumlu olarak 

yakınsama bulgusuna ulaşılmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kişi başı enerji tüketimi, yakınsama, ekonomi politikaları, panel 

birim kök testi. 

CONVERGENCE IN PER CAPITA ENERGY CONSUMPTION AMONG THE TURKİC REPUBLICS 

Abstract 

Energy consumption is one of the important factors that effects the economic growth. In 

this respect, it is assumed that, in a country, the standart of living is proportitional  to the per 

capita energy consumption. Beside, in addition to being an important input energy is consumed 

as an output in houses, offices and  factories.To this end, wether  there is a convergence  or not 

in per capita energy consumption among countries  demonstrates  that wether there exist an 

economical  convergence among  the countries. The aim of this study is, to investigate the 

presence of convergence in per capita energy consumption among the Turkic Republics  by 

employing  a panel unit root test which considers the multifactor error structure over the period 

1992-2012.  We obtained any evidence in favor of  convergence  consistent with  the  

expectations of  economical  theory over the period 1992-2012. 

Keywords: Per capita energy consumption, convergence, policies of economics, panel 

unit root test. 

GİRİŞ 

Bu çalışmanın amacı Türki Cumhuriyetlerin enerji tüketimi yakınsamasını ekonometrik 

olarak araştırmaktır. Enerjinin yeterliliği ekonominin işlerliği açısından hayati bir öneme 

sahiptir. Çünkü enerji kaynakları daha az olan ülkeler, daha fazla enerji kaynağına sahip 

olanlara nazaran daha yavaş büyümektedir. Refah göstergesi olarak genellikle kişi başına gayri 

safi milli hâsıla (GSMH) ve kişi başına enerji tüketimi kullanılmaktadır. Enerji sektörü ülkelerin 

ekonomik gelişimlerinde önemli bir yere sahiptir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile enerji 

tüketimleri pozitif yönde değişim göstermektedir. Ekonomiler geliştikçe, enerji tüketimi 
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artmaktadır. Ancak enerji tüketiminin yüksek oluşu, ülkelerin enerji ithalatını da yüksek 

oranlara çıkarabilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde büyüme oranları arttırılmaya 

çalışıldığından dolayı, büyüme için gerekli olan hammadde kaynağı olarak enerji yani petrol, 

doğalgaz gibi enerji kaynaklarının tüketimi artmaktadır. Enerji ithalatındaki artış, cari açıkların 

artmasına neden olmaktadır. Enerji kullanımının ekonomik sistem içerisindeki yeri, enerji 

tüketimi değişkeninin ülkelerin kıyaslanması bakımından önemli bir ekonomik gösterge 

olmasına neden olmuştur. Durum böyle olunca enerji tüketimi açısından ülkeler bazında 

yakınsama hipotezinin sınanması önemli hale gelmiştir. Yakınsama hipotezi, ilk olarak Solow 

tarafından 1956’da farklı ülkelerin zaman içerisinde gelir düzeylerinin birbirlerine yakınsayıp 

yakınsamayacağı sorusunun cevabını aramasıyla başlamış ve ardından yakınsama hipotezi 

üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Enerji yakınsaması ile ilgili yapılan çalışmalardan biri Hao, 

Wang ve Zhang (2015), Çin’in 29 ilindeki 1985-2012 periyod aralığı için kişi başı enerji 

tüketimindeki yakınsamayı statik ve dinamik regresyon yöntemi ile araştırdıkları çalışmalarıdır. 

Chow testi ile 1996 yılında kırılma olduğu bulgusuna ulaşarak yakınsama hipotezinin geçerli 

olduğu sonucuna varmışlardır. Bu çalışmada 1996 yılı sonrasında, 1996 periyodu öncesinden 

daha yüksek düzeyde kişi başına enerji tüketimi büyüme bulgusuna ulaşılmıştır. Konu ile ilgili 

bir diğer çalışma 2014 yılında Mishra ve Smyth’in yaptıkları çalışmadır. Mishra ve Smyth 

(2014), 1971-2011 yılları için ASEAN ülkeleri için kişi başına elektrik tüketimi arasındaki 

yakınsama hipotezini test etmişlerdir. Panel KPSS durağanlık testi ve Panel Lagrange Çarpan 

Testini kullanmışlardır. Ampirik analiz sonunda ASEAN ülkeleri için yakınsama bulgusuna 

ulaşmışlardır. Emmanuel Anoruo ve DiPietro  (2014), 22 Afrika ülkesi arasında kişi başına 

enerji tüketimi için yakınsama hipotezini 1971-2011yılları için incelemişlerdir. Öncelikle birinci 

ve ikinci kuşak panel birim kök testleri kullanarak, daha sonra ise Ardışık Panel Seçim Yöntemi 

(Sequential Panel Selection Method-SPSM) ile yakınsama hipotezinin geçerliliğini 

sınamışlardır. Birinci kuşak ve ikinci kuşak panel birim kök testi sonucuna göre grup olarak 22 

ülkenin tamamı için yakınsama bulgusuna ulaşmışlardır.  SPSM yöntemine göre ise kişi başı 

enerji tüketimi için yakınsama hipotezi şu ülkelerde görülmüştür: Angola, Mozambik, Libya, 

Tanzanya, Zambiya, Etiyopia, Cezayir, Senegal, Kongo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Benin, 

Kameron, and Nigerya.  Tunus, Fildişi Sahili, Sudan, Gabon, Zimbabve, Fas and Togo için ise 

yakınsama bulgusuna ulaşılamamıştır. Adhikari ve Chen (2014), 35 Asya ülkesindeki sektörel 

düzeydeki enerji verimliliğindeki yakınsama hipotezini 1991-2011 yılları için incelemişlerdir. 

Mekansal Panel Veri yaklaşımı ile beta yakınsama hipotezini araştırmışlardır. Yapım, üretim, 

ulaşım, depolama ve iletişim, toptan satış, lokanta ve otel sektörü için yakınsama bulgusuna 

ulaşılan bu çalışmada tarım, avcılık, ormancılık ve balıkcılık sektörleri için ise enerji 

verimliliğinden yakınsama bulgusuna ulaşılmamıştır. Kıran (2013), 21 OECD ülkesi için 1980-

2010 yıllarında enerji yoğunluğu yakınsama hipotezini incelemiştir. Cheung ve Lai (1993) 

tarafından önerilen kesirli koentegrasyon yaklaşımını kullanmıştır. Ampirik analiz sonucunda 

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İzlanda, İrlanda, Hollanda, Şili ve Türkiye 

ülkelerinden oluşan 9 ülke için yakınsama bulgusuna ulaşılmıştır. Markandya, Galinato ve  

Streimikiene (2006), Doğu Avrupanın 12 geçiş ülkeleri ve 15 Avrupa Birliği ülkelerindeki 

enerji yoğunlukları arasındaki ilişkiyi 1992-2002 yılları için araştırmışlardır. Beta yakınsama 

analizi sonucu ham veriler için yakınsama hipotezine ulaşılmıştır.  2000 ile 2020 yılları 

arasındaki geçiş ülkelerinin enerji yoğunlukları için öngürülen değerlerinin Avrupa Birliği 

düzeyine yakınsadığı bulgusuna ulaşılmıştır.  

Konu ile ilgili kısaca bahsedilen ve burada belirtilmeyen birçok çalışmaya bakıldığında 

ampirik olarak yakınsama hipotezinin sınanması amacıyla birçok ekonometrik yöntem 

kullanılmıştır. Bu yöntemlerden birisi de zaman boyutu içeren verilerin analizinde sıklıkla 

kullanılan birim kök sınamasıdır. Bu çalışmada politik, kültürel ve ekonomik olarak sürekli 
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ilişki içerisinde olan Türki Cumhuriyetlerin (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 

Türkmenistan ve Türkiye), enerji kullanımlarının buna bağlı olarak aslında ekonomik 

gelişmişlik düzeylerinin zaman içerisinde birbirlerine yakınsayıp yakınsamadığı Pesaran, Smith 

ve Yamagata (2013) tarafından geliştirilen panel birim kök testi ile incelenmiştir. Bu test, yatay-

kesit bağımlılığını göz önüne alan Pesaran(2007) tarafından geliştirilen panel birim kök testi 

(CIPS)’nin ve Sargan ve Bhargava’nın 1983’de geliştirdiği CSB istatistiğinin yatay-kesit 

bağımlılığı durumu için geliştirilmiş bir şeklidir. Çok faktörlü hata yapısı içerisinde m tane 

gözlenemeyen faktöre ait bilgi içermektedir. Bu faktörler ise, k adet gözlenebilen zaman serisine 

bağlıdır. Şöyle ki; iktisadi teoriyi kullanarak bağımlı değişkeni etkileyecek yatay-kesit 

bağımlılığına neden olabilecek faktörlerin etkisinin sınamaya dâhil edilmesine müsaade 

etmektedir. Bu çalışmada faktör olarak da ülkelerin ihracat ve GSMH verileri kullanılmıştır.  

TÜRKİ CUMHURİYETLERDE VE DÜNYADA ENERJİ TÜKETİMİ 

Enerji kelimesi Yunanca energon sözcüğünden türemiştir. En iç, ergon ise iş anlamına 

gelmektedir. Enerji, bir cisim ya da sistemin iş yapabilme yeteneğidir (Bahar, 2005: 

35).Dünyadaki rezervlerin dağılımına bakıldığında, ağırlık Ortadoğu, Hazar çevresi ve Sibirya 

bölgesindedir. Türkiye bu kaynaklara yakındır. Bu nedenle jeopolitik yönden önemli bir 

konuma sahiptir (Yazar, 2011: 16). Kullanışlarına göre enerji kaynakları yenilenebilir ve 

yenilenemez enerji kaynakları olarak ikiye ayrılır. Dönüştürülebilirliklerine göre enerji 

kaynakları birincil ve ikincil enerji kaynakları şeklinde incelenmektedir. Yenilenemez enerji 

kaynakları, kısa bir gelecekte tükenebileceği öngörülen enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji 

kaynakları; uzun sayılabilecek bir gelecekte tükenmeden kalabilecek, kendisini yenileyebilen 

kaynaklardır. Enerjinin herhangi bir değişim ya da dönüşüme uğramamış şekline birincil enerji 

denilmektedir. Birincil enerji kaynakları; petrol, kömür, doğal gaz, nükleer, hidrolik, biyokütle, 

dalga-gelgit, güneş ve rüzgârdır. Birincil enerjinin dönüştürülmesi sonucu elde edilen enerji 

ikincil enerji kaynağıdır. Elektrik, benzin, mazot, motorin, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) bu 

tip enerji kaynaklarına örnek verilebilir (Koç, Şenel, 2013: 33). 

Enerji ülkelerin önemli kaynaklarındandır. Endüstrileşme sürecinin başlamasıyla enerji, 

sanayinin itici gücü olmuştur. Enerjinin yoğun kullanımı toplam üretimi yükseltmiştir. 

Endüstrileşme süreci ile yakından ilişkili olan şehirleşmeye geçilmesiyle de enerji gereksinimi 

hızla artmıştır. Artan nüfusla birlikte enerji kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Kişi başına 

düşen enerji tüketimi ve enerji yoğunluğu iki önemli enerji göstergesidir. Enerji yoğunluğu, 

GSMH başına tüketilen birincil enerji miktarını temsil eden önemli bir göstergedir. Ekonomik 

gelişim hızı ve yaşam standardı enerji talebini belirleyen yeni unsurlardır. Toplam enerji 

talebindeki büyüme, bir ekonomideki üretim ve tüketimin yapısını yansıtmaktadır (Aydın, 

2010:318-319). 

2008 küresel ekonomik kriz sonrasında, ekonomileri canlandırabilmek için, çevreye 

duyarlı yeni teknolojilerin geliştirilmesi önemsenmeye başlanmıştır. Enerji kaynaklarının daha 

verimli kullanılması, iklim değişikliği, küresel ısınma gibi konular hükümetlerin programlarında 

daha fazla vurgulanmaya başlanmıştır. Çevre dostu büyüme olarak tanımlanan yeşil büyüme, 

ekonomik kalkınmanın çevresel riskleri ve doğal kaynakların devamlılığını dikkate alan bir 

büyüme anlayışıdır.  
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Grafik 1: Bölgelere Göre Dünya Enerji Tüketimi (2010-Milyon TEP) 

 

Kaynak: (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2015:.9). 

Dünyada petrolün % 31’i Asya Pasifik’de, doğalgazın % 36’sı Avrupa ve Avrasya’da, 

kömürün % 67’si Asya Pasifik’de, nükleer enerjinin % 44’ü Avrupa ve Avrasya’da, 

yenilenebilir enerjinin % 44’ü Avrupa ve Avrasya’da tüketilmektedir (Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, 2015:9). 

Grafik 2: Dünya Geneli Enerji Kaynakları Kullanımı 

 

Kaynak: REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21 st Century), Renewables 

Global Status Report, 2011 ve Renewables Global Status Report, 2014.  

Dünya nihai enerji üretiminde % 81’lik pay ile fosil yakıtlar ilk sırayı almaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise % 16’dır. Bu payı %3 ile nükleer enerji izlemektedir.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük bölümünü geleneksel biokütle oluşturur. 

Geleneksel biokütleyi sırasıyla hidrolik, sıcak su, ısıtma, güç üretimi ve bioyakıtlar 

izlemektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından en fazla elektrik üretimi, daha sonra su ısıtma, 

seraların ısıtılması, aydınlatma, ısınma gibi alanlarda faydalanılmaktadır. Dünyada yenilenebilir 

enerji alanında kurulu güç bakımından ilk iki sırayı Çin ve ABD ülkeleri almaktadır. Avrupa 

ülkeleri arasında Almanya yenilenebilir enerji kaynakları kurulu güçleri bakımından ilk sırada 

gelmektedir (Yeşil, 2015: 13). 
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Tablo 1: Dünya Birincil Enerji* Tüketimi (Milyon TEP) 

Ülkeler 2008 2009 2010 

Dünya 

Toplamındaki 

payı (%) 

(2010) 

Sıralama 

Çin  2079,9 2187,7 2432,2 20,3 1 

ABD  2320,2 2204,1 2285,7 19,0 2 

Rusya  691,0 654,7 690,9 5,8 3 

Hindistan  444,6 480,0 524,2 4,4 4 

Japonya  516,2 473,0 500,9 4,2 5 

Almanya  326,8 307,4 319,5 2,7 6 

Kanada  326,6 312,5 316,7 2,6 7 

Güney Kore  235,3 236,7 255,0 2,1 8 

Brezilya  235,1 234,1 253,9 2,1 9 

Fransa  257,8 244,0 252,4 2,1 10 

İran  197,4 205,9 212,5 1,8 11 

Büyük Britanya  214,9 203,6 209,1 1,7 12 

Suudi Arabistan  179,6 187,8 201,0 1,7 13 

İtalya  180,7 168,3 172,0 1,4 14 

Meksika  171,2 167,1 169,1 1,4 15 

İspanya  157,1 146,1 149,7 1,2 16 

Endonezya  123,6 132,2 140,0 1,2 17 

Güney Afrika  116,3 118,8 120,9 1,0 18 

Avustralya  124,3 125,6 118,2 1,0 19 

Ukrayna  131,9 112,0 118,0 1,0 20 

Türkiye  103,8 101,0 110,9 0,9 21 

Toplam Dünya  11536 11363 12002 100,0 - 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, June 2011 2010 yılı verileridir. 

*Birincil enerji kaynakları; petrol, kömür, doğal gaz, nükleer, hidrolik, biyokütle, dalga-gelgit, 

güneş ve rüzgârdır. 

Dünya birincil enerji tüketiminde en üst sıralamada Çin yer almaktadır. Çin’in yüzdesi 

20,3’dür. İkinci sırada ise % 19’luk oran ile ABD bulunmaktadır. Türkiye ise % 0,9’luk oran ile 

21. sıradadır. 

Konuya Türki Cumhuriyetler bağlamında bakıldığında; Azerbaycan, Kazakistan, 

Türkmenistan ve Özbekistan enerji kaynakları açısından hidrokarbon rezervleri (ham petrol, 

petrol ürünleri, doğal gaz, LNG ve kömür), Kırgızistan ise hidroelektrik potansiyeli açısından 

önemli ülkeler arasındadır. Özellikle Türkiye ve Çin arasında yer alıp yapımı sürmekte olan 

petrol ve doğal gaz taşıyan boru hatlarının varlığı, Orta Asya ülkelerinin dünya enerji 

piyasasında konumunu daha önemli hale getirmiştir. Asya ve Avrupa arasında stratejik bir 

köprü işlevi gören ve İpek Yolu’nun son bulduğu noktalardan biri olan Türkiye, Ortadoğu 

petrollerinin bir bölümünün dünya pazarlarına ulaştırıldığı bir ülkedir. Türkiye, Hazar Denizi 

petrollerinin ve doğal gaz rezervlerinin uluslararası pazarlara açılmış olması sonucunda, üretim 

ve dağıtımından pay almaya başlamıştır (Kuzu, 2012: 242-243).  
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Tablo 2: Enerji Tüketimi (Katrilyon Btu) 
 1995 2000 2005 2008 2009 2010 

Kazakistan 1,90 1,83 2,23 2,37 2,14 2,26 

Kırgızistan 0,19 0,24 0,21 0,18 0,21 0,20 

Tacikistan 0,21 0,24 0,28 0,26 0,19 0,19 

Türkmenistan 0,30 0,40 0,83 0,93 0,89 0,92 

Özbekistan 1,87 1,95 2,16 2,35 2,00 2,00 

Azerbaycan 0,73 0,52 0,66 0,72 0,57 0,56 

Dünya 362,95 400,07 459,29 490,69 487,58 510,55 

Kaynak: (Özdemir, Mercan, Dendeş, 2013:1012). 

Tabloya göre en fazla enerji tüketimi olan Türk Cumhuriyet ülkesi 2,26 trilyon btu ile 

Kazakistan’dır. Bu ülkeyi sırasıyla 2,00 trilyon btu ile Özbekistan ve 0,92 trilyon btu ile 

Türkmenistan takip etmektedir. 

EKONOMETRİK METODOLOJİ 

VERİ SETİ 

Veri seti olarak Türki Cumhuriyetlerin 1992-2012 yıllarını kapsayan kişi başına enerji 

tüketimi verisi kullanılmıştır. Birim sayısını, tam verilerine ulaşabildiğimiz, 6 ülkenin 

(Azerbaycan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye), zaman boyutunu 

ise 21 yılın oluşturduğu, panel veri seti kullanılmıştır. Ülkelerin Türkiye’ye yakınsamalarına 

bakılması sebebiyle gözlemler, her bir ülkenin kişi başına enerji tüketimlerinin Türkiye’nin kişi 

başına enerji tüketimlerine oranı alınarak belirlenmiştir. Veriler World Bank veri tabanından 

elde edilmiştir 

KULLANILAN EKONOMETRİK TEKNİK 

Ülkelerin yakınsama hipotezinin geçerliliğini sınamak için panel birim kök yöntemi 

kullanılmıştır. Panel birim kök testleri birinci nesil birim kök testleri ve ikinci nesil birim kök 

testleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İkinci nesil birim kök testleri yatay kesit bağımlılığını 

dikkate alan testlerdir. İkinci nesil birim kök testleri üç yaklaşım üzerinden incelenir. Birinci 

yaklaşımı ele alan testler bootstrop metoduna dayanır. İkinci yaklaşım Bai ve Ng (2004, 2010) 

tarafından geliştirilmiş olup seri, ortak faktörler ve özdeş hatalar olarak bileşenlerine ayırır. Bu 

yaklaşım PANIC yaklaşımı olarak bilinir. Üçüncü yaklaşım ise Pesaran (2007) tarafından 

geliştirilen ADF prosedürüne dayanan testlerdir. Yaptığımız bu çalışmada CSB birim kök testi 

kullanılarak serilerdeki birim kökün varlığı araştırılmıştır. Bu test istatistiği Sargan ve Bhargava 

(1983) tarafından geliştirilmiştir, Stock(1999) tarafından tek bir zaman serisi için 

otokorelasyonu dikkate alacak şekilde dönüştürülmüştür. Bai ve Ng(2010) bu test istatistiğini 

panel verilere uyarlamışlardır. Pesaran vd.(2013) ise bu testi doğru k faktör sayısı için 

geliştirmişlerdir. Ve çeşitli örneklem büyüklükleri için simülasyon denemeleri yaparak testin 

gücünü sınamışlardır(Pesaran vd, 2013:265-312).  

Bu testin temel özelliği yeterli sayıda ilave açıklayıcı değişkene ait bilgileri kullanarak 

birim kök hipotezini sınamasıdır. Bu ilave değişkenlerin özelliği ise incelenen değişken ile ortak 

faktörü paylaşmaları gerekliliğidir. Bu ortak faktörün yatay-kesit bağımlılığa neden olduğu 

varsayılmaktadır.  

Yit serisi için birim köklüdür şeklindeki sıfır hipotezi için model aşağıdaki şekildedir: 
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it iy t iy t iyty d f               (1) 

  td t ,1 , kesme terimi ve doğrusal trendden meydana gelen 12  boyutlu bir vektördür. tf , 

10 m  gözlenemeyen ortak faktörlerin etkisini ölçmektedir. 10 m  ise,  k  adet ilave gözlem 

itx ’in varlığı göz önüne alınır. Bu gözlemlerin en azından aynı ortak faktöre bağlı olduğu 

varsayılmaktadır. 
iyt , denklemin hata terimidir. 

Her bir birim için genişletilmiş yatay kesit test istatistiği aşağıdaki şekildedir: 
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Model trend içeriyorsa varyans formülü; 
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şeklinde olur. 

Bu istatistiğin her bir birimi için elde edilen test istatistiğinin ortalamasını alarak yeni 

test istatistiği aşağıdaki şekilde gösterilir: 
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         (5) 

Bu testin kritik değerleri Pesaran vd. (2013) tarafından yapılan çalışmada mevcuttur. 

BULGULAR 

Bu çalışmada sınanan birim kök sürecinin modeli aşağıdaki gibidir: 

, 1 1 1 2 2

1,2,...,6 1992,..., 2012

it iyt i i t iy t iy t iyty d y f f

i t

       

 
     (6) 

yit: ülkelerin t zamanı boyunca kullandıkları kişi başına enerji miktarı 

Kişi başına enerji tüketimi ile ortak faktör paylaştığı varsayılan değişkenlerden kişi 

başına GSMH ve ihracat değişkeni kullanılmıştır. Sırasıyla bu değişkenler aşağıdaki 

notasyonlarla ifade edilmiştir. 

f1t: ülkelerin kişi başına gayri safi milli hâsıla miktarı faktörü 

f2t: ihracat faktörü 
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Tablo 3: Panel Birim Kök Testi Sonucu 

Sabitli ve Trendli Model 
Test İstatistiği(CBS) 0.055 

KRİTİK DEĞERLER 

%1  %5  %10  

0.095  0.108  0.116  

Türki Cumhuriyetler içerisinde yer alan altı ülkenin 1992-2012 yılları için enerji 

tüketimlerinin yakınsama hipotezi Pesaran (2013) tarafından geliştirilen CSB testi ile 

sınanmıştır ve elde edilen sonuçlar Tablo 3’ de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre test istatistik 

değeri 0.055 olarak bulunmuştur. Faktör olarak ülkelerin enerji kullanımını etkilediği düşünülen 

ihracat ve GSMH verileri olmak üzere iki faktör kullanılmıştır. İki faktörlü, trendli-sabitli model 

için kritik değerler şu şekildedir:%1:0.095, %5:0.108, %10:0.079. Bu sonuçlar doğrultusunda 

%5 ve %10 düzeyinde seriler birim köklü bulunmuştur. Bu sonuçlar bize Türki Cumhuriyetler 

için yakınsama hipotezinin sabitli ve trendli model bazında geçerli olmadığı sonucunu vermiştir. 

SONUÇ 

Ülkelerin sürdürülebilir kalkınmalarını gerçekleştirebilmeleri için enerjinin öneminin 

iyice kavranması ve enerji politikalarının hızlı ve verimli bir şekilde uygulamaya geçirilmesi 

gerekmektedir. Önemli enerji kaynaklarını oluşturan petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtlar 

hızla tükenmektedir. Bu nedenle uygulanması düşünülen iktisat politikalarında alternatif enerji 

kaynaklarına daha fazla yer verilmelidir. Bu kaynakların önemi dünyada da her geçen gün 

artmaktadır. Dünyada özellikle ekonomisi hızla büyüyen ülkelerde fosil yakıt tüketimi hızla 

artmaktadır. Enerjiye olan talep de giderek artmaktadır. Bu nedenle yenilenebilir enerji 

kaynaklarının üretimini gerçekleştirmek ve enerji kaynaklarının iletim hatlarına sahip olmak 

ülkelerin temel amaçları arasına girmiştir.  

Türki Cumhuriyetlerin özellikle 2000’li yıllarda ekonomik yapıları ile üretici ve tüketici 

davranışlarında değişimler meydana gelmiştir. Ekonomik faaliyetler ve piyasa işlemleri 

serbestleştirilmiş, kaynaklar yeniden dağıtılarak etkin kullanılması sağlanmaya çalışılmıştır. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ulusal bağımsızlıklarını 

ilan eden Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi ülkeler, piyasa 

ekonomisine geçerek ekonomik bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Piyasa sisteminin temel 

unsuru olan fiyatların serbestçe oluşması gibi serbest ekonomik sisteme geçiş süreci bu ülkeler 

tarafından sıkıntılı geçmiştir. Bu ülkeler serbest piyasa ekonomisinin gerektirdiği hukuki yapıyı 

oluşturmak için, geçiş programları uygulamışlardır. Bu bölge ayrıca petrol, doğalgaz gibi 

önemli doğal kaynaklara sahiptir. 

Yapılan çalışmanın amprik bulguları Türkiye ile diğer Türki Cumhuriyetler arasında bir 

yakınsama olmadığını göstermektedir. Bu neticede son dönemde oluşan yeni dünya düzeni 

içerisindeki bloklaşma sürecinde bu yakınsamanın gerçekleşmemiş olması Türki Cumhuriyetler 

açısından politika yapıcılar için bir yol gösterici olabilir. Yeni politikalar ve stratejilerle enerji 

kullanımının daha etkin hale getirilmesi gerekliliği ortadadır. Enerji ve ekonomi politikalarında 

enerji kullanımının ve ülkeler arasındaki ilişkilerin şekillenmesi açısından, veriler göz önünde 

bulundurulduğunda, ülkelerin ellerinde bulunan kaynakların verimli kullanılmasına yönelik 

politika yapıcılar tarafından daha etkin çalışmalar yapılmalıdır. 
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RELATIONSHIP BETWEEN ECOLOGICAL POLLUTION AND HUMAN  

DEVELOPMENT INDEX IN AZERBAIJAN: ECONOMETRIC ESTIMATION 

Farhad Alif oglu Mirzayev* 

Murad Yusif oglu Yusifov** 

Faiq Aliheydar oglu Nuriyev*** 

 

Abstract 

 In the study the ecological impacts on human development index was estimated 

econometrically in Azerbaijan. Additionally, the impact of GDP per capita over HDI was 

estimated too. As the trend component in the econometric model became positive sign it points 

that HDI index has an increasing trend. In the study it was determined that the impact of 

atmosphere pollution is more influential than water pollution. As a result of econometric 

estimation by the standpoint of impact to HDP the impact of atmosphere pollution is 10 times 

influensive than water pollution.  

 Keywords: The pollution of the atmosphere, the pollution of the water , human 

development index , protection of the environment ,ecological pollution, human capital. 

Azerbaycan'da çevre kirliliği ile insani gelişme endeksi arasında ilişki: Ekonometrik uygulama 

Özet 

Bu çalışmada, Azerbaycan'da çevre kirliliği - atmosfer ve su kirliliği ile beşeri 

sermayenin göstergesi olan insani gelişme endeksi arasında ilişki ekonometrik olarak 

incelenmiştir. Aynı anda kişi başına düşen GSYİH’nin insani gelişme endeksine etkisi test 

edilmiştir. Ekonometrik modelde trendin pozetif değer alması Azerbaycan'da insani gelişme 

endeksinin artış eğilimi göstermektedir. Araştırmada, atmosfer kirliliğinin daha etkili olduğu 

tespit edilmiştir. Ekonometrik model uygulamasına göre, Azerbaycan'da insani gelişme 

endeksine etkisi açısından değerlendirdiğimizde atmosfer kirliliği su kirliliğinden 10 kat daha 

fazla etkili olduğu belirlenmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Atmosfer kirliliği ,su kirliliği, çevre kirliliği, insan kapitali,  

insani gelişme endeksi- , çevre koruma, 

 

 Introduction 

 While  applying the economic modelling in sustainable development of economy in 

the same time it is necessary to follow the measures on protection of nature, that is to say 

development of policy for protection of environment providing the control over the use of 

nature should be accepted as one of the urgent problems. Possibility of ecological after-effect 

should be taken into account while making any political and economic decisions. Much to our 

regret that in case of dynamic development protecting the environment the ecological after-
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effects aren`t taken into consideration. Over the last decades rapidly sensible economic growth 

is observed and this process leads to intensive pollution of  the environment - atmosphere and 

water. It infulences the ecological status of the country negatively. Economic growth causes the 

increase in after-effects such as carbon dioxide gas, acid rainning, displacement et.c. All of 

these make necessary to study the relationship between economic growth, human capital, 

human development index  and ecological pollution.  

2. Human Development Index and researches in this scope 

 The concept of human development and sustainable economic development is closely 

interconnected with each other . The subjects in this context are of the most discussed topics in 

recent periods. In its neoclassical growth model R.Solow showed the human development as 

related with economic growth and and factors included to this one [1].   

 United Nations ( UN) stated the concept of human development since 1990. Thus 

"Global Human Development Report" have been preparing and publishing by the United 

Nations Development Programme. "Human Development Report in the Republic of Azerbaijan 

" have been publishing since 1995. This  index  are calculated on bais of gross domestic product 

per capita, life expectancy and education levels[7].    

 Note that the human development index isn`t  a comprehensive for human development. 

For example, such as the indicators gender or income inequality, human rights and political 

freedoms are not included. Nevertheless, this index provides a broader prism to review mutual 

complex relationships among the human development, well-being and income. 

 Here we have modeled the impacts of air pollution, water pollution and GDP per capita 

to the human development index econometrically. 

 There are a lot of researchers in the world who have various studies on this issue. In 

order to asseses the model A.Shaista included to the econometric model some factors such as 

GDP per capita, poverty levels, the level of urbanization, globalization, levels, population 

density and water pollution and the model has been included these ones in a logarithmic. As a 

result of the study the researcher found that GDP per capita has more effects on human 

development than other factors. Thus,  1% increase in GDP per capita has identified an increase 

by 0.24% on human development. While estimating econometrically the other factors such as  

poverty, population density and water pollution have found  the reducing effects on human 

development, however an increasing effects of urbanization level and globalization level has 

been fixed in the study. Note that  it was used the ratio the sum of exports and imports to GDP 

to measure the level of the globalization [2]. 

 It should be noted there are several researches made by World Bank related with the 

Human Development as well. These studies emphasized the importance of human capital 

development. 

3.  Methodology and database. 

 In the study the estimation of factors  impacted on human development index 

econometrically. Here the impacts of air pollution, water pollution and GDP per capita to the 

human development index have been modeled econometrically. 

In general, the effects of air pollution on human health effects is considered to be more effective 

than water. Because there is the water purification process going in the soil itself. As regards the 
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air pollution, this kind of pollution in the atmosphere directly affects human health. This means 

that theoretical expectation of study should be
 
𝛼 > 𝛽 

𝐻𝐷𝐼 = 𝑐 + 𝛿𝑡 + 𝛾𝐷𝑚 + 𝛽𝑋2 + 𝜑𝑋3 + 휀                                          (1) 

and 

𝐻𝐷𝐼 = 𝑐 + 𝛿𝑡 + 𝛾𝐷𝑚 + 𝛼𝑋1 + 𝜑𝑋3 + 휀                                          (2) 

Here , 

HDI- human development index  

𝑡 −trend 

𝐷𝑚 − dummy variable capturing the methodological change, 

 𝑋1 − Air pollution index, 

 𝑋2 − Water pollution index, 

𝑋3 − growth in GDP per capita. 

 and (2) ekonometrik modellərinə nəzəri olaraq qoyulan hipotezlər aşağıdakı kimidir: 

 It is expected from the model results that there are increasing impact of growth in GDP 

per capita (X3) on the human development index (𝜑 > 0), reducing impact of water pollution 

(𝛽 < 0), reducing impact of air pollution  (𝛼 < 0)[3].K.Mazumdar writes in the study that 

there is no unified form of relationships while investigating the relationship between human 

development index and economic growth. He noted that even in rapidly  economic growth 

period the development of human capital may be weaker.[4].     

 Database of study covers the period from 1996 to 2013.  

Table 1. Dependent and explainatory variable of the model. 

Yrs 

Human 

Capital 

Index 

Growth index 

in atmosphere 

pollution  

Growth 

index in 

water 

pollution 

Yrs 

Human 

Capital 

Index 

Growth index 

in atmosphere 

pollution  

Growth 

index in 

water 

pollution 

İİİ AÇ-X1 SÇ-X2  İİİ AÇ-X1 SÇ-X2 

1996 0.697 99.5407 100.8433 2005 0.746 100.0856 100.006 

1997 0.706 100.1841 99.81377 2006 0.773 99.83078 100.012 

1998 0.722 99.8904 99.7810 2007 0.787 100.1084 100.08 

1999 0.738 100.212 100.063 2008 0.691 99.96538 100.0226 

2000 0.741 99.99018 100.024 2009 0.7 100.0642 99.944 

2001 0.744 100.078 99.9941 2010 0.713 99.9598 99.959 

2002 0.746 99.6332 99.958 2011 0.724 100.0480 100.35 

2003 0.729 100.351 100.024 2012 0.734 100.072 99.986 

2004 0.736 100.163 99.958 2013 0.747 100.039 100.127 

 

4. Econometric model estimation and economical interpretation of  the results. 

 Let`s include the model trend, dummy variable capturing methodological change, 

growth index in atmosphere pollution, growth index in water pollution, growth in GDP per 

capita to the model as the factor impacting the human development index. 
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 As there is a change in methodological approach over the period of investigation we 

include to the model dummy variable.  

Table 2. Empirical results of model. 

Variable Model 1(S) Model 2(A) 

𝛿  0.007033 0.007145 

 

[0.001295] [0.001225] 

𝛾  -0.083926 -0.086389 

 

[0.012672 [0.013929] 

𝜑  0.010051 0.015945 

 

[0.01632 [0.026993] 

𝛽  -0.001287 

 

 

[0.013825 

 𝛼  
 

-0.013544 

  

[0.018713] 

c -0.173815 0.463259 

 

[0.061346] [0.237] 

MA(1) 0.902646 

    MA(2) 

 

-0.006494 

R-square 0.896134 0.816395 

Adjusted R-square 0.852857 0.739893 

Akaike info criteria -6.183914 -5.614225 

Schwarz criteria -5.887124 -5.317434 

Hannan-Quinn criteria -6.142991 -5.573301 

Durbin-Watson stat 1.829467 1.83563 

  Gauss-Markov terms are considered as a basis of econometric analysis. Therefore 

autocorrelation of residuals are of great importance. We analyze it through Durbin-Watson 

statistics. Residuals autocorrelation that is to say Durbin-Watson coefficients characterizing the 

autocorrelation are calculated by the following formula: [5].   
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  Here, DW - Durbin-Watson cooefficients, e- residuals. 

  Cədvəl 1-də Durbin-Watson cooefficients have been given in the Table 1. It is known 

from econometric theory that if this coefficient  to be closer to 2 then it is considered more 

reliable. Here the obtained coefficient value is sufficiently reliable and there is no 

autocorrelation in residuals. The other significant criteria is determined by coefficient of 

determination (
2R ). Determination coefficient shows that the 81-89% of change in Human 

development index can be expalined by explainatory factors (atmosphere pollution, water 

pollution, growth in GDP per capita).  

  In generally normal distribution assumes a great importance in econometric analysis. 

Normal distribution of residuals covers the Gauss-Markov terms. In western econometric 

literatures there are some methods to determine the normal distribution. These tests are: 

residuals histogramma, normal distribution plots and Jarque-Bera test. In this study we examine 
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the normal distribution trough Jarque-Bera test.  

 
Figure 1. Model 1 and 2 normal distribution tests 

  The figure 1 depicted above gives information about normal distribution. If we cast a 

glance at Jarque-Bera coefficient we can see that it is sufficiently significant. In generally, if 

Jarque-Bera coefficient is close to 0 then distribution gets the shape of normality. 

If we look at figure 1 we can see that  distribution of residuals is normal. While investigating the 

econometric relations one of the main aspects is staionarity term.  

 
Figure 2. Model 1 and 2  stationarity graph 

   Results of heterscedasticity tests became sufficiently significant. It is an important in 

economeric analysis. We applied to “Breusch-Pagan-Godfrey” test to test the heteroscedasticity 

(look at: Table 3). Sum of explained squares equal to 1.89 and 2.18.  If we examine it due to 

chi-square critic value  in both significance levels it is less than critic value. Addtionally if we 

look through the results of heteroscedasticity 0.495 and 0.0611 probability value is more than 

0.05. It proves the significance of the results of heteroscedasticity. It proves that there is no 

heteroscedastisity  problem. In otherwords by applying this test we can define that residuals 

dispersion is close to constant value again[7]. 

 

Table 3. Heterscedasticity tests 

Model 1. Heterscedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey   

F-statistics 0.753814 Prob. F(4,13) 0.573 

Obs*R-square 3.388932 Prob. Chi-sqr (4) 0.495 

Scaled explained SS 1.897306 Prob. Chi-sqr (4) 0.754 
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Model 2- Heterscedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey  

F-statistics 3.251424 Prob. F(4,13) 0.0469 

Obs*R-square 9.001971 Prob. Chi-sqr (4) 0.0611 

Scaled explained SS 2.180945 Prob. Chi-sqr (4) 0.7025 

  We examine the stationarity on based of Unit root test through “EViews” software. The 

results of Dickey-Fuller test are given in table 4. So, Dickey-Fuller test value is more than critic 

value with 95% confidence interval (3.17>3,06).  So,  with 95% confidence interval residuals is 

stationary. 

Table 4. Stationarity test 

Null Hypothesis: RESID01 has a unit root 

  Exogen: Constant 

  Lag length: 1 

    t-Statistics   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.174766 0.041 

Tests critic values: 1% level -3.92035 

 

5% level -3.065585 

  10% level -2.673459 
 

 

 
Figure 3. Stationarity graphics 

 By using the information given Table 2  we can determine how HDI index depends on 

atmosphere pollution and water pollution.  
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HDI = 0.4632 + 0.007t − 0.08Dm − 0.00128X2 + 0.01X3          (3) 

 As mentioned above (3) model growth in water pollution index by 1unit will reduce 

HDI index 0.0012 unit. As it seems from the parameter of model growth index in GDP per 

capita became a sufficiently significant. So, by 1unit increase in growth index in GDP per capita 

will determine the increase in HDI index by 0.01unit. Because of trend became positive sign it 

showed that HDI index was in increasing trend. Dummy variable capturing the methodological 

change points that methodological change impact to decrease in HDI index by 0.08 unit. 

 Let`s estimate the impacts of atmosphere pollution on human development index:  

HDI = −0.1738 + 0.007t − 0.08Dm − 0.0135X1 + 0.01X3           (4) 

As it is seen from (4) model growth in atmosphere pollution index by 1unit will reduce HDI 

index 0.0135 unit. Comparative analysis of model estimation shows that the impact of 

atmosphere pollution to HDI index is 10 times influensive than water pollution. 

 

 
Figure 4. Change in model variables over the period 

  In generally the results obtained from model emphasize that it needs to pay a more 

attention to atmosphere pollution. Self cleaning process of water resources is one of the natural 

events. Self cleaning process depends on some factors (physical, chemical and biological). We 

can point that oxidizing organic and non-organic substances like self-cleanning processes. 

Fauna and flora take a great role in cleanning the water resources.  

5. Conclusion 

We can conclude from this study that by 1unit increase in growth index in GDP per 

capita will determine the increase in HDI index by 0.01unit. It confirms our initial assumptions 

and proves that growth in GDP per capita is one of the main challenges for increasing the HDI 

index. As well as growth in water pollution index by 1unit will reduce HDI index 0.0012 unit. 

As the trend became positive sign it showed that HDI index was in increasing trend. Dummy 

variable capturing the methodological change points that methodological change impact to 

decrease in HDI index by 0.08 unit. Growth in atmosphere pollution index by 1unit will reduce 

HDI index 0.0135 unit. Hence, comparative analysis of model estimation shows that the impact 

of atmosphere pollutions to HDI index is 10 times influensive than water pollutions. 

 As a conclusions we can introduce that it is necessary to treat more carefully to 

atmosphere pollutions.Results of study assume a scientific and practical importance in the scope 
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of economic growth, ecological problems and human development context. 
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ORTA ASYA’DA BÜYÜME ORANININ BELİRLEYİCİLERİ:  

EKONOMETRİK BİR ANALİZ 

Mehmet DİKKAYA 

Özgür KANBİR 

 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmada, geçiş ekonomilerinden olan beş Orta Asya Cumhuriyeti 

(Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan) için GSYH büyüme oranının 

belirleyicileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın bu ülke grubuyla sınırlandırılmış 

olmasının nedeni, bu ülkelerin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi diğer devletlerden 

önemli ölçüde farklılık göstermeleri ve kendi aralarında önemli ölçüde homojen özellikler 

göstermeleridir.  

Yöntem: Çalışmanın ampirik kısmında, beş Orta Asya Cumhuriyeti, 1991-2014 dönemi 

için ekonometrik olarak analiz edilmiştir. Bu dönem için Arellano-Bond dinamik panel veri 

analizi ile robust tahmin yapılmıştır.  

Bulgular: Yapılan analiz sonucunda, doğrudan yabancı yatırımlar, enflasyon oranı, iş 

gücünün yıllık büyüme oranı, sermayenin yüzde büyüme oranı ve dışa açıklık oranı ile 

ekonomik büyüme arasında “pozitif” ilişki bulunmuştur. Analizin en dikkate değer tarafı ise, dış 

ticaret hacminin GSYH’ye oranı şeklinde hesaplanmış olan dışa açıklık oranının, büyüme oranı 

ile kurduğu güçlü ilişkiyi ortaya çıkarmasıdır. Analiz sonucuna göre, dışa açıklık oranında 

yüzde birlik bir artış GSYH büyüme oranını yüzde 9,49 artırmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Büyüme Oranı, Dışa Açıklık, Panel Veri Analizi 

Jel Kodu: C5, O5, F4 

DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH IN CENTRAL ASIA: AN ECONOMETRIC ANALYSIS 

ABSTRACT 

Purpose: In this study, determinants of GDP growth rate have been tried to determine 

for five Central Asian Republics (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and 

Uzbekistan). The study was limited to this group of countries. Because they show significant 

differences from other countries of the Commonwealth of Independent States (CIS) and they 

have common homogeneous characteristics, the study was limited to this group of countries. 

Method: In the empirical part of the study, five Central Asian republics were analyzed 

econometrically between 1991 and 2014. The Arellano-Bond dynamic panel data analysis with 

robust estimates was made for this period. 

Results: The results showed there are positive correlations between economic growth 

and foreign direct investments, the rate of inflation, annual growth rate of the labor force, 

percentage growth rate of the capital, and openness. The most notable part of the analysis is that 
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there is a strong relationship among the openness and the growth rate. According to our results, 

if there is an increase in openness one percent, GDP growth rate rises 9.49 per cent. 

Key Words: Central Asia, growth rate, openness, panel data analyses 

JEL Codes: C5, O5, F4 

 

GİRİŞ 

1980’larda başlayan neo-liberal küreselleşme dalgası ve ABD öncülüğünde ortaya çıkan 

yeni dünya düzeni, dünya ekonomi politiğinde çok önemli dönüşümlere neden olmuştur. Bu 

dönüşümlerin önemli bir boyutu, 25 Aralık 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması şeklinde 

ortaya çıkmış; bu eksende Avrasya coğrafyasında sosyalizmden piyasa ekonomisine geçiş 

süreci başlamış ve yeni bağımsız devletler ortaya çıkmıştır. Bu ülkelerin bir kısmı Bağımsız 

Devletler Topluluğu’nu (BDT), Orta Asya Ekonomik Topluluğu’nu (OAET), Şanghay İş Birliği 

Örgütü’nü (ŞİÖ) oluşturarak Sovyet dezentegrasyonu sonrasında yeni bir entegrasyon sürecini 

başlatmıştır. Bu ülkelerin IMF ve Dünya Bankası üyelikleri ile küresel sisteme entegre 

olmalarıyla gözlenen bu yeni konjonktür, “geçiş ekonomileri” adıyla yeni bir bilimsel çalışma 

alanı ortaya çıkarmıştır.  

Son yirmi beş yılda dışa açılma ve farklı ölçülerde liberalleşme sürecine giren bu 

ülkelerin iktisadi analizi, iktisat yazınında ekonomik gelişme teorilerinin uygulamadaki 

sonuçlarını görme bakımından faydalı olacaktır. 

Geçiş ekonomileri kendi içinde ekonomik ve sosyal özellikleri ile homojenlik 

göstermeleri bakımından dört grupta incelenmektedir. Bunlar; Orta ve Doğru Avrupa Ülkeleri, 

Baltık Cumhuriyetleri, Orta Asya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyeleridir.  

Bu çalışmada, Orta Asya ülkelerine yönelik olarak, ekonomik büyüme oranın 

belirleyicileri tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu amaçla, doğrudan yabancı yatırımlar, enflasyon 

oranı, iş gücünün yıllık büyüme oranı, sermayenin yüzde büyüme oranı ve dışa açıklık oranı 

gibi makroekonomik değişkenler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğü 

incelenmiştir.  

Çalışmanın ilk bölümde Orta Asya’da Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonrası süreç 

kısaca özetlenecek ve Orta Asya ülkelerinin ekonomik problemleri çerçevesinde bir analiz 

yapılacaktır. İkinci bölümde ise literatür ve model açıklanarak ekonometrik analiz sonuçları 

ortaya konacaktır. 

I. Sovyetler Birliği Sonrası Orta Asya Ülkelerinde Ekonomik Gelişmeler ve Büyüme 

Sovyetler Birliği’nin 1991 Aralık ayında dağılmasıyla birlikte literatürde “geçiş 

ekonomileri” adı altında yeni ekonomik ve politik bir alan oluşmuştur. Avrasya coğrafyasında 

oluşan bu yeni bağımsız devletlerin tamamı geçiş ekonomisi olarak adlandırılmıştır. Yirmi beş 

yıldır, henüz tam olarak bittiği söylenemeyecek olan bu geçiş sürecinin temel yol haritası, 

liberal reformlar ve dışa açılma ile uluslararası kapitalist dünya ekonomisi ile bütünleşme 

şeklindedir.  

Bu çalışmanın konusu olan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve 

Tacikistan’dan oluşan Orta Asya devletleri, birbirlerinden farklı boyutlarda ve değişen 

yoğunlukta bu geçiş sürecinin içerisinde yer almaktadır. Bu ülkeler, geçiş ekonomileri içinde, 

kendi aralarında sosyo ekonomik çerçevede benzer özellikler taşıyan ülkelerdir. Bu benzerlik, 
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ortak sosyo-politik tarihin (kadim Türkistan) birer parçası olmalarından, ortak Sovyet(leştirme) 

politikalarına maruz kalmaktan ve hammadde ve tarımsal hasılaya dayanan benzer ekonomik 

yapılara sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. 

Tablo 1: Orta Asya Devletleri İçin 2014 Yılı Seçilmiş Göstergeler 

Ülke 

Kişi Başına  

Düşen Gelir 

(dolar) 

GSYİH  

(Cari, milyar 

dolar) 

Nüfus 

(milyon 

kişi) 

Sabit Sermaye 

Yatırımları/GSYİH 

Dünya 10.739 77.960.607 7.259,7 21,9 

Özbekistan 2.037 62.643.953 30,8 25,2 

Türkmenistan 9.032 47.931.930 5,3 47,2* 

Tacikistan 1.114 9.241.628 8,3 14,0** 

Kazakistan 12.602 217.872.250 17,3 19,9 

Kırgızistan 1.269 7.404.413 5,8 3,.1 

Kaynak: World Data Bank, World Development Indicators; *2012 yılı; **2013 yılı 

Tablo 1’e bakıldığında, kişi başına düşen gelirde Kazakistan ve Türkmenistan dışında 

Orta Asya’nın oldukça düşük değerlere sahip olduğu görülmektedir. Kazakistan ve 

Türkmenistan’ın kişi başına düşen milli geliri ise, 2014 yılı dünya ortalamasına oldukça 

yakındır.  

  2014 yılında yaklaşık 67 milyonluk nüfusuyla beş ülkenin GSYİH’si, dünya 

GSYİH’sinin yüzde 0,4’ünü oluşturmaktadır. Bu itibarla, bu ülkelerin dünya ekonomisi içindeki 

toplam payı oldukça düşük seviyededir. Ancak bölgenin önemli bir enerji yatağı olması, gelecek 

açısından stratejik bir öneme haiz olduğu izlenimini doğurmaktadır. Brzezinksi’ye göre (2005: 

178) bölge Kuveyt, Meksika Körfezi ya da Kuzey Denizi’nin sahip olduğu petrol ve doğal gaz 

rezervlerinden daha büyük bir rezerve sahiptir. Bu açıdan bölgede uluslararası büyük aktörlerin 

etkinlikleri yoğundur. 

Üretim yapısı birbirine eklemlenmiş olan Sovyet ekonomik yapısının 1990’ların başında 

dağılması her ülkeyi kendi gelişme sorunuyla baş başa bırakmıştır. Bağımsızlık sonrası 

ekonomik gelişmelere bakıldığında, bu ülke grubunun 1991 sonrasında türbülansa girdiği 

görülmüştür.  

Büyüme oranları incelendiğinde, geçiş sürecinin ilk yıllarında büyüme performansının 

oldukça kötü gerçekleştiği görülmektedir. Grafik 1’den görüldüğü gibi büyüme rakamları hızlı 

bir şekilde düşüş yaşamış ve beş ülkenin tamamında yüzde onun üzerinde küçülme değerleri 

görülmeye başlanmıştır. Grup olarak bu ülkelerde büyüme rakamlarının pozitif değerler alması 

ancak iki binli yıllarda görülmeye başlanmıştır. Bu dönem büyüme sorunun aşılmaya çalışıldığı 

bir dönem olmuştur.  
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Kaynak: World Data Bank, World Development Indicators 

Grafik 2’de ihracat ve ithalat toplamının GSYİH’ya oranı olarak hesaplanmış dışa 

açıklık oranı görülmektedir. İki binli yıllar, büyüme rakamlarının pozitife dönmesine paralel 

olarak aynı zamanda dışa açılmanın arttığı dönemlerdir. 

 

Burada sabit sermaye yatırımları, dışa açıklık oranı ve büyüme rakamları açısından en 

dikkat çekici ülke olarak Türkmenistan görünmektedir. Ülkenin dışa açıklık oranı % 60’ları 

geçmiştir. Doğalgaz rezervlerinin avantajı ile Türkmenistan’da ortaya çıkan ekonomik 

performans, içinde bulunduğu ülke grubunun üzerinde seyretmektedir. Dışa açılma sürecinde 
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başarılı olan diğer bir ülke, bu gurubun Tacikistan’dan sonraki en fakir ülkesi görünümünde 

olan Kırgızistan’dır. Kırgızistan’da dışa açıklık oranları yüzde 50 civarında dalgalanmaktadır.  

Dışa açıklık oranını büyüme ile ilişkisini gösteren Şekil 1’e bakıldığında ise Orta Asya 

devletleri için iki değişken arasındaki ilişki çok açık ve net gözlenememektedir. Bu ülke grubu, 

dışa açılmanın avantajlarını özellikle 2000’li yıllarda itibaren yaşamaya başlamıştır. Uzun yıllar 

kapalı ve belirli ölçülerde birbirine entegre bir ekonomik sistemde kalan bu ülkeler, geçiş 

döneminin ilk on yıllık şokunu atlattıktan sonra toparlanma süreci içerisine girmişlerdir. 

Şekil 1: Büyüme Oranındaki Yüzde Artış Ve Dışa Açıklık Oranı Arasındaki İlişki (1991-2014) 

 
Kaynak: World DataBank-World Development Indicators verilerinden oluşturulmuştur 

Şekil 1’de dışa açıklığın artması ile birlikte büyüme oranları arasındaki ilişki aşağıda panel veri 

analizi ile ekonometrik olarak test edilerek incelenecektir. 

II. EKONOMİK BÜYÜMENİN BELİRLEYİCİLERİ 

Ekonomik büyümenin belirleyici unsurları şu başlıklar altında toplanabilir;  
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Kuşkusuz ülkelerin büyüme süreçleri tarihsel olarak incelendiğinde, yerli ve dış 
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ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle Doğu Asya ülkeleri gibi gelişmekte olan ülkelerdeki 

yüksek büyüme hızlarının, GSMH’den ayrılan yüksek yatırım paylarına bağlı olduğu 

görülmüştür.  

Büyümenin insan kaynağına bakıldığında, nüfusun yapısı ön plana çıkmaktadır. Nüfus 

artış hızı, eğitim düzeyi ve sağlık koşulları gibi unsurlar büyümeyi etkileyen önemli bir 

kaynaktır. Özellikle yeni içsel büyüme kuramları, büyüme açısından beşeri sermaye ve 

teknolojik gelişmenin önemine vurgu yapmışlardır. 

Teknolojik gelişme, verimliliği artırarak ekonomik büyüme ve kalkınma sürecini 

hızlandırmaktadır. Ülkenin teknoloji üretebilmesi önemli iken geçiş ekonomileri gibi dışa 

açılma sürecindeki ülkelerde teknoloji üretiminin yetersiz olması durumunda teknoloji ithalatı 

da önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkabilmektedir. Büyüme sürecinde kaynakların rasyonel 

kullanılması açısından kimi zaman teknolojinin üretilmesi önemli iken, kimi zaman da ithalatı 

önemli olmaktadır. Örneğin, içten yanmalı motor teknolojisini yeniden keşfedip kaynakları bu 

alanda yoğunlaştırmak yerine, bu alanda teknoloji/patent ithalatı yapılması; bunun yanında 

farklı teknoloji ve enerji türlerini kullanabilen (elektrikli ve sürücüsüz otomobil gibi) yeni 

araçların üretimi üzerine çalışılması, kaynakların daha rasyonel kullanılması anlamına 

gelebilecektir.  

İktisat yazınında mutlak üstünlükler ve karşılaştırmalı üstünlük teorileri ile başlayan, dış 

ticaretin ve dışa açıklığın büyümeyi ne yönde etkileyeceğine yönelik önemli bir literatür 

oluşmuştur. Bu konudaki temel iki farklı bakış açısı liberal ve Marksist yaklaşımlarda 

görülmektedir.  Liberal analizde, dış ticaret özellikle yerli ülkenin ihtiyaç duyduğu teknoloji, 

yeni fikirler ile sermaye ve ara mallarının girişini sağladığı ölçüde olumlu katkısı artacaktır 

(Rodrik, 1999: 32-33). Bununla birlikte ihracata yönelik üretim yapan sektörlerde ihracat artışı 

ve bu sektörlerdeki istihdam artışı ile büyümeyi olumlu yönde etkileyecektir (Dikkaya ve 

Üzümcü, 2016:103). Özellikle çalışmamızın bulguları içerisinde en dikkat çekici olan yön 

burasıdır. Analiz kısmında görüleceği gibi, bu ülke grubu için dışa açılma sürecinin büyüme ile 

olan ilişkisi yüksek düzeyde pozitif çıkmıştır. Dışa açılma sürecini destekleyecek olan yapısal 

dönüşüm reformları ile kaynak dağılımının optimize edilmeye çalışılması, dışa açılmanın 

yararlarını artıracak uygulamalardır.  

Enflasyon oranı, bütçe açığı, para arzı gibi değişkenlerle ifade edilen makroekonomik istikrar, 

büyüme sürecinde yatırımcıların güven duyabilecekleri bir ekonomik ortam yaratmaktadır. 

Bunu destekleyecek şekilde politik ve sosyal belirsizliklerin azalmasıyla makroekonomik 

istikrar büyümeye katkı sağlayacak bir faktördür.  

Finansal piyasalar ve finansal derinlik hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 

ülkelerde temel bir ekonomik performansı belirleyen önemli bir unsurdur. Hem teorik hem de 

uygulamalı kanıtlar şunu göstermiştir ki, katı finansal kısıtlamalar ekonomik büyüme açısından 

olumsuz sonuçları olmuştur (Maxwell, 2000: 108). Özellikle yerli ve yabancı atıl fonların uzun 

vadeli yatırımlara dönüşebilmesi büyümenin önemli bir belirleyicisi olmaktadır. 

Doğal kaynaklar ve iklim koşullarının büyümeye olumlu etkisi olması muhtemel iken 

bu tek başına yeterli bir unsur değildir. Yüksek sermaye stoku yatırımlarıyla desteklenmeyen 

doğal kaynak ekonomisi, bu ürünlerin ihraç edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu tip ülkeler, 

ihraç ektikleri doğal kaynakları, yüksek katma değerli ürünler olarak ithal etmek durumunda 

kaldıklarından dolayı içeriden dışarıya sürekli bir kaynak transferi sürecini yaşamak durumunda 

kalmaktadırlar.  
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Sosyal ve kültürel faktörlerin büyüme ve kalkınma üzerinde olumlu ya da olumsuz 

etkileri olduğu üzerine kimi çalışmalar yapılmıştır. Bunların en ünlüsü Boeke’nin sosyal ikilik 

kuramıdır. Her ne kadar evrensel ve standart toplum biçimleri reçeteleri sunulması doğru bir 

yaklaşım olmasa da, toplumsal yapının, büyüme ve kalkınma sürecini derinden etkilemekte 

olduğu sosyal bir gerçekliktir. Toplumların demokratik yapıda olup olmamaları, karar alma 

tercihlerinde kaderci olup olmamaları, girişimci yapıları, hukuk düzenleri, yenilikler 

karşısındaki tutumları, eleştirel düşünce ve itaatkârlığa yönelik eğitim anlayışları gibi unsurlar 

da büyümenin önemli kaynakları arasında yer almaktadır.  

A- LİTERATÜR 

Literatürde ekonomik büyümenin belirleyicileri üzerine, tüketim düzeyi, enerji ithalatı, 

yabancı doğrudan yatırımlar, farklı değişkenler kullanılmaktadır. Geçiş ekonomileri özel bir 

ülke grubu olduğundan dolayı, özellikle literatürde bu gruba yönelik analizler, çalışmamız 

açısından önem taşımaktadır.  

Geçiş ekonomilerinde büyümenin belirleyicileri üzerine yapılan çalışmalarda bazı 

“başlangıç koşulu değişkenleri” açısından olumlu ve olumsuz büyüme süreci yaşandığına dair 

sonuçlar ortaya konmuştur.  

Bu konuda yapılan bazı çalışmalar şunlardır; Fischer vd. (1996), De Melo vd. (1997), 

Denizer (1997), Berg vd. (1999), Wolf (1999), Havrylyshyn ve Rooden (2000), Redulescu ve 

Barlow (2002), Fischer ve Sahay (2004).  Bu çalışmalarda ülkelerin ekonomik gelişmişlik 

seviyeleri; sosyalist sistemde kalınan süre; daha önce bağımsız olunup olunmadığı; gelişmiş 

piyasa ekonomilerine olan mesafe gibi koşullar başlangıç koşulları olarak değerlendirilmiştir 

(Ağayev ve Yamak, 2009:185). Bu çerçevede, başlangıç koşulları büyüme açısından 

destekleyici ya da zorlaştırıcı olabilmektedir. 

Dış ticaretin büyüme ile olan ilişkisi konusunda yapılan çalışmalarda, dış ticaret 

gelişmelerinin ülke açısından olumlu olmasının, büyümeyi de olumlu yönde etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu konudaki bazı çalışmalar; Christoffersen ve Doyle (1998) ve Havrylyshyn ve 

Rooden (2000); Falcetti vd. (2005) ile Aslund ve Jenish (2005) gibidir. 

Başka bazı çalışmalarda ise büyüme oranının, “piyasa ekonomisini geliştirmeye 

yönelik reformları” nasıl etkilediği konusu üzerinde durulmuştur. Bu çalışmalardan bazıları 

şunlardır; Selowsky ve Martin (1997), Hernandez-Cata (1997), Christoffersen ve Doyle (1998), 

Havrylyshyn vd. (1998), Berg vd. (1999), Falcetti vd. (2000 ve 2005), Wyplosz (2000), 

Fidrmuc (2001), Koivu (2002), Chubrik (2004), Mickiewicz (2005) ve Staehr (2005). Bu 

amaçla yapılan çalışmalarda piyasa ekonomisini geliştirmeye yönelik reformların kısa dönemde 

değil ancak uzun dönemde büyüme oranı üzerine pozitif etkilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bu ülke grubuna yönelik çalışmalardan bir kısmı da “makroekonomik istikrarın” 

büyüme oranları üzerindeki etkileri üzerine yapılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları; Hernandez-

Cata (1997), Christoffersen ve Doyle (1998), Fischer vd. (1998), Berg vd. (1999), Wolf (1999), 

Grogan ve Moers (2001), Falcetti vd. (2005). Bu çalışmalar, makroekonomik istikrarın (fiyat 

istikrarı ve bütçe açıklarının azaltılması) büyümeyi olumlu yönde etkilediğini göstermiştir.   

Bazı çalışmalarda ise, “dış ticaretin büyüme oranı üzerindeki etkileri” 

sorgulanmıştır. Christoffersen ve Doyle (1998) ve Havrylyshyn ve Rooden (2000); Aslund ve 

Jenish (2005); Falcetti vd.  (2005) yaptığı çalışmalarda, dış ticaret ve büyüme arasında anlamlı 

bir pozitif ilişki bulunmuştur.   
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Eriş ve Ulaşan’ın (2013) yaptığı 66 geçiş ekonomisi için 1960-2000 döneminde ticari 

açıklık ve uzun dönem ekonomik büyüme üzerine Bayesian model ile yaptıkları çalışmada ticari 

açıklığın uzun dönem ekonomik büyüme ile güçlü bir ilişkisin olduğu gözlenmiştir. 

B-MODEL ve VERİ SETİ 

Bu çalışmada yer alan panel veri analizinde kullanılan veriler World Bank Indicator’dan 

alınmıştır. Üretim fonksiyonundan türetilmiş olan model şu şekilde oluşturulmuştur:  

gdpgrit=α0+α1capit+α2labit+α3fdiofgdpit+α4openit+α5gdpdefit+uit 

Kullanılan modelde, i ülkeyi, t yıl değişkenini,  ifade etmektedir.  Diğer değişkenler 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 
 

Analizde dışa düşenler Hadi’nin (1992:761) yöntemiyle elde edilmiştir. Gayrisafi Yurt İçi 

Hasıladaki büyümenin belirleyicilerini tespit etmek için ilk olarak havuzlanmış panel en küçük 

kareler yöntemi ile tahmin yapılmıştır.  

 Tablo 2’de özet istatistiği yer almaktadır. 
 

Tablo 2: Özet İstatistiği 

    

Değişken Gözlem Ort. Std. Hat. Min.       Mak. 

 time  120 2002.5 6.951211 1991 2014 

cno  120 3 1.420143 1 5 

fdiofgdp  113 4.581259 4.082755 -.6367574 22.52356 

gdpgr  120 2.792418 8.583935 -29 16.5 

capgr  105 2.694691 23.9894 -65.21739 87.77271 

lab  115 2.04746 1.079738 -1.129443 4.059979 

open  106 1.003753 .5244928 .2641335 2.136203 

gdpdef  120 441.066 831.6173 .0000348 4892.726 

out  96 .375 .4866643 0 1 

_est_re  120 .8 .4016772 0 1 

 

C-ANALİZ SONUÇLARI  

 Analiz sonuçları aşağıda yer alan Tablo 3’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: Değişken adları ve kısaltmaları 

Değişken Kısaltma 

GSYH büyüme oranı (yıllık %)  gdpgr 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar, net girişler (% of GSYH)  fdiofgdp 

Enflasyon oranı, GSYH deflatör (yıllık %)  gdpdef 

İş gücünün yıllık büyüme oranı (%) lab 

Sermayenin yüzde büyümesi (%) capgr 

Dışa açıklık oranı ((ithalat+ihracat)/GSYH)*100) open 
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.  Tablo 2: Panel Analiz Sonuçları 

 (Havuzlanmış 

En Küçük 

Kareler) 

(Rassal 

Etkiler) 

(Sabit Etkiler) (Arellano-

Bond Tahmin) 

Değişkenler gdpgr gdpgr gdpgr gdpgr 

L.gdpgr    0.465*** 

     (0.108) 

capgr 0.0475* 0.0475* 0.0429 0.0494*** 

  (0.0279) (0.0279) (0.0278) (0.00529) 

lab 2.459*** 2.459*** 3.976*** 1.739** 

  (0.546) (0.546) (0.888) (0.844) 

fdiofgdp 0.363* 0.363** 0.143 0.0609 

  (0.185) (0.185) (0.221) (0.159) 

open 7.916*** 7.916*** 12.65*** 9.492** 

  (2.032) (2.032) (3.963) (4.785) 

gdpdef 0.00414*** 0.00414*** 0.00356*** 0.00150** 

  (0.00084) (0.00084) (0.00097) (0.00062) 

out -12.94*** -12.94*** -11.49*** -6.730*** 

  (2.303) (2.303) (2.41) (0.913) 

Constant -8.459*** -8.459*** -15.63*** -9.617 

  (1.996) (1.996) (4.491) (6.987) 

Observations 96 96 96 91 

R-squared 0.536  0.534  

Number of cno  5 5 5 

Standart Hatalar Parantez İçinde Gösterilmiştir; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 Havuzlanmış en küçük kareler sonuçları tablo 3’te birinci sütunda gösterilmiştir. Panel 

Rassal etkiler için genelleştirilmiş en küçük kareler tahmin sonuçları 2. sütunda verilmiştir.  

Panel sabit etkiler tahmin sonuçları sütun 3’te verilmiştir. Hausman testi yapıldığında Ho 

hipotezi reddedilmiş ve sabit etkiler kullanılmıştır.  

 Wooldridge otokorelasyon testi sonuçlarına göre ise, otokorelasyon sorunun meydana 

geldiği görülmüştür. 

 Değişen varyansın varlığına yönelik incelemede, grup değişen varyans için geliştirilmiş 

Wald testi kullanılmıştır. Test sonuçları değişen varyans problemine işaret etmiştir. 

Değişen varyans ve otokorelasyon sorunları nedeniyle Arellano-Bond (1992:277) dinamik panel 

veri yöntemi ile robust tahmin yapılmıştır.  

Robust tahminle yapılan analiz sonuçlarına göre,  analizde yer alan tüm değişkenlerin, 

GSYH büyümesini pozitif yönde etkilediği gözlenmiştir. 

Tablonun ilk satırında yer alan L.gdpgr değişkeni, bir yıl gecikmeli büyüme oranını 

ifade etmektedir. Analiz sonucu, bir yıl önceki büyüme oranı yüzde bir artarsa, cari yıldaki 

büyüme oranı da yüzde 0,46 artacağını gösterge. Bunun anlamı, analizde yer alan ülkelerde bir 

önceki yılda yaşanmış büyüme oranının, cari yıla pozitif manada etki ettiğidir. 

Sermaye büyümesi yüzde bir artarsa, GSYH büyümesi yüzde 0,049 artmaktadır. Buna 

göre sermayedeki büyümenin, GSYH büyümesine katkısı vardır, ancak bu katkı düşük düzeyde 

kalmaktadır. Burada sermaye artışının önemli olduğu ancak sermayenin verimli şekilde 

kullanılmadığı yorumu yapılabilir.  
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İş gücündeki artışın da büyüme oranına pozitif katkısı vardır. İş gücünün yüzde bir 

artması durumunda, büyüm oranı yüzde 1.73 artmaktadır. İş gücündeki artışın sermayedeki 

artıştan daha fazla büyümeye katkı sağlaması, üretim sürecinde azalan verimler bölgesine 

girilmemiş olduğu var sayımı ile, emeğin verimliliğinin sermayenin verimliliğinden daha fazla 

olduğunu göstermektedir.  

Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla deflatörünün, büyümeye etkisi pozitif bulunmuştur. Buna 

göre deflatörde yüzde birlik bir artış, büyüme oranında yüzde 0,001 gibi düşük bir oranda artışa 

neden olmaktadır. Bu sonuç, düşük düzeyde enflasyon oranının piyasa ekonomisi açısından 

pozitif katkı sağlayacağı şeklinde değerlendirilebilir.  

Analizdeki diğer değişken olan, doğrudan yabancı yatırımların büyüme oranı 

üzerindeki etkisi ise istatistiki olarak anlamsız bulunmuştur. Bununla birlikte doğrudan yabancı 

yatırımlar ile büyüme oranı arasındaki ilişki pozitiftir. 

Analizin en dikkat çekici yanı “dışa açıklık” bağlamında ortaya çıkmıştır. Buna göre, 

dışa açıklık oranının % 1 artması durumunda, GSYH büyüme oranı % 9,49 artmakta olduğu 

görülmüştür. Buna göre, ilgili ülke grubunda dış ticaret hacmi, büyüme oranını en fazla 

etkileyen değişken olarak ortaya çıkmıştır. Dışa açıklık oranının, dolayısıyla dış ticaret 

hacminin GSYH’ye oranının yüksek düzeyde büyüme katkısı, bu ülke grubu için büyümenin en 

önemli dinamiğinin dış ticaret olduğunu göstermektedir.  

SONUÇ 

Yaklaşık yirmi beş yıldır dışa açılma sürecinde olan bu ülke grubunda, ekonomik 

gelişme ve büyüme oranının en önemli belirleyicisi dışa açıklık ve dolayısıyla dış ticaretin 

geliştirilmesi olmuştur. Bu durum, iktisat yazınındaki dışa açılma-serbest dış ticaret-büyüme 

ilişkisi konusundaki çalışma alanına yeni bir örnek ile katkı sağlayabilecektir.  

Dışa açıklık ve serbest dış ticaret ile ülkenin kalkınması konusunda birbirinden farklı 

yaklaşımlar söz konusu olmuştur. Bu yaklaşımlar üç grupta toplanabilir; i) dış ticaret 

kalkınmaya neden olur ii) dış ticaret kalkınmaya başlamanın tetikleyicisidir iii) dış ticaret, 

ödemeler dengesi ve dış ticaret hadlerini kötüleştirerek kalkınmaya engel olur.  

Yapılan ampirik çalışmanın sonuçlarına göre, dış ticaret beş Orta Asya ülkesinde 

büyüme oranı üzerinde pozitif yönde güçlü bir etkiye sahiptir. Ancak bu büyüme oranının ne 

derecede sürdürülebildiği ve kalkınma sürecine ne seviyede katkı sağlayacağı başka bir analizin 

konusu olabilecektir. Ancak bu kısıtları da göz önüne alarak, analiz sonuçlarıyla ilgili şu 

yorumda bulunulabilir; dış ticaret engelleri ve hadlerinde olumsuz bir gelişme olmadığı sürece 

devam edecek olan büyüme oranları, bu ülke grubu için bir kalkınma nedeni sayılabilir.  

Sonuçlar Adam Smith’den itibaren gelişmekte olan serbest dış ticaret ve kalkınma 

ilişkisini doğrular nitelikte güçlü sonuçlar ortaya koymuştur. Buna göre, bu ülke grubunun 

büyüme ve gelişmesini destekleyen temel unsurlardan biri ve en önemlisi dışa açılma ve serbest 

dış ticaret rejiminin uygulanmasıdır. 
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HEDONİK KONUT FİYATLARININ MEKANSAL EKONOMETRİK ANALİZİ:  

ANTALYA ÖRNEĞİ 

Sabriye GÜVEN*  

Mehmet MERT** 

Özet 

   Bu çalışmada Antalya ili için mekânsal bağımlılığın konut fiyatları üzerinde etkili olup 

olmadığını tespit etmek amacıyla mekânsal ekonometrik analiz yapılmıştır. Antalya’nın 3 

merkez ilçesinde (Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez) bulunan 55 mahallesindeki satılık konut 

fiyatları açıklanan değişken, bu fiyatları etkileyen faktörler açıklayıcı değişken olmak üzere 

hedonik konut fiyatı modeli oluşturulmuştur. Mekânsal ekonometrik analiz için Anselin vd. 

(2006) tarafından geliştirilen GeoDa paket programı kullanılmış ve iktisadi ve istatistiki 

beklentilere uygun modelin Robust Mekânsal Gecikme Modeli olduğuna karar verilmiştir. Elde 

analiz sonuçlarına göre Antalya için konut fiyatları üzerinde en çok etkili olan faktörler; 

konutun deniz manzaralı olması, ısınma sisteminin bulunması, bulunduğu mahallenin yüksek 

gelir düzeyine sahip olması, kapalı otoparkının olması ve konutlar arasında komşuluğa bağlı 

mekânsal etkileşimin bulunmasıdır. Konutun bulunduğu konumun denize uzak olması, konutun 

kat sayısının artması ve binanın yaşlı olması ise konut fiyatlarını negatif olarak etkilemektedir. 

Ayrıca konutun güney cephe dışındaki cephelere sahip olması istatistiksel olarak anlamsız 

bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Antalya, mekânsal ekonometri, hedonik konut fiyatı modeli 

Spatial Econometrics Analysis of Hedonic Hausing Prices: The Case of Antalya 

Abstract 

In this study, spatial econometric analysis was conducted to determine whether there is 

spatial dependence effecting on housing prices in Antalya. Hedonic housing price model was 

cerated to determine the factors that effect on housing prices for sale in 3 center districts of 

Antalya (Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa). Spatial econometric analysis was carried out using 

the Geoda package software which devoloped by Anselin et al. (2006). Robust Spatial Lag 

Model, it was decided that the appropriate model based on economic and statistical 

expectations. According to results of analysis; the most important factors that positive effect on 

housing prices for Antalya: housing has sea view; having heating systems; being in the region of 

high level income; having parking garege and having spatial dependence. It has also been 

noticed that house’s distance to sea; increasing the number of housing floors and the age of 

building have decreased the price of housing. Moreover, having the front outside the southern 

facade of the housing was found to be statistically insignificant. 

Keywords: Antalya,spatial econometrics, hedonic house price 
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GİRİŞ 

Konut yalnızca bir barınak değil, aynı zamanda dayanıklı bir tüketim malı, bireyler için 

bir güvence kaynağı, bir yatırım aracı ve yaşam çevresinin oluşumunda yapı taşıdır. Nüfus 

oranlarındaki hızlı artış, tarımdaki yapısal değişim, sanayileşme, sosyal ve kültürel gelişmeler 

ve kırdan kente göç sonucu ortaya çıkan konut ihtiyacı konut sektörüne ayrı bir önem 

kazandırmıştır.  

Konut sektörünün büyük ölçüde yerli sermayeye dayanması, istihdam potansiyelinin 

bulunması, başta imalat olmak üzere birçok sektörle sıkı bir girdi-çıktı ilişkisi içerisinde olması 

bu sektörü lokomotif sektörlerden birisi haline getirmiş ve böylece bu sektör GSMH’nın 

vazgeçilmez unsurlarından birisi olmuştur. Bu durum konut sektörünün detaylı araştırılmasını 

gerekli kılmaktadır. Özellikle Türkiye gibi konut sektörünün hız bir şekilde büyüdüğü ve konut 

piyasasının hızla derinleştiği bir ekonomide konut fiyatları ekonomi için önemli değişkenler 

arasındadır ve bu değişkeni takip etmek önem arz etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası 10  verilerine bakıldığında da, Ocak 2010-Mart 2015 döneminde Türkiye’de konut 

fiyatlarının yüzde 78,8 artış kaydettiğini ve bu artışın 18,2 puanlık kısmının konutun 

özelliklerinde meydana gelen kalite değişimlerinden kaynaklandığını, geri kalan kısmın ise saf 

fiyat artışı olduğunu ortaya koymuştur.  

Antalya için konut sektörü incelendiğinde konut fiyatlarının 2003-2008 döneminde %50 

artış göstererek zirve yaptığı görülmüştür. Küresel krizle birlikte konut fiyatları 2011 yılına 

kadar düşme eğilimi göstermiş ancak krizin etkilerinin geçmesiyle birlikte 2010-2014 yıllarında 

%37 oranında hızlı bir yükseliş sergilemiştir. Ayrıca yatırım amaçlı düşünüldüğünde 

amortisman süresi Avrupa’da 30-35 yıl iken Antalya’da bu sürenin 17 yıl olduğu görülmektedir 

(REIDIN, 2014; aktaran Kördiş vd. 2014: 105). Bunların yanında Antalya’da hane halkı gelir 

düzeyi, Antalya’ya özgü iklimsel koşullar, turizm faaliyetleri ve 2012 yılında yürürlüğe giren 

Mütekabiliyet yasası ile birlikte yabancılara tanınan gayrimenkul satış kolaylıkları gibi faktörler 

başta olmak üzere birçok faktör Antalya’ya iç göçü hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu durum 

konuta olan talebi yükseltmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu 11  veri tabanından elde edilen 

verilere göre, Antalya 2010-2015 yılları arasında net göç hızı en yüksek olan iller arasında yer 

almış ve Antalya’nın nüfusu 2010 yılında 1.978.333 iken 2015 yılında 2.288.456 kişiye 

ulaşmıştır. Son 6 yıl için net göç hızı en yüksek olan 5 il Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1: 2010-2015 Yılları Arasında Net Göç Hızı En Yüksek olan 5 İl 

Yıllar Tekirdağ Karabük Gümüşhane Kocaeli Antalya 

2010 14.99 0.57 -9.83 9.74 12.84 

2011 16.58 -3.76 10.92 8.3 13.23 

2012 16.7 22.76 16.14 7 9.94 

2013 15.71 8.62 39.78 9.84 11.43 

2014 24.25 1.05 18.9 14.4 12.87 

2015 22.15 18.96 17.99 17.13 12.34 

Bu bağlamda, ekonomiyi canlandırmada ve istihdam sağlamada etkili olan konut 

piyasası için konut fiyatlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi oldukça önem arz etmektedir. 

Türkiye için bu faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmış çalışmalar incelendiğinde hedonik 

fiyat modeli kullanıldığı ancak konut fiyatları üzerinde oldukça etkili olan mekânsal 

bağımlılığın dikkate alınmadığı görülmüştür. Bu çalışmada Antalya ili için mekânsal 

bağımlılığın konut fiyatları üzerinde etkili olup olmadığını görmek amacıyla hedonik konut 

                                                   
10 http://www.tcmb.gov.tr/  
11 https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr  

http://www.tcmb.gov.tr/
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr
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fiyatlarının mekânsal ekonometrik analizi yapılmıştır. Antalya’nın 3 merkez ilçe (Muratpaşa, 

Konyaaltı ve Kepez) sınırları içerisinde bulunan 55 mahallesindeki satılık konut fiyatları 

açıklanan değişken, bu fiyatları etkileyen faktörler açıklayıcı değişken olmak üzere hedonik 

konut fiyatı modeli oluşturulmuş ve bu modele mekânsal ekonometrik analiz uygulanmıştır. 

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde literatürde konut sektörü ile ilgili çeşitli 

yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalara yer verilmiştir. İkinci bölümde araştırmada 

kullanılan veri seti ve model tanımlanmıştır. Ayrıca mekânsal otokorelasyon, mekânsal ağırlık 

matrisi, mekânsal regresyon modellerin teorisi açıklanmıştır. Üçüncü bölümde yapılan 

uygulama sonucunda elde edilen ampirik sonuçlar tablolaştırılmış ve bulgular yorumlanmıştır. 

Son olarak sonuç ve değerlendirme yapılmıştır.  

I. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatür incelendiğinde mekânsal ekonometrik analiz yöntemlerinin kullanımının son 

yıllarda artış gösterdiği dikkat çekmiştir. Konut sektörü ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında 

yapılmış olan çalışmalara bakıldığında, konut gayrimenkulünün, heterojen bir mal olmasından 

dolayı çok geniş bir perspektiften incelenebildiği görülmüştür. Farklı disiplinler tarafından 

yapılan çalışmalarda konut fiyatlarını belirleyen faktörler farklı amaç doğrultusunda 

araştırılmıştır. Genel olarak bu çalışmalarda, regresyon analizi, yapay sinir ağları ve hedonik 

konut fiyatı modeli başta olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Aşağıda konut sektörü ile 

ilgili yurtiçi ve yurtdışında çeşitli yöntemler kullanılarak yapılmış olan bazı çalışmalara yer 

verilmiştir. 

Basu ve Thibodeau (1998) yapmış oldukları çalışmada 1991Q4 – 1993Q1 dönemi için 

Dallas’ta bulunan sekiz konut piyasasındaki 5.320 eve ait verileri kullanarak hedonik konut 

fiyatı modeli oluşturmuşlardır. Her bir konut piyasası için ayrı ayrı GEKK tahminlerini elde 

etmişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara göre 4 konut piyasası için 1.200 metre yarıçapındaki yerler 

arasında mekânsal otokorelasyon olduğu, 2 piyasa için mekânsal otokorelasyonun var olduğu ve 

diğer 2 piyasa için ise mekânsal otokorelasyonun olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.  

Case vd. (2004) çalışmalarında ev fiyatı modellerine mekânsal ve zamansal bileşenleri 

dâhil ederek dört ayrı model oluşturmuşlar ve bu modellerin analizinde kullandıkları farklı 

yöntemleri karşılaştırmışlardır. Yakın komşuluk ilişkilerinin önemli olduğuna işaret etmişler ve 

mekânsal trend analizi ve bölge sayım değişkenlerinin performans göstermediği sonucuna 

ulaşmışlardır.    

Kim ve Park (2005) kümeleme analizi yardımıyla Kore’de bulunan Seul ve çevresindeki 

kasabalar için konut piyasası bölümleme ve onun belirleyenlerini analiz etmişlerdir. Analiz 

sonuçlarına göre, konut fiyatları yüksek olan bazı kasabalarda konut fiyatlarındaki değişim 

oranları çok düşük iken dış etkenlere karşı hassas olan bazı kasabalarda fiyatlar düşük olsa bile 

değişim oranlarının çok yüksek olduğunu görmüşlerdir. Ayrıca piyasada para akışı fazla olduğu 

durumda konuta yapılacak olan yatırımın artacağını ve hisse senetleri, tahviller ve yabancı para 

alışverişi arttıkça konut fiyatlarındaki değişim oranlarının azalacağını söylemişlerdir. 

Anselin ve Gallo (2006)  hedonik konut fiyat modellerinin tahmininde mekânsal 

otokorelasyon ve heterojenliğin hesaba katılması gerektiğini vurgulamışlardır. Eyaletler için 

oluşturulan gösterge değişkenlerinin mekânsal heterojenliği açıklamada yeterli olamayacağı 

bulgusuna ulaşmışlardır.    

Anselin ve Lozano-Gracia (2008) ABD’nin dört farklı eyaleti için hava kirliliğinin 

hedonik konut fiyatı model tahminlerini etkileyip etkilemeyeceğini araştırmışlardır. Bu 



 

 

 

17
th

 International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

213 

 

araştırma için dört eyalette bulunan 100.000’ in üzerinde satılık ev fiyatlarına ait verileri 

toplamışlar ve mekânsal bağımlılığı hesaba katan 2AEKK tahmin yöntemini kullanmışlardır. 

Elde ettikleri sonuçlarda kirlilik değişkeni ve komşuluk ölçüsünde büyük değişiklikler olduğunu 

görmüşlerdir. Genel olarak değerlendirdiklerinde ise ödemeye isteklilik ve hedonik model 

sonuçlarının daha anlamlı olduğunu söylemişlerdir. Ayrıca mekânsal etki göz ardı edildiğinde 

etkin olmayan sonuçların elde edileceği sonucunu çıkarmışlardır. 

Öztürk ve Fitöz (2009) yapmış oldukları çalışmada regresyon analizi yardımıyla 

Türkiye konut piyasasında konut arzının ve talebinin belirleyicilerini ortaya koymuşlardır. 

Analiz sonuçlarına göre, kişi başına düşen milli gelir, konut fiyatları (iktisadi olarak ters yönlü 

ilişki olması beklenmektedir) ve faiz oranları (iktisadi olarak ters yönlü ilişki olması 

beklenmektedir) ile konut talebi arasında pozitif yönlü bir ilişki; demografik faktörler ile konut 

talebi arasında ise önemsiz bir ilişki bulmuşlardır. Ayrıca, konut arzını belirleyen 

değişkenlerinden kişi başına düşen milli gelir, konut fiyatları ve likidite genişlemesi ile konut 

arzı arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunduğunu tespit etmişlerdir. 

Cingöz (2010) İstanbul’da hızlı bir şekilde artış gösteren kapalı site konut fiyatlarını 

etkileyen faktörlerin tahmini için hedonik analiz yöntemini kullanmıştır. Çalışmanın veri seti 

2010 yılı Ocak-Mart aylarını kapsamaktadır. Elde ettiği sonuçlara göre, konutun bulunduğu 

semtin fiyat üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ve bunun yanında konutun şehir 

merkezine uzak olması fiyatı negatif yönde etkilerken, konutun bulunduğu sitede otopark ve 

suni gölet olması konut fiyatlarını pozitif yönde etkilediğini tespit etmiştir. Ayrıca konutun 

büyüklüğünün ve oda sayısının artmasının da fiyatta artış meydana getirdiğini bulmuştur. 

Ekşioğlu Çeintahra ve Çubukçu (2011) ihmal edildiğini düşündükleri mekânsal estetiğin 

konut fiyatları üzerindeki etkisini hedonik fiyat yöntemi ile ölçmeye çalışmışlardır. İzmir ili 

Karşıyaka ilçesinde seçilen bir bölgeden, 18 emlâk komisyoncusu ile anketler yapılmış ve 48 

kiralanmış, 52 satın alınmış konut hakkında veri toplamışlar ve bu konutların cephe ve çevre 

bakımından 101 lise öğrencisi tarafından mekânsal estetik ölçütlerinin değerlendirilmesini 

sağlamışlardır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, mekânsal estetik ölçütlerinden ‘konuta sahip 

olma isteğinin’ satın alma fiyatını; konutun çevresinin ‘karmaşık’ ve ‘bakımlı’ olma durumunun 

ise kiralanma fiyatını etkilediğini görmüşlerdir. 

Yayar ve Gül (2014) yapmış oldukları çalışmada Mersin kent merkezinde bulunan 

apartman dairelerinin fiyatını etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlamışlardır. Çalışmalarında 

739 apartman dairesine ait verileri kullanmışlardır. Model sonuçlarına göre, konutun kullanım 

alanı, mutfak büyüklüğü, pazara uzaklık, banyo sayısı, garaj, merkezi uydu sistemi, özel 

güvenlik ve asansör sayısı değişkenlerinin konut fiyatlarını artırdığını ancak konutun bahçeye 

sahip olması, site içinde olması, toplu taşıma araçlarına uzak olması ve eski olması gibi 

faktörlerin ise konut fiyatlarını azalttığını bulmuşlardır. 

Yayar ve Karaca (2014) araştırmalarında TR83 Bölgesinde bulunan apartman 

dairelerinin satış fiyatlarını etkileyen faktörleri ve bu faktörlerin marjinal etkilerini belirlemeyi 

amaçlamışlardır. Apartman dairelerinin fiziksel, çevresel ve konut piyasası özelliklerini 

kapsayan soru formlarını bölgede bulunan emlakçılara uygulamış ve hedonik fiyat modelini 

regresyon analizi ile tahmin etmişlerdir. Anlamlı buldukları on üç değişkenin, konut fiyatlarını 

pozitif yönde etkilediğini ve sekiz değişkenin ise negatif yönde etkilediğini görmüşlerdir. 

Apartman fiyatlarını pozitif yönde etkileyen en önemli değişkenlerin; banyo sayısı, asansörlü 

olması, konutun bulvarda ve kaloriferli olması, negatif yönde etkileyen en önemli değişkenlerin 

ise konutun Çorum Kent Merkezinde olması, yakıt olarak fueloil kullanması ve birinci katta 

olması olduğunu tespit etmişlerdir. 
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Kördiş vd. (2014) Antalya’da konut fiyatlarını etkileyen faktörleri hedonik fiyatlama 

yöntemi ile analiz etmişlerdir. Çalışmalarında Antalya’nın üç merkez ilçesinde (Kepez, 

Konyaaltı ve Muratpaşa) bulunan 55 mahalleyi ele almışlardır. Bu mahalleri hem genel hem de 

düşük gelir, orta gelir ve yüksek gelir düzeylerine göre üç gruba ayırmışlar ve dört ayrı model 

tahmini yapmışlardır. Dört model birlikte değerlendirdiklerinde Antalya’da konut fiyatlarını 

etkileyen önemli faktörlerin, konutun genişliği, yüksek gelirli bölgede olması, deniz manzaralı 

olması ve kapalı oto parkının bulunması olduğu sonucuna varmışlardır.  

Kavas (2014) konut fiyatlarını gerçeğe en yakın şekilde tahmin etmek amacıyla, 

konutun sahip olduğu fiziksel, yapısal ve çevresel özellikler ile pazar özelliklerini ele alarak 

karar destek modeli oluşturmayı amaçlamıştır. Kriterleri belirlemek için regresyon analizi 

uygulamıştır. Seçilen bölgede yer alan 1168 konutun değerleri üzerinden yapılan regresyon 

analizi sonucunda, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde fiyatlarının belirlenmesinde aktif rol oynayan 

11 kriter belirlemiştir. Daha sonra belirlenen kriterleri girdi olarak kullanan bir karar destek 

modeli oluşturmuştur. Kriterlerin konut fiyatının belirlenmesinde farklı ağırlıklara sahip 

olduklarını düşündüğünden dolayı kriterlerin ağırlıklarını belirlemek üzere analitik hiyerarşi 

süreci (AHP) uygulamış ve her bir kriterin ayrı ayrı, konut fiyatını belirlemedeki ağırlıkları 

saptamıştır. Konutların her bir kriter için normalize edilmiş değeri ile ilgili kriterin ağırlığı 

çarpılarak, konutun ilgili kriterden elde ettiği puan belirlemiştir. Sonrasında tüm kriterler için 

hesaplanan bu değerler toplanarak, konutun nihai puanını belirlemiştir. 

Çiçek ve Hatırlı (2015) hedonik konut fiyatı modeli analizi yardımıyla Isparta ilinde 

konut fiyatlarını etkileyen faktörleri belirlemişlerdir. Elde ettikleri analiz sonuçlarına göre, 

konutun şehir merkezine uzak olması, hava kirliliği, konutun konumu, konutun yaşı, büyüklüğü, 

oda sayısı, kaloriferli olması, otoparkının olması ve güney cepheye sahip olması gibi unsurların 

konut fiyatını etkilemede önemli rol oynadığını görmüşlerdir.  

Konut fiyatları, konutunun yapıldığı arsanın maaliyeti, yapımında kullanılan 

malzemenin miktarı ve kalitesi, bulunduğu konum, büyüklüğü, manzaralı olup olmadığı, yaşı, 

bulunduğu kat ve güvenlikli olup olmaması gibi birçok faktör tarafından belirlenmektedir. 

Konut, birçok özelliği aynı anda içinde barındırdığından dolayı heterojen yapıya sahip bir mal 

olmaktadır. Bu heterojen yapı konut fiyatlarının farklılaşmasına neden olmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında konut fiyatının belirlenmesi, birçok değişken ve kısıtı aynı anda içinde barındıran 

karmaşık bir problemdir. Bu çalışmada da Antalya’nın 3 merkez ilçesindeki 55 mahallesinde 

bulunan satılık konut fiyatlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla, daha etkin tahminler 

elde etmeye imkân sağlayan ve eksikliği hissedilen mekânsal ekonometrik analiz tercih 

edilmiştir. 

II. METOT 

A.VERİ ve DEĞİŞKENLER 

Konut, içerisinde birçok özelliği barındırdığından dolayı heterojen mal olarak 

tanımlanmakta ve bu farklı özelliklerin konut fiyatı üzerinde ne derece etkili olduğunu 

görebilmek için yaygın olarak Lancester (1966)’in tüketici tercih teorisine dayanan Hedonik 

Fiyat Modeli yöntemi kullanılmaktadır. Hedonik fiyat modeli, heterojen bir malın özelliklerinin 

fiyat üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu model, heterojen bir malın 

fiyatını, onu oluşturan farklı özelliklerden her birinin marjinal fiyatının toplamından oluştuğunu 

varsaymaktadır. Hedonik model ile öncelikle bir malın sahip olduğu özellikler ile o malın fiyatı 

arasında ilişki kurulmakta daha sonra da ilave her bir özelliğin malın fiyatı üzerindeki etkisi 
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ayrıştırılarak ilave özellikler ile malların farklılaştırılması sağlanmaktadır (Özkan ve Yalpır, 

2005: 6). Her bir özelliğin değeri regresyon analizi kullanılarak tahmin edilebilmektedir 

(Shimizu et all, 2010: 354).   

Aynı bölgedeki konutlar yakın zaman diliminde inşa edilme eğiliminde olduğundan 

dolayı yapısal özellikleri ve konum olanakları bakımından çok fazla benzerlik göstermekte ve 

böylece konut fiyatları arasında mekânsal bir ilişki kaçınılmaz olmaktadır. Mekânsal ilişkiye 

sahip olan birimlerin analizinde, Gauss-Markov hata terimi temel varsayımlarına ek olarak 

mekânsal otokorelasyonun olup olmadığı varsayımınada dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Mekânsal bağımlılık gözardı edildiği durumda hedonik fiyat modeli kullanılarak elde edilen 

paremetre tahminleri etkinliğini kaybedecek ve güven aralıkları güvenilirliklerini yitirecektir 

(Basu ve Thibodeau, 1998: 62-63).  

Bu çalışmada, hedonik konut fiyatı modeline mekânsal ekonometrik analiz uygulanarak 

Antalya’nın üç merkez ilçesinde (Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa) bulunan 55 mahalledeki 

satılık konut fiyatlarını etkileyen faktörler belirlenmek istenmiş ayrıca konut fiyatlarının 

mekânsal etkileşim içinde olup olmadığı araştırılmıştır. Mart-Nisan 2013’te 20 tanesi Kepez, 14 

tanesi Konyaaltı ve 21 tanesi Muratpaşa ilçesinden olmak üzere, 55 mahalleden, toplam 2067 

adet konuta ait veri Sahibinden.com12 ve Hürriyet Emlak13 sitelerinden toplanmıştır.14 Modele 

25 tane açıklayıcı değişken dâhil edilmiştir. Bu değişkenler; konutun bulunduğu mahallenin 

gelir düzeyi, konutun genişliği (m2), konutun denize olan uzaklığı, ısınma tipi, manzara 

durumu, konutun yaşı, binadaki kat sayısı, dairenin bulunduğu kat, oda sayısı, tuvalet/banyo 

sayısı, konutun bulunduğu cephe, asansör, kapıcı, kapalı otopark, açık otopark, havuz, güvenlik 

sistemi, konutun site içerisinde olup olmamasıdır. Ayrıca mekânsal etkileşim olup olmadığını 

ölçmek amacıyla mekânsal hata ve mekânsal gecikme değişkenleri de modele sonradan 

eklenmiştir. Verilerin mekânsal ekonometrik analizinde Anselin vd. (2006) tarafından 

geliştirilen GeoDa istatistiksel paket programı kullanılmıştır.  

Çalışmada ele alınan 55 mahalle alfabetik sıraya göre verilmiştir. Bu mahalleler: Ahatlı, 

Altınkum, Arapsuyu, Atatürk, Bahçelievler, Bayındır, Çağlayan, Demircikara, Deniz, 

Doğuyaka, Düdenbaşı, Emek, Fabrikalar, Fener, Gazi, Gündoğdu, Gürsu, Güvenlik, Habibler, 

Hurma, Kanal, Karşıyaka, Kızılsaray, Kızıltoprak, Kuşkavağı, Kuzey Yaka, Kültür, Liman, 

Mehmet Akif Ersoy, Mehmetçik, Meltem, Memurevleri, Meydankavağı, Molla Yusuf, 

Öğretmenevleri, Özgürlük, Pınarbaşı, Sarısu, Siteler, Soğuksu, Sütçüler, Şafak, Şirinyalı, 

Teomanpaşa, Toros, Uluç, Uncalı, Üçgen, Varlık, Yeniemek, Yeşilbahçe, Yeşiltepe, Yıldız, 

Yükseliş ve Zerdalilik.  

Modelde kullanılan değişkenlere ait betimsel istatistiklerden bazıları aşağıda verilmiştir. 

Satılık konut fiyatlarına bakıldığında, Mehmet Akif Ersoy, Habibler, Düdenbaşı ve 

Kuzey Yaka gibi mahallelerde en düşük değerlere sahip olduğu ve Yeşilbahçe, Çağlayan, 

Bahçelievler ve Şirinyalı gibi mahallelerde en yüksek değere sahip olduğu görülmüştür. 

Konutun metrekare cinsinden değerlerine bakıldığında, konutun genişliğinin en az olduğu 

mahalleler Mehmet Akif Ersoy, Sarısu ve Mehmetçik iken en fazla olduğu mahallelerin 

Öğretmen Evleri ve Pınarbaşı mahalleleri olduğu görülmüştür. Konutun yaşına bakıldığında, 

Mehmet Akif Ersoy mahallesindeki tüm konutları sıfır olduğu daha sonra Mehmetçik, 

Teomanpaşa ve Fabrikalar mahallesindeki konutların ortalama yaşının çok düşük olduğu ancak 

                                                   
12 https://www.sahibinden.com/satilik  
13http://www.hurriyetemlak.com/emlak-konut   
14 Veriler Gizem KÖRDİŞ tarafından toplanmıştır. 

https://www.sahibinden.com/satilik
http://www.hurriyetemlak.com/emlak-konut
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Bahçelievler, Meltem, Kızılsaray, Varlık, Deniz ve Memurevleri gibi mahallelerde bulunan 

konutların yaşlarının ortalamasının 15 ve üzerinde olduğu görülmüştür. Konutun bulunduğu 

mahallelere göre ortalama kaç katlı olduğuna bakıldığında, Fabrikalar, Yeniemek ve Kanal 

mahallelerindeki konutların az katlı olduğu ve en fazla kat ortalamasına sahip mahallerin 

Hurma, Uncalı, Siteler ve Meltem mahalleleri olduğu görülmüştür. Konutun site içinde olup 

olmadığına bakıldığında, 55 mahalleden 14’ünde bulunan konutların site içinde bulunmadığı, 

Sarısu mahallesindeki konutların tamamının ise site içinde olduğu, ayrıca Uluç, Siteler, 

Mehmetçik, Molla Yusuf, Uncalı ve Meltem mahallelerinden alınan konutların yaklaşık 

%80’inin site içinde olduğu görülmüştür. Genel olarak modeldeki tüm değişkenler 

değerlendirildiğinde de aynı bölgede bulunan konut özelliklerinin benzerlik gösterdiği sonucuna 

varılmıştır.  

İlk olarak 55 mahallede bulunan satılık konut fiyatları arasında mekânsal bir etkileşim 

olup olmadığını belirlemek amacıyla Hedonik Konut Fiyatı Modeli oluşturulmuş ve EKK 

tahmini yapılmıştır. Tahmin edilecek olan Hedonik Konut Fiyatı Modeli aşağıdaki gibi ifade 

edilmiştir. 

𝑙𝑛𝑓𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑚𝑘 + 𝛽2𝑑𝑛𝑧𝑦𝑘𝑛𝑙𝑘 + 𝛽3𝑑𝑛𝑧𝑢𝑧𝑘𝑙𝑘 + 𝛽4𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎 + 𝛽5𝑘𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟 + 𝛽6𝑔𝑒𝑙𝑖𝑟2 +
𝛽7𝑔𝑒𝑙𝑖𝑟3 + 𝛽8𝑑𝑜𝑔𝑎 + 𝛽9𝑑𝑒𝑛𝑖𝑧 + 𝛽10𝑦𝑎𝑠 + 𝛽11𝑘𝑎𝑐𝑘𝑎𝑡𝑙𝑖 + 𝛽12𝑘𝑐𝑛𝑐𝑘𝑎𝑡 + 𝛽13𝑜𝑑𝑎𝑠𝑦𝑠 + 𝛽14𝑏𝑎𝑛𝑦𝑜 +
𝛽15𝑔𝑢𝑛𝑒𝑦 + 𝛽16𝑘𝑢𝑧𝑒𝑦 + 𝛽17𝑑𝑜𝑔𝑢 + 𝛽18𝑏𝑎𝑡𝑖 + 𝛽19𝑎𝑠𝑎𝑛𝑠𝑜𝑟 + 𝛽20𝑘𝑎𝑝𝑖𝑐𝑖 + 𝛽21𝑘𝑜𝑡𝑜 + 𝛽22𝑎𝑜𝑡𝑜 +
𝛽23𝑔𝑢𝑣𝑒𝑛𝑙𝑖𝑘 + 𝛽24ℎ𝑎𝑣𝑢𝑧 + 𝛽25𝑠𝑖𝑡𝑒𝑖𝑐𝑖 + 𝑢   (1) 

Açıklanan değişken: 

lnfyt : Satılık konut fiyatlarının doğal logaritması 

Açıklayıcı değişkenler: 

mk : Konutun genişliğinin metrekare cinsinden değeri 

dnzyknlk : Konut denize yakın ise 1; aksi durumda 0 

dnzuzklk : Konut denize uzak ise 1; aksi durumda 0 

klima : Konut klimaya sahip ise 1; aksi durumda 0 

kalorifer : Konut kalorifere sahip ise 1; aksi durumda 0 

gelir2 : Konutun bulunduğu mahalle orta gelir grubunda ise 1; aksi durumda 0 

gelir3 : Konutun bulunduğu mahalle yüksek gelir grubunda ise 1; aksi durumda 0 

doga : Konut doğa manzarasına sahip ise 1; aksi durumda 0 

deniz : Konut deniz manzarasına sahip ise 1; aksi durumda 0 

yas : Konutun yaşı 

kackatli : Konutun bulunduğu yapının kat sayısı 

kcnckat : Konutun bulunduğu kat sayısı 

odasys : Konutun oda sayısı 

banyo : Konutun tuvalet banyo sayısı 

guney : Konut denize uzak ise 1; aksi durumda 0 

kuzey : Konut denize uzak ise 1; aksi durumda 0 

doğu : Konut denize uzak ise 1; aksi durumda 0 

bati : Konut denize uzak ise 1; aksi durumda 0 

asansor : Konut denize uzak ise 1; aksi durumda 0 

kapici : Konut denize uzak ise 1; aksi durumda 0 

koto : Konut denize uzak ise 1; aksi durumda 0 

aoto : Konut denize uzak ise 1; aksi durumda 0 

guvenlik : Konut denize uzak ise 1; aksi durumda 0 

havuz : Konut denize uzak ise 1; aksi durumda 0 
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siteici : Konut denize uzak ise 1; aksi durumda 0 

u : Hata terimi 

B. MEKÂNSAL EKONOMETRİK MODEL 

Mekânsal ekonometrik yaklaşımının kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada 

da Antalya’nın üç merkez ilçesindeki satılık konut fiyatını etkileyen faktörlerin mekânsal 

ekonometrik analizi ile belirlenmesi amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda hedonik konut fiyatı 

modeli oluşturulmuştur. Hedonik Konut Fiyatı Modelinin mekânsal ekonometrik analizi için üç 

aşama gerekmiştir. İlk aşamada mekânsal bağımlılığı ölçmek için öncelikle yakınlığa veya 

sınırdaşlığa bağlı olarak mekânsal ağırlık matrisi oluşturulmuş ve bu matris yardımıyla hedonik 

modele EKK uygulanmıştır. Bu tahmin sonucunda Moran’s I (1950) istatistiğiyle hatalardaki 

mekânsal bağımlılık tespit edilmiştir. Daha sonra mekânsal bağımlılığın neden kaynaklandığını 

bulabilmek için beş ayrı model denenmiş ve Burridge (1980) ve Anselin (1988b) tarafından 

geliştirilen LM istatistikleri ile uygun mekânsal model belirlenmiştir. Bu modeller sırasıyla; 

Mekânsal Gecikme Modeli (SLag), Mekânsal Hata Modeli (SError), bu iki modelin Robust 

kalıpları ve Mekânsal Gecikmeli Hata Modeli (SLagError) dir. SLag modeli komşu konumların 

bağımlı değişkenlerinin, SError modeli komşu konumların hata terimlerinin ve SLagError 

modeli ise komşu konumların bağımlı değişkenlerinin ve hata terimlerinin aynı anda etkileşim 

içinde olduğunu varsaymaktadır.  Son aşamada ise LM istatistiklerine göre hangi modelin daha 

uygun olduğuna karar verilip seçilen model yorumlanmaktadır. 

1. Mekânsal Bağımlılık 

Mekânsal veri, koordinatları bulunan ve uzayda belli bir konuma sahip verilerdir. Bu 

verilerin analizi için geliştirilen yöntemlerde birbirine yakın birimlerin benzer değerler 

alabileceği ve birbirinden bağımsız olamayacağı kuralından yola çıkılmıştır (Anselin, 1988). 

Ayrıca mekânsal bağımlılık, Coğrafyacı W. Tobler (1970) tarafından coğrafyanın temel 

yasasının “Her şey bir şekilde başka her şeyle ilişkilidir, fakat birbirlerine yakın olan şeyler, 

birbirlerine daha uzak olan şeylere göre daha çok ilişkilidir.” şeklindeki ifadesine 

dayanmaktadır. Mekânsal bağımlılık, coğrafi bir bölge içindeki benzer birimlerin hata terimleri 

arasındaki mekânsal ilişkininin derecesini göstermektedir. (Cliff ve Ord, 1981).  

2. Mekânsal Ağırlıklandırma 

Mekânsal ekonometrik analiz yapılırken, komşu konumların ilişkisini (mekânsal 

otokorelasyonu) ortaya koyabilmek için birimler arasındaki komşuluğu ifade eden mekânsal 

ağırlık matrisi tanımlanmaktadır. Bu matris yardımıyla mekânsal ekonometrik model 

oluşturularak tahmin edilmektedir. Mekânsal ağırlık matrisi W, 𝑛𝑥𝑛  boyutludur (n birim 

sayısıdır). Ağırlık matrisinin elemanları sınırdaşlığa ve uzaklığa bağlı olarak iki farklı şekilde 

oluşturulabilmektedir. İki konum ortak bir sınırı paylaşıyorsa sınırdaşlığa bağlı komşuluğu ifade 

etmektedir. Uzaklığa bağlı komşulukta ise, konumlar arasındaki uzaklık arttıkça komşuluk 

ilişkisi azalmaktadır. 

Anselin (1988) sınır komşuluğunu satranç oyununa benzeterek, kale, fil ve vezir 

komşuluk tanımlarını geliştirmiştir. İki konum ortak bir kenarı paylaşıyorsa kale komşuluğu, 

ortak bir köşeyi paylaşıyorlarsa fil komşuluğu ve ortak bir kenar veya ortak bir köşeyi 

paylaşıyorlarsa vezir komşuluğu olmaktadır. Sınırdaşlığa bağlı ağırlık matrisinin elemanları 0-1 

değerlerini almaktadır. 
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𝑤𝑖𝑗 = {
1, 𝑗 ∈ 𝑁(𝑖)
0, 𝑘𝑜𝑚ş𝑢 𝑑𝑒ğ𝑖𝑙𝑠𝑒

 

burada  𝑤𝑖𝑗, komşuluk matrisinin elemanlarına; 𝑖 ve 𝑗 iki farklı konuma ve 𝑁(𝑖), 𝑖 konumunun 

tüm komşularına karşılık gelmektedir. 

Uzaklığa bağlı komşuluk öklid, mil veya kilometre uzaklığı ile ifade edilebilmektedir. 

Kritik değer komşuluğu ve en yakın k komşuluğu en yaygın kullanılan uzaklık 

komşuluklarındandır.  Ağırlık matrisi elemanları aşağıdaki gibi uzaklığın fonksiyonu olacak 

şekilde ifade edilmektedir. 

𝑤𝑖𝑗 = 𝑔(𝑑𝑖𝑗) 

burada 𝑑𝑖𝑗 , iki konum arasındaki uzaklığa karşılık gelmektedir.  Belirlenen kritik uzaklık 𝑑∗ 

olmak üzere kritik değer komşuluk matrisinin elemanları aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. 

𝑤𝑖𝑗 = {
1,   0 ≤ 𝑑𝑖𝑗 < 𝑑

∗

0, 𝑑𝑖𝑗 ≥ 𝑑
∗  

En yakın k komşuluk matrisinin elemanları, k tane komşu konuma sahip bir konumun en 

kısa uzaklıkta bulunan konuma göre komşu seçilerek belirlenmektedir (Zeren, 2010: 22-24).   

3. Mekânsal Regresyon Modelleri 

Mekânsal ilişkiye sahip olan birimlerin analizinde hata teriminin temel varsayımlarına 

ek olarak mekânsal otokorelasyonun olup olmadığına da dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Mekânsal bağımlılık göz ardı edildiği durumda hedonik fiyat modeli kullanılarak elde edilen 

parametre tahminleri etkinliğini kaybedecek ve güven aralıkları güvenilirliklerini yitirecektir. 

Bu nedenle mekânsal otokorelasyon içeren verilerin analizinde Mekânsal Gecikme Modeli 

(Mekânsal Otoregresif Model) ve Mekânsal Hata Modeli yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Mekânsal Gecikme ve Mekânsal Hata modelleri sırasıyla aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. 

Mekânsal Gecikme Modeli; 

𝑦 = 𝜌𝑊𝑦 + 𝑋𝛽 + 𝑣 

𝑣~𝑁(0, 𝜎2𝐼𝑛) 

          (2) 

burada 𝑦, 𝑛𝑥1 boyutunda açıklanan değişkeni temsil eden vektöre; 𝑋, 𝑛𝑥𝑘 boyutunda k adet 

bağımsız değişkenin matrisine; 𝑊 , 𝑛𝑥𝑛  boyutunda mekânsal ağırlık matrisine; 𝑢 , 𝑛𝑥1 

boyutunda hata terimleri vektörüne; 𝛽, 𝑘𝑥1 boyutunda regresyon katsayılarının vektörüne ve 𝜌, 

mekânsal otoregresif katsayısına karşılık gelmektedir.  𝜌  katsayısı ilgili komşu birimlerin 

bağımlı değişkenleri arasındaki mekânsal bağımlılık katsayısına karşılık gelmekte ve |𝜌| < 1 

olarak kabul edilmektedir. 

Mekânsal Hata Modeli; 

𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝑢 

𝑢 = 𝜆𝑊𝑢 + 𝑒 

𝑒~𝑁(0, 𝜎2𝐼𝑛) 

          (3) 
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burada 𝜆 , ilgili birimin hata terimi ile komşu birimlerin hata terimleri arasındaki mekânsal 

bağımlılık katsayısına karşılık gelmekte ve 𝜆 < 1 kabul edilmektedir (Graff, 2001: 261-263). 

4. Belirleme Testleri 

a. Moran I Testi 

Mekânsal bağımlılık global ve lokal olmak üzere iki ayrı şekilde ölçülebilmektedir. 

Global olarak mekânsal otokorelasyonun varlığını test eden güçlü yöntemlerden birisi Moran 

(1950)’ın testidir. Moran’nın I istatistiği aşağıdaki gibi gösterilmektedir. 

𝐼 =
𝑁

𝑤𝑠
(
𝑢′𝑊𝑢

𝑢′𝑢
)      (4) 

burada 𝑁, gözlem sayısına ve 𝑤𝑠, mekânsal ağırlık matrisinin elemanlarının toplamına karşılık 

gelmektedir.  

Moran’nın I değerleri (-1 ile 1) arasında değişmektedir. Bu değer, 1’e yakın pozitif 

değerler alıyorsa pozitif mekânsal otokorelasyonun (komşu konumların benzer değerlerde 

kümelendiğini), -1’e yakın negatif değerler alıyorsa negatif mekânsal otokorelasyonun (komşu 

konumların zıt değerlerde yayılım gösterdiğini) varlığına ve 0’a yakın ise mekânsal 

otokorelasyonun olmadığına işaret etmektedir. Lokal olarak mekânsal otokorelasyon değerleri 

ise Local Indicators of Spatial Association (LISA) analizi ile ölçülebilmektedir. LISA, her bölge 

için ayrı mekânsal otokorelasyon değeri hesaplamaktadır. LISA analizi ile yüksek-yüksek, 

düşük-düşük, yüksek-düşük ve düşük-yüksek olmak üzere komşu konumlar için dört ayrı sınıf 

elde edilmektedir (Özgür ve Aydın, 2011: 35-36). 

b. Lagranj Çarpanı (Lagrange Multiplier, LM) Testleri 

Moran (1950)’nın I testi mekânsal bağımlılığı ölçme konusunda güçlü bir test olmasına 

rağmen bu teste göre modelin yapısı hakkında herhangi bir bilgi elde edilememektedir.  LM 

testleri, EKK modeline karşılık her iki modelin anlamlı olup olmadığını test etmektedir. Anselin 

vd. (1996) her iki model için test sonuçlarının anlamlı olması durumunda robust tahmincilerin 

kullanılması gerektiğini ve böylece hangi model yardımıyla mekânsal otokorelasyon sorununun 

giderilebileceğinin belirlenebileceğini söylemişlerdir. Ayrıca iki etkinin anlamlı olup olmadığını 

test eden LM testi de geliştirilmiştir.  

Bir sonraki bölümde çalışmanın uygulama aşamasında kullanılan verilerine ve mekânsal 

ekonometrik analiz sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmektedir.   

III. AMPİRİK BULGULAR 

A. EN KÜÇÜK KARELER (EKK) TAHMİN SONUÇLARI 

Hedonik konut fiyatları modelini mekânsal ekonometrik yöntem kullanarak analiz 

etmek için Anselin vd. (2006) tarafından geliştirilen GeoDa istatistiksel paket programı 

kullanılmıştır. Mekânsal ekonometrik analiz yapılırken ilk olarak mekânsal otokorelasyon olup 

olmadığına bakılması gerektiğinden dolayı hedonik konut fiyatı modelinin EKK yöntemi ile 

tahmin edilmesi ve hata terimlerinin elde edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hedonik konut 

fiyatı modeli EKK yöntemi yardımıyla tahmin edilmiş ve tahmin sonuçları Tablo 2’de 

verilmiştir. 
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Tablo 2’deki EKK tahmin sonuçlarına bakıldığında kcnckat, kuzey, doğu ve batı 

değişkenleri dışındaki tüm değişkenlerin en az %10 önem düzeyinde anlamlı olduğu ve 

modeldeki açıklayıcı değişkenlerin Antalya’nın üç merkez ilçesinde bulunan satılık konut 

fiyatlarındaki değişimin yaklaşık %84’ünü açıkladığı görülmüştür. F-istatistiği de modelin 

anlamlı olduğuna işaret etmektedir. Tahmin sonuçlarına göre iktisadi ve istatistiki beklentilere 

daha uygun sonuçlar veren yarı logaritmik model tercih edilmiştir. Yarı logaritmik model kalıbı 

kullanıldığından dolayı elde edilen katsayıların doğrudan yorumlanması mümkün 

olmamaktadır. Açıklayıcı değişkenlerden nicel olanlar 100 ile çarpıldığında açıklanan 

değişkenin yarı esneklik değerini verirken nitel değişkenlerin e tabanına göre antilogu alınıp 

çıkan değerden 1 çıkartılıp ve son olarak 100 ile çarpılıp yorumlanabilmektedir. 

Tablo 2: EKK Tahmin Sonuçları 

Değişkenler Katsayı Standart 

Hata 

Olasılık 

mk 0.00376*** 0.00021 0.00000 

dnzyknlk 0.05700*** 0.01498 0.00015 

dnzuzklk -0.09559*** 0.01959 0.00000 

klima 0.06191*** 0.02058 0.00266 

kalorifer 0.14377*** 0.02486 0.00000 

gelir2 0.17357*** 0.01929 0.00000 

gelir3 0.42218*** 0.02195 0.00000 

doga 0.03952*** 0.01341 0.00324 

deniz 0.37944*** 0.02232 0.00000 

yas -0.00779*** 0.00095 0.00000 

kackatli -0.01078*** 0.00306 0.00044 

kcnckat 0.004468 0.00287 0.12048 

odasys 0.04173*** 0.01082 0.00012 

banyo 0.05199*** 0.01380 0.00017 

guney 0.04059*** 0.01481 0.00621 

kuzey 0.01135 0.01179 0.33601 

dogu -0.00523 0.01241 0.67349 

bati 0.00574 0.01179 0.62590 

asansor 0.10721*** 0.01619 0.00000 

kapici 0.06986*** 0.01810 0.00012 

koto 0.22187*** 0.02354 0.00000 

aoto 0.05293*** 0.01519 0.00050 

guvenlik 0.10925*** 0.01932 0.00000 

siteici -0.03307* 0.01850 0.07411 

sabit 3.81492*** 0.04344 0.00000 

R2: 0.8350 F-ist =370.13*** AIC: 63.8094 SIC: 204.656 
*: %10 düzeyinde anlamlı; **: %5 düzeyinde anlamlı; ***: %1 düzeyinde anlamlı 

Bu hususlar dikkate alındığında Antalya’nın 3 merkez ilçesinde bulunan satılık konut 

fiyatlarını etkileyen en önemli değişkenler; konutun deniz manzaralı olması, konutun gelir 

düzeyi yüksek bir mahallede bulunması, konutun ısınma sistemine sahip olması, kapalı 

otoparkının bulunması, güvenlikli olması ve asansörlü olmasıdır. Konutun bulunduğu konumun 

denize uzak olması, site içinde bulunması, konutun bulunduğu binanın kat sayısının artması ve 

binanın yaşlı olması gibi değişkenler de konut fiyatlarını negatif olarak etkilemektedir. Ayrıca 
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konutun kaçıncı katta bulunduğu ve güney cephesi dışındaki cephelere sahip olması istatistiksel 

olarak anlamsız bulunmuştur. 

B. MEKÂNSAL OTOKORELASYON SONUÇLARI 

Hedonik konut fiyatı modeli EKK yöntemi ile tahmin edildikten sonra elde edilen hata 

terimleri ve oluşturulan mekânsal ağırlık matrisi kullanılarak global olarak modeldeki komşu 

konumlar arasında mekânsal otokorelasyon olup olmadığı Moran (1950)’ın I istatistiği ile test 

edilmiştir.  Öncelikle Şekil 1’de konut fiyatlarının mekânsal dağılımına ait harita verilmiştir. 

Haritaya bakıldığında,  genellikle yüksek değerli satılık konut fiyatlarının kıyı kesimlerde 

kümelendiği ve iç kesimlere doğru fiyatların düştüğü görülmüştür. Bu durum mekânsal 

otokorelasyonun varlığına işaret etse de kesin olarak bir şey söylenememektedir. Şekil 2’de 

Moran I serpilme diyagramı verilmiştir. 

 
Şekil 1: Satılık Konut Fiyatlarının Mekânsal Dağılımı 

Şekil 2’deki serpilme diyagramına göre; x ekseninde doğal logaritmaları alınmış satılık 

konut fiyatları ve y ekseninde komşu konumlardaki doğal logaritmaları alınmış satılık konut 

fiyatlarını gösteren değerler bulunmaktadır. Değerlere bakıldığında pozitif korelasyonun var 

olduğu I. ve III. bölgelerde daha yoğun şekilde bulunduğu görülmektedir. Mekânsal 

otokorelasyonun varlığı tespit edilse bile nereden kaynaklandığı hakkında bilgi LM testleri 

yardımıyla elde edilecektir.   
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Şekil 2: Satılık Konut Fiyatlarının Moran I Serpilme Diyagramı 

Ayrıca lokal olarak ta mekânsal otokorelasyonun var olup olmadığı LISA yöntemi ile 

analiz edilmiş ve harita aşağıda verilmiştir.  

Şekil 3’teki harita sonuçlarına göre satılık konut fiyatları bakımından komşu konumlar 

için anlamlı mekânsal kümelenmenin olduğu görülmektedir. Deniz kıyısındaki kırmızı renkli 

mahallelerde bulunan 430 adet satılık konut fiyatları değerleri arasında pozitif otokorelasyonun 

olduğu ve birbirlerini pozitif yönde etkiledikleri görülmektedir. Aynı şekilde iç kesimlerde ki 

mavi renkli mahallede bulunan 566 adet satılık konut fiyatları değerleri arasında pozitif 

otokorelasyonun olduğu ancak birbirlerini negatif yönde etkiledikleri görülmektedir. Düşük-

Yüksek bölgesinde 74 adet ve Yüksek-Düşük bölgesinde de 42 adet satılık konut fiyatları 

değerleri arasında negatif otokorelasyonun olduğu tespit edilmiştir. 

 

LISA Cluster Map: k_7 , lnfiyat (999 perm) 

              Not Significant (955) 

              High-High (430) 

              Low-Low (566) 

              Low-High (74) 

              High-Low (42) 
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Şekil 3: Satılık Konut Fiyatları için LISA Haritası 

C. UYGUN MODELİN BELİRLENMESİ 

Modeldeki komşu konumlar arasında mekânsal otokorelasyonun varlığı tespit edilmiş 

ancak modelin yapısı hakkında karar verilememiştir. Mekânsal bağımlılığın neden 

kaynaklandığını bulabilmek için beş ayrı model denenmiş ve Burridge (1980) ve Anselin 

(1988b) tarafından geliştirilen LM istatistikleri ile uygun mekânsal model belirlenmiştir. Bu 

modeller sırasıyla; Mekânsal Gecikme Modeli (SLag), Mekânsal Hata Modeli (SError), bu iki 

modelin Robust kalıpları ve Mekânsal Gecikmeli Hata Modeli (SLagError) dir. SLag modeli 

komşu konumların bağımlı değişkenlerinin, SError modeli komşu konumların hata terimlerinin 

ve SLagError modeli ise komşu konumların bağımlı değişkenlerinin ve hata terimlerinin aynı 

anda etkileşim içinde olduğunu varsaymaktadır. Öncelikle LM testleri yardımıyla EKK 

modeline karşılık her iki modelin anlamlı olup olmadığını test edilmiştir. LM test sonuçları 

Tablo 3’te verilmiştir.  

Anselin vd. (1996) her iki model için test sonuçlarının anlamlı olması durumunda robust 

tahmincilerin kullanılması gerektiğini ve böylece hangi model yardımıyla mekânsal 

otokorelasyon sorununun giderilebileceğinin belirlenebileceğini söylemişlerdir. Mekânsal 

Gecikme Modeli için, 𝐻0: 𝜌 = 0 hipotezine karşılık 𝐻1: 𝜌 ≠ 0 alternatif hipotez sınanır iken; 

Mekânsal Hata Modeli için, 𝐻0: 𝜆 = 0  hipotezine karşılık  𝐻1: λ ≠ 0  alternatif hipotezi 

sınanmaktadır. LM istatistikleri Mekânsal Gecikme ve Mekânsal Hata Modeli için sırasıyla 

LM(AR) ve LM(MA) değerlerine karşılık gelmektedir. 𝐿𝑀(AR) ve 𝐿𝑀(MA) testlerinin her ikisi 

de %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı bulunmuş ve Robust𝐿𝑀(MA) < Robust𝐿𝑀(AR) 

olduğundan dolayı mekânsal otokorelasyonun Mekânsal Gecikme Modelinden kaynaklandığı 

sonucuna ulaşılmış ve Robust Mekânsal Gecikme Modeli tahmin sonuçları Tablo 4’te 

verilmiştir. 

Tablo 3: Mekânsal Otokorelasyon Test Sonuçları 

Mekânsal Bağımlılık 

Testi Değerleri 

MI/DF İstatistik Değeri Olasılık 

Moran I 0.1472*** 16.349 0.0000 

LM (AR) 1 109.316 0.0000 

Robust LM (AR) 1 114.153 0.0000 

LM (MA) 1 216.478 0.0000 

Robust LM (MA) 1 6.991 0.0082 

LM (SARMA) 2 113.479 0.0000 
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Tablo 4’teki Robust tahminci kullanılarak elde edilen Mekânsal Gecikme Modeli 

tahmin sonuçlarına bakıldığında; konutun sahip olduğu cephelere karşılık gelen kuzey, doğu ve 

batı cephe gösterge değişkenleri dışındaki tüm değişkenlerin %10 önem düzeyinde anlamlı 

olduğu görülmüştür. Modeldeki açıklayıcı değişkenler Antalya’nın üç merkez ilçesinde bulunan 

satılık konut fiyatlarındaki değişimin yaklaşık %84’ünü açıklamaktadır. F-istatistiği de modelin 

anlamlı olduğuna işaret etmektedir. Antalya’nın 3 merkez ilçesinde bulunan 55 mahalledeki 

satılık konut fiyatlarını etkileyen en önemli değişkenler, konutun deniz manzaralı olması 

(%42.88), konutun gelir düzeyi yüksek bir mahallede bulunması (%28.04), konutun kapalı 

otoparka sahip olması (%25.94), komşu konumlar arasında komşuluğa bağlı mekânsal 

etkileşimin bulunması, konutun ısınma sistemine sahip olması (%12.10), güvenlikli olması 

(%9.43), asansörlü olması (%7.78), binadan sorumlu kapıcının bulunması (%7.78) ve konutun 

denize yakın bir mesafede (%7.78) bulunmasıdır. Konutun bulunduğu konumun denize uzak 

olması (%8.74), site içinde bulunması (%4.13), binanın yaşlı olması (%1.04) ve konutun 

bulunduğu binanın kat sayısının artması (%0.81) gibi değişkenler de konut fiyatlarını negatif 

olarak etkilemektedir. Ayrıca konutun güney cephesi dışındaki cephelere sahip olması 

istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. 

Mekânsal Gecikme Modelinin dirençli tahminci ile elde edilen tahmin sonuçları EKK 

ile elde edilen tahmin sonuçları ile karşılaştırıldığında iktisadi ve istatistiki olarak daha 

anlamlıdır. 𝜌 (rho) katsayı değeri 0.1911 olarak bulunmuştur. Bu durum satılık konut fiyatının 

çevresel, yapısal ve coğrafik konum gibi faktörlerin dışında komşu konumların satılık konut 

fiyatları ile de etkileşim içinde olduğuna işaret etmektedir. 
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Tablo 4: Mekânsal Gecikme Modeli ve Robust Mekânsal Gecikme Modeli Tahmin Sonuçları 

Değişkenler Katsayı Standart 

Hata 

Olasılık 

Değeri 

Katsayı Standart 

Hata 

(White) 

Olasılık 

Değeri 

mk 0.00358*** 0.00022 0.00000 0.00358*** 0.00026 0.00000 

dnzyknlk 0.07505*** 0.01498 0.00015 0.07505*** 0.01631 0.00000 

dnzuzklk -0.08386 - - -0.08386*** 0.02007 0.00002 

klima 0.05107* 0.02094 0.01471 0.05107** 0.01787 0.00427 

kalorifer 0.11428*** 0.02566 0.00000 0.11428*** 0.02452 0.00000 

gelir2 0.11201 0.18052 0.53492 0.11201*** 0.02058 0.00000 

gelir3 0.24722 0.66889 0.71168 0.24722*** 0.03468 0.00000 

doga 0.02943*** 0.01427 0.00394 0.02943** 0.01352 0.02955 

deniz 0.35689*** 0.02585 0.00000 0.35689*** 0.04017 0.00000 

yas -0.01037*** 0.00108 0.00000 -0.01037*** 0.00105 0.00000 

kackatli -0.00811** 0.00322 0.01044 -0.00811** 0.00337 0.01623 

kcnckat 0.00777** 0.00303 0.01048 0.00777** 0.00332 0.01958 

odasys 0.04732*** 0.01146 0.00003 0.04732*** 0.01224 0.00011 

banyo 0.06014*** 0.01480 0.00004 0.06014*** 0.01578 0.00013 

guney 0.02863* 0.01520 0.05966 0.02863** 0.01419 0.04362 

kuzey 0.00911 0.01254 0.46692 0.00911 0.01291 0.47988 

dogu 0.00252 0.01327 0.84888 0.00252 0.01349 0.85130 

bati -0.00168 0.01258 0.89367 -0.00168 0.01278 0.89531 

asansor 0.07505*** 0.01752 0.00001 0.07505*** 0.01873 0.00006 

kapici 0.07059*** 0.01970 0.00034 0.07059*** 0.02125 0.00089 

koto 0.23069*** 0.02518 0.00000 0.23069*** 0.02872 0.00000 

aoto 0.05055*** 0.01560 0.00119 0.05055*** 0.01410 0.00033 

guvenlik 0.09025*** 0.02019 0.00000 0.09025*** 0.02137 0.00002 

siteici -0.04054** 0.01971 0.03972 -0.04054* 0.02069 0.05011 

sabit 2.95492*** 0.1323 0.00000 2.95492*** 0.13808 0.00000 

rho 0.19118*** 0.02744 0.0000 0.19118*** 0.02882 0.0000 

R2: 0.8393 N=2067 AIC: 7.578             SIC: 143.917   

*: %10 düzeyinde anlamlı; **: %5 düzeyinde anlamlı; ***: %1 düzeyinde anlamlı 

Ayrıca EKK ile tahmin edilen model ve robust mekânsal gecikme modelinin AIC ve 

SIC değerleri karşılaştırıldığında robust modelin değerlerinin daha düşük olduğu görülmektedir. 

Ayrıca 𝜌 (rho) katsayısı istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif değerli bulunduğu için pozitif 

otokorelasyonun varlığından söz edilebilmekte ve komşu konumlarda bulunan satılık konut 

fiyatlarındaki artışın ilgili konumun fiyatında da artışa yol açacağı sonucu çıkarılabilmektedir.  

SONUÇ 

Bu çalışmada Antalya’nın 3 merkez ilçesinde (Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa) bulunan 

55 mahalledeki satılık konut fiyatlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla hedonik konut 

fiyatı modeli oluşturulmuş ve bu modele mekânsal ekonometrik analiz uygulanmıştır. İlk olarak 

mekânsal otokorelasyonun olup olmadığını bulabilmek için hedonik konut fiyatı modeli EKK 

yöntemi ile tahmin edilip modelin hata terimleri elde edilmiştir. Daha sonra model için, kale, 
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vezir ve en yakın k komşuluk matrisleri başta olmak üzere mekânsal ağırlık matrisleri 

oluşturulmuş ve istatistiki ve iktisadi beklentileri karşılaması bakımından en uygun komşuluk 

matrisinin en yakın k_7 komşuluk matrisi olduğuna karar verilmiştir. EKK yöntemi kullanılarak 

yapılan tahmin sonucundan elde edilen hata terimleri ve belirlenen en uygun komşuluk matrisi 

yardımıyla mekânsal otokorelasyonun varlığı Moran (1950) I testi ile sınanmış ve 

otokorelasyonun olduğu sonucu çıkartılmıştır. Ayrıca yerel ölçekte mekânsal otokorelasyonun 

olup olmadığı da Moran (1950) I testi sonuçlarına paralel sonuçlar veren LISA analizi ile tespit 

edilmiştir. Mekânsal otokorelasyon sorununun nereden kaynaklandığını belirlemek amacıyla 

LM testleri kullanılmış ve mekânsal otokoralasyonun Mekânsal Gecikme Modelinin robust 

tahmincisi ile giderilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anselin vd. (2006) tarafından geliştirilen GeoDa istatistiksel paket programı yardımıyla 

yapılan Robust Mekânsal Gecikme Modeli ile elde edilen analiz sonuçlarının, literatür 

bölümünde ele alınan ve literatürdeki yapılan diğer benzer çalışmalar ile paralel olduğu 

görülmektedir.  Antalya için konut fiyatları üzerinde en çok etkili olan faktörler sırasıyla; 

konutun deniz manzaralı olması, konutun bulunduğu mahallenin yüksek gelir düzeyinde olması, 

konutlar arasında komşuluğa bağlı mekânsal etkileşimin bulunması, konutun kapıcıya sahip ve 

güvenlikli olmasıdır. Konutun metre karesinin ve kaçıncı katta olduğunun konut fiyatları 

üzerinde pek etkili olmadığı görülmüştür. Ayrıca konutun güney cephe dışındaki cephelere 

sahip olması istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur.   

Konut sektörünün büyük ölçüde yerli sermayeye dayanması, istihdam potansiyelinin 

bulunması ve birçok sektörle sıkı bir girdi-çıktı ilişkisi içerisinde olması bu sektörü lokomotif 

sektörlerden birisi haline getirmiştir. Böylece GSMH’nın vazgeçilmez unsurlarından birisi 

olmuştur. Bu durum konut sektörünün detaylı araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle 

Türkiye gibi konut sektörünün hız bir şekilde büyüdüğü ve konut piyasasının hızla derinleştiği 

bir ekonomide konut fiyatları ekonomi için önemli değişkenler arasındadır. Antalya’ya 

bakıldığında, uygun iklim şartları, yaşanabilir hayat koşullarının bulunması, uluslararası turizm 

için cazibe merkezlerinden biri olması gibi faktörler başta olmak üzere birçok faktörden 

dolayıçok fazla iç göç aldığı ve konut talebinin her geçen gün artış gösterdiği dikkat 

çekmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanından elde edilen verilere göre, Antalya 2010-

2015 yılları arasında net göç hızı en yüksek olan iller arasında yer almış ve Antalya’nın nüfusu 

2010 yılında 1.978.333 iken 2015 yılında 2.288.456 kişiye ulaşmıştır.  

Bu çalışmada Antalya ili için komşuluğa bağlı mekânsal etkileşimin konut fiyatları 

üzerinde ne derece etkili olduğu araştırmak amacıyla hedonik konut fiyatları modelinin 

mekânsal ekonometrik analizi üzerinde durulmuştur. Analiz sonuçlarına göre komşuluğa bağlı 

mekânsal bağımlılığın konut fiyatları üzerinde oldukça etkili olduğu (%19) tespit edilmiştir. Bu 

sonuca göre konut üzerine yatırım yapacakların, emlak ve inşaat firmalarının bu piyasadan daha 

fazla kazanç sağlayabilmelerinde, yakın komşuluk içinde bulunan konut fiyatlarının birbirinden 

etkilendiği durumunu da dikkate almaları gerektiği söylenebilir. Ayrıca literatür incelendiğinde 

Türkiye’de konut fiyatları üzerinde oldukça etkili olan mekânsal bağımlılık düşünülerek yapılan 

çalışma sayısının oldukça az olduğu görülmüş ve bu alanda yapılan çalışmalardan daha etkin 

sonuçlar elde edebilmek için yapılacak çalışmalara yol göstermesi umulmuştur. 
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LUCAS ARZ FONKSİYONU ÇERÇEVESİNDE  

POZİTİF ve NEGATİF ENFLASYON ŞOKLARIN ASİMETRİK ETKİLERİ 

Serdar KURT*  

Banu TANRIÖVER** 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Lucas sürpriz arz fonksiyonu kapsamında gerçekleşen 

enflasyonun beklenen enflasyondan daha yüksek olması ve daha düşük olmasının reel üretim 

üzerindeki etkilerinin asimetrik olup olmadığının 2005:01–2015:12 dönemi Türkiye ekonomisi 

için test edilmesidir. Gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyondan sapmasını bulmak 

amacıyla, TCMB tarafından oluşturulan beklenti anketleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, 

Lucas sürpriz arz fonksiyonunu destekler niteliktedir. Ayrıca negatif enflasyon şoklarının çıktı 

üzerindeki etkisinin pozitif enflasyon şoklarından daha güçlü olduğu yönünde bulgulara 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Lucas Arz Fonksiyonu, Rasyonel Beklentiler, Enflasyon Şokları, Asimetri. 

JEL Kodu:C54, E31, E32, E64 

ASYMMETRIC EFFECTS OF INFLATION SHOCKSWITHIN FRAMEWORK OF THE LUCAS SUPPLY 

FUNCTION 

Abstract 

The purpose of this study is to test effects of that actual inflation is bigger and lower 

than expected inflation on real output for Turkish economy at the period of 2005:01–2015:12 

within framework of Lucas surprise supply function. In order to determine the deviation of 

actual inflation from expected inflation, It has been used expectations survey that created by 

CBRT (Central Bank of the Republic of Turkey). Empirical results support Lucas surprise 

supply function. In addition, the results show that the effect of negative inflation shocks on reel 

output is stronger that positive inflation shocks. 

Keywords: Lucas Supply Function, Rational Expectations, Inflation Shocks, Asymmetry. 

JEL Classification: C54, E31, E32, E64 

 

GİRİŞ 

Beklentiler ve beklentilerin yapısı iktisadi politikaların şekillenmesinde çok önemli bir 

role sahip olmuştur. Klasik okulda John Stuart Mill ve Adam Smith tarafından iktisadi ajanların 

ekonomik insan (Homo Economicus) olarak tanımlanması ile bireylerin rasyonel olduğu ve 

bireylerin beklentilerinin de rasyonel olduğu varsayılabilir. Bu durumda esnek fiyatlarla birlikte 
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ele alındığında piyasaların sürekli temizlenmesi söz konusu olmaktadır. Bununla birlikte, bazı 

piyasalarda ve özellikle tarım sektöründe fiyatların sürekli dalgalanmasını açıklamaya çalışan 

Ezekiel (1938)'in örümcek ağı (cobweb) kuramında tarım ürünleri sektöründe arzın bir önceki 

yıldaki fiyatlara göre belirlenmesi geriye dönük (backward looking) bir beklenti yapısını ortaya 

koymaktadır. Keynes (1936)’e göre bireyler hem kısa hem de uzun dönemde çok iyi tahminler 

yapamazlar ve yanılgıya düşebilirler. Keynes (1936) fiyatların esnek olmadığını ve iyi bir 

tahminci olmaması nedeniyle rasyonellikten uzak olduğunu, bu nedenle piyasaların sürekli 

temizlenmeyeceğini ve ekonominin eksik istihdamda bulunabileceğini ifade etmiştir. 

Beklentilerin uyarlanan bir yapıya sahip olması durumu da beklentiler geriye dönük bir yapıya 

sahiptir. Friedman(1957, 1963)'ın Cagan (1956) tipi beklentileri Phillips eğrisine uygulayarak 

uygulanan iktisat politikalarının kısa dönemde etkinken uzun dönemde etkin olmadığını 

göstermiştir. Beklentilerin rasyonel olması durumunda da farklı durumlar ortaya çıkmaktadır. 

Muth (1961) tarafından ortaya atılan rasyonel beklentiler görüşüne göre rasyonel beklentilere 

sahip olan bireylerin fiyat değişimlerini doğru olarak tahmin ettiği, sistematik hata yapmadıkları 

ve iktisadi ajanların beklenti yapısı ile ekonomik teorinin yapısının uyumlu olduğu ileri 

sürülmüştür. Klasik okul rasyonel beklentileri benimsemiş ve bireylerin rasyonel olması 

nedeniyle uygulanan iktisat politikalarının kısa ve uzun dönemde etkin olmayacağını ifade 

etmiştir. Lucas (1973) ise sürpriz arz fonksiyonu kapsamında beklenmeyen iktisat 

politikalarının çok kısa bir dönem için yani bireylerin uygulanan politikaların içeriğinin farkına 

varması durumuna kadar geçen sürede etkin olacağını ifade etmiş ve beklenen politikaların ise 

yine etkin olamayacağı ayrımını yapmıştır. bu literatürde politika etkisizliği hipotezi olarak 

adlandırılmaktadır.  

Bütün bunların yanı sıra asimetri konusu da son zamanlarda üzerinde durulan ve 

tartışılan bir konudur. Özellikle konjonktürel dalgalanmaların nedenlerinin açıklanması, pozitif 

ve negatif talep ve arz şoklarının reel çıktı üzerindeki etkilerinin farklı olup olmadığı vb. 

konularda asimetri sıklıkla kullanılmaktadır. Asimetri, politika uygulayıcılarının beklenmedik 

bir şekilde sürpriz politika kararları almalarının ve/veya ekonomideki mevcut olan dengeyi 

değiştirecek şekilde hareket etmelerinin sonucunda ekonomik değişkenler üzerinde ortaya 

çıkacak daraltıcı ve genişletici yöndeki etkilerinin birbirinden farklı yön, hız, şiddet, büyüklük 

ve oranda olmasıdır şeklinde tanımlanabilir. Asimetri piyasaların temizlenmesi ve 

temizlenmemesi varsayımına göre farklılık gösterebilir. Piyasaların temizlenmemesi varsayımı 

altında fiyatların esnek olmaması yani katı fiyat ve ücretler, beklentilerin rasyonellikten uzak 

olması veya fiyat ve ücret beklentilerinde yanlış tahminler, eksik rekabet şartları, eksik bilgi, 

piyasa başarısızlıkları vb. gibi faktörler sebebiyle ekonomik değişkenler ve özellikle reel çıktı 

üzerinde asimetri ortaya çıkabilmektedir. Geleneksel Keynes asimetrisi hipotezi de bu 

önkoşullar kapsamında negatif ve pozitif talep şoklarının reel çıktı ve fiyat düzeyi üzerinde 

farklı veya asimetrik sonuçlara neden olabileceği varsayımı üzerine kurulmuş bir teoremdir. 

Piyasaların temizlenmesi varsayımında fiyatların esnek olması ve beklentilerin rasyonel olması 

vb. gibi varsayımların sağlanması sonucunda asimetrik etkinin genel de ortaya çıkmadığı 

görülmektedir.  

Beklenmeyen enflasyonun reel çıktı üzerinde etkisi olup olmadığını araştırmak 

amacıyla bugüne kadar çok sayıda çalışmada Lucas (1973)'ın sürpriz arz fonksiyonu test 

edilmiştir. Bununla birlikte etkin olduğu ileri sürülen beklenmeyen politikaların simetrik mi 

asimetrik mi olduğu, üzerinde çok durulmamış ve test edilmemiş bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu noktada enflasyonun tahmin edilmesinde yapılan hatanın (beklenmeyen fiyat 

değişimlerinin) çıktı üzerindeki etkisinin aynı olup olmayacağı, yani eksik ve/veya aşırı 
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tahminin çıktı üzerindeki etkisinin simetrik mi yoksa asimetrik mi olacağı ve politika etkisizliği 

hipotezinin red edilip edilmeyeceği sorusu bu çalışmanın hareket noktasını oluşturmaktadır.  

Bütün bunların yanında, enflasyon hedeflemesine geçmek amacıyla TCMB kanununda 2001 

Nisan ayında yapılan değişiklikler TCMB’nin bağımsızlığını, şeffaflığını ve hesap 

verebilirliğini arttırmış ve bu artıştan dolayı iktisadi ajanların enflasyon hakkında daha çok 

bilgilendirilmesi söz konusu olmuştur. Bu bilgilendirme iktisadi beklentilerin daha rasyonel 

olması gerektiği düşüncesini beraberinde getirmektedir. Beklentilerin daha rasyonel olması 

durumunda, TCMB'nin uygulayacağı politikaların sonucu olarak enflasyonun herhangi bir 

maliyet yaratmadan veya minimum maliyetle düşürülmesi Yeni Klasik okulun temel 

varsayımlarından biridir. Beklenmeyen toplam, pozitif veya negatif şokların reel üretim 

üzerinde etkisinin olması sosyal faydanın azalmasına, enflasyonu düşürmenin maliyetlerinin 

ortaya çıkmasına, toplum refahında bir azalmaya neden olabilecektir. Bu çalışmanın sonucunda 

pozitif ve negatif şokların etkilerinin daha net ortaya konulması ile birlikte TCMB'nin 

uygulayacağı politikaların ve/veya meydana gelen enflasyon beklentileri ve şoklarının daha iyi 

yönetilmesi, bu şokların reel çıktı, sosyal fayda ve toplum refahındaki kaybın minimize 

edilebilmesi açısından daha net bir görüşün ortaya konulması amaçlanmaktadır.  

Çalışmanın ilk bölümünde Lucas (1973)'ın sürpriz arz fonksiyonu açıklanmış, ikinci 

bölümde çalışma ile ilgili literatüre yer verilmiş, üçüncü bölümde kullanılan ekonometrik 

yöntem açıklanmış ve elde edilen bulgular değerlendirilmiş, sonuç bölümündeyse çalışmadan 

elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve politika önerileri sunulmuştur. 

LUCAS SÜRPRİZ ARZ FONKSİYONU 

Lucas (1973) beklentilerin rasyonel olduğu varsayımı altında, ancak gerçekleşen fiyat 

düzeyinin beklenen fiyat düzeyinden farklı olması durumunda yani hatalı veya beklenmeyen 

fiyat tahminlerinin reel üretim düzeyinde dalgalanmalara neden olabileceğini ileri sürmektedir. 

Lucas (1973) 3 nolu denklem aşağıdaki biçimde ifade edilebilir.  

∆𝑌𝑡 = 𝛿∆𝑌𝐹 + 𝛾(𝜋𝑡 − 𝐸(𝜋𝑡|𝐼𝑡−𝑖)) + 𝑒𝑡                  (1) 

(1) nolu denklemde t zaman indeksini, 𝛿 ve 𝛾 katsayıları,  ∆𝑌𝑡 t dönemi çıktıdaki yüzde 

değişimi, ∆𝑌𝐹  tam istihdam üretim düzeyini, t dönemi 𝜋𝑡  gerçekleşen enflasyonu, 𝐼𝑡−𝑖  t-i 

dönemindeki mevcut bilgi setini, (𝜋𝑡 − 𝐸(𝜋𝑡|𝐼𝑡−𝑖) beklenmeyen enflasyonu temsil etmektedir, 

𝑒𝑡 ortalaması sıfır ve sabit varyanslı rassal hata terimlerini ifade etmektedir. 

Lucas (1973)'ın sürpriz arz fonksiyonu kapsamında beklenmeyen politikaların ve 

şokların etkin olmasını açıklamada firma yanılma modeli (firm misperception model) veya 

Lucas (1972) takiben eksik bilgi modeli, (imperfect information model) kullanılabilir. Bu model 

ekonomiyi üretim üzerinden yani arz üzerinden dikkate alan bir modeldir. Ekonomide üreticiler 

üretim kararını iki farklı fiyat düzeyini dikkate almaktadır. Bunlardan ilki nispi fiyatlar diğeri 

genel fiyatlar genel düzeyidir. Nispi fiyatlar düzeyi üreticinin kendi üretmiş olduğu malın 

fiyatını ifade etmektedir. Firma ya da üretici üretim kararı verirken fiyat artışının (düşüşünün) 

nispi mi genel bir değişme mi olduğuna karar vermektedir. Eğer firma ya da üretici fiyat 

artışının (düşüşünün) nispi fiyatlarda olduğuna karar verirse üretimini arz kanunu gereği 

arttıracak (azaltacaktır). Bununla birlikte fiyat beklentisi de oldukça önem bir yer teşkil 

etmektedir. Fiyat artışı (azalışı) beklentinin üzerinde gerçekleşirse firma bu artışın üretmiş 

olduğu malın fiyatında bir artış (azalış) olduğuna karar vererek üretimini arttırmaya (azaltmaya) 

karar vermektedir. Bu durumun temel kaynağının da firmanın eksik bilgiye sahip olmasıdır. 
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Fiyatlar genel seviyesindeki artışın beklenen fiyat düzeyinden fazla olması durumunda 

yani pozitif enflasyon şoku durumunda firmanın üretimini arttırması, fiyatlar genel 

seviyesindeki artışın beklenen fiyat düzeyinden daha az olması durumunda yani negatif 

enflasyon şoku durumunda firmanın üretimini azaltması beklenmektedir. 

TEORİK ve AMPİRİK LİTERATÜR 

 İktisadi şok kavramı, tarihsel süreç içerisinde birçok iktisatçı tarafından farklı şekillerde 

ele alınmıştır. Bu tarihsel süreç içerisinde iktisadi şok kavramında yaşanan gelişmeler, Frisch 

(1933) yayılma (propogation) ve itme (impulse) olarak tanımladığı devresel hareketler ile 

başlamış, Eugen Slutzky’ın 1937 yılında yayınladığı ve yeni bir ufuk aşan çalışması ile devam 

etmiştir. Teorik modellerde ifade edilen ve devresel hareketlerin temel itici gücü olarak görülen 

iktisadi şok kavramı, Vektör Otoregresyon (VAR) Modelinin ve ilk defa Muth (1961) tarafından 

ortaya atılan ve daha sonra Lucas, Sargent ve Wallace’ın öncülüğünü yaptığı Rasyonel 

Beklentiler Teorisinin gelişimi ile yeniden canlanmaya başlamıştır. Genel olarak, sürpriz 

politika kararlarını (beklenmeyen toplam talep politikalarını), üretim maliyetlerindeki 

beklenmeyen değişimleri, yenilikleri, doğal afet ve savaşları kapsayan şokların çıktı düzeyi 

üzerindeki etkileri, Lucas (1973), Barro (1977;1978), Mishkin (1982), Neftçi (1984), Campbell 

ve Mankiw (1987), Blanchard ve Quah (1989), Cover (1992), Ball ve Mankiw (1994), Karras 

(1996) ve Kandil (1996; 2001) tarafından çeşitli ülke ekonomileri için sınanmıştır (Tanrıöver, 

2008:1). 

Bu kapsamda özellikle beklenmeyen fiyat değişimlerinin veya diğer bir ifadeyle 

enflasyon belirsizliğinin çıktı üzerindeki etkilerini kuramsal olarak ilk defa Friedman (1977) 

tarafından incelenmiştir. Friedman (1977) çalışmasında, yüksek enflasyon belirsizliğinin doğal 

işsizlik oranını arttırdığını tespit etmiştir. Buna göre yüksek enflasyon, enflasyon belirsizliğini 

arttırmakta, artan enflasyon belirsizliği sözleşmelerin uyarlanmasını geciktirerek ekonomik 

etkinliğin azalmasına ve doğal işsizlik oranının artmasına neden olmaktadır. Nitekim Lucas 

(1973), beklentilerin rasyonel olduğu varsayımı altında, sadece gerçekleşen fiyat düzeyinin 

beklenen fiyat düzeyinden farklı olması durumunda, reel üretim düzeyinde dalgalanmaların söz 

konusu olabileceğini tespit etmiştir. Lucas (1973) çalışmasında, fiyat değişimlerinin beklenenin 

üzerinde (altında) gerçekleşmesi durumunda, reel üretim düzeyinin de potansiyel üretim 

düzeyinin üzerinde olacağı bulgusuna ulaşmıştır. İlerleyen yıllarda bu durum Lucas arz 

fonksiyonu olarak ifade edilmiştir. Bu anlamda para stokundaki beklenen değişimlerin hem kısa 

hem de uzun dönemde reel üretim düzeyi üzerinde bir etkisi bulunmazken, beklenmeyen toplam 

talep şoklarının reel üretim düzeyi üzerinde sadece kısa dönemde etkisi bulunmaktadır. Politika 

etkisizliği hipotezi olarak da adlandırılan bu durum,  daha sonraki yıllarda birçok çalışma 

tarafından farklı ülke ekonomileri ve farklı dönemler için farklı yöntemler yardımıyla 

sınanmıştır. Politika etkisizliği hipotezi kapsamında literatürde yer alan mevcut çalışmalar, 

Barro (1977)’in çalışması ile başlamıştır. Reel ekonomik değişken olarak işsizlik oranını 

kullanan Barro (1977), toplam talep politikası aracı olarak da M1 para arzını kullanmıştır. 

Barro(1977)’in, geliştirdiği iki aşamalı test yöntemini kullanarak elde ettiği en önemli bulgu, 

beklenen para politikasının işsizlik oranı üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı, beklenmeyen para 

politikasının ise negatif bir etkiye sahip olduğu yönündedir.  Barro (1977)’in söz konusu 

çalışmasından sonra konuyla ilgili çalışmalar yaygınlık kazanmış olup, ilgili çalışmaya ilk 

eleştiri, Small (1979)’in Barro’nun tahmin etmiş olduğu parasal büyüme denkleminde 

spesifikasyon hatası olduğu görüşü ile gelmiştir. Small (1979), Barro (1977)’in tahmin ettiği 

dönem savaş yıllarını kapsadığından, bireylerin savaş yıllarındaki parasal büyümenin artacağını 

rasyonel beklentilere sahip olmadan da tahmin edebileceklerini ve dolayısıyla parasal büyüme 
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denkleminde açıklayıcı değişkenlerden biri olarak kamu harcamalarının kullanılmasının, elde 

edilen bulgularda şüphe yaratacağını öne sürmüştür. 

Barro (1977)’in geliştirmiş olduğu ekonometrik yönteme karşı ileri sürülen 

eleştirilerden en önemlisi, Mishkin (1982)’in doğrusal olmayan en küçük kareler yöntemini 

kullandığı çalışmasıdır. Mishkin (1982), Barro (1977)’in kullandığı iki aşamalı test yönteminin 

test istatistiklerinin asimptotik dağılım göstermediğini ve söz konusu yöntemin politika 

etkisizliği hipotezini sadece rasyonellik varsayımı çerçevesinde test edebildiğini öne sürmüştür. 

Bu nedenle Mishkin (1982), söz konusu problemleri giderebilmek için doğrusal olmayan en 

küçük kareler yönteminin uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Nitekim Mishkin (1982) 

ilgili çalışmasında, toplam talep politikası aracı olarak M1 ve M2 para arzını kullanarak üçer 

aylık dönemi kapsayan 1954–1976 dönemi ABD ekonomisi için politika etkisizliği hipotezini 

sınamış ve Barro (1977)’in 1977 ve 1978 yılında ABD ekonomisi için elde ettiği bulguların tersi 

yönde bulgular elde etmiştir.  

Yukarıda da özetlendiği gibi politika etkisizliği hipotezinin geçerliliğini test eden 

ampirik çalışmalardan bir kısmı söz konusu hipotezi kabul ederken bir kısmı reddetmektedir. 

Ancak genel olarak bakıldığında etkisizlik hipotezinin geçerliliğinin, test edilen ekonomiye, 

incelenen döneme, kullanılan veri setine, kullanılan toplam talep politikası aracına ve izlenilen 

ekonometrik yönteme göre karşı duyarlılık gösterdiği tespit edilmiştir. Mevcut literatürdeki bu 

farklılık dikkate alındığında, Türkiye ekonomisi için etkisizlik hipotezinin varlığını sınayan ve 

hipotezin geçerliliğini etkileyen söz konusu faktörleri dikkate alan Yamak (1997)’in 

çalışmasıdır. Yamak (1997), bu çalışmasında politika etkisizliği hipotezini 1980-1995 dönemi 

Türkiye ekonomisi için Barro (1977) ve Mishkin (1982) ve McGee ve Stasiak (1985) tarafından 

geliştirilen ilgili yöntemlerini kullanarak sınamıştır. Toplam talep politikası aracı olarak rezerv 

para, M1 ve M2 değişkenlerini, reel ekonomik değişken olarak da sanayi üretim endeksini 

kullanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarında ise, politika etkisizliği hipotezi Türkiye’nin 1980–

1995 dönemi için reddedilmiştir. Yamak (1997)’e göre, Türkiye’de toplam talep politikası ile 

sanayi üretiminin arttırılmasının sadece izlenecek politikanın şok yerine sistematik olmasıyla 

mümkündür. Politika etkisizliği hipotezini test eden diğer çalışmalar; Cover (1992), Karras 

(1996), Yamak ve Küçükkale (1998), Cochrane (1998), Taban (2004), Peker (2007), Yamak ve 

Tanrıöver (2008) ve Kurt (2015) olarak sıralanabilir. 

Ampirik literatürde, beklenmeyen toplam talep değişimlerinin enflasyon beklentileri ve 

dolayısıyla çıktı üzerindeki etkilerini asimetrik ilişki kapsamında sınayan çalışmalar mevcuttur. 

Konuya ilişkin öncü niteliğindeki çalışmalardan biri Cover (1992)’in çalışmasıdır. Cover 

(1992), pozitif ve negatif parasal şokların reel üretim düzeyi üzerindeki etkilerini ABD’nin 

1951-1987 dönemi ekonomisi için incelemiştir. Cover (1992), tahmin ettiği para arz 

denkleminin hata terimlerini yani parasal şokları, pozitif ve negatif parasal şoklar olarak 

ayrıştırmıştır. Reel üretim denklemine dahil ettiği pozitif ve negatif parasal şok değişkenlerinin 

katsayılarının birbirine eşit olup olmadığı sınamış ve parasal şokların reel üretim düzeyi 

üzerinde asimetrik bir etkiye sahip olduğunu tespit etmiştir.  Özellikle toplam talep şoklarının 

reel üretim üzerindeki etkilerini asimetri kapsamında sınayan çalışmaların varlığı ilerleyen 

yıllarda artmaya başlamıştır. Bu kapsamda Kandil (1996), Ravn ve Sola (1997), Karras ve 

Stokes (1999), Berument ve Doğan (2005), Telatar ve Hasanov (2006), Tanrıöver (2008), 

Tanrıöver ve Yamak (2012) çalışmaları yapılan diğer çalışmalara örnek gösterilebilir. 

 Bununla birlikte Türkiye ekonomisi için politika etkisizliği hipotezini Lucas arz 

fonksiyonu çerçevesinde tahmin eden çalışmaların başında, Uygur (1983)’in çalışması 

gelmektedir. Anket verilerine dayanarak oluşturulan üç aylık gerçek enflasyon beklentisi 
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serileriyle imalat sanayi arasındaki ilişkiyi Lucas arz fonksiyonunu kullanarak araştırmış ve 

politika etkisizliğinin geçerli olmadığı yönünde bulgulara ulaşmıştır. Hasanov (2008) ise 

çalışmasında, enflasyon belirsizliğinin üretim açığı üzerindeki etkilerini Lucas arz fonksiyonu 

yardımıyla 1986-2006, 1986-2001 ve 2001-2006 dönemi Türkiye ekonomisi için sınamıştır. Bu 

amaçla çalışmasında, enflasyon belirsizliği değişkenini, ARCH modeli yardımıyla enflasyon 

sürecinin koşullu varyansı olarak tanımlamıştır. Hasanov (2008), enflasyon oranının enflasyon 

belirsizliğini arttırdığı (Friedman-Ball hipotezini desteklendiği) ve bu enflasyon belirsizliğinin 

reel üretim düzeyi üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu yönünde bulgulara ulaşmıştır. Kurt 

(2015) çalışmasında, enflasyon hedeflemesinin uygulandığı 2006-2012 dönemi Türkiye 

ekonomisi için, tahmin serileriyle değil TCMB’nin beklenti anketleriyle oluşturulan gerçek 

beklenti serileriyle elde edilen beklenmeyen enflasyonun reel üretim üzerindeki etkisini 

araştırmıştır. Kurt (2015), hem mevsimsel etkilerden arındırılmış hem de arındırılmamış verileri 

kullanarak Lucas arz fonksiyonunu, Cobb-Dougles üretim fonksiyonu ve VAR modeli 

yardımıyla politika etkisizliği hipotezinin varlığını sınamıştır. Söz konusu çalışmada Kurt 

(2015), politika etkisizliği hipotezini destekler nitelikte bir bulguya ulaşmamıştır.  

VERİ SETİ ve EKONOMETRİK YÖNTEM 

Çalışmada öncelikle veri seti tanıtılmış, ardından Cover (1992) yöntemi kullanılarak 

enflasyon verisi pozitif ve negatif enflasyon şokları olmak üzere ayrıştırılmış, değişkenlerin 

durağanlıkları Phillips-Perron (PP) (1988) testi ile sınanmıştır. Lucas (1973)'ın sürpriz arz 

fonksiyonu denklemi kullanılarak politika etkisizliği hipotezi pozitif ve negatif enflasyon 

şokları için test edilmiş, şokların asimetrik olup olmadığı test edilmiştir.  

VERİ SETİ 

Çalışmada, TCMB tarafından tutulan beklenti anketleri vasıtasıyla oluşturulan cari 

dönem aylık değişim, bir ay sonrası aylık değişim ve 12 ay sonrası yıllık değişim enflasyon 

beklentisi verileri ile TUİK tarafından hesaplanan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) aylık değişim 

ve 12 ay sonrası yıllık değişim gerçekleşen enflasyon verileri kullanılmıştır. Reel üretim 

düzeyini temsil etmesi amacıyla sanayi üretim endeksi verisi kullanmıştır. Analizde 2005:01–

2015:12 dönemi aylık verileri dikkate alınmıştır. Bir ay sonrası aylık değişim enflasyon beklenti 

serisi TCMB tarafından 2006:04'ten itibaren tutulmaya ve açıklanmaya başlanmıştır. Söz 

konusu değişkenler Tramo-Seats yöntemiyle mevsimsellikten arındırılmıştır. Verilerin hem 

mevsimsellikten arındırılmış hem de arındırılmamış halleri analizde kullanılmıştır. Ayrıca 

denklemlerde 2008 kriz kuklası eklenmiştir.  

BİRİM KÖK TESTİ 

Çalışmada sahte regresyonun ortaya çıkmaması amacıyla değişkenlerin durağanlıkları 

Phillips-Perron (1988) testi ile gerçekleştirilmiştir.  

∆𝑌𝑡= 𝜌𝑌𝑡−1 + 𝑒𝑡                                                     (2) 

∆𝑌𝑡= 𝛼0+ 𝜌 𝑌𝑡−1 + 𝑒𝑡                                          (3) 

∆𝑌𝑡= 𝛼0+𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 +  𝜌 𝑌𝑡−1 + 𝑒𝑡                  (4) 

Phillips-Perron (1988) testi hata terimlerinin zayıf bağımlı ve heterojen olabileceğini 

dikkate alarak ardışık bağımlılık problemini Newey-West (1987)’in önerdiği varyans-kovaryans 

matrisinde yeni robust standart sapma ve t istatistikleri hesaplayarak dikkate aldığı için tercih 

edilmiştir. Sabitli, sabitli-trendli, sabitsiz-trendsiz modeller yukarıdaki gibi gösterilebilir. 
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Tablo 1: PP Birim Kök Testi Sonuçları (Mevsimsel Düzeltme Yapılmamış) 

Değişkenler Sabitli 
Sabitli 

Trendli 

Sabitsiz 

Trendsiz 

𝒈 -39.3986a -38.6574a -18.1409a 

𝝅𝒖𝒆 -14.1316a -14.6214a -13.7219a 

𝝅𝒕−𝟏
𝒖𝒆  -13.1361a -13.1920a -9.8921a 

𝝅𝒕−𝟏𝟐
𝒖𝒆  -3.5140a -3.6956b --2.3607b 

NOT: a ve b sırasıyla %1 ve %5'de anlamlılığı ifade etmektedir. 

Mevsimsel düzeltme yapılmamış seriler için yapılan PP testi sonuçlarına göre 

denklemde yer alan tüm değişkenlerin durağan olduğu Tablo 1'den görülmektedir. 

Tablo 2: PP Birim Kök Testi Sonuçları (Mevsimsel Düzeltme Yapılmış) 

Değişkenler Sabitli 
Sabitli 

Trendli 

Sabitsiz 

Trendsiz 

𝒈 -9.3214a  -9.2985a -8.3102a 

𝝅𝒖𝒆 -11.8804a -11.8894a  -11.7525a  
𝝅𝒕−𝟏
𝒖𝒆  -10.8165a  -10.7667a  -10.5142a 

𝝅𝒕−𝟏𝟐
𝒖𝒆  -3.5112a  -3.6552b  -2.2898b 

NOT: a ve b sırasıyla %1 ve %5'de anlamlı. MacKinnon (1996) tablo değerleri kulanılmıştır. 

Aynı biçimde, mevsimsel düzeltme yapılmış seriler için de yapılan PP testi sonuçlarına 

göre denklemde yer alan tüm değişkenlerin durağan olduğu Tablo 2'den görülmektedir. 

ENFLASYON ŞOKLARININ AYRIŞTIRILMASI 

 Çalışmada iktisadi şokların pozitif ve negatif şok olarak ayrıştırılmasında, Cover 

(1992)’in ilgili çalışmasında öne sürdüğü yöntem temel alınmıştır. Bu anlamda her biri aynı 

sonucu veren iki yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki, aşağıdaki gibi formüle edilen pozitif ve 

negatif şok denklemleridir. 

𝜋𝑝𝑜𝑠,𝑡
𝑢𝑒 =

1

2
[|𝜋𝑡

𝑢𝑒| + 𝜋𝑡
𝑢𝑒]                                         (5) 

𝜋𝑛𝑒𝑔,𝑡
𝑢𝑒 = −

1

2
[|𝜋𝑡

𝑢𝑒| − 𝜋𝑡
𝑢𝑒]       (6) 

 (5) ve (6) Nolu denklemlerde yer alan 𝜋𝑡
𝑢𝑒 t dönemindeki iktisadi şokları, 𝜋𝑝𝑜𝑠,𝑡

𝑢𝑒 ve 

𝜋𝑛𝑒𝑔,𝑡
𝑢𝑒  sırasıyla t dönemindeki pozitif ve negatif iktisadi şokları temsil etmektedir. İktisadi 

şokların pozitif ve negatif olarak ayrıştırılmasında kullanılan ikinci yöntem, ilgili şoku elde 

etmek amacıyla tahmin edilen denklemin hata terimlerinin işaretini dikkate almaktadır. Buna 

göre pozitif şoklar; elde edilen hata teriminin pozitif olması durumda ilgili döneme ait hata 

terimi değerine, elde edilen hata teriminin negatif olması durumunda ise sıfıra eşittir. Negatif 

şoklar ise; elde edilen hata teriminin negatif olması durumda ilgili döneme ait hata terimi 

değerine pozitif olması durumunda ise sıfıra eşittir. Bu yönteme göre elde edilen pozitif ve 

negatif şoklar özetle şu şekilde tanımlanmaktadır: 

𝜋𝑝𝑜𝑠,𝑡
𝑢𝑒 = max (𝜋𝑡

𝑢𝑒 , 0) 

𝜋𝑛𝑒𝑔,𝑡
𝑢𝑒 = max(𝜋𝑡

𝑢𝑒 , 0) 
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 Cover (1992) yardımıyla ayrıştırılan pozitif ve negatif enflasyon şoklarının içerildiği 

Lucas arz denklemi aşağıdaki biçimde ifade edilebilir. 

LUCAS ARZ FONKSİYONUNUN ASİMETRİK ANALİZİ 

Lucas’ın sürpriz arz fonksiyonu aşağıdaki gibi gösterilebilir. 

∆𝑌𝑡 = 𝛿∆𝑌𝑡−1 + 𝛾(𝜋𝑡 − 𝐸(𝜋𝑡|𝐼𝑡−𝑖)) + 𝑒𝑡               (7) 

(7) nolu denklemde tam istihdam üretim düzeyi Lucas (1973) dikkate alınarak ∆𝑌𝑡−1 

olarak alınmıştır. Çünkü ekonominin daima tam istihdam düzeyinde bulunulduğu ve şok 

politikaların etkisinin çok kısa ve geçici olduğu varsayılmaktadır. Çalışmada, Cover (1992)’in 

iktisadi şokların pozitif ve negatif şok olarak ayrıştırılması amacıyla geliştirdiği yöntem 

yardımıyla, (𝜋𝑝𝑜𝑠
𝑢𝑒 = 𝜋𝑡 − 𝐸(𝜋𝑡|𝐼𝑡−𝑖)), beklenmeyen pozitif enflasyon şokları(𝜋𝑡 > 𝐸(𝜋𝑡|𝐼𝑡−𝑖)) 

ve beklenmeyen negatif enflasyon şokları (𝜋𝑛𝑒𝑔
𝑢𝑒 = 𝜋𝑡 < 𝐸(𝜋𝑡|𝐼𝑡−𝑖))  olmak üzere ikiye 

ayrıştırılmıştır. Cover (1992) yardımıyla ayrıştırılan pozitif ve negatif beklenmeyen enflasyon 

şoklarının reel üretim düzeyi üzerindeki etkilerinin asimetrik olup olmadığını sınamak amacıyla 

(8) nolu Lucas arz denklemi tahmin edilmiştir.  

∆𝑌𝑡 = ∆𝑌𝑡−1 + 𝛾
+𝜋𝑝𝑜𝑠,𝑡

𝑢𝑒 + 𝛾−𝜋𝑛𝑒𝑔,𝑡
𝑢𝑒 + 𝑒𝑡                    (8) 

(8) nolu denklemde yer alan pozitif ve negatif beklenmeyen enflasyon şoklarına ait 

katsayıların asimetrik olup olmadığını sınamak amacıyla, kısıtlı F testi (Wald testi) yardımıyla 

H0: γ
+ = γ−  şeklindeki asimetrik etki test edilmiştir. Test sonuçları aşağıdaki tablolarda 

verilmiştir. 

Tablo 3: Lucas Sürpriz Arz Fonksiyonun Tahmini 

(Mevsimsel Düzeltme Yapılmamış Verilerden Elde Edilen Bulgular) 

Değişkenler 
Modeller 

𝑬(𝝅𝒕|𝑰𝒕) 𝑬(𝝅𝒕|𝑰𝒕−𝟏) 𝑬(𝝅𝒕|𝑰𝒕−𝟏𝟐) 

𝑫𝑪 -7.2475c -6.1487 -6.4126 

𝒈𝒕−𝟏 -0.4612a -0.4536a -0.4529a 

𝝅𝒑𝒐𝒔,𝒕
𝒖𝒆  2.0110c 1.0893c 0.3892c 

𝝅𝒏𝒆𝒈,𝒕
𝒖𝒆  -2.3274c -0.4832 -1.5921c 

𝐇𝟎: 𝛄
+ = 𝛄− 8.5378a 1.8517 4.7133b 

𝑹𝟐 0.2051 0.2191 0.2019 

ARCH 0.7854 0.0120 0.7988 

JB 0.6562 0.9707 0.2103 

n 130 117 130 

NOT: a, b ve c sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Denklemde otokorelasyon olması durumunda otokorelasyonun etkisi Newey-West 

(1987) düzeltmesi yapılarak robust standart hata, varyans ve kovaryanslar kullanılarak 

giderilmiştir. ARCH testi sonuçları hiçbir denklemde değişen varyans sorunu olmadığını, 

Jarque-Bera testi sonuçlarıysa denklem hata terimlerinin normal dağıldığını işaret etmektedir. 

Mevsimsellikten arındırılmamış serilerde cari ay aylık değişim ve 12 ay sonrası yıllık değişim 

pozitif ve negatif beklenti şoklarının asimetrik etkilere sahip olduğunu, bir ay sonrası pozitif ve 

negatif beklenti şoklarının simetrik bir etkiye sahip olmadığını göstermiştir. Pozitif beklenti 

şoklarının yani gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyonu aşması durumunun çıktı üzerinde 
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pozitif bir etkiye ve negatif enflasyon şokunun yani gerçekleşen enflasyonun beklenen 

enflasyonun altında kalması durumunda çıktı üzerinde negatif etkiye sahip olduğu görülmüştür. 

Bu teori ile uyumlu beklenen bir sonuçtur.  

 

Tablo 3: Lucas Sürpriz Arz Fonksiyonun Tahmini 

(Mevsimsel Düzeltme Yapılmış Verilerden Elde Edilen Bulgular) 

Değişkenler 
Modeller 

𝑬(𝝅𝒕|𝑰𝒕) 𝑬(𝝅𝒕|𝑰𝒕−𝟏) 𝑬(𝝅𝒕|𝑰𝒕−𝟏𝟐) 

𝑫𝑪 
-7.4823

c

 -7.5208
b

 -6.2776 

𝒈𝒕−𝟏 
-0.4539

a

 -0.4651
a

 -0.4513
a

 
𝝅𝒑𝒐𝒔,𝒕
𝒖𝒆  

1.9841
c

 0.3364 0.3692
c

 
𝝅𝒏𝒆𝒈,𝒕
𝒖𝒆  

-3.1982
b

 -3.2828b -1.3461 

𝐇𝟎: 𝛄
+ = 𝛄− 

10.1409
a

 4.2450b 3.8384
b

 
𝑹𝟐 0.2061 0.2249 0.1986 

ARCH 0.8512 0.0052 0.8827 

JB 0.6176 1.0330 0.2345 

n 130 117 130 

NOT: a, b ve c sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

 

Aynı biçimde, denklemde otokorelasyon olması durumunda otokorelasyonun etkisi 

Newey-West (1987) düzeltmesi yapılarak robust standart hata, varyans ve kovaryanslar 

kullanılarak giderilmiştir. ARCH testi sonuçları hiçbir denklemde değişen varyans sorunu 

olmadığını, Jarque-Bera testi sonuçlarıysa denklem hata terimlerinin normal dağıldığını işaret 

etmektedir. 

Mevsimsellikten arındırılmış serilerle yapılan test sonuçları hem cari ay aylık değişim 

ve on iki ay sonrası yıllık değişim hem de bir ay sonrası pozitif ve negatif beklenti şoklarının 

asimetrik etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Mevsimsellikten arındırdıktan sonra tüm veride 

standart sonuçlara ulaşılmıştır. Pozitif ve negatif şokların etkileri yine beklendiği gibidir. 

Mevsimsellikten arındırma sonucunda cari ay ve bir ay sonrası verilerinde negatif şokların 

etkilerini gösteren katsayı büyüklüklerinin arttığı yönünde bulgulara ulaşılmıştır  

SONUÇ 

Çalışmada, Lucas (1973)’ın sürpriz arz fonksiyonu kapsamında gerçekleşen 

enflasyonun beklenen enflasyondan daha yüksek olması ve daha düşük olmasının yani pozitif 

ve negatif enflasyon şoklarının reel üretim üzerindeki etkilerinin asimetrik olup olmadığı test 

edilmiştir. Gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyondan sapmasını bulmak amacıyla, TCMB 

tarafından oluşturulan beklenti anketleri kullanılmıştır. Veriler hem mevsimsel düzeltme 

yapılarak hem de mevsimsel düzeltme yapılmadan analize dahil edilmiştir. Cover (1992)’ın 

yöntemiyle beklenmeyen enflasyon serisi pozitif ve negatif olarak ayrıştırılmıştır. Lucas 

(1973)’ın sürpriz arz fonksiyonunda kullanılan tüm değişkenlerin denklemde kullanıldıkları 

haliyle durağan olduğu tespit edilmiştir.   

 Sonuçlar, mevsimsellikten arındırılmamış serilerde cari ay aylık değişim ve 12 ay sonrası 

yıllık değişim pozitif ve negatif beklenti şoklarının asimetrik etkilere sahip olduğunu 



 

 

 

17
th

 International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

237 

 

göstermiştir. Bir ay sonrası pozitif ve negatif beklenti şoklarının simetrik bir etkiye sahip 

olmadığını tespit edilmiştir. Pozitif beklenti şoklarının yani gerçekleşen enflasyonun beklenen 

enflasyonu aşması durumunun çıktı üzerinde pozitif bir etkiye ve negatif enflasyon şokunun 

yani gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyonun altında kalması durumunun çıktı üzerinde 

negatif etkiye sahip olduğu görülmüştür.  Mevsimsellikten arındırılmış serilerde ise test 

sonuçları hem cari ay aylık değişim ve on iki ay sonrası yıllık değişim hem de bir ay sonrası 

pozitif ve negatif beklenti şoklarının asimetrik etkiye sahip olduğunu göstermiştir. 

Mevsimsellikten arındırdıktan sonra tüm veride standart sonuçlara ulaşılmıştır. Pozitif ve 

negatif şokların etkileri yine beklendiği gibidir. Mevsimsellikten arındırma sonucunda cari ay 

ve bir ay sonrası verilerinde negatif şokların etkilerini gösteren katsayı büyüklüklerinin arttığı 

yönünde bulgulara ulaşılmıştır.  

Sonuç olarak, Lucas’ın sürpriz arz fonksiyonu hipotezini desteklemektedir. 

Beklenmeyen şoklar çıktı üzerinde etkili olmaktadır. Ayrıca şoklar asimetrik açıdan 

incelendiğinde negatif enflasyon şoklarının çıktı üzerindeki etkisinin pozitif enflasyon 

şoklarından daha güçlü olduğu görülmüştür. Negatif enflasyon şoklarının çıktı düzeyi üzerinde 

daha etkili olması, beklenenin altında gerçekleşen bir enflasyonun çıktıyı daha fazla etkilediği 

anlamına gelmektedir. Lucas’ın firma yanılma modeli dikkate alındığında bu sonuç firmaların 

piyasa beklentileri sabitken nispi fiyatların düştüğünü düşünerek üretim düzeylerini 

düşürdükleri anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle TCMB'nın enflasyonu düşürmeye 

yönelik şok politikalar uygulaması reel üretimi negatif etkilemektedir. Bu kapsamda TCMB’nin 

negatif enflasyon şoklarının oluşmamasını sağlayacak politikalar izlemesi ve firmaların, iktisadi 

ajanların beklentilerini gerçekleşen enflasyona yaklaştıracak, dolayısıyla daha açık, şeffaf ve net 

bir biçimde bilgilendirme yapması gerekliliği bu çalışmadan çıkarılacak bir politika önerisi 

olarak sunulabilir. 
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LUCAS DEĞİŞKENLİK HİPOTEZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Nebiye YAMAK  

Sinem KOÇAK** 

 

Özet 

Rasyonel beklentiler kuramı altında toplam talep şoklarının varyansı ile enflasyon-çıktı 

ödünleşme parametresi arasındaki negatif ilişki literatürde Lucas değişkenlik hipotezi (1973) 

olarak adlandırılmaktadır. 1980’li yıllardan itibaren Lucas değişkenlik hipotezinin geçerliliğini 

test eden çalışmaların sayısında hızlı bir artış görülmesine rağmen, 2000’ li yıllara gelindiğinde 

bu sayının oldukça azaldığı göze çarpmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Türkiye örneği 

için Lucas değişkenlik hipotezinin 2003:Q1-2015:Q3 dönemi itibariyle geçerliliğini 

parametrelerdeki zaman sabitliğini ortadan kaldıran Kalman Filtre analiz yöntemiyle test 

etmektir. Elde edilen ampirik bulgular, Türkiye’ de ilgili dönem itibariyle Lucas değişkenlik 

hipotezinin geçerli olduğunu ortaya koymuştur. Hipotezin Türkiye ekonomisi için geçerli 

olması, incelenen dönem itibariyle toplam talep politikalarındaki değişkenliğin reel değişkenler 

üzerinde etkili olduğunu ve bu etkininde doğrudan enflasyon-çıktı ödünleşme parametresi ile 

ilişkili olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Toplam Talep Şokları, Enflasyon-Çıktı Ödünleşmesi, Kalman 

Filtre Analizi. 

LUCAS VARIABILITY HYPOTHESIS: THE CASE OF TURKEY 

Abstract 

Under Rational Expectations, the negative relationship between the variance of 

aggregate demand shocks and the inflation-output trade-off parameter is known the Lucas 

variability hypothesis (1973). Although the number of the studies which empirically tested the 

Lucas variability hypothesis has rapidly increased in the 1980s, it is observed that it has been 

decreased since 2000s. The aim of this paper is to test the Lucas variability hypothesis for the 

case of Turkey by using Kalman Filter Technique for the period of 2003:Q1-2015:Q3. The 

empirical findings support the existence of the Lucas Variability Hypothesis for Turkey. In the 

light of these results, it is said that the variability in the aggregate demand policies has an effect 

on real variables and this effect is directly related to inflation-output tradeoff parameter. 

Keywords: Aggregate Demand Shocks, Inflation-Output Trade-Off, Kalman Filter Estimation 
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GİRİŞ 

Rasyonel beklentiler kuramı altında toplam talep şokları varyansı ile enflasyon-çıktı 

ödünleşme parametresi arasındaki negatif ilişki literatürde Lucas değişkenlik hipotezi (1973) 

olarak adlandırılmaktadır. Phelps (1967) ve Friedman (1968), 1960’lı yıllarda ortaya çıkan 

stagflasyon olgusundan sonra Phillips eğrisini uyarlanan beklentilerle açıklamaya çalışmış ve 

enflasyon-çıktı ödünleşmesinin sadece kısa dönemde ortaya çıkabileceğini, uzun dönemde ise 

bu ödünleşmeden söz etmenin mümkün olmayacağını ileri sürmüşlerdir. Lucas (1973) ise,  

Phelps (1967) ve Friedman (1968)’ın hemen ardından uyarlanan yerine “rasyonel beklentileri” 

dikkate alarak, Phillips eğrisi üzerinde ne kısa ne de uzun dönemde herhangi bir ödünleşmenin 

meydana gelemeyeceğini savunmuştur. 

Rasyonel beklentiler hipotezi, genel anlamda, ekonomik bireylerin bilgi ve karar verme 

maliyetlerinin kısıtlılığı altında, hata paylarını en aza indirecek şekilde tahmin yapmaları olarak 

tanımlanmaktadır (Yamak, 1997:5). Rasyonel beklentiler içeren Phillips eğrisine göre, mevcut 

bilgi setini en iyi şekilde kullanan bireyler,  sistematik politikaları doğru tahmin ederek hem 

kısa hem de uzun dönemde enflasyon-çıktı ödünleşmesine imkan tanımamaktadır. Dolayısıyla 

beklentilerin rasyonelliği altında beklenen toplam talep politikaları ile ne kısa ne de uzun 

dönemde enflasyon-çıktı ödünleşmesinin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bir başka deyişle 

sistematik toplam talep politikaları ekonominin reel kesimi üzerinde herhangi bir etki 

yaratmayacaktır. Lucas (1973)’a göre enflasyon-çıktı ödünleşmesinin gerçekleşmesi ancak ve 

ancak kısa dönemde ve şok etkisi yaratan politikalar uygulanması durumunda söz konusudur. 

İzlenen politikalardan bağımsız olmayan bu enflasyon-çıktı ödünleşmesinin büyüklüğü ise, 

toplam talep ve spesifik piyasa şokları gibi birçok parametrenin değişkenliğine bağlı olacaktır. 

Lucas (1973) tipi Phillips eğrisi üzerinde toplam talep şoklarının varyansı arttıkça, ödünleşme 

parametresinin değeri sıfıra yaklaşacak ve politika ödünleşmesi kaybolacaktır. Literatürde kısa 

dönem Phillips eğrisinin eğimi ile politika uygulamalarının değişkenliği arasındaki bu negatif 

ilişki Lucas değişkenlik hipotezi olarak tanımlanmaktadır. 

1980’li yıllardan itibaren Lucas değişkenlik hipotezinin geçerliliğini test eden 

çalışmaların sayısında hızlı bir artış görülmesine rağmen, 2000’ li yıllara gelindiğinde bu 

sayının oldukça azaldığı göze çarpmaktadır.  Bu çalışmada amaç, Türkiye örneği için Lucas 

değişkenlik hipotezinin 2003:Q1-2015:Q3 dönemi itibariyle geçerli olup olmadığını Kalman 

Filtre analiz yöntemi kapsamında test etmektir. 

I. TEORİ 

Lucas modelinin hareket noktalarından biri, rasyonel beklentiler modelinin öngörülerine 

uygun bir şekilde oluşturulan toplam arz fonksiyonudur. Toplam arz fonksiyonu (1) numaralı 

eşitlikte gösterilmiştir. 

            y
t
= y

nt
+ γθ (p

t
-Ep

t
\ It)+ λ y

c, t-1                                                                                           
(1) 

(1) numaralı eşitlikte yer alan θ, yanlış algılama parametresini göstermektedir. Daha 

açık bir ifadeyle θ parametresi (2) numaralı denklemde görüldüğü gibidir. 

          θ= 
σp

2

σz
2+σp

2
                                                                                              (2) 

σp, 
2  piyasaya özgü fiyat şoklarının varyansını; σz

2, ise fiyatlar genel düzeyinin varyansını 

temsil etmektedir. Lucas’ a göre ekonomi geneli fiyat düzeyi şokları varyansının (σ
z
2
),  sıfıra eşit 
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olduğu bir durumda, θ parametresinin değeri bire eşit olacağı için, toplam arz eğrisinin eğimi 

sadece θ tarafından belirlenir ki, bu da Phillips eğrisi üzerinde politika ödünleşmesinin mümkün 

olduğunu ifade eder.  

Lucas modelinin devresel reel çıktı denklemi arz-talep eşitliği altında çözümlendiğinde 

(3) numaralı indirgenmiş denklem elde edilir. 

  y
ct

= -π δ + π ∆xt+ λy
c, t-1  

                                                                            (3) 

      
    (3) numaralı denklemde toplam talep şokları değişkenini ifade eden ∆xt, δ ortalama ve 

σx
2 varyansa sahip ardışık bağımsız normal bir dağılım göstermektedir.   

Denklem (3) te yer alan π , enflasyon-çıktı ödünleşme parametresini temsil etmekte 

olup; piyasalara özgü talep şokları varyansı (σw
2 ) ve toplam talep şokları varyansı (σx

2) cinsinden 

ifade edildiğinde (4) numaralı eşitlik elde edilir. 

π = 
γ σw

2

(1-π)
2
σx

2 + (1+γ) σw
2

                                                                                         (4) 

(4) numaralı eşitliğe göre toplam talep şokları varyansının reel çıktı üzerindeki etkisi (π) 

ile toplam talep şokları varyansı (σx
2) arasında ters yönlü bir ilişki mevcuttur. Bu eşitlik talep 

şoklarının varyansı arttıkça (azaldıkça) π’nin değerinin azalacağını (artacağını) savunan Lucas 

değişkenlik hipotezinin temelini oluşturmaktadır. 

II. LİTERATÜR 

Literatürde Lucas değişkenlik hipotezini test eden birçok ampirik çalışma mevcuttur. Bu 

çalışmalardan bazıları değişkenlik hipotezinin geçerliliğini tek bir ülke için sınarken, bazıları ise 

hipotezi ülkeler arası karşılaştırmalı olarak ele almıştır. Lucas’ın 1973 tarihli çalışması hem 

rasyonel beklentiler hipotezi varsayımlarını makro ekonomik düzeyde ilk defa test etmesi hem 

de daha sonraki ampirik çalışmalara öncülük etmesi açısından literatürde önemli bir yere 

sahiptir. Lucas (1973), rasyonel beklentiler teorisinin öngördüğü “tahmin edilen enflasyon-çıktı 

ödünleşme parametresi ile toplam talep şokları varyansı arasında ters yönlü bir ilişki vardır” 

şeklindeki hipotezini 18 ülke için 1952-1967 dönemi verilerini kullanarak test etmiştir. Lucas 

istikrarlı toplam talep politikaları izleyen ve bunun doğal bir sonucu olarak düşük toplam talep 

şokları değişkenliğine sahip 16 ülke için, enflasyon-çıktı ödünleşme parametresinin değerini 

yüksek bulurken, istikrarsız toplam talep politikaları izleyen Arjantin ve Paraguay gibi ülkeler 

için ise bu parametrenin düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır.   

Lucas’ın ardından değişkenlik hipotezini ülkeler arası karşılaştırmalı olarak test eden 

birçok çalışma yapılmıştır. Lucas (1973)’ın orijinal çalışmasını hem dönem hem de 

ekonometrik kapsam açısından geliştiren Koskela ve Viren (1980), çalışmalarında Lucas 

(1973)’ın çalışmasında ele aldığı ülkeler için değişkenlik hipotezinin 1952-1977 dönemi 

itibariyle de geçerli mi? olduğu sorusuna yanıt aramışlardır. En Küçük Kareler (EKK) ve 

Görünürde İlişkisiz Regresyon (SUR) yöntem tahminlerinden elde edilen ampirik sonuçlar 18 

ülke için Lucas değişkenlik hipotezinin halen geçerli olduğunu göstermiştir. Alberro (1981), 

toplam talep şokları varyansı ile ödünleşme parametresi arasındaki ilişkiyi 1953-1969 dönemi 

itibariyle Lucas’ın orijinal çalışmasında 18 olarak ele aldığı ülke sayısını 49’a çıkararak 

incelemiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, istikrarsız toplam talep politikalarına sahip 6 ülke 

için, enflasyon-çıktı parametresi ile toplam talep şokları varyansı arasında negatif, istikrarlı 

politikalara sahip 43 ülke için ise pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Parkin vd., (1981), 
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Lucas’ın orijinal modeline dış dünyayı ilave etmek suretiyle, 21 ülke için değişkenlik 

hipotezinin geçerliliğini test etmişlerdir. Çalışmada 21 ülkeden sadece 2’si için açık ekonomi 

modelleri parametre işaretleri ve istatistiksel anlamlılıkları bakımından reddedilmiş ancak 

geride kalan 19 ülke için de hipotezin geçerliliğini kanıtlayan yeterince net sonuçlar elde 

edilememiştir.   

Christensen ve Paldam (1990), 1953-1985 dönemini kapsayan ve literatürdeki 

çalışmalardan farklı olarak tam bilgi en yüksek olabilirlik yöntemini kullandıkları 

çalışmalarında, toplam talep politikası aracı olarak para stokunu ve dolayısıyla toplam talep 

şoku olarak da parasal büyümeyi ele almışlardır. Çalışmadan elde edilen en ilginç sonuç, 

ödünleşme parametresi ile toplam talep şokları varyansı arasındaki negatif ilişkinin, Lucas 

modelinin teorik beklentilerine uygun olup olmamasından etkilenmemiş olduğudur.  

Literatürde ülkeler arası karşılaştırmalı çalışmaların yanı sıra hipotezin geçerliliğini tek 

bir ülke için araştıran çalışmalar da mevcuttur. Arak (1977), ABD ekonomisi için hipotezin 

geçerliliğini kendi geliştirmiş olduğu metodoloji ile test etmiştir. Nominal gayri safi milli 

hasılanın (NGSMH) içsel bir değişken olduğunu varsayan Arak, Lucas’ın elastikiyet katsayısı 

varsayımının aksine toplam talebin fiyat elastikiyet katsayısının bire eşit olmadığı yönünde 

bulgular elde etmiştir. Tüm bu varsayımlar altında değişkenlik hipotezinin ABD ekonomisi için 

geçerli olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Ancak Lucas, Arak (1977)’ın elastikiyet katsayısı 

eleştirisine bir cevap olarak yayınladığı 1977 yılı çalışmasında, Arak’ın elde etmiş olduğu 

bulgularla, ABD ekonomisi için fiyat elastikiyet katsayısının “bire” eşit olduğu yönündeki 

hipotezin istatistiksel olarak reddedilemeyeceğini göstermiştir.  

Froyen ve Waud (1984), İngiltere ekonomisi için tahmin edilen enflasyon-çıktı 

ödünleşme parametresindeki değer kaybının nedenlerini Lucas etkisinin yanı sıra Friedman ve 

arz yönlü etkileri de dikkate alarak incelemişlerdir. Analiz sonucunda elde edilen ödünleşme 

parametresi, beklentiler doğrultusunda pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı elde edilmiştir. 

Ancak bu parametredeki değer kayıplarının Lucas’ın savunduğu talep şokları varsayımının 

aksine arz şoklarından ve Friedman etkisinden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Değişkenlik 

hipotezini tek ülke için test eden bir başka çalışma da Conway ve Gill (1991) tarafından ABD 

ekonomisi için 1960-1984 dönemi baz alınarak stokastik ve sabit katsayı yaklaşımları altında 

yapılmıştır. Çalışmada stokastik katsayı modelinin sabit katsayı modeline göre daha uygun 

olduğu savunulmuştur. Stokastik katsayı yaklaşımı ile elde edilen bulgular değişkenlik 

hipotezinin geçerli olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Lucas tipi Phillips eğrisini 

parametrelerin zaman göre değişebileceği ihtimalinden hareket ederek tahmin eden 

çalışmalardan biri de Yamak (1994)’tan gelmiştir. Çalışmada gerek enflasyon-çıktı ödünleşme 

parametresinin gerekse toplam talep şokları varyansının zamana bağlı olarak değişebileceği 

ihtimalini göz önüne alan Yamak, orijinal Lucas modelini İngiltere ekonomisi için Kalman 

Filtre analiz yöntemiyle test etmiştir. 1967-1987 döneminin incelendiği çalışmada Kalman Filtre 

tahmin yöntemi sonuçları, zamana bağlı olarak değişen ödünleşme parametresi ile toplam talep 

şokları varyansı arasındaki ilişkinin negatif olduğunu ortaya koymuştur. Yamak ve Karahasan 

(1995), 1923-1991 yıllarını dikkate aldıkları çalışmalarında Türkiye ekonomisi için Cumhuriyet 

döneminde Lucas değişkenlik hipotezinin geçerliliğini araştırmışlardır. Çalışmada hareketli 

regresyon denklemleri kullanılarak 46 adet dönemsel enflasyon-çıktı ödünleşme parametresi 

elde edilmiştir. Yamak ve Karahasan, tahmin edilen ödünleşme parametrelerinden 41’inin 

pozitif, geri kalan parametrelerin ise istatistiksel olarak anlamsız olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Çalışmadan elde edilen bu bulgular Türkiye’ de ilgili dönem itibariyle Lucas değişkenlik 

hipotezinin geçerli olduğunu göstermiştir. 
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İlgili literatür incelendiğinde Lucas değişkenlik hipotezinin geçerliliğini sınayan çalışmaların 

büyük bir çoğunluğunun 1995 yılı öncesi döneme ait olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Özellikle 

2000’li yıllara gelindiğinde Yeni Klasik makroekonomik modellerin geçerliliğini kaybetmiş 

olduğu düşüncesi Lucas değişkenlik hipotezini test eden ampirik çalışmaların sayısının 

azalmasına neden olmuştur. Dolayısıyla bu çalışmada 2000 yılından sonraki kısıtlı sayıda 

ampirik çalışmaya yer verilebilmiştir. 

Ashraf ve Mohabbat (2003), ABD ekonomisinde faaliyette bulunan 19 imalat sektörü 

için hipotezin geçerliliğini hem zaman hem de panel veri analiz tekniklerini kullanarak 

incelemişlerdir. Zaman serisi ve panel veri analizinden elde edilen sonuçlar paralellik 

göstererek; toplam talep şokları varyansı ile enflasyon-çıktı ödünleşme parametresi arasındaki 

negatif ilişkinin varlığını doğrulamıştır.  

III. VERİ SETİ VE EKONOMETRİK YÖNTEM 

Bu çalışmada amaç, üçer aylık veriler kullanarak Lucas değişkenlik hipotezinin Türkiye 

örneği için geçerliliğini parametrelerdeki zaman sabitliği varsayımını ortadan kaldıran Kalman 

Filtre analiz yöntemi kullanarak test etmektir. Çalışma 2003:Q1-2015:Q3 dönemini 

kapsamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada reel çıktı değişkeni, logaritmik reel gayri safi 

yurtiçi hasıla (LRGSYİH) serisi ile temsil edilmiştir. Devresel reel çıktı değişkeni (𝑦𝑐𝑡),  reel 

gayri safi yurtiçi hasıla serisi trendden arındırılarak elde edilmiştir. Toplam talep şokları (∆𝑥𝑡), 
nominal gayri safi yurtiçi hasıla (NGSYİH) serisi kullanılarak               ∆𝑥𝑡 = log ( 𝑁𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡/
𝑁𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡−1) şeklinde oluşturulmuş ve daha sonra serinin varyansı hesaplanmıştır. Ekonometrik 

analizde kullanılan serilerin tümü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri 

Dağıtım Sisteminden (EVDS) derlenmiştir.  

Bu çalışmada izlenen ekonometrik süreç şu şekildedir. İlk olarak çalışmada kullanılan 

serilerin tümü Census X-12 yöntemi ile mevsimsellikten arındırılmıştır. Geleneksel tahmin 

yöntemlerinin hemen hemen tamamında var olan varsayımlardan bir tanesi, bağımlı değişken ile 

bağımsız değişken arasındaki ilişkinin derecesini veren katsayıların incelenen dönem boyunca 

sabit olduğudur. Kalman Filtre analizi ise, regresyon katsayılarındaki sabitlik varsayımını 

ortadan kaldırarak, zamana bağlı olarak değişen parametrelerin elde edilmesine olanak 

sağlamaktadır (Erdem ve Yamak, 2013: 67). Bu gerekçe altında çalışmanın ikinci aşamasında, 

indirgenmiş formdaki Lucas devresel reel çıktı denklemi (3 numaralı denklem) Kalman Filtre 

analiz yöntemiyle tahmin edilerek her bir “t” dönemine ilişkin enflasyon-çıktı ödünleşme 

parametresi (𝜋)  elde edilmiştir. Kalman filtre analiz yönteminden elde edilen ödünleşme 

parametrelerinin seyri izlendiğinde 2008:Q3 öncesi ile 2009:Q3 sonrasının önemli ölçüde 

farklılaştığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla çalışmanın üçüncü aşamasında 2003:Q1-2015:Q3 dönemi 

iki alt döneme ayrılarak, her bir dönem için ödünleşme parametresi dönem ortalaması ve toplam 

talep şokları varyansı elde edilmiştir. Son aşamada ise iki farklı dönemin toplam talep şokları 

varyansı ile enflasyon çıktı ödünleşme parametreleri arasındaki büyüklük ilişkisi Lucas 

değişkenlik hipotezi çerçevesinde değerlendirilmiştir.    

Kalman Filtre analiz yönteminin en önemli adımlarından birisi, “ölçüm” ve “geçiş” 

denklemlerinden oluşan sistemi uygun bir şekilde kurmaktır (Kalman, 1960). Ölçüm denklemi; 

parametrelerine zaman faktörü ilave edilen standart EKK regresyon denkleminden başka bir şey 

değildir. (5) numaralı denklem sistemin ölçüm denklemini göstermektedir.  

            Yt= αt+ β
t
Xt+ εt                                                                                          (5) 
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Kalman Filtre analizinde ölçüm denklemi hata terimlerinin; ardışık bağımsız, sıfır 

ortalamalı (E(εt)=0)  ve Vt  gibi zamana bağlı olarak değişebilen varyansa (V(εt)=Vt)  sahip 

olduğu varsayılmaktadır.  

Geçiş denklemleri ise ölçüm denklemindeki değişken parametrelerinin zamana bağlı 

olarak ne şekilde değiştiğini gösteren denklem sistemidir. Bu çalışmada değişken 

parametrelerinin AR(1) yapısında bulundukları varsayılmıştır. (6) numaralı ölçüm denklemine 

göre geçiş denklemlerinin sayısı ikidir. 

           αt= t1αt-1+ μ
1t

                                                                                                (6)    

           β
t
= t2β

t-1
+ μ

2t
                                                                                                (7)  

 

Geçiş hata terimlerinin sıfır ortalamalı ve sabit varyanslı oldukları varsayılmaktadır. 

Birinci geçiş denklemindeki hata teriminin varyansı  q
1

, ikinci denkleminin ise  q
2
,  olarak 

tanımlanmıştır.  

Kalman Filtre analizi yukarıdaki denklemlerden oluşturulan sistemin,  aşağıda verilen 

üç adımlık döngüyü her bir “t” dönemi için ayrı ayrı tamamlamasını gerektirmektedir.  Kalman 

Filtrenin işleyişini açıklamak için yukarıda gösterilen denklemlerin oluşturulduğu sistemi matris 

formunda ifade etmek gerekmektedir. Aşağıda filtrenin işleyiş şeklini göstermek için, (5), (6) ve 

(7) nolu denklemlerin oluşturduğu sistemi matris notasyonunda ifade edilmiştir. 

         y
t
= xtZt+ εt                                                                                                     (8) 

         Zt= φZt-1+ μ
t
                                                                                                   (9) 

         (8) nolu denklem, (5) nolu ölçüm denkleminin matris biçimindeki ifadesidir. Bu 

ifadeyle, y, Y’ yi, x ise X (sabit terim dahil)’i temsil etmektedir. Geçiş denklemlerinin matris 

biçimindeki yazılımı ise (9) nolu denklemdeki gibidir. Burada da, Z, elemanları sırasıyla α ve 

β  olan 2x1 boyutundaki vektörü, φ anaköşegeni, t1,  t2  anaköşegen dışı sıfır olan 2x2 

boyutundaki matrisi ve  μ
t

, elemanları sırasıyla μ
1
, μ

2
 olan 2x1 boyutundaki vektörü 

tanımlamaktadır. 

Sistemin birinci adımında ölçüm denklemindeki bağımsız değişken parametrelerinin 

“başlangıç” ya da koşulsuz değerleri Zt-1 ile bunlara ait koşulsuz varyans-kovaryans değerleri 

Pt-1 kullanılarak koşullu parametre değerleri  Zt|t-1 ile bu parametrelerin koşullu varyans-

kovaryans değerleri Pt|t-1 , elde edilir. 

           Zt|t-1 = φZt-1                                                                                      (10) 

Pt|t-1 = φPt-1 φ
'+R                                                                                           (11) 

(11) nolu ifadedeki Pt  
matrisi, ölçüm denklemindeki parametrelerin varyans-kovaryans 

matrisini temsil etmektedir. Bu matris, elemanları p
11

, p
12

,p
21

  ve p
22 

olan 2x2 boyutundaki 

simetrik matristir. R, geçiş denklemlerindeki hata terimlerinin varyans-kovaryans matrisidir. 

Verilen örnekte iki geçiş denklemi olduğundan bu matris, q
1
 ve q

2
, q

12
 ve q

21
 olan 2x2 boyutlu 

simetrik matristir. İkinci adımda, birinci adımdan elde edilen şartlı parametre değerleri 

kullanılarak, şartlı ölçüm denklemi (Y
t|t-1 

)‘nin tahmini değeri, şartlı ölçüm tahmin hataları (Ht) 

ile şartlı hata terimlerinin varyansları (Ft) hesaplanır.  

         y
t|t-1

= xtZt|t-1                                                                                                (12) 
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         Ht= y
t-
y

t|t-1
                                                                                                  (13) 

         Ft= xt Pt|t-1xt
' +V                                                                                           (14) 

Sistemin son adımında ise, bir önceki çıktının adımları kullanılarak, koşulsuz parametre 

değerleri (Zt) ile bunlara ilişkin koşulsuz varyans-kovaryans matrisi (Pt) bulunur ki, bu çıktılar 

bir sonraki (t+1) döngünün birinci adımında girdi olarak kullanılır.  

Pt=Pt|t-1-(Pt|t-1xt
' Ft

-1 xtPt|t-1)                                                                           (15) 

Zt=Zt|t-1+Pt|t-1xt
' Ft

-1 Ht                                                                                  (16) 

Kalman Filtre analizinde başlangıç değerleri verildiğinde her bir yeni gözlem mevcut 

olduğunda geçiş denkleminin optimal tahmini gerçekleştirilir. Başlangıç değerleri optimizasyon 

tekniği ile elde edilmektedir. 

IV. BULGULAR 

Bu çalışmada öncelikle mevsimsellikten arındırılmış seriler kullanılarak devresel reel 

çıktı denklemi Kalman Filtre analiz yöntemi ile tahmin edilmiş ve zamana göre değişen 

enflasyon-çıktı ödünleşmesi parametre değerleri elde edilmiştir. Üçer aylık dönemler itibariyle 

Kalman Filtre analiz yönteminden elde edilen enflasyon-çıktı ödünleşme parametre değerleri 

Şekil 1’ de gösterilmiştir. 

Şekil 1. Enflasyon-Çıktı Ödünleşme Parametresi 

 

Lucas tipi Phillips eğrisinin eğimini temsil eden ödünleşme parametrelerinin tümünün 

Lucas modelinde olduğu gibi pozitif olduğu Şekil 1’ den görülmektedir. Ödünleşme 

parametresinin 2003:Q1-2015:Q3 döneminin her üç aylık periyodu için almış olduğu değer 0.62 

ile 0.72 aralığında değişmektedir. 2008 yılının üçüncü çeyreğine kadar 0.62 ile 0.65 arasında 

değerler alan ödünleşme parametresi, 2008 yılı üçüncü çeyrek ve 2009 yılı ikinci çeyreği 

arasında ani bir sıçrama göstererek 0.72 seviyesine çıkmıştır. 2009 yılının üçüncü çeyreğinden 

sonra ise ödünleşme parametresi bir miktar istikrar kazanmış ve 0.70-0.72 aralığında 

seyretmiştir. Ancak istikrar kazanan ödünleşme parametresindeki bu ani sıçrama ve bu 

parametrenin 2009 yılı sonrasındaki istikrarı, parametre değerinin 2008:Q3 dönemine göre artış 
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göstererek büyük ölçüde değişmesine neden olmuştur. Dolayısıyla 2008:Q3 öncesi döneme ait 

parametre değerleri ile 2009:Q3 sonrası döneme ait parametre değerleri arasında önemli ölçüde 

bir farklılaşma olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bulgular ışığında 2003:Q1-2015:Q3 

dönemi 2003:Q1-2008:Q3 ve 2009:Q3-2015:Q3 olmak üzere iki alt döneme ayrılarak analize 

devam edilmiştir. 

Lucas değişkenlik hipotezi, toplam talep şokları varyansı ile enflasyon-çıktı ödünleşme 

parametresi arasında negatif bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir. Dolayısıyla toplam talep 

şokları varyansı ile ödünleşme parametresi arasındaki negatif ilişkinin varlığını inceleyebilmek 

için ilgili alt dönemler itibariyle toplam talep şokları varyansının hesaplanması gerekmektedir. 

Çalışmanın bir sonraki aşamasında her bir alt döneme ait toplam talep şoklarının varyansı (𝜎𝑥
2) 

hesaplanmıştır. Ele alınan iki dönem için iki farklı ödünleşme parametresine ihtiyaç olduğundan 

𝜋 parametreleri ortalama cinsinden kullanılmıştır. Elde edilen istatistik değerleri Tablo 1’de 

sunulmuştur.   

Tablo 1. Lucas Değişkenlik Hipotezi Test Sonuçları 

Dönem Enflasyon-Çıktı Ödünleşme 

Parametreler Ortalaması 

(�̅�) 

Toplam Talep 

Şokları Varyansı 

(𝝈𝒙
𝟐) 

2003:Q1-2008:Q3 0.6353 0.0003 

2009:Q3-2015:Q3 0.7066 0.0001 

Tablo 1’den görüldüğü gibi enflasyon-çıktı ödünleşme parametreler ortalaması 

2003:Q1-2008:Q3 dönemi (ilk dönem) için 0.6353’tür. 2009:Q3-2015:Q3 periyodunu kapsayan 

ikinci döneme gelindiğinde ise ödünleşme parametreler ortalaması artarak 0.7066 değerine 

ulaşmıştır. Lucas değişkenlik hipotezinin geçerli olabilmesi için enflasyon-çıktı ödünleşme 

parametreler ortalamasında meydana gelen bu artışa karşılık toplam talep şokları varyansının 

azalması beklenmektedir. İlk dönem için hesaplanan toplam talep şokları varyans değeri 0.0003 

iken, ikinci döneme gelindiğinde bu istatistik değerinin azalarak 0.0001 değerini aldığı tablodan 

açık bir şekilde görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar, ilk dönemden ikinci döneme geçişte 

enflasyon-çıktı ödünleşme parametreler ortalamasının artarken toplam talep şokları varyans 

değerinin azaldığını göstermektedir. Bunun anlamı toplam talep şokları varyansı ile enflasyon- 

çıktı ödünleşme parametresi arasında negatif bir ilişki olduğudur. Toplam talep şokları varyansı 

azalırken enflasyon-çıktı ödünleşme parametresi artmaktadır. Sonuç olarak, Lucas değişkenlik 

hipotezinin Türkiye ekonomisi için 2003:Q1-2015:Q3 dönemi itibariyle geçerli olduğunu 

söylemek mümkündür.  

SONUÇ 

Bu çalışmada, literatürde toplam talep şokları varyansı ile enflasyon-çıktı ödünleşme 

parametresi arasındaki negatif ilişki olarak tanımlanan Lucas değişkenlik hipotezinin geçerliliği 

Türkiye örneği için 2003:Q1-2015:Q3 dönemi itibariyle araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

öncelikle reel çıktı serisi trendden arındırılarak devresel reel çıktı değişkeni elde edilmiştir. 

Toplam talep şokları ise nominal gayri safi yurtiçi hasıla serisi kullanılarak elde edilmiştir. 

Ekonometrik analizin ilk aşamasında seriler mevsimsellikten arındırılmış ve sonrasında 

enflasyon-çıktı ödünleşme parametresini elde etmek için, devresel reel çıktı denklemi zaman 

sabitliği varsayımını ortadan kaldıran Kalman Filtre analiz yöntemiyle tahmin edilmiştir. 

Kalman Filtre analizi sonucu elde edilen zamana bağlı değişen ödünleşme parametrelerinin 

seyri izlendiğinde 2008:Q3 öncesi ve 2009:Q3 sonrasının büyük ölçüde farklılaştığı 

anlaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında 2003:Q1-2015:Q3 dönemi 2003:Q1-2008:Q3 ve 
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2009:Q3-2015:Q3 olmak üzere iki alt döneme ayrılarak her bir dönem için enflasyon-çıktı 

ödünleşme parametreler ortalaması ve toplam talep şokları varyansı hesaplanmıştır. Sonrasında 

toplam talep şokları varyansı ile enflasyon-çıktı ödünleşme parametresi arasındaki ilişki Lucas 

değişkenlik hipotezi çerçevesinde kıyaslanmıştır.   

Çalışmadan elde edilen sonuçlar, 2003:Q1-2015:Q3 dönemi itibariyle Türkiye’ de 

Lucas değişkenlik hipotezinin geçerli olduğunu ortaya koymuştur. Toplam talep şokları 

varyansı ile enflasyon-çıktı ödünleşme parametresi arasında negatif bir ilişki mevcuttur. Toplam 

talep şokları varyansı azaldıkça (arttıkça) enflasyon-çıktı ödünleşme parametresi artmaktadır 

(azalmaktadır). Toplam talep şoklarının varyansı reel değişkenler üzerinde etkilidir ve bu etki 

doğrudan enflasyon-çıktı ödünleşme parametresine bağlıdır. Bu bulgular ışığında 2009 yılı 

sonrası Türkiye ekonomisinde Rasyonel Beklentiler hipotezinin öncesine kıyasla daha etkili bir 

hal aldığı ve bunun sonucunda Merkez Bankası’nın şok yaratmak suretiyle ekonominin reel 

kesimini pozitif yönde etkileyebilecek imkana sahip olduğu söylenebilir. 
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ARMEY EĞRİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
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Havvanur Feyza ERDEM** 

 

Özet 

Armey (1995) ekonomik büyüme ile kamu kesimi büyüklüğü arasında doğrusal olmayan, 

kuadratik fonksiyonel bir ilişkinin varlığını ileri sürmüştür. Bu fonksiyonel ilişki literatürde 

Armey eğrisi olarak bilinmektedir. Armey eğrisine göre ekonomik büyüme, belirli bir noktaya 

kadar kamu kesimi büyüklüğündeki bir artışla birlikte artacaktır. Bu noktadan itibaren kamu 

kesimi büyüklüğündeki artışla birlikte azalacaktır. Bu çalışmanın amacı, 1998-2015 (üçer aylık) 

dönemi itibariyle Türkiye ekonomisinde Armey eğrisinin “uzun dönem ekonomik büyüme ve 

kamu kesimi büyüklüğü” nezdinde geçerliliğini ARDL sınır testi yaklaşımı ile test etmektir. 

Çalışmada sonuç olarak, Türkiye ekonomisinde Armey eğrisinin geçerli olduğu belirlenmiştir. 

Böylece uzun dönem ekonomik büyüme ve uzun dönem kamu kesimi büyüklüğü arasındaki 

ilişkinin ters U şeklinde olduğu söylenebilir.   

Anahtar Kelimeler: Armey Eğrisi, ARDL Sınır Testi Yaklaşımı, Uzun Dönem 

Ekonomik Büyüme, Uzun Dönem Kamu Kesimi Büyüklüğü. 

JEL Kodları: H5, E32, C32. 

ARMEY CURVE: THE CASE OF TURKEY 

Abstract 

 Armey (1995) has argued that the functional relationship between economic growth and 

government size is not linear, but quadratic. In the literature, this functional relationship is 

known as Armey curve. According to Armey curve, economic growth will.  increase to a certain 

point with a rise in government size. After this point, economic growth will decrease with the 

rise in government size. The purpose of this study is to test the validity of Armey curve, in the 

context of  “long-term economic growth and government size”, by using ARDL bounds test in 

Turkish economy for the period of 1998-2015 (quarterly). The results of this paper indicate 

that the Armey curve is valid for Turkey. It can be said that the relationship between long-term 

economic growth and long-term goverment size is inverted-U shape. 

Keywords: Armey Curve, ARDL Bounds Testing Approach, Long-Term Economic 

Growth, Long-Term Goverment Size. 

JEL Codes: H5, E32, C32. 
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Armey (1995) tarafından ortaya konulan Armey eğrisine göre, ekonomik büyüme ile 

kamu kesimi büyüklüğü arasında kuadratik fonksiyonel bir ilişki mevcuttur. Buna göre,  

ekonomik büyüme, belirli bir noktaya kadar kamu kesimi büyüklüğündeki bir artışla birlikte 

artacak, bu noktadan itibaren kamu kesimi büyüklüğündeki artışla birlikte azalacaktır. 

Dolayısıyla Armey eğrisi ters U şeklini alacaktır. Armey eğrisinin geçerli olup olmadığı 

tartışmalı bir biçimde ampirik literatürde sınanmıştır. Kimi çalışma Armey eğrisinin 

geçerliliğini desteklerken (Mavrov (2007), Herath (2012)); kimi çalışma ise desteklememiştir 

(Kormendi ve Meguire (1986)). Destekleyen ve desteklemeyen çalışmaların çoğunluğu 

analizlerinde kısa dönem ekonomik büyüme ve kamu kesimi büyüklüğünü kullanmışlardır. 

Ancak Armey (1995)’ in bahsettiği eğri veya ilişki uzun dönem ekonomik büyüme ve uzun 

kamu kesimi büyüklüğü kullanımını zorunlu kılmaktadır. Herath (2012) çalışmasında Armey 

eğrisinin geçerliliğini test ederken özellikle ekonomik büyüme ve kamu kesimi büyüklüğünün 

uzun dönem serilerini kullanmıştır. Bu noktada, hem uygulanan ekonometrik yöntemler hem de 

ele alınan değişkenler açısından, ampirik literatür üzerinde ciddi tartışmaların yapılması 

gerekmektedir.   

Bu çalışmanın amacı, 1998-2015 (üçer aylık) dönemi itibariyle Türkiye ekonomisinde 

Armey eğrisinin geçerli olup olmadığını ARDL sınır testi yaklaşımı ile test etmektir. Literatürde 

yapılan çoğu çalışmanın aksine bu çalışmada, Armey eğrisinin geçerliliği “uzun dönem 

ekonomik büyüme ve kamu kesimi büyüklüğü” nezdinde sınanmaktadır. Bu anlamda çalışmanın 

literatüre önemli katkılar sunacağı beklenmektedir. Çalışmada uzun dönem serilerini elde etmek 

için Hodrick-Prescott filtreleme yöntemi kullanılmış ve elde edilen uzun dönem serilerine 

doğrusal olmayan trendi dikkate alan KPSS birim kök testi uygulanmıştır. Çalışmada öncelikle 

konuya ilişkin teorik alt yapı ele alınmakta ve ampirik çalışmalar kapsamında literatür özeti 

verilmektedir. Ekonometrik yöntem ve veri seti tanıtıldıktan sonra ise, bulgu ve 

değerlendirmeler sunularak, Türkiye ekonomisinde Armey eğrisinin geçerli olup olmadığı 

ARDL sınır testi yaklaşımı ile test edilmektedir.  

EKONOMİK BÜYÜME İLE KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ   ARASINDAKİ İLİŞKİ: ARMEY EĞRİSİ 

Ekonomik büyüme ile kamu kesimi büyüklüğü arasında fonksiyonel bir ilişkinin varlığını 

gösteren Armey eğrisi ile birlikte, devletin ekonomik süreçte etkili bir faktör olup olmadığı, 

eğer devlet ekonomik süreçte etkili bir faktör ise, bu etkinin büyüklüğü nasıldır ve ne olmalıdır 

gibi bazı temel sorular cevaplandırılabilmektedir. Daha açık bir ifadeyle Armey eğrisinin 

cevaplandırmaya çalıştığı temel sorulardan biri optimal kamu kesimi büyüklüğünün ne olması 

gerektiği şeklindedir. Böylece, bir ekonomide optimal kamu kesimi büyüklüğünün uygulandığı 

durumda maksimum ekonomik büyüme oranı hesaplanabilmektedir. Şekil 1’ de tipik bir Armey 

eğrisi gösterilmektedir. Şekil 1’den görüleceği üzere, bir ekonomide kamu kesimi büyüklüğü 0 

olduğunda çok düşük düzeyde çıktı üretilmektedir (Y0). Armey eğrisine göre, ekonomik 

büyüme, belirli bir noktaya (Y*) kadar kamu kesimi büyüklüğündeki bir artışla birlikte artacak, 

bu noktadan (Y*) itibaren kamu kesimi büyüklüğündeki artışla birlikte azalacaktır. Böylece 

Armey eğrisi Şekil 1’ de gösterildiği gibi ters U şeklini almaktadır.  
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Aşağıda gösterilen (1) numaralı denklemde Armey eğrisine ilişkin kuadratik regresyon 

denklemi verilmiştir. Bu denklemde Y, ekonomik büyüme ve G, kamu kesimi büyüklüğünü 

ifade etmektedir. Ekonomik büyümeyi maksimize eden kamu kesimi büyüklüğü ise (2) 

numaralı eşitlikteki gibi hesaplanmaktadır. G*, optimal kamu kesimi büyüklüğüdür. 

Yt = β
0
+ β

1
Gt+β

2
Gt

2                      β2 < 0                                                       (1) 

G* = - 
β1

2( β2  )
                                                         (2) 

 ARMEY EĞRİSİNE İLİŞKİN AMPİRİK LİTERATÜR 

Ampirik literatürde sık olmamakla birlikte, gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan 

ülkeler için, Armey eğrisinin geçerli olup olmadığı incelenmiştir. Kimi çalışma Armey eğrisinin 

geçerliliğini desteklerken (Mavrov (2007), Herath (2012)); kimi çalışma ise desteklememiştir 

(Kormendi ve Meguire (1986)). Destekleyen ve desteklemeyen çalışmaların çoğunluğu uzun 

dönemden ziyade kısa dönem ekonomik büyüme ve kamu kesimi büyüklüğünü kullanmışlardır 

(Herath (2012) çalışması hariç). Bu noktada, hem uygulanan ekonometrik yöntemler hem de ele 

alınan değişkenler açısından, ampirik literatürde yer alan çalışmaların detaylı biçimde 

değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Kormendi ve Meguire (1986), kamu kesimi büyüklüğünü toplam özel tüketim 

harcamalarının  toplam kamu harcamaları içerisindeki payının ortalama büyüme oranı olarak 

belirlemiştir. Kormendi ve Meguire (1986) çalışmalarında 47 ülke ekonomisi için En Küçük 

Kareler yöntemini kullanarak kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 

pozitif olduğunu bulmuşlardır. Çalışmada Armey eğrisinin geçerliliği doğrulanmamıştır. Vedder 

ve Gallaway (1998), Amerika, Danimarka, İtalya, İsveç ve İngiltere ekonomileri için En Küçük 

Kareler yöntemini kullanarak kamu harcamaları büyüklüğü ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkiyi test etmişlerdir. Çalışmada Amerika için optimal toplam kamu harcamaları büyüklüğü 

yaklaşık olarak %17 bulunmuştur. Gwartney ve diğerleri (1998), 23 OECD ülke ekonomisi için 
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toplam kamu harcamaları ve yatırım dışı kamu harcamaları arasında negatif bir ilişki bulmuştur. 

Bütün ülke ekonomilerinde kamu kesimi büyüklüğünün ekonomi üzerinde negatif bir etkiye 

sahip olduğu görülmüştür. Dar ve AmirKhalkhali (2002), 19 OECD ülke ekonomisi için 

Tesadüfi Katsayı Modeli yaklaşımını kullanarak, kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme 

arasında negatif yönlü bir ilişki bulmuşlardur. Pevcin (2004), 12 Avrupa ülkesi için 1950-1996 

dönemi kapsamında Armey eğrisinin geçerliliğini araştırmıştır. Çalışmada Panel Veri analizi 

kullanılmış ve sonuç olarak kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasında ele alınan tüm 

ülkelerde negatif yönlü bir ilişki olduğu ve bütün ülkelerde optimal kamu harcamasının  

yaklaşık olarak %36 ile %42 arasında bulunduğu tespit edilmiştir. Mavrov (2007 Bulgaristan 

ekonomi için Armey eğrisinin geçerli olup olmadığını incelemiştir. Mavrov (2007) çalışmasında 

En Küçük Kareler yöntemi kullanmış ve Bulgaristan için ekonomik büyüme ve kamu kesimi 

büyüklüğü arasında negatif yönlü bir ilişki bulmuştur. Mavrov (2007) çalışmasına göre, 

Bulgaristan için Armey eğrisi geçerlidir.  Herath (2010), Sri Lanka ekonomisinde Armey 

eğrisinin geçerliliğini sınamıştır. Herath (2010) çalışmasında Armey eğrisine ilişkin kuadratik 

fonksiyona açıklayıcı değişken olarak gayri safi yurtiçi hasıladaki kamu kesimi büyüklüğü 

değişkeni ve bu değişkenin karesinin yanısıra yatırım ve tüketim değişkenlerinin gayri safi 

yurtiçi hasıladaki payı ile dışa açıklık değişkenlerini de ilave etmiştir. Çalışmada ekonometrik 

yöntem olarak En Küçük Kareler yöntemi uygulanmış ve sonuç olarak Sri Lanka ekonomisinde 

ele alınan dönem içerisinde Armey eğrisinin geçerli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Armey 

eğrisinin yalnızca gelişmiş ülkeler için değil bunun yanısıra gelişmekte olarak ülkeler için de 

geçerli olduğu vurgulanmış ve Sri Lanka ekonomisinde optimal kamu harcamaları 

büyüklüğünün yaklaşık %27 olduğu bulunmuştur. Herath 2012 yılında yaptığı çalışmasında 

Armey eğrisinin geçerliliğini yine Sri Lanka ekonomisine ait 1959-2009 yılları arası için tekrar 

sınamış ve sonuç olarak 1959-2009 yılları arasında da Sri Lanka ekonomisinde Armey eğrisinin 

geçerli olduğunu bulmuştur. Herath (2010, 2012) çalışmalarını diğer çalışmalardan ayıran esas 

özellik, Herath’ ın çalışmalarında uzun dönem serilerini kullanmasıdır.  

Facchini ve Melki (2011), Fransa ekonomisi için ekonomik büyüme ile kamu kesimi 

büyüklüğü arasındaki ilişkiyi incelemişler ve optimal kamu kesimi büyüklüğünü 

hesaplamışlardır. Çalışmada ekonomik büyüme kuadratik regresyon denklemindeki açıklayıcı 

değişkenler olarak; kamu büyüklüğü, kamu büyüklüğü karesi, dışa açıklık, istihdam, toplam 

nufüs ve ortalama vergi oranı kullanılmıştır. Çalışmada eş-bütünleşme denklemi tahmin 

edilmiştir. Değişkenler arası uzun dönemli bir ilişki tespit edilememiştir. Buna karşın, Fransa 

ekonomisinde ekonomik büyüme ile kamu kesimi büyüklüğü arasında ters U şeklinde bir 

ilişkinin varlığı doğrulanmıştır. Optimal kamu kesimi büyüklüğü ise yaklaşık olarak %30 

civarında bulunmuştur. Altunç ve Aydın (2012), kamu harcamaları ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi yani Armey eğrisinin geçerli olup olmadığını 1975-2010 dönemi kapsamında 

Türkiye ekonomisi için test etmişlerdir. Çalışmada ekonomik büyümeyi etkileyen reel harcama 

kalemleri (cari harcamalar ve yatırım harcamaları) ve transfer harcamaları kullanılmıştır. Armey 

eğrisinin geçerli olup olmadığı ve değişkenler arası uzun dönem ekonomik ilişkilerin varlığı 

Engle-Granger yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak çalışmada, kamu yatırım 

harcamaları dışında diğer harcama kategorileri ve ekonomik büyüme arasında “ters U” 

biçiminde bir ilişkinin olduğunu doğrulanmıştır. Türkiye ekonomisi için toplam kamu 

harcamalarının optimal düzeyi ise gayri safi yurtiçi hasılanın %16’sı olarak hesaplanmıştır. Bu 

oranın 2010 yılı için ise %26.6 düzeyinin altında olduğu bulunmuştur. Ayrıca Altunç ve Aydın 

(2013), kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 1995-2011 dönemi için 

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya özelinde analiz etmişlerdir. Kamu kesimi büyüklüğü olarak 

toplam kamu harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payını kullanmışlardır. Çalışmada 

ekonomik büyüme ve kamu harcamaları arasındaki ilişkiyi veren kuadratik denkleme 
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açıklayıcılık değişken olarak ayrıca işsizlik oranı ve trend değişkenleri de ilave edilmiştir. 

Çalışmada ARDL yöntemi kullanılmış ve yapılan analizler sonucunda; üç ülke ekonomisinde 

Armey eğrisinin geçerli olduğu bulunmuştur. Türkiye ekonomisi için optimal kamu kesimi 

büyüklüğünün yaklaşık %25, Bulgaristan ekonomisi için %22 ve Romanya ekonomisi için %20 

olduğu tespit edilmiştir. Turan (2014), iki farklı spesifikasyon altında kamu kesimi büyüklüğü 

ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Türkiye örneği için araştırmıştır. Çalışmada iki farklı 

spesifikasyon olarak iki farklı dönem ele alınmıştır. Bu dönemlerden bir tanesi 1950-2012, bir 

diğeri ise 1970-2012  dönemidir. Çalışmada 1970-2012 döneminde Armey eğrisinin geçerli, 

1950-2012 döneminde ise eğrinin geçersiz olduğu bulunmuştur. Çalışmada Armey eğrisinin 

dönemsel farklılıklara duyarlı olduğu vurgulanmıştır. Nuta ve Nuta (2014), 1990-2011 dönemini 

ele alarak Romanya ekonomi için Armey eğrisinin geçerliliğini sınamışlardır. Çalışmada 

Hiperbolik Regresyon yöntemi kullanılmış ve Romanya ekonomisinde Armey eğrisinin geçerli 

olmadığı, ekonomik büyüme ve kamu kesimi büyüklüğü arasındaki ilişkinin ise doğrusal olduğu 

tespit edilmiştir. Olaleye ve diğerleri (2014) Nijerya ekonomisi için 1983-2012 dönemi arası 

ekonomik büyüme ve kamu harcamaları arasındaki uzun dönemli ilişkiyi Johansen-Juselius ko-

entegrasyon yöntemi ile araştırmışlar ve sonuç olarak iki değişken arasında uzun dönemli bir 

ilişkinin varlığını bulmuşlardır. Çalışmada Nijerya ekonomisinde ele alınan dönem içerisinde 

Armey eğrisinin geçerli olduğu da En Küçük Kareler yöntemi altında doğrulanmıştır. 

  VERİ SETİ VE EKONOMETRİK YÖNTEM 

Bu çalışmada, Armey eğrisinin geçerli olup olmadığı ARDL sınır testi yaklaşımı ile 

incelenmiştir. Çalışma, Türkiye ekonomisinin 1998-2015 (üçer aylık) dönemini kapsamaktadır. 

Ekonometrik analizde kullanılan bütün değişkenler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden (TCMB-EVDS) derlenmiştir. Mevsimsellik içeren seriler 

Census X-12 yöntemi ile mevsimsel etkilerden arındırılmıştır. Tablo 1’de ekonometrik analizde 

kullanılan değişkenlerin kısaltmaları ve tanımları verilmiştir. 

 

Tablo 1. Değişkenlerin Kısaltmaları ve Tanımları 

Kısaltma Tanım 

RGSYİH Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

NGSYİH      Nominal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

KS Kamu Sektörü (Cari) 

TH 

KM 

BO 

G 

Y 

Devletin Nihai Tüketim Harcamaları (Cari) 

Kamu Kesimi Büyüklüğü 

Ekonomik Büyüme 

Uzun Dönem Kamu Kesimi Büyüklüğü 

Uzun Dönem Ekonomik Büyüme 

 

Bu çalışmada izlenen ekonometrik süreç şu şekildedir: Çalışmada ilkin; Reel Gayri Safi 

Yurtiçi Hasıla serisinin logaritmik farkı alınarak ekonomik büyüme değişkeni oluşturulmuştur. 

Aşağıda gösterilen (3) numaralı işlem yapılarak ise kamu kesimi büyüklüğü değişkeni elde 

edilmiştir. 

KM =  
Nominal(Kamu Sektörü +Devletin Nihai Tüketim Harcamaları) 

Nominal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
      (3) 
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Böylece veri seti için gerekli olan iki temel değişken; “ekonomik büyüme ve kamu 

kesimi büyüklüğü” değişkenleri oluşturulmuştur. İkinci olarak çalışmada, Armey eğrisinin 

geçerliliğini test etmek amacıyla her iki değişkenin “uzun dönem” serileri elde edilmiştir. Gerek 

ekonometrik gerekse de iktisadi sonuçların doğruluğu açısından bu serilerin kullanılması 

oldukça önemlidir. Bu sebeple, ekonomik büyüme ve kamu kesimi büyüklüğü serilerine Hodrick-

Prescott filtreleme yöntemi 15  uygulanmıştır. Böylece, ana serilerdeki konjonktür kısmı 

minimizasyon yöntemi ile ayrıştırılmış (Yamak ve Topbaş, 2008) ve uzun dönem ekonomik 

büyüme ve uzun dönem kamu kesimi büyüklüğü serileri elde edilmiştir. Elde edilen seriler ile 

çalışmanın veri seti hazırlanmıştır. Üçüncü olarak, uzun dönem ekonomik büyüme ve uzun 

dönem kamu kesimi büyüklüğü serilerinin birim kök özellikleri incelenmiştir. Birim kök 

analizlerinde Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin (KPSS) birim kök testi uygulanmıştır. 

KPSS testinin uygulanmasının en önemli nedeni, bu birim kök testinin doğrusal olmayan trendi 

dikkate almasıdır. Nitekim uzun dönem ekonomik büyüme ve uzun dönem kamu kesimi 

büyüklüğü serilerinin doğrusal olmayan bir trend yapısına sahip olduğu gözlemlenmiş ve çok 

doğaldır ki her iki serinin durağanlık seviyeleri stokastik trendi dikkate alan KPSS birim kök 

testi ile incelenmiştir. Çalışmada son olarak ise, 1998-2015 (üçer aylık) dönemi itibariyle 

Türkiye ekonomisinde Armey eğrisinin geçerli olup olmadığı Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif 

Model (ARDL) sınır testi yaklaşımı ile analiz edilmiştir.  

Bu çalışmada ele alınan değişkenlerden, ekonomik büyüme ve kamu kesimi büyüklüğü 

serileri sırasıyla I(0) ve I(1) sürecine sahiptir. Böyle bir durumda Pesaran vd. (2001) tarafından 

geliştirilen ARDL sınır testi yaklaşımı uygulanabilmektedir. Pesaran vd. (2001) tarafından 

ortaya konulan ARDL sınır testi yaklaşımı, değişkenlerin seviyesinde ve birinci farkında 

durağan olduklarına bakılmaksızın, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin 

araştırılabileceğini varsaymaktadır. Böylece bu çalışmada ARDL sınır testi yaklaşımı, katsayılar 

açısından doğrusal olan Armey eğrisinin tahmin edilebilmesi için en uygun ekonometrik yöntem 

olarak belirlenmiştir. ARDL kapsamında tahmin edilen kısa/uzun dönem denklemler, hata 

düzeltme teriminin işareti ve büyüklüğü, katsayıların istikrarlılığı, değişen varyans ve 

otokorelasyon sorunları açısından ayrı ayrı değerlendirilmişlerdir. 

BULGULAR 

Tablo 2’ de ekonomik büyüme ve kamu kesimi büyüklüğü ile ilgili değişkenleri uzun 

dönem serilerinin ortalama, maksimum, minimum, standart sapma, çarpıklık ve basıklık gibi 

bazı tanıtıcı istatistikleri gösterilmiştir. Tablo 2’ ye göre ekonomik büyüme  en yüksek değerini 

2010 yılının son çeyreğinde, en düşük değerini ise 2008 yılının son çeyreğinde; kamu kesimi 

büyüklüğü en yüksek değerini 2013 yılının son çeyreğinde, en düşük değerini ise 1998 yılının 

ilk çeyreğinde almışlardır. Her iki değişkenin standart sapmaları karşılaştırılacak olunursa, 

ekonomik büyümenin kamu kesimi büyüklüğüne kıyasla daha oynak yapıya sahip olduğu 

görülür. Uzun dönem serileri için ise durum tam tersidir. Uzun dönem kamu kesimi büyüklüğü 

uzun dönem ekonomik büyümeye göre daha oynak bir yapı sergilemektedir. 

 

 

 

 

                                                   
15 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Hodrick ve Prescott, 1981. 
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Tablo 2. Tanıtıcı İstatistikler 

 

Not: Çarpıklık değerinin 0’dan büyük olması, değişkenlerin sağa çarpık dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. 

Basıklık değerinin 3’den küçük olması ise serilerin basık olduğu anlamına gelmektedir. 

Çalışmanın bundan sonraki aşamasında, Armey eğrisinin geçerliliğini test etmek 

amacıyla her iki değişkenin “uzun dönem” serileri kullanılmıştır. Ekonomik büyüme ve kamu 

kesimi büyüklüğü serilerine Hodrick-Prescott filtreleme yöntemi uygulanmıştır. Böylece, ana 

serilerdeki konjonktür kısmı minimizasyon yöntemi ile ayrıştırılmış ve uzun dönem ekonomik 

büyüme ve uzun dönem kamu kesimi büyüklüğü serileri elde edilmiştir. Şekil 2 ve 3’ de uzun 

dönem ekonomik büyüme ve uzun dönem kamu harcamaları gösterilmiştir. Şekil 2’ den 

görüleceği üzere uzun dönem ekonomik büyüme serisi 2004 yılının üçüncü çeyreğine kadar 

sürekli bir artış eğilimi sergilemiştir. Uzun dönem kamu kesimi büyüklüğü ise 2001 yılının ilk 

çeyreğine ve 2005 yılının ilk çeyreğinden son döneme kadar sürekli bir artış eğilimindedir.  

              Şekil 2.                      Şekil 3. 

Uzun Dönem Ekonomik Büyüme                Uzun Dönem Kamu Kesimi Büyüklüğü 

 

Tablo 3’ te uzun dönem serilerinin birim kök testi sonuçları gösterilmiştir. Uzun dönem 

ekonomik büyüme ve uzun dönem kamu kesimi büyüklüğü serilerinin doğrusal olmayan bir trend 

yapısına sahip olduğu gözlemlenmiş ve çok doğaldır ki her iki serinin durağanlık seviyeleri 

stokastik trendi dikkate alan KPSS birim kök testi ile incelenmiştir. Tablo 3’ ten görüleceği 

üzere, KPSS testine göre uzun dönem ekonomik büyüme ve kamu kesimi büyüklüğü serileri 

sırasıyla seviyesinde ve birinci farkında durağandır.  

Tablo 3. Birim Kök Test Sonuçları  

KPSS 

 Y G ∆G 

Sabitli 0.304*** 0.969 0.474*** 

Sabitli-Trendli 0.209*** 0.264 0.127*** 

Not: *** ilgili değerin %1 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

 BO KM G Y 

Ortalama 

Std. Sapma 

Maksimum 

Minimum 

Çarpıklık 

Basıklık 

0.0088 

0.0228 

0.0451 

-0.0568 

-0.9630 

4.0992 

0.1697 

0.0170 

0.2009 

0.1397 

0.2158 

2.0314 

0.1697 

0.0149 

0.2000 

0.1530 

0.7199 

2.0012    

0.0088 

0.0050 

0.0159 

-0.0061 

-1.1023 

4.1969 
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Tablo 4’de ARDL sınır testi yaklaşımının sonuçları sunulmuştur. Tablodan görüldüğü 

üzere, sınır testi için F istatistiği yaklaşık olarak 8.12’ dir ve istatistiksel olarak %1 seviyesinde 

anlamlıdır. Buna göre iki değişken arasında uzun dönem ilişkisi mevcuttur.   

 

Tablo 4. ARDL Sınır Testi Sonuçları 

    Test İstatistiği Değer k  

    
    

F-İstatistiği  8.119*** 2  

    
    

Kritik Değer Sınırları  

    
    

Anlamlılık Seviyesi         I0 Sınır I1 Sınır  

    
    

%10 2.63 3.35  

%5 3.1 3.87  

%2.5 3.55 4.38  

%1 4.13 5  

    
Not: *** ilgili değerin %1 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

 

Tablo 5’ de ise ARDL uzun dönem denklemi sunulmuştur. ARDL sınır testi bulgularına 

göre, değişken katsayılarının işaretleri beklenen yönde ve istatistiksel olarak %1 seviyesinde 

anlamlıdır. Tablo 5’den görüleceği üzere regresyon denklemindeki kuadratik terimin katsayısı 

negatif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Dolayısıyla iki değişken arasındaki ilişki ters U 

şeklindedir. Bu bulgu Armey eğrisinin geçerli olduğunu gösteren oldukça önemli bir bulgudur. 

Tahmin edilen regresyon denkleminin diagnostik testleri yapılmış ve tahmin edilen regresyon 

denkleminde otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarına rastlanılmamıştır.  

Tablo 5. ARDL Uzun Dönem Denklemi 

Değişkenler Katsayı     Standart Sapma t-İstatistiği 

        
G 5.0710 1.1780 4.3049*** 

G2 -14.4005 3.1513 -4.5698*** 

C -0.4276 0.1080 -3.9581*** 

    
Breusch-Godfrey Ardışık Bağımlılık LM Testi 

n*R2 2.424     Prob. 𝜒2(1) 0.120 

White Değişen Varyans Testi 

n*R2 26.1527     Prob. 𝜒2(24) 0.3455 

Not: *** ilgili değerin %1 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

Şekil 4 ve 5’  de tahmin edilen regresyon denklemine yapılan CUSUM ve CUSUM Q 

test sonuçları yani yapısal değişim test sonuçları verilmiştir. Test sonuçlarına göre, bant dışına 

taşan herhangi bir gözlem tespit edilmemiştir. Buna göre, tahmin edilen regresyon denklemi 

istikrarlı bir denklemdir ve ele alınan dönem içerisinde herhangi bir yapısal kırılma söz konusu 

değildir.  
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Elde edilen bulgular neticesinde, Türkiye ekonomisinde uzun dönemde kamu kesimi 

büyüklüğü ve ekonomik büyüme arasında ters U şeklinde bir ilişki olduğu ve dolayısıyla ele 

dönem kapsamında Türkiye ekonomisi için Armey eğrisinin geçerli olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

              Şekil 4. CUSUM                                   Şekil 5. CUSUM Q 

 

Tablo 6’ da rapor edilen hata düzeltme modelinde hata düzeltme katsayısı -0.007 olarak 

gerçekleşmiştir. Bunun anlamı, kısa ve uzun dönemde meydana gelen dengesizliğin bir dönem 

sonunda %0.7 oranında azalacağıdır.   

Tablo 6. Hata Düzeltme Modeli 

    
Bağımsız Değişken Katsayı Standart Hata t-İst. 

        
∆Yt-1 2.198 0.112 19.687*** 

∆Yt-2 -1.656 0.202 -8.183*** 

∆Yt-3 0.392 0.101 3.869*** 

∆Gt -0.765 0.371 -2.060** 

∆Gt-1 2.494 1.081 2.306** 

∆Gt-2 -2.788 1.094 -2.549** 

∆Gt-3 1.035 0.385 2.690*** 

∆G2 -0.058 0.123 -0.470 

ECMt-1 -0.007 0.002 -3.864*** 

    
Not: *** ve ** ilgili değerin istatistiksel olarak sırasıyla %1 ve %5 seviyesinde anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

ARDL uzun dönem denklemine göre ((4) numaralı denklem), Türkiye ekonomisinde 

uzun dönemde ekonomik büyüme oranını maksimize eden kamu kesimi büyüklüğü yani optimal 

kamu kesim büyüklüğü yaklaşık olarak 0.18’ dir. Optimal kamu kesimi büyüklüğünün 

uygulandığı noktada uzun dönem ekonomik büyüme oranı yaklaşık olarak 0.02 değerini 

almaktadır. Bulunan optimal kamu kesimi büyüklüğü gerçekleşmiş kamu kesimi büyüklüğü 

değerleriyle kıyaslandığında 1998:01-2010:03 dönemi arası gerçekleşmiş kamu kesimi 

büyüklüğünün optimal değerin altında kaldığı, geri kalan yıllarda ise optimal değeri aştığı 

görülmüştür. Genel olarak bakıldığında gerçekleşen kamu kesimi büyüklüğü optimal civarında 

dalgalanmaktadır (Bknz Şekil 6).  

Yt = -0.4276 + 5.0710 Gt -14.4005Gt
2                                                                (4) 
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Şekil 6. Gerçekleşen ve Optimal Uzun Kamu Kesimi Büyüklüğü 

 

Şekil 7’ de (4) numaralı denklemden elde edilen 1998-2015 (üçer aylık) dönemi 

itibariyle Türkiye ekonomisi özelinde Armey eğrisi gösterilmiştir. Şekil 7’ ye göre uzun dönem 

kamu kesimi büyüklüğü 0 değerini aldığında ekonomik büyümenin alacağı değer yaklaşık 

olarak -0.43’dür.  

 

Şekil 7. Armey Eğrisi 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde Armey eğrisinin “uzun dönem ekonomik büyüme 

ve kamu kesimi büyüklüğü” çerçevesinde geçerli olup olmadığı ARDL sınır testi yaklaşımı ile 

test edilmiştir. Çalışma, Türkiye ekonomisinin 1998-2015 (üçer aylık) dönemini kapsamaktadır. 
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Bu çalışmanın önemi, Armey eğrisini tahmin ederken “uzun dönem ekonomik büyüme ve uzun 

dönem kamu kesimi büyüklüğü” serilerini kullanmasıdır. Ayrıca, Türkiye ekonomisi için Armey 

eğrisinin geçerliliğini sınayan ampirik literatürün oldukça kısıtlı olduğu dikkat çekmiştir. Bu 

çalışma ampirik literatüre ciddi bir katkı sağlayacak niteliktedir. Çalışmada önemli bulgular elde 

edilmiştir: ARDL sınır testi bulgularına göre, değişken katsayılarının işaretleri beklenen yönde 

ve istatistiksel olarak 0.01 seviyesinde anlamlıdır. Regresyon denklemindeki kuadratik terimin 

katsayısı negatif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Dolayısıyla “uzun dönem ekonomik büyüme 

ve kamu kesimi büyüklüğü” arasında ters U şeklinde bir ilişki mevcuttur. Elde edilen bulgular 

neticesinde, Türkiye ekonomisinde ele alınan dönem kapsamında  Armey eğrisinin geçerli 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Armey eğrisine göre uzun dönemde ekonomik büyüme oranını 

maksimize eden kamu kesimi büyüklüğü yani optimal kamu kesim büyüklüğü yaklaşık olarak 

0.18 değerini ve optimal kamu kesimi büyüklüğünün uygulandığı noktada ekonomik büyüme 

oranı ise yaklaşık olarak 0.02 değerini almaktadır. Genel olarak gerçekleşen kamu kesimi 

büyüklüğünün optimal civarında dalgalandığı tespit edilmiştir. 
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P-STAR MODELİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
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Özet 

Hallman, Porter ve Small (1989, 1991), fiyatlar genel seviyesinin uzun dönemde 

yakınsama göstereceği bir denge değeri olduğunu öne sürmüşlerdir. Hallman, Porter ve Small 

(1991) daha sonra bu görüşlerini “P-Star Modeli” olarak geliştirmişlerdir. P-Star modeli, 

enflasyonun uzun dönemde para arzındaki büyümeden kaynaklandığını ifade etmektedir. Bu 

modele göre, fiyat açığı ile enflasyon arasında negatif bir ilişki mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, 

“Türkiye ekonomisi için P-Star modelinin geçerliliğini hata düzeltme modelleri yardımıyla test 

etmektir”. Çalışma 2005-2015 (üçer aylık) dönemini kapsamaktadır. Çalışmada, M1, M2 ve M3 

olmak üzere üç farklı parasal büyüklük kullanılmış ve P-Star modeli üç farklı parasal gösterge 

nezdinde sınanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye ekonomisi için P-Star modeli 

geçerlidir. M1 para arzından elde edilen fiyat açığı uzun dönemde bir enflasyon göstergesi 

olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: P-Star Modeli, Parasal Büyüklük, Hata Düzeltme Modeli. 

Jel Kodları: C32, E31, E4.   

 

P-STAR MODEL: THE CASE OF TURKEY 

Abstract 

Hallman, Porter and Small (1989, 1991) have argued that general price level has an 

equilibrium value that will converge in the long term. Hallman, Porter and Small (1991) later 

have developed their opinions as "P-Star Model". P-Star model implies that inflation arises 

from the growth of the money supply in the long-run. According to this model, there is a 

negative relationship between price gap and inflation rate. The aim of this study is to test the 

validity of the P-Star model under Ml, M2 and M3 monetary aggregates for the Turkish 

economy by using error correction model. The study covers the period of 2005-2015 (quarterly). 

According to findings of this study, the P-Star model is valid for Turkish economy. Price gap 

that is computed from M1 money supply can be used as inflation indicator. 

Keywords: P-Star Model, Monetary Aggregates, Error Correction Model. 

Jel Codes: C32, E31, E4.   
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GİRİŞ 

Hallman, Porter ve Small (1989, 1991), fiyatların uzun dönemde yakınsama göstereceği 

bir denge değeri olduğunu ve enflasyonun uzun dönemde para arzındaki büyümeden 

kaynaklığını ileri sürmüşlerdir. Bu görüş teorik literatürde “Dinamik Enflasyon Modeli” yani 

“P-Star Modeli” olarak bilinmektedir. Fiyat açığı ile gerçekleşen fiyatlar genel düzeyi arasında 

ters yönlü bir ilişkinin varlığını savunan P-Star modeli ampirik literatürde de test edilmiştir. 

Ampirik literatürde yer alan kimi çalışmalarda fiyat açığı ile fiyatlar genel düzeyi arasındaki 

ilişkinin negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu yani P-Star modelinin geçerli olduğu 

desteklenmiş (Tödter ve Reimers (1994), Yamak ve Ceylan (2005)), kimi çalışmalarda ise P-

Star modelinin geçerli olmadığı bulunmuştur (Tatom, 1992). Yapılan çalışmalarda, P-Star 

modelinin kullanılan parasal büyüklük ölçütlerine oldukça duyarlı olduğu dikkat çekmiştir.  

Örneğin Tatom (1990), M2 para arzı kullandığında P-Star modelinin geçersiz, buna karşın M1 

para arzı kullandığında P-Star modelinin geçerli olduğunu bulmuştur. Ampirik literatürde dikkat 

çeken bir diğer özellik ise, P-Star modelinin geçerliliğinin çoğunlukla gelişmiş ülke ekonomileri 

için incelenmiş olması ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ülke ekonomileri için kısıtlı sayıda 

çalışmanın yapılmış olmasıdır (Yamak ve Ceylan (2005) çalışmaları hariç).  

Bu çerçevede bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisi için P-Star modelinin 

geçerliliğini hata düzeltme modelleri yardımıyla sınamaktır. Çalışma 2005-2015 (üçer aylık) 

dönemini kapsamaktadır. Çalışmada, M1, M2 ve M3 olmak üzere üç farklı parasal büyüklük ele 

alınmıştır. Çalışmada öncelikle konuya ilişkin teorik alt yapı ele alınmakta ve ampirik 

çalışmalar kapsamında literatür özeti verilmektedir. Ekonometrik yöntem ve veri seti 

tanıtıldıktan sonra ise, bulgu ve değerlendirmeler sunularak, Türkiye ekonomisinde P-Star 

modelinin 2005-2015 dönemi itibariyle geçerli olup olmadığı incelenmektedir. 

TEORİK ALTYAPI 

Hallman, Porter ve Small (1989, 1991) tarafından yapılan çalışma miktar teorisine yeni 

bir yaklaşım getirmiştir. P-Star modeli olarak bilinen bu yaklaşım miktar teorisinin uzun 

dönemli versiyonundan hareket etmektedir.  P-Star modelinin temeli paranın miktar teorisine 

dayanmaktadır. Klasik miktar teorisine göre para arzı arttığında piyasadaki mal ve hizmetlerin 

miktarları sabit kaldığı takdirde fiyatlar genel seviyesi artacak ve paranın değeri düşecektir. 

Dolayısıyla miktar teorisine göre uzun dönemde para arzındaki büyümenin enflasyona neden 

olacağı düşünülmektedir. Paranın miktar teorisi logaritmik formda (1) numaralı denklemde 

verildiği şekilde gösterilebilir. Miktar teorisi denklemine göre P, fiyatlar genel düzeyini; M, 

para arzını; Y, reel çıktı düzeyini ve V, paranın dolanım hızını göstermektedir. 

P = M-Y+V        (1) 

Hallman, Porter ve Small (1991) çalışmalarında, (1) numaralı denklemden hareketle 

uzun dönemi dikkate alan miktar teorisini (2) numaralı denklemdeki gibi kurmuşlardır. 

Oluşturulan bu denkleme göre P*, denge fiyat düzeyini; Y*, potansiyel çıktı düzeyini ve V*,  

paranın denge dolanım hızını ifade etmektedir. 

Pt* = Mt - Yt*+Vt*       (2) 

Kısa dönem ve uzun dönem miktar teorileri birlikte ele alındığında denge fiyat açığı (3) 

numaralı denklemdeki gibi elde edilmektedir. Denge fiyat düzeyi gözlenebilir bir değişken 

olmadığından dolayı denge fiyat açığı (P - P*) da gözlenemez bir değişken haline gelmektedir. 

Kısa ve uzun dönem miktar teorileriyle beraber hareket edilmesi durumunda denge fiyat açığı 

paranın dolanım hızı açığı (V –V*) ve reel çıktı açığından (Y* - Y) meydana gelmektedir. 
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P-P*=(V-V*)+(Y*-Y)       (3) 

HPS (1991), uzun dönemde fiyatlar genel düzeyinin yakınsayacağı denge fiyat düzeyi 

(P*) ile para arzının oransal olarak birlikte hareket edeceğini ifade etmiştir. Bunu ifade ederken 

de miktar teorisini temel alarak paranın denge dolanım hızının (V*) ve potansiyel çıktı 

düzeyinin (Y*) birbirinden bağımsız olduğunu ve hatta para arzından da bağımsız olduklarını 

varsaymışlardır. Bütün bunların sonucunda, denge fiyat açığı (P-P*) teorik olarak sıfıra 

yakınsama gösterecektir. Denge fiyatlarıyla hiçbir zaman örtüşemeyecek olan gerçekleşen 

fiyatlar, uzun dönemde para arzındaki büyüme ile ortaya çıkan baskı sonucu denge fiyatlara 

doğru yönelecektir. Bunun sonucunda fiyat açığının (P-P*) gerçekleşen fiyatlar genel seviyesini 

ters yönde etkileyeceği ortaya çıkmaktadır. Bu hipotezin ekonometrik karşılığı olan hata 

düzeltme modeli aşağıda (4) numaralı denklemdeki gibi ifade edilir. (4) numaralı denklem P-

Star modeline göre kısıtlı denklemi temsil etmektedir. Hata düzeltme modelinde tahmin edilen 

fiyat açığı (P-P*) katsayısının P-Star modeline göre negatif ve istatistiksel olarak anlamlı 

olması beklenir. Denklemdeki bağımlı değişken gecikme ya da gecikmelerinin ilave edilmesinin 

sebebi ise kısa dönem dinamiklerini yakalamaktır (Yamak ve Ceylan, 2005). 

∆Pt=α0+ α1(P-P*)
t-1

+ ∑ λi
n
i=1 ΔPt-i+ εt,   εt~N(0, σ2)   (4) 

AMPİRİK LİTERATÜR ÖZETİ 

Ampirik literatür incelendiğinde kimi çalışmada P-Star modelinin geçerli olduğu, kimi 

çalışmada ise modelin geçerli olmadığı görülmüştür. Çoğu çalışmada P-Star modelinin geçerli 

olup olmamasının kullanılan parasal büyüklük ölçütlerine ve uygulanan kur sistemine oldukça 

duyarlı olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca yapılan çalışmalarda dikkati çeken önemli bir nokta 

küçük ülke ekonomisi varsayımına uyan ülkelerde P-Star modelinin geçersiz olduğu ve bu ülke 

fiyatlarının başka ülkelerin fiyat açıklarından oldukça etkilendiği yönündedir. Hallman, Porter 

ve Small (1991) çalışmalarında P-Star modelinin geçerliliğini ABD ekonomisi için M2 para 

arzını kullanarak test etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda M2 para arzı için P-Star modelinin 

geçerli olduğunu ortaya konulmuştur. Tatom (1990) çalışmasında P-Star modelinin geçerliliğini 

hata düzeltme modeli ile incelenmiştir. Tatom (1990), Hallman, Porter ve Small (1991) 

çalışmalarından farklı olarak, M2 para arzı kullanıldığı zaman P-Star modelinin geçersiz 

olduğunu ancak M1 para arzı kullanıldığı zaman P-Star modelinin geçerli olduğunu bulmuştur. 

Hoeller ve Poret (1991), P-Star modelini 20 OECD ülkesi için test etmişlerdir. Çalışmanın 

sonucunda P-Star modelinin büyük ülkeler için geçerli olduğu kabul edilirken, küçük ülkeler 

için geçerli olmadığı kabul edilmiştir. Tatom (1992), Avusturya ekonomisi için P-Star modelini 

test etmiştir. Çalışmada M3 para arzı kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda P-Star modeli kabul 

edilmemiştir. Tatom (1992) bunun sebebini ele alınan ülkede sabit döviz kuru sisteminin 

uygulanıyor olması şeklinde açıklamıştır.  

Kool ve Tatom (1994), beş küçük ülke ekonomisi için (Hollanda, Avusturya, Belçika, 

İsviçre, Danimarka) M1 ve M2 para arzlarını kullanarak P-Star modelinin geçerliliğini test 

etmişlerdir. Elde edilen bulgular sonucunda küçük ülke varsayımına uyan ülkeler açısından P-

Star modelinin iyi sonuçlar vermediği ve bu ülkelerin fiyatlarının Almanya fiyat açığına bağlı 

olarak değiştiği gözlenmiştir. Tödter ve Reimers (1994) çalışmalarında Almanya ekonomisi için 

P-Star modelinin geçerliliğini incelemişlerdir. Çalışmada ekonometrik yöntem olarak hata 

düzeltme modeli, parasal büyüklük olarak ise M1, M2 ve M3 kullanılmıştır. Çalışmanın 

sonucunda M1 ve M2 para arzları için P-Star modelinin geçerli olmadığı ancak M3 para arzı 

için P-Star modelinin geçerli olduğu tespit edilmiştir. Hewarathna (2000) çalışmasında P-Star 

modelinin geçerliliğini Avustralya ve Yeni Zelanda ekonomileri için incelemiştir. Çalışmada 
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Avustralya için 1970-1999, Yeni Zelanda için ise 1982-1998 dönemine ait M3 para arzı 

kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre P-Star modeli Avustralya için geçersiz ancak Yeni 

Zelanda için geçerlidir. Frait, Komerak ve Kulhanek (2000) çalışmalarında Çek Cumhuriyeti 

ekonomisi için P-Star modelinin geçerliliğini sınamışlardır. M2 para arzı kullanıldığı çalışmada 

elde edilen sonuçlar, Çek Cumhuriyeti’ne ait fiyatların Almanya fiyat açığına bağlı olarak 

değiştiğine işaret etmiştir. Yamak ve Ceylan (2005) çalışmalarında Türkiye ekonomisi için P-

Star modelinin geçerliliğini araştırmışlardır. Çalışmada parasal büyüklük olarak M1, M2, M2Y 

ve M3 olmak üzere dört farklı parasal büyüklük ve ekonometrik yöntem olarak hata düzeltme 

modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, dört parasal büyüklüğün ayrı ayrı kullanıldığı 

bütün modellerde denge fiyat açıklarına ait katsayıların negatif ve istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda bütün parasal büyüklükler için P-Star modelinin geçerli 

olduğu kabul edilmiştir. Ancak en iyi sonucu veren parasal büyüklüğün M2Y olduğu 

vurgulanmıştır.  

VERİ SETİ ve EKONOMETRİK YÖNTEM 

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisi için denge fiyat açığı ve enflasyon oranı arasındaki 

olası ilişki tespit edilmiş ve P-Star modelinin geçerliliği sınanmıştır. Çalışma 2005-2015 (üçer 

aylık) dönemini kapsamaktadır. Çalışmada, M1, M2 ve M3 olmak üzere üç farklı parasal 

büyüklük ele alınmıştır. Çalışmada 2005-2015 döneminin ele alınmasının nedeni, 2005 Aralık 

ayından itibaren, Merkez Bankası tarafından parasal büyüklük tanımlarında bir değişikliğe 

gidilmiş olmasıdır. Çalışmada, denge fiyat açığı, çıktı açığı, dolanım hızı açığı ve enflasyon 

oranı değişkenlerini elde etmek amacıyla, fiyatlar genel düzeyi, reel çıktı ve paranın dolanım 

hızı değişkenleri kullanılmıştır. Fiyatlar genel düzeyi olarak tüketici fiyat endeksi; reel çıktı 

ölçütü olarak reel gayri safi yurtiçi hasıla ve parasal büyüklük olarak M1, M2 ve M3 para arzları 

ele alınmıştır. M1, M2 ve M3 parasal büyüklükleri kullanılarak her biri için üç farklı paranın 

dolanım hızı değişkeni oluşturulmuştur. Ayrıca ele alınan dönemin küresel kriz dönemine denk 

gelmesinden dolayı 2007:04-2010:01 dönemi için D1 kriz kuklası oluşturulmuş ve oluşturulan 

kukla modellere açıklayıcı değişken olarak ilave edilmiştir. Ekonometrik analizde kullanılan 

değişkenlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım 

Sistemi’nden (TCMB-EVDS) derlenmiştir. Mevsimsellik içeren değişkenler Census X12 

yöntemi ile mevsimsellikten arındırılmış ve logaritmik transformasyona tabi tutulmuştur. Tablo 

1’de ekonometrik analizde kullanılan değişkenlerin kısaltmaları ve tanımları verilmiştir. 

Tablo 1. Değişkenlerin Kısaltmaları ve Tanımı 

Değişkenin Kısaltması Değişkenin Tanımı  

P Tüketici Fiyat Endeksi 

∆P Enflasyon Oranı 

Y Reel Çıktı Düzeyi 

V1 M1 para arzı kullanılarak elde edilen paranın dolanım hızı 

V2 M2 para arzı kullanılarak elde edilen paranın dolanım hızı 

V3 M3 para arzı kullanılarak elde edilen paranın dolanım hızı 

V1* M1 para arzı kullanılarak elde edilen paranın denge dolanım hızı 

V2* M2 para arzı kullanılarak elde edilen paranın denge dolanım hızı 

V3* M3 para arzı kullanılarak elde edilen paranın denge dolanım hızı 

Y* Potansiyel Çıktı Düzeyi 

D1 Kriz Kuklası 

(P1-P1*) (V1-V1*)+(Y*-Y): Denge Fiyat Açığı 

(P2-P2*) (V2-V2*)+(Y*-Y): Denge Fiyat Açığı 

(P3-P3*) (V3-V3*)+(Y*-Y): Denge Fiyat Açığı 
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Çalışmada kullanılan ekonometrik süreç şu şekilde izlenmiştir. İlk olarak, denge 

dolanım hızları ve potansiyel çıktı düzeyinin belirlenmesi için Hodrick-Prescott filtreleme 

(HP)16 yöntemi kullanılmıştır. HP filtreleme sonucu üç adet denge dolanım hızı ve potansiyel 

çıktı düzeyi elde edilmiştir. Böylece çıktı açığı ve üç farklı dolanım hızı açığı oluşturulmuştur. 

Çıktı açığı ve üç farklı dolanım hızı açığı değişkenlerine bağlı olarak da üç farklı denge fiyat 

açığı elde edilmiştir. İkinci olarak, P-Star modelini tahmin etmek için üç adet kısıtlı model 

kurulmuştur. Çalışmada kullanılan modeller (5-7) numaralı denklemlerde gösterildiği gibidir. 

Her bir kısıtlı model de kendi içinde A, B ve C modelleri olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. 

Burada A; kriz kukla değişkeni ve bağımlı değişken gecikmesinin modele eklenmemiş halini, B; 

sadece kriz kukla değişkeninin modele eklenmiş halini ve C; hem kriz kukla değişkeni hem de 

bağımlı değişken gecikmesinin modele eklenmiş halini temsil etmektedir. Böylece çalışmada 

toplam dokuz adet kısıtlı model tahmin edilmiş ve bu modeller arasından optimal olanı seçilip, 

P-Star modelinin geçerli olup olmadığı ortaya koyulmuştur. 

Kısıtlı modelin çalışabilmesi için denge fiyat açığının ve enflasyon oranının durağan 

olması gerekmektedir. Çalışmada değişkenlerin birim kök özelliklerini sınamak amacıyla 

Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF)17 ve Phillips-Perron (PP)18 birim kök testleri uygulanmıştır.  

Model 1 

∆Pt=α0+ α1(P1-P1*)
t-1

+ ∑ λi
n
i=1 ΔPt-i+ εt     (5) 

Model 2 

∆Pt=𝛽0+ 𝛽1(P2-P2*)
t-1

+ ∑ 𝛾i
n
i=1 ΔPt-i+ εt     (6) 

Model 3 

∆Pt=𝜃0+ 𝜃1(P3-P3*)
t-1

+ ∑ 𝛿i
n
i=1 ΔPt-i+ εt      (7) 

BULGULAR 

Grafik 1’de enflasyon oranına (∆P) ait değerler sunulmuştur. Grafik 1’den görüleceği 

gibi enflasyon oranı ilgili dönem boyunca artış ve azalış göstererek dalgalı bir görüntü 

sergilemiştir. Enflasyon oranı 2011 yılının son çeyreğinde en yüksek (0.0401) değerine 

ulaşırken, 2009 yılının ilk çeyreğinde en düşük (0.0055) değerine ulaşmıştır. Enflasyon oranı 

2007 yılının üçüncü çeyreği ile 2012 yılının ikinci çeyreği arasında kalan dönemde oldukça 

dalgalı bir yapıya sahiptir. Bu dalgalı yapı 2012 yılının ikinci çeyreğinden sonra azalmaktadır. 

 

                                                   
16Hodrick ve Prescott (1981), temel serideki konjonktür kısmını minimizasyon yöntemi ile ayrıştırmayı 

önermektedir (Yamak ve Topbaş, 2008). Hodrick-Prescott filtresi (HP), belirli bir serinin kısa dönem 

dalgalanmalarını arındırarak doğrusal olmayan bir büyüme trendi oluşturmaktadır. HP filtresi ile “y” gibi 

bir seriden hem trend serisi hem konjonktür serisi tahmin edilmektedir. Konjonktür serisi iktisadi 

dalgalanmaları temsil etmektedir. Örneğin; çıktı açığının ölçülmesinde kullanılacak olan yöntem şu 

şekilde ifade edilir: L= ∑ (y
t
- y

t
T)

2n
t=1 + λ∑ (Δy

t+1
T-Δy

t
T)

2n-1
t=2  . y

t
; gerçek verilerden oluşan gayri safi 

yurtiçi hasılayı, y
t
T; potansiyel üretim seviyesini, (y

t
- y

t
T ); üretim açığını ifade etmektedir.  Ayrıntılı bilgi 

için bakınız: Hodrick ve Prescott (1981). 
17Ayrıntılı bilgi için bakınız: Dickey ve Fuller (1979). 
18Ayrıntılı bilgi için bakınız: Phillips-Perron (1988). 
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Grafik 1. Enflasyon Oranı 
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Grafik 2’de reel çıktı düzeyi (Y) ve Hodrick-Prescott filtreleme ile elde edilen 

potansiyel çıktı düzeyi (Y*) serilerinin grafikleri birlikte verilmektedir. Grafik 2 incelendiğinde 

reel çıktı düzeyinin pozitif trend taşıdığı açıkça görülmektedir. Reel çıktı düzeyi ile potansiyel 

çıktı düzeyi arasında kalan kısım çıktı açığını diğer bir ifadeyle konjonktürel kısmı vermektedir. 

Grafik 2. Reel Çıktı Düzeyi (Y) ve Potansiyel Çıktı Düzeyi (Y*) 
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Grafik 3,4 ve 5’te M1, M2 ve M3 parasal büyüklükleri kullanılarak elde edilen paranın 

dolanım hızı serileri sırasıyla (V1,V2,V3) ve Hodrick-Prescott filtreleme ile elde edilen paranın 

denge dolanım hızı (V1*,V2*,V3*) serilerinin zaman içerisindeki hareketleri birlikte 

gösterilmiştir. Grafik 3,4 ve 5 incelendiğinde paranın dolanım hızlarının negatif trende sahip 

olduğu görülmektedir.  
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Grafik 3. V1 ve V1* Grafik 4. V2 ve V2* 
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Grafik 5. V3 ve V3* 
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Elde edilen üç farklı paranın denge dolanım hızı açığının reel çıktı açığı ile toplanması 

sonucunda üç adet denge fiyat açığı hesaplanmıştır. Grafik 6’da hesaplanan denge fiyat açıkları 

birlikte sunulmuştur. Ele alınan dönem içerisinde M2 ve M3’ten elde edilen fiyat açıklarının 

birbirlerine oldukça yakın seyrettikleri ve yakın değerler aldıkları görülmektedir. M1’den elde 

edilen fiyat açığı incelendiğinde ise diğer iki fiyat açığına nazaran farklı değerler aldığı ancak 

aynı doğrultuda hareket ettiği dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra, M1’den elde edilen fiyat 

açığı 2006:04-2007:01 ve 2012:02-2013:02 dönemlerinde M2 ve M3’ten elde edilen fiyat 

açıkları ile ters yönde hareket etmektedir. 

Grafik 6. Denge Fiyat Açığı Serileri 
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P-Star modelini tahmin edebilmek için kurulacak olan modellerde denge fiyat açığı ve 

enflasyon oranının durağan yapıya sahip olması gerekmektedir.  Genişletilmiş Dickey-Fuller 

(ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testlerine ait sonuçlar Tablo 2’de yer almaktadır. ADF 

ve PP testlerine ait sonuçlar incelendiğinde enflasyon oranı (∆P) ve denge fiyat açığı (P1-P1*, 

P2-P2*, P3-P3*) değişkenlerinin seviyelerinde durağan yapıya sahip oldukları görülmektedir. 

Aynı seriler Zivot-Andrews kırılmalı birim kök testi ile de sınanmış ve serilerin seviyelerinde durağan 

oldukları teyit edilmiştir. Denge fiyat açığı ve enflasyon oranının seviyelerinde durağan yapıya 

sahip olmaları her iki zaman serisinin eşbütünleşik olduklarına işaret etmektedir. 

Tablo 2. ADF ve PP Durağanlık Analizi Sonuçları 

 ADF PP 

 Sabitli Sabitli-

Trendli 

Sabitsiz-

Trendsiz 

Sabitli Sabitli-

Trendli 

Sabitsiz-

Trendsiz 

∆P -5.6779*** 

(3) 

-5.7342***     

(3) 

-0.2678 

(6) 

-6.0485*** -6.5412*** -1.2405 

P1-

P1* 

-3.4607** 

(2) 

-3.9152**   

(7) 

-3.4603***   

(2) 

-3.0508** -2.9876** -3.0947*** 

P2-

P2* 

-3.5092** 

(0) 

-3.4678* 

(0) 

-3.5692*** 

(0) 

-3.5325** -3.4886* -3.5945*** 

P3-

P3* 

-3.9089*** 

(0) 

-3.8597** 

(0) 

-3.9730***   

(0) 

-3.8948*** -3.8435** -3.9609*** 

Not: ***%1, **%5, *%10 istatistiksel olarak anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. ADF testi için 

gecikme uzunluğu Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Maksimum gecikme uzunluğu 9 olarak 

alınmıştır. Parantez içindeki değerler optimal gecikme uzunluklarını göstermektedir. PP testi için bant 

genişliği Newey-West bant genişliğine göre belirlenmiştir. 

Tablo 3’ de hata düzeltme modelleri tahmin sonuçları sunulmuştur. Tablo 3’den 

görüleceği gibi Model 1A, 2A ve 3A’da küresel kriz dönemi ve bağımlı değişken gecikmesi 

dikkate alınmadan enflasyon ile fiyat açığı arasındaki ilişki test edilmiştir. Model 1B, 2B ve 

3B’de enflasyon ve denge fiyat açığı değişkenlerine ek olarak küresel kriz dönemini dikkate 

alan D1 kukla değişkeni modellere açıklayıcı değişken olarak ilave edilmiştir. Model 1C, 2C ve 

3C’de ise D1 kukla değişkeni ile birlikte enflasyon beklentilerinin etkisini de göz önünde 

bulundurmak için bağımlı değişken gecikmesi ilave edilmiştir. Modellerin tahmin sonuçları 

karşılaştırıldığında P-Star modelinin M2 ve M3’ten elde edilen fiyat açıkları kullanıldığı zaman 

geçersiz olduğu buna karşın M1’ den elde edilen fiyat açığı kullanıldığı zaman P-Star modelinin 

geçerli olduğu tespit edilmiştir. P-Star modelinin geçerli kabul edildiği modeller Model 1A, 1B 

ve 1C’dir. Çünkü bu modellerde denge fiyat açığı katsayıları negatif ve istatistiksel olarak en az 

%5 düzeyinde anlamlıdır. Bu bulgular ışığında Türkiye ekonomisi için M1 parasal 

büyüklüğünden elde edilen fiyat açığının uzun dönemde bir enflasyon göstergesi olarak 

kullanılabileceği ortaya çıkmaktadır. Model 1A, 1B ve 1C arasında bir karşılaştırma yapılacak 

olunursa, Model 1B’nin Model 1A’ya göre açıklayıcılığının daha yüksek ve D1 kukla 

değişkeninin %1 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Model 1C’ nin 

sonuçları ise Model 1B’ ye göre çok fazla değişmemiştir. Model 1C’ de bağımlı değişken 

gecikmesi anlamsızdır. Dolayısıyla üç model arasından en optimal modelin Model 1B olduğu 

söylenebilir. Model 1B’ye ait sonuçlarda görüldüğü gibi M1 parasal büyüklüğünden elde edilen 

fiyat açığındaki %10’luk bir değişim enflasyon oranında ters yönlü olmak üzere yaklaşık %1.3’ 

lük bir değişime neden olacaktır.  
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Tablo 3. Hata Düzeltme Modelleri Tahmin Sonuçları 

Bağımsız 

Değişkenler 

Bağımlı Değişken: ∆P Bağımlı Değişken: ∆P 

MODEL  

1A 

MODEL 2A MODEL 3A MODEL 

 1B  

MODEL 2B  MODEL  

3B 

SABİT 

TERİM 

0.0199*** 0.0198*** 0.0199*** 0.0172*** 0.0191*** 0.0190*** 

(P1-P1*)t-1 -0.065** - - -0.1309*** - - 

(P2-P2*)t-1 - -0.0468 - - -0.0477 - 

(P3-P3*)t-1 - - -0.0697 - - -0.0734 

D1 - - - 0.0104*** 0.0031 0.0033 

R2 0.11 0.02 0.04 0.32 0.05 0.07 

F-İstatistiği 4.6311** 0.7509 1.3972 8.3459*** 0.9371 1.3358 

LM 0.0359 

[0.8496] 

0.2301 

[0.6315] 

0.1876  

[0.6649] 
0.1485 

[0.700] 

0.4135 

[0.5202] 

0.3618 

[0.5475] 

Breush-

Pagan-

Godfrey 

0.9534 

[0.3288] 

5.1321 

[0.0235] 

5.1431  

[0.0233] 
0.8601 

[0.6505] 

5.9682 

[0.0506] 

5.9697 

[0.0505] 

P-STAR 

MODELİ 

GEÇERLİ GEÇERLİ 

DEĞİL 

GEÇERLİ 

DEĞİL 

GEÇERLİ GEÇERLİ 

DEĞİL 

GEÇERLİ 

DEĞİL 

Not: ***%1, **%5, *%10 istatistiksel olarak anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. Köşeli parantez içi değerler 

olasılık değerlerini göstermektedir. 
 

Tablo 3 Devamı 

Bağımsız Değişkenler  Bağımlı Değişken: ∆P 

MODEL  

1C 

MODEL 

 2C 

MODEL  

3C 

SABİT TERİM  0.0176*** 0.0172*** 0.0170*** 

(P1-P1*)t-1  -0.1334*** - - 

(P2-P2*)t-1  - -0.0527 - 

(P3-P3*)t-1  - - -0.0795 

∆Pt-1  -0.0093 0.0892 -0.0976 

D1  0.0105*** 0.0033 0.0034 

R2  0.32 0.06 0.08 

F-İstatistiği  5.4196*** 0.6957 0.9729 

LM  0.2352 

[0.6276] 

0.1033 

[0.7479] 

0.0733 

[0.7866] 

Breush-Pagan-Godfrey  0.2352 

[0.6276] 

4.8553 

[0.1827] 

0.7875 

[0.1880] 

P-STAR MODELİ  GEÇERLİ GEÇERLİ DEĞİL GEÇERLİ DEĞİL 

Not: ***%1, **%5, *%10 istatistiksel olarak anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. Köşeli parantez içi değerler olasılık 
değerlerini göstermektedir. 

Optimal model olarak seçilen Model 1B’ye ilişkin diagnostik test sonuçlarına göre 

modelde ardışık bağımlılık ve değişen varyans sorunu yoktur. Grafik 7 ve 8’ de tahmin edilen 

regresyon denklemine yapılan CUSUM ve CUSUM Q test sonuçları yani yapısal değişim test 

sonuçları verilmiştir. Test sonuçlarına göre, bant dışına taşan herhangi bir gözlem tespit 

edilmemiştir. Buna göre, tahmin edilen regresyon denklemi istikrarlı bir denklemdir ve ele 

alınan dönem içerisinde herhangi bir yapısal kırılma söz konusu değildir. Elde edilen bulgular 

neticesinde Model 1B optimal model olduğu aşikardır. 
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Grafik 7. CUSUM Testi Grafik 8. CUSUM Q Testi 
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SONUÇ 

Bu çalışmada, Türkiye özelinde denge fiyat açığı ve enflasyon oranı arasındaki olası 

ilişki tespit edilmiş ve P-Star modelinin geçerliliği sınanmıştır. Çalışma 2005-2015 (üçer aylık) 

dönemi kapsamaktadır. P-Star modelinin geçerliliği ülke ekonomilerinde kullanılan parasal 

büyüklüklere göre değişim gösterdiği için çalışmada denge fiyat açıkları hesaplanırken M1, M2 

ve M3 olmak üzere üç farklı parasal büyüklük kullanılmıştır.  

Elde edilen bulgulara göre, Türkiye ekonomisinde P-Star modelinin geçerliliği 

kullanılan parasal büyüklüklere göre değişim göstermektedir. P-Star modeli, M2 ve M3’ten elde 

edilen fiyat açıklarının kullanıldığı modellerde geçersiz iken M1’den elde edilen fiyat açığının 

kullanıldığı bütün modellerde geçerlidir. M1 parasal büyüklüğünün kullanıldığı modeller 

arasında optimal model olarak Model 1B seçilmiştir. Model 1B’ye ait sonuçlara göre M1 

parasal büyüklüğünden elde edilen fiyat açığındaki %10’luk bir değişim enflasyon oranında ters 

yönlü olmak üzere yaklaşık %1,31 değişime neden olacaktır. Özet olarak çalışmanın 

sonuçlarına göre, 2005-2015 döneminde Türkiye ekonomisi için parasal gösterge olarak M1 

para arzı kullanıldığı zaman P-Star modeli geçerlidir. Dolayısıyla M1’den elde edilen denge 

fiyat açığı ile enflasyon oranı arasında ters yönlü istikrarlı bir ilişki mevcuttur. Bu ilişkiye göre, 

uzun dönem enflasyon oranı denge fiyat açığının negatif olduğu durumlarda artacak ve denge 

fiyat açığının pozitif olduğu durumlarda azalacaktır. 

Çalışmada ele alınan dönem Türkiye ekonomisi için ciddi derecede enflasyonla 

mücadele yapıldığı bir döneme denk gelmektedir. Dolayısıyla son yıllarda enflasyonla mücadele 

edebilmek için fiyat istikrarını sağlayacak politikalar daha da önemli hale gelmiştir. Bu 

doğrultuda enflasyonla mücadele politikalarının doğru uygulanabilmesi için uygun enflasyon 

göstergesine ihtiyaç duyulmaktadır. P-Star modeli bu ihtiyacı gidermek açısından önem arz 

etmektedir. Çalışmada M1’den elde edilen fiyat açığının uzun dönemde bir enflasyon göstergesi 

olarak kullanılabileceği ortaya konulmuştur. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, eşbütünleşme ve Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) kullanılarak 

Türkiye'de 1936-2014 dönemine ait sığır ve mandalardan elde edilen et ve süt üretim miktarları 

arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Birinci farkı alındıktan sonra durağan hale 

gelen değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkisinin olup olmadığını görmek için 

eşbütünleşme analizi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, seriler uzun dönemde birlikte 

hareket etmektedir. Hem sığırlarda hem de mandalarda et ve süt üretimi arasında pozitif ilişki 

görülmüştür. Uzun dönemli ilişkinin yönünü ve kısa dönemdeki etkileri görebilmek için 

kullanılan Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) analizi sonuçlara göre, süt ve et üretim 

miktarı arasında sığırlar için tek yönlü mandalar için karşılıklı nedensellik ilişkisi 

görülmektedir. 

Anahtar kelimeler:Eşbütünleşme, VECM, et üretimi, süt üretimi 

INVESTIGATING THE LONG-TERM RELATIONSHIP BETWEEN MEAT AND MILK PRODUCTION IN 

BOVINES IN TURKEY BY USING COINTEGRATION AND VECM ANALYSIS 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to detect the relationship between the meat and milk production 

amounts obtained from cattle and buffaloes in Turkey between 1936-2014 by using 

cointegration and Vector Error Correction Model (VECM). Cointegration analysis has been 

used in order to find out whether a long-term relationship exists among the variables that 

became constant after taking the first difference. As a result of the conducted analysis, series 

move together in the long-term. A positive relationship was observed in meat and milk 

production both in cattle and buffaloes. According to the Vector Error Correction Model 

(VECM) analysis results used in order to observe the direction of the long-term relationship and 

its effects in the short-term, a unidirectional causality relationship has been observed between 

the milk and meat production amounts for cattle and a mutual causality relationship has been 

observed between the milk and meat production amounts for buffaloes. 

Keywords: Cointegration, VECM, meat production, milk production 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun her geçen gün artmasıyla insanların beslenme ihtiyaçları da 

artmaktadır. İnsan sağlığı içinen önemli besinlerden olan hayvansal ürünlerin artması beklenir. 

Olması gereken hayvansal ürünlerin insan ihtiyaçlarını karşılaması istenilen durumdur.  

Sığır, kutuplar hariç dünyanın hemen her yerinde yetiştirilebilmektedir. Sığır 

yetiştirildiği bölgenin özelliklerine bağlı olarak et ve süt dışında da ürünleri ve insanlara farklı 

şekillerde katkıları vardır (Akman ve ark., 2008). Sığır, Türkiye’de 2015 yılı süt üretiminin % 

90.77'i, et üretiminin de yaklaşık % 88.31’i gibi çok büyük kısmını tek başına sağlamaktadır 

(TÜİK, 2015). 

Türkiye’de manda yetiştiriciliği süt ve et üretimi amacıyla yapılmaktadır. Ancak, manda 

yetiştiriciliği yapılan işletmeler geleneksel aile tipinde olup %83’ü küçük ölçekli (1-5 baş), geri 

kalan %17’si ise Türkiye koşullarında orta ölçekli sayılabilecek ortalama 8 baş mandaya sahip 

işletmelerdir (Aral, 2000:38-56).  

FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)  2013 yılı istatistiklerine göre, 

dünyada en fazla sığır eti üretimi11 019600ton ileABD’deolmuştur. Brezilya 9 832 874 ton ile 

ikinci, Çin 6 386 137 tonluk üretim miktarı ile üçüncü sıradadır. Türkiye ise 17. sırada yer 

almıştır. Dünyada toplam sığır eti üretimi 63 361 528 tondur.Dünyada en fazla sığır sütü üretimi 

91 271 058 ton olarak ABD'de yapılmaktadır. Hindistan 60 600 000 ton ile ikinci, Çin 35 670 

002 ton ile üçüncü sıradadır. Dünyada toplam sığır sütü üretimi 635 575 895 tondur. Türkiye ise 

16 655 009 ton üretim ile 9. sırada yer almıştır.Dünyada en fazla manda eti üretimi 1 610 000 

ton ile Hindistan’da olmuştur. Pakistan 833 000 ton ile ikinci, Mısır 390 000 tonluk üretim 

miktarı ile üçüncü sıradadır. Türkiye ise 21. sırada yer almıştır. Dünyada toplam manda eti 

üretimi 3 722 800 tondur. TÜİK 2015 kayıtlarına göre, manda eti üretimi 326 ton olmuştur. 

Dünyada en fazla manda sütü üretimi 70000 000 ton ileHindistan’da yapılmaktadır. 

Pakistan24370 000 ton ile ikinci, Çin 3 050 000 ton ile üçüncü sıradadır. Dünyada toplam 

manda sütü üretimi 102041460 tondur. Türkiye ise 51 947 ton üretim ile 10. sırada yer 

almıştır.TÜİK 2015 kayıtlarına göre, Türkiye'de sığır eti üretimi 1 014 926 ton, sığır sütü 

üretimi 16 933 520, manda eti üretimi 326 ton, manda sütü üretim miktarı 62 761 ton olmuştur. 

Nedensellik analizini araştırmada eşbütünleşme analizi ve Vektör Hata Düzeltme 

Modeli (VECM) kullanılarak başta ekonomi olmak üzere birçok alanda yapılmış çok sayıda 

çalışmalar vardır. Smakova ve Staverek (2014:679-686), Çek Cumhuriyeti’nde 1993-2013 

dönemi gıda ve canlı hayvanlar ile hayvansal ve bitkisel yağlar, katı yağlar ve mumları içeren 

10 üretim grubu arasındaki uzun dönem ilişkisini ve kısa dönem etkilerini araştırmışlardır. 

Barahonaa et al. (2014:145-145), Tayland’da 2002-2012 dönemi aylık verileri kullanarak çiftlik 

hayvanları endüstrisi için çiftlik perakende fiyatlar üzerinde tavuk ve domuz üretici fiyat 

değişim etkilerini incelemişlerdir. Tavuk üretici fiyatlarda değişmelerin simetrik olarak 

perakendecilere aktarıldığını göstermişlerdir. 

Bu çalışmanın amacı, eşbütünleşme ve VECM yöntemleri kullanarakTürkiye’nin 1936-

2015 dönemindeki büyükbaş hayvanlarda et ve süt üretimi arasındaki nedensellik ilişkisini 

belirlemektir. Bu ilişkinin belirlenmesi, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde et ve süt üretim 

planlaması yapılması açısından gereklidir. 
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MATERYAL VE YÖNTEM: 

Bu çalışmada kullanılan sığır ve mandalarda et ve süt üretim miktarları 1936-2014 

dönemi yıllık verilerini kapsamaktadır. Veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 

yayımlanan “İstatistik Göstergeler 1923-2013” adlı yayından alınmıştır. Ayrıca TÜİK web 

sayfasındaki veritabanı üzerindeki Hayvancılık İstatistikleri başlığı altındaki Hayvansal Ürünler 

kısmındaki verilerden yararlanılmıştır.  

Çalışmada, sığır ve mandalarda et üretimi ve süt üretimi arasındaki ilişkiyi analiz etmek 

için koentegrasyon analizi ve VECM uygulanmıştır. Zaman serileri analizinde, durağan 

olmayan seriler incelendiğinde, elde edilen sonuçlar gerçekçi olmamaktadır. Bu nedenle, zaman 

serileri çalışmasında, öncelikle serilerin durağanlık testi edilir(Terzi, 2004:59-75). Zaman 

serilerinde durağanlıkiçin en çok kullanılan testlerden biri, Dickey ve Fuller (1981) tarafından 

geliştirilen trendli“Geliştirilmiş Dickey-Fuller” (ADF) testidir (Asteriou and Hall, 2007). Bu 

test, Eşitlik (1)'de gösterilmiştir. 

 ∆Yt = β0 + β1t + δYt−1 + αi∑ ∆Yt−i + εt
m
i=1     (1) 

Burada, ∆Yt: değişkenin birinci farkı, t: trend değişkeni, ∆Yt−i: gecikmeli fark terimidir. 

Denklemdeki m gecikme sayısı Akaike Bilgi Kriteri (AIC) veya Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) 

değerleri minimum olacak şekilde seçilir. Diğer kriterler ise Son Tahmin Hatası-Final 

Prediction Error (FPE), Hannan-Quinn (HQ) ve (LR)dir (Enders, 2010). 

ADF testinde sıfır hipotezi reddedilirse Y değişkeni orijinal düzeyinde durağandır. 

Yoksa durağan değildir. Durağan olmayan serilerin durağanlaştırılması için bu serilerin farkları 

alınır. Seriler birinci farklarında durağan hale gelmişse seri birinci derecede bütünleşiktir 

(Kennedy, 2006). Bu süreç seriler durağanlaşıncaya kadar devam eder. (1) nolu denklemde 

hesaplanan t istatistiği, MacKinnon kritik değerleri ile karşılaştırır. Hesaplanan t istatistiğinin 

mutlak değeri, çeşitli anlam düzeylerinde MacKinnon kritik değerinin mutlak değerinden 

büyükseseri durağandır (Tarı, 2015).  

İstatistiki seriler arasındaki nedensellik ilişkisi uzun dönemli ise eşbütünleşme ve 

VECM modeli incelenir.Bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri, bağımsız değişken olarak 

modele dahil edilerek geliştirilen genişletilmiş Dickey Fuller (Augmented Dickey Fuller-ADF) 

birim kök testi yapılarak durağanlık incelenir. Gecikmeli değişkene ait uygun gecikme uzunluğu 

için Akaike (AIC) ve Schwarz(BIC) kriterlerinden yararlanılır. Pesaran ve ark.(2001), I(0) 

(düzeyde) ve I(1) (birinci dereceden bütünleşik) değişkenlerinmodelde bulunarak aralarındaki 

uzun dönemli ilişkinin olduğunu test etmişlerdir. Ancak, değişkenlerin düzeyde ya da birinci 

dereceden bütünleşik olması ile birlikte değişkenlerin bütünleşme düzeyleri aynı olmalıdır. Aynı 

düzeyde durağan değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı eşbütünleşme analizi ile 

tespit edilebilir. Johensen eşbütünleşme testi, (2) nolu eşitliğe göre yapılır (Turner, 2009:825-

831). 

k

t t-1 0 1t 0 1t j t- j t

j=1

ΔX = α(β'X -β -β ) - γ - γ + Γ ΔX +ε   (2) 

Johensen eşbütünleşme testi sonucunda, seriler eşbütünleşik iseler;n edensellik testi için 

VECM uygulanır (Bahmani-Oskooee ve Alse, 1993:535-542).VECM (3) nolu eşitlikte olduğu 

gibi ifade edilir.   
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k-1

t i t-i t-1 t

i=1

ΔX = δ + γ ΔX +ΩECT + ε      (3) 

t-1
ECT ifadesi hata düzeltme terimidir. Eşitlik (3)’de gösterilen VECM’nin çok 

değişkenli hali(4), (5), (6) ve (7) nolu eşitliklerde gösterilmiştir. 

 
k l

t 1i t-i 2i t-i t-1 1t

i=1 i=1

ΔSS = β + β ΔSS + β ΔSE +θECM +ε    (4) 

 
k l

t 1i t-i 2i t-i t-1 2t

i=1 i=1

ΔSE = δ + δ ΔSE + δ ΔSS + γECM +ε         (5) 

 
k l

t 1i t-i 2i t-i t-1 1t

i=1 i=1

ΔMS = β + β ΔMS + β ΔME +θECM +ε          (6) 

 
k l

t 1i t-i 2i t-i t-1 2t

i=1 i=1

ΔME = δ + δ ΔME + δ ΔMS + γECM +ε     (7) 

 VECM modelinde hata düzeltme terimlerine ait parametreler istatistiksel olarakönemli 

ise değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu anlaşılır.VECM’de bağımsız 

değişkenlerdeki gecikme değerleri kısa dönemli nedenseletkileri, hata düzeltme terimi ise uzun 

dönemli nedensel etkileri temsil etmektedir (Love ve Chandra, 2005:132-145).  

BULGULAR 

Serilerde birim kök olup olmadığını saptamak için yapılan ADF Birim Kök Testi 

sonucundasığıretimiktarı (SE), sığır sütü miktarı (SS),manda eti miktarı (ME) ve manda sütü 

miktarı (MS) değişkenleri düzey değerlerinde durağan değildir. SE, SS, ME ve MS 

değişkenleribirinci farklarında durağan olmuşlardır (Tablo 1).  

Tablo 1. Serilerin ADF Birim Kök Testleri 
Değişkenler Düzey Birinci fark Sonuç 

 t değeri Kritik değerler P değeri t değeri Kritik değerler P değeri  

 

SS 

1.729 -3.517 (%1) 

-2.899 (%5) 

-2.587 (%10) 

 

0.999 

-8.121* -3.517 (%1) 

-2.899 (%5) 

-2.587 (%10) 

 

0.001 

 

I(1) 

 

SE 

2.322 -3.517 (%1) 

-2.899 (%5) 

-2.587 (%10) 

 

0.999 

-

10.555*

* 

-3.517 (%1) 

-2.899 (%5) 

-2.587 (%10) 

 

0.001 

 

I(1) 

 

MS 

-1.232 -3.517 (%1) 

-2.899 (%5) 

-2.587 (%10) 

 

0.657 

-4.680* -3.517 (%1) 

-2.899 (%5) 

-2.587 (%10) 

 

0.001 

 

I(1) 

 

ME 

-1.232 -3.517 (%1) 

-2.899 (%5) 

-2.587 (%10) 

0.657 -7.681  -3.517 (%1) 

-2.899 (%5) 

-2.587 (%10) 

0.001 I(1) 

*:(P<0.05), **:(P<0.01). MacKinnon kritik değerleri %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyleri için sırasıyla; –

3.517, -2.899 ve –2.587’dir. Modellerde sabit terim ve trent vardır. Burada; SS:sığır süt miktarı, SE: sığır 

et miktarı,MS: manda süt miktarı, ME: manda et miktarı 

Sığır eti ve sütü verileri içinLR Test istatistiği (LR), Nihai Tahmin Hatası (FPE) ve 

Akaike Bilgi Kriteri (AIC) değerlerine göre gecikme uzunluğu “2”dir. Manda eti ve sütü verileri 

içinLR Test istatistiği (LR) değerlerine göre gecikme uzunluğu “3”tür (Tablo 2). 
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Tablo 2. Gecikme sayısıtespiti için istatistikler 

Sığır eti ve sütü 

  k LogL LR FPE AIC SC 

0 -1923.923 NA   1.25e+21  54.25134   54.31508* 

1 -1917.171  12.93326  1.15e+21  54.17382  54.36503 

2 -1910.455   12.48620*   1.07e+21*   54.09731*  54.41600 

3 -1908.018  4.391956  1.12e+21  54.14136  54.58753 

4 -1907.146  1.524184  1.22e+21  54.22946  54.80309 

5 -1906.712  0.732664  1.36e+21  54.32992  55.03103 

6 -1905.920  1.295106  1.49e+21  54.42027  55.24886 

7 -1900.178  9.056552  1.42e+21  54.37122  55.32728 

Manda eti ve sütü 

  k LogL LR FPE AIC SC 

0 -1464.876 NA    3.02e+15*   41.32044*   41.38418* 

1 -1462.719  4.130349  3.18e+15  41.37238  41.56359 

2 -1460.514  4.100920  3.35e+15  41.42292  41.74161 

3 -1455.168   9.636722*  3.23e+15  41.38502  41.83118 

4 -1452.331  4.955122  3.34e+15  41.41778  41.99141 

5 -1449.194  5.301478  3.43e+15  41.44210  42.14321 

6 -1446.658  4.144213  3.59e+15  41.48332  42.31191 

7 -1444.007  4.181780  3.74e+15  41.52132  42.47738 

Sığır et ve süt miktarı değişkenleri birinci dereceden durağan olduğu için, Johansen 

eşbütünleşme yöntemi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. Yapılan 

eşbütünleşme testinde en az 2eşbütünleşik vektörün olduğu saptanmıştır (P<0.01). Trace 

istatistikleri sırasıyla 47.972 ve 13.884, en büyük özdeğer istatistikleri sırasıyla 34.088 ve 

13.884 olarak bulunmuştur. Manda eti ve süt miktarı değişkenleri aynı(birinci) dereceden 

durağan olduğundan Johansen eşbütünleşme testi sonucunda en az 2eşbütünleşik vektörün 

olduğu saptanmıştır (P<0.01) ve uzun dönemli bir ilişki vardır. Trace istatistikleri sırasıyla 

41.870 ve 19.868, en büyük özdeğer istatistikleri sırasıyla 22.002 ve 19.868 olarak bulunmuştur.  

Tablo 3. Eşbütünleşme Testi 

Sığır et ve süt miktarı 

Manda eti ve süt miktarı 

*:(P<0.05), **:(P<0.01)..r: Eşbütünleşik vektörün sayısı. 

İz (trace) testi En büyük özdeğer testi 

H0    H1 

Test  

istatistiği 

 

% 5 Kritik 

değer P** H0    H1 

Test  

istatistiği 

 

% 5 Kritik 

değer P** 

r=0, 1r   47.972 15.495 0.001 r=0, 1r   34.088 14.264 0.001 

r≤1, 2r   13.884 3.841 0.001 r≤1, 2r   13.884 3.841 0.001 

İz (trace) testi En büyük özdeğer testi 

H0    H1 

Test  

istatistiği 

 

% 5 Kritik 

değer P** H0    H1 

Test  

istatistiği 

 

% 5 Kritik 

değer P** 

r=0, 1r   41.869 15.495 0.001 r=0, 1r   22.002 14.264 0.003 

r≤1, 2r   19.868 3.841 0.001 r≤1, 2r   19.868 3.841 0.001 
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Bu durumda modelde bir eşbütünleşik vektörünün olduğu görülmektedir. Eşbütünleşme 

testi sonucuna göre gerek sığır gerekse mandaeti ve süt miktarı arasında uzun dönemli bir ilişki 

vardır. Sığır eti ve süt miktarındak=2 gecikme için elde edile sonuçlara göre λtrace istatistiğine 

göre rank sayısı 2 olarak elde edilmiştir (P<0.01), λmax istatistiğine göre rank sayısı 2 olarak elde 

edilmiştir (P<0.01). Manda eti ve süt miktarındak=3 gecikme için elde edile sonuçlara göre λtrace 

istatistiğine göre rank sayısı 2 olarak elde edilmiştir (P<0.01), λmax istatistiğine göre rank sayısı 

2 olarak elde edilmiştir (P<0.01). Tablo4’de bir eşbütünleşik vektörünün olduğu durum 

görülmektedir.Uzun dönem ilişkisini belirten eşbütünleşme denklemleri, 

SS = 12.125 SE        (8) 

          (1.477)  

SE=0.082 SS        (9) 

        (0.008)      

MS=22.097 ME       (10) 

         (6.081) 

ME=0.045 MS        (11) 

         (0.018) 

şeklindedir. Eşitlik (8)’de ifade edilen denkleme göre, sığır eti üretimindeki bir birimlik 

değişme sığır süt miktarında 12.125 birimlik bir artışa neden olacaktır. Eşbütünleşme vektörü 

incelendiğinde sığır süt üretim miktarıile sığır etüretim miktarı arasında pozitif yönlü ilişki 

mevcuttur. Eşitlik (9)’daki denkleme göre, sığır süt miktarında bir birimlik değişme sığır et 

miktarında 0.082 birimlik bir artışa (sığır süt miktarında 1000 birimlik artış sığır et 

miktarında82 birimlik bir artışa) neden olacaktır. Eşbütünleşik vektör incelendiğinde sığır et 

üretimi ile sığır süt üretimi arasındaki ilişki pozitif yönlüdür. 

Eşitlik (10)’daki denkleme göre, manda et miktarında bir birimlik değişme mandasüt 

miktarında 22.097 birimlik bir artışa (mandaet miktarında 1000 birimlik artış mandasüt 

miktarında 22097 birimlik bir artışa) neden olacaktır. Eşbütünleşik vektör incelendiğinde manda 

süt üretimi ile manda et üretimi arasındaki ilişki pozitif yönlüdür.Katsayıların testi yapıldığında 

manda et miktarı katsayısı istatistiki olarak önemli olduğundan, bu değişkenin manda et üretimi 

üzerinde uzun dönemli etkisi olmuştur 

Eşitlik (11)’daki denkleme göre, manda süt miktarında bir birimlik değişme manda et 

miktarında 0.045 birimlik bir artışa (manda süt miktarında 1000 birimlik artış manda et 

miktarında 45 birimlik bir artışa) neden olacaktır. Eşbütünleşik vektör incelendiğinde manda et 

üretimi ile manda süt üretimi arasındaki ilişki pozitif yönlüdür. 

Tablo4. Bir eşbütünleşik vektörünün olduğu durum ve ayarlama katsayıları 

Sığır et ve süt miktarı 
Bağımlı değişken: SS Bağımlı değişken: SE  

SS SE  SE SS 

 1.000000 

-12.12493  

 1.000000 

-0.082475 

(1.47655)   (0.00820) 

Ayarlama katsayıları ve standart hataları 

D(SS) 

-1.585328 

  D(SE) 

-0.014662 

 (0.31272)  (0.31133) 

D(SE) 

0.001209 

  D(SS) 

 19.22198 

 (0.02568)  (3.79174) 
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Manda et ve süt miktarı 
Bağımlı değişken: MS Bağımlı değişken: ME  

MS ME  ME MS 

 1.000000 

 22.09687  

 1.000000 

 0.045255 

 (6.08073)   (0.01755) 

Ayarlama katsayıları ve standart hataları 

D(SS) 

-0.430244 

  D(SE) 

-0.768996 

 (0.18943)  (0.18543) 

D(SE) 

-0.034801 

  D(SS) 

-9.507041 

 (0.00839)  (4.18586) 

D: Serilerin birinci farkının alınmış durumudur. SS: Sığır sütü, SE: Sığır eti, MS: Manda sütü, 

ME: Manda eti. Parantez içindeki değerler ayarlama katsayılarının standart hatalarıdır. 

Değişkenlerarasında uzun dönemli nedensellik ilişkisi VECM ile araştırılmıştır.VECM 

ile neticesinde, sığırlarda,et miktarı bağımlı değişken olduğunda hata düzeltme terimi modelin (

t-1ECM ) katsayısı (-0.015)ve istatistiksel olarak önemsizdir. F-istatistiği istatistiksel olarak 

önemlidir (P<0.05). Sığırlarda et miktarı ile süt miktarı arasında uzun dönemli 

olmayanancakkısa dönemli bir nedensellik ilişkisi görülmüştür.Sığırlarda süt miktarının 

bağımlı, et miktarının bağımsız değişken olduğunda ( t-1ECM ) katsayısı (-1.585)ve istatistiksel 

olarak önemlidir (P<0.01). Narayan and Smyth (2006:332-342)'in çalışmalarında hata düzeltme 

değişkeninin katsayısının 1’den büyük olması sistemin dalgalanarak dengeye geldiği ifade 

edilmiştir ve bu dalgalanmanın her defasında azalarak uzun dönemde dengeye dönüşü olduğu 

belirtilmiştir. Beklenen netice olarak negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. F-istatistiği 

istatistiksel olarak önemlidir (P<0.05). Yani et miktarı ile süt miktarı arasında hem uzun 

dönemli hem de kısa dönemli bir nedensellik ilişkisi görülmüştür ve bu ilişki negatif yöndedir. 

Manda süt miktarı ile et miktarı arasındaki uzun dönemli ilişkinin VECM analizi 

sonucunda, et üretimi bağımlı, süt üretimi bağımsız değişken olduğunda ( t-1ECM ) katsayısı (-

0.769)ve istatistiksel olarak önemlidir (P<0.01).F-istatistiği istatistiki olarak önemlidir 

(P<0.05).Gecikmeli hata düzeltme terimi mandalardan sağlanan et miktarının gerçek 

değerleriyle uzun dönem değerleri arasındaki sapmanın her yıl yaklaşık olarak % 76.9 oranında 

ortadan kalktığını göstermektedir. Süt miktarının bağımlı, et miktarının bağımsız değişken 

olduğunda ( t-1ECM ) katsayısı (-0.430)ve istatistiksel olarak önemlidir (P<0.05).F-istatistiği 

istatistiki olarak önemlidir (P<0.05).Gecikmeli hata düzeltme terimi mandalardan sağlanan süt 

miktarının gerçek değerleriyle uzun dönem değerleri arasındaki sapmanın her yıl yaklaşık 

olarak % 43 oranında ortadan kalktığını göstermektedir. Manda eti ile süt üretim miktarı 

arasında hem uzun dönemli hem de kısa dönemli nedensellik ilişkisi vardır. 
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Tablo 5. Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) Sonuçları 

Sığır et ve süt miktarı 

Bağımlı değişken: 
t

ΔSS  Bağımlı değişken: 
t

ΔSE  

Bağımsız değişken  Katsayı  t-istatistiği Bağımsız değişken  Katsayı  t-istatistiği 

Sabit 18494.92 0.234 Sabit 1743.252 0.268 

t-1
ΔSS  0.388 1.704 

t-1
ΔSE  -1.029** -4.141 

t-2
ΔSS  0.113 0.783 

t-2
ΔSE  -0.540** -3.560 

t-1
ΔSE  -13.398** -4.427 

t-1
ΔSS  0.010 0.520 

t-2
ΔSE  -4.606* -2.494 

t-2
ΔSS  0.014 1.151 

t-1ECM  -1.585** -5.069 
t-1ECM  -0.015 -0.048 

2
R  0.514  2

R  0.584  

F-istatistiği 14.594**  F-istatistiği 19.377**  

Manda et ve süt miktarı 

Bağımlı değişken: 
t

ΔMS  Bağımlı değişken: 
t

ΔME  

Bağımsız değişken  Katsayı  t-istatistiği Bağımsız değişken  Katsayı  t-istatistiği 

Sabit -159.304 -0.038 Sabit -19.609 -0.107 

t-1
ΔMS  -0.525** -3.101 

t-1
ΔME  0.031 -0.185 

t-2
ΔMS  -0.477** -3.248 

t-2
ΔME  -0.015 -0.104 

t-3
ΔMS  -0.504** -4.767 

t-3
ΔME  -0.092 -0.776 

t-1
ΔME  6.558 1.746 

t-1
ΔMS  0.025** 3.395 

t-2
ΔME  7.166* 2.226 

t-2
ΔMS  0.015* 2.235 

t-3
ΔME  2.699 1.012 

t-3
ΔMS  0.009 1.997 

t-1ECM  -0.430* -2.271 
t-1ECM  -0.769** -4.147 

2
R  0.621  2

R  0.443  

F-istatistiği 15.469**  F-istatistiği 7.499**  

*, % 5 anlam düzeyinde, ** % 1 anlam düzeyinde önemlidir. 

SONUÇ 

Türkiye’de döneme ait büyükbaş hayvanlarda et ve süt üretim miktarı arasında uzun 

dönemli ilişki saptanmıştır. İki eşbütünleşik vektörünün ele alındığı durumda ayarlama 

katsayılarına bakıldığında sığırlardaet miktarı ile süt miktarı arasında pozitif ilişki; 

mandalardaet miktarı ile süt miktarı arasında negatif ilişkigörülmüştür. Eşbütünleşme 

denklemine göre, sığır eti üretimindeki 1kg’lıkartış sığır süt miktarında 12.125 kg’lık bir artışa, 

sığır süt miktarında 1000 kg’lıkartış sığır et miktarında 82kg’lık bir artışa neden olmuştur. 

Manda et miktarında 1000 kg’lıkartışmandasüt miktarında 22097kg’lık bir artışa, manda süt 

miktarında1000 kg’lık artışmanda et miktarında 45kg’lık bir artışaneden olmuştur.VECM 

sonuçlarına göre, büyükbaş hayvanlarda et ve süt üretiminde kısa dönemli ve uzun dönemli 

nedensellik ilişkisi görülmüştür. Sığırlarda bağımlı değişken olarak incelenen süt 

miktarıdalgalanma göstermiştir ve bu dalgalanmaazalarak uzun dönemde dengeye gelmiştir. 
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Manda et ve süt miktarının gerçek değerleriyle uzun dönem değerleri arasındaki sapmalar her 

yıl yaklaşık olarak sırasıyla % 76.9 ve % 43 oranında ortadan kalkmıştır.  
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EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ: ALTIN FİYATLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Sait BARDAKÇI* 

Hüseyin HASTE** 

 

Özet 

Bu çalışmada; altın fiyatları ile altın fiyatlarının belirleyicilerinden bazıları olan döviz 

kuru, borsa endeksi ve petrol fiyatı değişkenleri arasındaki uzun dönem ilişki Johansen 

eşbütünleşme (koentegrasyon) analizi ile ve değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi ise 

Granger nedensellik analizi ile araştırılmaktadır. Altın fiyatı ve petrol fiyatı değişkenlerinin 

logaritması alındıktan sonra bütün değişkenlere uygulanan genelleştirilmiş Dickey-Fuller (ADF) 

testi değişkenlerin düzeyde durağan olmadığını, ilk farkları alındıktan sonra durağan olduklarını 

göstermektedir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre eşbütünleşme testi sonuçları değişkenler 

arasında uzun dönem ilişkinin olduğunu göstermektedir. Vektör hata düzeltme modeli (VECM) 

çerçevesinde Granger nedensellik testleri, kısa dönemde altın fiyatları ile döviz kuru, borsa 

endeksi ve petrol fiyatı değişkenleri arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu ve uzun 

dönemde döviz kuru, borsa endeksi,  petrol fiyatı değişkenlerinden altın fiyatına doğru tek yönlü 

nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Altın fiyatı, Johansen koentegrasyon, Granger nedensellik 

 

Abstract 

In this study, it is investigated the long term relationship among the variables of 

exchange currency, stock market index and oil prices through Johansen cointegration analysis 

and the causality relationship among those variables through Granger’s causality relationship 

which are some of the determinants of gold prices and variables on gold prices. The Augmented 

Dickey–Fuller Test, which is applied to all variables after logarithmic transformation of gold 

price and oil price variables, shows that the variables are non-stationary on surface and are 

stationary after taking their first differences. The results of this study are: test results of 

cointegration show that there is a long term relationship among the variables. At the frame of 

Vector Error Correction Model (VECM), Granger causality tests show that there is bilateral 

causality relationship between gold prices and exchange currency, stock market index and oil 

price in a short term and there is one way causality relationship from the variables of exchange 

currency, stock market index and oil prices to the gold price in a long term.   

Keywords: Gold price, Johansen cointegration, Granger causality 

 

GİRİŞ 

Kıymetli bir emtia ve parasal değer niteliğinde bir maden olarak insanlık tarihinde 

önemini korumuş olan altın her zaman zenginliğin ve gücün sembolü olmuştur. Geçmişte daha 

çok süs ve takı eşyası olarak kullanılan altın son yıllarda yapısal özellikleri açısından sanayide 

de kullanım alanları bulmaktadır. Tüm dünyada önemli yatırım araçlarından biri olarak 
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günümüzde de değerini korumaktadır ve aynı zamanda diğer yatırım araçlarından da daha 

güvenli olduğu öne sürülmektedir. 

Finansal piyasalardaki yatırım araçlarının çeşitliliği ve bununla birlikte finansal 

krizlerin ortaya çıkması, yatırımcıları riski azaltma ve getirilerinden yararlanabilme amacıyla 

yatırım araçlarından güvenilir olanlara yöneltmiş bu durum ise altına olan talebi arttırmıştır. Bu 

gelişmeler altın fiyatlarında rekor seviyelerde bir artışa neden olmuştur. 

Altın günümüz ekonomik koşullarında değerindeki değişmeler doğrultusunda finansal 

piyasalarda sürece yön veren ve etkileyen bir varlık olmuştur. Aynı zamanda finansal 

piyasalardaki değişmelerden de etkilenmektedir. Altın fiyatlarını etkileyen temel göstergeler 

faiz oranları, borsa endeks ve döviz kurundaki değişimler gibi değişkenler olabilirken petrol 

veya diğer bazı maden fiyatları da altın fiyatlarındaki değişmelerde etkili olabilmektedir. 

  Yatırımcılar açısından farklı yatırım araçlarının hangilerinin değerlerinin birlikte 

değişim gösterdiği ve bu değişimin hani yönde gerçekleştiği ya da değerlerindeki değişimin 

birbirinden bağımsız gerçekleşip geçekleşmediği öngörüde bulunabilmeleri bakımından 

önemlidir. Araştırma kapsamında altın fiyatlarının diğer yatırım araçları ile ilişkileri 

incelenecektir.  

I. EKONOMETRİK METODOLOJİ 

A. BİRİM KÖK TESTİ 

Granger ve Newbold (1974)’ a göre zaman serileri kullanılarak yapılan analizlerde 

değişkenlerin durağan bir yapıda olmaması halinde ortaya otokorelasyon ve yanıltıcı regresyon 

gibi sorunlar çıkmaktadır (Nargeleçekenler-Sevüktekin, 2010:311). Bu nedenle öncelikle 

verilerin durağanlığının test edilmesi gerekmektedir. Durağanlık zaman serisi verilerinin sabit 

bir ortalama etrafında dalgalandığı ve bu dalgalanmanın sahip olduğu varyansın zaman içinde 

sabit kalmasını ifade eder (Nargeleçekenler-Sevüktekin, 2010:229).  Dickey-Fuller (1981)’e 

göre, Dickey-Fuller (DF) testinde dikkate alınan üç model kalıbı, bağımlı değişkenin gecikmeli 

değerleri modele dâhil edilerek, genelleştirilmiş (Augmented) Dickey-Fuller (ADF) 

regresyonları Yt zaman serisi için şöyle ifade edilir. 

           ΔYt = δYt−1 +∑ δjΔYt−j+1 + et

k

j=2

                                                                       (1) 

           ΔYt = α+ δYt−1 +∑ δjΔYt−j+1 + et

k

j=2

                                                               (2) 

            ΔYt = α+ βt + δYt−1 +∑ δjΔYt−j+1 + et

k

j=2

                                                     (3) 

Bu denklemlerde α deterministik elemanı, β  trend etkisini göstermek üzere üç farklı 

durum ifade edilmektedir. [∆] fark operatörü olmak üzere denklemlerin hepsi için H0: δ = 0 

temel hipotezinin reddedilememesi durumunda Yt serisi birim köklüdür (durağan değildir) denir. 

ADF regresyonlarında birim kökün varlığı, DF testi için hesaplanan kritik değerlerle test edilir. 

DF testinde olduğu gibi uygun test istatistiği, regresyon denkleminin içerdiği deterministik 

bileşenlere dayanır. Dickey-Fuller (1979)’ da karar kriteri olarak, t-istatistiğinin sapmalı 
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olmasından dolayı ”τ” ile ifade edilen düzeltilmiş t tablosu oluşturulmuş ve bu tablonun 

kullanılması gerektiği belirtilmiştir (Enders, 1995:221). 

B. JOHANSEN EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ 

Durağanlık, sürecin sahip olduğu olasılık konumlarının zaman ile değişmemesi fikrine 

dayanan istatistiksel bir dengeyi ifade eder. Bununla birlikte zaman serileri tek tek durağan 

olmamasına karşın aralarında öyle bir ilişki bulunabilir ki serilerin lineer kombinasyonları 

durağan hale gelir. Bu durumda seriler eşbütünleşik (koentegrasyonlu) olmaktadırlar (Enders, 

1995:355). Yani eşbütünleşme durağan olmayan değişkenlerin bir doğrusal bileşimidir (Kutlar, 

2000:250-255). Bu çalışmada uygulayacağımız Johansen (1988, 1991) eşbütünleşme yaklaşımı 

Engle-Granger yönteminin çok denklemli olarak genelleştirilmesinden ibarettir. Dizinin 

eşbütünleşik olup olmadığının testi için parametre matrislerinin özdeğerlerinden yararlanır 

(Akdi, 2010:381). 

            Yt = AYt−1 + et ,          t = 1,2,3,… , n                                                               (4)  

birinci dereceden vektör otoregresif VAR  zaman serisi için; [A](p×p)  matrisi parametre 

matrisidir.  Yt~I(1) dır. Yani;  

            [I]p×p   ve    Π = A − I                                                                                           (5) 

olmak üzere; 

            Yt − Yt−1 = AYt−1 − Yt−1 + et                                                                            (6) 

                       ΔYt = (A − 1)Yt−1 + et                                                                              (7) 

                       ΔYt = ΠYt−1 + et                                                                                         (8) 

modeli elde edilir. [Π]p×p matrisinin rankı eşbütünleşme vektörlerinin sayısını verir.  

Burada bir genelleştirme yapılırsa; 

            Yt = π1Yt−1 + π2Yt−2 +⋯+ πkYt−k + μ +ΦDt + et                                  (9) 

denklemi için  Dt  mevsimsellik değişkenidir. Durağanlığı sağlamak için çoğunlukla modelin 

birinci farkları alınır ve , 

            ∆Yt = Γ1∆Yt−1 + Γ2∆Yt−2+. . +Γk−1∆Yt−k+1 +ΠYt−k + μ +ΦDt + et   (10) 

olur. Burada; 

            Γi = −(I − π1 − π2 −⋯− πİ) ,            i = 1,2, … , k − 1                             (11) 

ve ayrıca; 

            Π = −(I − π1 − π2 −⋯− πk)                                                                         (12) 

şeklinde tanımlanır. Bulunan  [Π]p×p matrisi için eğer; 

 Rank(Π) = 0  ise  Π matrisi sıfır matrisidir. O halde seri durağan değildir ve eşbütünleşme söz 

konusu değildir. Rank(Π) = p  ise Π  matrisi tam ranklıdır ve Yt  vektörü durağandır. 0 <
𝑅𝑎𝑛𝑘(Π) = r < 𝑝 ise uzun dönemli bir ilişki vardır yani eşbütünleşme vardır. Π = αβ′ için α 

ve β lar vardır ve bunlar β′Yt ‘yi durağan kılar (Enders, 1995:385). 

Eşbütünleşme ilişkisinin varlığının sınanması için iz (trace)  ve en büyük özdeğer 

(Maximal Eigenvalue) testleri kullanılır. Bunlar sırasıyla aşağıda verilmiştir. 
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            𝝀trace(𝒓) = −𝒏 ∑ 𝒍𝒏(𝟏 − �̂�𝒊)

𝒑

𝒊=𝒓+𝟏

                                                     (𝟏𝟑) 

 𝝀max(𝒓, 𝒓 + 𝟏) = −𝒏 𝒍𝒏(𝟏 − �̂�𝒓+𝟏)                                                             (𝟏𝟒) 

Denklemlerde;  [�̂�𝒊]  , Π  matrisinin karakteristik köklerini (özgeğerleri), n gözlem 

sayısını, r ise eşbütünleşik vektör sayısını göstermektedir. Trace testinde H0:“en çok r tane 

eşbütünleşik vektör vardır.” temel hipotezine karşılık  H1:  “en az r tane eşbütünleşik vektör 

vardır.” alternatif hipotezini değerlendirilirken,  maximal eigenvalue testinde ise H0:“ r tane 

eşbütünleşik vektör vardır.” temel hipotezine karşılık H1:   “ r+1 tane eşbütünleşik vektör 

vardır.” alternatif hipotezi test edilir. 

C. GRANGER NEDENSELLİK TESTİ 

Granger nedensellik testinin uygulanabilmesi için, değişkenlerin I(0) , yani düzeyde 

durağan olması gerekir. Xt~I(0)  ve Yt~I(0)  gibi iki değişken için Granger nedensellik testi 

aşağıdaki gibidir: 

            Yt = α10 +∑ α11iYt−i +∑ α12jXt−j + e1t

L12

j=1

L11

i=1

                                                 (15) 

            Xt = α20 +∑ α21iYt−i +∑ α22jXt−j + e2t

L22

j=1

L21

i=1

                                                (16) 

Her iki denklem incelendiğinde α10  ve α20   birer sabit parametre,  e1t  ve e2t  hata 

terimleri ise sıfır ortalama ve sabit varyansa [et~ND(0, σe
2)] sahip olan white noise süreçtir. 

L11, L12 , L21 ve L22 ise optimal gecikme uzunluklarını ifade etmektedir. Her iki denklemde Xt 
ve Yt değişkenlerinin gecikmeli değerlerinin katsayılar vektörleri olan sırasıyla (α12j) ve (α21i) 

için kurulan H0: α12j = 0  ve H0: α21i = 0  temel hipotezleri reddedilirse Xt  değişkeni Yt 

değişkeninin Granger nedenidir ve aynı şekilde Yt değişkeni Xt değişkeninin Granger nedenidir 

denir. Yani denklemlerin her ikisi için de temel hipotez reddedilirse, çift yönlü nedensellik 

ilişkisinden bahsetmek mümkündür. Hipotez test sonuçlarına göre, tek yönlü nedensellik 

ilişkisinin olması ve nedensellik ilişkisinin olmaması diğer olası durumlardır. 

Nedensellik testlerinde durağan olmayan değişkenlerin kullanımı, sahte nedensellik 

sonuçlarına sebep olabilecektir (Granger-Newbold, 1974:111-120). Düzeyde durağan olmayan; 

ancak farkları alınarak durağan hale dönüştürülen birinci dereceden durağan I(1) olan seriler 

arasındaki nedensellik ilişkisinin uygulamasında, doğru sonuçların elde edilebilmesi için 

değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisine bakılması gerekir. Durağan olmayan ve 

eşbütünleşme ilişkisinin de olmadığı değişkenler arasındaki nedenselliğin tespiti için vektör 

otoregresif (VAR) model, durağan olmayan ancak eşbütünleşme ilişkili olan değişkenler 

arasındaki nedensellik ilişkisi için de, vektör hata düzeltme (VECM)  modelinin kullanılmasının 

daha uygun olduğu eşbütünleşme konusundaki son gelişmeleri görülmektedir. 

Durağan olmayan, ancak birinci dereceden durağan  Xt~I(1)  ve Yt~I(1)  değişkenleri 

aynı zamanda eşbütünleşme ilişkili de değillerse, aralarındaki Granger nedensellik ilişkisinin 

belirlenebilmesi için uygun vektör otoregresif model aşağıdaki gibi gösterilebilir. 
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            ∆Yt = α10 +∑α11i∆Yt−i +∑α12j∆Xt−j + e1t

L12

j=1

L11

i=1

                                         (17) 

            ∆Xt = α20 +∑α21i∆Yt−i +∑α22j∆Xt−j + e2t

L22

j=1

L21

i=1

                                        (18) 

Her iki denklemde de farkları alınarak durağanlaştırılmış yani; birinci dereceden 

durağan olan ∆Xt  ve ∆Yt  değişkenlerinin gecikmeli değerlerinin katsayılar vektörleri olan 

sırasıyla ( α12j ) ve ( α21i ) için kurulan H0: α12j = 0  ve H0: α21i = 0  temel hipotezleri 

reddedilirse; yine Xt  değişkeni ile Yt  değişkeni arasında çift yönlü Granger nedensellik 

ilişkisinden bahsetmek mümkündür ve hipotez test sonuçlarına göre, tek yönlü nedensellik 

ilişkisinin olması ve nedensellik ilişkisinin olmaması diğer olası durumlardır. 

Vektör otoregresif modelde değişkenlerin ilk farklarının kullanılması uzun dönem 

ilişkisini ortadan kaldıracağından, değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkilerini gösterebilir. 

Değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkisi, vektör hata düzeltme modelinde ayırt 

edilebilmektedir.  Xt~I(1)   ve Yt~I(1)  değişkenleri eşbütünleşme ilişkili değişkenler iseler,  

Granger nedenselliğin yönü, vektör hata düzeltme modelinin tahmini ile aşağıdaki gibi tespit 

edilebilir (Engle- Granger, 1987, Akt: Çil Yavuz, 2005:965-966). 

            ∆Yt = α10 +∑α11i∆Yt−i +∑α12j∆Xt−j + α13εt−1 + e1t

L12

j=1

L11

i=1

                     (19) 

            ∆Xt = α20 +∑α21i∆Yt−i +∑α22j∆Xt−j + α23εt−1 + e2t

L22

j=1

L21

i=1

                    (20) 

Bu eşitliklerde, εt−1  eşbütünleşme ilişkisinden sağlanan hata düzeltme terimidir. Bu 

durumda kısa dönem ve uzun dönem nedenselliğin varlığı test edilebilir. Denklemlerde  Xt ve Yt 
değişkenlerinin gecikmeli değerlerinin sırasıyla tahmin edilmiş katsayıları olan (α12j) ve (α21i),  

F (Wald)  testine göre istatistiksel olarak anlamlı iseler, Xt değişkeni ile Yt değişkeni arasında 

kısa dönemde çift yönlü Granger nedensellik ilişkisinden söz edilebilir. Uzun dönem 

nedensellik ilişkisinin varlığı ise her iki denklemdeki hata düzeltme terimlerinin tahmin edilmiş 

katsayıları olan (α13) ve (α23) parametrelerinin t-testine göre anlamlılığı ile tespit edilir. Bu 

durumda,  Xt değişkeni ile Yt değişkeni arasında uzun dönemde çift yönlü Granger nedensellik 

ilişkisi mevcuttur. F-testi sonucunda, (α12j)  ve (α13)  aynı şekilde (α21i)  ve (α23)  birlikte 

anlamlı ise, Xt  değişkeni ile Yt  değişkeni arasında güçlü bir çift yönlü Granger nedensellik 

vardır denir. Test sonuçlarına göre, tek yönlü nedensellik ilişkisinin olması ve nedensellik 

ilişkisinin olmaması diğer olası durumlardır (Çil Yavuz, 2005:965-966). 

II. VERİ SETİ VE BULGULAR 

Altın fiyatları ile döviz kuru, borsa endeksi ve petrol fiyatı değişkenleri arasındaki uzun 

dönem ilişki ve nedensellik ilişkisinin tespiti için yapılan bu çalışmada değişkenler için, 

23.05.2006-20.05.2016 tarihleri arasındaki 2609 adet günlük veriden oluşan veri seti 

kullanılmıştır. Altın fiyatları (Dolar/Ons), petrol varil fiyatları, döviz kurunu temsilen ticari 

ağırlıklı U.S. dolar endeksi ve borsa endeksini temsilen ise S&P 500 endeksi değişkenlerine ait 
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verilerin kullanıldığı çalışmada veriler: Federal Reserve Economic Data - FRED - St. Louis Fed 

(https://research.stlouisfed.org/fred2/) sitesinden elde edilmiştir. Denklemlerde, altın fiyatları ve 

petrol fiyatları değişkenlerinin logaritma değerleri kullanılmıştır. Buna göre Logaltin altın 

fiyatlarının logaritması ve Logpetrol petrol fiyatlarının logaritmasıdır. 

Şekil 5. Seriler İçin ACF Ve PACF Grafikleri 

Logaltin 

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

LOGALTIN

 -0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

LOGALTIN

 

Logpetrol 

0.88

0.90

0.92

0.94

0.96

0.98

1.00

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

LOGPETROL

 -0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

LOGPETROL

 

S&P 500 

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

SP500

 -0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

SP500

 

Dolar 

0.92

0.93

0.94

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

DOLAR

 -0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

DOLAR

 

 

Şekil 1’ de verilen değişkenlere ait ACF ve PACF grafiklerinde görüldüğü üzere 

değişkenlerin otokorelasyonlarında nispeten yavaş olarak azalma görülmektedir. Kısmi 

otokorelasyonlara bakıldığında ise her değişken için kısmi otokorelasyonlar birinci gecikmeden 

hemen sonra sıfıra çok yaklaşmaktadır. Otokorelasyonlarındaki azalmanın yavaş olduğu 

değişkenlerin durağan olmayan bir zaman serisi olabileceğini sezgisel olarak göstermektedir. 

Tablo 1. ADF Birim Kök Test Sonuçları 

Değişkenler Intercept 
(Sabitli) 

Trend and intercept 
(Sabitli ve Trendli) 

None 
(Sabitsiz ve Trendsiz) 

t-Statistic Prob. t-Statistic Prob. t-Statistic Prob. 

Logaltin -1.620229 0.4720 -1.284611 0.8912 0.335878 0.7822 
Logpetrol -1.762841 0.3994 -1.918929 

 
0.6442 -0.421702 0.5314 

Dolar -0.877148 0.7959 -1.540859 
 

0.8154 0.448410 
 

0.8110 
S&P 500 
 

-0.489267 
 

0.8909 -1.633264 
 

0.7798 0.907185 0.9030 

∆𝐋𝐨𝐠𝐚𝐥𝐭𝐢𝐧 -52.36551 0.0001* -52.37510 0.0000* -52.36233 0.0001* 
∆𝐋𝐨𝐠𝐩𝐞𝐭𝐫𝐨𝐥 -37.48427 0.0000* -37.50143 0.0000* -37.49242 0.0000* 

∆𝐝𝐨𝐥𝐚𝐫 -51.68087 0.0001* -51.71148 0.0000* -51.68594 0.0001* 
∆𝐒&𝑷 𝟓𝟎𝟎 

 
-55.51488 0.0001* -55.51925 0.0000* -55.50369 0.0001* 

Not: *,  %10, %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı belirtmektedir. 

https://research.stlouisfed.org/fred2/
https://research.stlouisfed.org/fred2/
https://research.stlouisfed.org/fred2/
https://research.stlouisfed.org/fred2/
https://research.stlouisfed.org/fred2/
https://research.stlouisfed.org/fred2/
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Tablo 1’ deki ADF sonuçları; Logaltin, Logpetrol, Dolar ve S&P 500 değişkenlerinin 

düzeyde durağan olmadığı yani, serilere uygulanan fark işleminden [∆] sonra birinci dereceden 

I(1) durağan olduklarını göstermektedir. 

Tablo 2. Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

Lag LR FPE AIC SC HQ LR 

0 24740.68 NA 4611.549 19.78783 19.79714 19.79121 

1 1932.845 53240.40 2.55e-06 -1.529664 -1.483087 -1.512755 

2 2094.275 321.6983 2.27e-06* -1.645962* -1.562123* -1.615525* 

3 2107.069 25.45422 2.27e-06 -1.643398 -1.522298 -1.599433 

4 2117.528 20.77646 2.28e-06 -1.638967 -1.480605 -1.581475 

5 2133.835 32.33965 2.28e-06 -1.639212 -1.443589 -1.568193 

6 2148.209 28.46094 2.28e-06 -1.637912 -1.405027 -1.553366 

7 2162.223 27.70392 2.29e-06 -1.636324 -1.366178 -1.538250 

8 2184.328 43.62641* 2.28e-06 -1.641206 -1.333798 -1.529605 

Eşbütünleşme testi için gerekli şart olan değişkenlerim aynı dereceden durağan 

olduğunun tespitinden sonra değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı test edilebilir 
(Gujarati, 2009:763). Bunun için Johansen eşbütünleşme yaklaşımı kullanılmıştır. Bu 

çalışmada, Johansen eşbütünleşme yaklaşımı için gerekli gecikme uzunlukları Tablo 2’de 

Akaike Information Criteria  (AIC), Schwarz (SC),  Hannan-Quinn (HQ) ve Likelihood Ratio 

(LR) bilgi kriterlerine göre [2] olarak belirlenmiş ve [2] gecikme uzunluğu ile kurulan VAR 

modeli için LM testi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. LM testi sonuçlarına göre 0.05 kritik 

değeri 0.1319 istatistiğinden küçük olduğundan VAR modeli için otokorelasyon sorunu 

bulunmamaktadır. 

Tablo 3. VAR Modeli İçin Otokorelasyon LM Testi Sonuçları 

Lags LM-Stat Prob 

1 33.09424 0.0072 

2 22.36090* 0.1319* 

3 25.90745 0.0553 

4 29.97245 0.0181 

5 28.33174 0.0289 

6 24.02994 0.0889 

7 36.89206 0.0022 

8 50.25945 0.0000 

 

Johansen eşbütünleşme yaklaşımı ile uzun dönem ilişkisinin test edilebilmesi için 

oluşturulacak model seçiminde Akaike Information Criteria  (AIC) ve Schwarz (SC) bilgi 

kriterlerine göre uzun dönem (eşbütünleştirci denklem) için kesmeli-trendsiz ve kısa dönem 

VAR modeli için kesmesiz-trendsiz yapı içeren model-2 seçimi yapılarak oluşturulan denkleme 

ait test istatistikleri sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Hipotezler 
Trace (iz) 

İstatistiği 

Kritik 

Değer (%5) 
Prob. Sonuçlar 

𝑯𝟎: 𝒓 = 𝟎 ,  𝑯𝟏: 𝒓 ≥ 𝟏 51.39467 54.07904 0.0850 𝐻0 kabul edilir 

𝑯𝟎: 𝒓 ≤ 𝟏 ,  𝑯𝟏: 𝒓 ≥ 𝟐 15.97974 35.19275 0.9241 𝐻0 kabul edilir 

𝑯𝟎: 𝒓 ≤ 𝟐 ,  𝑯𝟏: 𝒓 ≥ 𝟑 6.955377 20.26184 0.9001 𝐻0 kabul edilir 

𝑯𝟎: 𝒓 ≤ 𝟑 ,  𝑯𝟏: 𝒓 ≥ 𝟒 2.064194 9.164546 0.7649 𝐻0 kabul edilir 



 

 

 

17
th

 International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

290 

 

Hipotezler 
Max-Eigen 

İstatistiği 

Kritik 

Değer 

(%5) 

Prob. Sonuçlar 

     𝑯𝟎: 𝒓 = 𝟎 ,  𝑯𝟏: 𝒓 = 𝟏 35.41493 28.58808 0.0057 𝑯𝟎 𝒓eddedilir 

𝑯𝟎: 𝒓 ≤ 𝟏 ,  𝑯𝟏: 𝒓 = 𝟐 9.024362 22.29962 0.9025 𝐻0 kabul edilir 

𝑯𝟎: 𝒓 ≤ 𝟐 ,  𝑯𝟏: 𝒓 = 𝟑 4.891183 15.89210 0.8975 𝐻0 kabul edilir 

𝑯𝟎: 𝒓 ≤ 𝟑 ,  𝑯𝟏: 𝒓 = 𝟒 2.064194 9.164546 0.7649 𝐻0 kabul edilir 

Trace test istatistiği değeri 51.39467 olup, %5 kritik değeri 0.0850 istatistiğinin altında 

bir değerdir. Sonuç temel hipotezin (𝐻0: 𝑟 = 0) reddedilemeyeceği göstermektedir. Maximal 

eigenvalue test istatistiği ise 35.41493 değerine eşit olup, %5 kritik değeri 0.0057 istatistiğinin 

üzerinde bir değerdir, yani değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin bulunduğunu,  (𝐻1: 𝑟 =
1) alternatif hipotezinin reddedilemez olduğunu ifade etmektedir. Johansen eşbütünleşme testi 

altın fiyatları ile petrol fiyatları, dolar endeksi ve S&P 500 endeksi değişkenleri arasında 

eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Buna göre değişkenler arasında bir tane 

eşbütünleşme denkleminin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen eşbütünleşme denklemi 

aşağıdaki gibidir: 

Logaltin = -87,745 + 9,705(logpetrol) – 0,0038(S&P 500) + 0,5654(Dolar) 

Koentegrasyon denklemi değerlendirildiğinde altın fiyatları, petrol fiyatı ve dolar 

endeksi ile orantılı bir şekilde değişim göstermekte fakat S&P 500 endeksindeki değişmeler 

altın fiyatlarını ters orantılı şekilde etkilemektedir. Yani petrol fiyatı ve dolar endeksindeki artış 

altın fiyatlarında bir artışa neden olmaktadır, diğer yandan S&P 500 endeksindeki artış altın 

fiyatlarında bir azalışa neden olmaktadır. 

Bu sonuca göre, ilgili değişkenler arasında nedenselliğin varlığının ve nedenselliğin 

yönünün belirlenebilmesi için VECM uygun modeldir. Kısıtlanmamış VECM modelinde 

değişkenlerin farkları kullanılacaktır. Nedensellik analizinde değişkenlerin birinci dereceden 

fark değerleri kullanılacağı için, Granger nedensellik testinde tespit edilen gecikme 

uzunluğunun bir eksiği [1]  alınmıştır. Buna göre, VECM modeli çerçevesinde Granger 

nedensellik testlerinin sonuçları Tablo 5’deki gibidir.  

Tablo 5. Kısıtlanmış VECM Modeli İle Kısa Dönem İçin Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

𝑯𝟎 Hipotezi 
F-

istatistiği 
Prob. Sonuç 

Petrol, Altının Granger nedeni değildir 6.412837 0.0113 𝑯𝟎 reddedilir 

S&P 500, Altının Granger nedeni değildir 45.56207 0.0000 𝑯𝟎 reddedilir 

Dolar, Altının Granger nedeni değildir 23.54677 0.0000 𝑯𝟎 reddedilir 

Altın, Petrolün Granger nedeni değildir 54.42482 0.0000 𝑯𝟎 reddedilir 

S&P 500, Petrolün Granger nedeni değildir 8.523284 0.0035 𝑯𝟎 reddedilir 

Dolar, Petrolün Granger nedeni değildir 10.14845 0.0014 𝑯𝟎 reddedilir 

Altın, S&P 500’ün Granger nedeni değildir 77.50243 0.0000 𝑯𝟎 reddedilir 

Petrol, S&P 500’ün Granger nedeni değildir 31.73161 0.0000 𝑯𝟎 reddedilir 

Dolar, S&P 500’ün Granger nedeni değildir 109.6886 0.0000 𝑯𝟎 reddedilir 

Altın, Doların Granger nedeni değildir 141.3716 0.0000 𝑯𝟎 reddedilir 

Petrol, Doların Granger nedeni değildir 62.94729 0.0000 𝑯𝟎 reddedilir 

S&P 500, Doların Granger nedeni değildir 50.31303 0.0000 𝑯𝟎 reddedilir 

 

Granger nedensellik testlerinin sonuçlarına bakıldığında Tablo 5’de altın fiyatları, petrol 

fiyatları, dolar endeksi ve S&P 500 endeksi değişkenleri arasında oluşturulan tüm 

denklemlerdeki bağımsız değişkenlerin katsayıları Wald testi ile anlamlı bulunmuştur. Buna 
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göre tüm değişkenler birbirinin çift yönlü kısa dönem Granger nedeni olarak belirlenmiştir. 

Sonuçlar şema ile Şekil 2’ de özetlenmiştir. 

Şekil 2. Kısıtlanmış VECM Modeli İle Kısa Dönem İçin Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

 
Tablo 6’da, her bir değişkenin bağımlı değişken olarak yer aldığı nedensellik 

denklemlerinde hata düzeltme teriminin katsayısının anlamlılığı t testi ile incelenmiştir. 

Yalnızca Altın fiyatlarının bağımlı değişken olduğu modelde hata düzeltme teriminin katsayısı 

anlamlı bulunmuş, buna göre her üç değişkenden altına doğru tek yönlü uzun dönem (güçlü) 

nedensellik ilişkisi bulunduğu tespit edilmiştir. Yine Şekil 3’ de şema ile özetlenmiştir. 

Tablo 6. Granger Nedensellik Testi İçin Katsayıların Anlamlılık Testi Sonuçları 

Bağımlı 

Değişkenler 

∆𝐋𝐨𝐠𝐚𝐥𝐭𝐢𝐧 

(Wald) 

∆𝐋𝐨𝐠𝐩𝐞𝐭𝐫𝐨𝐥 
(Wald) 

∆𝐝𝐨𝐥𝐚𝐫 
(Wald) 

∆𝐒&𝑷 𝟓𝟎𝟎 

(Wald) 

Hata 

Düzeltme 

Katsayısı

(𝒕 𝒑⁄ ) ∆𝐋𝐨𝐠𝐚𝐥𝐭𝐢𝐧 - 6.412837* 23.54677* 45.56207* -17.28(0.02)* 

∆𝐋𝐨𝐠𝐩𝐞𝐭𝐫𝐨𝐥 54.42482* - 10.14845* 8.523284* 9.17(0.0501) 

∆𝐝𝐨𝐥𝐚𝐫 141.3716* 62.94729* - 50.31303* -18.28(0.74) 

∆𝐒&𝑷 𝟓𝟎𝟎 77.50243* 31.73161* 109.6886* - -12.2532.84) 

 

 
Şekil 3. Kısıtlanmış VECM Modeli İle Uzun Dönem İçin Granger Nedensellik  Testi Sonuçları 

 

SONUÇ 

Çalışma kapsamında yapılan Johansen eşbütünleşme analizi sonucu altın fiyatları ile 

döviz kuru, borsa endeksi ve petrol fiyatı olmak üzere üç finansal değişken arasında uzun 

dönem ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte değişkenler arasındaki nedensellik 

ilişkisi Granger nedensellik analizi ile açıklanmaktadır.  

Yapılan Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre; kısa dönemde altın fiyatları ile 

döviz kuru, borsa endeksi ve petrol fiyatı değişkenleri arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi 

olduğu sonucuna varılmıştır. Uzun dönemde ise döviz kuru, borsa endeksi, petrol fiyatı 
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değişkenlerinden altın fiyatına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. Başka 

bir ifade ile kısa dönemde altın fiyatları, döviz kuru, borsa endeksi ve petrol fiyatları 

değişkenlerinin birbirinin nedeni olduğu söylenebilir ve uzun dönemde ise döviz kuru, borsa 

endeksi, petrol fiyatlarındaki değişmeler altın fiyatlarındaki değişmelerin nedenidir denilebilir. 
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DÖVİZ KURUNU ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER: BİR TÜRKİYE UYGULAMASI 

Hacı Ahmet KARADAŞ* 
 

Özet: 

Döviz kurları dünya ticareti ve ekonomiler için önemli yer teşkil etmektedir. İktisadi 

karar birimleri(hükümetler, yatırımcılar, şirket yöneticileri, vb.) karar alırken döviz kurlarının 

nasıl değişeceğini dikkate almak zorundadırlar. Çünkü döviz kurunun doğru tahmini alınan 

kararın (yatırımın vb.) kârlılığını artırırken, yanlış tahmini kararın zararla sonuçlanmasına neden 

olabilir. Gerçek hayatta döviz kurlarını tahmin etmek oldukça zordur. Çünkü döviz kurları 

sadece ekonomik faktörler tarafından değil, politik faktörler ve insan davranışları tarafından da 

etkilenmektedir. Bu çalışmada Türkiye için döviz kurunu etkileyen temel ekonomik faktörler 

incelenmiş ve bu faktörlerin döviz kurları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Modelimizde 

bağımlı değişken döviz kuru sepeti, bağımsız değişkenler ise dış ticaret hadleri, doğrudan 

yatırımlar, 
𝑖ℎ𝑟𝑎𝑐𝑎𝑡

𝑖𝑡ℎ𝑎𝑙𝑎𝑡
 oranı, işgücü oranı,  M2 para arzı, mevduat faiz oranları, ödemeler dengesi, 

sanayi üretim endeksi ve tüfe alınmıştır. Verilerimiz ise Ocak 2009 – Aralık 2015 periyoduna 

aittir ve EVDS ve TUIK sitelerinden alınmıştır. Kullanılan modeldeki değişkenler [I(0)] ve 

[I(1)] sürecinin bir karışımı olduğu için eş bütünleşme analizinde ARDL sınır testi yaklaşımı 

kullanılmıştır. Bu analiz sonucunda, döviz kurunu doğrudan yatırımlar, işgücü oranı, M2 para 

arzı ve tüketici fiyatları endeksi değişkenlerinin etkilediği görülmüştür. 

JEL Kodu:  F100, F310, E430, J640, C530 

Anahtar Kelimeler: Döviz kuru, M2 para arzı, işsizlik oranı, sanayi üretim endeksi, 

faiz oranı, doğrudan yatırımlar, tüfe, Eş bütünleşme, ARDL sınır testi 

Economic Factors that Affect the Exchange Rate: An Application of Turkey 

Abstract 

 Exchange rates have a significant importance for world trade and economies. Policy 

makers (governments, investors, business managers, etc.) have to take into consideration how 

the exchange rate would change while making decisions. Because correct prediction of 

exchange rate would increase the profit of the investment, incorrect prediction might end up 

with no profit or even with loss. Prediction of the exchange rates is very hard in real life. 

Because exchange rates are affected not only from the economic factor but also political factors 

and human behaviors. In this study, the fundamental economic factors that affect the exchange 

rates have been analyzed and the effects of these factors on exchange rates have been 

investigated. In our model, exchange rate basket is set as dependent variable and external 

terms of trade, direct investments, 
𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡

𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡
 ratio, employment rate, M2 money supply, deposit 

interest rates, balance of payments, industrial production index and consumer prices index are 

set as independent variables. Our data set is belong to January 2009 – December 2015 and 

obtained from EVDS and TUIK websites. Since the variables of the model are combination 
of stationary [I(0)] and nonstationary [I(1)], ARDL bound testing approach to co-integration is 

                                                   
* Arş. Gör. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi, Matematik Bölümü 
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applied. Based on our results, the exchange rates are affected by direct investments, 

employment rate, M2 money supply and consumer prices index. 

JEL Code:  F100, F310, E430, J640, C530 

Key Words: Exchange rates, M2 money supply, unemployment rate, industrial 

production index, interest rates, direct investments, consumer prices index, Co-integration, 

ARDL bounds test 

 

Giriş  

Gelişmekte olan dünyada ekonomik işlem hacminin artmasına bağlı olarak mübadeleyi 

kolaylaştırmak için herkesçe kabul edilen hesap birimi olarak para icat edilmiştir ve akabinde 

ülkelerin kendilerine özgü para birimleri ortaya çıkmıştır. Ülkelerin birbirleri ile dış ticaret 

aracılığıyla bağlantılı olmalarından ve farklı para birimleri kullanmalarından dolayı ülke para 

birimleri arasında bir dönüşüm mekanizması ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç sonucu döviz 

piyasası ortaya çıkmıştır. Uluslararası ticaretin gelişmesi döviz piyasasının ve döviz kurlarının 

önemini artırmıştır ve günümüzde dünya ticareti ve ekonomiler için en önemli faktörlerden biri 

haline gelmesine neden olmuştur. 

İktisadi karar birimleri karar alırken döviz kurlarının nasıl değişeceğini dikkate almak 

zorundadırlar. Çünkü döviz kurunun doğru tahmini alınan kararın (yatırımın vb.)  kârlılığını 

artırırken, yanlış tahmini ise kararın zararla sonuçlanmasına neden olabilir. Döviz kurları 

uluslararası ticarette önemli bir yere sahip faktördür ve dış denge sorununa yol açtığı için 

ülkenin iç ve dış borçluluk düzeyine etki edebilmektedir. Ülkenin borçluluk düzeyinin artması 

ise reel sektör yatırımları açısından olumsuz etkiler ortaya çıkarmaktadır. Diğer yandan 

enflasyon oranı, faiz oranı ve işsizlik oranı artışı gibi olumsuz etkileri de ortaya çıkarmaktadır. 

Bu gibi olumsuz etkilerden daha az etkilenmek için kurların gelecekte izleyeceği seyrin tahmini 

çok önemlidir. Gerçek hayatta döviz kurlarını tahmin etmek oldukça zordur. Çünkü döviz 

kurları sadece ekonomik faktörler tarafından değil, politik faktörler ve insan davranışları 

tarafından da etkilenmektedir. Bu çalışmada döviz kurunu etkilemesi muhtemel temel ekonomik 

faktörlerin döviz kuru üzerindeki etkilerinin varlığı, yönü ve etkilerin ne kadar sürdüğü 

araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlarla iktisadi karar birimlerine döviz kurlarının tahmini 

konusunda yardımcı olabilme amaçlanmıştır.  

 Döviz Kurunu Etkileyen Faktörler 

Döviz kuru oluşan farklı faktörlere duyarlıdır. Döviz kurunu etkileyen faktörler genel 

olarak politik faktörler, insan davranışları ve ekonomik faktörler başlıkları altında toplanabilir. 

Bu faktörlerden biri veya birkaçının değişimi kur değişmesine bağlı olarak uluslararası ticaret 

başta olmak üzere pek çok faktörü etkiler. Etkilediği faktörler açısından oluşabilecek 

olumsuzluklar ülkelerin en önemli problemleri arasında değerlendirilir. Bu nedenle etki 

faktörlerinin belirlenmesi önemlidir. 

Politik Faktörler 

Ekonomik sistemler politik unsurlardan bağımsız değildir. Döviz kurlarını etkilemesi 

muhtemel politik faktörlerden bazıları şunlardır: 
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Hükümetlerin izlemiş olduğu ekonomi politikası: Hükümetlerin dışa açık veya kapalı 

politika izlemesi, ihracat ve ithalat mallarına uyguladığı vergiler dış ticareti dolayısıyla döviz 

arz ve talebini etkilemektedir. 

Politik belirsizlik: Politik belirsizlik sonucu karar birimleri belirsizlik ortamından 

dolayı yatırımlarını erteleme veya iptal etme kararları alabilir bu ise döviz arz ve talebinde 

değişikliklere neden olur. 

Merkez bankasının izlediği politikalar: Merkez bankasının faiz oranlarında 

değişiklik, para arzını değişiklik, direk döviz kurlarına müdahale vb. politikalar izlemesi döviz 

kurlarını etkilemektedir.  

İnsan Davranışları  

İnsanların günlük hayattaki ekonomik beklentileri ve kararları daima değişmektedir. 

Söylentiler ve deneyimler bu kararların alınmasında etkili faktörlerdir. Bunun yanı sıra 

ekonomik ve siyasi unsurları da göz önünde bulunduran rasyonel bireyler yatırım kararlarını 

oluşturur. Döviz kurlarının veya diğer ekonomik değişkenlerin belli bir yönde değişeceğine 

inanan kişiler bu amaçla yatırımlarını farklı alanlarda yaparlar. İnsanların bir kısmı yatırım 

amaçlı döviz bulundururken, diğer bir kısmı ise spekülasyon amaçlı döviz bulundururlar. Bu 

amaçlarla döviz bulunduran kişilerin sayısı ne kadar fazla olursa döviz kurlarının etkilenmesi de 

o kadar fazla olur.  

Ekonomik Faktörler 

Döviz kurlarını etkileyen ekonomik faktörler birçok başlık altında toplanabilir.  

Dış ticaret hadleri ve ithalat ihracat oranları: Döviz sisteminin ortaya çıkmasının 

nedeni diğer ülkelerle yapılan ticaret olduğundan döviz kurlarını etkileyen en önemli faktör dış 

ticarettir. İthalat yapan bir ülkenin ihracat yapılan ülkeye ödeme yapabilmesi için ihracatçı 

ülkenin parasına (veya ortak kullanılan bir para birimine) ihtiyacı vardır. Bu nedenle ihraç 

yapan ülke parasına (veya kullanılan ortak para birimine) olan talep artacaktır ve dolayısıyla 

değeri göreceli olarak artacaktır. İhracat yapan ülke için ise tam tersi geçerlidir.  

İşsizlik oranı: Ülkedeki işsizlik oranı arttığında satın alma gücü azalacağı için ithal 

mallara olan talepte de azalma yaşanacaktır ve dolayısıyla döviz kurları negatif yönde 

etkilenecektir. İşgücü oranı arttığında ise tam tersine satın alma gücü artacaktır ve döviz kurları 

pozitif yönde etkilenecektir.  

Enflasyon: Bir ülkedeki enflasyonun dış dünyaya göre göreceli olarak artması ülke 

parasının satın alma gücünün azalmasına ve ülkede belirsizlik ortamı oluşmasına neden olur. 

Böyle bir durumda yatırımcılar tasarruflarını asil yatırım yapmak istedikleri alandan daha fazla 

kâr elde edecekleri alanlara kaydırırlar. Bu nedenle yatırımlar ülke parası üzerinden değil döviz 

üzerinden yapılır. Bu ise döviz talebinin artmasına yani ülke parasının diğer ülke paraları 

karsısında değer kaybetmesine neden olur. Sonuç olarak, enflasyon ile döviz kurları arasında 

doğru yönlü bir ilişki vardır.  

Para arzı: Para arzındaki genişleme enflasyonu tetikleyeceği için döviz kurlarına 

pozitif yönde etki edecektir. 

Büyüme: Ülkenin büyümesinde ise bu ilişki enflasyondaki gibi net değildir, büyümenin 

türüne göre döviz kurlarına etkisi farklıdır. Büyüme tüketime dayalı bir büyüme ise uzun 

dönemde tüketim doğal olarak ithalatın artmasına neden olur ve dolayısıyla döviz kurlarının 

artması ile sonuçlanır. Eğer ülkedeki büyüme yatırıma dayalı bir büyüme ise uzun dönemde 

ülke içindeki üretim maliyetlerinin düşmesi ve üretilen malların dış ülke mallarına göre göreceli 
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olarak ucuz hale gelmesine neden olur bu ise ithalatın azalmasına hatta ihracatın artmasına bile 

neden olur. Dolayısıyla döviz kurlarının düşmesi ile sonuçlanır.  

Sermaye hareketleri: Günümüzde küreselleşen ekonomilerde döviz kurlarının 

belirleyicisi sadece ithalat ve ihracat değerleri olmaktan çıkmıştır. Sermaye hareketlerinin hacmi 

dış ticaret işlemlerinin hacminin çok üstündedir ve dolayısıyla döviz kurlarını etkileyen önemli 

faktörlerden birisi haline gelmiştir. Küresel çapta çalışan şirketler ve şirket yöneticileri 

ellerindeki nakdi en yüksek getiri elde edecekleri ülke parası cinsine çevirmek istemektedirler. 

Bu nedenle, sermaye hareketleri genellikle faiz oranlarına bağlıdır. Bir ülkedeki faiz oranlarının 

(ülke parası üzerinden) artması veya artacağı söylentisi sonucu bu şirket sahiplerinin daha fazla 

kâr elde etmek amacıyla ellerindeki nakdi o ülke parasına dönüştürmeleri ve dolayısıyla ülke 

parasına talep arttığı için döviz kurlarının düşmesi beklenmektedir.  

Doğrudan yatırımlar: Az önce bahsi geçen küresel şirketler ve yöneticileri ellerindeki 

sermayeyi sadece faiz oranlarına göre değerlendirmezler. Getirisi fazla olan ülkelere doğrudan 

yatırımlar yaparak kâr elde etmeyi amaçlarlar. Doğrudan yatırımların artması durumunda döviz 

kurlarının negatif yönde etkilenmesi beklenmektedir.  

Ödemeler dengesi: Ödemeler dengesinin açık vermesi halinde bu açığı kapatmak için 

ülke dış borçlanmaya gidebilir ve döviz talebi artar bu ise döviz kurlarının artmasına neden olur. 

Özet olarak; döviz kurlarını pozitif yönde etkileyebilecek ekonomik faktörler ithalat, 

enflasyon, işgücü oranı, para arzı ve doğrudan yatırımlar iken negatif yönde etki edebilecek 

değişkenler ise ihracat, işsizlik ve ödemeler dengesidir.  

Literatür Taraması  

Twarowska ve Kakol (2014) çalışmalarında 2000-2013 periyoduna ait yıllık ortalama 

döviz kuru, Polonya ve Euro bölgesi büyüme, enflasyon ve para borsası faiz oranları farkları, 

Polonya’nın ödemeler bilançosu, cari işlemler bilançosu, Polonya ve Euro bölgesi hükümet 

borcu farkı değişkenlerini kullanarak ampirik olarak incelemişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre 

Polonya’nın parasal ve mali politikalarının döviz kurları üzerinde önemli rol oynadığını 

göstermişlerdir. 

Akel vd. (2014) çalışmalarında, Borsa İstanbul Sanayi Endeksi (SINAI) ile Reel Efektif 

Döviz Kuru Endeksi (REDKE), Euro/TL Döviz Kuru ve Dolar Endeksi (DXY) arasında kısa ve 

uzun dönemli denge ilişkilerinin varlığını incelemişlerdir. Çalışmada Ocak 2005-Aralık 2013 

dönemi arasındaki aylık veriler ile ARDL Sınır Testi yaklaşımı uygulanmıştır.  Çalışma 

sonuçlarına göre, SINAI Endeksi ile DXY ve Euro/TL kuru arasında uzun dönemde pozitif ve 

istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir. 

Gül vd. (2009) yaptığı çalışmada Türkiye’de reel döviz kuru ile ihracat ve ithalat 

arasındaki ilişki VAR modeli kullanılarak incelemiştir. Çalışmada,  1990:01 – 2006:08 

dönemine ait veriler kullanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre reel döviz kurundan ne ihracata ne 

de ithalata doğru bir nedensellik ilişkisi bulunamazken, ihracat ve ithalattan reel döviz kuruna 

doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu saptanmıştır.  

Kıran (2007) çalışmasında Türkiye’de reel döviz kurunun kısa vadeli sermaye 

hareketleri ve uzun vadeli sermaye hareketleri üzerindeki etkilerini Hata Düzeltme (VECM) 

Modeli ve Vektör Otoregresif (VAR) model ile araştırmıştır. Çalışmasında 1992-01 / 2006-10 

dönem aralığını kapsayan aylık Reel Efektif Döviz Kuru (RDK), Kısa Vadeli Sermaye 

Hareketleri (TKV) ve Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri (TUV) değişkenlerini kullanmıştır. 

Çalışma sonucunda kısa vadeli sermaye hareketlerinin reel döviz kurundaki dalgalanmalara 

daha duyarlı olduğunu göstermiştir. 
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Şimşek’in (2004) yaptığı çalışmada Türkiye için 1975-2003 periyodunda yıllık veriler 

kullanarak reel döviz kurunu belirleyen uzun dönemli temel etkenleri analiz etmiştir.  

Çalışmada, ARDL sınır testi yaklaşımı ile net yabancı sermaye girişi, Türkiye ile önemli dış 

ticaret ortaklarının gelirlerinin ağırlıklı ortalaması arasındaki fark, M2 para arzı, dış ticaret 

dengesi ve ticaret haddinin uzun dönemde reel döviz kurunu etkilediğini göstermiştir. 

Veri ve Yöntem 

Çalışmada kullanılan veriler döviz kuru sepeti, dış ticaret hadleri, doğrudan yatırımlar, 

(
𝑖ℎ𝑟𝑎𝑐𝑎𝑡

𝑖𝑡ℎ𝑎𝑙𝑎𝑡
) oranı, işgücü oranı,  M2 para arzı, mevduat faiz oranları, ödemeler dengesi, sanayi 

üretim endeksi ve tüketici fiyatları endeksi değişkenlerinden oluşan Ocak 2009 – Aralık 2015 

periyoduna ait aylık verilerdir. Veriler TCMB Elektronik veri dağıtım sistemi (EVDS) ve TÜİK 

web sayfasından elde edilmiştir. 
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Kullanmış olduğumuz veriler aylık olduğundan mevsimsellik sorunuyla karşılaşmamak 

için tüm değişkenler X12 ARIMA yöntemiyle mevsimsellikten arındırılmıştır. 

Ekonometrik analizlerde seriler arısındaki ilişkiyi ölçmek için çeşitli eş bütünleşme 

testleri vardır. Düzeyde durağan seriler için konvansiyonel OLS kullanılır. Aynı dereceden 

bütünleşik yani I(1) seriler için ise Engle-Granger (1987) ya da Johansen (1991) yöntemleri 

kullanılır. Eğer, değişkenler aynı düzeyden bütünleşik değillerse, (yani analize konu olan 

değişkenlerin hepsi I(1) değilse) bu durumda söz konusu her iki yöntemde kullanılamaz. Bu 

durumda, Otoregresif Gecikmesi Dağıtılmış (ARDL: Autoregressive Distributed Lag) sınır testi 

yaklaşımı (Pesaran ve Shin, 1999 ve Pesaran vd. 2001) ile değişkenler arasındaki eş bütünleşme 

ilişkisi tahmin edilebilir (TÜRKAY, 2012). ARDL sınır testi yaklaşımında değişkenlerin bir 

kısmı düzeyde durağan [I(0)], bir kısmı ise birinci dereceden bütünleşik [I(1)] olmalıdır. 

ARDL yaklaşımıyla eş bütünleşme ilişkisi tespit edilmeye çalışılırken öncelikle, 

∆𝑌𝑡=𝛼0+𝛽1𝑌𝑡−1+∑ 𝛽𝑖+1𝑋𝑖;(𝑡−1)
𝑛
𝑖=1 +∑ 𝜃𝑗∆𝑌(𝑡−𝑗)

𝑝
𝑗=1

+∑ 𝛿𝑘∆𝑋1;(𝑡−𝑘)
𝑞
𝑘=1  +⋯+∑ 𝛾𝑙∆𝑋𝑛;(𝑡−𝑙)

𝑟
𝑙=1 +𝑢𝑡

   (1) 
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Burada , 𝑌 bağımlı değişken, 𝑋𝑖’ler bağımsız değişkenler, 𝛽𝑖 (𝑖 = 1, 2,⋯ , 𝑛), 𝜃𝑗 (j =

1, 2,⋯ , 𝑝), 𝛿𝑘  (k = 1, 2,⋯ , 𝑞) ve 𝛾𝑙(𝑙 = 1, 2,⋯ , 𝑟) değişken katsayıları, 𝑢𝑡 hata terimidir. 

(1) biçiminde tanımlanan kısıtsız bir hata düzeltme modeli tahmin edilmekte ve bu hata 

düzeltme modelinde yer alan 𝛽𝑖  katsayılarının birlikte anlamlı olup-olmadıkları Wald testi 

yardımıyla ve Pesaran vd.(2001)’de yer alan tablolar kullanılarak değerlendirilmektedir.  Bu test 

işlemi Eviews 9 programında sınır testi (Bounds Test) olarak adlandırılmaktadır. Bu testin sıfır 

hipotezi seriler arasında uzun dönem ilişkisi olmadığıdır. Yani, 

∀𝑖 𝑖ç𝑖𝑛, 𝐻0 ∶  𝛽𝑖 = 0  

şeklindedir.  

Wald testi sonucunda hesaplanan F istatistiğinin değeri, üst sınır değerinden büyük 

olması durumunda, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olmadığını ifade eden sıfır 

hipotezi reddedilir. Dolayısıyla, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığına karar 

verilir. Ancak F değerinin alt sınır değerinden küçük olması durumunda sıfır hipotezi 

reddedilemez. Yani, değişkenler arasında uzun dönem ilişkisi olmadığına karar verilir. Eğer 

hesaplanan F istatistiği sınır değerlerin arasında kalırsa, sınır testi ile bir karar oluşturulamaz. 

Birim Kök Testleri  

Ekonometrik analizlerde kullanılan değişkenlerin durağan olmaması durumunda sahte 

regresyon sorunu ortaya çıkacağından, analize başlamadan önce verilerin durağanlığını 

incelemek gereklidir. Durağanlığı incelemek için çeşitli birim kök testleri kullanılmaktadır. 

Bunlardan en sık kullanılanı ADF (Augmented Dickey Fuller) testi olduğundan bu çalışmada da 

ADF testi kullanılmıştır. Birim kök testi sonuçları tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1: Birim kök testleri 

ADF Birim Kök Test istatistikleri: 

Değişkenler  t- Değeri Olasılık 

Döviz Sepeti (DS)  1.258968  0.9983 

DLNDS -7.010052  0.0000 

Dış Ticaret Hadleri (DTH) -0.131643  0.9417 

DLNDTH -7.936250  0.0000 

Doğrudan Yatırımlar (DY) -8.267533  0.0000 

İhracat/İthalat Oranı (IHR/ITH) -2.973759  0.0416 

İş Gücü Oranı (IG) -0.249955  0.9266 

DLNIG -3.983419  0.0025 

M2 Para Arzı (M2)  3.073925  1.0000 

DLNM2 -7.163402  0.0000 

Mevduat Faiz Oranları (FAIZ) -2.697720  0.2404 

DLNFAIZ -6.077639  0.0000 

Ödemeler Dengesi (OD) -7.919476  0.0000 

Sanayi Üretim Endeksi (SUE) -2.366690  0.1544 

DLNSUE -9.925263  0.0000 

Tüketici Fiyatları Endeksi (TUFE)  2.117504  0.9999 

DLNTUFE -8.725381  0.0000 

*Seriler %5 düzeyinde anlamlıdır.  
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Birim kök testi sonuçlarına göre doğrudan yatırımlar, (
𝑖ℎ𝑟𝑎𝑐𝑎𝑡

𝑖𝑡ℎ𝑎𝑙𝑎𝑡
)  oranı ve ödemeler 

dengesi, düzeyde durağan, döviz kuru sepeti(
𝐷𝑜𝑙𝑎𝑟

𝑇𝐿
+
𝐸𝑢𝑟𝑜

𝑇𝐿

2
), dış ticaret hadleri, işgücü oranı, M2 

para arzı, mevduat faiz oranları, sanayi üretim endeksi ve tüketici fiyatları endeksi birinci 

dereceden bütünleşiktir. Durağan olmayan değişkenler ise logaritmik farkları alınarak durağan 

hale getirilmiştir. 

Sınır testi (Bounds Test) 

Sınır testi için kullanılan denklemin analizimize uygulanmış hali, 

∆𝐿𝑁𝐷𝑆𝑡= 𝛼0+𝛽1𝐿𝑁𝐷𝑆𝑡−1+𝛽2𝐿𝑁𝐷𝑇𝐻𝑡−1+𝛽3𝐷𝑌𝑡−1+𝛽4𝐿𝑁𝐼𝐺𝑡−1

+ 𝛽5(
𝐼𝐻𝑅

𝐼𝑇𝐻
)
𝑡−1

 + 𝛽6𝐿𝑁𝑀2𝑡−1 + 𝛽7𝐿𝑁𝐹𝐴𝐼𝑍𝑡−1+𝛽8𝑂𝐷𝑡−1

+ 𝛽9𝐿𝑁𝑆𝑈𝐸𝑡−1+ 𝛽10𝐿𝑁𝑇𝑈𝐹𝐸𝑡−1+∑ 𝜃𝑗∆(𝐿𝑁𝐷𝑆)(𝑡−𝑗)
𝑝
𝑗=1

+∑ 𝛿𝑗∆(𝐿𝑁𝐷𝑇𝐻)(𝑡−𝑗)
𝑞
𝑘=1 +⋯+∑ 𝛾𝑗∆(𝑇𝑈𝐹𝐸)(𝑡−𝑙)

𝑟
𝑙=1 +𝑢𝑡

  (2) 

şeklindedir. Burada;  

𝐿𝑁𝐷𝑆   : Döviz sepeti değişkeninin logaritmik farkı  
𝐿𝑁𝐷𝑇𝐻  : Dış ticaret hadleri değişkeninin logaritmik farkı  
𝐷𝑌  : Doğrudan yatırımlar  
𝐿𝑁𝐼𝐺  : İşgücü oranı değişkeninin logaritmik farkı 
𝐼𝐻𝑅

𝐼𝑇𝐻
  : ihracat/ithalat oranı  

𝐿𝑁𝑀2  : M2 para arzı değişkeninin logaritmik farkı 
𝐿𝑁𝐹𝐴𝐼𝑍 : Mevduat faiz oranları değişkeninin logaritmik farkı 
𝑂𝐷  : Ödemeler dengesi 
𝐿𝑁𝑆𝑈𝐸  : Sanayi üretim endeksi değişkeninin logaritmik farkı 
𝐿𝑁𝑇𝑈𝐹𝐸 : Tüketici fiyatları endeksi değişkeninin logaritmik farkı 

(2) denklemine uygulanan Wald testi sonuçları tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Sınır testi 

 

 

Tabloda görüldüğü gibi F istatistiğinin değeri %1 anlamlılık düzeyinin üst sınır 

değerinden büyük olduğundan, 𝐻0  hipotezi reddedilebilir. Yani, değişkenler arasında uzun 

dönemli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşırız.  

ARDL yaklaşımı ve uzun dönemli ilişkinin tahmini 

Eviews 9 programında ARDL modeli için gecikme uzunlukları model seçme 

kriterlerinden Akaike Bilgi kriterine göre otomatik olarak belirlenmektedir. Analizimizde 

Sıfır hipotezi: Değişkenler arasında uzun dönem bağıntısı yok 

F-istatistiği Serbestlik derecesi 

 10.62589 9 

%1 Anlamlılık düzeyinde sınır değerleri 

I(0) I(1) 

2.65 3.97 



 

 

 

17
th

 International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

300 

 

maksimum gecikme sayısı 4 olarak alınmış ve Akaike Bilgi kriterine göre ARDL(1, 4, 1, 0, 0, 1, 

1, 1, 4, 0) olarak belirlenmiş ve modelin tahmini tablo 3 ‘te verilmiştir.  

Tablo 3: ARDL(1, 4, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 4, 0) modeli ve uzun dönem formu 

Bağımlı değişken: DLNDSEPETSA 

Değişkenler Katsayılar Standart Hata t-Değeri Olasılık 

D(DLNDTHSA) 0.315616 0.203720 1.549266 0.1270 

D(DLNDTHSA(-1)) 0.006517 0.161608 0.040323 0.9680 

D(DLNDTHSA(-2)) 0.157328 0.160604 0.979601 0.3315 

D(DLNDTHSA(-3)) -0.330694 0.143252 -2.308475 0.0247 

D(DY_SA) 0.000000 0.000003 0.127162 0.8993 

D(DLNISGUCUSA) 0.775303 0.365488 2.121281 0.0383 

D(IHR_ITH_SA) -0.024213 0.028839 -0.839564 0.4047 

D(DLNM2SA) 1.019160 0.176146 5.785888 0.0000 

D(DLNMFAIZSA) 0.109907 0.039937 2.752002 0.0080 

D(ODEMELERDENGESI_SA) 0.000003 0.000001 3.329823 0.0015 

D(DLNSUESA) 0.053791 0.057009 0.943549 0.3495 

D(DLNSUESA(-1)) 0.008205 0.064048 0.128105 0.8985 

D(DLNSUESA(-2)) 0.108349 0.065970 1.642406 0.1061 

D(DLNSUESA(-3)) 0.138724 0.050905 2.725166 0.0086 

D(DLNTUFESA) 0.669163 0.321349 2.082356 0.0419 

CointEq(-1) -0.948642 0.096885 -9.791417 0.0000 

𝑪𝒐𝒊𝒏𝒕𝒆𝒒 =  𝑫𝑳𝑵𝑫𝑺𝑬𝑷𝑬𝑻𝑺𝑨 − ((𝟎, 𝟑𝟑𝟐𝟖)𝑫𝑳𝑵𝑫𝑻𝑯𝑺𝑨 − (𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎)𝑫𝒀_𝑺𝑨

+ (𝟎, 𝟖𝟏𝟕𝟑)𝑫𝑳𝑵𝑰𝑺𝑮𝑼𝑪𝑼𝑺𝑨 − (𝟎, 𝟎𝟐𝟓𝟓)𝑰𝑯𝑹_𝑰𝑻𝑯_𝑺𝑨

+ (𝟏, 𝟔𝟐𝟎𝟏)𝑫𝑳𝑵𝑴𝟐𝑺𝑨 + (𝟎, 𝟎𝟓𝟓𝟓)𝑫𝑳𝑵𝑴𝑭𝑨𝑰𝒁𝑺𝑨 

+ (𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎)𝑶𝑫𝑬𝑴𝑬𝑳𝑬𝑹𝑫𝑬𝑵𝑮𝑬𝑺𝑰_𝑺𝑨 − (𝟎, 𝟐𝟏𝟏𝟔)𝑫𝑳𝑵𝑺𝑼𝑬𝑺𝑨

+ (𝟎, 𝟕𝟎𝟓𝟒)𝑫𝑳𝑵𝑻𝑼𝑭𝑬𝑺𝑨 − (𝟎, 𝟎𝟎𝟗𝟕)) 

Uzun Dönem Katsayıları  

Değişkenler Katsayılar Standart Hata t-Değeri Olasılık 

DLNDTHSA 0.332820 0.350598 0.949292 0.3466 

DY_SA -0.000010 0.000004 -2.474685 0.0164 

DLNISGUCUSA 0.817276 0.373245 2.189648 0.0327 

IHR_ITH_SA -0.025523 0.029913 -0.853261 0.3971 

DLNM2SA 1.620081 0.227953 7.107070 0.0000 

DLNMFAIZSA 0.055475 0.050033 1.108770 0.2723 

ODEMELERDENGESI_SA 0.000001 0.000001 0.851967 0.3979 

DLNSUESA -0.211583 0.243647 -0.868397 0.3889 

DLNTUFESA 0.705390 0.344928 2.045032 0.0456 

C -0.009674 0.020277 -0.477086 0.6352 

𝑅2 = 0.753804    �̅�2 = 0.657084       𝐹 = 7.793689 [0.000] 

Test İstatistikleri  

Otokorelasyon Testi  Olasılık  F Olasılık 

𝜒𝐵𝐺
2 = 2.964287  0.2272 1.052607 0.3561 

𝜒𝐵𝑃𝐺
2 = 13.62285 0.9143 0.530405 0.9485 

ARDL modeli eş bütünleşme ve uzun dönem formu sonuçlarına göre hata düzeltme 

teriminin (cointreg) (ECM) katsayısı negatif ve anlamlı çıkmıştır. ECM katsayısı (-0,948642) 

olduğundan değişkenlerde kısa dönemde oluşan bir sapmanın yaklaşık 1 dönem sonra tekrar 
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uzun dönem dengesine geleceğini göstermektedir. İşgücü oranı, M2 para arzı ve tüketici 

fiyatları endeksi değişkenlerinin uzun dönem katsayıları pozitif ve anlamlı iken doğrudan 

yatırımlar değişkeninin katsayısı ise negatif ve anlamlı çıkmıştır. Bunun dışında, DTH, faiz 

oranları, ödemeler dengesi değişkenlerinin katsayıları pozitif olmasına rağmen anlamsız. İhr/ith 

oranı ve sanayi üretim endeksi değişkenlerinin katsayıları ise negatif olmasına rağmen 

anlamsızdır.   

Ayrıca modelimizin etkinliğini incelemek amacıyla uyguladığımız Serisel korelasyon 

LM ve Heteroskedasticity testleri sonuçlarına göre modelimizde oto korelasyon ve değişen 

varyans sorunlarına rastlanmamıştır. Dolayısıyla modelimizin etkin olduğunu söyleyebiliriz.  

Sonuç 

Uygulamış olduğumuz ARDL sınır testi sonucunda elde ettiğimiz uzun dönem 

denkleminde: işgücü oranı, M2 para arzı ve tüketici fiyatları endeksi değişkenlerinin uzun 

dönem katsayıları pozitif ve anlamlı iken doğrudan yatırımlar değişkeninin katsayısı ise negatif 

ve anlamlı çıkmıştır. Dolayısıyla, çalışmamızın sonucuna göre uzun dönemde döviz kurunu 

işgücü oranı, M2 para arzı ve tüketici fiyatları endeksi pozitif yönlü etkilerken doğrudan 

yatırımlar negatif yönlü etkilemektedir.  

Ayrıca, ARDL testi sonucunda hata teriminin katsayısı negatif ve anlamlı çıkmıştır. 

Sonuç olarak kısa dönemde değişkenlerde oluşacak herhangi bir şok etkisini kaybedecek ve 

ekonomi uzun dönem dengesine tekrar dönecektir. 
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PARİTE OYNAKLIĞININ İHRACAT VE İTHALAT HACİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 

ARDL YAKLAŞIMI 

Rahmi YAMAK*  

Serkan SAMUT** 

Özet 

1970’li yıllardan itibaren dünya ekonomilerinde esnek döviz kur sisteminin kullanılması 

nedeni ile döviz kurlarında önemli oynaklıklar gözlemlenmektedir. Uygulamalı literatürde 

ülkelerin dış ticaret hacimleri üzerinde döviz kuru oynaklığının etkisini araştıran birçok çalışma 

mevcuttur. Ancak, yapılan bu çalışmalarda hem döviz kuru hem de parite oynaklıklarının 

birlikte ele alındığı çalışma sayısı oldukça azdır. Bu çalışmada 1999 – 2015 dönemi çeyrek 

veriler ile önceki çalışmalardan farklı olarak dolar kuru oynaklığının yanı sıra parite (dolar/euro) 

oynaklığının da Türkiye’nin ihracat ve ithalat hacimleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (ARDL) model sınır testi ile ihracat ve ithalat modellerinin 

eşbütünleşme ilişkisi içerip içermediği araştırılmıştır. ARDL sınır testi neticesinde ihracat 

modellerinde eşbütünleşme ilişkisi bulunurken; ithalat modellerinde eşbütünleşme ilişkisi 

bulunamamıştır. ARDL sınır testi sonucunda ihracat modelleri için ARDL yöntemi, ithalat 

modelleri için ise En Küçük Kareler (EKK) yöntemi tercih edilmiştir. Ekonometrik analizler 

neticesinde ihracat hacmi üzerinde döviz kuru ve parite oynaklıklarının herhangi bir etkisi 

gözlemlenmemiştir. İthalat hacminin büyüme oranı üzerinde ise dolar kuru oynaklığının pozitif 

bir etkisi belirlenmiş, ancak parite oynaklığının herhangi bir etkisi tespit edilememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru Oynaklığı, Parite Oynaklığı, İhracat, İthalat ve ARDL 

 

EFFECT OF PARITY VOLATILITY ON EXPORT AND IMPORT VOLUMES: ARDL APPROACH 

Abstract 

Because of the use of the flexible exchange rate system in the World economies since 

1970s, major volatilities have been observed in exchange rates. In the empirical literature there 

have been many studies which investigated the effects of exchange rates volatility on foreign 

trade volume. However, there are a few studies which focus on both exchange rate volatility and 

parity volatility. This study differs from previous studies, by investigating the effect of 

exchange rate volatility in terms of Dollar and also dollar/euro parity volatility on the Turkey’s 

export and import volumes by using quarterly data covering the period 1999 – 2015. By 

employing bounds test of Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Model, it was investigated 

whether export and import models have cointegration relationship. The findings on the ARDL 

bounds test indicated there are cointegration relationships in export models, but there is no 

cointegration relationship in import models. Therefore, export models were estimated under 

ARDL approach while import models were analysed under ordinary least square (OLS) method. 

As a result of econometrics analyses, it has been observed that there is no effect of exchange 
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rate and parity volatiles on Turkish export volume. Dollar exchange rate volatility has positive 

impact on the growth rate of import volume, but parity volatility does not have any effect on 

import volume growth. 

Keywords: Exchange Rate Volatility, Parity Volatility, Export, Import and ARDL 

 
 

GİRİŞ 

1970’li yılların başlarından itibaren özellikle gelişmiş ülkelerin dalgalı döviz kuru 

sistemine geçmeleri neticesinde sadece gelişmiş ülkelerin değil aynı zamanda gelişmekte olan 

ülkelerin de döviz kurlarında önemli oynaklıklar görülmeye başlanmıştır. Literatür, döviz kuru 

oynaklığının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret hacimleri üzerindeki etkilerini 

araştıran teorik ve ampirik çalışmalar yönünden oldukça zengindir. Teorik çalışmalar 

incelendiğinde döviz kuru oynaklığının dış ticaret hacimleri üzerindeki etkilerine yönelik farklı 

görüşlerin yer aldığı görülmektedir. Bu görüşler arasında Hooper ve Kohlhagen (1987) ve Broll 

ve Eckwert (1999) kur riskini artırmasından dolayı döviz kuru oynaklığının dış ticaret hacmini 

azaltacağını savunmuşlardır. De Grauwe (1988) ve Franke (1991) ise tam aksine döviz kuru 

oynaklığının dış ticaret hacmi üzerinde olumlu bir etki yaratacağını belirtmişlerdir. Bir diğer 

yandan Either (1973), döviz kuru oynaklığının dış ticaret hacmini etkilemeyeceğini 

vurgularken; Viaene ve Vries (1992), döviz kuru oynaklığının, ihracat ve ithalat üzerindeki 

etkisinin farklı olabileceğini öne sürmüşlerdir. Ampirik literatüre bakıldığında, döviz kuru 

oynaklığının dış ticaret hacimleri üzerinde sonuçlar itibari ile bir konsensüs sağlanamadığı 

açıkça görülmektedir. 

Ampirik literatürde genel itibari ile ulusal paranın döviz cinsinden değerinin 

oynaklığının dış ticaret hacmi üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Ancak dış piyasalarda oluşan 

dolar / euro parite kurundaki oynaklığın da ülkelerin dış ticaret hacimleri üzerinde bir etkisi 

olabileceği düşünülmelidir. Şöyle ki ihracatçı firmalar, çapraz kurları kullanarak döviz kur 

oynaklığı sonucu oluşan riski minimize etme yoluna gidebilmektedirler (Kahyaoğlu ve Utkulu, 

2006: 118). Özellikle Türkiye’nin ihracatında euro, ithalatında ise dolar kullanılmasından 

dolayı, Türkiye’nin dış ticareti açısından dolar/euro parite oynaklığının önemi bir kat daha 

artmaktadır. Bununla birlikte Türkiye’nin ithalatı ağırlıklı olarak hammaddelerden ve 

ihracatının büyük bir kısmı ise tüketim mallarından oluşmaktadır. Şöyle ki, dolar/euro parite 

oynaklığında gerçekleşecek olan bir artış hammadde fiyatlarının hem mutlak hem de nispi 

anlamda daha maliyetli hale gelmesine neden olacağından Türkiye’nin ithalat hacmi üzerinde 

negatif bir etki yaratacağı beklenebilir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, daha önce yapılmış olan 

ampirik literatürden farklı olarak dolar döviz kuru oynaklığının yanında parite oynaklığının da 

Türkiye’nin ihracat ve ithalat hacimleri üzerindeki etkilerini araştırmaktır. 

Çalışmanın bir sonraki bölümünde döviz kuru ve parite oynaklığının dış ticaret 

üzerindeki etkilerini araştıran uygulamalı literatüre yer verilmiştir. İkinci bölümde ekonometrik 

yöntem ve veri seti tanıtılmıştır. Son bölümde ise Türkiye için dolar döviz kuru ve parite 

(dolar/euro) oynaklıklarının ihracat ve ithalat hacimleri üzerinde nasıl bir etki gösterdiği zaman 

serileri yaklaşımı ile analiz edilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır. Sonuç bölümü ile çalışma 

bitirilmiştir. 
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LİTERATÜR 

Döviz kuru oynaklığının ihracat ve ithalat hacmi üzerindeki etkilerini araştıran 

uygulamalı literatür incelendiğinde sonuçlar itibari ile konsensüs sağlanamadığı görülmektedir. 

Bu alanda yapılan ilk çalışmalardan biri olan Hooper ve Kohlhagen (1978), 1965 – 1975 yılları 

arası dönemde Almanya ve ABD’nin Kanada, Fransa, Japonya ve İngiltere ile gerçekleştirmiş 

oldukları ihracat ve ithalat hacimleri üzerinde döviz kuru oynaklığının herhangi bir etkisinin 

olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Cushman (1983) ise Hooper ve Kohlhagen (1978)’den farklı 

olarak reel veriler ile çalışmış ve 1965 – 1977 yılları arası çeyrek dönem verilerle ABD’nin 

Fransa, Kanada, Japonya’ya olan ihracatında; Kanada ve Japonya’dan olan ithalatında; 

Almanya’nın Fransa’ya olan ihracatında kur oynaklığının negatif yönde bir etkisinin olduğunu 

gözlemlemiştir. Akhtar ve Hilton (1984), 1974 – 1981 yılları arası çeyrek dönem veriler ile 

döviz kuru oynaklığının Almanya’nın ihracat ve ithalat hacimleri üzerinde ABD’nin ise ihracat 

hacmi üzerinde negatif yönde bir etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. Bu sonuçların aksine 

McKenzie ve Brooks (1997) 1973 – 1992 yılları arası aylık verilerle döviz kuru oynaklığının 

Almanya’nın ABD ile olan ihracat ve ithalat hacimleri üzerinde pozitif yönde bir etkisinin 

olduğunu ispatlayan bulgular elde etmişlerdir. 

Kur oynaklığının ihracat hacmi üzerindeki etkisini sabit döviz kuru ve esnek döviz kuru 

sistemi ayrımına giderek, nominal ve reel kurlar olmak üzere ayrı ayrı analiz yapan De Grauwe 

(1988), esnek döviz kuru sisteminin uygulandığı dönemde reel döviz kurundaki oynaklığın, 10 

büyük gelişmiş ülkenin karşılıklı ihracat hacimleri üzerinde olumsuz bir etki yarattığını 

bulmuştur. Koray ve Lastrapes (1989) de 1959 – 1985 döneminde döviz kuru oynaklığının 

ABD’nin İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada’dan gerçekleştirdiği ithalat hacimleri 

üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Ampirik sonuçlarda, ithalat hacmi üzerindeki oynaklığın 

etkisinin sabit döviz kuru sisteminden esnek döviz kuru sistemine geçildiğinde arttığı 

gözlemlenmiştir. 

Peree ve Steinherr (1989), 1960 – 1985 yılları arası yıllık veriler ile İngiltere, Belçika, 

Almanya ve Japonya’nın ihracat hacmi üzerinde döviz kuru oynaklığının, olumsuz bir etkisi 

olduğunu ve ABD’nin ihracat hacmi üzerinde ise herhangi bir etkisinin olmadığını 

saptamışlardır. Lastrapes ve Koray (1990) ise 1973 – 1987 yılları arası aylık veriler ile döviz 

kuru oynaklığının ABD’nin ihracat hacmi üzerinde negatif yönde, ithalat hacmi üzerinde de 

pozitif yönde bir etkisini ispatlamışlardır. Chowdhury (1993), 1973 – 1990 yılları arasında 

çeyrek dönem verilerle G7 ülkelerinin ihracat hacmi üzerinde döviz kuru oynaklığının, hem 

uzun hem de kısa dönemde olumsuz bir etkisi olduğunu belirlemiştir. 

Kroner ve Lastrapes (1993), 1973 – 1987 yılları arası aylık veriler altında oynaklık 

artışının, ABD ve Fransa’nın ihracat hacimlerini azalttığı, Kanada’nın ihracat hacmini arttırdığı 

şeklinde bulgular elde etmişlerdir. Caporale ve Doroodian (1994), aylık veriler kullanarak 1974 

– 1992 dönemi döviz kuru oynaklığının ABD’nin Kanada’dan olan ithalat hacmi üzerinde 

negatif yönde bir etkisine ulaşmışlardır. Arize ve diğerleri (2000), 1973 – 1996 yılları arası 

çeyrek dönem verilerle döviz kuru oynaklığının 13 az gelişmiş ülkenin ihracat hacmi üzerinde 

hem uzun hem de kısa dönemde olumsuz bir etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Hem gelişmiş 

ülkeleri hem de gelişmekte olan ülkeleri birlikte değerlendiren Sauer ve Bohara (2001), 1966 – 

1993 yılları arası yıllık verilerle döviz kuru oynaklığının gelişmekte olan ülkelerin ihracat 

hacimlerini negatif yönde etkilediğini; gelişmiş ülkelerin ihracat hacimlerini ise etkilemediğini 

saptamışlardır. Toplam dış ticaret hacmini kullanan Lizardo (2009), 1985 – 2005 yılları arası 

yıllık veriler ile döviz kuru oynaklığının, 28 Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin dış ticaret 

hacimleri üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu bulmuştur. 
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Bahmani-Oskooee ve diğerleri (2012), reel döviz kuru oynaklığının 1973 – 2006 yılları 

arası yıllık verilerle Kanada’nın Meksika ile gerçekleştirdiği ihracat ve ithalat hacimleri 

üzerindeki etkilerini sektörler bazında analiz etmişlerdir. ARDL yönteminin kullanıldığı 

çalışmada, ele alınan 45 ihracat sektöründen 38’inde 62 ithalat sektörünün 50’sinde uzun dönem 

ilişki tespit edilmiştir. Uzun dönem ilişkisi bulunan sektörlerden 9 ihracat sektöründe 17 ithalat 

sektöründe döviz kuru oynaklığının istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde pozitif ve negatif 

yönlerde etkisi görülmüştür. 

Döviz kuru oynaklığının Türkiye’nin dış ticaret hacmi üzerindeki etkilerini araştıran 

çalışmalarda genellikle ihracatın ele alındığı dikkat çekmektedir. Bu kapsamda Vergil (2000), 

1990 – 2000 döneminde döviz kuru oynaklığının Türkiye’nin ABD, Almanya ve İtalya’ya 

gerçekleştirdiği ihracat hacimlerinde uzun dönemde negatif yönde bir etkisinin olduğunu tespit 

etmiştir. Kısa dönemde ise döviz kuru oynaklığının, Türkiye’nin Almanya ile yaptığı ihracat 

hacmi üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunduğunu saptamıştır. Doğanlar (2002), çeyrek dönem 

verilerle döviz kuru oynaklığının, 5 Asya (Türkiye, Güney Kore, Malezya, Endonezya, 

Pakistan) ülkesinin ihracat hacimlerinde negatif yönde bir etkisini belirlemiştir. Döviz kuru 

oynaklığı yerine (euro / dolar) parite oynaklığının Türkiye ihracat hacmi üzerindeki etkilerini 

araştıran Kahyaoğlu ve Utkulu (2004), 1989 – 2004 yılları arası aylık veriler ile parite 

oynaklığının ihracat hacmi üzerinde olumsuz bir etki yarattığını gösteren sonuçlara 

ulaşmışlardır. 

Köse ve diğerleri (2008), 1995 – 2008 yılları arası aylık veriler ile döviz kuru 

oynaklığının hem uzun hem de kısa dönemde Türkiye’nin ihracat hacmini olumsuz yönde 

etkilediğini bulmuşlardır. Tarı ve Yıldırım (2009) ise 1989 – 2007 yılları arası çeyrek dönem 

verilerle döviz kuru oynaklığının Türkiye’nin ihracat hacmi üzerinde uzun dönemde negatif 

yönde bir etkisinin olduğunu, ancak kısa dönemde herhangi bir etkisinin olmadığını tespit 

etmişlerdir. İhracat yerine ithalatı konu alan Erden ve Sağlam (2009), 1989 – 2008 yılları arası 

aylık veriler ile döviz kuru oynaklığının ithalat hacmi üzerinde negatif yönde bir etkisinin 

olduğunu belirlemişlerdir. İthalat üzerine gerçekleştirilen bir başka çalışmada Sarı (2010), 1982 

– 2006 yılları arası aylık verilerle Erden ve Sağlam (2009) ile benzer sonuçlara varmıştır. 

Kızıldere ve diğerleri (2013), aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı gelişmekte olan 

ülkeler için 1994 – 2010 dönemi yıllık veriler ile döviz kuru oynaklığının ihracat ve ithalat 

hacmi üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Panel ARDL yöntemi ile kur oynaklığının 

gelişmekte olan ülkelerin ihracat hacimleri üzerinde kısa dönemde negatif yönde, uzun dönemde 

ise pozitif yönde bir etkisinin olduğu görülmesine karşın ithalat hacimleri üzerinde herhangi bir 

etkisi görülmemiştir. Balcılar ve diğerleri (2014), 1995 – 2012 yılları arası üçer aylık verilerle 

ve ARDL yöntemini kullanarak döviz kuru oynaklığının, hem uzun hem de kısa dönemde 

Türkiye’nin ihracat hacmi üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını saptamışlardır. Aynı yıl 

yapılan bir başka çalışmada Yıldırım ve Kılıç (2014), 2000 – 2012 yılları arası çeyrek dönem 

veriler ile euro kuru oynaklığının Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihracat hacmi üzerinde iki yıllık 

bir süreye kadar bir etkisinin olmadığı ancak iki ile dört yıl arasında olumsuz bir etkisinin 

olduğunu belirlemişlerdir. 

VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Çalışmada Türkiye için 1999:1 – 2015:3 dönemi çeyrek verileri kullanılmıştır. İhracat 

ve ithalat verileri TUİK’ten elde edilerek deflatör ile reel hale dönüştürülmüştür. ABD dolar 

kuru, parite (dolar/euro) ve Türkiye’nin reel GSYH’si TC Merkez Bankası’ndan temin 

edilmiştir. Tüm OECD ülkelerinin reel GSYH verisi ise OECD’den derlenmiştir. Analizlere 
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geçmeden önce GSYH verileri, ihracat ve ithalat hacimleri Census X-12 yöntemi ile 

mevsimsellikten arındırıldıktan sonra tüm değişkenlerin doğal logaritmik formları alınmıştır. 

Aşağıda dolar kuru ve parite oynaklıklarının ihracat ve ithalat hacimlerini açıkladıkları 

modeller görülmektedir. 

LXt=β0+β1LDKOİt+β2LY2t+β3LDKt+μt                 (Model 1i) 

LXt=β0+β1LPOİt+β2LY2t+β3LDKt+μt                  (Model 2i) 

LMt=β
0
+β

1
LDKOİt+β

2
LY1t+β

3
LDKt+μ

t
              (Model 3i) 

LMt=β
0
+β

1
LPOİt+β

2
LY1t+β

3
LDKt+μ

t
                 (Model 4i) 

Yukarıdaki regresyon denklemlerindeki LDKO ve LPO bağımsız değişken 

sembollerinin sonundaki İ = A, B, C, D ve E’ye karşılık gelmektedir1. 

Modellerde LX, ihracat hacminin logaritmasını; LM, ithalat hacminin logaritmasını; LY1 

ve LY2 sırasıyla Türkiye’nin ve tüm OECD ülkelerinin GSYH verilerinin logaritmasını; LDKO 

ve LPO  dolar ve parite oynaklıklarının logaritmasını; LDK  döviz kurunun logaritmasını 

göstermektedir. Bu modellerde ayrıca β ’lar değişkenlerin katsayılarını temsil etmekte ve 

değişkenlerin doğal logaritmaları kullanıldığından bu katsayılar aynı zamanda esneklik 

katsayılarıdır. 

OYNAKLIK SERİLERİNİN OLUŞTURULMASI 

Oynaklık serileri doğrudan gözlemlenememektedir. Uygulamalı literatürde döviz kuru 

oynaklığının elde edilmesine ilişkin birçok yöntem bulunmaktadır. Bu çalışmada oynaklık 

serileri 5 farklı yöntem ile oluşturulmuştur. Bu oynaklık serilerinden ilk ikisi sırasıyla üç aylık 

dönem içerisindeki haftalık ham ve logaritmik kur değerlerinin standart sapması; üçüncüsü, üç 

aylık dönem içerisindeki haftalık dolar kurunun ve paritenin büyüme oranlarının standart 

sapmasıdır. Logaritmik döviz kuru için standart sapma aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 

𝐿𝐷𝐾𝑂İ𝑡 = [
1

𝑚
∑ 𝐿𝐷𝐾𝑖𝑡
𝑚
𝑖=1 − 𝐿𝐷𝐾𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅]1/2         (5) 

(5) numaralı hareketli standart sapmalar denkleminde 𝐿𝐷𝐾𝑖𝑡, logaritmik döviz kurunu; 

𝐿𝐷𝐾𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ logaritmik döviz kuru için m gözlemden oluşan verilerin aritmetik ortalamasını, 𝑚 ise üç 

aylık dönem içerisindeki hafta sayısıdır. 

Dördüncü ve beşinci oynaklık serisi ise ARCH modellerinden oluşturulan standart 

sapma serileridir. Engle (1982), bir zaman serisinin sadece otokorelasyon sorunu 

içermeyeceğini aynı zamanda değişen varyans sorununu da içerebileceğini savunmaktadır. Xt 

zaman serisi için AR(p) sürecinden ARCH(p) modeli; 

𝑋𝑡 =  𝛿 + ∑ 𝑋𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 + 𝜇𝑡          (6) 

𝜇𝑡~𝑁 (0, ℎ𝑡) 

ℎ𝑡 = 𝛽0 +∑𝛽𝑖𝜇𝑡−𝑖
2

𝑝

𝑖=1

 

ARCH (p) modeli için Kısıtlar; 𝛽0  > 0, 𝛽𝑖  > 0 (i = 1, 2, … p) ve ∑ 𝛽𝑖
𝑝
𝑖=1 < 1 

şeklindedir. 
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Çalışmada üçer aylık dolar kuru ve parite değerleri ARCH etkisi göstermediğinden 

oynaklık serilerinin oluşturulmasında haftalık kur ve parite değerlerinden yararlanılmıştır. 

Haftalık kur ve parite değerlerinin ARCH etkisine sahip olduğu belirlenmiş ve AR(1), 

ARMA(1, 1) süreçlerinden ARCH(1)’in en iyi model olduğu anlaşılmıştır2. 

GECİKMESİ DAĞITILMIŞ OTOREGRESİF (ARDL) MODELİ 

Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkinin olup olmadığı ARDL sınır testi ile 

belirlenebilir. Model 1 için ARDL sınır testi, aşağıdaki (7) numaralı modelden faydalanılarak 

test edilir. 

∆LXt=β0
*+∑αi

*∆LXt-i

p

i=1

+∑β1,i
* ∆LDKOt-i

p

i=1

+∑β2,i
* ∆LY2t-i

p

i=1

+∑β3,i
* ∆LDKt-i

p

i=1

 

+δ0LXt-1+δ1LDKOt-1+δ2LY2t-1+δ3LDKt-1+μt
*          (7) 

(7) numaralı ARDL modelinde αi
*, βj,i

*  ve δi’ler değişken katsayılarını; μt
* hata terimini; 

p  bağımlı ve bağımsız değişkenlerin gecikme uzunluğunu; ∆  değişkenlerin birinci devresel 

farklarını göstermektedir. ARDL modelinde değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkinin var 

olup olmadığını belirlemek için F istatistiği kullanılır ve değişkenler arasında sınır testine ilişkin 

H0 hipotezi aşağıdaki gibidir. 

𝐻0: 𝛿0 = 𝛿1 = 𝛿2 = 𝛿3 =  0             (8) 

Pesaran ve diğerleri (2001), tüm değişkenlerin I(0) ya da I(1) oldukları iki uç durum için 

sırasıyla alt ve üst sınır tablo kritik değerlerini oluşturmuşlardır. Hesaplanan F istatistiği I(1) üst 

sınır değerinden büyük çıkması durumunda değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi vardır 

diyebiliriz. Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunursa değişkenler için uzun dönem 

esneklik katsayılarının tahmini için Pesaran ve Shin (1999)’in ARDL modeli kullanılır. 

𝐿𝑋𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛼𝑖𝐿𝑋𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 + ∑ β

1,i
LDKOt-i

𝑝
𝑖=1 ∑ β

2,i
LY2t-i

𝑝
𝑖=1 + ∑ β

3,i
LDKt-i

𝑝
𝑖=1 + μ

t
     (9) 

(9) numaralı ARDL modelinde LDKO bağımsız değişkeni için uzun dönem esneklik 

katsayısı (β1), (9) numaralı regresyon modelinin katsayıları kullanılarak aşağıdaki gibi tahmin 

edilir. 

�̂�1 = ∑ �̂�1,𝑖
𝑝
𝑖=1 (1 − ∑ �̂�𝑖

𝑝
𝑖=1⁄ )            (10) 

Uzun dönem esneklik katsayıları tahmin edildikten sonra ARDL için hata düzeltme 

modeli (HDM) aşağıdaki gibi tahmin edilir. 

∆LXt=β0
*+ϕECt-1 ∑ αi

*∆LXt-i
p
i=1 +∑ β1,i

* ∆LDKOt-i
p
i=1 +∑ β2,i

* ∆LY2t-i
p
i=1 +∑ β3,i

* ∆LDKt-i
p
i=1 +εt (11) 

(11) numaralı ARDL-HDM’de ECt-1 hata düzeltme teriminin katsayısının, 0 ile -1 arasında bir 

değer alması ve bu katsayının istatistiksel olarak anlamlı olması gerekmektedir. ECt-; 

𝐸𝐶𝑡 = 𝐿𝑋𝑡 − (𝛽0̂ + 𝛽1̂𝐿𝐷𝐾𝑂𝑡 + 𝛽2̂𝐿𝑌2𝑡 + 𝛽3̂𝐿𝐷𝐾𝑡)      (12) 
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BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER 

BİRİM KÖK TESTLERİ 

Zaman serilerinin durağan olması sahte regresyon ile karşılaşılmaması için önemlidir. 

Bu çalışmada değişkenlerin Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Phillips Perron (PP) birim 

kök testleri ile durağan olup olmadıkları araştırılmış ve sonuçlar Tablo 1’de özetlenmiştir. Birim 

kök testleri sonucunda ihracat ve ithalat hacimleri, Türkiye’nin GSYH’si ve tüm OECD 

ülkelerinin GSYH’si birinci devresel farklarında I(1) durağan bulunmuşlardır. Dolar kuru ve 

parite oynaklık serilerinin her biri ve dolar kuru seviyesinde I(0) durağan oldukları tespit 

edilmiştir. 

Tablo 1: ADF ve PP Birim Kök Test Sonuçları 

  ADF PP 

 Sabitli – 

Trendsiz 

Model 

Sabitli – Trendli 

Model 

Sabitli – 

Trendsiz 

Model 

Sabitli – Trendli 

Model 

LDKOA -5.764*** -5.859*** -5.764*** -5.859*** 

LDKOB -6.406*** -6.693*** -6.406*** -6.748*** 

LDKOC -4.347*** -4.304*** -4.273*** -4.226*** 

LDKOD -6.843*** -6.897*** -6.838*** -6.889*** 

LDKOE -7.106*** -7.162*** -7.103*** -7.156*** 

LPOA -4.896*** -5.029*** -4.896*** -5.029*** 

LPOB -5.525*** -5.819*** -5.525*** -5.846*** 

LPOC -3.357** -3.393* -3.192** -3.296* 

LPOD -5.819*** -5.792*** -5.819*** -5.792*** 

LPOE -5.882*** -5.861*** -5.866*** -5.843*** 

LX -1.907 -2.683 -1.283 -2.567 

∆LX -6.660*** -6.849*** -8.339*** -8.867*** 

LM -2.176 -3.051 -2.077 -2.929 

∆LM -6.349*** -6.379*** -6.208*** -6.230*** 

LY1 -0.584 -1.980 -0.616 -2.368 

∆LY1 -6.177*** -6.128*** -6.183*** -6.134*** 

LY2 -1.234 -2.945 -1.667 -2.186 

∆LY2 -4.1230*** -4.154*** -3.466** -3.518** 

LDK -3.542*** -3.402* -3.318** -3.293* 

 Not: ***, ** ve * ilgili katsayının sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyesinde anlamlı olduğunu göstermektedir. 

 
GECİKMESİ DAĞITILMIŞ OTOREGRESİF (ARDL) SINIR TESTİ 

Değişkenlerin uzun dönem bir ilişkiye sahip olup olmadıkları gecikmesi dağıtılmış 

otoregresif (ARDL) sınır testi ile araştırılmıştır. Pesaran ve diğerleri (2001), aynı seviyede 

durağan olmayan serilerin ARDL modeli kullanılarak uzun dönem regresyon ilişki içerip 

içermediklerinin test edilebileceğini göstermişlerdir. Çalışmada üçer aylık veriler ile 

çalışıldığından ARDL sınır testi için maksimum gecikme sayısı 4 olarak belirlenmiştir. En 

uygun model seçimi için ise AIC bilgi kriterinden yararlanılmıştır. ARDL sınır testi sonuçları 

Tablo 2’de özetlenmiştir. Tablo 2’de ihracat modellerinin her biri %1 üst sınır tablo kritik 

değerlerini aştıkları görülmektedir. Bu bakımdan ihracat modellerinde bir eşbütünleşme 

ilişkisinden söz edebiliriz. Ancak ithalat modellerinin hiçbiri tablo kritik değerini 

geçemediğinden bu modellerde uzun dönemli bir ilişki bulunmamaktadır. Aralarından ARDL 
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eşbütünleşme ilişkisi bulunan modeller için ARDL hata düzeltme modeli (HDM) ve ARDL 

uzun dönem katsayıları tahmin edilmiştir. ARDL eşbütünleşme ilişkisi bulunmayan modeller 

için ise değişkenlerin durağan bulundukları seviyelerde EKK tahmini yapılmıştır. 

Tablo 2: ARDL Sınır Testi Sonuçları 

      
İhracat Modelleri (Dolar Oynaklığı) 

 F 

İstatistikleri 

BG Otokorelasyon 

LM Testi 

White Değişen 

Varyans Testi 

Jarque-Bera 

Testi 

İstikrar 

Model 1A 6.500*** 0.002 (0.964) 1.296 (0.234) 2.328 (0.312) var 

Model 1B 6.497*** 0.002 (0.966) 1.294 (0.235) 2.277 (0.320) var 

Model 1C 6.562*** 0.007 (0.936) 1.716 (0.066) 3.189 (0.203) var 

Model 1D 6.720*** 0.149 (0.701) 1.617 (0.089) 1.869 (0.393) var 

Model 1E 6.806*** 0.179 (0.674) 1.679 (0.074) 1.782 (0.410) var 

İhracat Modelleri (Parite Oynaklığı) 

Model 2A 6.553*** 0.001 (0.982) 1.269 (0.282) 3.414 (0.181) var 

Model 2B 6.535*** 0.003 (0.960) 1.122 (0.363) 3.117 (0.210) var 

Model 2C 6.489*** 0.001 (0.969) 1.339 (0.249) 4.904 (0.086) var 

Model 2D 6.832*** 0.001 (0.972) 0.912 (0.504) 2.597 (0.273) var 

Model 2E 7.119*** 0.004 (0.952) 0.929 (0.491) 2.629 (0.269) var 

İthalat Modelleri (Dolar Oynaklığı) 

Model 3A 1.312 1.062 (0.307) 1.409 (0.165) 2.872 (0.238)  

Model 3B 1.313 1.054 (0.309) 1.401 (0.169) 2.834 (0.242)  

Model 3C 2.217 0.191 (0.664) 1.166 (0.334) 1.936 (0.380)  

Model 3D 2.118 0.280 (0.599) 0.946 (0.561) 2.663 (0.264)  

Model 3E 2.125 0.306 (0.582) 0.840 (0.685) 2.612 (0.271)  

İthalat Modelleri (Parite Oynaklığı) 

Model 4A 2.183 0.018 (0.895) 1.321 (0.253) 1.894 (0.388)  

Model 4B 2.161 0.043 (0.836) 1.158 (0.341) 1.872 (0.392)  

Model 4C 3.194 0.066 (0.798) 1.247 (0.284) 2.290 (0.318)  

Model 4D 2.370 0.004 (0.951) 1.635 (0.136) 2.462 (0.292)  

Model 4E 2.127 0.049 (0.826) 1.140 (0.352) 2.669 (0.263)  

 Not: Parantez içindeki değerler, diagnostik testler için olasılık değerlerini; ***, ** ve * ilgili istatistiğin sırasıyla  %1, %5 ve %10 
seviyesinde anlamlı olduğunu göstermektedir. (Pesaran ve diğerleri, 2001: 300) tablo kritik değerleri:  
Sabitli ve trendsiz model için %1 I(0) 4.29 I(1) 5.61 %5 I(0) 3.23 I(1) 4.35 %10 I(0) 2.72 I(1) 3.77 

 

Tablo 2’de diagnostik test sonuçları ARDL modellerinde otokorelasyon ve değişen 

varyans sorunlarının bulunmadığını göstermektedir. Üstelik CUSUM grafiklerinin yer aldığı 

Grafik 1’den de ihracat modellerinin uzun dönemde istikrarlı oldukları anlaşılmaktadır. 
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Grafik 1: Bazı İhracat Modelleri İçin CUSUM Grafikleri 

Model 1A (Dolar Kuru Oynaklığı) 
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İHRACAT MODELLERİ – DOLAR KURU OYNAKLIĞI 

Tablo 3 ve 4’de dolar kuru oynaklığının ihracat hacmini açıkladığı modeller için 

sırasıyla ARDL uzun dönem esneklik katsayıları ve ARDL HDM sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 4’te hata düzeltme terimi (ECt-1) katsayısı her bir modelde beklentileri karşılayarak 0 ile -

1 arasında ve %1 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Tablolar incelendiğinde 

dolar kuru oynaklığının uzun dönemde ihracat hacmi üzerinde bir etkisi olmazken; HDM’de 

ARCH modellerinden elde edilen dolar kuru oynaklığının kısa dönemde ihracat hacmi üzerinde 

%10 anlamlılık seviyesinde pozitif yönlü bir etkisi olduğu dikkat çekmektedir. 

Normal şartlarda her şey sabitken dış gelirin ve döviz kurunun yükselmesi ülkenin 

ihracat hacmini arttırması beklenir. Nitekim Tablo 3 ve 4’te tüm OECD ülkelerinin gelir 

esneklik katsayıları ve döviz kuru esneklik katsayıları %5 ile istatistiki olarak anlamlı ve pozitif 

işaretli çıkmışlardır. 

Tablo 3: İhracat Modelleri ARDL Uzun Dönem Katsayıları 

 
Bağımlı Değişken: LX (İhracat Hacmi) 

 Model 1A Model 1B Model 1C Model 1D Model 1E 

LDKOit  -0.005 

(-0.279) 

-0.005 

(-0.314) 

0.007 

(0.301) 

0.040 

(0.888) 

0.041 

(0.847) 

LY2t  3.463*** 

(15.919) 

3.462*** 

(15.922) 

3.492*** 

(15.885) 

3.524*** 

(16.105) 

3.522*** 

(16.162) 

LDKt  0.281*** 

(5.319) 

0.277*** 

(5.733) 

0.270*** 

(5.275) 

0.265*** 

(5.390) 

0.266*** 

(5.420) 

                Not: Parantez içindeki değerler katsayılar için t istatistiklerini temsil etmektedir. 
               ***, ** ve * ilgili katsayının sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyesinde anlamlı olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 4: Dolar Oynaklığı İhracat Modelleri ARDL HDM 

      Bağımlı Değişken: ∆LX (İhracat Hacmi) 

 Model 1A Model 1B Model 1C Model 1D Model 1E 

ECt-1  -0.539*** 

(-4.611) 

-0.539*** 

(-4.613) 

-0.528*** 

(-4.568) 

-0.501*** 

(-4.352) 

-0.499*** 

(-4.323) 

Sabit -24.657*** 

(-4.613) 

-24.645*** 

(-4.614) 

-24.385*** 

(-4.569) 

-23.354*** 

(-4.354) 

-23.238*** 

(-4.324) 

∆LXt-1 0.052 

(0.483) 

0.052 

(0.483) 

0.045 

(0.426) 

0.068 

(0.642) 

0.070 

(0.662) 

∆LXt-2 0.159* 

(1.710) 

0.159* 

(1.713) 

0.153 

(1.643) 

0.110 

(1.134) 

0.103 

(1.047) 

∆LDKOit  -0.005 

(-0.708) 

-0.005 

(-0.749) 

0.002 

(0.147) 

0.031* 

(1.734) 

0.036* 

(1.831) 

∆LY2t  2.540** 

(2.247) 

2.531** 

(2.239) 

2.765** 

(2.477) 

2.957*** 

(2.682) 

2.990*** 

(2.707) 

∆LDKt 0.474*** 

(5.960) 

0.470*** 

(5.968) 

0.453*** 

(5.629) 

0.438*** 

(5.589) 

0.438*** 

(5.574) 

 Not: Parantez içindeki değerler katsayılar için t istatistiklerini temsil etmektedir. 
***, ** ve * ilgili katsayının sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyesinde anlamlı olduğunu göstermektedir. 

 

İHRACAT MODELLERİ – PARİTE OYNAKLIĞI 

Tablo 5 ve 6’da sırasıyla parite oynaklıklarının ihracat hacmini açıkladıkları modellerin 

ARDL uzun dönem esneklik katsayıları ve ARDL HDM sonuçları bulunmaktadır. Tablo 6’da 

HDM’de her bir model için hata düzeltme teriminin (ECt-1) katsayısı beklenildiği gibi 0 ile -1 

arasında ve %1 ile istatistiki olarak anlamlı çıkmıştır. Tablo 5 ve 6’da 5 ayrı yöntem ile 

oluşturulan parite oynaklık serilerinin birbirleriyle benzer sonuçlar verdikleri anlaşılmaktadır. 

Her iki tabloda da parite oynaklık katsayılarının istatistiki olarak anlamlı olmadıkları 

gözlemlenmektedir. Bir başka ifade ile paritede gerçekleşecek olan oynaklığın hem kısa hem de 

uzun dönemde ihracat hacmi üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.  

Tablo 5 ve 6’da tüm OECD ülkelerinin gelir esneklik katsayıları, iktisat teorisi ile 

uyumlu olarak pozitif işaretli ve %5 ile istatistiki olarak anlamlı çıkmıştır. Ayrıca dolar kuru 

esneklik katsayılarının pozitif işaretli ve %1 ile istatistiki olarak anlamlı oldukları 

görülmektedir. 

 
Tablo 5: Parite Oynaklığı İhracat Modelleri ARDL Uzun Dönem Katsayıları 

 Bağımlı Değişken: LX (İhracat Hacmi) 

 Model 2A Model 2B Model 2C Model 2D Model 2E 

LPOit  0.015 

(0.819) 

0.011 

(0.621) 

0.019 

(1.089) 

-0.005 

(-0.156) 

0.000 

(-0.011) 

LY2t  3.514*** 

(16.152) 

3.516*** 

(15.798) 

3.545*** 

(15.833) 

3.471*** 

(16.041) 

3.476*** 

(16.233) 

LDKt  0.254*** 

(4.647) 

0.269*** 

(5.482) 

0.239*** 

(4.027) 

0.277*** 

(5.602) 

0.275*** 

(5.665) 

       Not: Parantez içindeki değerler katsayılar için t istatistiklerini temsil etmektedir. 
***, ** ve * ilgili katsayının sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyesinde anlamlı olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 6: Parite Oynaklığı İhracat Modelleri ARDL HDM 

      Bağımlı Değişken: ∆LX (İhracat Hacmi) 

 Model 2A Model 2B Model 2C Model 2D Model 2E 

ECt-1  -0.540*** 
(-4.663) 

-0.540*** 
(-4.630) 

-0.514*** 
(-4.695) 

-0.530*** 
(-4.539) 

-0.523*** 
(-4.483) 

Sabit -25.144*** 
(-4.665) 

-25.148*** 
(-4.632) 

-24.194*** 
(-4.697) 

-24.299*** 
(-4.541) 

-24.010*** 
(-4.484) 

∆LXt-1 0.045 
(0.434) 

0.047 
(0.447) 

0.028 
(0.278) 

0.051 
(0.480) 

0.051 
(0.480) 

∆LXt-2 0.153 
(1.675) 

0.153 
(1.665) 

0.150 
(1.645) 

0.155 
(1.634) 

0.139 
(1.448) 

∆LPOit  0.004 
(0.560) 

0.003 
(0.335) 

0.008 
(0.918) 

0.001 
(0.038) 

0.009 
(0.663) 

∆LY2t  2.795** 
(2.526) 

2.744** 
(2.465) 

3.056*** 
(2.811) 

2.554** 
(2.259) 

2.672** 
(2.372) 

∆LDKt 0.434*** 
(5.495) 

0.442*** 
(5.608) 

0.433*** 
(5.455) 

0.461*** 
(5.832) 

0.455*** 
(5.768) 

      Not: Parantez içindeki değerler katsayılar için t istatistiklerini temsil etmektedir. 
***, ** ve * ilgili katsayının sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyesinde anlamlı olduğunu göstermektedir. 

İTHALAT MODELLERİ – EKK TAHMİNİ 

Aralarında uzun dönem eşbütünleşme ilişkisi çıkmayan ithalat modelleri için 

değişkenlerin durağan oldukları seviyelerde EKK tahminleri yapılmıştır. EKK tahminleri 

neticesinde ARCH süreçlerinden elde edilen dolar kuru oynaklık serileri (Model 3D ve 3E) 

pozitif işaretli, ARCH süreçlerinden oluşturulmayan dolar kuru oynaklık serileri ise negatif 

işaretli bulunmuşlardır. Fakat sadece Model 3D ve 3E’de dolar kuru oynaklık katsayıları %5 ile 

istatistiki olarak anlamlı tahmin edilmiştir. Model 3D ve 3E’in (düzeltilmiş) R2’sinin daha 

yüksek ve bilgi kriterlerinin ise daha düşük olması nedeniyle ithalat hacmini en iyi açıklayan 

modeller olarak kabul edilmiş ve dolar kuru oynaklığının ithalat hacminin büyüme oranı 

üzerinde pozitif yönde etkisi saptanmıştır. Bir diğer yandan ARCH modelleri ile oluşturulan 

parite oynaklık serilerinin pozitif işaretli, diğer parite oynaklık serilerinin ise negatif işaretli 

olduğu görülmüştür. Ancak parite oynaklık katsayıları istatistiki olarak anlamlı 

çıkmadıklarından parite oynaklığının ithalat hacmi büyüme oranı üzerinde herhangi bir etkisi 

tespit edilememiştir. EKK tahminlerinde gelirdeki büyüme oranının esneklik katsayıları 

beklenildiği üzere istatistiki olarak anlamlı ve pozitif işaretli, döviz kuru esneklik katsayısı ise t 

döneminde pozitif t-1 döneminde ise negatif işaretli belirlenmiştir. 

SONUÇ 

Günümüz ekonomilerinde sabit döviz kuru sistemi yerine dalgalı döviz kuru sisteminin 

kullanılması sonucu döviz kurlarında önemli oynaklıklar görülmektedir. Bu oynaklıkların aşırı 

derecede olması döviz kurlarının tahminlerini doğal olarak zorlaştırmaktadır. Döviz kurlarındaki 

isabetli tahmin eksiğinin ülkelerin dış ticaret hacimleri üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı 

aşikârdır. Ancak kur oynaklıklarının ülkelerin dış ticaret hacimleri üzerindeki etkilerini araştıran 

ampirik literatüre bakıldığında farklı sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir. Ayrıca yapılan 

çalışmalarda genellikle ulusal paranın yabancı para karşısındaki değerinde oluşan oynaklığın 

ülkelerin dış ticaret hacimleri üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Bu çalışmada diğer 

çalışmalardan farklı olarak Türkiye’nin dış ticaret hacmi üzerinde dolar kuru oynaklığının yanı 

sıra dış piyasalarda oluşan parite (dolar / euro) oynaklığının da etkisi test edilmiştir. 
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Çalışmada ADF ve PP birim kök testleri sonucunda değişkenlerin aynı seviyede 

durağan olmadıkları anlaşılmıştır. Oynaklık serilerinin tümü ve dolar kuru seviyelerinde I(0) 

durağan çıkarlarken; diğer değişkenler birinci devresel farkında I(1) durağan çıkmışlardır. 

Değişkenlerin farklı seviyelerde durağan bulunmalarından dolayı ihracat ve ithalat modellerinin 

uzun dönem eşbütünleşme ilişkisi içerip içermediği, gecikmesi dağıtılmış otoregresif (ARDL) 

sınır testi ile belirlenmiştir. ARDL modeli ile elde edilen eşbütünleşme testine göre, ihracat 

modellerinde uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisi tespit edilirken; ithalat modellerinde uzun 

dönem eşbütünleşme ilişkisi tespit edilememiştir. 

İhracat modellerinin uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisi içermesinden dolayı uzun 

dönem esneklik katsayıları ARDL modeli ile ve kısa dönem esneklik katsayıları ise ARDL hata 

düzelme modeli (HDM) ile belirlenmiştir. İthalat modellerinde eşbütünleşme ilişkisi 

bulunmadığından bu modeller, değişkenlerin durağan oldukları seviye veya farklarında en 

küçük kareler (EKK) yöntemi ile tahmin edilmiştir. İhracat modelleri için tahmin edilen ARDL 

uzun dönem esneklik katsayıları ve ARDL HDM tahmin sonuçları neticesinde hem dolar kuru 

hem de parite oynaklıklarının Türkiye’nin ihracat hacmi üzerinde etkilerinin olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. EKK tahminleri neticesinde ise parite oynaklığının ithalat hacmi üzerinde anlamlı 

bir etkisi bulunmamıştır. Buna karşın dolar kuru oynaklığının ise ithalat hacmi üzerinde pozitif 

yönlü bir etkisi tespit edilmiştir. 
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Notlar 

1 Çalışmada oynaklık serileri 5 farklı yöntem ile oluşturulduğundan her bir oynaklık serisi harf 

ile gösterilmiştir. Bunlardan A ve B sırasıyla üç aylık dönem içerisindeki haftalık ham ve 

logaritmik kur ve parite değerlerinin standart sapmalarından; C, üç aylık dönem içerisindeki 

haftalık dolar kurunun ve paritenin büyüme oranlarının standart sapmasından; D ve E ise 

sırasıyla AR(1) ve ARMA(1, 1) süreçlerinden ARCH(1) modellerinden oluşturulan standart 

sapmalarından elde edilen oynaklıkları temsil etmektedir. 

2 Çalışmada ayrıca GARCH modelleri de tahmin edilmiştir. Ancak GARCH modellerinin 

katsayı tahminleri GARCH varsayımlarını sağlamadığından ARCH modeli kullanılmıştır.  
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PAY SENEDİ PİYASASI İLE DÖVİZ KURLARI ARASINDA RİSK DURUMLARINDA 

NEDENSELLİK İLİŞKİSİ 

Emrah İsmail Çevik* 

 

Özet 

Finansal teori pay senedi piyasası ile döviz kurları arasında iki yönlü ilişki olabileceğini 

öne sürmekte ve bu nedenle pay piyasası ile döviz kurları arasındaki dinamik ilişkinin 

araştırılması literatürde oldukça ilgi görmektedir. Bu çalışmada 2003-2016 yılları arasında 

BİST100 endeks getirisi ile Dolar ve Euro getirileri arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığı 

araştırılmıştır. Bu çalışmada literatürde yer alan çalışmalardan farklı olarak, Hong vd. (2009) 

tarafından geliştirilen aşağı yönlü nedensellik testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları, döviz 

kurlarından pay piyasasına yönelik nedensellik ilişkisinin olduğunu belirtmektedir.    

Anahtar Kelimeler: Pay piyasası, Döviz kurları, Nedensellik, BİST 100  

JEL Kodları: G10, F31, C20. 

The Causality Relationship in Risk between Foreign Exchange And Stock Exchange Market 

Abstract 

Financial theory suggests that there may be bidirectional relationship between stock 

exchange and foreign exchange markets and hence the dynamic relationship between stock 

exchange and foreign exchange has been widely examined in the literature. In this study, the 

presence of causal link among stock returns series of ISE 100, US Dollar and Euro for the 

periods 2003-2016. Differently from existing literature, we employed downside causality test 

suggested by Hong et al. (2009). Empirical results suggest the causal link running from foreign 

exchange to stock exchange market. 

Keywords: Stock Exchange market, foreign exchange, Causality, ISE 100  

JEL Codes: G10, F31, C20. 

 

GİRİŞ 

Küreselleşmenin etkisiyle birlikte özellikle son yirmi yıldır finansal piyasaların birbirine 

daha fazla entegre olduğu gözlemlenmekte ve buna bağlı olarak uluslararası yatırımcıların 

özellikle gelişmekte olan ülkelerin pay piyasası ve döviz piyasalarına yüksek hacimli yatırımları 

hız kazanmaya başlamıştır. Uluslararası yatırımların gelişmekte olan ülkelere çok sayıda faydası 

bulunmasına rağmen, sermaye piyasalarına yönelik kısa vadeli yatırımlar özellikle derinliği 

olmayan piyasalarda oynaklığın artmasına neden olabilmektedir. Buna bağlı olarak, özellikle 

Bretton Woods sisteminin çökmesinin ardından, döviz kurlarında önemli dalgalanmaların 

yaşandığı dönemler ortaya çıkmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren dünya genelinde gerçekleşen 

krizlerin etkisi ile birlikte, özellikle gelişmekte olan ülkelerin döviz kurlarında ciddi 

dalgalanmalar gözlemlenmiş ve krizlerin bulaşıcılık etkisi ile döviz kurlarındaki dalgalanmalar 
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diğer ülkelere sirayet etmiştir. Örneğin 1997 yılında Tayland’da başlayan ekonomik kriz tüm 

Güneydoğu Asya ülkelerini etkilemiştir. Söz konusu etkinin temel nedeni ise döviz kurlarındaki 

dalgalanmalar kanalıyla krizlerin diğer ülkelere sirayet etmesi gösterilmektedir. Benzer şekilde 

1998 Rusya krizinin Türkiye ekonomisi üzerinde önemli etkiler yarattığı gözlemlenmiştir. 

Özellikle 2007 ABD’de başlayan ve küresel bir boyut alan krizle birlikte, kur savaşları adı 

verilen döviz kuru değerlemesi gündeme gelmiştir. Bu bağlamda gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkeler ulusal para birimlerini dolar karşısında değerini düşük tutarak uluslararası ticarette ve 

sermaye akımlarını çekmede kendilerine avantaj sağlamaya çalışmışlardır. Döviz kurlarının 

birçok makroekonomik ve finansal değişkenle ilişkili olması beklenmekte ve bununla ilintili 

literatürde çok sayıda kuram bulunmaktadır.  

Döviz kurları uluslararası ticaretin vazgeçilmez bir parçası olduğu gibi aynı zamanda 

önemli bir sermaye piyasası aracıdır ve bu nedenle ekonomik ve finansal faaliyetlerin 

vazgeçilmez bir unsuru konumundadır. Ülkeler farklı döviz kuru politikaları uygulayarak 

uluslararası ticarette avantaj sağlamaya çalışırken, söz konusu politikalar aynı zamanda kısa ve 

uzun vadeli yabancı yatırımları çekmede belirleyici bir rol üstlenmektedir. Teorik olarak döviz 

kurları ile pay piyasaları arasındaki ilişki “Ticaret Dengesi Modeli” ile “Portföy Dengesi 

Modeli” olmak üzere iki farklı şekilde açıklanmaktadır. Ticaret dengesi modeli döviz kurlarının 

pay piyasasının belirleyicisi olduğunu iddia etmektedir. Bu model gelecekteki nakit akışlarının 

şimdiki değeri yaklaşımını dikkate alarak, döviz kurlarındaki artışın ihracatçı firmalarının 

gelirlerini arttırarak pay senedinin değerlenmesine neden olacağını öne sürmektedir. Başka bir 

ifadeyle, döviz kurlarının değer kazanması (ulusal para biriminin değer kaybetmesi) ihracatçı bir 

firmanın fiyat rekabet avantajını arttırarak ürünlerine olan talebin artmasına neden olacaktır. 

Diğer taraftan ithalatçı bir firma için döviz kurlarının değer kazanması, ithal ürünlerinin 

fiyatının artması anlamına geleceğinden; ürünlere olan talep azalacak ve firmanın gelirleri 

düşecektir. Bu bağlamda, döviz kurularının değer kazanması ithalatçı firmaların pay senedi 

fiyatlarının düşmesine neden olacaktır. Bir ekonomide hem ihracat hem de ithalat yapan 

firmaların olduğu dikkate alınırsa, döviz kurlarında artış ya da azalış pay senetlerini 

etkileyecektir. Portföy dengesi modelinde dövizin pay senedi, altın ve hazine bonosu gibi bir 

finansal varlık olduğu ön plana çıkmakta ve döviz kuru fiyatlarının diğer emtiaların fiyatları gibi 

belirlendiği vurgulanmaktadır. Bundan dolayı, ülkelerin pay senedi fiyatlarının artması 

yurtdışından sermaye akımlarının gelmesine vesile olacak ve böylece ulusal para birimine olan 

talep artacaktır. Bu açıdan Portföy Dengesi Modeli pay senedi fiyatlarındaki artışın döviz 

kurlarında azalışa neden olacağını belirtmektedir.  

Teorik literatür pay piyasası ile döviz kurları arasındaki ilişki için bir fikir birliği 

sağlayamamış ve yukarıda bahsedilen modeller çerçevesinde her iki değişken arasında eşanlı ya 

da tek yönlü ilişki olabileceğini öne sürmektedir. Benzer şekilde, döviz kurları ile pay piyasası 

arasındaki ilişkileri inceleyen ampirik çalışmalarda da bir fikir birliği sağlanamamış ve 

değişkenler arasında eşanlı ya da tek yönlü nedenselliğin olabileceğine dair sonuçlar ortaya 

konmuştur. Bu çalışmada literatürde yer alan diğer çalışmalardan farklı olarak, döviz kurları ile 

pay piyasası arasındaki nedensellik ilişkisi Hong vd. (2009) tarafından geliştirilen yöntemle risk 

durumlarına göre ele alınacaktır. Çalışmanın mevcut literatüre temel katkısı ise Borsa İstanbul 

ile döviz kurları arasındaki nedensellik ilişkisini risk durumlarında nedensellik testi ile araştıran 

ilk çalışma olmasıdır. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünün ardından 

literatürde yer alan çalışmalar özetlenecek, üçüncü bölümde risk durumlarında nedensellik 

testinin teorik altyapısı sunulduktan sonra dördüncü bölümde analiz sonuçları değerlendirilecek 

ve son bölümde elde edilen sonuçlar genel olarak yorumlanacaktır.     
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I. Literatür Özeti 

Döviz kurları ile pay piyasası arasındaki ilişki teori ve uygulama açısından önemli olduğundan 

dolayı, akademisyen ve yatırımcıların ilgisini çekmekte ve bu nedenle literatürde döviz kurları 

ile pay senedi piyasası arasındaki ilişkileri inceleyen çok sayıda makale bulunmaktadır. Bu 

konuda yapılan ilk çalışmalar geleneksel nedensellik ya da eşbütünleşme testlerini kullanarak 

döviz kurları ile pay piyasası arasındaki ilişkileri incelemişlerdir (Bahmani-Oskooee ve 

Sohrabian, 1992; Roll, 1992; Mok, 1993; Ajayi ve Mougoue, 1996). Örneğin Yu (1997) Hong 

Kong, Japonya ve Singapur özelinde gerçekleştirdiği çalışmasında eşbütünleşme analizi ve 

nedensellik testi uygulayarak, Hong Kong için pay senedi fiyatlarından döviz kurlarına yönelik 

bir nedensellik ilişkisi olduğunu, Singapur için iki değişken arasında nedensellik ilişkisi 

bulunmadığını ve Japonya için iki yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna varmıştır. Nieh ve 

Lee (2001) gelişmiş 7 ülke için, Mansor (2000) ise Malezya için döviz kurları ile pay piyasası 

arasında uzun dönemli bir ilişki olmadığını belirlemişlerdir. Kim (2003) eşbütünleşme ve hata 

düzeltme modeli kullanarak ABD'de pay senedi fiyatlarının döviz kurları ile ters yönlü ilişkili 

olduğunu belirlemiştir. Murinde ve Poshakwale (2004) Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve 

Polonya için döviz kurları ile pay piyasası arasındaki ilişkiyi Euro'ya geçiş öncesi ve Euro 

dönemi olmak üzere iki farklı periyotta ele almışlardır. Euro'ya öncesi dönemde sadece 

Macaristan için pay senedi fiyatlarından döviz kurlarına yönelik bir nedensellik ilişkisi 

belirlenmiş, bununla birlikte Euro döneminde tüm ülkeler için döviz kurlarının pay senedi 

fiyatlarının Granger nedeni olduğu sonucuna varmışlardır. Pan vd. (2007) döviz kurları ile pay 

piyasası arasındaki ilişkinin 1997 Güneydoğu Asya krizi öncesi ve sonrasında değişip 

değişmediğini analiz etmişler ve Güneydoğu Asya ülkeleri için iki değişken arasındaki dinamik 

ilişkilerin kriz öncesi ve sonrasında değiştiğini sonucuna varmışlardır.  

Yukarıda özetlenen çalışmalar döviz kurları ile pay piyasası arasındaki ilişkiyi farklı 

ülkeler ve farklı dönemler için araştırmış olmasına rağmen, bu çalışmaların ortak özelliği 

değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini serilerin birinci momentine göre incelemiş 

olmalarıdır. Bununla birlikte, zaman içerisinde ekonometrik yöntem ve tekniklerin gelişmesine 

bağlı olarak serilerin ikinci momentinde nedensellik ilişkisini araştıran çalışmaların sayısı 

artmaya başlamıştır. Örneğin, Kanas (2000) iki değişkenli EGARCH modeli kullanarak ABD, 

Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa ve Kanada için döviz kurları ile pay piyasası arasındaki 

volatilite yayılma etkisini araştırmış ve Almanya dışındaki tüm ülkeler için pay senedi 

getirisinden döviz kurlarına yönelik volatilitede yayılma etkisinin var olduğu sonucuna 

varmıştır. Caporali vd. (2002) Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Tayland için pay senedi 

fiyatları ile döviz kurları arasında varyansta nedensellik ilişkisini incelemişler ve Asya krizi 

öncesinde pay senedi fiyatlarındaki artışın Japonya ve Güney Kore’de döviz kurlarını 

azalttığını, Endonezya ve Tayland’da arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Fedorova ve Saleem 

(2010) iki değişkenli GARCH-BEKK model kullanarak Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya 

ve Rusya için döviz kurlarında pay piyasasına yönelik volatilitede yayılma etkisinin varlığını 

belirlemişlerdir. Köseoğlu ve Çevik (2013) ortalama ve varyansta nedensellik testini kullanarak 

Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Türkiye için döviz kurlarından pay piyasasına 

yönelik nedensellik ilişkisinin var olduğunu belirlemiştir. Söz konusu nedensellik ilişki hem 

ortalamada hem de varyansta geçerlidir. Roberto vd. (2016) CoVaR yöntemi kullanarak 

Brezilya, Şili, Kolombiya, Hindistan, Meksika, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye için pay 

piyasası ile döviz kurları arasında aşağı ve yukarı yönlü nedensellik ilişkisini araştırmışlardır. 

Analiz sonucunda pay senedi fiyatları ile döviz kurları arasında pozitif yönlü bir ilişki 
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belirlemişler. Buna ek olarak pay piyasası ile döviz kurları arasında aşağı ve yukarı yönlü risk 

yayılma etkisinin varlığını belirlemişlerdir.  

II. Risk Durumunda Granger Nedensellik Testi  

Literatürde risk açısından nedensellik ilişkisini araştıran çalışmalar tek değişkenli ya da 

çok değişkenli GARCH modelleri kullanarak volatilitede yayılma etkisinin varlığını 

araştırmaktadır. Bununla birlikte Hong vd. (2009) finansal risk yönetimi açısından volatilitede 

yayılma etkisinin pratikte sadece küçük riskleri açıklamada yeterli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, 

volatilite ani ve aşırı piyasa hareketlerinin gerçekleştiği durumlarda risk düzeyini belirlemede 

tek başına yeterli olmamaktadır. Bu bağlamda, Longin (2000) ve Bali (2000) piyasalarda 

baskının arttığı dönemlerde volatilitenin de arttığını ve risk ölçümünde, volatilite tahminlerinin 

yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca, Hong vd. (2004 ve 2007) finansal riskin sadece 

kayıplarla ilgilendiğini fakat volatilitenin piyasada kazanç ve kayıpları birlikte gösterdiğini 

belirtmiştir. Hong vd. (2009) seriler arasındaki aşağı yönlü riskler için nedenselliğin varlığını 

araştıran bir test yöntemi önermiştir ve bu yöntem “Risk durumunda Granger nedensellik” ya da 

“aşağı yönlü nedensellik” testi olarak adlandırılmıştır. 

Risk durumunda Granger nedensellik testi serilere ait gerçekleşen ve beklenen kayıplara 

bağlı olarak hesaplanmakta ve bu nedenle dağılımın sol kuyruk olasılıkları dikkate alınmaktadır. 

Test yönteminin ilk aşamasında zaman değişkenli Riske Maruz Değer (RMD- Value at Risk) 

hesaplanmaktadır. RMD belirli bir güven düzeyi ile belirli bir zaman periyodunda bir portföyün 

maruz kalabileceği maksimum kayıp miktarını göstermektedir. Bundan dolayı RMD 𝑉𝑡 ≡
𝑉(𝐼𝑡−1, 𝛼) şeklinde ifade edilirse (burada α güven düzeyini göstermekte), Yt gibi bir zaman 

serisi için negatif α kantilli koşullu olasılık dağılımı aşağıdaki gibi gösterilir:    

   (1) 

Denklem (1)’de  t-1 zamanındaki bilgi setidir.   

Literatürde zaman değişkenli RMD değerini hesaplamak için farklı yöntemler 

kullanılmasına rağmen, Fan vd. (2008) en çok kullanılan yöntemlerin GARCH model ya da 

RiskMetrics gibi parametrik yöntemler olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda, Fan vd. (2008) 

aşağı yönlü Granger nedensellik testini uygularken RMD değerlerini GARCH model, Liu vd. 

(2008) ise eşik değerli GARCH model kullanarak tahmin etmişlerdir. 

Bu doğrultuda pay senedi ve döviz kuru serileri için RMD değerlerini hesaplamak 

amacıyla öncelikle Nelson (1991) tarafından geliştirilen üssel GARCH (EGARCH) model 

tahmin edilmiştir. Pay senedi getirisi (st) ve döviz kuru getirisi (fxt) aşağıdaki gibi EGARCH 

süreci şeklinde tanımlanırsa: 
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 (3) 

Denklem (2) ve Denklem (3)’de μs,t ve μfx,t st ve fxt değişkenlerinin ortalamasını εt ve ζt 

genelleştirilmiş çarpık t-dağılımına sahip hata terimlerini göstermektedir. Hong vd. (2009) 

seriler arasındaki aşağı yönlü nedensellik testi için sıfır ve alternatif hipotezi aşağıdaki gibi ifade 

etmişlerdir:  
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  ve sıfır hipotez, 

It-1 bilgi setine bağlı olarak ve α risk seviyesinde, {Y2t} serisinin {Y1t} in Granger nedeni 

olmadığını belirtmektedir. Diğer taraftan alternatif hipotez ise, {Y2t} den {Y1t}'e yönelik 

nedensellik ilişkisini ifade etmektedir. Granger nedensellik testinde aşağı yönlü risk göstergesi 

aşağıdaki gibi gösterilir 

 (4) 

Denklem (4)’de 1(.) gösterge fonksiyonu olarak tanımlanır ve gerçekleşen kayıpların 

RMD değerini aştığında Zlt 1 diğer durumda 0 değerini almaktadır. Bu açıdan, aşağı yönlü iki 

değerli (binary) değişken için sıfır ve alternatif hipotez aşağıdaki gibi tekrar yazılabilir: 

 

 

{Y1t} ve {Y2t} serileri arasındaki aşağı yönlü nedensellik testi, {Z1t} ve {Z2t} serileri 

arasındaki ortalamada nedensellik testi olarak dikkate alınabilir. {Y1t} ve {Y2t} için T hacimli 

tesadüfi örnekleme sahip olduğumuzu ve  ˆ
l , tahmincisini bildiğimizi varsaydığımızda, aşağı 

yönlü risk göstergesinin tahmin değerleri aşağıdaki gibi elde edilir: 

 (5) 

Denklem (5)’te . Daha sonrasında ve için örnek 

çapraz kovaryans fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanırsa: 
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 (6) 

Denklem (6)’da .  ve için örnek çapraz korelasyon fonksiyonu şu 

şekilde ifade edilir: 

 (7) 

Denklem (7)’de   örnek varyansıdır. Aşağı yönlü nedensellik testi için Q1-

istatistiği şu şekilde hesaplanır: 

 (8) 

Denklem (8)’de ve aşağıdaki formüller vasıtasıyla elde edilir:  

 (9) 

Denklem (9)’da M spesifik gecikme sayısı ve  ağırlık fonksiyonudur. Hong 

vd. (2009) Monte Carlo simülasyon çalışmaları doğrultusunda tekdüze olmayan ağırlık 

yönteminin (Bartlett, Daniell, Parzen, ve Quadratic-Spectral kernel gibi) daha iyi sonuç 

verdiğini belirtmiş ve bu nedenle çalışmada Daniell kernel  ağırlık yöntemi 

olarak dikkate alınmıştır. 

Buna ek olarak, Hong vd. (2009) Denklem (5) de tanımlanan ve gösterge 

değişkenlerini kullanarak seriler arasındaki eşanlı aşağı yönlü nedensellik ilişkisini belirlemek 

amacıyla diğer bir test istatistiği olan Q2 istatistiğini geliştirmiştir. Q2-istatistiği aşağıdaki gibi 

formüle edilir: 

 (10) 

Denklem (10)’da  ve  merkezileştirme ve ölçeklendirme faktörleri 

olarak aşağıdaki gibi tanımlanır; 
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 (11) 

Aşağı yönlü Granger nedensellik için oluşturulan Q1 ve Q2 istatistikleri tek taraflı 

istatistiklerdir ve kritik değerler için normal dağılımın sağ taraf değerleri dikkate alınır (örneğin 

%5 önem seviyesinde kritik değer 1.645). Hesaplanan test istatistiği (Q1 veya Q2) asimptotik 

kritik değerden daha yüksek çıkarsa, “aşağı yönlü nedensellik yoktur” sıfır hipotezi 

reddedilmektedir. 

III. Çalışmanın Kapsamı ve Analiz Sonuçları 

Çalışmada 2003 ile 2016 yılları arasında günlük veriler kullanılmıştır. Pay senedi 

endeksi olarak Borsa İstanbul 100 endeksi, döviz kuru olarak ABD Doları ve Euro satış fiyatı 

dikkate alınmıştır. Verilerin tamamı TCMB EVDS’den elde edilmiş, serilerin logaritmik farkı 

alınarak getiri serileri hesaplanmıştır. Değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de 

gösterilmiştir. Tablo 1’deki sonuçlara göre, örneklem dönemi içerisinde günlük en yüksek 

ortalama getiriyi BİST100 endeksi sağlarken, en düşük getiri ABD Dolarından elde 

edilmektedir. Standart sapma değerine göre, değişkenliği en yüksek getiri serisi BİST100 

endeksine aittir. Çarpıklık ve basıklık değerleri tüm getiri serilerinin dağılımın normal 

dağılımdan farklılaştığını göstermektedir. Jarque-Bera normallik testi sonucuna göre, seri 

normal dağılmaktadır sıfır hipotezi kabul edilememiştir. ARCH testi sonucunda tüm getiri 

serilenin varyansının koşullu değişen varyans özelliği gösterdiği belirlenmiş, Ljung-Box seri 

korelasyon testi sonuçları ise getiri serileri ile karesi alınmış getiri serilerinin otokorelasyonlu 

olduğunu göstermektedir. Birim kök testlerinden (ADF, PP ve KPSS) elde edilen sonuçlar getiri 

serilerinin durağan olduğunu göstermektedir. 

Tablo 1: Getiri Serileri İçin Tanımlayıcı İstatistikler 

 BIST100 Euro Dolar 

Ortalama  0.062 0.019 0.017 

Std. Sapma 1.806 0.813 0.835 

Çarpıklık -0.288 0.356 -0.067 

Basıklık 7.522 8.679 20.614 

Jarque-Bera 2875.7 [0.000] 4532.5 [0.000] 42924.1 [0.000] 

ARCH (10) 29.596  [0.000] 35.356 [0.000] 55.590 [0.000] 

Q (50) 92.344 [0.000] 84.043 [0.000] 80.870 [0.000] 

Qs (50) 980.07 [0.000] 1417.81 [0.000] 
1183.333 

[0.000] 

ADF -17.915*** -12.557*** -13.607*** 

PP -57.233*** -56.279*** -56.602*** 

KPSS 0.222*** 0.074*** 0.409*** 

Not: Köşeli parantez içindeki değerler sıfır hipotezi rededebilmek için kullanılan olasılık değerleridir. ARCH(5) LM 

koşullu varyans testini, Q(50) ve Qs(50) getiri serileri ve getiri serilerinin kareleri için Ljung-Box otokorelsyon testini 

göstermektedir. *** serinin %1 önem düzeyinde durağan olduğunu göstermektedir.   

Getiri serilerinin normal dağılmadığı ve varyansının koşullu değişen varyans özelliğine 

sahip olduğunu belirledikten sonra geleneksel nedensellik testlerinin değişkenler arasındaki 

nedensellik ilişkisini belirlemede uygun bir yöntem olmayacağı söylenebilir. Çünkü VAR 
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modelin tahminine dayanan Granger nedensellik testinde, modelin hata terimlerinin 

otokorelasyonsuz, sabit varyanslı ve normal dağıldığı varsayılmaktadır. Bununla birlikte, eğer 

seriler değişen varyanslı ve normal dağılmıyorsa hata terimlerinin bu varsayımları sağlamasını 

beklemek doğru olmayacaktır. Bu nedenle çalışmada getiri serilerinin dağılım özelliklerini 

dikkate alacak bir nedensellik testi uygulanmıştır. Hong vd. (2009) tarafından geliştirilen aşağı 

yönlü nedensellik testinin ilk aşaması getiri serilerinin birinci ve ikinci momentinin 

modellenmesidir ve çalışmada tüm getiri serileri için EGARCH model dikkate alınmıştır. 

Bununla birlikte Dolar ve Euro getiri serilerinin volatilitesinde kaldıraç etkisinin varlığı 

bulunamamış ve dolayısıyla EGARCH model veriyi temsil etmede uygun sonuç vermemiştir. 

Bu nedenle döviz kurlarına ait getiri serileri tahmin edilirken GARCH model dikkate alınmış ve 

sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: (E)GARCH Model Sonuçları 

 
BİST100 Euro Dolar 

ω 0.592 [0.000] 0.018 [0.002] 0.012 [0.003] 

α -0.036 [0.866] 0.133 [0.000] 0.145 [0.000] 

β 0.955 [0.000] 0.841 [0.000] 0.846 [0.000] 

γ -0.073 [0.001] - - 

ν 7.108 [0.000] 5.924 [0.000] 6.263 [0.000] 

ξ -0.067 [0.007] 0.091 [0.000] 0.155 [0.000] 

α + β 0.919 0.974 0.991 

Ln(L) -6280.73 -3447.676 -3433.767 

Q (50) 
51.424 

[0.071] 

55.022 

[0.085] 

48.136 

[0.238] 

Qs (50) 
92.350 

[0.000] 

49.167 

[0.426] 

38.629 

[0.830] 
Not: Köşeli parantez içindeki değerler katsayıların p-değerleridir. Ln(L) enyüksek olabilirlik değerini göstermekte ve 

Q(50) ve Qs(50) hata terimleri ile hata terimlerinin kareleri için Ljung-Box otokorelsyon testini ifade etmektedir.     

Getiri serilerinin birinci ve ikinci momenti tahmin edildikten sonra %1, %5 ve %10 risk 

düzeylerinde RMD değerleri hesaplanmış ve getiri serileri ile birlikte Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 3’te farklı risk düzeylerinde, gerçekleşen kayıpların beklenen kayıpları aştığı gün sayıları 

yer almaktadır. Buna göre, risk hassasiyeti arttıkça (%10’dan %5’e doğru azaldıkça) RMD 

değerini aşan kayıp gün sayısı ciddi anlamda azalmaktadır. Örneğin BİST100 için %10 güven 

düzeyinde RMD değerini aşan gün sayısı 336 iken, bu rakam %5 için 160 ve %1 için 36 olarak 

bulunmuştur. 
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Şekil 1: Getiri Serileri ve Farklı Risk Düzeylerine Göre Riske Maruz Değer 

 

 

 

Tablo 3: Farklı Risk Düzeylerine Göre Beklenmedik Kayıpların Gerçekleştiği Gün Sayısı 

 BİST100 Euro Dolar 

%1 RMD 36 32 29 

%5 RMD 160 152 156 

%10 RMD 336 351 329 

Belirli risk seviyelerinde RMD değerlerini aşan günler belirlendikten sonra, bu günler 

“1” diğer günler ise “0” olacak şekilde iki değerli değişkene dönüştürülmüş ve söz konusu 

seriler için nedensellik test sonuçları Tablo 4 ve Tablo 5’te gösterilmiştir. Tablo 4’teki sonuçlar 

Denklem (10)’da tanımlanan Q2 istatistiği sonuçlarıdır ve değişkenler arasında eşanlı ve aşağı 
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yönlü nedensellik ilişkisini göstermektedir. Buna göre, BIST100 endeks getirisi ile Dolar ve 

Euro getiri serileri arasında aşağı yönlü ve eşanlı nedensellik ilişkisi bulunamamıştır.  

Tablo 4: Eşanlı Nedensellik Test Sonuçları 

Q2 İstatistiği 

Nedenselliğin Yönü %1 %5 %10 

BİST100 ↔ Euro -0.324 -0.288 -0.462 

BİST100 ↔ Dolar -0.341 -0.481 -0.488 

 

Tablo 5’te yer alan sonuçlar ise, spot ve vadeli piyasalar arasındaki nedensellik test 

sonuçlarını göstermektedir. Tablo 5’teki M nedensellik ilişkisinin araştırıldığı gün sayısını 

göstermekte ve çalışmada maksimum yedi güne kadar değişkenler arasındaki nedensellik 

ilişkisinin varlığı araştırılmıştır. %1 risk düzeyinde, pay piyasası ile döviz kurları arasında bir 

nedensellik ilişkisi bulunmamıştır. %5 risk düzeyinde gerçekleştirilen nedensellik testi sonuçları 

ile döviz kurlarından pay piyasasına yönelik nedensellik ilişkisine işaret etmektedir. Burada 

dolar kurundan BİST100 endeks gertirisine yönelik nedensellik ilişkisi tüm gecikmelerde ve %1 

önem düzeyinde berlilenirken, Euro’dan BIST 100 endeks getirisine yönelik nedensellik ilişkisi 

dördüncü gecikmeden itibaren ve %5 önem düzeyinde bulunmuştur. %10 risk düzeyindeki 

nedensellik testi sonuçları kurlardan pay piyasasına yönelik nedensellik ilişkisinin varlığına 

işaret ederken, Dolar kurundan BİST 100 endeks getirisine yönelik nedensellik ilişkisi Euro’dan 

BİST 100 endeks getirisine yönelik nedensellik testinden daha güçlü olduğu sonucuna 

varılmıştır. Bu sonuç, döviz piyasasında beklenmedik kayıpların gerçekleştiği günleri pay 

piyasasında beklenmedik kayıpların gerçekleştiği günlerin takip ettiği anlamına gelmektedir. 

Diğer taraftan, pay piyasasından döviz piyasasına yönelik bir nedensellik ilişkisi 

bulunamamıştır. Elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, döviz ve pay piyasaları 

arasında fiyat belirleme sürecinde döviz piyasalarının daha etkin bir rol oynadığı söylenebilir ve 

bu sonuç Ticaret Dengesi Modeli ile uyumludur. 

Tablo 5: Aşağı Yönlü Nedensellik Test Sonuçları 

Nedenselliğin 

Yönü 

%1 Risk Düzeyi 

M=1 M=2 M=3 M=4 M=5 M=6 M=7 

BİST100 → Euro -0.489 -0.440 -0.398 -0.466 -0.452 -0.554 -0.566 

Euro → BİST100 -0.444 -0.404 -0.326 -0.242 -0.235 -0.117 -0.101 

BİST100 → Dolar -0.575 -0.607 -0.711 -0.810 -0.811 -0.810 -0.785 

Dolar → BİST100 -0.583 -0.463 -0.392 -0.419 -0.492 -0.545 -0.633 

Nedenselliğin 

Yönü 

%5 Risk Düzeyi 

M=1 M=2 M=3 M=4 M=5 M=6 M=7 

BİST100 → Euro -0.380 -0.671 -0.625 -0.506 -0.410 -0.375 -0.287 

Euro → BİST100 0.703 0.705 1.257 1.659** 1.849** 1.987** 2.040** 

BİST100 → Dolar -0.483 -0.634 -0.677 -0.696 -0.642 -0.641 -0.757 

Dolar →BİST100 4.215*** 3.856*** 4.423*** 4.951*** 5.189*** 5.119*** 5.068*** 

Nedenselliğin 

Yönü 

%10 Risk Düzeyi 

M=1 M=2 M=3 M=4 M=5 M=6 M=7 

BİST100 → Euro -0.282 -0.450 -0.612 -0.712 -0.893 -1.006 -1.080 

Euro → BİST100 1.497* 1.694** 1.810** 1.768** 1.658** 1.512* 1.352* 

BİST100 → Dolar 0.608 0.460 0.211 -0.021 -0.194 -0.294 -0.398 

Dolar → BİST100 13.689*** 13.606*** 12.922*** 12.512*** 12.034*** 11.591*** 11.165*** 

Not: *, ** ve *** işaretleri sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeylerinde nedensellik ilişkisinin varlığını 

göstermektedir. 
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Sonuç 

Döviz kurları uluslararası ticaretin vazgeçilmez bir parçası olduğu gibi aynı zamanda 

önemli bir sermaye piyasası aracıdır ve bu nedenle ekonomik ve finansal faaliyetlerin 

vazgeçilmez bir unsuru konumundadır. Ülkeler farklı döviz kuru politikaları uygulayarak 

uluslararası ticarette avantaj sağlamaya çalışırken, söz konusu politikalar aynı zamanda kısa ve 

uzun vadeli yabancı yatırımları çekmede belirleyici bir rol üstlenmektedir. . Döviz kurlarının 

birçok makroekonomik ve finansal değişkenle ilişkili olması beklenmekte ve bununla ilintili 

literatürde çok sayıda kuram bulunmaktadır. Teorik olarak döviz kurları ile pay piyasaları 

arasındaki ilişki “Ticaret Dengesi Modeli” ile “Portföy Dengesi Modeli” olmak üzere iki farklı 

şekilde açıklanmaktadır.  

Bu çalışmada döviz piyasası ile pay piyasası arasında risk durumlarında nedensellik 

ilişkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Bu doğrultuda pay piyasası için BİST 100 endeks getiri 

serisi, döviz piyasası için Dolar ve Euro getiri serileri dikkate alınmıştır. Oluşturulan getiri 

serilerinin normal dağılmadığı ve koşullu değişen varyans özelliği gösterdiği belirlenmiş ve 

BİST100 için EGARCH, Dolar ve Euro için GARCH veriyi temsil etmede daha iyi sonuçlar 

verdiği görülmüştür. Farklı risk düzeylerine göre (%1, %5 ve %10) hesaplanan Riske Maruz 

Değerler dikkate alınarak elde edilen nedensellik testi sonuçları, döviz piyasasından pay senedi 

piyasasına yönelik bir nedensellik ilişkisinin varlığına işaret etmektedir. Söz konusu nedensellik 

ilişkisi sadece %5 ve %10 risk düzeylerinde belirlenmiştir. 

Nedensellik testi sonuçları güçlü bir şekilde döviz piyasasından pay senedi piyasasına 

yönelik bir nedensellik ilişkisini göstermekte ve bu sonuç Ticaret Dengesi Modeli ile 

uyumludur. Bu sonuçlar, risk durumlarında (risk durumları burada getirilerin aşırı şekilde 

negatif olduğu durumları ifade etmekte) piyasada fiyatlama mekanizmasının kurlardan pay 

senedine yönelik olduğunu göstermektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar finans yöneticileri 

ve yatırıcımlar için önemlidir. Pay piyasası ile döviz kurları arasındaki dinamik ilişkilerin doğru 

bir şekilde anlaşılması kur riskine karşı optimal portföy stratejileri oluşturmada yol gösterici 

olacaktır. Ayrıca çalışmadan elde edilen sonuçlar bankaların Riske Maruz Değer 

hesaplamalarında dikkate alınabilir.  
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REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET ARASINDAKİ ASİMETRİK NEDENSELLİK 

İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
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Serap ŞAHİN** 

 

ÖZET 

Bu çalışmada Türkiye’de reel döviz kuru, ithalat ve ihracat arasındaki simetrik ve 

asimetrik nedensellik ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 2003-2015 dönemi için 

uygulanan analiz sonuçlarına göre, reel döviz kurunda meydana gelecek pozitif şokların ithalat 

ve ihracat üzerinde etkisi yoktur. Ancak reel döviz kurunda oluşacak negatif şokların, ithalat ve 

ihracat üzerinde negatif etkisi vardır. Bu durum göstermektedir ki reel döviz kuru, ithalat ve 

ihracat üzerinde asimetrik geçiş etkisine sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Reel Döviz Kuru, Dış Ticaret, Asimetrik Nedensellik 

JEL Kodu: C12, C22, F14, F31 
 

ASYMMETRIC CAUSALITY BETWEEN REAL EXCHANGE RATE AND FOREIGN TRADE: 

 THE CASE OF TURKEY 

ABSTRACT 

In this study is aimed to determine the symmetric and asymmetric causal relationship 

among real exchange rate, import and export in Turkey. According to the results of the analysis 

over the period 2003-2015, positive shocks of the real exchange rate has no effect on the import 

and export. However, negative shocks of the real exchange rate has a negative effect on the 

import and export. This indicates that the real exchange rate has asymmetric pass-through 

effects on imports and exports. 

Key Words: Real Exchange Rate, Foreign Trade, Asymmetric Causality 

JEL Codes: C12, C22, F14, F31 

 

GİRİŞ 

Döviz kurları özellikle serbest sermaye hareketlerinin hızla geliştiği 1990’lı yıllar itibari 

ile ekonomik birimlerin ve politika yapıcılarının önemle takip ettiği bir değişken konumundadır 

(Gül ve Ekinci 2006). Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye, 1980 sonrası uygulanan finansal 

serbestleşme politikaların etkisiyle, ihracata dayalı büyüme hedefi benimsemiştir. Dış ticarete 

verilen önem çerçevesinde ithalat ve ihracat üzerinde belirleyici olan döviz kurları, Türkiye’de 

dış ticaret açığı ve yüksek enflasyon sorunlarına yönelik otoriteler tarafından politika 

değişkenleri arasında yer almaktadır.  Yerli paranın değerlenmesi, yabancı mal ve hizmetlerin 

yerli mal ve hizmetlere göre daha ucuz olması, dolayısıyla ithalatta artış eğilimi 
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oluşturmaktadır. Yerli paranın değer kaybetmesi ise yerli mal ve hizmetlerin ucuzlaması 

anlamına gelmekte ve ihracatın artması yönünde etki yapmaktadır (Tapşın ve Karabulut 2013).  

Döviz kurunun, dış ticarete konu olan mal ve hizmet ithalatı/ihracatı üzerindeki etkileri, 

akademik çevrede yoğun olarak incelenen araştırma konuları arasındadır. Ancak Türkiye için 

yapılan ampirik çalışmalarda, döviz kuru, ithalat ve ihracat arasındaki ilişkilerin yönü 

konusunda fikir birliği bulunmamaktadır (Aktaş 2010).  

Çalışmada öncelikle bahsi geçen değişkenler arası ilişkilerin incelendiği çalışmalar 

kısaca aktarılarak yöntem kısmında asimetrik nedensellik yaklaşımına değinilmiş ve sonrasında 

analiz bulguları aktarılmıştır. Bu çalışmanın diğer çalışmalardan en temel farkı, Asimetrik 

Nedensellik yaklaşımı ile reel döviz kuru, ithalat ve ihracat arasındaki ilişkilerin incelenmiş 

olmasıdır.  

I. LİTERATÜR 

Türkiye’de döviz kuru, ithalat ve ihracat değişkenleri arasındaki ilişkileri konu alan 

birçok çalışma mevcuttur. Farklı veri dönemleri ve bulguların elde edildiği çalışmalar 

kronolojik olarak kısaca aşağıda bahsedilmiştir. 

Zengin ve Terzi (1995), 1950-1979 ve 1980-1994 yılları kapsamında döviz kuru, ihracat 

ve ithalat ilişkisini incelemişlerdir. Elde edilen bulgular değişkenler arasında bir nedensellik 

ilişkisi olmadığı yönündedir. 

Terzi ve Zengin (1999), VAR modeli tahmini kullanarak, 1989:1-1996:12 dönemini 

kapsayan aylık frekanslı döviz kuru ile alt kalemleri kapsamında ithalat ve ihracat arasındaki 

ilişkiyi analiz etmişlerdir. Analiz sonucunda ithalat ve ihracat arasında çift yönlü ilişki tespit 

edilmiş fakat döviz kuru ile ithalat ve ihracat arasında ilişkiye rastlanamamıştır. 

Sivri ve Usta (2001), 1994:1-2006:6 aylık frekanslı döviz kuru, ithalat ve ihracat 

arasındaki ilişkiyi VAR yöntemiyle araştırdıkları çalışmalarında, reel döviz kurunun dış ticaret 

dengesi üzerinde etkisinin olmadığını belirlemişlerdir. 

Zengin (2001), 1994:1-2000:2 dönemi aylık frekanslı ihracat fiyat endeksi, ithalat fiyat 

endeksi ve reel döviz kurları arasındaki ilişkiyi VAR modeli ile incelemiştir. Bulgular 

değerlendirildiğinde döviz kurlarının ithalat fiyat endeksi üzerinde etkisi varken, ihracat fiyat 

endeksi üzerinde bir etkiye rastlanamamıştır. 

Yamak ve Korkmaz (2005), 1995:1-2004:4 dönemi üçer aylık veriler kullanarak, reel 

döviz kurunda meydana gelen değişimlerin dış ticaret dengesi üzerindeki etkiyi Granger 

nedensellik testi ve etki-tepki fonksiyonları yardımıyla incelemişlerdir. Değişkenler arasında 

uzun dönemde ilişkiye rastlanamamış ancak kısa dönemde sermaye malları ticareti tarafından 

belirlenen bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 

Karagöz ve Doğan (2005), 1995:1-2004:6 dönemi kapsamında aylık frekanslı döviz 

kuru, ihracat ve ithalat değişkenleri arasındaki ilişkiyi regresyon analizi kullanarak 

incelemişlerdir. Elde edilen bulgular döviz kuru ile ihracat ve ithalat arasında ilişki tespit 

edilememiştir. 

Barışık ve Demircioğlu (2006), döviz kuru, ihracat ve ithalatın belirleyicilerini VAR 

modeli kullanarak araştırmışlardır. Reel döviz kurunun ithalata ve ihracata etkisinin olduğu 

belirlenmiştir. 
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Ciğerlioğlu (2007), 1982:1-2005:2 dönemi için eşbütünleşme testini kullanarak reel 

döviz kuru, ihracat ve ithalat arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. İthalat ve ihracat arasında karşılıklı 

ilişki belirlenmiş ve reel döviz kuru ile ithalat arasında uzun dönemli ilişkinin olduğu tespit 

edilmiştir. 

Yılmaz ve Kaya (2007), 1990:1–2004:6 dönemi aylık frekanslı reel döviz kuru, ihracat 

ve ithalat arasındaki ilişkileri VAR modeli kullanarak incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara 

göre ithalattan ihracata doğru nedensellik ilişkisi belirlenmiş ve reel döviz kurunun dış ticaret 

dengesi üzerinde etkisinin olmadığı belirlenmiştir. 

Ay ve Özşahin (2007), 1995:1-2007:6 dönemi için reel döviz kuru, ihracat ve ithalat 

arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Granger nedensellik testi bulguları, reel döviz kurunun 

ithalatın ve ihracatın nedeni olduğu yönündedir. Ayrıca ihracattan ithalata tek yönlü nedensellik 

tespit edilmiştir. 

Kızıltan ve Ciğerlioğlu (2008), 1982-2005 dönemi kapsamında üçer aylık frekanslı reel 

döviz kuru, ihracat ve ithalat arasındaki ilişki eşbütünleşme testi ile araştırmışlardır. Elde edilen 

bulgular değerlendirildiğinde, ithalatın ihracatı üzerinde etkisinin bulunduğu ve reel döviz 

kurunun dış ticaret dengesini sağlamada doğru bir yaklaşım olamayacağı yönündedir. Benzer 

bir sonuç Aktaş (2010) tarafından yapılan çalışmada da bulunmuştur. 1989:1-2008:4 dönemine 

ait üç aylık frekanslı reel döviz kuru, ithalat ve ihracat arasındaki ilişkiyi VAR modeli 

kapsamında incelemiştir. Reel döviz kurunun dış ticaret dengesi üzerinde etkisinin olmadığı, dış 

ticaret dengesinin sağlamasında reel döviz kurunun etkin kullanılamayacağı belirtilmiştir.  

Yıldırım ve Kesikoğlu (2012), 2003:1 ve 2011:9 dönemi için reel döviz kuru, ithalat ve 

ihracat arasındaki nedensellik ilişkisini, kaldıraçlı bootstrap tekniğiyle düzeltilmiş MWALD 

testi kullanarak araştırmışlardır. Analiz sonuçları, ihracat ve ithalat arasında çift yönlü 

nedensellik ilişkisinin olduğu, belirlenmiş fakat döviz kurunun ithalat ve ihracat üzerine bir 

nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. 

Tapşın ve Karabulut (2013), 1980-2011 yıllarını kapsayan reel döviz kuru, ithalat ve 

ihracat arasındaki nedensellik ilişkisini Toda ve Yamamoto (1995) tarafından geliştirilen 

yaklaşımı kullanarak araştırmışlardır. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde ithalattan 

ihracata doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi belirlenmiştir. Reel döviz kuru ise ithalatın tek 

yönlü nedenidir sonucuna ulaşılmıştır. 

Literatür sonuçları anlaşılacağı üzere farklı sonuçlardan oluşmaktadır. Bu çalışmada 

Türkiye için 2001 krizi sonrası dalgalı döviz kuru rejimi sonrasını kapsayarak, 2003:01-2015:12 

dönemi reel döviz kurunun dış ticaret değişkenleri üzerindeki simetrik ve asimetrik 

nedenselliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Değişkenlerde yaşanan pozitif ve negatif şoklar 

ayrımı ile nedenselliğin incelenmesi, bu çalışmanın literatüre sağlayacağı en önemli katkı olarak 

düşünülmektedir. 

II. YÖNTEM VE VERİ 

Granger (1969) tarafından literatüre kazandırılan En Küçük Kareler Yöntemi ile tahmin 

edilen VAR modeline dayalı nedensellik testinin, bütünleşik serilerde F-test istatistiğinin 

geçersiz olduğu ileri sürülmüştür. Bu eleştiriye karşılık Toda ve Yamamoto (1995) tarafından 

geliştirilen yaklaşımla, durağan olmayan serilere de Granger nedensellik testinin 

uygulanabileceği gösterilmiştir. Hacker ve Hatemi-J (2006) ise bu yaklaşımı küçük 

örneklemlerde test istatistiğinin Ki-kare dağılımı göstermesinin zayıf olduğu yönünde 

eleştirmişlerdir. Buradan hareketle Hacker ve Hatemi-J (2006) Toda-Yamamoto yaklaşımını 
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takip ederek, bootstrap prosedürü ile kritik değerlerin belirlendiği bir yöntem önermişlerdir. 

Ancak bu yöntemde gecikme uzunluğunun dışsal olarak belirlenmesi eksiklik olarak görülmüş 

ve bu zayıflık Hacker ve Hatemi-J (2012) çalışması ile giderilmiştir. Bu yaklaşımla gecikme 

uzunluğu içsel olarak belirlenmektedir. Ayrıca bu yaklaşım takip edilerek Hatemi-J (2012), 

değişkenlerin pozitif ve negatif şoklar ayrımı yaparak nedensel etkileşimlerin araştırılabileceğini 

göstermiş, asimetrik nedensellik ilişkisinin incelenmesine imkan veren bir yaklaşım ileri 

sürmüştür. Bu çalışmada değişkenler arasında Hacker ve Hatemi-J (2012) yaklaşımı ile 

simetrik, Hatemi-J (2012) yaklaşımı ile asimetrik nedensellik incelenmiştir. 

Şokların ayrımı Granger ve Yoon (2002) çalışmasından hareketle rassal yürüyüş 

prosedürü kapsamında şu şekilde gerçekleştirilmektedir (Hatemi-J, 2012): 

𝑌1𝑡 = 𝑌1𝑡−1 + 휀1𝑡 = 𝑌10 +∑휀1𝑖

𝑡

𝑖=1

 

(1) 

𝑌2𝑡 = 𝑌2𝑡−1 + 휀2𝑡 = 𝑌20 +∑휀2𝑖

𝑡

𝑖=1

 

Burada 𝑌10  ve 𝑌20  sabit katsayıları ve 휀1𝑖  ve 휀2𝑖  beyaz gürültü artık terimleri 

göstermektedir. Pozitif ve negatif şoklar şu şekilde belirlenmektedir: 

휀1𝑖
+ = max (휀1𝑖, 0) 휀1𝑖

− = min (휀1𝑖, 0) => 

=> 

휀1𝑖 = 휀1𝑖
+ + 휀1𝑖

−  
(2) 

휀2𝑖
+ = max (휀2𝑖, 0) 휀2𝑖

− = min (휀2𝑖, 0) 휀2𝑖 = 휀2𝑖
+ + 휀2𝑖

−  

Buradan hareketle Denklem (1) şu şekilde yazılabilir: 

𝑌1𝑡 = 𝑌1𝑡−1 + 휀1𝑡 = 𝑌10 +∑휀1𝑖
+

𝑡

𝑖=1

+∑휀1𝑖
−

𝑡

𝑖=1

 

(3) 

𝑌2𝑡 = 𝑌2𝑡−1 + 휀2𝑡 = 𝑌20 +∑휀2𝑖
+

𝑡

𝑖=1

+∑휀2𝑖
−

𝑡

𝑖=1

 

Burada birikimli pozitif ve negatif şoklar şu şekilde belirlenmektedir: 

𝑌1𝑡
+ =∑휀1𝑖

+

𝑡

𝑖=1

 𝑌1𝑡
− =∑휀1𝑖

−

𝑡

𝑖=1

 

(4) 

𝑌2𝑡
+ =∑휀2𝑖

+

𝑡

𝑖=1

 𝑌1𝑡
− =∑휀1𝑖

−

𝑡

𝑖=1

 

Denklem (4) ile belirlenen birikimli şoklar bütünleşik değişkenler içindir. Durağan 

seriler için pozitif ve negatif değişim değerleri kullanılabilmektedir. Bu kapsamda Hatemi-J 

(2012) asimetrik nedensellik testi Toda ve Yamamoto (1995) yaklaşımı takip edilerek, pozitif 

şoklar için Denklem (5) ve negatif şoklar için Denklem (6)’da gösterildiği gibi VAR(k+d) 

şeklindedir. 
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𝑌𝑡
+ = 𝑣 + 𝐴1𝑌𝑡−1

+ +⋯+ 𝐴𝑘𝑌𝑡−𝑘
+ + 𝑢𝑡

+ (5) 

𝑌𝑡
− = 𝜉 + 𝐵1𝑌𝑡−1

− +⋯+ 𝐵𝑘𝑌𝑡−𝑘
− + 𝑢𝑡

− (6) 

Burada 𝑌𝑡
+  ve 𝑌𝑡

−  2x1 değişkenler vektörü, 𝑣  ve 𝜉  2x1 sabit terim vektörü, 𝑢𝑡
+  ve 𝑢𝑡

− 

2x1 hata terimleri vektörü, 𝐴𝑟  ve 𝐵𝑟  2x2 r mertebeli gecikme uzunluğuna sahip parametre 

matrisidir (r=1,…,k). Hatemi-J (2012) testi için uygun gecikme uzunluğu Hatemi-J (2003) 

tarafından geliştirilen bilgi kriteri (HJC) kullanılarak bulunmaktadır. 

𝐻𝐽𝐶 = ln (|Ω�̂�|) + 𝑗 (
𝑛2𝑙𝑛𝑇 + 2𝑛2 ln(𝑙𝑛𝑇)

2𝑇
) 𝑗 = 0,… , 𝑘 (7) 

Burada |Ω�̂�|, j gecikme uzunluğunda VAR modelinden tahmin edilen hata terimleri 

varyans-kovaryans matrisinin determinantını, 𝑛  VAR modelindeki denklem sayısını ve 𝑇 

gözlem sayısını göstermektedir. Uygun gecikme uzunluğunun elde edilmesi sonrasında, Toda 

ve Yamamoto (1995) yaklaşımı takip edilerek nedensellik ilişkisi için Wald testi 

uygulanmaktadır. Kritik değerler ise bootstrap kullanılarak oluşturulmaktadır.19 

Çalışmanın analiz kısmında, dalgalı kur rejimine geçiş sonrası dönem olarak 2003:1- 

2015:12 aylık frekanslı veriler kullanılmıştır. 2012 sonlarında Merkez Bankası’nın açıklamaları 

göz önüne alınarak, kura müdahalede takip edilen gösterge olması sebebiyle; Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden alınan Tüketici Fiyat 

Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru analizde kullanılmıştır. Türkiye İstatistik 

Kurumu tarafından yayınlanan Dış Ticaret İstatistikleri içerisinde yer alan mevsim ve takvim 

etkisinden arındırılmış toplam ihracat ve ithalat değerleri dış ticaret göstergeleri olarak ele 

alınmıştır. Tüm değişkenler, 2003 temel yıllı sabit fiyatlar olup, doğal logaritmik dönüşüme tabi 

tutulmuştur. 
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Grafik- 1 Serilerin Zaman Grafikleri  (RDK Sol Eksen, IHR ve ITH Sağ Eksen) 

Reel döviz kuru, ihracat ve ithalat serilerinin 2003-2015 yılları arasındaki değişimini 

gösteren grafik incelendiğinde, serilerin özellikle 2011 yılına kadar birlikte hareket ettikleri 

görülmektedir. Sonraki dönemde TL’nin değer kaybettiği süreçte dış ticaret değişkenlerinin 

                                                   
19 Daha detaylı bilgi için bkz: Hacker ve Hatemi-J (2006, 2012). 
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döviz kuru etkisinden çıktıkları görülmektedir. İthalat ihracat arasında zaman zaman farklılaşsa 

da yakın ilişki olduğu önsel olarak grafikten gözlenmektedir. 

III. BULGULAR 

  Toda ve Yamamoto (1995) yaklaşımında, serilerin durağan olup olmamalarının önemi 

olmamakla birlikte, durağan olmayan herhangi bir serinin mertebesi, ilave gecikme uzunluğu 

olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada kullanılan, Hacker ve Hatemi-J (2012) ve Hatemi-J 

(2012) nedensellik testleri Toda ve Yamamoto (1995) yaklaşımına dayanmaktadır. Bu sebeple 

öncelikle çalışmada kullanılan değişkenlerin durağanlık mertebeleri incelenmiştir. Serilerin 

düzeyde genel anlamda durağan olmadıkları ADF ve PP test sonuçlarında görülmektedir. 

Nedensellik analizi için önemli olması sebebiyle durağanlık mertebelerinin net olarak 

belirlenmesi gerekmektedir. Buradan hareketle birinci farkları alınan serilere ADF ve PP birim 

kök testi tekrar uygulanmıştır. 

Tablo 6 Düzeyde Birim Kök Test Sonuçları 

Seri 
ADF Phillips-Perron 

C C & T C C & T 

RDK 
-3,048** 

(2) 

-3,359* 

(2) 

-3,207** 

(3) 

-3,308* 

(5) 

RDK+ 
-2,470 

(0) 

-2,647 

(0) 

-3,258 

(12) 

-2,627 

(9) 

RDK- -0,138 

(1) 

-4,005** 

(1) 

0,041 

(6) 

-3,377* 

(2) 

IHR 
-2,410 

(0) 

-1,936 

(0) 

-2,567 

(5) 

-1,652 

(2) 

IHR+ -2,577 

(1) 

0,145 

(2) 

-3,027** 

(10) 

-0,005 

(8) 

IHR- 0,701 

(0) 

-2,256 

(0) 

0,711 

(1) 

-2,324 

(3) 

ITH 
-2,720* 

(3) 

-2,531 

(3) 

-2,822* 

(6) 

-1,959 

(6) 

ITH+ -2,369 

(0) 

-1,384 

(0) 

-2,389 

(3) 

-1,465 

(4) 

ITH- 0,846 

(2) 

-2,670 

(2) 

0,745 

(6) 

-1,861 

(6) 

1) Sırasıyla (*) %10, (**) %5 ve (***) %1’de anlamlı olduğunu ifade 

etmektedir. 

2) Parantezi içi değerler: ADF için Schwarz Bilgi Kriterine göre 

belirlenmiş uygun gecikme uzunluğunu, Phillips-Perron testinde ise 

Newey-West bant genişliğini göstermektedir. 
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Tablo 7 Birinci Farklarda Birim Kök Test Sonuçları 

Seri 
ADF Phillips-Perron 

C C & T C C & T 

∆RDK 
-9,612*** 

(1) 

-9,759*** 

(1) 

-9,406*** 

(10) 

-9,497*** 

(12) 

∆RDK+ 
-9,351*** 

(1) 

-9,782*** 

(1) 

-11,242*** 

(6) 

-11,851*** 

(10) 

∆RDK- -9,279*** 

(0) 

-9,252*** 

(0) 

-8,960*** 

(10) 

-8,927*** 

(10) 

∆IHR 
-14,858*** 

(0) 

-15,202*** 

(0) 

-14,866*** 

(1) 

-15,310*** 

(3) 

∆IHR+ -15,351*** 

(0) 

-15,844*** 

(0) 

-15,402*** 

(1) 

-16,565*** 

(6) 

∆IHR- -12,421*** 

(0) 

-12,462*** 

(0) 

-12,424*** 

(2) 

-12,464*** 

(2) 

∆ITH 
-4,662*** 

(2) 

-4,978*** 

(2) 

-11,920*** 

(6) 

-12,159*** 

(6) 

∆ITH+ -13,300*** 

(0) 

-13,675*** 

(0) 

-13,274*** 

(5) 

-13,608*** 

(3) 

∆ITH- -5,877*** 

(1) 

-6,056*** 

(1) 

-9,479*** 

(4) 

-9,493*** 

(3) 
1) Sırasıyla (*) %10, (**) %5 ve (***) %1’de anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

2) Parantezi içi değerler: ADF için Schwarz Bilgi Kriterine göre belirlenmiş 

uygun gecikme uzunluğunu, Phillips-Perron testinde ise Newey-West bant 

genişliğini göstermektedir. 

Ulaşılan sonuçlarla, tüm değişkenlerin %1 anlam düzeyinde birinci mertebeden durağan 

oldukları belirlenmiştir. Bu sonuçla, uygulanacak olan nedensellik analizi için kurulan VAR 

modellerinde, optimal gecikme uzunluğuna 1 ilave gecikme (d max) uzunluğunun eklenmesi 

gerekmektedir. Ayrıca optimal gecikme uzunluğu Hatemi-J (2003) tarafından geliştirilen bilgi 

kriteri (HJC) kapsamında tüm modeller için 1 olarak belirlenmiştir. Nedensellik analiz sonuçları 

için öncelikle simetrik yaklaşımla elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Aşağıdaki tablodan 

görüldüğü üzere reel döviz kuru ihracatın nedeni değildir hipotezi reddedilememektedir. 

İthalatın ise ancak %10 anlam düzeyinde nedenidir. Bu sonuç teorik beklenti kapsamında döviz 

kurunun dış ticaret değişkenlerine yansıdığı konusundaki görüşe yeterli kanıt olamamıştır. Bir 

diğer inceleme ihracat ve ithalat arasındaki nedensellik ilişkisinin belirlenmesidir. Sonuçlar 

incelendiğinde her ne kadar ihracat, ithalatın %10 nedeni olsa da, bütün değerlendirme sonucu 

olarak ihracat ve ithalat arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu söylenebilir. 

Tablo 8 Simetrik Nedensellik Analiz Sonuçları 

Temel Hipotez Test İst. 
Kritik Değerler 

Temel Hipotez Kararı 
%1 %5 %10 

RDK ≠> IHR 3.280 9.929 6.164 4.665 Reddedilemez 

RDK ≠> ITH 3.897* 6.928 4.031 2.759 Ret  

IHR ≠> ITH 5.630* 10.007 6.162 4.692 Ret 

ITH ≠> IHR 36.817*** 9.635 6.225 4.676 Ret 

Sırasıyla (*) %10, (**) %5 ve (***) %1’de anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

Bu sonuçlarla nedensellik ilişkilerinin yönü hakkında bir yorum getirilememektedir. 

İhracat ve ithalat arasında çift yönlü nedensellik belirlenmiştir ancak ihracatta meydana gelecek 
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negatif (pozitif) bir şok, ithalat üzerinde ne tür etki yapmaktadır sorusuna karşılık bulabilmek 

için değişkenler pozitif ve negatif bileşenlerine ayrılarak nedensellik analizinin yapılması 

gerekmektedir. Bu konuda Hatemi-J (2012) yaklaşımı uygulanmıştır. Analiz öncesi teorik 

beklenti döviz kurunda yaşanan negatif (pozitif) şok karşısında ihracatta düşüş (artış), ithalatta 

artış (azalış) olması yönündedir. Burada dikkat edilmesi gereken kısım, çalışmada reel efektif 

döviz kurunun kullanılması ile döviz kurunda meydana gelen artış endeksin değerinin düşmesi, 

döviz kurundaki azalış ise endeksin değerinin yükselmesi anlamına geldiğidir. 

Tablo 9 Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Analiz Sonuçları 

Temel Hipotez Test İst. 
Kritik Değerler 

Temel Hipotez Kararı 
%1 %5 %10 

RDK+ ≠> IHR+ 0.741 6.726 3.904 2.673 Reddedilemez 

RDK+ ≠> IHR- 1.470 7.379 3.833 2.581 Reddedilemez 

RDK- ≠> IHR- 4.785** 10.381 4.151 2.538 Ret 

RDK- ≠> IHR+ 0.388 9.775 5.894 4.534 Reddedilemez 

      

RDK+ ≠> ITH+ 0.844 7.091 3.869 2.719 Reddedilemez 

RDK+ ≠> ITH- 0.007 7.124 3.854 2.653 Reddedilemez 

RDK- ≠> ITH- 7.622** 11.368 6.415 4.633 Ret 

RDK- ≠> ITH+ 2.193 9.894 6.109 4.641 Reddedilemez 

      

IHR+ ≠> ITH+ 0.017 7.185 3.974 2.737 Reddedilemez 

IHR+ ≠> ITH- 3.496 12.079 8.201 6.484 Reddedilemez 

IHR- ≠> ITH- 47.079*** 13.812 6.548 4.551 Ret 

IHR- ≠> ITH+ 0.159 7.638 3.836 2.652 Reddedilemez 

      

ITH+ ≠> IHR+ 13.241*** 7.050 3.917 2.700 Ret 

ITH+ ≠> IHR- 1.268 8.261 3.900 2.639 Reddedilemez 

ITH- ≠> IHR- 9.831** 11.358 6.277 4.519 Ret 

ITH- ≠> IHR+ 2.511 11.957 8.034 6.344 Reddedilemez 

Sırasıyla (*) %10, (**) %5 ve (***) %1’de anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

Analiz sonuçları incelendiğinde, negatif şoklarda reel döviz kuru, ihracatın ve ithalatın 

nedeni olmakla birlikte; reel döviz kuru pozitif şoklarının, ithalat ve ihracat üzerinde hiçbir 

etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Reel döviz kurunda yaşanacak düşüşlerin ihracat üzerinde 

arttırıcı, ithalat üzerinde ise azaltıcı etki yapması beklenmekte iken, analiz sonuçlarına göre 

ihracatın, ithalatın tepkisine benzer davranış biçimi sergilediği belirlenmiştir. Ayrıca pozitif 

şoklarda reel döviz kurunun nedensel etkisinin görülmemesi, döviz kurunun dış ticaret üzerinde 

asimetrik etkisinin olduğunun göstergesidir. Bu bulgular kapsamında ithalatın ve ihracatın 

benzer tepkiler vermesi ithalata dayalı ihracat söyleminin de araştırılması gerektiğini akla 

getirmiştir. Bu nedenle, bu söylemin geçerliliğinin belirlenmesi için ithalatın ve ihracatın 

birbirleri ile olan nedenselliği incelenmiştir. Analiz sonuçlarında, negatif şoklarda ithalat ve 

ihracat arasında çift yönlü nedensellik bulunmakla birlikte, pozitif şoklarda ise tek yönlü olarak 

ithalat, ihracatın nedenidir sonucuna ulaşılmış ve ithalata dayalı ihracat görüşü desteklenmiştir. 
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SONUÇ 

Literatürde döviz kurlarının, ithalat ve ihracat üzerindeki etkilerini konu alan birçok 

çalışma mevcut olmakla birlikte döviz kurlarının dış ticaret değişkenleri üzerindeki etkisi 

konusundaki bulgularda fikir birlikteliğinin olmadığı görülmektedir. Ayrıca önceki 

çalışmalarda, değişkenler arası nedensellik pozitif-negatif şoklar ayrımı yapılmaksızın, etkilerin 

simetrik olduğu kabul edilerek ele alınmıştır. Bu çalışmada, reel döviz kurunda meydana gelen 

pozitif ve negatif şokların ithalat ve ihracat üzerindeki etkileri nedensellik analizi kapsamında 

incelenmiştir. Elde edilen bulgular reel döviz kurunda yaşanan artış şoklarının, bir diğer ifade 

ile Türk Lirası’nın değerlenmesinin ithalat ve ihracat üzerinde bir etkisinin bulunmadığını 

ancak, negatif şokların yani Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin, hem ithalat hem de ihracat 

üzerinde azaltıcı etki yaptığını göstermektedir. Reel döviz kurunun ise ithalat ve ihracat 

üzerinde asimetrik etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bu sonuçla reel döviz kurunun ithalat 

üzerinde beklentiye uygun etkisinin olduğu söylenebilir. Ancak analiz sonuçlarına göre, 

ithalatın gerek pozitif gerekse negatif şoklarda aynı yönlü ihracatın nedeni olması, ithalata 

dayalı ihracatın geçerli olduğunu göstermektedir.   

Çalışmanın bulguları, Türkiye’de politika yapıcıları tarafından özellikle dış ticaret 

dengesinin sağlanması için uygulanacak döviz kuru politikasının ithalat üzerinde başarılı ancak 

ihracat üzerinde başarısız olacağı yönündedir. İthalatın azaltılmasına yönelik uygulanacak 

politika, ihracatın da azalması sonucunu doğuracaktır. Elde edilen bu sonuç; Zengin (2001), 

Ciğerlioğlu (2007) ve Tapşın ve Karabulut (2013) çalışmaları ile benzerlik göstermektedir. 

Çalışmanın ithalat ve ihracat alt kalemleri kapsamında genişletilmesi, konunun daha derin 

perspektifte ele alınmasını sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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Yusuf AKAN* 

 Osman Cenk KANCA** 

 

 

Özet 

Politik iktisat yazınında, demokrasiye müdahale dönemleri ve referandumların 

makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri tartışılagelmiştir. Bu bağlamda, konunun 

Türkiye özelinde tartışılması ayrıca önem arz etmektedir. Bu kapsamda çalışmada, Türkiye’de 

1980-2014 yıllarını kapsayan bir dönemde “yolsuzluk”, “bütçe açıkları” ve “yatırım 

harcamaları”nın siyasal istikrarsızlıktan (askeri darbe, referandumlar) etkilenme düzeyi 

saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılarak söz konusu 

dönemde demokrasiye müdahale dönemlerinin ve referandumların Türkiye ekonomisinde 

“yatırım harcamaları”, “bütçe açıkları” ve “yolsuzluklar” üzerinde anlamlı bir etkisinin olup 

olmadığı test edilmiştir.  Analiz sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde; referandumların 

yatırım harcamaları üzerinde pozitif etki yaptığı, demokrasiye müdahale dönemlerinin ise 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Yine yolsuzluklarda meydana 

gelecek bir artışın yatırımlar üzerinde olumsuz bir etkiye yol açacağı gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Politik istikrarsızlık, Yatırım harcamaları, Bütçe açıkları, Yolsuzluklar 

 

INVESTMENT EXPENDITURES, BUDGET DEFICITS AND CORRUPTIONS WITHIN THE CONTEXT OF 

POLITICAL INSTABILITY: AN ECONOMETRIC APPROACH 

Abstract 

The intervention periods to democracy and the effects of referendums on 

macroeconomic variables have been argued in the literature of political economy. In this 

manner, dealing with this subject within Turkish context is also significant. To this end, this 

study attempted to determine to what extent corruption, budget deficit and investment spending 

were influenced by political instability (military coup, referendums) within the years of 1980-

2014 in Turkey. It was tested whether the intervention periods to democracy and referendums 

had significant effect on corruption, budget deficits and investment spendings in this 

aforementioned period by using ARDL bound testing approach. When evaluating the analysis 

results, it was achieved that referendums had positive effect on investment spendings, while the 

intervention periods to economy did not have statistically significant results. It was also 

observed that if corruption rate increased, investment would be affected negatively.  

Keywords: Political instability, Investment expenditures, Budget deficits, Corruptions 
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Giriş 

Politik istikrarsızlık tipleri ile ülkelere özgü iktisadi değişkenler arasındaki ilişkiler, 

geçmişten günümüze ilgi uyandıran ve üzerinde durulan konular arasında yer almaktadır. Zira 

iktisat yazınında politik istikrarsızlık; ülkelerin ekonomik yapısını etkileyen önemli bir sorun 

olarak görülmektedir. Ülke ekonomilerindeki politik istikrarsızlıkların makroekonomik 

değişkenleri ne yönde ve ne miktarda etkileyeceği gibi sorular, bilhassa politik istikrarsızlıktan 

yoğun bir şekilde etkilenen ülkeler özelinde ayrı bir önem taşımaktadır. 

Türkiye ekonomisi özellikle 1980 sonrası dönemde bir dizi kapsamlı uyum politikalarının 

izlendiği bir dönemden geçmiştir. İzlenen bu politikaların yaşanan siyasal istikrarsızlıklardan 

etkilenmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. 1980 sonrası süreçte, özellikle 1990’lı yıllardaki gerek 

siyasi gerekse ekonomik açıdan hassas ve kırılgan yapısı ile Türkiye, zaman zaman 

demokrasiye müdahale dönemlerini tecrübe etmiştir (1980 askeri darbesi, 1997 yılı 28 Şubat 

süreci, 2007 yılı E-Muhtıra) (Akıncı, 2013). Referandumlar olarak ise; 1982 anayasa 

referandumu, 1987 siyasi yasakların kalkıp kalkmaması referandumu, 1988 yerel seçimlerin öne 

alınıp alınmaması referandumu, 2007 Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesi ve bazı 

anayasal değişiklikler referandumu ve 2010 anayasa değişikliği referandumunu yaşamıştır. Tüm 

bu yaşananların ekonomi üzerinde birtakım izler bırakması kaçınılmazdır. Bu çalışmada politik 

istikrasızlık göstergesi olan bu unsurların, 1980-2014 döneminde Türkiye ekonomisinde 

yatırımlar, bütçe açıkları ve yolsuzluklar üzerinde etkileri araştırılmaktadır.   

Politik istikrarsızlık, ekonometrik çalışmalarda kullanılan ve ölçümlemesi zor olan değişkenler 

arasında yer almaktadır. Literatürde politik istikrarsızlığa genel olarak hükümet değişiklikleri ve 

sosyal parçalanmışlık–politik şiddet şeklinde iki pencereden bakılmaktadır (Alesina ve Perotti, 

1996). Para ve maliye otoritelerinin ufkunu daraltan ve kısa vadeli-kısır kararlar almalarına 

sebebiyet veren politik belirsizlik, aynı zamanda ekonominin aktörlerine ve gidişatına olumsuz 

olarak tesir edebilmektedir (Karahan ve Karagöl, 2014: 1). Bir yönüyle bakıldığında 

istikrarsızlığın ekonominin dengesini etkileyebileceği, toplumun refah düzeyine etki edeceği ve 

ekonominin üretim gücünü artırmaya etkide bulunan kamu yatırımları üzerinde etkilere yol 

açabileceği izlenmektedir (Carmignani, 2003, Brunetti, 1998; Chen ve Feng, 1996; Gürsoy, 

1980; Uluatam, 2003).  Aynı şekilde, söz konusu faktörler; bütçe açıkları üzerinde negatif etki 

doğurabilmektedir (Cebula, 1987: 106; Begg, Fischer ve Dornbusch, 1994; Önder, 2000). Bu 

ortamda, bütçe açıklarının borçlanmayla finansmanı ve bu finansmanın süreklilik arz etmesi 

belli sorunları çözmekten ziyade ekonomik ve sosyal dengesizlikleri (çatışmaları) artırmaktadır 

(İnce, 2001: 30).  

Sadece gelişmekte olan ülkelerin değil aynı zamanda gelişmiş olan ülkelerin de yaşadığı 

problemi olan yolsuzluk, özellikle politik istikrarsızlık durumlarında artabilmektedir. Yine 

yaşanan  kaotik ortam; müteşebbisleri karamsarlığa itebilmekte, hukuki süreçlerin olumsuz 

yönde  etkilenmesine yol açabilmekte (yolsuzluğun artması) ve uzun vadeli-tutarlı iktisadi 

faaliyetlerin oluşmamasına neden olabilmektedir (Persson vd., 2001; İnsel, 1991). Siyasi 

belirsizliğin hüküm sürdüğü zaman dilimlerinde, genellikle, bütçe harcama kalemlerinden 

yatırımların payı düşebilmekte (Tavares ve Wacziarg, 2001; Asteriou ve Price, 2000) ve borç 

ödemelerinde bir yükseliş gözlenebilmektedir (Şanlısoy ve Kök, 2010: 11). Siyasi otoritenin 

(kamu gücünün) ve/veya kamu çalışanlarının yetkilerini, kişisel menfaatleri doğrultusunda ya da 

kendilerine yakın gruplara çıkar sağlamak için görevlerini suiistimal etmeleri şeklinde 

tanımlanan yolsuzluk (Adaman vd., 2001); politik istikrarsızlık paralelinde ekonomik sistemin 

akışkanlığının tökezlemesiyle büyük boyutlara ulaşabilmekte, özel çıkar ve baskı gruplarını 

doğurabilmekte, belli çıkar gruplarının elini kuvvetlendirerek toplumsal dengesizliklere 

(çatışmalara) sebebiyet verebilmektedir. Öte yandan, gelir dağılımı bozukluğuna yol açan bu 

süreç, yapısal aksaklıklara neden olabildiği gibi gerek sosyal gerekse politik kaotik ortama 
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zemin hazırlayabilmektedir. Ayrıca, bu durum çok sayıda kanal vasıtasıyla, yatırım kararlarının 

geleceğe ertelenmesine, doğrudan yabancı yatırımların azalmasına, kamu tüketim 

harcamalarının artışına, özel yatırımları ve ülkedeki büyüme üzerinde olumsuz etkilere yol 

açabilmektedir (Mo, 2001: 66-79; Calvo ve Drazen, 1997; Devereux ve Wen, 1998; Rodrik, 

1991). 

Literatür 

Politik iktisat literatüründe, siyasi istikrarsızlık ve bunun iktisadi etkileri, birçok 

iktisatçı tarafından farklı ülke, dönem ve değişkenler kullanılarak test edilmiştir. Bu konuda 

dikkatleri çeken çalışmalardan; Schneider ve Frey (1985), panel veri tekniğini kullanarak, 80 az 

gelişmiş ülke ekonomisi üzerine yaptıkları çalışmalarında, politik istikrarsızlığın doğrudan 

yabancı yatırımları önemli derecede azalttığı sonucuna ulaşmışlardır. Paldam (1987), 

çalışmasında 8 Latin Amerika ülkesini 1946-84 dönemi için incelemiş ve askeri rejim 

dönemlerinde enflasyonun tavan yaptığına ilişkin ampirik kanıtlara ulaşmıştır. Mbaku (1988), 

45 Afrika ülkesi üzerine yaptığı çalışmasında, çeşitli politik istikrarsızlık durumlarını ekonomik 

gelişme göstergeleri üzerine regres etmiştir. Elde edilen bulgular, politik istikrarda meydana 

gelebilecek bir eksikliğin, ekonomik durgunluğa katkı yapacağı yönündedir. Roubini (1991), 

yatay kesit analizlerini kullanarak gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerine yaptığı 

çalışmasında, siyasi belirsizlik durumunda yaşanabilecek bir artışın daha büyük bütçe açıklarına 

sebebiyet vereceğine ilişkin ampirik kanıtlara ulaşmıştır. Fosu (1992), 31 Afrika ülkesini 1960-

86 dönemi için yatay kesit verilerden yararlanarak incelemiş ve yaşanabilecek politik 

istikrarsızlığın ülkelerin büyümeleri üzerinde azaltıcı etkide bulunduğunu ortaya koymuştur. 

Yine, Mauro (1993), Afrika ve Latin Amerika ülkeleri üzerine yaptığı çalışmasında, regresyon 

analinizi kullanarak siyasi belirsizlikle yatırımlar arasında ters yönlü ilişki olduğunu ortaya 

koymuştur. Alesina ve Perotti (1996), 1960-1985 dönemi ve 71 ülke üzerine yaptıkları 

çalışmalarında, regresyon tekniğini kullanarak siyasi istikrarsızlığın yatırımları negatif etkilediği 

bulgusuna ulaşmışlardır. Svensson (1998) çalışmasında 100 ülkeyi yatay kesit tekniği ile 

incelemiş, kaotik politik ortamın yolsuzlukları artırdığını tespit etmiştir. Annet (2001), Afrika, 

Latin Amerika ve Doğu Asya ülkeleri üzerine yaptığı çalışmasında 1960-1980 döneminde panel 

veri tekniğini kullanarak toplumsal çatışma ve kutuplaşmaların politik istikrarsızlığa ve 

dolayısıyla daha yüksek kamu tüketim harcamalarının yapılmasına neden olduğunu 

vurgulamışlardır.  

Nel (2003), çalışmasında Sub-Saharan Afrika ülkelerini 1986-1997 dönemi için OLS 

metoduyla incelemiş ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin ülkelerin politik istikrarsızlığı üzerinde 

herhangi bir etkiye sahip olmadığını tespit etmiştir. Darby vd., (2004) çalışmasında OECD 

ülkelerini 1963-1996 dönemi için incelemiş ve siyasi belirsizliğin yatırımlar üzerinde negatif ve 

anlamlı etkiler yaptığına ilişkin bulgular elde etmiştir. Aisen ve Veiga, (2006), 1960-99 dönemi 

ve 100 ülke için panel veri tekniğini kullanarak yaptıkları çalışmada, politik istikrarsızlık 

seviyesinin yükselmesinin daha yüksek enflasyon oranlarına neden olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Campos ve Karanasos (2008), çalışmasında, Arjantin ekonomisini 1896-2000 

dönemi için ARCH modeli ile incelemişler ve informal politik belirsizliklerin büyümeyi negatif 

yönde, formal politik belirsizliklerin ise büyüme üzerinde endirekt etki yaptığı sonucuna 

ulaşmışlardır.  Pelligrini ve Gerlah (2008), 107 ülkeyi içeren çalışmalarında, kesit regresyon 

analizi kullanmışlar, ülkedeki siyasi istikrarsızlığın yolsuzluğu artırdığı, uzun süre demokrasi ile 

yönetilmiş ülkelerde daha az yolsuzluk rastlandığına ilişkin kanıtlar elde etmişlerdir. Campante 

vd., (2009), siyasi istikrar ve yolsuzluk arasındaki ilişkileri 136 ülke özelinde 1996-2005 
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dönemi için panel veri tekniği ile araştırmışlar, politik süreçteki istikrarsızlığın yolsuzlukları 

artıracağını ileri sürmüşlerdir.  

Richard (2009), çalışmasında, 25 adet politik istikrarsızlık göstergesini ele almış ve 

dinamik panel tekniği ve GMM modeli ile politik istikrar göstergelerinin büyüme üzerinde 

farklı etkiler yaptığını bulmuştur. Özellikle politik rejim değişikliğinin ekonomik büyüme 

üzerinde negatif etki yaptığı çalışmada tespit edilmiştir. Klomp ve Haan (2009), 100 ülkeye 

ilişkin 1960-2005 dönemini kapsayan çalışmalarında, dinamik panel modelini kullanmışlar ve 

politik istikrarsızlık ve belirsizliğin bazı boyutlarının ekonominin dengesizliği artırdığını 

bulmuşlardır. Khan ve Saqib (2011), çalışmalarında, Pakistan ekonomisini 1951-2007 dönemi 

için GMM tekniği ile incelemiştir. Elde edilen bulgular, politik istikrarsızlığın ülkede yüksek 

enflasyona yol açtığı şeklindedir. Julio ve Yook (2012) çalışmalarında, 48 ülkeyi 1980-2005 

dönemi için incelemişler ve politik belirsizlik durumlarında firmaların ekonomideki belirsizlik 

ortamı çözülünceye kadar yatırım harcamalarını azaltma eğiliminde olduklarını ifade 

etmişlerdir. Barugahara (2015), 49 Afrika ülkesi için GARCH tekniğini kullanarak 1985-2009 

periyodunda politik istikrarsızlık dönemlerinde enflasyon üzerinde bir değişkenliğe yol açıp 

açmadığını araştırmıştır. Sonuçlar, siyasi belirsizliğin enflasyon üzerinde pozitif ve önemli 

derecede etki yaptığını göstermektedir. 

Konuyla ilgili Türkiye ekonomisine yönelik yapılan çalışmalardan; Akyurek (1999) 

çalışmasında, tek parti hükümetleri ile zayıf yapılı koalisyon hükümetlerinin Türkiye 

ekonomisindeki etkilerini karşılaştırmalı olarak bulmaya çalışmıştır. Ekonomik problemlerin 

çözümünde koalisyon hükümetlerinin daha kısa vadeli çözümlere gittiğini ve büyük ölçüde mali 

politikaların belirleyicisinin politik gelişmeler olduğunu bulgusuna ulaşılmıştır. Tutar ve Tansel 

(2000), 1960-1997 dönemine ilişkin yaptıkları çalışmada, bağımsız değişken olarak seçimleri ve 

koalisyon hükümetlerini, bağımlı değişken olarak ise cari yatırım, transfer harcamalarını ve 

GSMH’yı kullanmışlardır. Regresyon yöntemi ile yapılan tahminlerde, seçimlerden önce ve 

koalisyon hükümetleri döneminde bütçe açığının arttığı dair ampirik kanıtlara varılmıştır. Eren 

ve Bildirici (2001), EKK tekniğini kullandıkları çalışmalarında, politik istikrarsızlık olarak, 

“politik risk”, “koalisyon hükümetleri”, “seçmenlerin kararsızlığı”, “terör”, “siyasi kaotik” 

ortamı ele almışlar ve bu tür türbülansların, düşük büyümeye, enflasyona, düşük yatırıma, kamu 

harcamalarında ve faiz oranında yükselmeye neden olduğu neticesine varmışlardır. İsmihan 

(2003), Türkiye ekonomisinde 1963-1999 dönemini zaman serisi metodolojisiyle incelemiş ve 

elde edilen sonuçlar, herhangi bir politik belirsizlik durumunun, büyüme, sermaye artırımı, özel 

ve kamu yatırımları üzerinde yıpratıcı etki yaptığını göstermiştir. Telatar ve Telatar (2004), 

Türkiye’de 1951-2001 dönemi için, ekonomik büyüme ile politik rejim değişikliği olasılığı 

arasındaki ilişkiyi belirlemeye çalışmışlardır. Elde edilen bulgular ekonomik büyüme 

oranındaki düşüşün askeri müdahale yoluyla hükümet değişikliği olasılığını artırmasına yönelik 

kanıtlara ulaşmışlardır. Kuştepeli ve Önel (2005), 1976-2004 dönemine ilişkin yaptıkları 

çalışmada, Türkiye’de koalisyon hükümetleri döneminde meydana gelen parçalanmışlıkların 

borç/GSYİH oranında çok küçük bir artışa sebebiyet verdiğini ancak genellikle hükümetlerin 

ideolojik görüşlerinin, kutuplaşmanın ve parçalanmışlıkların bütçe açıkları üzerinde kayda değer 

bir etkisinin olmadığını tespit etmişlerdir. Bolatoğlu (2007), Türkiye ekonomisinde yaşanan sık 

hükümet değişikliklerinin satın alma gücü paritesinde önemli sapmalara neden olduğunu tespit 

etmiştir. Güvel ve Koç (2010), içinde Türkiye’nin de bulunduğu 33 gelişmekte olan ülke 

ekonomisini 2003-2007 dönemi için yatay kesit analizi yardımıyla incelemiş ve siyasi 

istikrarsızlık ile bütçe dengesi arasındaki negatif ilişkiye yönelik ampirik bulgulara 

ulaşmışlardır. 
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2. Veri Seti ve Ekonometrik Yöntem 

Bu çalışmada 1980-2014 dönemine ilişkin yıllık veriler kullanılarak ve ARDL 

tekniğinden faydalanılarak söz konusu dönemde demokrasiye müdahale ve referandumların 

Türkiye ekonomisinde “yatırım harcamaları”, “bütçe açıkları” ve “yolsuzluklar” üzerinde bir 

etkisinin olup olmadığı test edilmeye çalışılmıştır. Yatırım harcamaları (INV) ve bütçe açıkları 

(BD) TCMB (bümko) (Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı) raporları ve veri dağıtım 

sisteminden, yolsuzluk (COR) serisi ise “Uluslararası Saydamlık Örgütü”nün resmi internet 

[Transparaency International (TI) nın CPI yolsuzluk endeksi] sitesinden derlenmiştir. Yolsuzluk 

serisi (CPI) 1995 sonrası yayınlanmaya başlandığı için, 1980-1994 arası döneme ilişkin vergi 

kaybı/GSYİH verisi (Erkuş ve Karagöz, 2009) vekil (proxy) değişken olarak analize katılmıştır. 

Çalışmada askeri darbe dönemleri (ARM) ve referandumlar (REF) ise kukla (dummy) 

değişkenler olarak kullanılmışlardır. 

Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen sınır testi tekniği, diğer eşbütünleşme (Engle-

Granger ve Johansen eşbütünleşme) analizlerine kıyasla daha etkin bir yöntemdir. Sınır testi 

yaklaşımı, serilerin durağanlık seviyeleri farklı olsa da eşbütünleşme analizine imkân 

tanımaktadır. Diğer bir ifadeyle, “sınır testi yaklaşımıyla serilerin hangi düzeyde durağan 

olduğuna bakılmaksızın iki değişken arasında koentegre ilişkisinin var olup olmadığı 

araştırılabilmektedir. Bu amaçla öncelikle kısıtlanmamış hata düzeltme modeli (Unrestricted 

Error Correction Model; UECM) oluşturulmaktadır (Tanrıöver ve Yamak, 2015: 192; Kutlar, 

2009). Sınır testi, iki aşamadan oluşmakta, öncelikle değişkenler arasında eşbütünleşme 

ilişkisinin olup olmadığına bakılmaktadır. Daha sonra değişkenler arasında bir eşbütünleşme 

ilişkisinin mevcut olması durumunda ARDL (Autoregressive Distributed Lag) modeli 

kullanılarak kısa ve uzun dönem ilişkiler tahmin edilmektedir (Pesaran vd., 2001; Aksu ve 

Başar, 2009). 

Bulgular 

Analizde kullanılan serilerin bireysel zaman serisi özellikleri, Genişletilmiş Dickey-

Fuller ve Phillips-Perron birim kök testleri yardımı ile tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, 

Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Birim Kök Test Sonuçları 
 

ADF Birim Kök Test Sonuçları 

Seriler Sabitli-trendsiz Sabitli-trendli Sabitsiz-trendsiz   

BD -1.353395 -1.157278 -0.822634   

COR -2.375845 -2.271981 -0.095990   

INV -2.252557 -1.753969 -0.959071   

  

DBD -3.887214***     -3.888877**   -3.968247*** I(1) 

DCOR        -2.566721 -2.709760 -2.510841** I(1)  

DINV -4.670177***       -5.211218***   -4.743315*** I(1) 
*** ise 0.01 anlamlılık seviyesinde üzerinde bulunduğu istatistiğin anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

** ise 0.05 anlamlılık seviyesinde üzerinde bulunduğu istatistiğin anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

* ise 0.10 anlamlılık seviyesinde üzerinde bulunduğu istatistiğin anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 
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PP Birim Kök Test Sonuçları 

Seriler Sabitli-trendsiz Sabitli-trendli Sabitsiz-trendsiz   

BD -1.877440 -1.745452 -1.258982   

COR     -2.969651** -2.968324 -0.685484 I(0) 

INV -2.252557 -1.542346 -0.965045 

 DBD -5.581398*** -5.616878*** -5.666380*** I(1) 

DCOR -8.275116*** -8.230234*** -8.264734*** I(1) 

DINV -6.331995*** -7.753829*** -6.369515*** I(1) 
*** ise 0.01 anlamlılık seviyesinde üzerinde bulunduğu istatistiğin anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

** ise 0.05 anlamlılık seviyesinde üzerinde bulunduğu istatistiğin anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

* ise 0.10 anlamlılık seviyesinde üzerinde bulunduğu istatistiğin anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

Tablo 1’de verilen sonuçlara göre, ADF ve PP test sonuçları birbirleriyle 

örtüşmemektedir. ADF birim kök test sonuçlarına göre tüm değişkenler fark değerlerinde 

durağan bulunmuştur. Ancak, PP birim kök test sonuçlarına göre ise, COR değişkeni dışındaki 

tüm değişkenler fark durağandırlar. Değişkenlerin aynı dereceden durağan olmamaları, bilinen 

eşbütünleşme tekniklerinin kullanımına izin vermemiş (Aksu ve Başar, 2009) ve bu sebepten 

ötürü tahminler (kısa ve uzun dönemli ilişiler), Sınır Testi Yöntemi (Bound Testing Approach) 

vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Önce uzun dönem ilişkinin olup olmadığı tahmin edilmiş ve 

sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. Gecikme uzunlukları “Akaike Bilgi Kriteri” ile belirlenerek (7, 

7, 3) olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 2: ARDL(7,7,3) Sınır Testi Sonuçları 

INV͢͢͢͢  ⇒Bağımlı Değişken Katsayılar t İstatistiği Prob. 

INV(-1) 

INV(-2) 

INV(-3) 

INV(-4) 

INV(-5) 

INV(-6) 

INV(-7) 

BD 

BD(-1) 

BD(-2) 

BD(-3) 

BD(-4) 

BD(-5) 

BD(-6) 

BD(-7) 

COR 

COR(-1) 

COR(-2) 

COR(-3) 

ARM 

REF 

C 
 

0.347052 

0.400987 

-0.172150 

0.455405 

-0.517210 

0.098475 

-0.591737 

-0.013114 

0.012024 

0.064991 

-0.026205 

0.019518 

-0.044284 

0.034764 

0.023874 

0.062677 

0.000995 

0.034858 

-0.111489 

0.074559 

0.647329 

2.390692 
 

1.699764 

1.441998 

-0.544187 

1.568958 

-1.876425 

0.470175 

-2.799829 

-0.450597 

0.315980 

1.645282 

-0.730044 

0.509712 

-1.193750 

0.812587 

0.722216 

1.275994 

0.017591 

0.600595 

-2.187953 

0.217611 

2.655737 

2.820780 
 

0.1401 

0.1994 

0.6059 

0.1677 

0.1097 

0.6548 

0.0312 

0.6681 

0.7627 

0.1510 

0.4929 

0.6285 

0.2776 

0.4475 

0.4973 

0.2491 

0.9865 

0.5701 

0.0713 

0.8349 

0.0377 

0.0303 
 

R2 

DW 

F-istatistiği 

0.92 

2.49 

           3.40 (0.06) 

Sınır Testi 

F= 4.76 

Kritik Değerler 

                   %1                   4.13-5 

                                      %5                   3.1-3.87 

                                      %10                 2.63-3.35 
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Tahmin edilen sınır testi sonuçlarına göre %5 önem düzeyinde uzun dönemli bir ilişki 

olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar ışığında hata düzeltme modeli tahmin edilmiş ve 

sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3: ARDL Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 

INV͢͢͢͢  ⇒Bağımlı Değişken Katsayılar t İstatistiği Prob. 

D(INV(-1) 

D(INV(-2) 

D(INV(-3) 

D(INV(-4) 

D(INV(-5) 

D(INV(-6) 

D(BD) 

D(BD(-1) 

D(BD(-2) 

D(BD(-3) 

D(BD(-4) 

D(BD(-5) 

D(BD(-6) 

D(COR) 

D(COR(-1) 

D(COR(-2) 

D(ARM) 

D(REF) 

CointEq(-1) 
 

0.259497 

0.706167 

0.498959 

0.966549 

0.499851 

0.606766 

-0.015602 

-0.072244 

-0.007771 

-0.024926 

-0.019114 

-0.058315 

-0.012823 

0.058307 

0.076113 

0.114255 

0.062321 

0.760380 

-0.915441 
 

1.926810 

3.846460 

3.679574 

4.961183 

4.337617 

4.368575 

-0.818992 

-3.460457 

-0.413302 

-1.381145 

-1.064172 

-3.046652 

-0.609612 

2.004653 

3.123362 

3.893595 

0.451618 

5.668492 

-5.705806 
 

0.1023 

0.0085 

0.0103 

0.0025 

0.0049 

0.0047 

0.4441 

0.0135 

0.6938 

0.2165 

0.3282 

0.0226 

0.5645 

0.0918 

0.0205 

0.0080 

0.6674 

0.0013 

0.0013 
 

Uzun Dönem Katsayıları 

BD 

COR 

ARM 

REF 

C 
 

0.073090 

-0.013234 

0.076144 

0.661096 

2.441533 
 

        2.819425 

         -0.221660 

          0.209494 

          3.446920 

          8.395665 
 

0.0304 

0.8319 

0.8410 

0.0137 

0.0002 
 

 

Tahmin sonuçlarına göre; referandumların yatırım harcamaları üzerinde pozitif etki 

yaptığı, demokrasiye müdahale dönemlerinin ise istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip 

olmadığı görülmektedir. Öte yandan, yolsuzluklardaki artışın, yatırımları azaltma yönünde bir 

etkiye neden olduğu; bütçe açıklarındaki artışın ise yatırımlar üzerinde artırıcı yönde olduğu 

görülmektedir. 

Sonuç  

Politik iktisat yazınında, demokrasiye müdahale dönemleri ve referandumların 

makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri tartışılagelmiştir. Bu bağlamda, konunun 

Türkiye özelinde tartışılması ayrıca önem arz etmektedir. Bu kapsamda çalışmada, Türkiye’de 

1980 sonrası tecrübe edilen demokrasiye müdahale ve referandumların bütçe açıkları, yatırımlar 

ve yolsuzluklara etkisi üzerine durulmaktadır. Bu amaçla bir model oluşturularak sınır testi 

yaklaşımıyla ekonometrik tahmin yapılması yoluna gidilmiştir.  

Çalışmada, Türkiye’de 1980-2014 yıllarını kapsayan bir dönemde “yolsuzluk”, “bütçe 

açıkları” ve “yatırım harcamaları”nın siyasal istikrarsızlıktan (askeri darbe, referandumlar) 

etkilenme düzeyi saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılarak 

söz konusu dönemde demokrasiye müdahale dönemlerinin ve referandumların Türkiye 
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ekonomisinde “yatırım harcamaları”, “bütçe açıkları” ve “yolsuzluklar” üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olup olmadığı test edilmiştir.   

  Modelin tahmin sonuçlarına göre, Türkiye’de referandum dönemlerinde yatırım 

harcamalarının olumlu olarak etkilendiğine dair kanıtlar elde edilmiştir. Buna karşılık 

demokrasiye müdahale dönemlerinde ise yatırımların arttığına dair istatistiksel olarak anlamlı 

bulgulara rastlanmamıştır. Öte yandan, yolsuzluklardaki artışın yatırımları azalttığı görülmüştür.  
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SİVAS İLİNİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ 

Aydın ÜNSAL* 

 Seher Nur SÜLKÜ** 

 

Özet 

Bu çalışmada Sivas ilinin gelişmişliği diğer illerimiz ile kıyaslayarak karşılaştırmalı 

olarak incelenmiştir. Bu amaçla 81 ilimiz için gelişmişlik düzeylerini etkiledikleri düşünülen 

sosyo-ekonomik göstergelerden 58 tanesi literatür takip edilerek seçilmiştir. Güncel veriler 

Kalkınma Bakanlığı’ndan elde edilmiştir. Çalışmada öncelikle illerin gelişmişliğini etkileyen 

faktörler belirlenmiştir. Bu amaçla çok değişkenli istatistik yöntemlerinden olan temel 

bileşenlerden yararlanılarak faktör analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda, 58 değişken 10 

faktöre indirgenmiştir; toplam varyansın %84.26’sının önemli faktörlerce açıklanabildiği 

görülmüştür. Bu faktörlerden bazılarında Sivas başarılı performans göstermiştir, örneğin: Sağlık 

ve Yüksek Öğretim’ de 14. sırada ve GSM aboneliğinde 8. sıradadır. Ancak Sivas, istihdamda 

(67.) ve üretimde (76.) alt sıralarda yer almaktadır.  Analizimizin devamında, her bir faktörün 

toplam varyansı açıklamadaki payları dikkate alınarak iller için gelişmişlik endeksleri 

oluşturulmuştur. Gelişmişlik endeksleri sıralandığında Sivas’ın 61. sırada olduğu görülmüştür. 

Çalışmamızda illerin gelişmiş endeksleri kıyaslanarak beş tane gelişmişlik düzeyi 

tanımlanmıştır. Sonuçlarımıza göre Sivas gelişmişlikte dördüncü düzeyde bulunsa bile 

gelişmişlik endeksindeki küçük bir artışla üçüncü düzey gelişmişliğe yükselebilecek 

durumdadır.  

Anahtar Kelimeler: Sivas, Gelişmişlik Düzeyi, Temel bileşenler analizi, Faktör Analizi 

DETERMINATION OF SİVAS PROVINCE’S LEVEL OF DEVELOPMENT 

Abstract 

In this study the development level of Sivas city is explored in a comparative manner by 

checking it against to other cities’ performances. For this aim, for 81 cities 58 of socio 

economic indicators that are thought to affect the development levels are chosen following to 

the literature. The updated data is obtained from the Development Ministry. Firstly, factors that 

are influencing the development level of the cities have been determined. For this aim factor 

analysis is employed using the principal components methodology which is a multivariate 

statistical method. As a result, 58 indicators have been reduced into 10 factors which are 

explaining 84.26% of total variation. According to some of these factors Sivas performs 

successfully, like: in Health and Higher Education it ranks 14th and in GSM subscription it 

ranks 8th. But, Sivas is located at the back row in employment (67th) and in production (76th). 

Furthermore, the development index for each city has been constructed considering the share of 

each factor in explaining the total variation. When the development indices are put in 

descending order it is seen that Sivas is located at 61th rank.  In our study five development 

level have been defined by comparing the development indices of the cities. According to our 

results even though Sivas is at the fourth level of development it can reach to third level by a 

little increase in its development index. 

Key Words: Sivas, Development Level, Principal Components Analysis, Factor Analysis 

                                                   
* Prof. Dr., Gazi Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü,  aunsal@gazi.edu.tr 
**Doç. Dr., Gazi Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü,  nursulku@gazi.edu.tr 



 

 

 

17
th

 International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

353 

 

GİRİŞ 

İllerin gelişmişlik durumlarının ve olası gelişme potansiyellerinin incelenmesi, 

izlenecek bölgesel büyüme politikalarına yön vererek bölgede yaşayan nüfusun yaşam 

kalitesinin ve refah düzeyinin yükseltilebilmesi için çok önemlidir.  Bu çalışmanın amacı Sivas 

ilinin gelişmişliğini diğer iller ile kıyaslayarak analiz etmektir.  

Literatürde, illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmiş sıralamasını belli yıllar için 

inceleyen sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır (Murat Atan vd., 2004; Dinçer vd., 1996; Dinçer 

vd., 2003; Kalkınma Bakanlığı, 2013). Gelişmişlik araştırmasını sadece bir sene için yapmak 

yeterli değildir, sürekli olarak endeks yinelenmeli ve yıldan yıla illerin performanslarındaki 

gelişim takip edilmelidir. Bu nedenle makalemizde en güncel veri seti kullanılarak illerin 

gelişmişliği incelenmiştir. Ayrıca, literatürdeki çalışmalarda Sivas’ın performansı üzerinde 

detaylı araştırmaya yer verilmemiştir. Dolayısıyla makalemizin bu boşlukları gidermesi 

amaçlanmıştır. Çalışma sonuçlarımızın Sivas ilinin ekonomik gelişmesini sağlamak için nasıl 

bir yol izleneceği hakkında ışık tutması beklenmektedir. 

Gelişmişliği kıyaslamada standart bir kıyaslama ölçüsü yoktur (Nielsen, 2011). 

Gelişmişlik kıyaslamalarında gelir önemli bir gösterge olsa da bu gösterge tek başına yeterli 

değildir. Gelir, istihdam düzeyi gibi üretime ait nicel değişkenlerin yanı sıra özel hayata saygı, 

mutluluk, yaşam memnuniyeti gibi nitel ve sübjektif değişkenler de yaşam kalitesini ve 

dolayısıyla gelişmişlik düzeyini belirlemede önemli göstergelerdir.  

Dolayısıyla araştırmamızda geniş yelpazede birçok sosyo-ekonomik göstergenin 

kapsanmasına özen gösterilmiştir. Analizlerimizde, 81 ilimizin her biri için gelişmişlik 

düzeylerini etkiledikleri düşünülen gelir, eğitim, sağlık, istihdam, rekabetçilik, erişilebilirlik 

(ulaşım), yaşam kalitesi, demografik değişkenler ve mali göstergelerden 58 değişken 

değerlendirilmiştir. Güncel veri seti Kalkınma Bakanlığı’ndan elde edilmiştir. 

Çalışmada öncelikle illerin gelişmişliğini etkileyen faktörler belirlenmiştir. Bu amaçla 

çok değişkenli istatistik yöntemlerinden olan temel bileşenlerden yararlanılarak faktör analizi 

uygulanmıştır. Temel bileşenler analizi ve faktör analizi yöntemleri, birbirleri ile yüksek 

korelasyona sahip çok sayıdaki değişkeni birbirleriyle ilişkisiz az sayıda değişkene indirgemek 

üzere geliştirilmiştir. Analimiz sonucunda 58 değişken 10 faktöre indirgenmiştir. Elde edilen 

faktörlerin varyans açıklama yüzdeleri incelenerek, toplam varyansın %84.26’sının önemli 

faktörlerce açıklanabildiği ortaya konulmuştur.  

Analizimin devamında, faktörlere yükleme yapan değişkenler incelenerek, değişkenler 

arasındaki ortak nokta belirlenmiş ve faktörler isimlendirilmiştir. Buna göre faktörlerimizin 

isimleri sırasıyla: Sanayi ve Banka Mevduat Hacmi, İstihdam, Sağlık ve Yüksek Öğrenim, 

Üretim, Kırsal Yaşam ve Okuryazarlık, Genç Nüfus ve Psikoloji, İşletmecilik, Kazanç, GSM 

Aboneliği ve son faktörümüz Çevre’dir. Çalışmamızda öncelikle Sivas’ın bu faktörler altındaki 

performansı diğer iller ile kıyaslanarak incelenmiştir. Bu faktörlerden bazılarında Sivas başarılı 

performans göstermiştir, örneğin: Sağlık ve Yüksek Öğretim’ de 81 il içinde 14. sırada ve GSM 

aboneliğinde 8. sıradadır. Ancak Sivas, istihdamda (67.) ve üretimde (76.) alt sıralarda yer 

almaktadır.  

  Bu faktörleri tek tek değerlendirmek Sivas ilinin gelişmişliğini hakkında bir fikir 

vermektedir. Fakat, faktörlerin etkilerini eşanlı olarak değerlendirmek elzemdir. Bu amaçla, her 

bir faktörün toplam varyansı açıklamadaki payları dikkate alınarak iller için gelişmişlik 

endeksleri oluşturulmuştur. Gelişmişlik endeksleri karşılaştırıldığında Sivas’ın 81 ilimiz içinde 

61. sırada olduğu görülmüştür. 
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Bu makalenin düzeni şu şekildedir:  İkinci Bölüm’de temel bileşenler analizi ve faktör 

analizi yöntemleri tanıtılmıştır. Üçüncü Bölüm’ de çalışmamızın bulguları detaylı olarak 

sunulmuştur. Bulgularımız hakkında tartışma ve literatürde yer alan çalışmalar ile karşılaştırma 

sonuç bölümünde yer almaktadır. Ekte, faktör analizinde kullandığımız “Dönüştürülmüş Yük 

Matrisi” verilmiştir. 

II. YÖNTEM 

Bu bölümde temel bileşenler analizi ve faktör analizi tanıtılacaktır. Bunlar literatürde 

çok iyi bilinen yöntemlerdir. Bu nedenle yöntemler, haklarındaki önemli noktalara değinilerek 

özetlenmiştir.      

TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ VE FAKTÖR ANALİZİ 

Faktör analizi ve temel bileşenler analizi yöntemleri, çok sayıdaki birbirleri ile ilişkili 

değişkenlerden birbirleriyle ilişkisiz az sayıda değişken elde etmek amacıyla kullanılmaktadır 

(Flury, 1998; Johnson ve Wichern,2007). Bu durum Şekil 1’de sembolik olarak gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Faktör Analizi: Amaç 

Kaynak: Tatlıdil,2002 

 

Diyelim ki, X1,X2,...Xp, p değişkene ilişkin yapılan gözlem değerleri olsun öyle ki 

bunlardan oluşan X matrisinin ortalama vektörü 𝐸(𝑋) = 𝜇  ve kovaryans matrisi 𝑣𝑎𝑟 −
𝑐𝑜𝑣(𝑋) = 𝐸(𝑋 − 𝜇)(𝑋 − 𝜇)′ = Σ  olsun. Temel bileşenler analiziyle, X1, X2,....,Xp 

değişkenlerinin doğrusal bileşenlerinden oluşan ve aralarındaki korelasyon katsayısı sıfır olan 

yani birbirlerinden ilişkisiz yeni bir değişken kümesinin (Y1, Y2,....,Yp) varlığı araştırılır, öyle ki 

  Y1 = v11 X1  + v12 X2 +......+ v1p Xp   

  Y2 = v21 X1  + v22 X2 +......+ v2p Xp   

                         …                       ... 

                        Yp = vp1 X1  + vp2 X2 +......+ vpp Xp                                                         (1) 

 

(1) nolu denklem sistemi elde edilir, burada eşitliği sağlayan p2-tane vij sabiti bulunur i= 

1,2,....,p. Herhangi bir i için Yi değişkeni incelendiğinde, Yi değişkeninin orijinal değişkenlerin 

(X1, X2,....,Xp) doğrusal bileşeni olduğu görülür. Temel bileşenler X1, X2,....,Xp değişkenlerinin 

doğrusal bileşenlerinden elde edilen yeni bir değişken kümesinden başka birşey değildir.  

 Bu durumda faktör analizi modeli aşağıda olduğu üzere yazılır,  
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  X1 - 1 = l11F1 + l12F2 + .....+ l1mFm + e1 

  X2 - 2 = l21F1 + l22F2 + .....+ l2mFm + e2 

       …                       ... 

  Xp - p = lp1F1 + lp2F2 + .....+ lpmFm + ep.                                        (2) 

(2) nolu modeldeki X1 - 1 , X2 - 2 ,...., Xp - p  p tane sapma, gözlenemeyen F1, F2,... Fm 

ve e1, e2,... ep rassal değişkenleri aracılığıyla açıklanmaya çalışılır. Burada; F1, F2,... Fm ortak 

faktörlerdir (common factors), e1, e2,... ep  ise özgün faktörlerdir (specific factors) ve lij 

i.değişkenin j. faktör üzerindeki yüküdür (loading), i = 1,2,...,p, j = 1,2,...,m. Ortak faktörler 

birbirileri ile ilişkisizdir ve beklenen değerleri sıfırdır.  Özgün faktörler de birbiriyle ilişkisizdir 

şöyle ki: 𝐸(𝑒𝑖) = 0, 𝑣𝑎𝑟(𝑒𝑖) = Ψ𝑖,  𝑐𝑜𝑣(𝑒𝑖𝑒𝑗) = 0. Ortak faktörler ile hata terimleri arasında 

korelasyon yoktur. 

Model (2)’i matris notasyonu ile aşağıdaki şekilde yazılır:  

X- = LF+e     (3) 

burada, L elemanları lij’lerden oluşması nedeniyle faktör yükleri (factor loadings) 

matrisi olarak adlandırılır ve pxm boyutundadır. Özgün faktörlerin kovaryans matrisi 𝑣𝑎𝑟 −
𝑐𝑜𝑣(𝑒) = 𝐸(𝑒𝑒′) = Ψ  diagonalde Ψ𝑖 , diagonal dışında “0” değerini alır. Ortak faktörlerin 

𝐸(𝐹) = 0 , 𝑣𝑎𝑟 − 𝑐𝑜𝑣(𝐹) = 𝐸(𝐹𝐹′) = 𝐼  ve  𝑣𝑎𝑟 − 𝑐𝑜𝑣(𝑒, 𝐹) = 0 ’dır. Denklem (3)’teki X 

değişkenlerinin kovaryans matrisi: Σ = 𝑣𝑎𝑟 − 𝑐𝑜𝑣(𝑋) = 𝐿𝐿′ +Ψ ortak faktörler ile açıklanan 

kısım (𝐿𝐿′) ve açıklamayan kısımdan (Ψ) oluşmaktadır. 

Faktör analizinde faktörleri  (F’leri) belirlemenin birçok yöntemi vardır, temel 

bileşenler yöntemi bunların en temelidir. Temel bileşenler yöntemi ile faktörler belirlenirse (2) 

nolu denklemde F’ler yerine (1) nolu denklemden elde edilen Y’ler yerleştirilir. 

B.FAKTÖR SAYISININ BELİRLENMESİ 

Çalışmamızda faktör kümeleri çıkarılırken temel bileşenler analizi ile anlamlı faktörler 

tespit edilecektir. Faktörlerin anlamlı olup olmadıkları özdeğerlerinin (eigen value) 1’den büyük 

olup olmadıkları ile tespit edilecektir. Özdeğerleri 1’den büyük olan faktörler anlamlıdır. R, pxp 

boyutlu değişkenler arası örneklem korelasyon matrisi olsun. Aşağıda (4) nolu denklem R 

matriksi için özdeğer değerlerini elde etmek için kullanılır. Denklem (4)’te elde edilen bu 

özdeğerler kullanılarak, karakteristik denklem (5) ile öz vektörler (eigen-vectors) elde edilir.  

|𝑅 − 𝜆𝐼| = 0.             (4) 

(𝑅 − 𝜆𝑖𝐼)𝑡𝑖 = 0.         (5) 

 

Determinant sonucu elde edilen p. dereceden polinomun çözümü ile p tane özdeğer elde 

edilmiş olur: (λ1, λ2 ,........ ,λp). Karakteristik denklemde bu özdeğerler yerine konulduğunda ise 

özvektörler elde edilmiş olur: (t1, t2 ,........ ,tp). 

1.YÜK MATRİSİ VE FAKTÖR SKORLARI 

Faktör Analizinde, orijinal değişkenlerin açıkladığı varyansın hangi faktörler üzerinde 

yüklü olduğu incelenmektedir. Faktör yükleri bir faktör ile değişken arasındaki korelasyonu 

gösterir. 
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Yük matrisi faktör skorları üretilmesinde kullanılacağı için çok önemlidir. Faktör 

yükleri olarak adlandırılan lij değerleri herbir özdeğerin karekökü ile o özdeğere ilişkin özvektör 

elemanlarının çarpımı ile elde edilir.  

Her faktör yapısı içinde tüm değişkenler değişik ağırlıklarda yer almaktadır. Bu 

değişkenlerden bazıları majör rol oynarken bazıları minör rol oynamaktadır. Faktör analizinde, 

temel bileşenler yöntemine göre faktör skorlarını belirlemek için en küçük kareler yönteminden 

yararlanılır. Faktör yükleri temel bileşenler tekniği ile hesaplanırken, ağırlıklı en küçük kareler 

yönteminin özel bir hali olarak , Ψi varyansların eşit olduğu varsayılırsa faktör skorları şu 

şekilde hesaplanır:  𝑓 = (𝐿′𝐿)−1𝐿′(𝑋𝑖 − �̅�) (Johnson ve Wichern, 2007). 

2. ROTASYON 

Toplamda açıklanan varyansı değiştirmeden daha okunabilir hale getirmek veya daha 

uygun bir faktör yapısı elde etmek için rotasyon uygulanır. Rotasyon yöntemleri, doğrusal 

(orthogonal) rotasyon ve doğrusal olmayan (oblique)  rotasyon olmak üzere iki gruba ayrılır.  

 

Şekil 2. Faktör Yüklerinin Rotasyon ile Değişimi 

Kaynak: Tatlıdil (2002). 

Doğrusal rotasyon faktörleri birbirinden bağımsız olarak döndürmeyi ifade eder. 

Döndürmeden önce tüm faktörler bağımsızdır ve döndürmeden sonra eksenler birbirine dik olur. 

Doğrusal olmayan rotasyondaysa faktörlerin birbiriyle ilişkili olmasına izin verilir. 

Bu çalışmada doğrusal bir rotasyon olan equamax yöntemi uygulanmıştır. Rotasyon 

sonucu Denklem (3)’te verilen faktör yükleri matrisi ( L ) değişebilir ve faktörler de ( F ) farklı 

yorumlanabilir ancak yine de aynı istatistiksel özelliklere sahiptirler (Johnson ve Wichern, 

2007). 

III. ANALİZ SONUÇLARI 

A.VERİ SETİ 

Araştırmada 81 ilimizin her biri için gelişmişlik düzeylerini etkiledikleri düşünülen, 

gelir, eğitim, sağlık, istihdam, rekabetçilik, erişilebilirlik (ulaşım), yaşam kalitesi, demografik 

değişkenler ve mali göstergelerden 58 değişken değerlendirilmiştir. Bu değişkenler Tablo 1’de 

sıralanmıştır. Güncel veri seti Kalkınma Bakanlığı’ndan elde edilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 

2016).  
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Tablo 1. Değişkenler 
No Değişken Açıklaması No Değişken Açıklaması 

V1 İssizlik Orani V30 Nufus Yogunlugu 

V2 İşgücüne Katılma Oranı V31 Yasa Ozel Dogurganlik Orani (15-49 Yas) 

V3 

Calisma Cagindaki Nufusun (15 - 64 Yas Arasi) 

Toplam Nufus İcerisindeki Orani V32 
Genc Bagimli Nufus Orani (0-14 Yas) 

V4 

İmalat Sanayi İstihdaminin Sigortali İstihdam 

İcinde Orani V33 
Net Goc Hizi 

V5 

Sosyal Guvenlik Kapsamindaki Aktif 

Calisanlarin Nufusa Orani V34 
Sehirlesme Orani 

V6 Ortalama Gunluk Kazanc V35 Okuryazar Nufus Orani 

V7 
Ortalama Gunluk Kazanc - Kadin  

V36 

Okur-Yazar Kadin Nufusun Toplam Kadin Nufusa 

Orani 

V8 İstihdam Orani V37 Genel Ortaogretim Net Okullasma Orani 

V9 İl İhracatinin Turkiye İcindeki Payi V38 Mesleki Ve Teknik Liseler Okullasma Orani 

V10 Kisibasina İhracat V39 Ygs İl Ortalama Puanlari 

V11 
İmalat Sanayi İsyerlerinin Turkiye İcindeki Payi 

V40 

Yuksek Okul Veya Fakulte Mezunu Nufusun +22 

Yas Nufusa Orani 

V12 İmalat Sanayi Kayitli İsyeri Orani V41 Hastane Yatak Sayisi 

V13 Kisibasi İmalat Sanayi Elektrik Tuketimi V42 Hekim Sayisi 

V14 

Organize Sanayi Bolgesindeki Uretimyapilan 

Parsellerin Turkiye İcindeki Payi V43 
Dishekimi Sayisi 

V15 

Kucuk Sanayi Sitesi İsyeri Sayisinin Turkiye 

İcindeki Payi V44 
Eczane Sayisi 

V16 

Yeni Kurulan Sirketlerin Toplam Sermayesinin 

Turkiye İcindeki Payi V45 
Yesilkart Sahibi Nufusun İl İcindeki Payi 

V17 

Onbin Kisiye Dusen Yabanci Sermayeli Sirket 

Sayisi V46 
Kirsal Kesim Asfalt-Beton Koy Yolu Orani 

V18 
Yuzbin Kisiye Dusen Marka Basvuru Sayisi  

V47 

Havayolu Ulastirma İchat Yolcu Sayisinin Turkiye 

İcindeki Payi 

V19 Yuzbin Kisiye Dusen Patent Basvuru Sayisi  V48 Hanebasina Genisbant Abone Sayisi 

V20 

Yuksek Lisans Ve Doktora Sahibi Nufusun +30 

Yas Nufusa Orani V49 
Kisibasina Dusen Gsm Abone Sayisi 

V21 
Kirsal Nufus Basina Tarimsal Uretim Degeri 

V50 

Bin Kisibasina Dusen Avm Brut Kiralanabilir Alan 

Orani (Nufus 2010) 

V22 

Turizm Yatirim-İsletme Ve Belediye Belgeli 

Yatak Sayisinin Turkiye İcindeki Payi V51 

Kanalizasyon Sebekesi İle Hizmet Verilen 

Belediye Nufusunun Orani 

V23 İl Banka Kredilerinin Turkiye İcindeki Payi V52 Kisibasi Mesken Elektrik Tuketimi - Mwh 

V24 

İldeki Tasarruf Mevduatinin Turkiye İcindeki 

Payi V53 
Onbin Kisiye Dusen Ozel Otomobil Sayisi 

V25 Kisibasina Banka Mevduati Tutari V54 Kukurtdioksit (So2) Ortalama Degeri 

V26 

İnternet Bankaciliginda Aktif Bireysel Musteri 

Sayisi V55 
Partikuler Madde (Duman) Ortalama Degeri 

V27 İnternet Bankaciliginda Aktif Kurumsal Musteri Sayisi V56 Sosyal Guvenlik Kapsami Disinda Kalan Nufus Orani 

V28 
Kisibasina Butce Gelirleri 

V57 

Yuzbin Kisibasi Ceza İnfaz Kurumuna Giren 

Hukumlu Orani 

V29 İl Vergi Gelirlerinin Turkiye İcindeki Payi V58 Yuzbin Kisibasi İntihar Orani 

Bu 58 değişken için betimleyici istatistikler Tablo 2’de yer almaktadır.  
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Tablo 2. Betimleyici İstatistikler 

Değişken Ortalama S.Sapma Değişken Ortalama S.Sapma Değişken Ortalama S.Sapma 

V1 10,46 3,21 V21 11266,87 7059,59 V41 256,49 110,43 

V2 49,41 6,2 V22 1,23 4,31 V42 10,93 2,63 

V3 65,64 4,84 V23 1,23 4,95 V43 1,99 0,89 

V4 26,72 12,63 V24 1,23 4,56 V44 2,82 0,9 

V5 19,07 6,69 V25 3532,58 3123,31 V45 17,37 14,19 

V6 32,6 4,77 V26 58,38 27,35 V46 58,09 26,35 

V7 34,26 3,98 V27 5,5 3,67 V47 1,23 4,42 

V8 44,33 6,48 V28 1,72 2,68 V48 0,16 0,05 

V9 1,23 5,36 V29 1,23 5,14 V49 0,8 0,13 

V10 620,64 994,31 V30 116,28 283,73 V50 37,12 48,26 

V11 1,23 3,6 V31 67,45 23,83 V51 85,81 12,71 

V12 13,86 3,72 V32 40,5 14,98 V52 0,45 0,14 

V13 0,94 1,14 V33 -5,3 9,26 V53 73,27 37,27 

V14 1,23 6,55 V34 63,79 13,92 V54 25,62 26,56 

V15 1,23 1,09 V35 92,39 3,02 V55 75,14 29,5 

V16 1,23 4,21 V36 87,59 4,85 V56 5,46 3,72 

V17 1,14 2,86 V37 33,9 8,1 V57 102,7 42,47 

V18 40,93 40,17 V38 31,49 11,96 V58 4,33 1,72 

V19 1,97 2,98 V39 231,17 7,72 

   V20 84,09 42,81 V40 7,08 2,08       

Kaynak: Kendi hesaplamalarımız. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere değişkenlerin ortalamaları, standart sapma değerleri ve ölçü 

birimleri incelendiğinde, birbirinden farklı oldukları görülmektedir. Bu sebeple faktör analizi 

uygulanırken standartlaştırılmış değişkenlere ilişkin korelasyon matrisi ( R ) kullanılmıştır.[1] 

Verilerin, faktör analizi için uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett 

Küresellik testi ile incelenmiştir. KMO’nun 60’dan yüksek çıkması ve Barlett testinin boş 

hipotezinin, “H0:Korelasyon matriksi birim matrikse eşittir, (𝑅 = 𝐼) ”, ret edilmesi verilerin 

faktör analizi için uygun olduğunu gösterir. Analizimizde Barlett küresellik testinin boş hipotezi 

%1 önem derecesinde ret edilmiştir (𝜒2 =8486,39, p=0.00 < α=0.01) ve KMO örneklem 

yeterliliği ölçütü 0.781 olarak elde edilmiştir. Bu sonuçlar bize verinin faktör analizine uygun 

olduğunu göstermiştir. 

B. BULGULAR 

Bu bölümde faktör analizi ve temel bileşenler analizi uygulanarak elde edilen bulgulara 

değinilecektir. Bulgularımız, anlamlı faktörlerin bulunması ve isimlendirilmesi, faktör 

skorlarının hesaplanarak Sivas’ın herbir faktör altındaki performansının incelenmesi ve insani 

gelişmişlik endeksinin tüm illerimiz için hesaplanarak Sivas’ın performansının diğer illerle 

karşılaştırmalı olarak incelenmesi olmak üzere üç temel alt bölümde incelenmiştir.  

1.ANLAMLI FAKTÖRLER ve FAKTÖRLERİN İSİMLENDİRİLMESİ 

Bu bölümde faktör analizi ve temel bileşenler analizi uygulanarak elde edilen bulgulara 

değinilecektir. Çalışmada, öncelikle temel bileşenler analizi ile anlamlı faktörler tespit 

edilmiştir. Tablo 3’de görüldüğü üzere özdeğeri 1’den büyük olan on faktörün anlamlı faktörler 

oldukları belirlenmiştir. Bu faktörler toplam varyansın %84.24’ünü açıklamaktadır. Bölüm 

II.B.2’de belirtildiği üzere equamax yöntemi ile rotasyon uygulanarak dönüştürülmüş yük 

matrisi elde edilmiştir (Bkz. EK Tablo 1 ). Rotasyon sonrası faktörlerin özdeğerleri ile varyans 
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ve kümülatif varyansları da Tablo 3’te yer almaktadır. Rotasyon öncesinde İlk faktör varyansın 

yaklaşık %39’unu açıklamaktadır. Ancak, rotasyon faktörlerin göreli önemini eşitlemektedir ve 

böylece ilk faktörün katkısı %15.04’e düşmüştür.  

Sonrasında, önemli olduğu tespit edilen bu on faktöre yükleme yapan değişkenler 

incelenmiş ve değişkenler arasındaki ortak nokta belirlenerek faktörler adlandırılmıştır. Buna 

göre faktörlerimizin isimleri sırasıyla: 1. Faktör “Sanayi ve Banka Mevduat Hacmi”, 2. Faktör 

“İstihdam”, 3. Faktör “Sağlık ve Yüksek Öğrenim”, 4. Faktör “Üretim”, 5. Faktör “Kırsal 

Yaşam ve Okuryazarlık”, 6. Faktör “Genç Nüfus ve Psikoloji”, 7. Faktör “İşletmecilik”, 8. 

Faktör “Kazanç”, 9. Faktör “GSM Aboneliği” ve 10. Faktör “Çevre”dir. [2]  

Tablo 3. Faktörlerin Özdeğerleri ve Toplam Açıklanan Varyans 

 

Kaynak: Kendi hesaplamalarımız. 

Faktör isimlerinin anlaşılması için örneğin 1.Faktörün nasıl isimlendirildiğini 

açıklayalım. Ek Tablo 1’de görüldüğü üzere 1. Faktörün en çok ilişki içinde olduğu değişkenler 

aralarındaki ilişkinin güçlülüğüne göre sıralandığında: V14 (İl İhracatının Türkiye İçindeki 

Payı), V23 (İl Banka Kredilerinin Türkiye İçindeki Payı), V30 (Nüfus Yoğunluğu), V24 (İldeki 

Tasarruf Mevduatının Türkiye İçindeki Payı), V9 (İl İhracatının Türkiye İçindeki Payı),V11 

(İmalat Sanayi İşyerlerinin Türkiye İçindeki Payı), V16 (Yeni Kurulan şirketlerin Toplam 

Sermayesinin Türkiye İçindeki Payı), V29 (İl Vergi Gelirlerinin Türkiye İçindeki Payı) ve V47 

(Havayolu Ulaştırma İçhat Yolcu Sayısının Türkiye İçindeki Payı)’dır. Faktör 1’in bu 

değişkenlerle yüksek korelasyon içinde olduğu görüldüğü için 1. Faktörün adı  “Sanayi ve 

Banka Mevduat Hacmi” olarak verilmiştir. 

2.FAKTÖR SKORLARI 

Analizimizin devamında faktör yükleme matrisiden faydalanarak her il için her bir faktör 

altındaki faktör skorları elde edilmiştir ve Tablo 4’te sunulmuştur.  

 Çalışmamızda Sivas’ın faktörler altındaki performansı diğer iller ile kıyaslanarak 

incelenmiştir. Öncelikle 1. faktör  “Sanayi ve Banka Mevduat Hacmi” altında illerin faktör skor 

sıralamaları incelendiğinde Sivas’ın 81 il içinde 28. sırada yer aldığı görülmüştür. Bu göreli iyi 
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bir performanstır. Ancak bu faktörde birinci sırada yer alan İstanbul’un skoru 8,49’tur ve bütün 

illere açık ara fark atmaktadır, bunu takip eden Ankara’nın skoru sadece 0,82’dir (Sivas’ın 

skoru ise 0,01’dir). 

Tablo 4. Faktör Skorları 

 

Tablo 4.(Devam ediyor) Faktör Skorları 

 

Kaynak: Kendi hesaplamalarımız. 

Kazanç faktörü altında Sivas 38. sırada olarak ortalama bir performans göstermiştir. 

Sivas’ın en yüksek performansını gösterdiği iki alan Sağlık ve Yüksek Öğretim ile GSM 
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aboneliği olmuştur. Sivas, Sağlık ve Yüksek Öğretim faktörü altında 81 il içinde 14. sıradadır ve 

skoru 0,81’dir; bu faktörde birinci sırada olan Ankara’nın skoru 4,56 ve sonuncu olan Bilecik’in 

skoru -1.88’dir. İldeki kişibaşına düşen GSM abone sayısında ise Sivas’ın 8. sırada olduğu 

görülmüştür.  

Genç nüfus ve psikoloji faktöründe de Sivas’ın performansı göreli iyi olarak kabul 

edilebilir ( 81 ile içinde 28. sıradadır), ancak skoru negatiftir (-0,65). Dolayısıyla bu faktör 

altında birçok ilin önünde yer alsa da bunu tam bir başarı olarak göremeyiz. 

Faktör skor sıralamaları incelendiğinde maalesef ki Sivas’ın istihdam, üretim, kırsal 

yaşam ve okuryazarlık, işletmecilik ve çevre faktörleri altında çok düşük performans gösterdiği 

görülmüştür. Sivas, işletmecilikte son beşte (78.) ve üretimde son altıdadır (77.). Çevre 

faktöründe en başarılı ilimiz Yalova olurken Sivas negatif skor ile 57. sırada yer almıştır. Kırsal 

yaşam ve okuryazarlıkta ise Sivas yine negatif skorla 60. sıradadır.  

İstihdamda birinci sırada Rize bulunmaktadır, Sivas ise 67. olarak alt sıralarda yer 

almaktadır. İstihdam faktöründe İstanbul 45. sırada yer almıştır (bu değer Tablo 4’te 

gözükmemektedir). Bu durum şu şekilde açıklanabilir, kişiler iş bulma umuduyla İstanbul gibi 

büyük şehirlere göçmektedir. Dolayısıyla işsizlik göç alan illerde yoğunlaşmaktadır. Rize ve 

diğer Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu illeri ise gelişmemiş işgücü piyasaları nedeniyle düşük 

işsizlik oranına sahiptir. Sivas, göç alan bir ilimiz değildir dolayısıyla istihdam faktöründe alt 

sırlarda yer alması istihdam piyasasındaki etkinsizliği ortaya koymaktadır. 

3.İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ: SİVAS ve DİĞER İLLERİMİZ 

Tablo 4’te verilen faktör skorlarını tek tek değerlendirmek Sivas ilinin gelişmişliğini 

hakkında bir fikir vermektedir. Ancak, tüm faktörlerin etkilerini eşanlı olarak değerlendirmek 

bütün resmi anlamlı bir şekilde yorumlayabilmemiz için gereklidir. Bu amaçla, her bir faktörün 

toplam varyansı açıklamadaki payları dikkate alınarak iller için gelişmişlik endeksleri 

oluşturulmuştur. 

Herbir il (i=1,…,81) için gelişmişlik endeksi aşağıdaki formül uygulanarak elde edilmiştir: 

𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 =
∑ 𝐹𝑎𝑘𝑡ö𝑟_𝑠𝑘𝑜𝑟𝑢𝑖𝑘 × 𝑓𝑎𝑘𝑡ö𝑟_ö𝑧𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑘
𝑚=10
𝑘=1

∑ 𝑓𝑎𝑘𝑡ö𝑟_ö𝑧𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑘
𝑚=10
𝑘=1

=
∑ 𝐹𝑖𝑘 × 𝜆𝑘
𝑚=10
𝑘=1

∑ 𝜆𝑘
𝑚=10
𝑘=1

 

burada, endeks değeri ilin faktör skorları ( 𝐹𝑖𝑘) ile sabit faktör özdeğerlerinin (𝜆𝑘) çarpımının 

faktör özdeğerleri toplamına oranı alınarak elde edilmiştir. Bu endeks herbir il için 

oluşturulduktan sonra iller arasıdna sıralam yapılması için düzenlenmiş indeks aşağıdaki 

denklemde verildiği üzere oluşturulmuştur:  

𝐷ü𝑧𝑒𝑛𝑙𝑒𝑛𝑚𝑖ş 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 =
𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 −𝑀𝑖𝑛(𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖)

max(𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖) − 𝑀𝑖𝑛(𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖)
.        

Düzenlenmiş endeks değeri, ilin endeks değerinden minimum endeks değerinin çıkarılıp 

bunun maksimum ve minimum endeks farklarına oranlanmasıyla elde edilmiştir. Maksimum 

endeks değerine sahip olan İstanbul’un düzenlenmiş endeks değeri 1’dir ve minimum endeks 

değerine sahip Muş’un düzenlenmiş endeks değeri ise 0’dır. İller için düzenlenmiş gelişmişlik 

endeksi değerleri Tablo 5’te verilmiştir.   

Tablo 5. İllerin Gelişmişlik Endeksleri 
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Kaynak: Kendi hesaplamalarımız. Açıklama: **NUTS1’e göre 7. bölgede bulunan illerdir. 

Tablo 5’te gelişmişlik düzeyleri azalırken iller daha koyu bir renk ile taranmıştır. Buna 

göre en gelişmiş ilimiz İstanbul’dur, bunu Ankara takip etmektedir. Şekil 3’te de gösterildiği 

üzere Artvin ve Erzincan ortalama performans gösteren illerimizdir ve Gaziantep’in performansı 

medyan (ortanca) endeks değerine eşittir. Sivas ise 81 ilimiz içinde gelişmişlik olarak 61. sırada 

bulunmaktadır. Türkiye’yi 12 bölgeye ayıran NUTS 1’e göre Sivas, Orta Anadolu olarak 

adlandırılan 7. bölgede yer almaktadır. Orta Anadolu bölgesindeki diğer iller Kayseri, Nevşehir, 

Aksaray, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat’tır. Sivas, genel olarak aynı bölgede yer aldığı 

diğer iller ile benzer bir performans göstermiştir. Ancak, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray’ın diğer 

Orta Anadolu illerine göre performansları daha yüksektir.  

Şekil 3’te Tablo 5’te değerleri verilen illerin gelişmiş endekslerinin histogramı 

bulunmaktadır. Bu histogram illerin gelişmişlik durumunu görsel olarak daha rahat 

algılamamızı sağlamaktadır. Histogramda görüldüğü üzere İstanbul’un gelişmişlik düzeyi diğer 

bütün illere açık ara fark atmaktadır. Onu ikinci sıradan takip eden Ankara bile İstanbul’un çok 

gerisindedir.  Ortalama gelişmişlik endeksi değeri 0,2359’dur ve Tablo 5’te görüldüğü üzere 

Artvin ve Erzurum illeri hemen hemen ortalama bir performans göstermektedirler. Endeksin, 

medyan (ortanca) değeri ise 0,2451’dir ve Gaziantep bu performansı göstermektedir. Sivas’ın 

endeks değeri (0,174) ise ortalama ve medyanın oldukça altındadır.    
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Şekil 3. İllerin Gelişmişlik Endeksleri: Histogram 

Kaynak: Kendi hesaplamalarımız. 

Şekil 3’te illerimiz düzenlenmiş gelişmişlik endekslerine göre düzeylere ayrılmıştır. 

Buna göre endeks değeri 0,50’den yüksek olan iller gelişmişlik olarak I.Düzey’dedir; 0,30 ile 

(≤)0,50 arasındaki iller II.Düzey, 0,20 ile (≤)0,30 arasındaki iller III. Düzey, 0,10 ile (≤) 0,20 

arasındaki iller IV. Düzey ve endeks değerleri en fazla 0,10 olan iller V. Düzey gelişmişlik 

seviyesindedir. Bu sınıflamaya göre İstanbul ve Ankara I.Düzey gelişmişlik seviyesindedir. 

Tablo 5’ten de görüleceği üzere İzmir’den Rize’ye kadar yer alan 17 ilimiz II.Düzey 

gelişmişlikte, Isparta’dan Gümüşhane’ye kadar 35 ilimiz III. Düzey gelişmişlikte, 

Osmaniye’den Iğdır’a kadar  15 ilimiz IV. Düzey gelişmişlikte ve Bingöl ile Muş dahil 12 

ilimiz V. Düzey gelişmişlik seviyesindedir. Ortalama performans gösteren illerimiz III.Düzeyde 

yer almaktadır ve endeks değeri (0,174) olan Sivas IV. Düzey gelişmişlik seviyesindedir. 

Aslında Sivas, gelişmişlik endeksindeki küçük bir artışla III.Düzey gelişmişlik seviyesine 

çıkabilecek durumdadır.  

SONUÇ  

Bu çalışmada Sivas ilinin gelişmişliği diğer illerimiz ile kıyaslayarak karşılaştırmalı 

olarak incelenmiştir. Bu amaçla 81 ilimiz için gelişmişlik düzeylerini etkiledikleri düşünülen 

ekonomik göstergeler, yaşam kalitesi göstergeleri, demografik değişkenler ve mali 

göstergelerden 58 tanesi literatür takip edilerek seçilmiştir. Bu değişkenler için güncel veriler 

Kalkınma Bakanlığı’nın elektronik veri setinden elde edilmiştir.  

Öncelikle değişkenler kümesinin almış olduğu değerler, araştırma yöntemleri olan temel 

bileşenler ve faktör analizinin uygulanması için gerekli sayıtlıları sağlayacak şekilde 

düzetilmiştir. Değişken setinin ölçü birimlerinde farklılık gösterdiği saptanmıştır. Bu nedenle 

faktörleştirme işlemi için standartlaştırılmış değişkenlere ilişkin korelasyon matriksi 

kullanılmıştır. Kaiser-Meyer-Olkin katsayısı ve Barlett Küresellik testi ile sonuçları bize 

verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermiştir. 

Analizimizin devamında temel bileşenlerden yararlanılarak  “Faktör Analizi” 

uygulanarak illerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen anlamlı faktörler elde edilmiştir. Bu 
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anlamlı faktörler özdeğerleri 1’den büyük olan on tane faktördür. Anlamlı faktörler toplam 

varyansın %84.24’ünü açıklamaktadır.  

Elde edilen herbir faktöre yükleme yapan değişkenler incelenerek değişkenler 

arasındaki ortak nokta belirlenmiş ve buna göre faktör adlandırılmıştır. Faktörlerimiz sırasıyla: 

1. Faktör “Sanayi ve Banka Mevduat Hacmi”, 2. Faktör “İstihdam”, 3. Faktör “Sağlık ve 

Yüksek Öğrenim”, 4. Faktör “Üretim”, 5. Faktör “Kırsal Yaşam ve Okuryazarlık”, 6. Faktör 

“Genç Nüfus ve Psikoloji”, 7. Faktör “İşletmecilik”, 8. Faktör “Kazanç”, 9. Faktör “GSM 

Aboneliği” ve 10. Faktör “Çevre” olarak belirlenmiştir.   

Sonrasında her il için faktör skorları hesaplanarak Sivas’ın herbir faktör altındaki 

performansı diğer illerle karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Bu faktörlerden bazılarında Sivas 

oldukça başarılı performans göstermiştir, örneğin: Sağlık ve Yüksek Öğretim’de 81 il içinde 14. 

sırada, Sanayi ve Banka Mevduat Hacminde 28. sırada ve GSM aboneliğinde 8. sırada olduğu 

görülmüştür. Sanayi ve Banka Mevduat Hacmi faktörü altında birinci sırada yer alan 

İstanbul’un skoru 8,49’tur ve bütün illere açık ara fark atmaktadır, bunu takip eden Ankara’nın 

skoru sadece 0,82’dir ve Sivas’ın skoru ise 0,01’dir. GSM aboneliğinin yaygınlığı bir ilin 

gelişmişliğinin göstergesidir. Ancak Sivas için çıkan yüksek GSM aboneliği sonucu ilginçtir. 

Sivas’taki GSM aboneliğini inceleyen bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır.[3] Bu konuyu 

üzerinde çalışılması gereken bir başlık olarak araştırmacıların dikkatine sunarız.  

Faktör skor sıralamaları incelendiğinde Sivas’ın istihdam, üretim, işletmecilik ve çevre 

faktörlerindeki performansının oldukça düşük olduğu görülmüştür. Üretimde diğer illere göre 

göreli düşük seviyede olan bir ilin çevre ve hava kirliliği sorunlarının olması çarpıcıdır. Sivas, 

işletmecilikte son beşte (78.) ve üretimde son altıdadır (77.). Çevre faktöründe en başarılı ilimiz 

Yalova olurken Sivas negatif skor ile 57. sırada yer almıştır.  

Analizlerimize göre istihdamda birinci sırada Rize bulunmaktadır, Sivas ise 67. olarak 

alt sıralarda yer almaktadır. İstihdam faktöründe İstanbul 45. sırada yer almıştır. Bu bulgumuz 

literatürdeki bulgulara benzemektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2013: syf 91). Bu durum şu şekilde 

açıklanabilir, küçük iller çekim merkezi olan İstanbul gibi büyük şehirlere göç vermektedir. 

Dolayısıyla işsizlik göç alan illerde yoğunlaşmaktadır. Rize ve diğer Karadeniz illeri ise 

gelişmemiş işgücü piyasaları nedeniyle düşük işsizlik oranına sahiptir. Sivas, göç alan bir ilimiz 

olmadığı için istihdam faktöründeki düşük performansı iş piyasasındaki etkinsizliği ortaya 

koymaktadır. 

Analizimizde son aşamada insani gelişmişlik endeksi tüm illerimiz için hesaplanarak 

Sivas’ın performansı diğer illerle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Endeks değerleri 0-1 

arasındadır. Endeks artarken gelişmişlik artmaktadır. Sonuçlarımıza göre İstanbul, Türkiye’deki 

en gelişmiş ilidir. Bunu ikinci sıradan takip eden Ankara bile İstanbul’un çok gerisindedir.  

Ortalama gelişmişlik endeksi değeri 0,2359’dur ve Artvin ve Erzincan illeri ortalama bir 

performans göstermektedirler. Sivas 0,174 endeks değer ile ortalamanın oldukça altındadır ve 

81 ilimiz içinde 61. sırada yer almaktadır.  

Çalışmamızda illerin gelişmiş endekslerini için histogram oluşturularak beş tane 

gelişmişlik düzeyi tanımlanmıştır. Buna göre İstanbul ve Ankara birinci düzeyde yer almaktadır, 

ortalama endeks değerleri alan iller üçüncü düzeyde yer almıştır. Sivas ise dördüncü gelişmişlik 

düzeyindedir. Kalkınma Bakanlığı’nın 2011 yılı verileriyle yaptığı analizde de Sivas’ın 

dördüncü düzeyde yer almıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2013: syf 62). Bu durumda analiz 

sonuçlarımıza göre Sivas için 2011’den bu yana değişme olmamıştır.  
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Sivas, kendisi gibi Orta Anadolu’da yer alan diğer iller ile benzer bir performans 

göstermiştir. Ancak, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray’ın diğer Orta Anadolu illerine göre 

performansları daha iyidir ve üçüncü düzeyde yer almaktadırlar. Bunu Kayseri’deki demir 

endüstrisine, Nevşehir’in turizmine ve Aksaray’ın yol üzerinde bulunmasına bağlayarak 

açıklayabiliriz.  

Sonuçlarımıza göre Sivas gelişmişlikte dördüncü düzeyde bulunsa bile gelişmişlik 

endeksindeki küçük bir artışla üçüncü düzey gelişmişliğe yükselebilecek durumdadır. Politika 

yapıcıların Sivas’ın özellikle istihdam, üretim ve işletmecilik alanlarındaki performansını 

geliştirecek yatırımları teşvik etmesi gerekmektedir.  

Sivas, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna temel olan Sivas kongresinin 

gerçekleştirilmesi yanı tarihi mirası ile de göz dolduran bir şehirdir (Akbulut, 2009). Bu şehrin 

hak ettiği tanıtımın daha etkin yapılması gereklidir. Bu bağlamda şehrin değeri Cumhuriyet 

Üniversitesine daha çok görev düşmektedir. Başarıyla gerçekleştirdiği 16. Uluslararası 

Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Kongresi gibi uluslararası ve ulusal kongreler ile şehrin 

imajının geliştirilmesine, tanıtımına, turizmine ve hizmet sektörünün gelişimine pozitif katkı 

yapmaya devam etmesi önemlidir.  
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NOTLAR 

[1] R korelasyon matrisi 58×58’lik kare matristir, toplam 3364 değerden oluşmaktadır. Çok yer 

tutacağı için metinde verilememiştir. Matriste, korelasyonu 0,50’den yüksek olan 350 değişken 

çifti ve -0,50’den küçük olan 66 değişken çifti bulunmaktadır. 

[2] Faktör analizinde faktörlerin isimlendirilmesi araştırmacıya bağlıdır standart bir yolu yoktur. 

Faktörleri adlandırırken, faktörlere yükleme yapan değişkenler arasındaki ortak nokta göz önüne 

alınmıştır. Ancak, belli bir faktöre yükleme yapan değişkenlerin hepsinde ortak nokta her zaman 

olmayabilir. Bu durum, faktör analizinin bir dezavantajı olarak kabul edilebilir. Örneğin 8.faktör 

“kazanç” olarak adlandırılmıştır, fakat 8.Faktöre yükleme yapan önemli değişkenler V4 (İmalat 

Sanayi İstihdamının Sigortalı İstihdam İçinde Oranı ), V6 (Ortalama Günlük Kazanç ), V7 

(Ortalama Günlük Kazanç – Kadın),  V12 (İmalat Sanayi Kayıtlı İşyeri Oranı ) ve V44 “Eczane 

Sayısı”dır. Burada V44 ildeki eczane sayısının 8.faktöre ismini veren kazanç ile doğrudan 

ilişkisi yoktur ancak dolaylı ilişkisi olabilir.  

[3] Gülmez (2005) çalışmasında Sivas ve Tokat’taki devlet üniversiteleri (Cumhuriyet 

Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi) öğrencilerinin cep telefonu kullanımı üzerinde bir 

araştırma yapmıştır. Ancak çalışmada özel olarak Sivas ilindeki yüksek GSM aboneliği ve 

sebeplerini incelenmemiştir.  

EK  

Ek Tablo 1. Dönüştürülmüş Yük Matrisi 

 

Kaynak: Kendi hesaplamalarımız.  
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TÜRKİYE’DE BOŞANMA OLGUSUNUN BELİRLEYCİLERİ 
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Özet 

Türkiye’de kaba boşanma hızının son yıllardaki seyrine bakıldığında gitgide artan bir 

eğilimde olduğu dikkat çekmektedir. Boşanma olgusunun açıklanabilmesi ve kaba boşanma 

hızında yaşanan dramatik seyrin doğru değerlendirilebilmesi öncelikle çiftleri aile birliğine son 

verme yoluna iten faktörlerin neler olduğunun belirlenmesine bağlıdır. Bu çalışmanın amacı 

Türkiye’de ARDL yaklaşımı altında seçilmiş sosyo-ekonomik ve demografik değişkenlerin 

kaba boşanma hızı üzerindeki kısa ve uzun dönem etkilerini istatistiksel olarak saptanmaya 

çalışılmaktır. Bu amaçla 1983-2014 dönemine ilişkin bir veri seti kullanılmıştır. Yapılan 

analizler sonucunda gelir boşanma olgusu üzerinde büyük rol oynamaktadır. Hem kısa hem de 

uzun dönem itibari ile kişilerin gelirlerindeki artışlar kişileri boşanma olgusundan 

uzaklaştırmaktadır. Türkiye’de kadınların iş hayatında yer almaları ve eğitim seviyelerinin 

yükselmesi aile bütünlüğünün sağlanmasında uzun dönemde yapıcı bir rol oynamaktadır. 

İşsizlik oranının kaba boşanma hızı üzerindeki etkisine bakıldığında ise beklenenin tersine uzun 

dönemde boşanma olgusu üzerinde bir etki yaratmazken, kısa dönemde kişileri boşanma yoluna 

sürüklemektedir. 

Anahtar kelimeler: Boşanma, Eğitim, Gelir, Kadınların İşgücüne Katılımı, ARDL  

DETERMINANTS OF DIVORCE IN TURKEY 

Abstract 

If the recent course of the crude divorce rate in Turkey is investigated, it is remarked 

that it is in tendency  to rise gradually. Explaining the phenomenon of divorce and evaluating 

accurately the dramatic course in the crude divorce rate depend on primarily determination of 

the factors which cause the couples to end the unity of family. The purpose of this study is to 

statistically determine the short and long-run effects of the selected socio-economic and 

demographic variables on the crude divorce rate for Turkey in the framework of the ARDL 

approach. For this purpose, data on the period of 1983-2014 were used. In the analysis of the 

study, income has a big role in the phenomenon of divorce. For short and long-run, increases in 

the individual income prevent the couples to divorce.  Positive developments in the labor force 

participation and education level of women in Turkey affect positively to keep the unity of 

family in the long-run. Unemployment rate causes to increase the divorce rate in the short-run. 

But, unemployment dos not have any effect in the phenomenon of divorce in the long-run.      

Key words: Divorce, Education, Income, Labor Force Participation of Women, ARDL. 
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GİRİŞ 

Türkiye’de son yıllarda kaba boşanma hızı gitgide artan bir eğilim göstermektedir. Kaba 

boşanma hızı 1983-2001 döneminde ortalama ‰ 0.49 olarak gerçekleşirken, 2001-2010 

döneminde büyük artış göstererek ortalama ‰1.39’lara yükselmiş, bu artış hızı 2010-2014 

döneminde de devam ederek ortalama ‰1.65’e ulaşmıştır. Özellikle günümüzde boşanma 

olgusu sadece bireyler için olumsuzluk teşkil etmekle kalmayıp toplumsal düzeni etkileyecek 

bir sorun haline dönüşme eğilimindedir. Şöyle ki; Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü’nün yapmış olduğu “Boşanma Nedenleri Araştırması” (Demirkan vd., 2009:12) adlı 

çalışmada boşanma olgusunun toplumsal, kamusal ve ekonomik anlamda fayda/maliyet 

analizlerinde gelecekte topluma en fazla yük getirecek bir sorun olarak ele alınması gereken 

öncelikli bir toplumsal olgu olduğu ifade edilmiştir. 

Türkiye’de boşanma hızında yaşanan dramatik seyrin doğru anlaşılabilmesi ve 

değerlendirilebilmesi öncelikle boşanma olgusunun nedenlerinin sağlıklı bir biçimde tespit 

edilmesine bağlıdır. Tespit edilen bu nedenler çerçevesinde etkili koşullar yaratılarak aile 

bütünlüğü etkin biçimde sağlanabilir. Boşanmanın kültürel, psikolojik ve dinsel nedenlerinin 

yanı sıra makro ekonomik nedenleri de mevcuttur. Özelikle ülkemizde bu nedenler arasında ön 

plana çıkan faktörlerin neler olduğu ve bu faktörlerin boşanma hızını nasıl etkilediği sorularının 

cevaplandırılması büyük bir önem arz etmektedir. 

Türkiye örneğinin incelendiği bu çalışmada seçilmiş bazı sosyo-ekonomik ve 

demografik değişkenlerin boşanma hızı üzerindeki kısa ve uzun dönem etkileri istatistiksel 

olarak saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan veri seti 1983-2014 dönemini 

kapsamaktadır. Ekonometrik yöntem olarak ARDL yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonraki 

bölümlerinde özet bir literatür verilmiş, kullanılan veri seti ve ekonometrik yöntem tanıtılarak 

elde edilen ampirik bulgular sunulmuştur. Son olarak ise elde edilen bulgular 

değerlendirilmiştir. 

I. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatürde boşanmayı etkileyen sosyo-ekonomik ve demografik belirleyicilerin neler 

olduğu ve bu belirleyicilerin boşanma üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu cevaplayan 

birçok çalışma mevcuttur. Türkiye örneğine ilişkin ampirik literatür incelendiğinde boşanma ile 

ilgili yapılmış olan çalışmaların büyük bir kısmında kadınların çalışma durumlarının ve işsizlik 

oranının boşanma üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

A. KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI VE BOŞANMA 

South (1985) Amerika Birleşik Devletleri üzerine yapmış olduğu çalışmasında boşanma 

oranının açıklayıcıları olarak kadınların işgücüne katılım oranının, milli gelirin, işsizlik 

oranının, 20-29 yaş grubu oranının ve boşanma oranının birer dönem gecikmelerini 

kullanmıştır. Çalışmasında kullanmış olduğu veri seti 1948-1979 dönemini kapsamaktadır. 

Yapmış olduğu regresyon analizi sonucunda boşanma oranı ve kadınların işgücüne katılım oranı 

arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit etmiş, kadınların işgücüne katılımında meydana 

gelecek olan bir artışın boşanma oranını artıracağı sonucuna ulaşmıştır. Sander (1985) 

kadınlarda iş-hayatı ve boşanma arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapmış olduğu 

çalışmasında 1970 yılına ilişkin ABD tarım sektörü verilerini kullanmıştır. Tarım sektörü 

boşanma oranının açıklayıcıları olarak kırsal tarım dışı boşanma oranı, tarım sektörü varlıkları, 

kadınların işgücüne katılım oranı ve nüfus yoğunluğunu kullanmıştır. Çalışmasında kadınların 

işgücüne katılım oranı için elde etmiş olduğu bulgular South (1985) ile örtüşmektedir. 
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Kadınların işgücüne katılım oranı ile boşanma oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve 

pozitif bir ilişki tespit etmiştir. Bremmer ve Kesselring (2002) çalışmalarında ABD’ye ait 1948-

1995 dönemini kapsayan boşanma oranı, kadınların ortalama reel geliri ve kadınların işgücüne 

katılım oranı verilerini kullanmışlardır. Çalışmada kadınların işgücüne katılımının artması 

boşanma olasılığının azalmasına neden olmaktadır. 

Trent ve South (1989) gelişmiş ve gelişmekte olan 66 ülke için yaptıkları çalışmada 

1976-1982 dönemini kapsayan bir veri seti kullanarak, büyüme endeksi, kadınların işgücüne 

katılım oranı, cinsiyet oranı ve dini görüşler ile toplumsal düzeyde boşanma oranı arasındaki 

ilişkileri incelemişlerdir. Yapmış oldukları analizler sonucunda boşanma oranı ve kadınların 

işgücüne katılım oranı arasında U şeklinde eğrisel bir ilişki tespit etmişlerdir. Poortman (2005) 

kadınlarda çalışma ve boşanma arasındaki ilişkiyi Hollanda’daki 1285 kadına ait anket verilerini 

kullanarak incelemiştir. Çalışmasında çalışan kadınların boşanma oranının çalışmayan kadınlara 

göre daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Çalışmaya göre tam zamanlı çalışan kadınların bile 

boşanma olasılığı yarı zamanlı çalışan kadınlara göre daha yüksektir. No ve diğerleri (2007) 

tarafından Afrikalı Amerikalılar üzerine yapılan çalışmada kadınların işgücüne katılım oranında 

pozitif yönde meydana gelen şok bir değişim sonucunda boşanma oranında önemli bir artış 

gerçekleşmektedir. 

Kutlar ve diğerleri (2012) Türkiye’de sosyo-ekonomik ve demografik faktörler ile 

kadınların çalışma hayatı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 1988-2009 dönemi kadınların 

işgücüne katılım oranı, ücret endeksi ve demografik nitelikteki boşanma oranı ile evli kadınlara 

ait doğurganlık oranı verilerini kullanmışlardır. Kadınların işgücüne katılım oranında meydana 

gelen artışlar beraberinde boşanmanın artmasına neden olmaktadır. Yapmış oldukları etki tepki 

analizinde kadınların işgücüne katılım oranında meydana gelen ani bir değişim sonucunda 

boşanma hızının etkisi ilk olarak pozitif iken daha sonra negatife dönüşmektedir. Türkiye’ye ait 

diğer bir çalışma Üçler ve Kızılkaya (2014) tarafından yapılmıştır. Üçler ve Kızılkaya (2014) 

çalışmalarında kadınların işgücüne katılımının toplum yapısı üzerindeki etkilerini incelemişler 

ve bu amaçla 2004-2013 dönemi kapsamında 12 alt bölgeye ait boşanma sayısını, kadın 

istihdam sayısını ve doğum sayısını kullanmışlardır. Panel DOLS sonuçlarına göre Kuzeydoğu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde, Panel FMOLS sonuçlarına göre ise Doğu Karadeniz ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde boşanma ile kadın istihdamı arasındaki ilişkinin yönü 

negatiftir. Yapmış oldukları analizler sonucunda bölgesel farklılıkların olduğunu ve bu 

farklılıkların kadınların toplumsal rollerini farklı yönlerde etkilediğini görmüşlerdir. Genel 

olarak bakıldığında ise çalışmaları sonucunda kadınlar istihdam ettikçe Türkiye’de boşanma 

artmaktadır. 

B. GELİR VE BOŞANMA 

South (1985) ABD için yapmış olduğu çalışmasında kadınların işgücüne katılım 

oranının, 20-29 yaş grubu oranının, işsizlik oranının yanı sıra milli geliri de boşanma oranının 

açıklayıcısı olarak kullanmıştır. Yapmış olduğu regresyon analizi sonucunda milli gelirin 

katsayısını negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bulmuştur. Çalışmasında ayrıca ekonomik 

canlılık ve durgunluk dönemlerinde boşanma oranının seyrini incelemiştir. Kore Savaşı (1950-

1953) ve Vietnam Savaşı (1965-1973) dönemlerini kukla değişken olarak modele ilave etmiş ve 

boşanma oranının Vietnam Savaşı süresince bir artış gösterdiğini fakat Kore Savaşı süresince 

böyle bir durumun geçerli olmadığını tespit etmiştir. ABD’ye ait bir diğer çalışma Bremmer ve 

Kesselring (2002) tarafından yapılmıştır. Çalışmada kadınların işgücüne katılımının yanı sıra 

kadınların ortalama reel gelirlerinin de boşanma oranı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma 

sonucunda kadınların ortalama reel gelirlerinde meydana gelen artışların boşanmaları artırdığı 



 

 

 

17
th

 International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

370 

 

bulgusuna ulaşılmıştır. No ve diğerleri (2007) Afrikalı Amerikalılar üzerinde yaptıkları 

çalışmada ortalama reel gelirde meydana gelen artışların boşanma olasılıklarını azaltma 

eğiliminde olduğunu tespit etmişlerdir. Çalışmada 1972-2004 dönemine ait kadınların boşanma 

oranı, kadınların işgücüne katılım oranı, ortalama reel gelir ve doğum oranı verilerini 

kullanmışlardır. DiFurio ve diğerleri (2012) tarafından yapılan çalışmada ABD’nin Tennessee 

Eyaleti’ndeki 95 ilçe için 1998-2007 dönemine ait kişi başına düşen gelir, işsizlik oranı ve dini 

kuruluş sayıları kullanılarak boşanma oranı üzerinde yaratmış oldukları etkiler incelenilmiştir. 

Yaptıkları panel veri analizi sonucunda kişi başına düşen gelir ile boşanma oranı arasında 

negatif bir ilişki tespit etmişlerdir. 

Musai ve diğerleri (2011) çalışmalarında boşanma oranının açıklayıcıları olarak kişi 

başına düşen geliri, hane halkı harcamalarını, şehircilik oranını ve okuma yazma oranını 

kullanmışlardır. Ayrıca gelir dağılımındaki eşitsizliği gidermek amacıyla Gini katsayısını 

modele eklemişlerdir. Çalışmalarında kullandıkları veri seti 1974-2006 dönemi İran’a ait yıllık 

bir veri setidir. Yaptıkları analizler sonucunda gelir dağılımındaki eşitsizliğin artmasının 

boşanma oranında yüksek bir artışa neden olduğunu tespit etmişlerdir. Kişi başına düşen gelir 

ve boşanma oranı arasında negatif yönlü bir ilişki bulmuşlardır. 

C. İŞSİZLİK VE BOŞANMA 

South (1985) ABD için 1948-1979 dönemini kapsayan bir veri seti kullanarak yaptığı 

çalışmada işsizlik oranını boşanma oranının seyri ile ilişkilendirmiş, boşanma oranı ve işsizlik 

oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit etmiştir. DiFurio ve diğerleri 

(2012) ABD’nin Tennessee Eyaleti’ndeki 95 ilçede yaşanan iş kayıplarının kişileri boşanmaya 

teşvik etmediğini ve kişilerin ekonomik sıkıntı dönemlerinde boşanmalarını ertelediklerini tespit 

etmişlerdir.  

Huang (2003) Tayvan için yaptığı çalışmasında aile davranışları ve işsizlik arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Çalışmasında Ocak 1978 – Nisan 2000 dönemine ilişkin aylık bir veri seti 

kullanmış olup, boşanma oranı ve işsizlik oranının yanı sıra evlenme ve gebelik oranı verilerine 

de analizinde yer vermiştir. Çalışması sonucunda işsizlikten boşanmaya doğru anlamlı bir 

nedensellik bulmuştur. Tayvan’da işsizlik oranı, boşana oranı üzerinde pozitif bir etkiye 

sahiptir.  

Topbaş ve Kurt (2007) Türkiye’de işsizliğin aile kurumu üzerindeki etkisini işsizlik 

boşanma ilişkisi kapsamında incelemişlerdir. Yapmış oldukları VAR analizinde 1970-2005 

dönemi işsizlik oranları ile boşanma sayısını kullanarak, boşanmayı terk nedeniyle ve 

geçimsizlik nedeniyle gerçekleşen olarak iki ayrı şekilde incelemişlerdir. İşsizlik ve terk 

nedeniyle gerçekleşen boşanma sayısı arasında bir ilişki tespit etmezlerken, işsizlikten 

geçimsizlik nedeniyle gerçekleşen boşanmaya doğru anlamlı bir nedensellik ilişkisi 

bulmuşlardır. Çalışmada nedenlerine bakılmaksızın işsizliğin toplam boşanma sayısının Granger 

nedeni olduğunu tespit etmişlerdir. 

Kawata (2008) Japonya’da işsizlik oranında meydana gelen bir artışın boşanma oranı 

üzerinde herhangi bir etkiye sahip olup olmadığını saptamaya çalışmıştır. Çalışmasında hem 

zaman serisi hem de yatay kesit verilerine yer vermiş, boşanma oranının açıklayıcıları olarak 

işsizlik oranı, suç işleme oranı ve ortalama çalışma saatini kullanmıştır. Çalışması sonucunda 

işsizlik oranındaki artışların beraberinde boşanma oranını da etkilediğini ve boşanma oranı ile 

işsizlik oranı arasında pozitif bir ilişki olduğunu tespit etmiştir.  
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Topbaş ve Kurt (2007), Kawata (2008) gibi işsizlik ve boşanma ilişkisi Roy (2010) 

tarafından Avustralya için incelenmiş ve işsizlik oranındaki değişimlerin evli ve birlikte yaşayan 

çiftlerin boşanma olasılıkları üzerindeki etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada 2001-2007 

dönemini kapsayan panel veri seti kullanılmıştır. Çalışma evli ve birlikte yaşayan çiftlerin 

boşanma durumunda karşılaşacakları maliyetlerin farklılık göstereceğini varsaymaktadır. 

Birlikte yaşayan çiftlerin boşanma durumunda karşılaşacağı maliyetler daha düşüktür. Yapılan 

analiz sonucunda yüksek kadın işsizlik oranları birlikte yaşayan çiftler üzerinde boşanma 

olasılığını artırırken evli çiftler üzerinde böyle bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. 

Sandalcılar (2012) Türkiye için yapmış olduğu bir çalışmasında boşanmanın ekonomik 

boyutunu ortaya koymaya çalışmıştır. Bu amaçla 2004-2010 dönemi kapsamında 26 alt bölgeye 

ait yıllık işsiz ve boşanma sayısını kullanmıştır. Ayrıca Türkiye geneli ve 26 alt bölgeyi kendi 

arasında doğu ve batı olmak üzere iki ana grupta toplayarak da boşanma ve işsizlik arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Çalışmasında Türkiye geneli ile batı ve doğu bölgeler için yaptığı 

nedensellik analizi sonuçları büyük oranda örtüşerek işsizlik ile boşanma arasındaki ilişkinin 

yönünü negatif bulmuştur. Türkiye’de işsizlik kısa ve uzun dönemde boşanmayı etkilemekte ve 

işsizlik ile boşanma arasında güçlü bir nedensellik bulunmaktadır.  

D. EĞİTİM VE BOŞANMA 

ABD ve 16 Avrupa Ülkesi için Härkönen ve Dronkers (2006) tarafından yapılan 

çalışmada 1989-1999 dönemi anket verileri kullanılarak kadınların eğitim durumları ile 

boşanma riskleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda Fransa, 

Yunanistan, İtalya, Polonya ve İspanya’da yüksek eğitim seviyesine sahip olan kadınların 

boşanma risklerinin de yüksek olduğu tespit edilmiştir. Estonya, Finlandiya, Batı-Almanya, 

Macaristan, Letonya, İsveç ve İsviçre’de kadınların eğitim durumları ile boşanma riskleri 

arasında bir ilişki bulunmamıştır. Avustralya, Litvanya ve ABD’de ise boşanma riskleri 

düşüktür. 

Musai ve diğerleri (2011) İran için yaptıkları çalışmada hane halkı harcamaları, 

şehircilik oranı ve kişi başına düşen gelirin yanı sıra okuma-yazma oranı ile boşanma oranı 

arasındaki ilişkiyi de incelemişlerdir. Çalışmaları sonucunda okuma-yazma oranı ile boşanma 

arasında ters yönlü bir ilişki tespit etmişlerdir. Bireylerin okuma-yazma oranı artıkça boşanma 

azalmaktadır. Tablo 1’de literatür özeti sunulmuştur. 

Tablo 1: Literatür Özeti 

Çalışma Ülke Dönem Yöntem Bağımsız Değişkenler 
Bağımlı  

Değişken 

South (1985) Amerika 

Birleşik 

Devletleri 

1948-1979 Korelasyon ve 

Regresyon 

Analizi 

Milli Gelir, İşsizlik 

Oranı, Kadınların 

İşgücüne Katılım 

  Boşanma Oranı 

Sander 

(1985) 

Amerika 

Birleşik 

Devletleri 

1970 EKK Kadınların İşgücüne 

Katılım Oranı, 

Nüfus Yoğunluğu 

Tarım Sektörü 

Boşanma Oranı 

Trent ve 
South (1989) 

66 Ülke 1976-1982 Regresyon 
Analizi 

Kadınların İşgücüne 
Katılımı  Cinsiyet 

Oranı, 

Kaba Boşanma 
Hızı 

Bremmer ve 

Kesselring 
(2002) 

Amerika 

Birleşik 
Devletleri 

1948-1995 Koentegrasyon 

Hata Düzeltme 
Modeli, VAR  

Boşanma Oranı, Kadınların İşgücüne Katılım 

Oranı, Kadınların Ortalama Reel Geliri 

Huang 

(2003) 

Tayvan 1978:01 – 

2000:04 
(Aylık) 

Koentegrasyon 

Nedensellik, 
VAR  

Boşanma Oranı, İşsizlik Oranı, Gebelik 

Oranı, Evlilik Oranı 
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Poortman 
(2005) 

Hollanda 1998 Lojistik 
Regresyon  

1285 Kadına Ait Anket Verileri 
 

Härkönen ve 

Dronkers 
(2006) 

17 Ülke 1989-1999 Lojistik 

Regresyon  

Kadınların Eğitim Durumu ve Boşanmalarına 

İlişkin Anket Verileri 

No ve 

diğerleri 

(2007) 

Amerika 

Birleşik 

Devletleri 

1972-2004 Koentegrasyon 

Hata Düzeltme  

Kadınların Boşanma Oranı, Kadınların 

İşgücüne Katılım Oranı, Ortalama Reel Gelir, 

Doğum Oranı  

Topbaş ve 
Kurt (2007) 

Türkiye 1970-2005 VAR Modeli İşsizlik Oranı, Geçimsizlik Nedeniyle 
Boşanma Sayısı, Terk Nedeniyle Boşanma 

Sayısı, Toplam Boşanma Sayısı 

Kawata 

(2008) 

Japonya 1958-2006  EKK İşsizlik Oranı, Suç 

İşleme Oranı, 

Ortalama Çalışma 

Saati 

Boşanma Oranı 

2005-2006 

Roy (2010) Avustralya 2001-2007 Panel Veri 

Analizi 

İşsizlik Oranı Boşanma Oranı 

Musai ve 

diğerleri 

(2011) 

İran 1974-2006 Regresyon 

Analizi 

Gelir, Şehircilik 

Oranı, Okuma-Yazma 

Oranı 

 Boşanma Oranı 

Kutlar ve 
diğerleri 

(2012) 

Türkiye 1988-2009 Koentegrasyon 
Hata Düzeltme 

Nedensellik, 

VAR 

Kadınların Boşanma Oranı, Evli Kadınlara 
Ait Doğurganlık Oranı, Kadınların 

İşgücüne Katılım Oranı, Ücret  

DiFurio ve 

diğerleri 

(2012) 

Amerika 

Birleşik 

Devletleri 

1998-2007 Panel Veri 

Analizi 

Kişi Başına Düşen 

Gelir, İşsizlik Oranı 

Boşanma Oranı 

Sandalcılar 
(2012 

Türkiye 2008-2012  Panel 
Nedensellik 

İşsiz Sayısı Boşanma Sayısı 

Üçler ve 

Kızılkaya 

(2014) 

Türkiye 2004-2013 Panel 

Eşbütünleşme, 

Panel DOLS, Panel 
FMOLS 

Doğum Sayısı, 

Kadın İstihdam  

Boşanma Sayısı 

Boşanma Sayısı, 

Kadın İstihdam  

Doğum Sayısı 

II. VERİ SETİ VE EKONOMETRİK YÖNTEM 

Ülkemizde son yıllarda gitgide artan bir eğilim göstermekte olan kaba boşanma hızını 

kısa ve uzun dönem itibari ile açıklamak amacıyla 1983-2014 dönemine ilişkin yıllık bir veri 

seti kullanılmış olup, kaba boşanma hızının açıklayıcıları olarak, işsizlik oranı, kadınların 

işgücüne katılım oranı, kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla ve eğitim göstergesi olan genel 

lise diploma alan kadınların oranı ele alınmıştır. Analizde kullanılan tüm değişkenler logaritmik 

dönüşüme tabi tutulmuştur. Değişkenlerin kısaltmaları Tablo 2 ‘de gösterilmiştir. Ekonometrik 

analizde kullanılan veriler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım 

Sistemi (TCMB-EVDS) ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan derlenmiştir. 

Mevcut bu çalışmada diğer eşbütünleşme testlerine göre istatistiksel olarak daha 

güvenilir olması ve hem kısa dönem hem de uzun dönem parametreleri hakkında bilgi vermesi 

nedeniyle ARDL yaklaşımı kullanılmıştır. 

Tablo 2: Değişkenlerin Kısaltmaları 

Değişken Kısaltma 

Kaba Boşanma Hızı LKBH 

İşsizlik Oranı LIO 

Kadınların İşgücüne Katılım Oranı LKIKO 

Kişi Başına Düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla LKBG 

Genel Lise Diploma Alan Kadınların Oranı LGLDAKO 
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III. EKONOMETRİK BULGULAR 

Çalışmada ilk olarak Genişletilmiş Dickey-Fuller ve Phillips Perron birim kök testleri 

kullanılarak tüm değişkenler için durağanlık sınaması yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 3’te 

gösterilmiş olup, yapılan birim birim kök test sonuçlarına göre tüm değişkenler birinci farkında 

durağan sürece sahiptir.  

Tablo 3: Genişletilmiş Dickey-Fuller ve Phillips-Perron Birim-Kök Test Sonuçları 

Değişken 

Genişletilmiş Dickey-Fuller  Phillips-Perron 

Sabitli 
Sabitli-

Trendli 

Sabitsiz-

Trendsiz 
Sabitli 

Sabitli-

Trendli 

Sabitsiz-

Trendsiz 

LKBH -0.604 -2.379 -1.266 -0.473 -2.486 -1.275 

ΔLKBH -5.195*** -5.098*** -4.872*** -5.440*** -5.301*** -4.852*** 

LIO -1.684 -2.103  0.315 -1.690 -2.206  0.513 

ΔLIO -4.826*** -4.740*** -4.883*** -5.245*** -5.063*** -5.080*** 

LKIKO -1.642 -1.565 -0.211 -1.604 -1.571 -0.217 

ΔLKIKO -5.856*** -5.853*** -5.956*** -5.859*** -5.856*** -5.960*** 

LKBG -0.651 -2.975 2.843 -0.468 -3.082 5.653 

ΔLKBG -5.869*** -5.763*** -4.786*** -7.429*** -7.262*** -4.799*** 

LGLDAKO -2.312 -4.440*** -1.870* -2.114 -4.520*** -0.956 

ΔLGLDAKO -6.540*** -6.568*** -9.294*** -11.407*** -12.299*** -9.675*** 

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Optimal gecikme uzunlukları Akaike Bilgi Kriteri (AIC) kullanılarak gelir ve kadınların 

işgücüne katılım oranı için seviyesinde kaba boşanma hızı, işsizlik oranı ve eğitim değişkeni 

için ise 2, olarak tespit edilmiş olup, ARDL(2, 0, 2, 2, 0) modeli elde edilmiştir.  

Değişkenler arasında herhangi bir eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığı sınır testi ile 

sınanmıştır. Tablo 4’de sunulan sonuçlara göre; F- istatistiği 7.2368 olarak bulunmuş ve %1 

anlamlılık seviyesinde değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 4: Sınır Testi Sonucu 

        Anlamlılık Düzeyi I(0) I(1) 

%1 3.81 4.92 

%2.5 3.40 4.36 

%5 3.05 3.97 

%10 2.68 3.53 

F- İstatistiği = 7.2368  k = 4 

Tablo 5’te ARDL(2, 0, 2, 2, 0) modeline ait tahmin sonuçları sunulmuştur. Modelde 

trend değişkenine yer verilmiş olup, Modelde yer alan trend değişkeni teknolojik gelişmeler, 

sosyal yapıdaki değişiklikler gibi modelde yer almayan fakat kaba boşanma hızı üzerinde etkiye 

sahip olan faktörlerin etkisini açıklamaktadır. Tahmin edilen ARDL(2, 0, 2, 2, 0) modelinde 

değişen varyans ve otokorelasyon sorununun olup olmadığı Breusch-Pagan-Godfrey ve LM 

Testi ile sınanmış ve herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Jarque-Bera Normallik testi 

sonuçlarına göre hata terimleri normal dağılıma sahiptir.  
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Tablo 5: ARDL(2, 0, 2, 2, 0) Modeli Tahmin Sonuçları 

Değişken Katsayı Değeri t-İstatistiği Standart Hata 

LKBH(-1) 0.6961*** 5.0631 0.1375 

LKBH(-2)        -0.2074 -1.4525 0.1428 

LKIKO        -0.5959** -2.5163 0.2368 

LIO         0.6729** 2.5286 0.2661 

LIO(-1)        -1.4661*** -4.9808 0.2944 

LIO(-2)         1.0657*** 4.8155 0.2213 

LGLDAKO        -0.1138 -1.1683 0.0974 

LGLDAKO(-1)         0.0353 0.2868 0.1230 

LGLDAKO(-2)        -0.4475*** -3.8039 0.1177 

LKBG        -1.8948*** -4.3738 0.4332 

C       15.1773*** 3.5122 4.3213 

@TREND         0.0830*** 6.7256 0.0124 

Tanısal Testler İstatistikler 

R2 0.9862 

F-İstatistiği   117.0359*** 

Jarque-Bera Normallik Testi   1.4022 

LM Testi 

F-İstatistiği 0.1010 

N*R2 0.3740 

Breusch-Pagan-Godfrey Testi 

F-İstatistiği 0.7447 

N*R2 9.3825 

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğunun tespitinin ardından uzun 

dönem model tahminine geçilmiş ve uzun dönem katsayıları Tablo 6’dan görüleceği üzere 

kadınların işgücüne katılım oranı için -1.17, eğitim değişkeni için -1.03, gelir için -3.71 olarak 

bulunmuştur.  

Tablo 6: Uzun Dönem Katsayıları 

Değişken Katsayı Değeri t-İstatistiği Standart Hata 

LKIKO   -1.1656** -2.1912 0.5320 

LIO 0.5329  1.2935 0.4120 

LGLDAKO   -1.0289** -2.1954 0.4687 

LKBG   -3.7062** -2.5208 1.4702 

@TREND      0.1624***  3.7860 0.0429 

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Uzun dönemde eğitim, kadınların işgücüne katılımı ve gelir ile kaba boşanma hızı 

arasında ters yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Uzun dönemde 

işsizlik oranının katsayısının istatistiksel olarak anlamlı ve işaretinin negatif olması beklenirdi, 

fakat elde edilen bulgulara göre işsizlik oranının kaba boşanma hızı üzerinde uzun dönemde 

herhangi bir etkisi yoktur. Sosyal yapıdaki değişiklikler ve teknolojik gelişmeler ise kaba 

boşanma hızını artırıcı niteliktedir. 

Şekil 1 ve Şekil 2’den görüldüğü gibi yapılan CUSUM ve CUSUMSQ testleri 

sonucunda tahmin edilen ARDL modelinde herhangi bir yapısal kırılmanın olmadığı ve uzun 

dönem katsayılarının istikrarlı olduğu tespit edilmiştir.     
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             Şekil 1: CUSUM Test Sonucu          Şekil 2: CUSUMSQ Test Sonucu 

ARDL(2, 0, 2, 2, 0) modeli için hata düzeltme modeli tahmin edilerek kısa dönem 

parametreleri elde edilmiştir. Sonuçlar Tablo 7’de sunulmuştur.  

Tablo 7: ARDL(2,0,2,2,0) Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 

Değişken Katsayı Değeri Standart Hata t-İstatistiği 

D(LKBH(-1)) 0.1613 0.1144 1.4098 

D(LKIKO)          -0.4479 0.2878 -1.5566 

D(LIO)      0.7931*** 0.2144 3.6995 

D(LIO(-1))     -1.0944*** 0.1773 -6.1710 

D(LGLDAKO)          -0.1455 0.0856 -1.7006 

D(LGLDAKO(-1))      0.4480*** 0.0918 4.8784 

D(LKBG)          -1.4018** 0.5200 -2.6957 

C    16.9841*** 2.5364 6.6963 

CointEq(-1)     -0.5696*** 0.0855 -6.6659 

Cointeq = LKBH - (-1.1656*LKIKO +0.5329*LIO -1.0289*LGLDAKO-3.7062*LKBG 

+0.1624*@TREND ) 

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Hata düzeltme katsayısı -0.5797 olarak bulunmuş olup, beklenildiği gibi negatif ve 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Tahmin edilen hata düzeltme katsayısına göre, boşanma oranında 

meydana gelecek bir dengesizliğin %57’si 1 yıl içinde tamamı ise 2 yıldan daha az sürede 

düzelmesi beklenmektedir. 

SONUÇ 

Türkiye’de aile birliğinde meydana gelen çözülmelerin son yıllarda oldukça büyük 

artışlar göstermesi sadece bireyler açısından bir problem teşkil etmekle kalmayıp toplumsal bir 

sorun haline dönüşmesine neden olmaktadır. Öncelikle hangi demografik ve sosyo-ekonomik 

faktörlerin çiftleri boşanma yoluna ittiğinin belirlenmesi ve bireylerin aile birliğini 

sürdürebilmesi için gerekli koşulların yaratılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı seçilmiş 

bağımsız değişkenler olan kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla, kadınların işgücüne katılım 

oranı, işsizlik oranı ve eğitim göstergesi olarak ele alınan genel lise diploma alan kadınların 

oranının kaba boşanma hızı üzerindeki hem kısa hem de uzun dönem etkilerinin ARDL 

yaklaşımı altında ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada 1983-2014 dönemi yıllık verilerden 

oluşan bir veri seti kullanılmıştır. 



 

 

 

17
th

 International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

376 

 

Elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de gelir boşanma olgusu üzerinde belirleyici rol 

oynayan faktörlerin başında gelmektedir. Hem kısa hem de uzun dönemde gelirde meydana 

gelen artışlar kaba boşanma hızını azaltmaktadır. Uzun dönemde kadınların işgücüne katılımı ve 

kadınların eğitim seviyesi kaba boşanma hızını ters yönde etkilemektedir. Türkiye’de kadınların 

mali bağımsızlıklarını elde etmeleri ve eğitim seviyelerinin yükselmesi aile birliğinin 

sağlanmasında uzun dönemde yapıcı bir rol oynamaktadır. Evli erkekler için eşlerinin çalışıyor 

olması evlilikleri açısından bir problem teşkil etmemekte olup, kadınların çalışarak aile 

bütçesine sağlamış olduğu maddi destek bireyleri boşanma olgusundan uzaklaştırmaktadır. 

Ayrıca kadınların eğitim seviyesindeki iyileşmeler, kendilerinin hayata olan bakış açılarını 

genişleterek evliliklerinde karşılaşacakları problemlerin daha kolay üstesinden gelmelerine 

imkan sağlamaktadır. İşsizlik oranına gelindiğinde, işsizlik oranındaki bir artışın hem kısa hem 

de uzun dönemde kaba boşanma hızı üzerinde artırıcı etki yaratması beklenirdi. Fakat yapılan 

analizler sonucunda işsizlik oranı kaba boşanma hızını kısa dönemde doğru yönlü etkilerken 

uzun dönemde herhangi bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Son olarak sosyal yapıdaki 

değişiklikler ve yaşanan teknolojik gelişmeler çiftlerin boşanma eğilimini artırmaktadır. 
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TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNTEGRAL SİSTEM YAKLAŞIMI İNCELEMESİ 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, İntegral Sistem Yaklaşımı’nı oluşturan sosyal, ekolojik ve 

ekonomik unsurların kısa ve uzun dönemli dinamiklerini Türkiye ölçeğinde 1971–2011 zaman 

dilimi içerisinde analiz etmektir. Türkiye ölçeğinde sürdürülebilir kalkınmanın sosyal 

bileşenlerinden özellikle eğitim konusunu inceleyen ampirik analizlerin yetersizliği, yapılan 

çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Amaç doğrultusunda çözümleme; CO2 salınımları, 

GSYH, nüfus artışı, ortaöğretimde ve yükseköğretimde okullaşma oranı değişkenleri 

kullanılarak yapılmıştır.  

Serilerin uzun dönem dinamikleri Johansen Eştümleşme Testi, kısa dönem dinamikleri 

ise Vektör Hata Düzeltme Modeli tahmin yöntemleriyle çözümlenmiştir. Eştümleşme bulguları 

analizde yer alan değişkenlerden sadece kişi başına GSYH’nın, kişi başına CO2 salınımları 

üzerinde uzun dönemli dinamikler açısından pozitif bir korelasyon oluşturduğunu ortaya 

koymuştur. Elde edilen hata düzeltme katsayısı (0.053) ise, değişkenler arasında kısa dönem 

dinamikler açısından bir ilişkinin olmadığını göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir kalkınma, İntegral Sistem Yaklaşımı, Johansen 

Eştümleşme Testi. 

AN EXAMINATION OF INTEGRAL SYSTEM APPROACH TO TURKEY 

Abstract 

The purpose of this study is to examine long and short term dynamics of social, 

economic and ecologic components that form Integral System Approach within Turkey-scale 

during sampling period 1971-2011. In particular  Turkey, the lacking of ampiric analysis that 

examine social components of the sustainable development – especially education- reveals how 

this study is significant. In line with this objective resolution has been made by using CO2 

emission, GDP, population growth, schooling rate in  secondary and tertiary variables. 

While long term dynamics of series  has been analysed by using Johansen cointegration 

test, short term dynamics is tested Vector Error Correction Model prediction method. 

Cointegration findings reveal variables in this analysis per capita GDP create a positive relation 

on per capita CO2 emission in terms of long term dynamics. However, error correction factor 

which has been obtained (0.053) shows no relation between variables in terms of short term 

dynamics. 

Key Words: Sustainable development, Integral System Approach, Johansen Cointegration Test. 
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GİRİŞ 

Ülkemizde ve dünyada, kentsel nüfus artışları ve tüketim artışları ile birlikte ekonomik 

büyüme ve kalkınma amaçları doğrultusunda daha fazla üretime gereksinim duyulması ve söz 

konusu üretimin karşılanması amacıyla fosil yakıtların artan kullanımı birçok çevresel sorunu 

beraberinde getirmiştir.  

Çevre sorunlarına neden olan temel faktör, sera gazı emisyonları içerisinde en büyük 

paya sahip olan CO2 salınımlarıdır. Ülkelerin ekonomik büyüme amaçlarına paralel olarak kişi 

başına GSYH artışını sağlayabilmek için gerçekleştirdikleri üretimin her aşamasında çevre 

sorunlarına neden olan atıklar ortaya çıkmaktadır (Akova, 2008: 8). Büyüme ve kalkınma 

amaçları ile gerçekleştirilen kitlesel üretim ve tüketim, doğal kaynakların daha fazla 

kullanılmasına ve çevreye daha fazla zararlı atık çıkmasına sebep olmaktadır (Işıldar, 2011: 49-

50). Çevre sorunlarına neden olan atıklardaki bu artışların önemli tehditler oluşturduğuna 

yönelik farkındalığın başlaması, çevre sorunsalı ile mücadelede ulusal ve uluslararası düzlemde 

çeşitli kuruluşların oluşturulmasına neden olmuştur. 

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

(OECD) gibi kuruluşlar 1970’li yıllardan sonra, çevreyi korumaya yönelik çabalarını artırmıştır. 

Özellikle 1980’li yıllardan itibaren, izlenen politikaların gelecek nesillerin refahını 

azaltabileceği fikrinden hareketle, iktisadi kalkınma politikalarının çevre üzerindeki olumsuz 

etkileri belirtilerek, çevre sorunlarına vurgu yapılmıştır (Özdemir, 2009: 3). Hızla gelişen 

sanayileşmeyle birlikte artan çevre sorunları nedeniyle, çevre ile ekonomi arasındaki ilişki geniş 

kitleler tarafından sorgulanmaya başlanmıştır (Aslan, 2010: 1).  

1972 yılında Roma Kulübü tarafından hazırlatılan “Büyümenin Sınırları” başlıklı 

raporda, ekonomi ile doğal çevre arasındaki etkileşimin kalkınma politikalarında dikkate 

alınması gerektiği ifade edilmiştir. Yine 1972 yılında BM tarafından Stockholm’de düzenlenen 

İnsani Çevre Konferansı’nda kabul edilen İnsani Çevre Bildirgesinde, ‘çevrenin taşıma 

kapasitesine dikkat çeken, kaynak kullanımında kuşaklararası hakkaniyeti gözeten, ekonomik ve 

sosyal gelişmenin çevre ile ilişkisini kuran ve kalkınma ile çevrenin birlikteliğini’ vurgulayan 

ilkelerle sürdürülebilirlik düşüncesinin temel dayanakları belirtilmiştir (Abdiraim, 2015). 

Sürdürülebilirlik kavramı, ekonomik büyüme ve insan iyiliğinin, bütün sistemlerin 

temeli olan doğal kaynaklara dayandığını ifade etmektedir (Sinemillioğlu, 2009: 252). Çevre, 

ekonomi ve toplum arasındaki ilişkiyi gösteren kavram ise sürdürülebilir kalkınma şeklinde 

ifade edilmektedir. 

Sürdürülebilir kalkınma, ilk kez, BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından 

1987 yılında yayınlanan ‘Ortak Geleceğimiz’ başlıklı Brundtland Raporu’nda tanımlanmıştır. 

Bu tanımlamaya göre ‘sürdürülebilir kalkınma, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını 

karşılayabilmelerini tehlikeye atmadan bugünün ihtiyaçlarının karşılanması süreci’ olarak ifade 

edilmektedir (Dale ve Newman, 2005: 352). Brundtland Raporu, çevre dostu teknolojilerin 

geliştirilmesini ve doğal kaynaklardan sağlanan faydanın eşit dağılımını sürdürülebilir kalkınma 

ile ilişkilendirmektedir (Özerdem ve Demirkıran, 2011: 454). Kapitalizmin aşmakta yetersiz 

kaldığı yapısal krizlerin etkinleştiği ve derinleştiği, yoksulluk, işsizlik ve çevre sorunlarının 

hızla arttığı bir dünyada, artık kalkınmadan değil sürdürülebilir kalkınmadan bahsedilmektedir 

(Partant, 2002: 17). 

Uluslararası düzlemde, sürdürülebilir kalkınma ile ilgili ilk bütüncül yaklaşımlar, 1992 

yılında Rio de Janeiro’da gerçekleştirilen ‘BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda ifade 

edilmiştir. Kalkınma stratejileri ve çevre ile ilgili tüm alt başlıklar söz konusu konferansta 
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tartışılarak, kalkınma ve çevre etkileşimlerinin incelendiği bir 21. yüzyıl gündemi ortaya 

konulmuştur (Boyacıoğlu, 2007: 92). 

Sürdürülebilir kalkınma sadece ekonomistleri değil aynı zamanda jeologları, fizikçileri, 

coğrafyacıları, ekolojistleri ve çevrecileri de ilgilendiren bir kavramdır (Kutlar ve Doğanoğlu, 

2007: 41). Sürdürülebilir kalkınma ile vurgulanan temel ilke; ekonomik büyümenin tek başına 

yeterli olmadığı, elde edilen servetin ülkeler, bölgeler ve gelir grupları arasında adil olarak 

dağıtılması ve bunlara ilave olarak çevresel değerlerin korunmasıdır (Kaynak, 2011: 56). 

Sürdürülebilir kalkınma üç temel boyutu içermektedir. Bu boyutlar mevcut büyümenin 

sürdürülmesi, bugünün ihtiyaçlarının giderilmesi yani yoksulluğun azaltılması, gelecek 

kuşakların yaşam ve refahının güvence altına alınması şeklinde ifade edilmektedir. Uygulama 

aşamasında çevre üzerindeki baskının yaşam kalitesine sorun teşkil etmeyecek bir düzeyde 

olması gerekmektedir (Başkaya, 2009: 207). 

Akademik literatürde sürdürülebilir kalkınma ile ilgili yapılan tartışmalar temelde iki 

düzeye indirgenmektedir. Birinci tartışma alanı, sürdürülebilir kalkınmanın toplumsal, ekolojik 

ve ekonomik boyutlarının vurgulandığı ‘üç sütun yaklaşımı’, diğer tartışma alanı ise 

sürdürülebilir kalkınmada insan ve doğa arasındaki ilişkinin vurgulandığı ‘ikincil tür 

yaklaşım’dır (Robinson, 2004: 373). Sürdürülebilir kalkınmanın eşitlendirilmiş boyutlarının 

bileşkesini veren üç sütun yaklaşımı; sosyal, ekolojik ve ekonomik özelliklerin karşılıklı olarak 

tamamlayıcılığı ilkesine dayanmaktadır. Söz konusu ilkeye dayalı olarak değerlendirilen 

‘İntegral Sistem Yaklaşımı’; toplumların sosyo–ekolojik ve ekonomik özelliklerinin bütüncül bir 

şekilde ifade edildiği bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır (Jonge et al., 2012: 170).  

Türkiye’de uygulanan sürdürülebilir kalkınmaya yönelik politikaların zamansal seyri 

kalkınma planları incelendiğinde görülebilmektedir. 1973–1977 yıllarını kapsayan 3. Beş Yıllık 

Kalkınma Planı’nda çevre sorunlarına ilk kez ayrı bir başlık altında yer verilmiştir. 7. Beş Yıllık 

Kalkınma Planı’nda ise toplumsal ve ekonomik politikaların, çevre politikalarıyla entegrasyonu 

ve sürdürülebilir kalkınma esas alınmıştır. Çevre politikaları başlangıçta kirliliği gidermeyi 

amaçlarken,  daha sonra kirliliği önleyici politikalar gündeme gelmiş ve 7. Beş Yıllık Kalkınma 

Planı ile birlikte sürdürülebilir kalkınma anlayışına uygun ekonomi ve çevrenin bütünleşmesine 

yönelik politikalar üretilmeye başlanmıştır (Yıkmaz, 2011: 28-33). Söz konusu değişimlere 

rağmen Türkiye’de çevre bilincinin yeterince gelişmediği, uygulanan politikaların ve alınan 

önlemlerin çevre sorunları ile mücadelede arzulanan nitelikte ve boyutta olmadığı 

düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, İntegral Sistem Yaklaşımı’nı oluşturan sosyo–ekolojik ve 

ekonomik unsurların kısa ve uzun dönemli dinamiklerini Türkiye ölçeğinde 1971–2011 zaman 

dilimi içerisinde analiz etmektir. İntegral Sistem Yaklaşımı çerçevesinde söz konusu zaman 

dilimi içerisinde kişi başına CO2 salınımları, kişi başına GSYH, kentsel nüfus artışı, 

ortaöğretimde ve yükseköğretimde brüt okullaşma oranı değişkenleri arasındaki ilişki Johansen 

Eştümleşme Testi ve Vektör Hata Düzeltme Modeli yöntemleriyle çözümlenmiştir. Giriş 

bölümünün ardılı çalışmanın birinci bölümünde literatür seçkisine yer verilmekte, ikinci 

bölümde ampirik analiz başlığı altında çalışmanın veri seti, metodolojisi ve bulgular kısmı ele 

alınmaktadır. İkinci bölümün ardılı sonuç kısmı, bulguların değerlendirilme aşamasını 

içermektedir.  
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I. LİTERATÜR SEÇKİSİ  

Harris (2000) tarafından yapılan çalışmada sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkeleri ele 

alınmıştır. Çalışma, kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma olgularını ekonomik, ekolojik ve 

sosyal perspektif ile açıklamaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, çevresel ve sosyal 

boyutları olduğu vurgulanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın başarılması için de bu 

perspektiflerin sentezinin yapılması gerektiği ifade edilmektedir. 

Halicioglu (2009), tarafından yapılan çalışmada Türkiye için 1960–2005 döneminde CO 

salınımları, enerji tüketimi, gelir ve dış ticaret zaman serisi verileri arasındaki ilişki eştümleşme 

ve sınır testi ile analiz edilmiştir. Sınır testi sonuçları, veriler arasında uzun dönemli ilişkilerin 

iki formu olduğunu göstermiştir. İlk formda CO salınımlarının, enerji tüketimi, gelir ve dış 

ticaret tarafından; ikinci formda ise gelirin, CO salınımları, enerji tüketimi ve dış ticaret 

tarafından belirlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Bulgular CO salınımını açıklayan, en önemli 

değişkenin gelir olduğuna işaret etmiştir. Enerji tüketimi ve dış ticaret değişkenleri de karbon 

salınımının belirleyicileri olarak bulunmuştur. 

Özmete (2010) tarafından yapılan çalışmada sosyal hizmette sürdürülebilir kalkınma 

anlayışının kavramsal analizi ele alınmıştır. Çalışmaya göre, sosyal hizmette sürdürülebilir 

kalkınma anlayışına ilişkin kavramsal bir çerçeve ortaya konulması hedeflenmiştir. Ekonomik 

kalkınma, ekolojik kalkınma, sosyal hizmet ile sosyal kalkınma açısından sosyal hizmet ve 

sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin esaslar açıklanmıştır. 

Wang vd. (2011) Çin’in 28 iline ait 1995–2007 yılı verilerini panel veri eştümleşme ve 

Vektör Hata Düzeltme Modeli ile test etmiştir. Çalışmada CO2 emisyonu, enerji tüketimi ve 

ekonomik büyümenin eştümleşik olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca CO2 emisyonu ve enerji 

tüketimi ile enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında da çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit 

edilmiştir. 

Tiwari (2011) tarafından yapılan çalışmada, 1970–2007 dönemi için Hindistan’daki 

birincil enerji tüketimi, CO2 salınımı ve GSYH arasındaki ilişki statik ve dinamik çerçevede 

Granger nedensellik yaklaşımıyla incelenmiştir. Yapısal kırılmanın varlığında değişkenler 

arasında eştümleşme ilişkisinin olmadığı bulgulanmıştır. Statik analiz sonuçları; GSYH’nın, 

enerji tüketiminin ve CO2 salınımının nedeni olduğu yönünde nedensellik ilişkisini göstermiştir. 

Enerji tüketimi ve GSYH arasındaki ilişki için dinamik analizden elde edilen sonuçlar ise 

çelişkili bulgular türetmiştir. 

 Eryılmaz (2011) tarafından yapılan çalışmada, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 

Master Plan ile sürdürülebilir kalkınmanın gelişimine değinilmiş, projenin çevresel ve 

ekonomik sosyal yönünün geliştirilmesi için uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum 

kuruluşlarının da desteği ile başlatılan programlar açıklanmıştır. Ayrıca mevcut projeler 

dâhilinde GAP’ın sürdürülebilirliği İtalya deneyimine yer verilerek karşılaştırmalı bir 

değerlendirme yapılmıştır. 

 Kılıç (2012) yaptığı çalışmada, sürdürülebilir kalkınma anlayışının ekonomik boyutuna 

ekolojik bir yaklaşım sunmuştur. Çalışma ile piyasa ekonomisi içerisinde çevresel problemlere 

çözüm olarak ortaya konan; ekonomi, çevre ve toplum temelinde inşa edilmeye çalışılan 

sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının ekonomik boyutunun irdelenmesi hedeflenmiştir. 

Farhani ve Rejeb (2012), 1973–2008 döneminde MENA ülkeleri için GSYH, CO2 

salınımı ve enerji tüketimi arasındaki ilişkiyi panel eştümleşme ve nedensellik yöntemiyle 

incelemişlerdir. Kısa dönemde enerji tüketiminin, CO2 salınımı ve GSYH değişkenleri ile 
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nedensellik ilişkisine rastlanamamıştır. Ancak uzun dönemde GSYH’dan, CO2 salınımına ve 

enerji tüketimine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

 Batı (2013) tarafından yapılan çalışmada; enerji politikaları ekonomik, sosyal ve çevre 

gibi birçok faktörle ilişki içerisindedir ve gerekli politikaların öncelikle bu çerçeveler içerisinde 

aranması gerektiği vurgulanmıştır. Bu doğrultuda Türkiye’deki sürdürülebilir kalkınma ve 

sürdürülebilirlikle bağlantılı bir enerji geleceği için zemin hazırlama çalışmaları yapılmalıdır. 

Çalışmada bu yaklaşım çerçevesinde, Türkiye’de yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir 

kalkınmaya etkisi konusuna ilişkin düzenleyici otorite, sektör, kullanıcı, yatırımcı tutumlarını 

test eden bir saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, hazırlanan bir anket, Türkiye’nin 

farklı kesimlerinden 240 katılımcı üzerinde uygulanmıştır. Katılımcıların %70.9’u yenilenebilir 

enerjinin sürdürülebilir kalkınmada belirleyici olduğunu, %15.7’si çok fark etmediğini, %13.4’ü 

ise önemli olmadığını belirtmiştir. 

 Çepik (2015) tarafından yapılan çalışmada, klasik kalkınma anlayışının yerini 

sürdürülebilir kalkınmaya bırakma süreci incelenmiş olup, bu süreçte yenilenebilir enerji 

kavramının nasıl ve neden ortaya çıktığı ve sürdürülebilir kalkınmanın gerekliliği üzerinde 

durulmuştur. Ayrıca Türkiye ve gelişmiş ülkelerin sürdürülebilir kalkınma çalışmaları ve 

politikaları tahlil edilmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomi, çevre ve sosyal boyutları ele 

alınmış, ekonomi ve sosyal boyutları yanında özellikle enerji kullanımında ortaya çıkan çevre 

sorunları üzerinde durulmuştur. Kalkınma sürecinin çevreye ne gibi zararlar verdiği 

gösterilmiştir. Geçmişten bugüne artan üretim ve tüketim ile birlikte çevresel sorunların geldiği 

nokta ve bu soruna bir çözüm olarak gösterilen yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarının çeşitleri ve bugün itibarıyla gerek dünyada gerekse Türkiye’de kullanım 

alanları incelenmiştir. Bununla birlikte diğer ülkelerin ve Türkiye’nin bu konudaki çalışmaları 

ve planları ile bugün ve gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji üretimindeki 

payına ilişkin mevcut durum ve gelecek tahminleri verilmiştir. Bu bilgiler ışığında ekonomik, 

sosyal ve çevre boyutlarıyla sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanmasında, enerji kullanımı 

alanında yenilenebilir enerji kaynaklarının gecikilmeden uygulanması gereği ortaya 

konulmuştur. 

 Dinç (2015)’in hazırladığı çalışmada, Türkiye’nin karbon ayak izini azaltmaya yönelik 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesinin ne derece gerekli olduğuna vurgu yapılmıştır. 

Temiz enerji üretim ve tüketiminin yaratacağı pozitif etkilerin çevresel, sosyal ve ekonomik 

yönleri sürdürülebilirlik yolunda büyük değer kazandığı vurgulanmıştır.  

Sancar ve Polat (2015), tarafından yapılan çalışmada Türkiye’de ekonomik büyüme, 

enerji tüketimi ve ithalat ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada 1984–2011 dönemi için zaman serisi 

kullanılmıştır. Uygulama sonucunda uzun dönemde enerji tüketimi ve ithalattan GSYH’ya 

doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi, kısa dönemde enerji tüketimi ve ithalattan GSYH’ya 

doğru tek yönlü, enerji tüketimi ile ithalat arasında ise çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Polat (2015)’ın yapmış olduğu çalışmada Türkiye’de CO2 salınımı ile ekonomik 

büyüme, elektrik tüketimi ve doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişki 1980–2013 dönemi 

için test edilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre, CO2 salınımı ile GSYH, elektrik tüketimi ve 

doğrudan yabancı yatırımlar arasında uzun dönemli bir eştümleşme ilişkisinin varlığı 

bulgulanmıştır. Bulgular; GSYH, elektrik tüketimi ve doğrudan yabancı yatırımların, CO2 

salınımı üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. 
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II. AMPİRİK ANALİZ 

Yapılan çalışmanın amacı, İntegral Sistem Yaklaşımı’nı oluşturan sosyo–ekolojik ve 

ekonomik unsurların kısa ve uzun dönemli dinamiklerini Türkiye ölçeğinde 1971–2011 zaman 

dilimi içerisinde incelemektir. 

A. VERİ SETİNİN TANIMLANMASI 

İntegral Sistem Yaklaşımı doğrultusunda 41 gözleme ait zaman serisi analizi: 

Ekolojik gösterge olarak; kişi başına CO2 salınımları (metrik ton),  

Ekonomik gösterge olarak; kişi başına GSYH’da büyüme (yıllık,%),  

Sosyal göstergeler olarak; kentsel nüfus artışı (yıllık,%),  

Ortaöğretimde brüt okullaşma oranı (toplam, %) ve  

Yükseköğretimde brüt okullaşma oranı (toplam, %) değişkenleri kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir.  

CO2 salınımları ve kentsel nüfus artışı değişkenlerine ait serilere logaritmik dönüşüm 

işlemi gerçekleştirilmiş, kişi başına GSYH’daki negatif değerler logaritmik dönüşüm işlemine 

izin vermediği için ham veriler olarak ele alınmış, yıllık büyüme düzey değerleri itibariyle 

mevcut oransal bir değeri temsil eden ortaöğretimde ve yükseköğretimde okullaşma oranları 

değişkenlerine ait seriler ise yarı logaritmik bir kalıpta model içerisine alınmıştır.  

Veri kümesinin tanımlanması amacıyla y–içsel değişken vektörü aşağıdaki şekilde 

kurulmuştur: 

𝑦 = (𝑙𝑛𝐶𝑂2, 𝐺𝐷𝑃, 𝑙𝑛𝑈𝑃, 𝑆𝐸𝑅, 𝑇𝐸𝑅)                                                  [1] 

Denklem 1’de yer alan 𝑙𝑛𝐶𝑂2, kişi başına logaritmik CO2 salınımını; 𝐺𝐷𝑃, kişi başına 

yıllık GSYH büyümesini; 𝑙𝑛𝑈𝑃 , kişi başına logaritmik kentsel nüfus artışını; 𝑆𝐸𝑅 , 

ortaöğretimde brüt okullaşma oranını; 𝑇𝐸𝑅, yükseköğretimde brüt okullaşma oranını ifade eden 

notasyonlardır. Her bir değişkenin 𝑑 dereceden, 𝑑 ≤ 1 tümleşik olduğu varsayılmaktadır. 

Tüm değişkenlere ait ikincil seriler yıllık veri sıklığı altında Dünya Bankası’nın ‘Dünya 

Gelişme Göstergeleri’ veri tabanından elde edilmiş, analizler ise ekonometri paket program 

içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

B. METODOLOJİ VE BULGULAR 

Bir zaman serisi analizi yapılmadan önce, kurulacak modelde kullanılacak olan serilerin 

durağanlığının sınanması gerekmektedir. Durağan serilerde meydana gelen şokların etkisi geçici 

olmakta ve uzun dönemde seriler ortalama seviyelerine geri dönmektedir. Ancak durağan 

olmayan serilerde geçici şokların etkileri sürekli hale gelmektedir (Enders, 2015: 189). Durağan 

hale gelen serilerde (Kutlar, 2005: 308): 

Dalgalanmalar olsa bile uzun dönemde, aynı ortalama korunur. 

Zamana bağlı olarak değişmeyen sonlu bir varyans söz konusudur. 

Gecikme zamanı uzadıkça, korelagram giderek sıfıra yaklaşır ve sonunda sıfır olur.   

Durağanlığın sınanmasında kullanılan biçimsel yöntem birim kök testleridir. Birim 

kökün varlığı, serilerin durağan olmadığını ifade etmektedir. Granger ve Newbold (1974), 

durağan olmayan serilerle yapılan analizlerde ortaya çıkan sahte regresyon sorununun, seriler 

arasında gerçek ilişkinin yansıtılmamasına neden olacağını ifade etmişlerdir. Sahte regresyon 

durumunda yüksek bir R2 ve anlamlı t–istatistik değerleri söz konusu olmasına karşın, 

parametre tahminleri istatistiksel olarak anlamsız çıkmaktadır (Hendry ve Juselius, 2000:7).  
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Çalışmamızda serilerin durağanlık sınamaları için Augmented Dickey–Fuller (Dickey 

ve Fuller, 1981 / ADF) ve Phillips–Perron (1988 / PP) birim kök testleri kullanılmıştır. ADF ve 

PP birim kök sınamalarında, yokluk hipotezi ve alternatif hipotez aşağıdaki şekilde kurulur: 

𝐻0: Birim kökün varlığı, yani serilerin durağan olmadığıdır. 

𝐻1: Birim kökün olmadığı, yani serilerin durağan olduğudur. 

Durağanlıkların araştırılmasında ADF ve PP birim kök sınamaları, sabit terimli ve sabit 

terimli trendli modeller için incelenmiştir. Birim kök sınama sonuçları Tablo 1 içerisine 

aktarılmıştır: 

Tablo 1: Birim Kök Sınama Sonuçları 

Değişkenler ADFC ADFC&T PPC PPC&T 

lnCO2 -1.13(0) -3.11(0) -1.15(4) -6.50(6) 

ΔlnCO2 -6.18 (0)* -6.07(0)* -3.11(0) -6.34(6) 

GDP -6.13(0)* -6.08(0)* -6.12(3)* -6.10(4)* 

ΔGDP -10.50(0)* -10.42(0)* -18.60(8)* -19.07(8)* 

LnUP -1.16(1) -7.92(9)* -1.02(2) -1.96(2) 

ΔlnUP -4.23(0)* -4.19 (0)* -4.27(1)* -4.22(1)* 

SER -0.24(0) -2.59(1) -0.25(5) -2.14(2) 

ΔSER -4.92(0)* -4.85(0)* -4.76(10)* -4.67(10)* 

TER 5.84(0) 2.78(0) 5.22(1) 2.40(1) 

ΔTER 0.01(2) -3.81(0)* -2.61(2) -3.81(0)* 

Not: Parantez içindeki değerler Schwarz Information Crition ve Bartlett çekirdeği kullanılarak tahmin edilen, Newey-

West’e göre seçilen optimal gecikme uzunluklarını göstermektedir. ADF ve PP birim kök testleri için MacKinnon 

kritik değerleri %5 anlam seviyesinde; sabit terimli model için -2.93, sabit terimli ve trendli model için -3.52’dir. Δ 

fark işlemcisini simgelemektedir. 

Tablo 1 incelendiğinde, 𝐻0 ’ın reddedilemediği durumlar için serinin durağan 

olmadığına karar verilmiş ve seriye fark işlemi uygulanarak durağanlık incelemesine devam 

edildiği görülmektedir. Birim kök sınama sonuçlarına göre, fark işlemi uygulanan serilerin %5 

anlam seviyeleri için birinci fark düzeylerinde durağanlıkları sağlanmıştır.  

Kurulan denklem 1 için serilerin uzun dönemli dinamikleri Johansen Eştümleşme Testi, 

kısa dönem dinamikleri ise Vektör Hata Düzeltme Modeli (Vector Error Correction Model / 

VECM) ile analiz edilmiştir. Eştümleşme çözümlemesine başlamadan önce ilk sınırlayıcı olan 

değişkenlerin aynı tümleşme derecelerine sahip olması gerekliliği, yapılan birim kök 

sınamalarında serilerin birinci fark düzeylerinde elde edilmiştir. Birinci farklarında durağan olan 

değişkenler ortak hareket içinde olduklarından, eştümleşme çözümlemesi yapılarak değişkenler 

arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olup olmadığı incelenmiştir. 

Seriler arasındaki eştümleşme ilişkisini incelemek üzere test prosedürlerine Engle ve 

Granger (1987), Phillips ve Ouliaris (1990) tarafından artık–temelli testler, Hansen (1992) 

tarafından istikrarsızlık testi ve Park (1992) tarafından değişkenler testi eklenmiştir. Önemli bir 

eksiklik ise, Johansen (1991, 1995) tarafından maksimum olabilirlik yaklaşımı adıyla 

eştümleşme testine ilave edilmiştir. Johansen’in geliştirdiği metodoloji, aynı dereceden durağan 
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olan serilerin denklem sisteminde yer alan her bir değişkenin düzey ve gecikmeli değerlerinin 

yer aldığı VAR (Vector Auto Regression)–tabanlı eştümleşme testlerini kullanmaktadır. 

Johansen eştümleşme testi, aşağıdaki şekilde 𝜌 gecikme sayısı ile koşullanmış bir VAR denklem 

sistemine dayanır: 

γt = μ + A1γt−1 +⋯⋯+ Aργt−ρ + βτt + εt                                             [2] 

Denklemde yer alan 𝑌𝑡 = [ 𝑦𝑡 𝑥𝑡], modelimize temel oluşturan değişkenler vektörünü; 

bu vektör içerisinde yer alan 𝑦𝑡, durağan olmayan değişkenlerin n vektörünü; 𝛽𝜏𝑡, deterministik 

değişkenler vektörünü; 𝜇, ifadesi sabit terimler vektörünü; 휀𝑡, hata terimleri vektörünü temsil 

eden notasyonlardır. Hata terimleri vektörünün normal dağılımlı ve sıfır ortalamalı, ayrıca ortak 

varyans (𝛺)  matrisinin artı değerli sonlu yapıda olduğu varsayılmaktadır, εt =
[εy εx]~N(0,Ω) . VAR denklemi revize edilerek yeniden yazıldığında Denklem 3 elde 

edilecektir: 

∆γt = Πγt−1 + ∑ Γi
ρ−1
i=1 ∆γt−i + βτt + εt                                                     [3] 

Π = ∑ Ai
ρ
i=1 − I                                                                                            [4]                

Γi = −∑ Aj
ρ
j=i+1                                                                                            [5] 

∆≡ 1 − 𝐿, fark işlemcisi konumundadır. 𝛱, 𝑛𝑥𝑛 boyutlarında uzun dönem çarpan ya da 

katsayı matrisini ve Γ, kısa dönem tepki matrisini belirtmektedir. 𝐼 , 𝑛𝑥𝑛  birim ve Ai , VAR 

katsayı matrisini simgelemektedir. Katsayı matrisi 𝛱, 0 < 𝑟 < 𝑛 şeklinde indirgenmiş rank (𝑟) 
içeren yapıdaysa her biri𝑟 rank koşulu altında 𝑛𝑥𝑟 boyutlarında geri besleme katsayıları matrisi 

(𝛼) ve 𝑛𝑥𝑟 boyutlarında uzun dönem katsayı matrisi (𝛽) söz konusu olmaktadır. (𝛼) VECM 

uyarlama parametrelerini kapsamaktadır. 𝑟, eştümleşme ilişki sayısını; 𝛽’nin her bir sütunu ise 

eştümleşik bir vektörü ifade etmektedir.  

Eştümleşme Testi Johansen (1988, 1991), Johansen ve Juselius (1990) tarafından 

belirtildiği üzere en yüksek olabilirlik yöntemleri tarafından tahmin edilmektedir. 𝑟 > 1 olması 

halinde, Johansen ve Juselius (1992, 1994) kısıtlanmamış 𝛽 vektörlerinin doğrusal bileşimleri 

elde edilerek her bir vektör üzerine (𝑟 − 1)  tam tanımlama kısıtı ve normalleştirme işlemi 

uygulanarak olasılık fonksiyonunu değiştirmeksizin ilgili vektörlerin tanımlanabileceğini ortaya 

koymaktadır. Bu koşulun varlığının sağlanması halinde eştümleşme testine ait standart hatalar 

elde edilebilecektir. Her bir vektöre daha fazla kısıtın uygulanması tahmin süreci olabilirlik 

oranı (LR) istatistiklerini kullanan aşırı tanımlama kısıtları ile gerçekleştirilmektedir. Johansen 

(1995), eştümleşme vektörlerinin uygulanan kısıtlar tarafından tanımlanması durumunda, 

tahmin edilen eştümleşik parametreler için standart hataların hesaplanabileceğini 

göstermektedir. Juselius (2001) tarafından yapılan çalışmada belirtildiği gibi eştümleşme testi; 

değişkenlerin seçiminde ‘özelden genele’ yaklaşımını kullanırken, istatistiksel çözümlemenin 

seçiminde ve ekonometrik modelin tahmininde ‘genelden özele’ yaklaşımını dikkate almaktadır.  

Çalışmamızda eştümleşme testi için gerekli olan VAR modeli tahmin edilerek uygun 

gecikme uzunluğu 1 olarak bulunmuştur. VAR [1] modeli, tahmin sonuçları ve model 

değerlendirme ölçütleri açısından uygun bir modeldir. Tanılayıcı test istatistiklerinden elde 

edilen bulgular modelin bir bütün olarak anlamlı olduğunu, kalıntıların normal dağılım 

gösterdiğini, otokorelasyon problemi yaşanmadığını ve sabit varyansa sahip olduğunu 

göstermektedir. Modele ait tanılayıcı test sonuçları Tablo 2 içerisinde aktarılmıştır: 
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Tablo 2: Tanılayıcı Test Sonuçları 

Tanılayıcı Testler İstatistikler 

F-ist. 3.505 (0.016) 

R2 0.286 

Adj. R2 0.204 

Jarque-Bera Normality 1.117 (0.572) 

Breusch-Godfrey LM 0.257 (0.615) 

ARCH LM 1.664 (0.205) 

Not: Parantez içindeki rakamlar olasılık değerlerini ifade etmektedir. 

Eştümleşme analizinde kullanılacak uygun model seçimi için Akaike Information 

Crition (AIC) dikkate alınmıştır. H0 yokluk hipotezinin reddedildiği en anlamlı model sabit 

terime sahip, trend içermeyen VAR [2] modeli olarak bulunmuştur. Çözümleme bulguları 2 tane 

eştümleşik vektörün kurulmasına izin vermiştir. Kurulan 2 tane eştümleşik vektör için 

maksimum özdeğer ve iz test istatistiklerinin H0 yokluk hipotezleri %5 anlam düzeyine göre 

reddedilmiştir. Bulgular Tablo 3 içerisinde yer almaktadır: 

Tablo 3: Maksimum Özdeğer ve İz Test İstatistik Sonuçları 

𝐻0 
Maksimum Özdeğer Testi İz Testi 

İstatistik Değeri %5 Kritik Değer İstatistik Değeri %5 Kritik Değer 

𝑟 = 0* 48.292 34.805 (0.000) 109.287 76.972 (0.000) 

𝑟 ≤ 1* 31.525 28.588 (0.020) 60.994 54.079 (0.010) 

𝑟 ≤ 2 14.284 22.299 (0.436) 29.469 35.192 (0.181) 

𝑟 ≤ 3 12.596 15.892 (0.154) 15.185 20.261 (0.215) 

𝑟 ≤ 4 2.589 9.164 (0.659) 2.589 9.164 (0.659) 

Not: Parantez içindeki rakamlar olasılık değerlerini ifade etmektedir.* %5 anlam düzeyinde 𝐻0’ın,hem iz hem de 

maksimum özdeğer istatistikleri için reddedildiğini belirtmektedir. 

Normalleştirilmiş katsayılarla uzun dönem ilişkisini gösteren eştümleşik model 

eşitliğinden elde edilen ve beklentilerimiz tarafından desteklenen bulguya göre; kişi başına 

GSYH’daki %1’lik artış, kişi başına CO2 salınımları üzerinde %0.04’lük bir artışa neden 

olmaktadır. Kentsel nüfus artışı, ortaöğretimdeki ve yükseköğretimdeki okullaşma oranına ait 

eşitlikten elde edilen bulgular ise, değişkenlerin katsayılarının istatistiksel olarak anlamsız 

olduğunu göstermektedir. Johansen eştümleşme bulguları, analizde yer alan değişkenlerden 

sadece kişi başına GSYH’nın CO2 salınımları üzerinde uzun dönemli dinamikler açısından 

pozitif yönlü bir korelasyon meydana getirdiğini ortaya koymuştur. Uzun dönemli ilişkiyi 

yansıtan bulgular Tablo 4 içerisine aktarılmıştır: 

Tablo 4: Uzun Dönem Sonuçları 

ΔlnCO2 ΔΔGDP ΔΔlnUP ΔΔSER ΔΔTER C 

1.000 0.042 0.186 0.019 0.013 -0.070 

 
(0.004) (0.183) (0.079) (0.129) (0.025) 

Not: Parantez içindeki rakamlar olasılık değerlerini ifade etmektedir. 

Granger (1988), değişkenler arasında eştümleştirici bir vektör olduğunda, söz konusu 

değişkenler arasında en azından tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olabileceğini 

belirtmektedir. VECM, serilerin uzun ve kısa dönem dinamikleri arasında ayrım yapmayı ve 

nedensellik çözümlemesinin gerçekleştirilmesini sağlar. VECM aşağıdaki denklemler yardımı 

ile gösterilebilir: 
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γ2,t = βγ1,t                                                                                                   [6] 

∆γ1,t = α1(γ1,t−1 − βγ1,t−1) +∈1,t                                                              [7] 

∆γ2,t = α2(γ2,t−1 − βγ1,t−1) +∈2,t                                                             [8] 

Sağ taraftaki değişken hata düzeltme terimini göstermektedir. Hata düzeltme terimi, 

eştümleşme eşitliğinden elde edilen kalıntıların bir gecikmeli değerini                              yansıtır 

ve uzun dönem dengesinde sıfır olmaktadır. Uzun dönem dengesinden sapma 𝛾1  ve 𝛾2  ile 

gösterilir ve hata düzeltme terimi sıfırdan farklı değer alarak, her bir değişken denge ilişkisini 

kısmi olarak yeniden ayarlar. 𝛼𝑖 Katsayısı ise, dengeye doğru i’inci endojen değişken ayarlama 

hızını ölçmektedir. 

Eştümleşme testinden sonra serileri uzun dönem dengesinde oluşacak olumsuz bir 

sapmanın etkisinden arındırmak için VECM tahmin edilmiştir. Tahmin edilen modele ait 

tanılayıcı test istatistiklerine ait sonuçlar, modelin genel anlamda uygunluk testlerinden 

geçtiğini ancak kalıntılarda kısmi otokorelasyon sorunu olduğunu bulgulamıştır. Ardılı durağan 

serilerle kurulan modele hata terimlerinin 1 gecikmeli hali eklenmiş ve düzeyde durağanlığın 

sağlanıp sağlanamadığına bakılmıştır. Tahmin edilen uzun dönem ayarlama katsayıları negatif 

ve olasılık düzeylerinde istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Elde edilen bu bulguya ilave 

olarak hata düzeltme katsayısının (0.053) olarak bulunması da, değişkenler arasında kısa süreli 

dinamikler açısından bir ilişkinin olmadığını göstermiştir. Serilerin kısa süreli ilişkisini ve 

modele ait tanılayıcı test sonuçlarını yansıtan bulgular Tablo 5 içerisine aktarılmıştır: 

Tablo 5: Kısa Dönem Sonuçları 

Değişkenler Katsayı T-istatistik 

ΔGDP 0.004 3.437 (0.001) 

ΔlnUP -0.101 -1.462 (0.152) 

ΔSER -0.001 -0.397 (0.693) 

ΔTER 0.001 0.453 (0.653) 

HATATERİMLERİ(-1) 0.053 0.298 (0.767) 

C 0.025 2.457(0.019) 

Tanılayıcı Testler İstatistikler 

R2 0.319 

Adj. R2 0.219 

F-ist. 3.198 (0.017) 

Jarque-Bera Normality 1.058 (0.588) 

Breusch-Godfrey LM 0.877 (0.579) 

ARCH LM 2.138 (0.152) 
Not: Parantez içindeki rakamlar olasılık değerlerini ifade etmektedir. 

SONUÇ 

Johansen eştümleşme modeli tahmin sonuçları, kişi başına GSYH değişkeninin CO2 

salınımı ile pozitif yönlü bir ilişki içinde olduğunu ve elastikiyet değerinin 0.042 olduğunu 

ortaya koymaktadır. Türkiye ölçeğinde ele alınan 1971–2011 zaman dilimi içerisinde ekonomik 

büyümenin en önemli göstergesi olarak genel kabul gören kişi başına GSYH, hava kirliliğini 

artıran bir belirleyicidir. Elde edilen bu sonuç, kişi başına GSYH ve CO2 salınımı ilişkisi için 

akademik literatürde yapılan çözümlemelerle benzeşik sonuçlar göstermekte, ekonomi ile 

ekoloji ilişkisinin varlığını uzun dönemli dinamikler açısından ampirik olarak desteklemektedir. 

İki değişken arasındaki söz konusu ilişki; Halicioglu (2009), Wang vd. (2011), Tiwari (2011), 
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Farhani ve Rejeb (2012), Polat (2015) tarafından yapılan çalışmalarla benzer sonuçlar 

içermektedir.  

Analiz sonuçlarına göre kentsel nüfus artışı, ortaöğretimde ve yükseköğretimde 

okullaşma oranları değişkenleri ise CO2 salınımını açıklayıcı faktörler değildir. Hata düzeltme 

modeli tahmin sonuçları, CO2 salınımı ile açıklayıcı değişkenler arasında kısa dönem 

dinamikleri açısından istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığına işaret etmektedir. Hata 

düzeltme katsayısının, 0 ile -1 arasında bir değer almaması ve istatistiki olarak anlamlı 

bulunmaması da elde edilen sonucu göstermektedir. 

Kentsel nüfus artışı, ortaöğretimde ve yükseköğretimde okullaşma oranlarına ait kısa ve 

uzun dönemli parametrelerden elde edilen bulgular birbiriyle örtüşmektedir. Söz konusu 

değişkenler hem uzun, hem de kısa dönemli süreç içerisinde CO2 salınımı değişkenini 

açıklayamamaktadır. 
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ÖZET 

Askeri alanda yapılan harcamaların ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini belirlemek 

amacıyla yapılan çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen savunma harcamalarının ekonomiyi 

en temel etkileme kanallarından biri olan işsizlik üzerindeki etkisinin incelendiği az sayıda 

çalışma mevcuttur. Türkiye’de son yıllarda savunma sektöründe üretim tekniğinin farklılaşması 

nedeniyle bu çalışmada, savunma ve diğer kamu harcamalarının işsizlik üzerindeki etkileri 

1973-2013 yılları için ARDL Yaklaşımı ve asimetrik nedensellik testi ile incelenmiştir. 

Çalışmada ayrıca milli gelirin işsizlik üzerindeki etkileri de analiz edilmiş ve Türkiye’de “Okun 

Yasası”nın geçerliliği de belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada savunma harcamalarının 

istihdam üzerinde olumlu etkilerinin olduğu görülmüş ve son yıllarda savunma sanayindeki 

ilerlemelere rağmen uzun dönemde Türkiye’nin savunma sanayi üretiminde emek-yoğun bir 

ülke olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Savunma Harcamaları, İşsizlik, Okun Yasası, ARDL Yaklaşımı 

JEL Sınıflandırması: H56, J64, 040 

UNEMPLOYMENT EFFECT OF DEFENSE EXPENDITURES IN TURKEY: ASYMMETRIC CAUSALITY 

ANALYSIS 

ABSTRACT 

Although there are numerius studies to examine the effect of military expenditure on 

economic growth, few studies investigate the effect of military expenditures on unemployment 

which one of the main area affects economy. Since Turkey’s differentiation production 

technique on defense sector in recent years, the effect of military and non-military expenditures 

on unemployment examined by ARDL Approach and asymmetric causality test for 1973-2013 

in this study. In study, also the effect of GDP on unemployment analyzed and it is intended to 

determine the validity of “Okun’s Law”. The results show that defense expenditures have 

positive effect on employment and it is concluded Turkey still has a labor-intensive country as 

though advances in the defence industry in recent years. 
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GİRİŞ 

İktisat literatüründe savunma harcamaları ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda 

genellikle savunma harcamaları ve büyüme arasındaki ilişkinin incelendiği görülmektedir. Arz 

yanlı teori, savunma harcamalarının toplam talep düzeyini arttıracağını ve teknolojik spin-off 

etkisi oluşturarak ekonomiyi olumlu yönde etkileyeceğini savunurken; talep yanlı teori, 

alternatif alanlarda yapılacak harcamaların daha verimli olduğunu ve savunma harcamalarının 

özel kesim yatırımlar üzerinde dışlama etkisi oluşturarak ekonomiyi olumsuz yönde 

etkileyebileceğini savunmaktadır (Görkem ve Işık, 2008:1-8; Gökbunar ve Yanıkkaya, 

2004:160). 

Savunma harcamalarının ekonomiyi farklı kanallar aracılığıyla etkilemesi nedeniyle son 

yıllarda savunma harcamaları ve işsizlik arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalar yapılmaya 

başlanmıştır. Korumacı düşünceye göre savunma harcamalarının toplam talebi arttırıcı 

özelliklerinin yanı sıra savunma alanında görev yapan çok sayıda personelin varlığından dolayı 

savunma harcamaları, istihdam üzerinde olumlu etkiler oluşturmaktadır. Liberal düşünceye göre 

ise savunma harcamaları işsizliği arttırmaktadır (Yıldırım ve Sezgin, 2003:130). Savunma 

harcamaları ve işsizlik arasındaki ilişkiye yönelik bir diğer görüş; savunma harcamalarının 

işsizlik üzerindeki etkilerinin, ülkelerin savunma harcamalarının büyük kısmını bu alanda 

istihdam edilen personel için ya da silah üretimi yapmak için ayırmasına göre farklılaşacağı 

yönündedir. Bu doğrultuda beklenen durum savunma sektöründe sermaye yoğun üretim yapan 

silah ihracatçısı ülkelerde savunma harcamalarının işsizliği arttırabileceği, savunma sektöründe 

emek yoğun üretimde bulunan silah ithalatçısı ülkelerde ise işsizliği azaltabileceği yönündedir 

(Malizard, 2014:641). 

Savunma harcamalarının işsizlik üzerindeki etkilerini inceleyen az sayıda çalışma 

bulunması nedeniyle bu çalışmada öncelikle savunma harcamalarının ekonomi üzerindeki genel 

etkilerine daha sonra işsizlik üzerindeki etkilerine yönelik teorik çerçeve sunulmuştur.  

Literatürde yer alan çalışmalar ve bulgular incelendikten sonra Türkiye’de savunma harcamaları 

ve işsizlik arasındaki ilişki ile ilgili olarak çeşitli bilgiler verilmiştir. Son olarak, mevcut literatür 

ile bağlantılı olarak bu çalışmada analiz edilen ampirik model tanıtılmış ve analiz sonuçlarına 

bağlı olarak bazı çıkarımlarda ve politik önerilerde bulunulmuştur.  

I.TEORİK ÇERÇEVE 

 Savunma harcamalarının ekonomik aktiviteler üzerindeki etkilerine yönelik genellikle 

dört temel hipotezin kabul edildiği görülmektedir. Benoit (1973, 1978) çalışmalarına bağlı 

olarak “guns and butter” görüşü doğrultusunda oluşturulan ilk hipotez, savunma 

harcamalarından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü pozitif bir nedensellik ilişkisi olduğu 

varsayımına dayanmakta ve “büyüme hipotezi” şeklinde adlandırılmaktadır. İkinci hipotez ise 

“guns or butter” görüşüne dayanan, savunma harcamalarından ekonomik büyümeye doğru tek 

yönlü negatif işaretli bir nedensellik ilişkisi olduğunu varsayan ve “büyümeyi engelleyici 

hipotez” şeklinde adlandırılan hipotezdir. Üçüncü hipotez, savunma harcamaları ve ekonomik 

büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin geçerli olduğunu varsayan “geri besleme” 

hipotezidir (Kollias vd. 2004:190). Son hipotez ise “yansızlık” hipotezi olarak adlandırılmakta 

ve savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir ilişki olmadığını 

varsaymaktadır (Biswas ve Ram, 1986:361-372). Bu hipotezlerin tümünde savunma 

harcamalarının ekonomik aktiviteler üzerinde farklı kanallar aracılığıyla etki oluşturduğu kabul 

edilmektedir. Savunma harcamalarının doğrudan etkilediği varsayılan makroekonomik 

değişkenlerden biri de işsizliktir. 
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 Savunma harcamalarının ülkedeki istihdam düzeyini de çeşitli kanallar aracılığıyla 

etkilediği kabul edilmektedir. Bu kanallardan ilki “verimlilik arttırıcı etki” kanalı olarak 

bilinmektedir. Bu görüşe göre savunma sanayindeki teknolojik gelişimin özel sektöre yayılması, 

ülkedeki sivillerin ve zenginliklerin yabancı tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması, askeri 

altyapı hizmetlerinden sivillerin de faydalanması gibi nedenlerden dolayı savunma 

harcamalarındaki artış ülkedeki işgücü verimliliğini arttıracak dolayısıyla verimlilik artışı ile 

birlikte işgücü talebi de artacaktır. Buna karşın savunma harcamalarındaki artışın ülkedeki 

istihdam seviyesine olumsuz etkileri olabileceğini savunan görüş ise bu durumu “vergi 

çarpıklığı etkisi” ile açıklamaktadır. Bu etkiye göre savunma harcamaları genellikle vergiler ile 

finanse edilmekte ve verginin yansıtılma şekline göre işgücü arzı ya da işgücü talebi 

azalmaktadır. 

II.LİTERATÜR TARAMASI 

Benoit (1973), savunma harcamalarının gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme 

üzerinde pozitif etkileri olduğunu savunan öncül çalışmasından sonra iktisat literatüründe 

genellikle savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri incelenmiş, savunma 

harcamalarının diğer makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri göz ardı edilmiştir. 

Savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkileri olduğunu savunan görüş 

Keynesyen Toplam Talep argümanı üzerine kurulmuştur. Bu görüşe göre savunma 

harcamalarındaki artış, ülkedeki teknoloji düzeyi üzerinde ikincil etki (Teknolojik Spin-Off) 

oluşturmaktadır (Yıldırım vd., 2005:283). Ayrıca savunma harcamalarındaki artış, altyapı ve 

beşeri sermaye üzerinde de pozitif dışsallıklar oluşturmaktadır. Chletsos ve Kollias (1995), 

Yıldırım ve Sezgin (2002) ile Dunne vd. (2001), savunma harcamalarının ekonomik büyümeyi 

pozitif yönde etkilediği görüşünü desteklemişlerdir. Savunma harcamalarının ekonomik büyüme 

üzerinde olumsuz etkileri olduğunu savunan görüşe göre ise savunma harcamaları, eğitim ve 

sağlık harcamaları gibi daha üretken yatırımların alternatif maliyeti durumundadır. Savunma 

harcamaları, diğer yatırımlar üzerinde dışlama etkisi göstererek büyümeyi olumsuz yönde 

etkilemektedir. Mintz ve Huang (1990), Ward ve Davis (1992), Dunne ve Vougas (1999), çeşitli 

ülkeler üzerinde yaptıkları ampirik analizlerde bu görüşü destekleyen sonuçlara ulaşmışlardır. 

Savunma harcamalarının etkilediği önemli makroekonomik değişkenlerden biri de 

işsizliktir. Buna karşın savunma harcamaları ve işsizlik arasındaki ilişki üzerine yapılan 

çalışmalar çok az sayıda olmakla birlikte bu çalışmaların da çelişkili sonuçlar verdiği 

görülmektedir. Chester (1978), 1960-1970 yılları arası için yaptığı çalışmada düşük savunma 

harcamalarının Almanya ve Japonya’da işsizlik oranlarını azalttığını; İngiltere ve ABD’de ise 

yüksek savunma harcamalarının işsizlik oranını arttırdığını belirtmiştir. Buna karşın Dunne ve 

Smith (1990), OECD ülkeleri için savunma harcamaları ve işsizlik arasındaki ilişkiyi analiz 

ettikleri çalışmada zaman serisi yöntemlerinden faydalanmışlar ve çalışma sonucunda bu iki 

değişken arasında bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Tang vd. (2009), işsizlik ve 

savunma harcamaları arasındaki ilişkiyi panel nedensellik testleri ile incelemişler ve çalışmada 

OECD dışındaki ülkelerde savunma harcamalarının işsizliğin nedeni olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Malizard (2014), Fransa’da 1975-2008 yılları için savunma ve savunma dışındaki 

kamu harcamalarının işsizlik üzerindeki etkilerini incelediği çalışmada ARDL sınır testi 

yaklaşımından faydalanmış ve savunma harcamalarının işsizliği arttırdığı bulgularını elde 

ederek, Fransa’nın savunma sanayi üretiminde sermaye yoğun bir ülke olduğu sonucuna 

ulaşmıştır.  

Türkiye’de savunma harcamaları ve işsizlik arasındaki ilişkinin incelendiği az sayıda 

çalışma mevcuttur. Yıldırım ve Sezgin (2003), Türkiye’de savunma harcamalarının işsizlik 
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üzerindeki etkilerini 1950-1997 yılları için inceledikleri çalışmada ARDL yönteminden 

faydalanmışlar ve çalışma sonucunda savunma harcamalarının istihdamı negatif yönde 

etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.  Çelik (1999), Türkiye’de savunma harcamaları ve işsizlik 

arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla uyguladığı basit regresyon sonucunda bu iki değişken 

arasında ters yönlü bir ilişki tespit etmiştir.  

Teorik olarak savunma sanayi üretiminde emek-yoğun olan ülkelerin genellikle silah 

ithalatçısı ülkeler olduğu ve bu ülkelerde savunma harcamalarının işsizliği arttıracağı, sermaye-

yoğun ülkelerin ise genellikle silah ihracatçısı ülkeler olduğu ve bu ülkelerde savunma 

harcamalarının işsizliği azaltacağı kabul edilmektedir. Türkiye’de savunma harcamaları ve 

işsizlik arasındaki ilişkinin incelendiği çalışma sayısının az olması, bu çalışmalarda incelenen 

yılların güncel olmaması ve Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayinde önemli yatırımlar 

yapmış olması, savunma-işsizlik ilişkisinin güncel veriler ile incelenmesini gerekli kılmaktadır. 

III. TÜRKİYE’DE SAVUNMA HARCAMALARI VE İŞSİZLİK 

Türkiye’de işsizlik sorunu daima güncel bir sorun olma özelliği taşımakta ve 2000 yılı 

sonrasında işsizlik oranlarının genellikle çift haneli rakamlara ulaştığı bilinmektedir. Kamu 

harcamalarının, ekonomide toplam talebi arttırıcı özelliği nedeniyle istihdamı olumlu etkilediği 

görüşü hakimdir. Savunma harcamalarının ise işsizlik üzerindeki etkilerine yönelik farklı 

görüşlerin mevcut olmasına rağmen genel kabul gören görüş, ülkelerin savunma sektöründe 

yapmış oldukları yatırımların emek ya da sermaye yoğun olmasına göre savunma 

harcamalarının işsizlik üzerindeki etkilerinin farklılaştığı şeklindedir. 

 

Şekil 1: Türkiye’de 1960-2013  İçin Savunma Harcamaları ve İşsizlik Oranları (SIPRI, 2015 ; 

Bulutay, 1995) 

 Türkiye’de 1960-2013 yılları arasındaki işsizlik oranları ve savunma harcamaları Şekil 

1’de görülmektedir. Savunma harcamalarının 1975-1980 yılları arasında ülke içi siyasi 

karışıklıklardan dolayı hızlı bir biçimde arttığı görülmektedir. Savunma harcamalarındaki bir 

diğer hızlı artış 1990-2000 yılları arasında görülmüştür. Bu durumun temel sebebi ise 90’lı 

yıllarda silahlı eylemleri artan PKK terör örgütüne karşı verilen silahlı mücadeledir. 2000 yılı 

sonrasında ise savunma harcamalarında belirgin bir azalışın olduğu görülmektedir. Nitekim 
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2000 yılında 20 milyar 773 milyon dolar düzeylerinde olan savunma harcamaları 2005 yılında 

15 milyar 799 milyon dolar düzeylerine kadar inmiştir. Savunma harcamaları ve işsizlik oranları 

birlikte değerlendirildiğinde, 1960-1990 yılları arasında her ikisinin de benzer trendler izlediği 

görülmektedir. 1990-2004 yılları ve 2008-2013 yılları arasında belirgin bir biçimde savunma 

harcamaları artmakta, işsizlik oranları azalmaktadır. Bu durum savunma harcamaları ve işsizlik 

arasındaki ilişkiye yönelik olarak kabul gören genel görüş ile birlikte değerlendirildiğinde; 

Türkiye’nin 1960-1990 yılları arasında savunma sektöründe emek-yoğun alanlarda yatırım 

yaptığı, son yıllarda ise sermaye-yoğun alanlarda yatırım yaptığı söylenebilmektedir. 

IV. MODEL, VERİ VE YÖNTEM 

Mevcut literatüre bağlı olarak ve Malizard (2014) çalışması baz alınarak bu çalışmada, 

Türkiye’de savunma harcamaları ve işsizlik arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla kurulan 

model şu şekildedir; 

𝑈𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛽2𝑆𝐻𝑡 + 𝛽3𝐷𝐾𝐻𝑡 + 휀𝑡                                           (1) 

1 no’lu denklemdeki değişkenlerden 𝑈 ; işsizlik oranını,  𝐺𝐷𝑃 ; reel gayrisafi yurtiçi 

hasıla büyüme oranını, 𝑆𝐻 ; savunma harcamalarının GSYH içerisindeki payını ve 𝐷𝐾𝐻 ; 

savunma harcamaları dışındaki diğer kamu harcamalarının GSYH içerisindeki payını ifade 

etmektedir. Çalışmada kullanılan işsizlik oranı verileri Bulutay (1995) çalışmasından, milli gelir 

büyüme oranı verileri Dünya Bankası WDI veritabanından, Savunma Harcamalarının Milli 

Gelir’deki payı verileri SIPRI (Stockholm International Peace and Research) veritabanından 

elde edilmiştir. Diğer Kamu Harcamalarının Milli Gelir’deki payı verileri ise Dünya Bankası 

WDI veritabanından elde edilen toplam kamu harcamalarının milli gelirdeki payından savunma 

harcamalarının milli gelirdeki payı çıkartılarak tarafımızca hesaplanmıştır. Çalışmada gözlem 

aralığı olarak 1973-2013 yılları kullanılmıştır.  

Kurulan ampirik model doğrultusunda GDP değişkeni katsayısı ile Türkiye’de Okun 

Yasası’nın geçerliliğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. GDP değişkeni katsayısının negatif 

olması durumunda Türkiye’de Okun Yasası’nın geçerli olduğu sonucuna ulaşılacaktır. SH 

değişkeni katsayısı, savunma harcamalarının işsizlik üzerindeki etkisini ifade etmektedir. Bu 

katsayının pozitif olması durumunda Türkiye’de savunma sanayi üretimlerinin sermaye-yoğun 

olduğu; negatif olması durumunda ise üretimin emek-yoğun olduğu çıkarımlarında 

bulunulabilecektir. DKH değişkeni katsayısı ile diğer kamu harcamalarının işsizlik üzerindeki 

etkisinin belirlenmesi hedeflenmektedir. 

Çalışmada, Türkiye’de savunma harcamaları ve işsizlik arasındaki uzun dönemli ilişkiyi 

incelemek amacıyla ARDL sınır testi yaklaşımından faydalanılmıştır. ARDL yönteminin başlıca 

avantajları, farklı düzeylerden bütünleşik seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin aranmasına 

izin vermesi ve değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki ile kısa dönem uyarlanma sürecini 

ayrıştırabilmesidir Ayrıca Pesaran ve Shin (1997), ARDL yönteminin otokorelasyon ve içsellik 

sorunlarına karşı tutarlı sonuçlar verdiğini savunmuşlardır. Bu doğrultuda, değişkenler 

arasındaki uzun dönemli ilişkinin geçerliliğinin sınanması amacıyla tahmin edilecek denklem şu 

şekildedir; 

𝑑𝑈𝑡 = 𝑐0 + ∑ 𝛽0,𝑖𝑑𝑈𝑡−𝑖
𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝛽1,𝑖𝑑𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖

𝑛
𝑖=1 +∑ 𝛽2,𝑖𝑑𝑆𝐻𝑡−𝑖

𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝛽3,𝑖𝑑𝐷𝐾𝐻𝑡−𝑖

𝑛
𝑖=1 +

 𝛿0𝑈𝑡−1 + 𝛿1𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛿2𝑆𝐻𝑡−1 + 𝛿3𝐷𝐾𝐻𝑡−1 + 휀1𝑡        (2) 

Denklem 2’de bulunan ifadelerden 𝑑, fark işlemini; 𝑛, gecikme sayısını simgelerken, 

𝛿1, 𝛿2, 𝛿3  ortak anlamlılıklarını test etmek için alt ve üst sınırı belirleyen 𝐹  istatistiği 

hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı 
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yönündeki boş hipotez 𝐻0: 𝛿0 = 𝛿1 = 𝛿2 = 𝛿3 = 0 , alternatif hipoteze karşı 𝐻𝐼: 𝛿0  ≠ 𝛿1 ≠
𝛿2 ≠ 𝛿3 ≠ 0 sınanmaktadır.   

 Savunma ve savunma dışındaki kamu harcamaları ile işsizlik oranı arasındaki 

nedensellik ilişkisi ise asimetrik nedensellik testi ile incelenmiştir. Granger nedensellik testi ile 

Toda ve Yamamoto  (1995) prosedürü değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini incelemesine 

rağmen bu testler, değişkenlerde meydana gelen pozitif ve negatif şokları ayrıştıramamaktadır.  

Bu nedenle Granger ve Yoon (2002) tarafından geliştirilen asimetrik eşbütünleşme testi ile 

Hacker ve Hatemi-J (2006) tarafından geliştirilen bootstrap nedensellik testlerine dayalı olarak 

Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik testini geliştirmiştir. Çalışmamızla uyumlu şekilde GDP 

(milli gelir büyüme oranı) ve U (işsizlik oranı) gibi iki değişken arasındaki asimetrik 

nedensellik ilişkisi incelenirken; 

𝑈𝑡 = 𝑈𝑡−1 + 휀1𝑡 = 𝑈0 + ∑ 휀1𝑖
𝑡
𝑖=1                                                               (3) 

𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 휀2𝑡 = 𝐺𝐷𝑃0 + ∑ 휀2𝑖
𝑡
𝑖=1                                                          (4) 

𝑈0  ve 𝐺𝐷𝑃0  başlangıç değerlerini ifade etmektedir.  Pozitif ve negatif şoklar ise sırasıyla;               

휀1𝑖
+ = max(휀1𝑖, 0) , 휀2𝑖

+ = max(휀2𝑖, 0) , 휀1𝑖
− = min(휀1𝑖, 0), 휀2𝑖

− = min (휀2𝑖, 0)  şeklinde ifade 

edilirken, 휀1𝑖; 휀1𝑖
+  ve 휀1𝑖

−  toplamından oluşmaktadır. 휀2𝑖 ise 휀2𝑖
+  ve 휀2𝑖

−  toplamından oluşmaktadır. 

Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra elde edilen yeni U ve GDP denklemleri; 

𝑈𝑡 = 𝑈𝑡−1 + 휀1𝑡 = 𝑈0 + ∑ 휀1𝑖
+𝑡

𝑖=1 + ∑ 휀1𝑖
−𝑡

𝑖=1                                                          (5) 

𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 휀2𝑡 = 𝐺𝐷𝑃0 + ∑ 휀2𝑖
+𝑡

𝑖=1 +∑ 휀2𝑖
−𝑡

𝑖=1                                          (6) 

şeklinde gösterilecek ve her değişkenin pozitif ve negatif şoklarının kümülatif formdaki 

gösterimi ; 

𝑈𝑡
+ = ∑ 휀1𝑖

+𝑡
𝑖=1 , 𝑈𝑡

− = ∑ 휀1𝑖
−𝑡

𝑖=1 , 𝐺𝐷𝑃𝑡
+ = ∑ 휀2𝑖

+𝑡
𝑖=1 , 𝐺𝐷𝑃𝑡

− = ∑ 휀2𝑖
−𝑡

𝑖=1                    (7) 

şeklinde olacaktır. 

V. AMPİRİK BULGULAR 

ARDL sınır testi yaklaşımından faydalanmak için öncelikle optimal gecikme 

uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Optimal gecikme uzunluğu belirlenirken Schwarz 

Bilgi Kriterinden faydalanılmış ve 𝑈𝑡 = 𝑓(𝐺𝐷𝑃𝑡 , 𝑆𝐻𝑡, 𝐷𝐾𝐻𝑡)  spesifikasyonu doğrultusunda 

uygun model, ARDL (2, 0, 0, 2) olarak belirlenmiştir. 𝐹  istatistiği ise 3.278 olarak 

hesaplanmıştır.  Pesaran vd. (2001), Tablo CI(iii)’ye göre %5 anlamlılık düzeyinde alt sınır 

3.23, üst sınır ise 4.35’dir. Hesaplanan 𝐹  istatistiğinin ara bölgede olduğu görülmektedir. 

Bahmani-Oskooee ve Brooks (1999), hesaplanan F istatistiğinin ara bölgede olması durumunda 

uzun dönemli ilişkinin varlığının, hata düzeltme katsayısının istatistiki olarak anlamlı olması ile 

geçerli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca modelin istikrar koşulunu sağlayıp sağlamadığını 

belirlemek amacıyla yapılan CUSUM ve CUSUMSQ Testleri sonuçları Şekil 2’de 

görülmektedir. 
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Şekil 2:CUSUM ve CUSUMSQ Testi Sonuçları 

Şekil 2’deki CUSUM ve CUSUMSQ Testleri sonuçlarına göre, hata terimlerinin kritik 

değerleri gösteren sınırlar içerisinde kaldığı ve bantları aşmadığı görülmektedir. Bu nedenle 

değişkenlerin uzun ve kısa dönemli katsayılarının istikrarlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 

modelde gerekli varsayımların sağlandığını belirlemek amacıyla yapılan teşhis testleri sonuçları 

Tablo 2’de görülmektedir. Jarque-Bera testi sonucunda hata terimlerinin normal dağılıma sahip 

oldukları, Breusch - Godfrey LM testi sonucunda modelde otokorelasyon sorununun olmadığı, 

ARCH testi sonucunda hata terimlerinin sabit varyans varsayımını sağladığı, Ramsey testi 

sonucunda da doğru fonksiyonel formun kullanıldığı görülmektedir.     

Hesaplanan F istatistiğinin ara bölgede olması durumunda değişkenler arasında 

eşbütünleşme ilişkisinin varlığının, hata terimi katsayısının istatistiki olarak anlamlı olmasına 

bağlı olduğu göz önünde bulundurulmuş, Tablo 2’deki ECT(-1) katsayısının istatistiki olarak 

anlamlı olmasından dolayı değişkenler arasında uzun dönemli ilişki araştırılmıştır. Uzun ve kısa 

dönem katsayı sonuçları da Tablo 2’de görülmektedir. 

Uzun dönemli katsayılar incelendiğinde GDP değişkeni katsayısının negatif fakat 

istatistiksel olarak anlamsız olduğu görülmüştür. Savunma harcamalarındaki (SH) artış ise 

işsizliği negatif yönde etkilemektedir. Türkiye’de savunma alanında yapılacak harcamaların 

istihdamı arttırıcı yönde etki oluşturduğu görülmektedir. Savunma dışındaki kamu 

harcamalarının GDP içindeki payındaki (DKH) artış ise işsizliği arttırmakta, ülke istihdamını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle Türkiye’de 1973-2013 yılları için savunma alanında 

yapılan harcamaların, alternatif alanlarda yapılan harcamalardan daha verimli olduğu 

söylenebilmektedir. 
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Tablo 2:Uzun ve Kısa Dönem Katsayılar 

Değişken Katsayı t-istatistiği Prob. 

Uzun dönem    

GDP -0.053 -0.886 0.380 

SH   -0.977* -1.823 0.076 

DKH        0.550*** 3.409 0.001 

C        9.412*** 3.985 0.000 

Kısa Dönem    

∆U(-1)        0.504*** 3.328 0.002 

∆GDP    -0.061** -2.658 0.012 

∆SH 0.060 0.189 0.850 

∆DKH       0.691*** 3.938 0.000 

∆DKH(-1)    -0.393** -2.094 0.044 

C 0.002 0.021 0.983 

ECT(-1)      -0.428*** -3.448 0.001 

Teşhis Testleri 

JB Normalite: 0.333 [0.846] Breusch-Godfrey LM: 0.676 [0.713] 

ARCH: 0.032 [0.856] Ramsey: 0.219 [0.642] 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki anlamlılığı ifade etmektedir. Köşeli parantez 

içerisindeki değerler prob. değerleridir. 

Kısa dönemli katsayılar incelendiğinde ise hata düzeltme katsayısının negatif ve 

istatistiki olarak anlamlı olması hata düzeltme mekanizmasının çalıştığını ve kısa dönemde 

oluşacak bir şokun yaklaşık olarak iki dönemde giderileceğini göstermektedir. Kısa dönemli 

sonuçlar incelendiğinde GDP değişkeninin negatif işaretli ve istatistiksel olarak anlamlı olması 

Türkiye’de kısa dönemde Okun Yasası’nın geçerli olduğunu göstermektedir. Savunma 

harcamalarının uzun dönemde istihdamı arttırdığı, kısa dönemde ise işsizlik üzerinde etkili 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer kamu harcamaları ise uzun dönemde olduğu gibi kısa 

dönemde de işsizliği arttırmaktadır. 

Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin incelenmesi amacıyla yapılan asimetrik 

nedensellik testi sonuçları ise Tablo 3’de görülmektedir. Nedensellik testi yapılırken sadece 

diğer değişkenlerden U (işsizlik) değişkenine doğru olan nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. 

Tablo 3: Asimetrik Nedensellik Testi Sonuçları 

Boş Hipotez Test İstatistiği Bootstrap %1 Bootstrap %5 Bootstrap %10 

GDP+⇏U+ 2.560 12.529 5.316 3.599 

GDP+⇏U– 8.623** 10.403 4.647 3.158 

GDP– ⇏U– 0.059 10.505 5.082 3.373 

GDP– ⇏U+ 22.508** 23.287 11.259 7.760 

SH+⇏U+ 1.457 12.430 4.959 3.489 

SH+⇏U– 8.493** 8.663 5.063 3.411 

SH– ⇏U– 0.145 8.485 5.249 3.496 

SH– ⇏U+ 10.545* 20.866 10.862 6.621 

DKH+⇏U+ 0.238 11.033 4.842 3.332 

DKH+⇏U– 0.166 11.475 4.780 3.109 

DKH– ⇏U– 0.471 7.824 4.161 2.899 

DKH– ⇏U+ 0.082 12.815 5.938 3.698 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki anlamlılığı ifade etmektedir. Kritik değerler 

bootstrap simülasyon tekniğiyle 1000 yineleme sonucunda elde edilmiştir. 
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Tablo 3’de gösterilen asimetrik nedensellik testi sonuçlarına göre GDP değişkeninin 

pozitif şoklarından U değişkeninin negatif şoklarına ve GDP değişkeninin negatif şoklarından U 

değişkeninin pozitif şoklarına doğru nedensellik ilişkisinin varlığı görülmektedir. Bu sonuç, 

milli gelir büyüme oranındaki şoklar ile işsizlik oranı şokları arasında ters yönlü bir ilişki 

olduğunu ve Okun Yasası’nın geçerli olduğunu göstermektedir.  

Savunma harcamaları ile işsizlik arasındaki asimetrik nedensellik ilişkisi incelendiğinde 

ise nedensellik ilişkisinin olmadığı yönündeki boş hipotezin iki durumda reddedildiği 

görülmektedir. Savunma harcamalarının pozitif şoklarından işsizlik oranının negatif şoklarına 

doğru ve savunma harcamalarının negatif şoklarından işsizlik oranının pozitif şoklarına doğru 

nedensellik ilişkisi mevcuttur. Elde edilen sonucun, eşbütünleşme katsayıları ile uyumlu olduğu 

görülmektedir. Savunma harcamalarındaki artış (azalış), işsizlik oranındaki azalışın (artışın) 

nedeni durumundadır. Diğer kamu harcamalarındaki pozitif ve negatif şoklardan işsizlik 

oranındaki pozitif ve negatif şoklara doğru ise herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığı 

görülmektedir. 

SONUÇ 

  Savunma harcamalarının ülke istihdamı üzerinde oluşturacağı etkiye yönelik olarak 

iktisat literatüründe farklı görüşler mevcuttur. Bu iki faktör arasındaki ilişki üzerine genellikle 

kabul gören görüş, savunma harcaması yapan ülkenin bu sektördeki üretiminin emek-yoğun ya 

da sermaye-yoğun olmasına göre değişeceği yönündedir. Silah ihracatçısı konumunda bulunan 

ülkeler daha çok sermaye-yoğun üretim yaptığından dolayı savunma harcamaları bu ülkelerde 

istihdamı olumsuz yönde etkilemektedir. Silah ithalatçısı ülkeler ise emek-yoğun alanlarda 

üretim yapacağından ve bu alandaki harcamaların büyük çoğunluğunu personel ödemelerine 

ayıracağından dolayı savunma harcamaları bu ülkelerde istihdamı olumlu etkilemektedir. 

Türkiye’nin son yıllarda savunma sektöründe sermaye-yoğun üretime geçiş çabaları göz önünde 

bulundurularak, bu çalışmada Türkiye’de savunma ve diğer kamu harcamalarının işsizlik 

üzerindeki etkileri 1973-2013 yılları için belirlenmeye çalışılmıştır. ARDL yönteminden ve 

asimetrik nedensellik testinden faydalanılan çalışma sonucunda savunma harcamalarının işsizlik 

üzerinde kısa dönemde bir etkisinin olmadığı, uzun dönemde ise işsizliği azalttığı görülmüştür. 

Ayrıca kısa dönemde milli gelirdeki artışın işsizliği azalttığı dolayısıyla Okun Yasası’nın geçerli 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer kamu harcamalarındaki artış ise işsizliği arttırmaktadır. 

Asimetrik nedensellik testi sonucunda da milli gelirden işsizliğe doğru ters yönlü bir nedensellik 

ilişkisinin olduğu, benzer şekilde savunma harcamalarındaki azalışların işsizliği arttırdığı 

sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Türkiye, son yıllarda savunma sanayinde atılımlar yapmış olsa da uzun dönemde 

Türkiye’nin hala silah ithalatçısı bir ülke olduğu ve bu alanda emek-yoğun üretimde bulunduğu 

görülmektedir. Savunma harcamalarının işsizliği azalttığı ve diğer kamu harcamalarının işsizliği 

arttırdığı sonuçları, savunma harcamalarının toplam talebi arttırdığı ve diğer alanlara pozitif 

dışsallıklar sağladığı yönündeki Askeri Keynesyen Görüş’ü desteklemiştir.  
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, yatırımcı ilgisi ile pay piyasası arasındaki ilişkiyi ampirik olarak 

araştırmaktır. Pay piyasasına yönelik yatırımcı ilgisini ölçmek için Google arama motorunda 

aranma sıklığı istatistikleri dikkate alınmıştır. Yatırımcı ilgisi ile BIST 100 arasındaki ilişki 

getiri ve işlem hacmi açısından geleneksel nedensellik testi ile ortalamada ve varyansta 

nedensellik testleri kullanılarak araştırılmıştır. Analiz sonuçları, yatırımcı ilgisinden endeks 

getirisine yönelik zayıfta olsa bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan, 

işlem hacmi yatırımcı ilgisinin Granger nedeni olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yatırımcı İlgisi, BIST 100, Google Arama Trendleri  

JEL Kodu: G12, C58 

The Relationship between Investor Attention and Stock Markets: An Application on ISE 100 

Index 

Abstracts 

The aim of this study is to examine the empirical relation between investor attention and 

stock market as empirically. In order to determine the investor attention toward stock market, 

Google search queries statistics are employed. The relationship between investor attention and 

stock market is analyzed in terms of stock returns and volumes by means of conventional 

causality test and causality in mean and variance tests. Empirical findings suggest weak causal 

link going from investors’ attention to stock returns. On the other hand, stock volume is found 

to be Granger cause of investors’ relation.    

Keywords: Investors Relation, BIST 100, Google Search Trends  
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sermaye varlıkları fiyatlama modelleri menkul kıymetle ilgili bilgilerin fiyatlara anında ve hızlı 

bir şekilde yansıdığını varsaymaktadır. Fama (1970) tarafından önerilen piyasa etkinliği, 

fiyatlama sürecinde bilginin rolüne vurgu yapmakta ve finansal piyasaların bilgisel etkinliğini 

ön plana çıkarmaktadır. Benzer şekilde, Karışık Dağılım Hipotezine (Mixture Distribution 

Hypothesis) göre, finansal piyasalardaki volatilite veya işlem hacminin bilgi akışı ile doğrudan 

ilişkili olduğu vurgulanmaktadır. Bununla birlikte söz konusu modellerin altında yatan temel 

varsayım, yatırımcıların piyasaya gelen tüm bilgilere aynı anda ulaştığıdır. Ancak bu durum 

gerçek hayatta her zaman geçerli olmamakta ve yatırımcıların bir kısmı sınırlı bilgiye sahip 

olabilmektedir. Piyasalarda tüm yatırımcıların her bilgiye eşanlı olarak ulaşamaması durumu 

finans literatüründe asimetrik bilgi teorisi ile açıklanmaktadır. Yatırımcıların sınırsız bilgiye 

sahip olabilmesi için sermaye piyasalarında yer alan firmalar hakkındaki tüm gelişmeleri 

yakından takip etmiş olmaları gerekmektedir. Davranışsal finans alanında çalışmalarda bulunan 

Kahneman (1973), yatırımcı ilgisinin az bulunur algısal bir aktivite olduğunu belirtmiş ve buna 

bağlı olarak bireysel yatırımcıların sermaye piyasalarındaki tüm gelişmeleri yakından takip 

etmesinin çok kolay bir durum olmadığını belirtmiştir.  

Davranışsal finans alanında özellikle son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar, piyasaya 

ulaşan herhangi bir yeni bilgi olmasa dahi kamu ilgisinin pay senedi fiyatlarını 

hareketlendirmek için tek başına yeterli olduğunu göstermiştir (Da vd., 2011). Merton (1987) 

tarafından geliştirilen “yatırımcı tanınmışlık hipotezine” göre, yatırımcıların yeterli bilgi sahibi 

olmadan sadece farkında oldukları pay senetlerine yatırım yaptıkları varsayılmaktadır. Barber 

ve Odean (2008) tarafından geliştirilen “dikkat teorisi” ise, bireysel yatırımcıların genelde 

dikkatlerini (ya da ilgilerini) çeken pay senetlerini satın almaya meyilli olduklarını öne 

sürmektedir. Buna gerekçe olarak ta, bireysel yatırımcıların yüzlerce firmayı analiz etmek veya 

araştırmak için yeterince zamana sahip olmadıkları belirtilmektedir. Bu nedenle yatırımcılar 

genelde karar verirken yüzlerce firma arasından dikkatini çeken firmalara yatırım yapmayı 

tercih etmektedir. Sonuç olarak, yatırımcı ilgisinin (yatırım yapılacak firmaya ilişkin araştırma 

yapmak) artmasının aşırı yüksek getiri ve işlem hacmi yarattığı belirtilmiştir (Da vd., 2011). 

Bu açıdan yatırımcı ilgisi ile finansal piyasalar arasındaki ilişki literatürde geniş bir yer 

bulmuş ve yatırımcı ilgisi doğrudan ölçülemediğinden farklı yaklaşımlar ele alınmıştır. Örneğin, 

Barber ve Odean (2008) yatırımcı ilgisini ölçmek için aşırı getirileri (excess returns) ve işlem 

hacmini dikkate alırken, Gervais vd. (2001) ve Hou vd. (2008) işlem hacmini ve Seasholes ve 

Wu (2007) fiyat limitlerini kullanmışlardır. Yatırımcı ilgisini ölçebilmek için kullanılan bir 

diğer değişken ise firmalara ait reklamlar ve reklam harcamalarıdır (Grullon vd. (2004), Lou 

(2008), Fehle vd. (2005), Takeda ve Yamazaki (2006), DellaVigna ve Pollet (2009) ve 

Chemmanur ve Yan (2009)). Bununla birlikte yatırımcı ilgisini ölçmek için kullanılan söz 

konusu değişkenler pay senedi getirisi aşırı olursa veya işlem hacmi yüksek olursa 

yatırımcıların söz konusu menkul kıymete daha fazla ilgi gösterdiği gibi temel bir varsayıma 

dayanmaktadır. Diğer taraftan, getiri veya işlem hacmi yatırımcı ilgisinden alakasız faktörlerden 

kaynaklanabilir veya yatırımcılar firmalarla ilgili medyada yer alan haberleri okumamış olabilir. 

Bu durum özellikle bilgi çağı olarak adlandırılan ve “çok sayıda bilginin düşük düzeyde ilgiyi 

beraberinde getirdiği” görüşünü doğrulamaktadır. 

Son yıllarda yapılan ampirik çalışmalar Google arama motorundan elde edilen arama 

sonuçlarının yatırımcı ilgisini ölçmek için uygun bir değişken olduğu yönündedir. Google 

firması 2004 yılından itibaren Google Arama Trendleri (GAT) adı altında arama motorunda 

aranan terimlerinin sıklığına ulaşılabilme imkanı sağlamıştır. Google arama verilerinin 

karşılaştırılmasını kolaylaştırmak için GAT’daki sonuçlar normalleştirerek vermektedir. 

Normalleştirme işlemi herhangi bir kelimenin güncel aranma sayısı ile toplam aranma sayısına 
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göre yapılmaktadır. Daha sonra, normalleştirilen arama sayısı en yüksek çevrimiçi arama 

seviyesine göre yeniden ölçeklendirilmektedir. Söz konusu ölçeklendirme yöntemi aranan 

kelime için 0 ile 100 aralığında değişen bir veri sunmaktadır. Son olarak GAT herhangi bir 

kelimenin hangi sıklıkla arandığına dair haftalık istatistikler sağlamaktadır. 

Kuşkusuz bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta insanların ne sıklıkta internet 

kullandıkları ve internet üzerinde araştırma yaparken hangi arama motorunu tercih ettikleridir. 

Bu doğrultuda Türkiye’deki kullanıcıların yüksek bir düzeyde Google’ı tercih etmeleri yatırımcı 

ilgisi için daha sağlıklı veri temin edileceğini göstermektedir. Yatırımcıların bir kısmının 

ulaşmak istedikleri bilgiyi Google arama motoru kullanarak elde ettikleri varsayılmaktadır.   

2015 yılı Aralık ayı verilerine göre, Türkiye’de internet kullanım oranı %6020 ve Google arama 

motorunu kullanım oranı %9521 şeklinde ölçülmüştür. Söz konusu rakamlar Türkiye’de yaşayan 

bireylerin bilgi edinme konusunda interneti ve Google arama motorunu azımsanmayacak 

derecede kullandığının bir göstergesidir. Bu durum ise, yatırımcı ilgisi için Google arama 

motorundan elde edilen istatistiklerin önemli bir gösterge olabileceğini ifade etmektedir. 

Dzielinski (2012) uygulamalı analizlerde GAT verilerini kullanmanın iki önemli 

avantajı olduğunu belirtmiştir. İlk olarak GAT 2004 yılından itibaren haftalık veriler 

sunmaktadır ve anket verileri ile karşılaştırıldığında (örneğin tüketici güvenini ölçmek için gibi) 

daha yüksek frekanslı veri elde edilmesine olanak sağlamaktadır. İkincisi ise verilerin finansal 

piyasalardaki gelişmelerden bağımsız bir şeklide kendiliğinden (spontane) ortaya çıkması ile 

ilgilidir ve bu durum ekonometrik analizlerde yer alan tahmin konusunda en büyük soruna yol 

açan içsellik sorununu ortadan kaldırmaktadır. Bununla birlikte, anket verileri ile 

karşılaştırıldığında GAT yakın bir gelecek için neredeyse anlık veriler türetmekte ve bu durum 

özellikle geleceği öngörmek için büyük bir önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada, yatırımcı ilgisi ile Borsa İstanbul 100 endeksi arasındaki nedensellik 

ilişkisi araştırılacaktır. Literatürde Borsa İstanbul özelinde GAT verilerini kullanarak yatırımcı 

ilgisini ölçen bir çalışma hali hazırda mevcut değildir. Bu açıdan söz konusu çalışmanın 

literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. 

İkinci bölümde literatürde yer alan çalışmalara yer verildikten sonra üçüncü bölümde 

çalışmadan kullanılan ekonometrik modeller tanıtılacaktır. Dördüncü bölümde analiz 

sonuçlarına yer verilecek ve son bölümde elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirilecektir. 

I. LİTERATÜR ÖZETİ 

Literatürde ekonomideki farklı alanlar için GAT verilerini kullanan çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Finans alanında GAT tarafından sağlanan verileri kullanan ilk çalışma Mondria 

vd. (2010) tarafından gerçekleştirilmiş ve söz konusu çalışmada uluslararası portföy 

çeşitlendirmesinin faydalarına rağmen, yatırımcıların sadece kendi ülkelerindeki pay senetlerine 

yatırım yapma eğilimleri (home bias) hipotezinin geçerliliği ampirik olarak araştırılmıştır. 

Literatürde yatırımcı ilgisini GAT verilerini kullanarak araştıran ilk çalışma ise Da vd. (2011) 

tarafından yapılmıştır. Da vd. (2011) yatırımcı ilgisinin ölçümü olarak GAT verilerini 

kullanmanın birçok avantajı olabileceğini belirtmiştir. Örneğin, internet kullanıcılarının genelde 

arama motoru olarak Google kullandıklarını ve bu nedenle GAT tarafından sağlanan verilerin 

genel nüfusun internette araştırma davranışlarını gösterdiğini belirtmiştir. Buna ek olarak, arama 

motorunda aranan kelimelerin açığa çıkan bir ilginin ölçümü olduğu (örneğin Google’da bir pay 

senedi araştırılıyorsa söz konusu pay senedine bir ilgi gösterildiği varsayılmaktadır) yönündedir. 

                                                   
20 http://www.internetworldstats.com/euro/tr.htm 
21 http://gs.statcounter.com 
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Bu nedenle Da vd. (2011) Google’da gerçekleştirilen arama sıklığı söz konusu konuya ilginin 

doğrudan ve kesin bir ölçümü olacağını belirtmiştir.   

Da vd. (2011) yatırımcı ilgisini ölçmek için ABD sermaye piyasasında işlem gören 

firmaların pay piyasası kodlarının Google arama motorunda aranma sıklıklarını dikkate almıştır. 

2004-2008 yılları arasında GAT’tan elde ettikleri değişkenin yatırımcı ilgisini ölçmek için 

kullanılan diğer değişkenler (örneğin, işlem hacmi, aşırı getiri, medyada yer alan haberler ve 

reklam harcamaları gibi) ile ilişkili olduğunu belirlemişlerdir. Barber ve Odean (2008) 

tarafından önerilen fiyat baskı hipotezini ampirik olarak test etmişler ve analiz sonucunda 

firmaların internet üzerinde aranma sıklığı artıkça iki hafta için fiyatların yükseldiği fakat bir yıl 

sonunda bu durumun tersine döndüğü belirlemişlerdir. 

Joseph vd. (2011) S&P500’te yer alan firmaların pay piyasası kodlarının internet 

üzerinde aranma sıklığı ile aşırı getiri ve işlem hacmini öngörmede daha iyi sonuçlar verip 

vermediğini 2005-2008 dönemi için araştırmışlardır. Bu bağlamda firmaların pay piyasası 

kodlarının Google arama motorunda aranmasının yatırımcı ilgisi ile yakından ilişkili olduğu 

belirlenmiştir. Çalışmada, firmalar internet üzerinde arama yoğunluklarına göre farklı 

portföylere ayrılmış ve firmaların internette aranma sıklığının kısa dönemde getiri üzerinde 

pozitif bir etki yarattığı, fakat orta ve uzun dönemde söz konusu ilişkinin tersine döndüğü 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Bank vd. (2011) 2004 ile 2010 yılları arasında Almanya’da yatırımcıların firmaya olan 

ilgisi ile pay senedi piyasasındaki işlem hacmi arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Yatırımcıların 

firmalara olan ilgisi ölçmek için Google arama motorunda firma adını yazarak yapılan aramalar 

ele alınmıştır. Analizler sonucunda, firma isminin arama motorunda aranma sıklığı ile pay 

senedi piyasasında işlem hacmi arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Buna ilave olarak, 

firmanın isminin internette aranma sıklığı ile likidite arasında ters yönlü bir ilişkinin olduğunu 

belirlemişlerdir ve söz konusu ilişkinin varlığını asimetrik bilginin maliyetindeki değişime 

bağlamışlardır. Kısa dönemde firma isminin aranma sıklığı ile pay senedi getirisi arasında 

pozitif bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, firmaların internette aranma sayısı 

asimetrik bilginin azalmasına, likiditenin artmasına ve kısa dönemli pay senedi alımlarının 

artmasına neden olmaktadır. 

Latoeiro vd. (2013) EURO STOXX 50 endeksinde işlem gören firmaların internette 

aranma sıklığı ile yatırım kararları arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmıştır. Firma 

isimlerinin internette aranma sıklığı arttığında finansal piyasalarda işlem hacmi ve volatilitenin 

arttığı ve bu etkinin ise bir hafta gibi kısa süreli olduğu belirlenmiştir. Aouadi vd (2013) 

yatırımcıların firmaya olan ilgisi ile likidite ve volatilite arasındaki ilişkiyi 2004-2010 dönemi 

için incelemişlerdir. Yatırımcıların firmaya olan ilgisini ölçebilmek için Google arama motoru 

verilerini kullanmışlardır. Analiz sonucunda Fransa borsasında işlem gören firmaların internette 

aranma sıklığı ile pay senedi likiditesi ve volatilitesi arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

bulunmuştur.  

Takeda ve Wakao (2014) Japonya borsasında işlem gören firmaların internette aranma 

sıklığı ile pay senedi getiri ve işlem hacmi arasındaki ilişkiyi yatırımcı ilgisi hipotezine göre 

incelemişlerdir. Google arama motor verilerini kullanarak Nikkei 225 içinde yer alan 189 şirketi 

dikkate almışlardır. Analiz sonuçlarına göre, firmaların internette aranma sıklığı ile pay senedi 

fiyatı ve işlem hacmi arasında pozitif yönlü bir ilişki belirlenmiş fakat firmaların internette 

aranma sıklığının artmasının işlem hacmini fiyata göre daha fazla arttırdığı sonucuna 

ulaşmışlardır. 



 

 

 

17
th

 International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

406 

 

Literatürde Google arama motoru verilerini kullanarak yatırımcı algısı ile genel borsa 

endeksi ve döviz kurları arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar da mevcuttur. Örneğin, Beer vd. 

(2012) Google arama motoru verilerini kullanarak Fransa için yatırımcı algısını ölçmeye 

çalışmıştır. Yatırımcıların piyasaya yönelik kötümser bakış açılarını ölçmek için Google arama 

motorunda “ekonomi” ve “negatif” kelimelerinin aranma sıklığını dikkate almışlardır. Söz 

konusu kelimelere göre elde ettikleri değişkenin literatürde yer alan diğer algı değişkenleri ile 

ilişkili olduğunu ve yatırımcı algısının finansal piyasalarda fon yatırımcılarının davranışlarını 

değiştirdiğini belirlemişlerdir. Özellikle kısa dönemde yatırımcı algısının pay senedi getirisini 

öngörmede başarılı sonuçlar verdiğini belirlemişlerdir.  

Smith (2012) “ekonomik kriz”, “finansal kriz”, “resesyon” ve “enflasyon” kelimelerinin 

internette aranma sıklığı ile döviz kurlarının volatilitesi arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Yedi 

gelişmiş ülkenin döviz kurlarının kullandığı çalışmada iki aşamalı bir yöntem izlemiştir. İlk 

aşamada, her bir döviz kuru serisi için GARCH model ile koşullu volatiliteyi tahmin etmiş, 

ikinci aşamada ise söz konusu kelimelerin arama sıklığı ile volatilite arasındaki ilişkiyi EKK 

yöntemi kullanarak araştırmıştır. Analiz sonuçlarına göre, “ekonomik kriz”, “finansal kriz” ve 

“resesyon” kelimelerinin aranma sıklığının kurlardaki volatiliteyi tahmin etmede anlamlı sonuç 

verdiğini belirlemiştir. 

Dzielinski (2012) ABD ekonomisinde ekonomik belirsizliği ölçebilmek için GAT 

verilerini dikkate almıştır. Google arama motorunda “ekonomi” kelimesinin aranma sıklığını 

ekonomik belirsizliğin bir ölçütü olarak ele aldığında söz konusu ölçümün literatürde kullanılan 

diğer alternatif ölçümler ile benzer sonuçlar verdiğini ve endeks getirisi ile volatilite üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip olduğunu belirlemiştir. 

Liu vd. (2012) Çin menkul kıymetler borsasında internet arama verisi ile borsa endeksi 

arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Bu bağlamda yatırımcı endeksi, piyasa durum endeksi ve 

makroekonomik endeks olmak üzere üç endeks oluşturmuşlar. Granger nedensellik testi söz 

konusu endekslerin Çin menkul kıymetler borsasında yıllık getiriyi öngörmede başarılı sonuçlar 

verdiği ve söz konusu üç endeksteki artışın yıllık getiriyi pozitif yönde etkilediği sonucuna 

ulaşmışlardır. 

II. EKONOMETRİK MODEL 

Çalışmada yatırımcı ilgisi ile Borsa İstanbul 100 (BİST100) endeks getirisi ile işlem 

hacmi arasındaki dinamik ilişki Vektör Otoregresif (VAR) modele dayalı Granger nedensellik 

testi ve Hong (2001) tarafından geliştirilen ortalama ve varyansta nedensellik testleri ile 

araştırılacaktır.  

VAR modeli kullanmanın en önemli avantajı değişkenlere yönelik içsel ya da dışsal gibi 

ön bir varsayımının yapılmamasıdır. Çünkü VAR modelde tüm değişkenler içsel olarak ele 

alınmaktadır ve her bir değişken sistemdeki tüm değişkenlerin geçmiş değerlerine bağlı olarak 

belirlenmektedir (Henriques ve Sadorsky, 2008:1000). VAR modelinin matematiksel model 

formu aşağıdaki gibidir: 

1 1t t p t p t ty A y A y Bx            (1) 

burada, yt içsel değişkenler vektörü, xt dışsal değişkenler vektörü, A1, …, Ap ve B tahmin edilen 

katsayılar matrisi ve εt sağ taraf değişkenleriyle ilişkisiz seri korelasyonsuz hata terimlerini ifade 

etmektedir. 
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VAR modelde parametrelerin doğrudan yorumu pek anlamlı olmamaktadır. Bu nedenle 

etki-tepki (impulse-response) ve varyans ayrıştırması analizleri yapılarak bir takım yorumlarda 

bulunulmaktadır. Sistemdeki değişkenlerin kendi veya başka değişkenlerin şoklarına karşı 

gösterdiği tepkiler önemli olmaktadır. Zaman serisi modellerinde, hata terimleri genelde şokları 

temsil etmek için kullanılmaktadır. Bunun sonucu sistemdeki her bir değişkenin kendi ve diğer 

değişkenlerin hatalarına karşı reaksiyonu etki-tepkiler olarak adlandırılır. Etki-tepkiler aynı 

büyüklüğün iki farklı görünümünü ifade eder. Şoku veren değişken yönünden etki, şoku alan 

değişken yönündense tepki söz konusudur. İki değişken arasında değişkenlerden birinin diğerine 

neden olduğu yargılamasına dayalı olarak yapılan bu analiz “etki-tepki” analizi olarak 

adlandırılır (Tarı, 2006:435).  

Bununla birlikte, geleneksel Granger nedensellik testi, hata terimlerinin normal 

dağılması, otokorelasyonsuz ve sabit varyanslı olması gibi bazı varsayımlara dayanmaktadır. 

Diğer taraftan, özellikle finansal getiri serilerinin normal dağılmadığı ve koşullu değişen 

varyans özelliği sergilediği bilinmekte ve bu nedenle finansal getiri serileri ile yapılan 

geleneksel nedensellik testleri sapmalı sonuçlar verebilmektedir. Buna ilaveten, geleneksel 

nedensellik testleri sadece serilerin birinci momentindeki nedensellik ilişkisini incelerken, 

özellikle finansal seriler için volatilitede ya da varyansta nedensellik ilişkisi de, volatilitede 

yayılma ilişkisini araştırırken büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan Mantalos ve Shukur 

(2010) Monte Carlo simülasyon çalışmalarına dayandırarak, finansal değişkenler arasında 

volatilite yayılma etkisinin var olduğu durumda nedensellik yoktur sıfır hipotezinin reddedilme 

olasılığının anlamlı derecede arttığı sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca Cheung ve Ng (1996) serilerin 

varyansındaki değişimin bilgi hızıyla ilişkili olduğunu ve piyasaya yeni gelen bilginin ne kadar 

hızlı yayıldığını gösterdiğini belirtmiştir. Cheung ve Ng (1996) tarafından geliştirilen ve daha 

sonrasında Hong (2001) tarafından modifiye edilen ortalama ve varyansta nedensellik testi 

serilerin normal dağılmadığı ve koşullu değişen varyans özelliği gösterdiği durumlarda daha iyi 

sonuçlar vermektedir. Çünkü bu test yönteminde öncelikler seriler GARCH model ile tahmin 

edilirken serilerin dağılım özellikleri dikkate alınmaktadır.   

Hong (2001) tarafından önerilen varyansta nedensellik testi iki aşamadan oluşmakta ve 

ilk aşamada her bir seri için tek değişkenli GARCH modellerin tahmin edilmesi gerekmektedir.  

Bu bakımdan çalışma kapsamında pay senedi getiri serisi Nelson (1991) tarafından geliştirilen 

EGARCH model, işlem hacmi ve yatırımcı ilgisi serisi Bollerslev (1986) tarafından geliştirilen 

GARCH ile tahmin edilmiştir.22  

Endeks getirisi (ya da işlem hacmi) (BISTt) ve yatırımcı ilgisi (Yİt) (E)GARCH(1,1) 

süreci izleyen iki durağan ve ergodik zaman serisi şeklinde aşağıdaki gibi tanımlanırsa:    
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22  Serilerin volatilitesinde kaldıraç etkisinin varlığı Nelson (1991) tarafından geliştirilen EGARCH model ile 

araştırılmış fakat EGARCH model GARCH modele göre daha üstün sonuç vermemiştir. 
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burada μBIST,t ve μYİ,t ile εt ve ζt getiri (işlem hacmi) ve yatırımcı ilgisi serileri için ortalamayı ve 

hata terimlerini göstermektedir.  

It ve Jt iki bilgi seti olarak tanımlanırsa  ; 0t t jI BIST j  ve  , ; 0t t j t jJ BIST Yİ j   ve 

eğer aşağıdaki eşitsizlik gerçekleşirse, yatırımcı ilgisi pay senedi getirisinin varyansta nedenidir 

denir: 

     
2 2

1 1 , 1, 1t t t BIST t tYİ t
E BIST I E BIST J   

       (4) 

Denklem (4) Cheung ve Ng (1996) tarafından tanımlanan varyansta nedensellik ilişkisini 

gösterir. Bu testi uygulamak için, Denklem (2) ve Denklem (3)’den elde edilen standardize 

hataların kareleri şu şekilde hesaplanır: 

  2 2
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2
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v Yİ h    . 

Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini belirleyebilmek amacıyla Hong (2001) tarafından 

önerilen Q test istatistiği belirli bir gecikme sayısı (M) için aşağıdaki gibi hesaplanır: 
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Denklem (5)’te  2ˆ
uv l l. gecikme için örnek çapraz korelasyonu göstermekte ve şu şekilde 

hesaplanmaktadır: 
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 , burada örnek çapraz kovaryans fonksiyonu aşağıdaki 

gibi hesaplanır: 
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  şeklindedir. ˆtu  ve t̂v  GARCH modelden elde edilen 

karesi alınmış standardize hatalardır. Ayrıca  k l M  Bartlett kernel olarak aşağıdaki gibi 

tanımlanan bir ağırlık fonksiyonudur: 
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Hong (2001) test yönteminin aşamalarını şu şekilde tanımlamıştır: 

Zaman serileri için tek değişkenli GARCH (p, q) modeli tahmin edilir ve standardize edilmiş 

hata terimleri belirlenir. 

Standardize edilmiş hatalar arasındaki örnek çapraz korelasyon fonksiyonu  ˆ
uv l  hesaplanır. 

Spesifik gecikme sayısı M belirlenir ve C1T (k) ile D1T (k) fonksiyonları hesaplanır. 

4-  Q test istatistiğini hesaplanır ve belirli bir önem düzeyinde normal dağılım için sağ taraf 

kritik değer ile karşılaştırılır. Eğer Q istatistiği kritik tablo değerinden daha büyükse, 

nedensellik yoktur sıfır hipotezini reddedilir. Test yönteminde sıfır hipotezi ret bölgesi normal 

dağılımın sağ kuyruğunda yer aldığından, %5 önem düzeyindeki tablo değeri 1.645’tir.  

III. VERİ VE ANALİZ SONUÇLARI 

Bu çalışmada bireysel yatırımcıların pay senedi piyasasına olan ilgisi ile pay senedi 

getiri, işlem hacmi ve volatilite arasındaki ilişki araştırılacaktır. Çalışmada 2004 ile 2016 yılları 

arasında haftalık veriler kullanılmıştır. Çalışmanın 2004 yılından başlaması ve haftalık veriler 

kullanılmasının temel nedeni GAT verilerine 2004 yılından itibaren ve haftalık olarak 

ulaşılabilmesidir. Çalışmada pay senedi olarak Borsa İstanbul 100 endeksi kullanılmıştır. 

Yatırımcı ilgili için Google arama motorunda Borsa İstanbul ile yapılan aramalar dikkate 

alınmıştır. Bu amaçla “Borsa İstanbul” “Borsa” “İMKB” ve “BİST” kelimelerinin aranma 

sıklıklarının toplamı hesaplanarak yatırımcı ilgisi belirlenmiştir. Borsa İstanbul 100 endeksi 

kapanış fiyatları ve işlem hacmi TCMB elektronik veri dağıtım sisteminden temin edilmiştir. 

Getiri serisi BIST 100 kapanış fiyatlarının logaritmik farkı alınarak hesaplanmıştır. Yatırımcı 

ilgisi ve işlem hacmi serilerinin doğal logaritmaları analizlerde kullanılmıştır. 

Şekil 1’de GAT verileri kullanılarak elde edilen yatırımcı ilgisi değişkeni yer 

almaktadır. Özellikle kriz dönemlerinde (2006 yılında finansal piyasalarda yaşanan türbülans, 

2007-2008 küresel finansal kriz, 2011-2012 Avrupa borç krizi gibi) yatırımcıların pay senedine 

olan ilgisi artmakta ve bu dönemde Borsa İstanbul’un GAT’ta aranma sıklığı gözle görülür bir 

şekilde artmaktadır.   
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Şekil 1: Borsa İstanbul’un İnternette Aranma Sıklığı 

 

Tablo 1’de değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır. Tablo 1’deki verilere 

göre, çarpıklık ve basıklık değerleri serilerin dağılımının normal dağılımdan uzaklaştığını 

göstermekte ve Jarque-Bera test istatistiği bu sonucu doğrulamaktadır. ARCH testi sonucuna 

göre, tüm seriler koşullu değişen varyans özelliği göstermekte, serilerin kendisi ve karesi için 

Ljung-Box istatistikleri serilerde yüksek düzeyde otokorelasyon olduğunu belirtmektedir. ADF 

ve PP birim kök test sonuçlarına göre seriler düzey değerlerde durağan bulunmuştur. 

Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler 

 
LYİ BIST LİH 

N 646 646 646 

Ortalama  4.014 0.217 16.049 

Std. Sapma 0.173 3.778 0.617 

Çarpıklık 0.467 -0.381 -0.645 

Basıklık 5.082 4.904 3.557 

Jarque-Bera 140.32 [0.000] 113.29 [0.000] 53.184 [0.000] 

ARCH (5) 397.98 [0.000] 11.893 [0.000] 285.26 [0.000] 

Q (10) 2990.55 [0.000] 11.202 [0.000] 3160.86 [0.000] 

Qs (10) 2899.46 [0.000] 126.877 [0.000] 3278.92 [0.000] 

ADF -5.147*** -25.873*** -9.341*** 

PP -6.091*** -25.901*** -20.864*** 

Not: Parantez içindeki değerler sıfır hipotezi reddedebilmek için olasılık değerini göstermektedir. 

ARCH(5) koşullu varyans için LM testi sonucunu ve Q(10)  ve Qs(10)  seriler ve serilerin kareleri için 

Ljung-Box otokorelasyon test sonuçlarını göstermektedir. *** işareti serinin %1 önem düzeyinde durağan 

olduğunu belirtmektedir.  

Yatırımcı ilgisi ile BIST100 endeks getirisi ile işlem hacmi arasındaki nedensellik ilişkisi ilk 

olarak geleneksel Granger nedensellik testi ile araştırılmıştır. Bu amaçla ilk olarak iki değişkenli 

VAR modeller (yatırımcı ilgisi-endeks getirisi ve yatırımcı ilgisi-işlem hacmi olmak üzere) 

tahmin edilmiş ve en uygun gecikme sayısı model seçim kriterleri (Akaike bilgi kriteri) ve VAR 

modele ait varsayımsal testler dikkate alınarak belirlenmiştir. Buna göre, yatırımcı ilgisi-endeks 

getiri için en uygun gecikme sayısı 3, yatırımcı ilgisi-işlem hacmi için en uygun gecikme sayısı 

10 olarak belirlenmiştir. Tablo 2’te yer alan nedensellik testi sonucuna göre, yatırımcı ilgisinden 

endeks getirisi ve işlem hacmine yönelik bir nedensellik ilişkisi bulunmazken, endeks getirisi ile 

işlem hacmi yatırımcı ilgisinin Granger nedeni olarak belirlenmiştir.   
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Tablo 2: Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Nedenselliğin Yönü Gecikme Uzunluğu χ2 p-değeri 

LYİ → BIST 3 2.704 0.439 

BIST → LYİ 3 11.402 0.009 

LYİ → LİH 10 12.617 0.245 

LİH → LYİ 10 19.758 0.031 

Nedenselliğin yönünü belirlemek amacıyla etki-tepki analizi yapılmış ve sonuçlar Şekil 

2’de gösterilmiştir. Şekil 2’deki sonuçlara göre, yatırımcı ilgisinde ortaya çıkacak beklenmedik 

bir şoka (ani bir artış) endeks getirisi ve işlem hacminin tepkisi istatistiksel olarak anlamlı 

bulunamamıştır. Diğer taraftan, endeks getirisinde beklenmedik bir artış ortaya çıktığında 

yatırımcı ilgisinin tepkisi negatif ve istatistiksel olarak anlamlı iken, işlem hacminde 

beklenmedik bir artışın yatırımcı ilgisi üzerindeki etkisi pozitif ve istatistiksel olarak anlamlıdır.   

Şekil 2: Etki-Tepki Analizi Sonuçları 
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Not: Kesikli çizgiler 2 standart sapmalık güven aralıklarını göstermektedir. 

Granger nedensellik testi uygulanırken tahmin edilen VAR modellerde hata terimleri 

normal dağılmamakta ve değişen varyans özelliği göstermektedir. Bu nedenle VAR modelin 

tahminine dayanan nedensellik analizleri sapmalı sonuçlar üretebilmekte çünkü nedensellik 

testinde kullanılan test istatistiğinin asimptotik olarak χ2 dağılımına sahip olduğu 

varsayılmaktadır. Bununla birlikte hata terimlerinin normal dağılıma sahip olmaması ve değişen 

varyans özelliği göstermesi durumunda test istatistiği de asimptotik olarak χ2 dağılımına sahip 

olmayacaktır. Bu nedenle çalışmada Hong (2001) tarafından geliştirilen nedensellik testi 

uygulanmıştır.  

Hong (2001) nedensellik testinin ilk aşaması serilerin GARCH model ile tahmin 

edilmesidir. Bu amaçla, endeks getirisi için EGARCH model, yatırımcı ilgisi ve işlem hacmi 

serileri için GARCH model tahmin edilmiş ve sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir. Ortalama 

denklemi için en uygun AR ve MA süreci Akaike bilgi kriterine göre belirlemiştir. Tablo 3’teki 
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sonuçlara göre, endeks getiri serisi için γ parametresi negatif ve istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuş ve sonuç volatilitede kaldıraç etkisinin varlığına işaret etmektedir.   

Tablo 3: ARMA-(E)GARCH Model Sonuçları 

 
LYİ BIST LİH 

μ 3.938 [0.000] 0.370 [0.008] 17199 [0.000] 

AR(1) 0.146 [0.326] - 1.406 [0.000] 

AR(2) 0.741 [0.000] - -0.409 [0.000] 

MA(1) 0.501 [0.000] - -0.813 [0.000] 

MA(2) -0.257 [0.000] - - 

ω 0.001 [0.006] 0.294 [0.050] 0.054 [0.000] 

α 0.238 [0.000] 0.095 [0.132] 0.289 [0.020] 

β 0.605 [0.000] 0854 [0.000] 0.173 [0.298] 

γ - -0.127 [0.004] - 

ν 1.106 [0.000] 1.611 [0.000] 0.836 [0.000] 

α + β 0.843 0.949 0.462 

Ln(L) 760.994 -1743.728 -57.263 

Q (30) 30.917 [0.231] 24.742 [0.737] 48.001 [0.011] 

Qs (30) 35.755 [0.149] 48.363 [0.018] 14.221 [0.993] 

Not: Köşeli parantez içindeki değerler p-değerleridir. v Genelleştirilmiş Hata Dağılımı (GED) parametresini ve Ln(L) 

modelin En Yüksek Olabilirlik değerini göstermektedir. Q(30) ve Qs(30) hata terimleri ve hata terimlerinin kareleri 

için Ljung-Box otokorelasyon test sonuçlarını göstermektedir. 

Testin ikinci aşamasında GARCH modellerden standardize edilmiş hata terimleri elde 

edilmiş ve bu hata terimleri için çapraz korelasyon fonksiyonu hesaplanarak test istatistikleri 

belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında, Tablo 4’te ortalamada nedensellik testi sonuçları yer 

almaktadır. Nedensellik testi hesaplanırken beş gecikme dikkate alınmış ve test sonuçları 

endeks getirisi ile yatırımcı ilgisi arasında bir nedensellik ilişkisi olmadığına işaret ederken, 

işlem hacmi ile yatırımcı ilgisi arasında işlem hacminden yatırımcı ilgisine yönelik bir 

nedensellik ilişkisinin olduğunu göstermektedir.  

Tablo 4: Hong (2001) Ortalamada Nedensellik Testi Sonuçları 

Nedenselliğin Yönü 
Gecikme Uzunluğu 

M=1 M=2 M=3 M=4 M=5 

LYİ → BIST -0.369 -0.423 -0.346 -0.236 -0.175 

BIST → LYİ 1.067 0.884 0.786 0.737 0.686 

LYİ → LİH -0.478 -0.612 -0.672 -0.596 -0.468 

LİH → LYİ 4.615*** 4.372*** 4.032*** 3.704*** 3.409*** 

Not: *** işareti %1 önem düzeyinde nedensellik ilişkisini göstermektedir. 

Tablo 5’da ise GARCH modellerden elde edilen standardize hataların kareleri 

kullanılarak hesaplanan varyansta nedensellik testi sonuçları yer almaktadır. Bu sonuçlara göre, 

beşinci gecikmede ve %10 önem düzeyinde yatırımcı ilgisinden endeks getirisine yönelik 

varyansta nedensellik ilişkisi belirlenmiştir. Bu sonuç, Borsa İstanbul’un internette aranma 

sıklığındaki değişkenliğin artmasının pay senedi piyasasında volatilitenin artmasına neden 

olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan işlem hacminden yatırımcı ilgisine yönelik nedensellik 
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ilişkisi varyansta nedensellik testine göre önemini korumaktadır ve işlem hacmindeki 

değişkenliğin artması yatırımcı ilgisindeki değişkenliğin artmasına neden olmaktadır.  

Tablo 5: Hong (2001) Varyansta Nedensellik Testi Sonuçları 

Nedenselliğin Yönü 
Gecikme Uzunluğu 

M=1 M=2 M=3 M=4 M=5 

LYİ → BIST -0.115 -0.280 0.314 1.004 1.433* 

BIST → LYİ 0.868 0.876 0.794 0.684 0.568 

LYİ → LİH -0.508 -0.663 -0.816 -0.951 -1.068 

LİH → LYİ 3.710*** 3.502*** 3.161*** 2.858*** 2.605*** 

Not: *** ve *  işareti serinin %1 ve %10 önem düzeyinde nedensellik ilişkisini göstermektedir. 

SONUÇ 

Bilgi, bilgi akışı, bilgi arzı ve bilgi talebi gibi kavramlar finans literatüründe yer alan 

birçok modelin temelini oluşturmaktadır. Yatırımcıların yatırım kararı alma sürecinde gerek 

piyasa gerekse firmaya yönelik bilgileri dikkate aldıkları bilinmektedir. Burada önemli nokta 

söz konusu bilginin nasıl ve hızlı bir şekilde ölçülebildiğidir. Özellikle son yıllarda finans 

literatüründe yatırımcı ilgisinin ölçülmesinde internette aranma sıklığının temsili bir değişken 

olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada Borsa İstanbul özelinde, Borsa İstanbul ile ilgili 

kelimelerin internette aranma sıklığı ile getiri ve işlem hacmi arasında bir ilişki olup olmadığı 

nedensellik testleri ile araştırılmıştır.    

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, hem kuramsal teorilerin geçerliliğinin test edilmesi 

açısından hem de ulusal ve uluslararası yatırımcılar açısından önemlidir. Finans ile ilgili 

kuramsal teorilerde (etkin piyasa hipotezi, sermaye varlıkları fiyatlama modeli, karışık dağılım 

hipotezi gibi) yer alan bilginin önemi Borsa İstanbul açısından araştırılmıştır. Bu bağlamda pay 

senedi piyasasına yönelik bilgi talebinin artması durumunda piyasadaki fiyatlama 

mekanizmasının ne şekilde değiştiğini anlamamıza yardımcı olacaktır. Özellikle yatırımcı 

ilgisini belirten internette aranma sıklığı Google Arama Trendleri tarafından ücretsiz bir şekilde 

ve eşanlı temin edilebildiğinden küçük yatırımcılar aranma sıklığı verilerini kontrol ederek 

yatırım tercihlerini belirleyebilirler.  
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YÜKSELEN EKONOMİLERDE MAKRO EKONOMİK DENGESİZLİKLERİN 

ETKİLEŞİMLERİ: KIRILGAN SEKİZLİ ÖRNEĞİ 

 K. Batu TUNAY* 

Necla TUNAY** 

 

 

Özet 

Bu çalışmada kırılgan sekizli olarak nitelenen Arjantin, Brezilya, Şili, Hindistan, 

Endonezya, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye’de makro ekonomik dengesizlikler analiz 

edilmiştir. Analizlerde çıktı açığı, cari denge açığı, kur ayarlama hatası gibi değişkenlere ek 

olarak bütçe denge açığı ve kredi açığı gibi değişkenler de dikkate alınmıştır. Böylece kırılgan 

sekizlinin kur temelli dış şoklara karşı tepkilerinin yanında iç kaynaklı maliye ve sistemik 

bankacılık şoklarına karşı tepkilerinin de incelenmesi hedeflenmiştir. Analiz yöntemi olarak 

panel Granger testlerinden yararlanılmıştır. Bulgular, kur ayarlama hatasının ve bütçe denge 

açığının diğer dengesizliklerle güçlü etkileşimleri olduğunu göstermiştir. Buna karşılık, 

beklenenin aksine cari işlemler açığının hiçbir değişkenle anlamlı bir ilişkisi olduğu 

belirlenememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Makro ekonomik dengesizlikler, yükselen ekonomiler, panel 

Granger testleri 

Interaction of Macroeconomic Imbalances in Emerging Markets: The Case of Fragile Eight 

Abstract 

In this study aims to analyze macroeconomic imbalances in Argentina, Brazil, Chile, 

India, Indonesia, Russia, South Africa and Turkey described as fragile eight. The empirical 

analyzes consider as variables that output gap, current account discrepancy or gap, exchange-

rate misalignments, budget balance gap, credit-to-GDP gap. Thus is aimed investigating the 

responses of fragile eight toward external shocks based on exchange-rate volatilities, internal 

shocks based on fiscal problems and systemic banking vulnerabilities. In the study has been 

utilized panel Granger tests as analysis method. Empirical findings show that exchange-rate 

misalignment and budget balance gap have strong and significant interactions with each other 

imbalances. Whereas, in contrast to the expected, not identified that a significant interaction of 

current account gap with other variables. 

Keywords: Macroeconomic imbalances, emerging economies, panel Granger tests 

GİRİŞ 

Ticari ve finansal bütünleşme düzeyinin artmasına bağlı olarak ülkeler arası karşılıklı 

bağılıklar da artmaktadır. Bunun sonucu olarak, bir ülkede meydana gelen finansal krizin makro 

ekonomik ve/veya finansal kırılganlıkları olan diğer ülkelere hızla yayılması potansiyeli 
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yüksektir. Son küresel kriz bunun önemli bir örneğidir. Küresel kriz, uluslararası karşılıklı 

bağlılıkların gelişmiş ülkelerin birbirleriyle olduğu kadar yükselen ekonomilerle de oldukça 

güçlü olduğunu göstermiştir.  

Yükselen ekonomiler, ya petrol, doğal gaz gibi stratejik ürünlerin ihracına ya da ucuz 

işgücü maliyetleri sebebiyle gelişmiş ülkelerin talep ettikleri ürünlerin imaline ve satışına 

dayanan dış ticaret odaklı ekonomilerdir. Bunların hızlı büyüme oranları, gelişmiş ülkelerdeki 

yatırımcıları ve özellikle spekülatif fonları cezp etmektedir. Çünkü büyümeye bağlı gelir artışı 

yaşansa da tasarruf açıkları yüksek olduğundan ciddi bir dış kaynak gereksinimleri vardır ve 

yatırımcılara yüksek getiri oranları sunmaktadırlar. Böyle ülkelerde dış kaynakların nasıl 

yönlendirileceği önemli bir sorundur. Yabancı fonların sabit sermaye yatırımlarına 

yönlendirilmesi, ar-ge harcamalarının yükseltilmesi ve faktör verimliliklerinin arttırılması gibi 

yollarla sürdürülebilir bir büyüme yaklaşımının izlenmesinin önemi büyüktür. Böyle bir 

yaklaşımı uygulayamayan yükselen ekonomilerde, orta vadede rekabetçi gücünü kaybetme riski 

yüksektir. Artan gelir düzeyi ve henüz yeterince tatmin edilmemiş temel ihtiyaçlar halkın 

tüketim harcamalarını da arttırdığından, bu gibi ülkelerin ne büyüme hızlarının düşmesine ne de 

büyük sermaye çıkışlarına tahammülleri olabilir. Bilakis tasarruf açıklarını yeni sermaye 

girişleriyle sürdürebilir kılmak durumundadırlar. Bu gibi ülkelerin önemli ortak özellikleri 

yüksek cari açıkları ve kur hareketlerine, özellikle de ABD dolarındaki hareketlere karşı aşırı 

duyarlılıklarıdır. Petrol, doğal gaz veya diğer stratejik hammadde ihraç eden ülkeler için 

sayılanlara ek olarak, bu malların fiyat harekelerine karşı da ciddi bir duyarlılık vardır.  

Küresel kriz sonrası dönemde gelişmiş ülkelerin normalleşme eğilimine girmesiyle 

beraber, piyasaya verdikleri likiditeyi azaltmaya başlamaları yükselen ekonomilere akan 

fonların ülkelerine geri dönmesi eğilimini güçlendirmiştir. Örneğin yakın dönemde ABD tahvil 

alım programını tedricen azaltacağını açıklamış ve bu kararın ardından rezerv para olarak ABD 

doları yükselen ekonomilerin paraları karşısında hızla değer kazanmıştır. Bu süreçte Brezilya, 

Endonezya, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye gibi ülkelerin para birimlerinin dolar 

karşısında önemli oranda değer kaybetmesi sayılan ülkelerin cari açık sorunlarını 

derinleştirmiştir. Bundan ötürü, Ağustos 2013’te söz konusu ülkelere Morgan Stanley tarafından 

“kırılgan beşli” (fragile five) nitelemesi yapılmıştır. Sayılan bu ülkelerin yüksek enflasyon, 

yüksek cari açık ve sabit fon girişine aşırı bağımlılık gibi sorunları vardır. Büyümelerini yabancı 

fon girişiyle finanse etmeleri en önemli kırılganlıklarıdır ve yeterli fon girişi olmadığında 

yavaşlama sürecine girme olasılıkları yüksektir. 

2014 başlarından itibaren benzer sorunlar gözlenen Arjantin, Şili ve Rusya gibi 

ülkelerin de dâhil edilmesiyle grup “kırılgan sekizli” (fragile eight) şeklinde genişletilmiştir. 

Son dönemde petrol fiyatlarındaki düşüşle Rusya ve Venezüella gibi petrol ihraç eden ülkelerin 

durumlarındaki bozulma hem kırılganlar grubunun daha da genişleyeceğini hem de enerji 

ihracatçısı yükselen ekonomilerin fiyat hareketlerine olan aşırı duyarlılıklarını göstermektedir. 

Kırılganlar grubunda, özellikle Rusya, Brezilya ve Güney Afrika ekonomileri hammadde 

ihracatçısı olarak fiyat hareketlerine daha duyarlılar. Ama grubun diğer ülkeleri de üretimleri ve 

ihracatları başta enerji olmak üzere hammadde ve aramalı ithaline bağlı olduklarından, aynı 

ölçüde hammadde fiyatlarındaki hareketlerden etkilenmekteler. 

Bu çalışmada kırılgan sekizli örneği üzerinden makro ekonomik dengesizliklerin 

karşılıklı etkileşimleri analiz edilecektir. Hem içsel hem de dışsal makro dengesizliklerin rolleri 

ve bağlantıları üzerinde durulacaktır. Uluslararası finans çevrelerinde iddia edildiği gibi söz 

konusu ülkelerin dışsal şoklara karşı kırılganlıklarının yüksek olup olmadığı kadar, içsel 
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dinamiklerinden kaynaklanabilecek kriz olasılıkları da değerlendirilecektir. Çalışmada analiz 

yöntemi olarak panel nedensellik testleri kullanılmıştır. 

I. LİTERATÜR 

Teorik olarak makro ekonomik dengesizlikler içsel ve/veya dışsal olabilir. Küreleşme 

olgusu güçlendikçe dışa açık ekonomilerde, dışsal dengesizliklerin ve bunların içsel 

dengesizlikler üzerindeki etkilerinin daha fazla önem kazandığı söylenebilir. Dışa açık bir 

ekonomi, hem işsizlik hem de ödemeler dengesi açığı yoluyla sıkıntı yaşayabilir. Çünkü iç 

dengeyi sağlamak için maliye politikası kullanıldığında ulusal soğurma nedeniyle dış açık 

kötüleşecektir. Ama dış dengenin devalüasyon yapılarak iç dengeyle eşanlı olarak 

sağlanabileceğine de inanılmaktadır. Bu inanış, devalüasyon sonrası doğacak çarpan etkisine 

dayanmaktadır. Fakat bu etkinin gerçekleşebilmesi için, ithal edilen malların maliyetinde bir 

artış meydana geldiğinde ya ücretlerin ya da yurtiçinde üretilen girdilerin reel değerleri 

düşmelidir. Böylece nispi fiyatlar üzerinde devalüasyonun etkileri nötralize olacağından yurtiçi 

enflasyon artmaz ve imalat sanayinde etkin bir mark-up fiyatlama gerçekleşebilir. Bu tür 

dağılımsal değişmeler, Keynesyen çarpanın değerinde bir düşüşe neden olacaktır ve 

devalüasyon arttığı oranda net ihracat da artacaktır. Firmaların değişken maliyetleri üzerinde 

ihracatın tepkisi zayıf ve ithalatın payı yüksek olduğunda ise, devalüasyon yurtiçi bir 

durgunlukla sonuçlanma riski taşımaktadır. 

Küresel ekonomik dengesizlikler yeni bir olgu değildir. Ama küresel kriz sonrasında bu 

konuya olan ilgi artmıştır. Bu alanda yapılan çalışmaların büyük bir bölümü ABD ile Çin 

ilişkilerini ve Avrupa Birliği’ni ele almaktadır. Avrupa Birliği içindeki makro ekonomik 

dengesizlikler önemli boyutlarda olduğundan bu konuda son derece fazla deneysel çalışma 

yapıldığı görülmektedir. Son yıllarda yükselen piyasa ekonomilerini konu alan çalışmalar da 

belli bir artış gözlenmektedir. 

Avrupa Birliği tek bir ülke gibi değerlendirildiğinde önemli makro ekonomik 

dengesizliklerden veya ciddi bir cari açık sorunundan bahsedilemez. Ama üye ülkelerde ciddi 

makro ekonomik dengesizlikler söz konusudur. Bunda üye ülkelerin farklı büyüme modelleri 

izlemelerinin rolü olup olmadığı tartışılsa da, özellikle Avrupa Para Birliği’nin kurumsal 

yapısındaki eksikliklerin döngüsel hareketleri şiddetlendirdiği ve makro ekonomik 

dengesizlikleri arttırdığı ileri sürülmektedir (Angelini ve Farina 2012, Ederer ve Reschenhofer, 

2013, Belke ve Dreger, 2013). 

Bu gelişmeler simetriktir. Çevre ülkelerde ulusal talep patlamaları ve cari işlemler 

açıkları, cari işlemleri fazla veren çekirdek ülkelerden gelen büyük fon girişleriyle finanse 

edilmektedir. Çevre ülkelerde bankalar halkın ve firmaların artan kredi taleplerini 

karşılayabilmek için yurtdışından fon sağladıklarından, borç stokları hızla yükselmektedir. 

Böylece fon girişleri aniden duracak olursa ve/veya önemli sermaye çıkışları yaşanırsa, yüksek 

cari açık veren çevre ülkeler krize girebilir. Yani bu ülkelerin sermaye hareketlerine bağlı ciddi 

kırılganlıkları vardır. Firmalar ve halkın borç yüklerini azaltmak için harcamalarını kısması 

halinde ise, toplam talep düşeceğinden bir durgunluğa girmeleri olasılığı yüksektir (Ederer ve 

Reschenhofer, 2013). Küresel finansal kriz sırasında Avrupa ülkelerindeki ekonomik durgunluk, 

geniş makro ekonomik farklar gösteren ülkelerde finansal durumun bozulmasıyla 

neticelenmiştir. Bu ülkelerde ulusal finansal durum üzerinde en kritik etkenler kamu 

harcamaları ve tasarruf oranıdır (Iturriaga ve Sanz, 2013). AB otoriteleri ve akademisyenler, 

AB’de kamu borcunun sürdürülebilirliği için riskleri belirlemek amacıyla bazı makro ekonomik 

dengesizlik göstergeleri üzerinde çalışmaktadır (Knedlik ve Von Schweinitz, 2012, Moschella, 
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2014, Csortos ve Zoltan, 2014). Bu gibi göstergelerin AB’deki borç krizine karşı erken uyarı 

performansları inceleyen bazı araştırmacılar, geniş bir kompozit bir göstergenin daha yüksek 

tahmin gücü olduğunu belirlemişlerdir (Knedlik ve Von Schweinitz, 2012). 

Avrupa Merkez Bankasınca (European Central Bank / ECB) yönlendirilen genel para 

politikası, birliğin yüksek büyüme ve enflasyon oranı olan çevre ülkelerinde yurtiçi talebi teşvik 

etmekte ve büyüme sürecini güçlendirmektedir. Böylece ithalat artmakta ve cari açık 

genişlemektedir. Aksine düşük büyüme ve enflasyon oranı olan çekirdek ülkelerde reel faiz 

oranları daha yüksek olduğundan ulusal talep daralmaktadır. Böylece ihracat artışlarına bağlı bir 

cari işlemler fazlası  meydana gelmektedir (Ederer ve Reschenhofer, 2013; ). Diğer yandan Euro 

alanında ECB’nin tek bir faiz oranı belirlediği, ama üye ülkelerin makro ekonomik koşullarının 

önemli oranda farklı olduğu da görülmektedir. Özellikle enflasyon oranlarının farklılığı 

nedeniyle reel faiz oranları da ülkeden ülkeye değişmektedir. Gori’ye (2013) bu durum makro 

ekonomik dengesizliklerin birbirleriyle ilişkisinin daha aşikâr ve güçlü olmasına neden 

olmaktadır. Gori, AB’ye oranla daha sıkı para politikası uygulayan ABD’de ulusal düzeyde 

önemli makro değişkenler ilişkili olsa da bu ilişkinin zayıf olduğunu belirtmektedir.  

Parasal birliklerin makro ekonomik dengesizliklerin etkileşimlerini güçlendirdiği 

kanaati, Angelini ve Farina (2012), Belke ve Dreger (2013), Brzoza ve Brzezina vd. (2015), 

Gnimassoun (2015) gibi başka araştırmacılarca da ifade edilmektedir. EMU ülkeleri arasındaki 

sıkı finansal ve reel bağlantılar, cari açık ve fazla veren ülkeler arasında sermaye akışlarını 

tetiklemektedir. Aynı eğilim kamu bütçesi sağlam ve bozuk ülkeler için de geçerlidir. Bu etkiler 

sistemik risk ve bulaşıcılığın güçlenmesinde ve finansal kırılganlıkların artmasında önemli rol 

oynamaktadır. Angelini ve Farina, 2012, parasal birlik sonrasında, üyeler arasında güçlenen 

finansal ve reel bağların çekirdek ve çevre ekonomilerin yakınsamasını kolaylaştırmak yerine 

dengesizlikleri arttırdığını belirlemiştir. Cari açık veren ülkelerin bu açıkları daha da büyürken, 

fazla verenlerin de fazlası artmaktadır. Belke ve Dreger de (2013) benzer tespitler yapmış, hatta 

Avrupa borç krizinin temeli bu dış dengesizliklerin yer aldığını ifade etmiştir. Euro alanında yer 

alan çekirdek ve çevre ülkeleri arasındaki makro ekonomik dengesizliklerin alana zarar verdiği 

açıktır. Brzoza ve Brzezina vd. (2015), makro ihtiyati politikaların çevre ülkelerde ekonomik 

istikrarı sağlayarak bu sorunu düzeltebileceğini savunmaktadır. Elde ettikleri deneysel bulgular, 

makro ihtiyati politikaların kredi genliğini (amplitude of credit) ve çıktı dalgalanmasını önemli 

oranda azaltabileceğini göstermiştir. Makro ekonomik dengesizlikler AB’nin hala üstesinden 

gelmesi gereken teknik ve politik zorlukların şuan için en büyüğü olarak nitelendirilmektedir. 

Birliğin makro ekonomik istikrara yönelik riskleri yönetme kapasitesinin güçlendirilmesi için 

mali, finansal, ekonomik ve politik reformlar yapılması gerektiği savunulmaktadır (Franco ve 

Zollino, 2014). 

Makro ekonomik dengesizliklerin karşılıklı etkileşimleri çoğu sanayileşmiş ülkede 

gözlenmektedir. Ayrıca bu gibi ülkelerde makro ekonomik oynaklık veya belirsizlik orta ve 

uzun dönemde dış dengesizliklerin önemli bir bileşenidir. Gnimassoun ve Mignon (2013) 22 

sanayileşmiş ülkelerde üç önemli makro ekonomik dengesizliğin karşılıklı etkileşimlerini analiz 

etmiştir. Elde ettikleri bulgular, yüksek cari açığın küresel ekonominin istikrarını tehdit ettiğini 

ve bunun kökeninde hem iç dengesizlikler hem de aşırı kur hareketlerinin yattığını göstermiştir. 

Pozitif çıktı açığı şokları ulusal paranın aşırı değerlenmesine neden olmakta ve cari açık 

sorununu derinleştirmektedir. Euro alanındaki dengesizliklerinse, çıktı açığından çok kur 

ayarlama hatalarından kaynaklandığını belirlemişlerdir. Fogli ve Peri’nin (2015) OECD ülkeleri 

üzerine yaptıkları çalışma ise, ülkeye özgü makro ekonomik dengesizliklerin net yabancı aktif 

pozisyonu ile pozitif ilişkili olduğunu göstermiştir. Bianchi’de (2015) Fogli ve Peri’nin 
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bulgularının uluslararası sermaye hareketlerinin ülkeler arası sermaye tahsis sürecindeki etkisini 

göstermesi nedeniyle önemli olduğunu belirtmektedir. 

Küresel krizin ABD ve Çin arasındaki ve AB’nin içindeki makro ekonomik 

dengesizlikler nedeniyle şiddetlendiğine ve yaygınlaştığına inanılmaktadır. Bu dengesizlikler 

doğrudan krize neden olmamışsa da istihdam üzerindeki etkilerinden ötürü ciddi sorunlara yol 

açmıştır. Hem ABD ile Çin arasında hem de AB üyesi ülkelerin birbirleri arasında uygulanan 

sabit kur rejiminin de süreçte önemli rol oynadığına inanılmaktadır (Enhst, 2013). Aslund ve 

Dabrowski (2008, p.5); küresel krizin, 1997-1999 döneminde arka arkaya meydana gelen 

Güneydoğu Asya, Rusya ve Brezilya krizleri ile 1998 sonlarında ABD’de meydana gelen Uzun 

Vadeli Sermaye Yönetimi (Long-Term Capital Management / LTCM) başarısızlığının müşterek 

etkilerinin bir sonucu olduğunu ifade etmiştir. 2001’de Arjantin ve Türkiye’de meydana gelen 

önemli krizler ise, ülke içinde kalmış ve yayılma eğilimi göstermemiştir. Aslund ve 

Dabrowski’ye göre bu gelişmelerin arkasında, cari işlemler fazlaları, bütçe fazlası veya en 

azından düşük bütçe açıkları ve dış borçların ödenmesi şeklinde özetlenebilecek iyi bir 

ekonomik performans sergileyen Rusya, Çin ve Japonya gibi ülkeler vardır. Bu ülkelerin 

uluslararası rezervleri giderek artmıştır. Bunlar arasında petrol üreten ve ihraç eden Rusya 

gibilerin, rezervleri kriz öncesi dönemde petrol fiyatlarındaki artışla daha da yükselmiştir. 

Böylece petrol üreten ülkelerde tasarrufların artmasına ve faiz oranlarının düşmesi küresel 

ekonomik dengesizliklerin şiddetlenmesinde etkili olmuştur. Gros (2008) aşırı küresel 

dengesizliklerin üç nedeni olduğunu ileri sürmüştür: 1) Çin’in ihracatını teşvik etmek için 

kurları manipüle etmesi ve tüketim harcamalarını düşük tutması, 2) ABD’nin mali açığı ve 

FED’in izlediği gevşek para politikası ve bunların AB’ye etkileri, 3) Asya ülkelerinin kendi 

ihracata dayalı (export-led) büyüme stratejilerinin temel unsuru olarak gördükleri rekabetçi 

kurların ABD’nin aşırı tüketim harcamalarından olumsuz etkilenmesi. Görüldüğü gibi kur 

hareketleri ve benimsenen kur rejimleri doğrudan veya dolaylı olarak dışsal dengesizliklerin 

temel dinamiğidir.  

Kur rejimi gelişmekte olan ülkeler ve yükselen ekonomiler açısından da önemlidir. 

Gelişmekte olan ülkelerde cari ekonomik politikaların en önemli parçası ekonomik büyüme 

hızını arttıracak uygun kur rejimini seçmektir. Bu gibi ülkelerde esnek kur rejiminin cari hesap 

dengesizliklerinden korunmak için daha etkin olduğu savunulmaktadır (Gnimassoun, 2015). 

Ancak kurlar, cari açık ve bütçe dengesi arasındaki etkileşimler de önemlidir. Yuan ve Chen 

(2015), BRIC ülkeleri için reel ekonomik büyüme ve enflasyon üzerinde para politikası, kurlar 

ve dış dengeler arasındaki ilişkilerin etkileşimini analiz etmişlerdir. Elde ettikleri bulgular, reel 

ekonomik faaliyet hacmi üzerinde parasal şokun önemli etkileri olduğunu göstermektedir. Ama 

enflasyon ve faiz oranları arasındaki pozitif etkileşim için “ikiz açık” hipotezinin (twin deficits 

hypothesis) geçerliliğini destekleyen bir bulguya ulaşamamışlardır. Karşılıklı kurlar ve ticari 

açıklar dikkate alındığında, BRICs ile ABD arasındaki ticari dengelerin parasal değer kaybı 

şokuna (depreciation shock) karşı ciddi bir tepki verdiğini de belirleyememişlerdir. 

Buraya dek değinilen çalışmalar doğrudan veya dolaylı olarak makro dengesizliklerin 

finansal krizlere zemin hazırlandığını göstermektedir. Hem ABD ve Çin gibi kilit oyuncular 

hem de yükselen piyasa ekonomileri küresel makro ekonomik dengesizliklere katkı yapmaktadır. 

Son krizde finansal yenilikler ve serbestleşme (deregulation) temel etkenler olarak gösterilse de, 

küresel dengesizliklerin de rolü büyüktür. Yueh’e göre (2010), Çin başta olmak üzere diğer tüm 

cari fazla veren ekonomiler ABD’nin likidite düzeyini etkilemektedir. 2007’de ABD konut 

piyasasında meydana gelen çöküş, bu nedenle küresel durgunluğu tetiklemiş ve krizi küresel 

hale getirmiştir. ABD dolarının rezerv para olması nedeniyle küresel sermaye hareketlerinin 

izlenmesi, küresel ekonomik dengesizlikler ve bunların yol açabileceği kırılganlıklar 
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bağlamında önemlidir. Kur baskılarının ve spekülatif atakların neden olduğu ekonomik 

dengesizliklerin yükselen ekonomilerde para krizlerini tetikleyebileceği de görülmüştür. 

Örneğin Soares vd. (2010) Ocak 1999’da Brezilya’da meydana gelen parasal çöküşte makro 

ekonomik dengesizliklerin katkısı olduğunu göstermiştir. Özetle gelecekte küresel ölçekte bir 

finansal istikrarın makro ekonomik dengesizliklerin doğru yönetilmesine bağlı olduğu ve bu 

çerçevede uluslararası koordinasyonun önemli olduğu söylenebilir. 

II. EKONOMETRİK ANALİZ 

A. ANALİZ YÖNTEMİ: PANEL NEDENSELLİK TESTLERİ 

Çalışmada analiz yöntemi olarak panel Granger nedensellik testleri kullanılmıştır. 

Granger (1969) nedensellik testi zaman serilerinin analizi için geliştirilmiş olmasına rağmen, 

kesit ve zaman boyutları olan verilerin analizinde de kullanılabilir. Holtz-Eakin, Newey ve 

Rosen (1988), Hurlin ve Venet (2001), Hurlin (2004, 2005) çalışmalarıyla geliştirilen panel 

Granger testi, “nedensellik olmadığı” savını test eder. Panel Granger testi önemli avantajlar 

sunmaktadır. Bunlar münferit heterojenliği (individual heterogeneity) kontrol altına alması, 

özellikle kesite oranla zaman boyutu uzun örneklemlerde regresyon tahmininin doğruluğunu 

arttırması, tanımlama sorunlarını azaltması (özellikle münferit dinamikler için) ve toplama 

eğilimi (aggregation bias) olmaksızın geçici etkileri modelleyebilmesi şeklinde sıralanabilir (Lin 

ve Ali, 2009).  

Doğrusal bir panel veri modeli çerçevesinde iki değişken arasındaki nedensellik 

aşağıdaki eşitliğe göre test edilebilir: 

( ) ( )
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         (1) 

Burada i i kesitleri arasındaki münferit spesifik etkiyi kapsar, (k) ve (k) 

katsayılarınınsa tüm kesitler için sabit oldukları varsayılmıştır. Holtz-Eakin, Newey ve Rosen 

(1988) öncü niteliğindeki çalışmasında, tüm kesitler için x ve y arasındaki nedenselliğe karşı (1) 

= … = (K) = 0 şeklindeki yokluk hipotezi test ediliyordu. Bununla birlikte bu yaklaşım bazı 

ciddi sorunlar doğurduğundan günümüzde kullanılmamaktadır. Öncelikle testin 

uygulanabilmesi için (k) ve (k) katsayıları için tahmincilerin elde edilmesi gerekmektedir. 

Ancak sabit etkiler tahmincisi dinamik panel veri modellerinin tahmini için eğilimli ve 

tutarsızdır. Özellikle de nispeten kısa zaman boyutları olan ve çok sayıda kesit içeren veriler 

için. İkinci sorun zaman boyutu kısa olan panel veri setlerinde yokluk hipotezi bakımından 

Wald istatistiğinin standart bir dağılımının olmamasıdır. Ayrıca bu haliyle homojenliği temel 

almaktadır (Lin ve Ali, 2009).  

Hurlin (2004), homojen nedensel olmayan yokluk hipotezine karşı heterojen nedensel 

olmayan yokluk hipotezini ortaya atmıştır. Bu yeni yaklaşım x’den y’ye doğru Granger 

nedenselliğinin bütün birimler için değil, sadece bir kısmı için geçerli olabilmesini mümkün 

kılmaktadır. Böylece (1) numaralı eşitlik aşağıdaki yapıya dönüşmektedir: 

( ) ( )

1 1

K K
k k

it i i it k i it k it

k k

y y x    

 

         (2) 

Burada i
(k) ve i

(k) katsayıları her i birimi veya kesiti için değişebilmektedir. Hurlin’in 

(2004), i=1,…, N birimleri için standart homojen panel Granger testini münferit Wald 
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istatistiklerinin ortalaması ile birleştirmektedir. Sonradan Hurlin (2005) dengesiz panel veri 

setleri için de bu testin bir benzerini geliştirmiştir. Hurlin’in (2004, 2005) geliştirdiği testler 

analiz edilecek değişkenlerin kovaryans durağan (covariance-stationary) olmalarını 

gerektirmektedir. Bu çerçevede değişkenlere panel birim kök testleri uygulanarak kovaryans 

durağan olup olmadıklarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Im, Pesaran ve Shin 

(2003), Pesaran (2007) gibi araştırmacılarca geliştirilen testler kullanılabilir. 

Dumitrescu ve Hurlin (2012), heterojen panel veri setleri için Granger testini daha da 

geliştirmiştir. Günümüzde bu alandaki uygulamalı analizlerde nedensellik testi yaygın olarak 

onların geliştirdikleri haliyle kullanılmaktadır. Dumitrescu ve Hurlin testi, homojen nedensel 

olmayan ve heterojen nedensel olmayan testlerin bir bileşimi gibidir. İki standartlaştırılmış test 

istatistiği tanımlanmıştır. İlki münferit Wald istatistiklerinin kesin asimptotik momentlerini 

temel alır. İkincisi ise, Z testi olarak anılır ve sonlu T örneklemleri için yaklaşıklaştırılmış 

momentlere  dayanmaktadır. 

B. VERİ SETİ 

Çalışmada kırılgan sekizli olarak adlandırılan Arjantin, Brezilya, Şili, Endonezya, 

Hindistan, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye ait 2000 – 2014 dönemini kapsayan yıllık veriler 

kullanılmıştır. Veriler IMF’den (World Economic Outlook Database, International Financial 

Statistics, Principal Global Indicators, External Sector Indicators) ve World Bank’den (External 

Debt Statistics) derlenmiştir. Ele alınan değişkenler sırasıyla GSYİH, cari işlemler açığı, dolar 

kuru, bütçe dengesi, özel kesime açılan kredilerin GSYİH’ye oranıdır. Analizlerde bu 

değişkenlerin kesit bazında Hodrick-Prescott filtresiyle hesaplanan açıkları kullanılmıştır. 

Böylece sırasıyla değişkenlerin kendi uzun dönem trendlerinden sapmaları çıktı açığı (output 

gap), cari hesap açığı (current account gap), kur sapması(excange rate misalignment), bütçe 

denge açığı (budget balance gap), kredi açığı (credit-to-GDP gap) Analiz edilen değişkenlerin 

tanımları ve bunlara dair tanımsal istatistiklerin bir özeti Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Değişkenlerin Anlamları ve Tanımsal İstatistikleri 
Değişkenler 

Ortalama 

Std. 

Sapma Minimum Maksimum Tanımı Sembolü 
Çıktı açığı ogap -2.49E-06 2.9512 -12.0789 6.4139 
Cari denge 

açığı 
ca_gap 

-1.66E-06 1.9237 -8.3712 4.8963 
Kur sapması mis 1.92E-06 283.469 -1257.24 1865.5470 
Bütçe denge 

açığı 
bd_gap 

-1.67E-06 1.6605 -4.0186 5.4884 
Kredi açığı crd_gap 3.043784 9.1909 -22.9465 44.6416 

C. BULGULAR 

Analizin ilk aşamasında değişkenlerin durağanlıklarının incelenebilmesi için panel 

birim kök testleri yapılmıştır. Bu çerçevede değişkenler arası kesitsel bağılıkların dikkate 

alınması için Pesaran’ın (2007) geliştirdiği kesitsel genişletilmiş Dickey-Fuller testi ve Im, 

Pesaran ve Shin (2003) testi uygulanmıştır. Optimum gecikme uzunluğu Shwarz bilgi kriterine 

göre belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 2’de sunulmaktadır. Buna göre, tüm açıklar 

düzey hallerinde durağandır. Analiz edilen dengesizlikler kimi zaman güçlü bir süreklilik 

gösterse de, meydana geldiklerinde uygulanan politikalar nedeniyle istikrar kazandıklarından 

durağan olmaları şaşırtıcı değildir. 
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Makro ekonomik dengesizlikler arasındaki nedenselliğin yönü ekonomi politikalarının 

karar alma süreçleri için önemli bir göstergedir. Bu amaçla değişkenlere hem Holtz-Eakin, 

Newey ve Rosen (1988) ikili panel Granger testi  hem de Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel 

Granger testi uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 3’de ve Tablo 4’de sunulmaktadır. 

Tablo 2: Panel Birim Kök Testleri 

  Sabitli Sabit ve Trendli 

ADF Testleri İstatistik Anlam. Gecikme* İstatistik Anlam. Gecikme* 

ogap  64.5649 0.0000 0 41.2539 0.0005 0 

ca_gap  43.6098 0.0002 2 26.9089 0.0425 1 

mis  24.5822 0.0775 1 29.6927 0.0322 2 

bd_gap  49.2795 0.0000 2 39.8181 0.0008 2 

crd_gap  26.1975 0.0413 2 25.6470 0.0477 1 

Im, Pesaran, Shin Testleri 

ogap  60.0187 0.0000 0 38.2086 0.0014 0 

ca_gap  63.5829 0.0000 2 39.0781 0.0011 1 

mis  32.5535 0.0085 1 34.2195 0.0024 2 

bd_gap  56.0255 0.0000 2 56.3816 0.0000 2 

crd_gap  33.0908 0.0011 2 26.4489 0.0480 1 

(*) Gecikme uzunluğu Schwarz kriterine göre seçilmiştir. 

İkili panel Granger testleri, birinci ve ikinci gecikme uzunluklarında çıktı açığından cari 

denge açığına doğru sırasıyla %1 ve %10 düzeylerinde anlamlı bir nedenselliğe işaret 

etmektedir. Mali sürdürülebilirliğin yaklaşık bir ölçütü olan bütçe denge açığı ile çıktı açığı 

arasında bir gecikmeli testler her iki yönde de %1 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bununla 

birlikte, ikinci ve üçüncü gecikmelerde ilişkinin yönü bütçe denge açığından çıktı açığına 

doğrudur ve sırasıyla %1 ve %5 düzeylerinde bir anlamlılık söz konusudur. Diğer değişkenler 

arasında anlamlı nedensellik ilişkileri belirlenememiştir. 

Dumitrescu-Hurlin testi sonuçları daha fazla değişken arasında nedensel bağlar 

olduğunu göstermektedir. Kur ayarlama hatasından çıktı açığına doğru bir nedensellik olduğu 

gözlenmiştir. Birinci gecikmede %1 düzeyinde anlamlı olan bu nedenselliğin, uzayan 

gecikmelerde kaybolduğu görülmüştür.  

Sıradan panel Granger testlerinden elde edilen sonuçlarla tutarlı bir şekilde, bütçe denge 

açığı ile çıktı açığı arasında bir gecikmeli testler her iki yönde de %1 düzeyinde anlamlı 

bulunmuştur. İkinci gecikme uzunluğunda bütçe denge açığından çıktı açığına doğru %5 

düzeyinde anlamlı bir nedensellik belirlenmişse de, üçüncü gecikme için anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. Bütçe denge açığından cari denge açığına birinci ve ikinci gecikme 

uzunluklarında %10 ve %1 düzeylerinde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bütçe denge açığı ile 

kur ayarlama hatası arasında birinci gecikme için her iki yönde de %1 düzeyinde anlamlı bir 

ilişki vardır. Buna karşın, ikinci gecikmede %5 anlamlılık düzeyinde ilişki kur ayarlama 

hatasından bütçe denge açığına doğrudur. Bu iki değişken arasında başka anlamlı nedensellik 

belirlenememiştir. 

 

 

 

Tablo 3: Panel Granger Nedensellik Testleri 
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   Gecikme 1  Gecikme 2  Gecikme 3 

Nedenselliğin Yönü F-Testi Anlam.  F-Testi Anlam.   F-Testi Anlam. 

ca_gap   ogap 1.4797 0.2265  1.3513 0.2636  1.3598 0.2603 

ogap   ca_gap 10.3712 0.0017 *** 2.7680 0.0677 * 0.2250 0.8788 

mis   ogap 0.0003 0.9862  0.0311 0.9694  0.0503 0.9850 

ogap   mis 0.0011 0.9736  0.0031 0.9969  0.0052 0.9995 

bd_gap   ogap 22.0446 0.0000 *** 7.8107 0.0007 *** 2.7670 0.0464* 

ogap   bd_gap 7.5803 0.0069 *** 0.6813 0.5083  0.6474 0.5866 

crd_gap   ogap 1.5765 0.2119  1.4440 0.2409  1.1533 0.3322 

ogap   crd_gap 0.8119 0.3696  0.4936 0.6119  0.5779 0.6311 

mis   ca_gap 0.5016 0.4803  0.6894 0.5043  0.9131 0.4380 

ca_gap   mis 2.4930 0.1173  1.8962 0.1556  0.8599 0.4650 

bd_gap   ca_gap 0.6358 0.4270  0.7840 0.4594  0.6548 0.5821 

ca_gap   mis 0.9815 0.3240  1.0321 0.3601  1.0171 0.3890 

crd_gap   ca_gap 0.3790 0.5394  2.2804 0.1076  1.1619 0.3289 

ca_gap   crd_gap 0.5982 0.4409  0.2748 0.7603  0.3134 0.8156 

bd_gap   mis 1.7527 0.1883  0.6995 0.4993  0.3055 0.8213 

mis   bd_gap 1.6408 0.2029  0.6212 0.5394  0.5975 0.6183 

crd_gap   mis 0.4147 0.5210  0.1600 0.8523  0.0649 0.9783 

mis   crd_gap 0.8266 0.3653  0.4238 0.6557  0.3050 0.8217 

crd_gap   bd_gap 0.4128 0.5219  0.5517 0.5778  0.7572 0.5211 

bd_gap   crd_gap 0.3853 0.5361  0.8442 0.4330  1.0025 0.3956 

“ ” değişkenin diğerinin homojen nedeni olmadığına dair yokluk hipotezi.  

*** 1%, ** 5% ve * 10% düzeylerinde anlamlı test değerlerini simgeler. 

Sistemik banka krizlerinin öncü göstergesi olarak kabul edilen kredi açığının diğer 

dengesizliklerle bazı etkileşimleri olduğu görülmüştür. Kredi açığı sadece ikinci gecikme 

uzunluğunda %1 düzeyinde çıktı açığını açıklamaktadır. Ama birinci gecikme için kur ayarlama 

hatasıyla karşılıklı bir nedensellik ilişkisi içindedir. Kredi açığından kur ayarlama hatasına %5 

düzeyinde anlamlı olan ilişki, ters yönde %1 düzeyinde anlamlıdır. 
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Table 4: Dumitrescu – Hurlin Panel Nedensellik Testleri 

 Gecikme 1  Gecikme 2  Gecikme 3 

Nedenselliğin Yönü 
Wald Testi Z Testi Anlam.   Wald Testi Z Testi Anlam.   Wald Testi Z Testi Anlam.  

ca_gap   ogap 0.6522 -0.7805 0.4351  1.4499 -0.9126 0.3615  2.3829 -0.7402 0.4592 

ogap   ca_gap 1.7696 0.7494 0.4536  1.6025 -0.7982 0.4248  1.1428 -1.0910 0.2753 

mis   ogap 3.3272 2.8819 0.0040 *** 3.2433 0.4325 0.6654  3.7182 -0.3626 0.7169 

ogap   mis 1.5931 0.5078 0.6116  1.0894 -1.1830 0.2368  2.3185 -0.7585 0.4482 

bd_gap   ogap 5.3254 5.6176 0.0000 *** 5.9823 2.4867 0.0129 ** 5.5772 0.1633 0.8703 

ogap   bd_gap 4.0219 3.8330 0.0001 *** 2.4318 -0.1762 0.8602  2.1404 -0.8088 0.4186 

crd_gap   ogap 1.2870 0.0887 0.9293  7.2890 3.4668 0.0005 *** 7.6396 0.7466 0.4553 

ogap   crd_gap 0.8466 -0.5142 0.6071  1.0715 -1.1964 0.2315  3.5057 -0.4227 0.6725 

mis   ca_gap 2.3295 1.5160 0.1295  4.7315 1.5486 0.1215  2.5609 -0.6899 0.4903 

ca_gap   mis 0.6237 -0.8194 0.4125  1.1832 -1.1126 0.2659  2.0354 -0.8385 0.4017 

bd_gap   ca_gap 2.4659 1.7027 0.0886 * 7.8539 3.8904 0.0001 *** 7.1287 0.6021 0.5471 

ca_gap   mis 1.6798 0.6264 0.5310  2.5214 -0.1090 0.9132  4.2364 -0.2160 0.8290 

crd_gap   ca_gap 0.7560 -0.6383 0.5233  10.5612 5.9209 0.0000 *** 10.1934 1.4689 0.1419 

ca_gap   crd_gap 1.0554 -0.2285 0.8193  1.2871 -1.0347 0.3008  9.3125 1.2198 0.2226 

bd_gap   mis 3.7303 3.4337 0.0006 *** 1.7879 -0.6591 0.5099  2.1913 -0.7944 0.4269 

mis   bd_gap 6.6592 7.4436 0.0000 *** 5.3880 2.0410 0.0412 ** 4.9107 -0.0253 0.9798 

crd_gap   mis 2.8489 2.2270 0.0259 ** 3.5115 0.6336 0.5263  8.2762 0.9267 0.3541 

mis   crd_gap 4.1016 3.9420 0.0001 * 4.4937 1.3703 0.1706  6.3095 0.3704 0.7111 

crd_gap   bd_gap 0.4310 -1.0833 0.2787  3.9488 0.9616 0.3362  1.8676 -0.8860 0.3756 

bd_gap   crd_gap 1.1442 -0.1068 0.9150  4.3376 1.2532 0.2101  5.1888 0.0534 0.9574 

“ ” değişkenin diğerinin homojen nedeni olmadığına dair yokluk hipotezi.  

*** 1%, ** 5% ve * 10% düzeylerinde anlamlı test değerlerini simgeler.  
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Ulaşılan bulgular kırılgan sekizli için cari denge açığı ile çıktı açığı, kredi açığı ve en 

önemlisi kur ayarlama hatası arasında anlamlı nedensellikler olmadığını göstermiştir. Diğer 

yandan kredi açığı ile bütçe denge açığı arasında da anlamlı ilişki bulunamamıştır. Anlamlı 

bulunan tüm ilişkilerin bir ve ikinci gecikmelerde kümelendiği gözlenmektedir. Bu değişkenlere 

uygulanan birim kök testlerindeki gecikme yapısıyla tutarlıdır ve olasılıkla kesit başına gözlem 

sayısının kısıtlı olmasından ileri gelmektedir. Birinci gecikme için bütçe denge açığı hem çıktı 

açığı, hem de kur ayarlama hatası ile karşılıklı ilişki içerisindedir. Kur ayarlama hatası ise, yine 

birinci gecikme için kredi açığı ile karşılıklı bir nedensellik ilişkisi göstermiştir. Farklı gecikme 

uzunluklarında kur ayarlama hatasından çıktı açığına, bütçe denge açığından cari denge açığına 

ve kredi açığından çıktı açığına tek yönlü anlamlı nedensellikler vardır. Alternatif nedensellik 

testleri bütçe denge açığı ile çıktı açığı arasındaki karşılıklı nedensellik konusunda benzer 

sonuçlar vermiştir. 

Ulaşılan sonuçlar kırılgan sekizli için makro dengesizliklerin sanayileşmiş ülkelerden 

farklı sayılabilecek etkileşimler gösterdiği doğrultusundadır. Sanayileşmiş ülkeleri konu alan 

diğer çalışmalarda dışsal dengesizliklerin güçlü etkileşimleri olduğu belirlenmiştir. Örneğin 

ABD ile Çin, ABD ile Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği’nin kendi içerisinde cari denge açığı ve 

kur ayarlama hatası gibi dengesizlikler etkileşim halindedir. Kırılgan sekizliyi meydana getiren 

ülkelerde ise, kur ayarlama hatası kredi açığı, bütçe denge açığı ve çıktı açığı üzerinde etkilidir. 

Ama hem finans hem de akademik çevrelerin önemli bir kırılganlık kaynağı olarak 

değerlendirdikleri cari denge açığının diğer dengesizliklerle güçlü bir nedensellik bağı olduğu 

bulunamamıştır. Kırılgan sekizlide ani kur hareketlerinin kredi açığı üstündeki etkisinden dolayı 

banka sisteminin kırılganlığını arttırabileceği, çıktı açığı üzerindeki etkisiyle ekonomik faaliyet 

hacmini değiştirebileceği ve muhtemelen dış borçların maliyetini değiştirerek bütçe dengesi 

yoluyla mali sürdürülebilirliği etkileyebileceği söylenebilir. Diğer yandan bütçe denge açığı; 

çıktı açığı ve kur ayarlama hatası ile karşılıklı nedensellikleri ve cari denge açığı üzerindeki rolü 

ile dikkati çekmektedir. Bu durum söz konusu ülkelerde mali dengenin önemini ortaya 

koymaktadır.  

SONUÇ 

Bu çalışmada kırılgan sekizli olarak tabir edilen Arjantin, Brezilya, Şili, Hindistan, 

Endonezya, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye’de makro ekonomik dengesizlikler analiz 

edilmiştir. Bu çerçevede çıktı açığı, cari denge açığı, kur ayarlama hatası gibi değişkenlere ek 

olarak bütçe denge açığı ve kredi açığı gibi değişkenler de dikkate alınmıştır. Böylece söz 

konusu ekonomilerin kur temelli dış şoklara karşı tepkilerinin yanında iç kaynaklı maliye ve 

sistemik bankacılık şoklarına karşı tepkilerinin de incelenmesi hedeflenmiştir. Analiz yöntemi 

olarak panel Granger testlerinden yararlanılmıştır. 

Elde edilen bulgular, kırılgan sekizlide kur ayarlama hatası ve bütçe denge açığının 

diğer dengesizliklerle olan ilişkilerinden ötürü daha baskın bir rolleri olduğunu ortaya 

koymuştur. Sanayileşmiş ülkeler konusunda yapılmış deneysel çalışmaların bulguları dışsal 

makro dengesizliklerin önemini göstermiştir. Bu bağlamda cari denge açığı ve kur ayarlama 

hatası öne çıkmaktadır. Ama kırılgan sekizli örneğinde şaşırtıcı şekilde cari denge açığı diğer 

dengesizliklerle anlamlı etkileşimler göstermemiştir. Bunun yerine kur ayarlama hatasının çıktı 

açığı, bütçe denge açığı ve kredi açığı üzerinde etkili olabildiği görülmüştür. Dolayısıyla ani kur 

değişmelerinin hem doğrudan ekonominin arz cephesine, hem kamu maliyesine hem de banka 

sistemine ciddi etkileri olacağı söylenebilir. Diğer yandan bütçe denge açığının çıktı açığı, kur 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

427 

 

ayarlama hatası ve cari denge açığı gibi değişkenleri açıklaması, bu ülkelerde mali 

sürdürülebilirliğin önemine işaret etmektedir.  

Bulgular kur hareketlerinin ve bütçe gelişmelerinin ele alınan yükselen ekonomilerdeki 

önemini göstermiştir. Bu değişkenler diğer makro dengesizliklerle güçlü bağlarından ötürü, ani 

değişmeler gösterdiklerinde ciddi kırılganlıklar yaratabilirler. Kur ayarlama hatasının ve bütçe 

denge açığının diğer makro dengesizliklerle nedensellik ilişkileri olası şokların aktarım 

mekanizmaları olarak değerlendirilebilir. Bu itibarla politik otoritelerin, kendi amaç 

fonksiyonlarında kur ve bütçe hedeflerini belirlerken söz konusu nedensellikleri gözetmeleri 

uygulamada başarı şansını arttıracaktır. 
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CDS PRİMLERİNİN BORSA ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST100 ÖRNEĞİ 

   Selim KAYHAN*  
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Özet 

Bu çalışmada 2008 küresel finans krizi sonrasında Borsa İstanbul 100 Endeksinde 

yaşanan dalgalanmaların nedenlerini araştırmak ve finansal sistem riskinin endeks üzerine 

etkilerini ölçmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla kredi temerrüt swapları (CDS) riskin ölçümünde 

kullanılırken 2009 – 2015 yılları arasında kalan dönem hem Euro alanı hem de ABD finansal 

sistemi için farklı modeller kullanılmaktadır. 

Hem geleneksel VAR modelleri hem de MS-VAR yöntemlerinin kullanılması sonucu 

elde edilen bulgular risk primi olarak CDS primlerindeki değişmelerin BIST 100 endeksi 

üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

JEL Kodu: G15, G10, F30 

Anahtar Kelimeler: CDS primi, BIST 100, MS – VAR  

 

Abstract 

In this study, we aim to analyze the reasons of volatility in Borsa Istanbul 100 Index and 

to measure the effects of financial system risk on BIST 100 index. In this regard, we employ 

credit default swap premium to measure the risk and we use two different models, one for 

United States financial system and one for European financial system. 

Both conventional VAR and MS-VAR methods are employed and results obtained from 

empirical analyses CDS premiums as a measure of risk is effective on BIST 100 index. 

JEL Code: G15, G10, F30 

Keywords: CDS premium, BIST 100, MS – VAR 

 

  

Giriş 

2008 yılında yaşanan küresel finans krizi ve sonrasında ortaya çıkan borç krizi gerek 

gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülke finansal sistemlerini etkilemiştir. Yatırımcıların risk 

algısında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Kriz öncesi risk iştahı daha yüksek iken kriz 

sonrasında riske karşı duyarlılık artarken yatırımcıların risk iştahı da azalmıştır (Kar vd., 2: 

2016). Ülke risklerinde meydana gelecek muhtemel bir artış yatırımcının sermayesini daha 
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güvendiği bir araca yatırmak amacı ile sistem dışarısına çıkarmasına sebep olacaktır. Bu 

bağlamda risk portföy yatırımları kanalı ile finansal sistemi etkilemektedir.  

Risk algısındaki değişmenin etkisini gösterdiği alanlardan bir tanesi de borsalardır. 

Borsada işlem yapan yatırımcıların ekonomide yaşanan olumsuzluklara tepki vermesi borsa 

endekslerinin düşmesine neden olurken, ekonomide görece iyileşmenin borsa endekslerine 

etkisi pozitif olmaktadır. Tıpkı diğer ekonomik değişkenlerde olduğu gibi, borsa endeksinde de 

ekonomik koşullarda ve risk algısındaki değişmelere bağlı olarak dalgalanmalar yaşanacaktır. 

Gerek ülke gerekse finansal sistemin riskini ölçmek amacı ile çeşitli araçlar 

kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de kredi temerrüt swaplarıdır. Son yıllarda gelişmiş ve 

gelişmekte olan finansal piyasalarda popüler hale gelen kredi temerrüt swapları (CDS) gerek 

finansal sistemin gerekse ekonominin gidişatı hakkında bilgi vermektedir (Hui ve Fong, 2015: 

174). Dahası CDS primleri hem firma boyutunda hem de makro boyutta hesaplanmaktadır. CDS 

işlemlerinin hacmi son yıllarda dikkate değer şekilde artmıştır. 1996 yılında sadece 180 milyar 

Amerikan doları hacmine sahip olan CDS 2008 yılına gelindiğinde 54,6 trilyon Amerikan doları 

seviyesine ulaşmıştır (Hassan vd., 2011: 2). 

Bu çalışmanın amacı, kriz sonrası dönemde Borsa İstanbul endekslerinde yaşanan 

volatilitenin nedenlerini araştırmak ve risk faktörünün endeksi nasıl etkilediğini ölçmektir. Bu 

amaçla 2009 – 2015 yılları arasında BIST100 endeksinin ABD ve Euro alanı ile görece risk 

değişimi ile ilişkisi incelenmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde metodolojik konular 

açıklanacak, sonraki bölümde ampirik bulgular özetlenecektir. Son bölümde ise ampirik 

bulgular ışığında politika önerilerine yer verilecektir. 

Metodoloji 

Bu çalışmada bütün değişkenleri içsel kabul etmek suretiyle her bir değişkenin diğer 

değişkenler üzerindeki etkisinin ölçülmesine izin veren geleneksel vektör otoregresif (VAR) 

metodu kullanılacaktır. Ayrıca ele alınan zaman serisini rejimlere ayırarak serinin farklı 

anlarında yaşanan rejim değişikliklerini belirleyen ve buna bağlı olarak değişkenler arasındaki 

ilişkileri değerlendirmeye izin veren Markov değişim modeli (MS-VAR) kullanılmaktadır. 

Rejim değişim modelleri rejimin zaman içinde değişim şekline göre ikiye 

ayrılmaktadırlar. İlk olarak rejim değişim modelinde rejimler (regime, state) gözlemlenebilen 

bir değişkene bağlı olarak değişmektedir. Eşik otoregresif (Threshold Autoregressive) ve 

Yumuşak geçiş otoregresif (Smooth Transition Autogressive (STAR)) modelleri bu alanda 

değerlendirilmektedir. İkinci tür rejim değişim modelinde rejimler gözlenemezler ve 

gözlenemeyen rassal bir değişken tarafından belirlenmektedir. Markov değişim (switching) 

modeli bu kapsamda ele alınmaktadır. Markov değişim modellerinde; zamanın herhangi bir 

noktasında hangi rejimin etkili olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak zamanın her bir 

anında her bir rejime ait gözlenme olasılığı bulunabilmektedir. Markov rejim değişim modelleri 

(Markov switching autoregresive, MSVAR) konjonktür dalgalarını analiz etmek amacıyla 

Hamilton (1989,1990,1994,1996,2005), Kim ve Nelson (1998), Krolzing 

(1997,1998,2000,2001) tarafından ele alınmıştır. Hamilton (1989, 2005) 2 rejimli MSA AR(p) 

modelini; 
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 ...0, 1, 1 ,y y yt st st t p st t p t              (2) 

şeklinde kurmuştur. İfadede yer alan 1, j ve 2, j her bir rejime ait otoregresif gecikme 

parametrelerini, ts  her bir rejimin aldığı değeri, p modelin otoregresif derecesini, 

2(0, )it iiid   ve 
2

i   göstermektedir (Mohd, Zaidi, 2006:57, Fallahi, Rodriguez, 2007: 

5). Rejimler, Markov rejim değişim modelini sağlayan gözlenemeyen rejim değişkeni tarafından 

belirlenir. Rejim, önceki değerine ve dönüşüm olasılıklarına bağlı olarak değişiklik göstermekte 

olup (Chang, Hu, 2009: 1256-1257); 

1Pr( | ) 0t t ijS j S i P           (3) 

şeklinde yazılabilir. Burada , 1, 2,...,i j k , k farklı olası rejimi , 
,i jP de rejim i’den rejim j’ye 

geçiş olasılığını göstermekte olup; 

11
Pr( | ) 1

k

t tj
S j S i
          (4) 

şeklindedir. Rejim değişkeninin rejimler arasındaki geçişi Markov modeliyle kontrol 

edilmektedir. Bu model aşağıdaki gibi ifade edilmektedir; 

   1 2 1 1| , ,..., |t t t tP a y b y y y P a y b y          (5) 

Eğer bir değişken Markov modelinden çıkmışsa, bütün hesaplamamız gereken gelecek 

dönem rejim içinde verilecek olan şimdiki dönem ve dönüşüm olasılığıdır (Hamilton, 1994: 

679, Owen,2004: 9); 
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k kk
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        (6) 

Örneğin t zamanında her rejimin olasılığı vektör 1 2( , ,..., )t kP P P  tarafından 

belirlenirse, sonra 1t  zamanında her rejimin olasılığı 1t tP 
  tarafından belirlenir. 

Durağan Markov rejim değişim modeli için, P  gibi ergodic olasılık vektörü mevcuttur. 

Ergodic olasılık vektörü, her rejimin koşulsuz olasılığı olarak işlem görebilmektedir. 

M-boyutlu zaman serisi vektörü 1( ,..., )t t mty y y  , {1,..., }ts k üzerinde koşullu 

olarak tanımlanmaktadır (Hamilton, 1998); 
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Rejim değişkeni ts ve m parametre vektörü rejim k’de gösterilmekte , 

1( | , , )t t t tP y Y X s  içsel değişkenlerin olasılık yoğunluk fonksiyonunun vektörünü temsil 

etmekte, 1( ,..., )t t mty y y   fonksiyonu, 1 { }t t iY y  işleminin öncesine koşullu olduğu, 

{ }t t iX x  ’de dışsal değişkenleri ifade etmektedir (Owen,2004:7). Modelin her rejimde 

doğrusal olduğu varsayılmıştır. ( ts k ). Konuyu dağıtmamak adına Otoregresif modellere ve 

gelişme modeli olarak beyaz gürültü modelini ele alırsak 
2(0, )it iiid  ; 

1 1 ...t k k t kp t p ty n a y a y             (8) 

Yukarıdaki gibi ilerleyen modeller zaman serilerinin rejim kaymalarını müteakip bir 

yumuşak geçişini belirtmektedir. Aksine, zaman serilerinde koşullu modelde ortalama kaydığı 

zaman ilk ve son olarak bir sıçrayış gerçekleşmektedir (Ferrara, 2003: 374-376); 

1 1 1( ) ( )( ( )) ... ( )( ( ))t t t t t p t t p t p ty m s A s y m s A s y m s u            (15) 

Eğer ty ’nin stokastik modeli, gözlenemeyen rejim ts  üzerinde koşullu olarak 

tanımlandıysa, veri üreten mekanizmanın tam tanımı, rejimi oluşturan stokastik modelin açıkça 

belirtilmesini ister (Bildirici, Bozoklu: 2007: 5-6); 

1 1Pr( | , , , )t t t ts Y S X           (16) 

Bu ifadede rejim değişkeninin , 
1 1{ }t t j jS s 

   , geçmişi gözlenemez fakat 

gözlemlerden bulunabilir ve r vektörü rejim oluşturan modelin parametrelerini içermektir. 

Modeller, rejim oluşturan stokastik model varsayımlarına göre birbirinden ayrılmaktadır. 

Ergodik Markov zinciri tarafından türetilen gözlenemeyen rejim değişkeni, dönüşüm 

olasılıklarıyla açıklanmakta ve 1ijp  ve , {1,..., }i j k  (Fallahi, Rodriguez, 2007: 7-8); 

1Pr( | )ij t tp s j s i          (17) 

Ampirik Bulgular 

Çalışmada oluşturulan model Mensi vd. (2016), Hui ve Fong (2015) ve Zhang vd. 

(2010) çalışmaları ışığında kurulmuştur. Model, geleneksel VAR ve MS-VAR metotları ile 

analiz edilmiştir. Çalışmada risk faktörünün BIST 100 endeksi üzerindeki etkisini görmek amacı 

ile öncelikle ABD finansal sistemini dikkate alan model oluşturulmuş, sonrasında ise Euro 

alanını dikkate alan model oluşturulmuştur. 

İlk modelde görece politika faiz oranı (Türkiye ve ABD politika faiz oranı farkı), 

enflasyon oranı farkı (Türkiye ve ABD enflasyon farkı), nominal USD / TL döviz kuru, VIX ve 

S&P 500 endeksi değişken olarak kullanılırken, ikinci modelde görece politika faiz oranı 

(Türkiye ve Euro Alanı politika faiz oranı farkı), enflasyon oranı farkı (Türkiye ve Euro Alanı 

enflasyon farkı), nominal EURO / TL döviz kuru, VIX ve STOXX 50 endeksleri kullanılmıştır. 

Tüm değişkenlere ait zaman serileri Bloomberg ve IFS veri tabanlarından elde edilmiş 

ve 2009 – 2015 yılları arasında kalan dönemi kapsamaktadır. Bu serilerin birim kök içerip 

içermediği VAR temelli ekonometrik analiz metotlarında önem arz etmektedir. Bu nedenle 
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öncelikle Augmented Dickey – Fuller (1979 ve 1981) ve Phillips ve Perron (1989) birim kök 

testlerinin uygulanması yerindedir. Test sonuçları tablo 1 ve 2’de sunulmaktadır. 

Tablo 1. Birim Kök Test Sonuçları (Birinci Model) 

 

Tablo 2. Birim Kök Test Sonuçları (İkinci Model) 

 

Bu sonuçlara göre değişkenlerin birinci farklarında hem sabitli modelde hem de sabitli 

ve trendli modelde durağanlıktan bahsetmek mümkün görünmektedir. Sonuçlar ışığında 

değişkenler modele birinci farkları ile dahil edilmektedir. 

MS-VAR analiz sonuçlarından önce geleneksel VAR sonuçları her iki model için de 

grafik 1 ve 2’de sunulmaktadır. 
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Grafik 1. Geleneksel VAR Etki – Tepki Sonuçları (Birinci Model) 

 

Grafik 2. Geleneksel VAR Etki – Tepki Sonuçları (İkinci Model) 

 

Her iki modelden elde edilen sonuçlar CDS primlerindeki görece artışlar Borsa İstanbul 

endeksi üzerinde olumsuz etki göstermektedir. ABD ekonomisinin kullanıldığı modelde 

tepkinin süresi daha kısa iken Euro alanı ekonomisine ait değişkenlerin kullanıldığı modelde 

tüm dönem boyunca etkili olmaktadır. 

MS – VAR analizinin ilk aşamasında rejim sayısı belirlenmektedir. Rejim sayısının 

belirlenmesinde beş farklı kriter dikkate alınmaktadır. Bu kriterler ve sonuçlar birinci model için 
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tablo 3’te özetlenmektedir. Buna göre ABD finansal sisteminin dikkate alındığı modelde iki 

rejim bulunmaktadır. 

Tablo 3. MS – VAR Metodu Rejim Sayısı (Birinci Model) 

 

İkinci aşamada rejimler arasındaki geçişlilik incelenmektedir. Buna göre birinci 

modelde ekonomi birinci rejimde iken aynı rejimde kalma olasılığı % 74 iken ikinci rejime 

geçme olasılığı % 26’dır. Ekonomi ikinci rejimde iken aynı rejimde kalma olasılığı % 77 iken 

birinci rejime geçme olasılığı % 22’dir. Birinci modelin rejim bir ve ikide kalma olasılığının 

grafiksel gösterimi de grafik 3’te gösterilmektedir. 

Tablo 4. MS – VAR Metodu Rejim Geçiş Olasılıkları (Birinci Model) 

 

Grafik 3. Rejim 1 ve 2 Olasılık Grafiği (Birinci Model) 

 

Son aşamada her rejime ait etki – tepki fonksiyonları hesaplanmaktadır. ABD finansal 

sisteminin dikkate alındığı birinci modelin birinci ve ikinci rejim etki tepki fonksiyonu sonuçları 

tablo beş ve altıda sunulmaktadır. 
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Tablo 5. Birinci Rejim Etki – Tepki Analiz Sonuçları (Birinci Model) 

 

Birinci rejim etki tepki analizi sonuçlarına göre CDS primlerinde göreli artış BIST 100 

endeksini olumsuz etkilemektedir. Borsa endeksi prim artışlarını iki dönem boyunca 

düşürmektedir. İkinci rejim etki tepki analizi incelendiğinde ise tersi bir durum ile 

karşılaşılmaktadır. Zira CDS primlerindeki pozitif bir değişim durumunda BIST 100 endeksi 

pozitif tepki vermektedir. Bu durum sadece bir ay sürmekte ve sonra negatif değer alarak 

istatistiki olarak anlamsızlaşmaktadır. 

Tablo 6. İkinci Rejim Etki – Tepki Analiz Sonuçları (Birinci Model) 

 

Euro alanını dikkate alan ikinci modele ait MS-VAR metodu sonuçları da benzer şekilde 

sunulmaktadır. Tablo 7’ye göre ikinci modelde rejim sayısı üçtür. Bu durumda ekonomi 

genişleme ve daralma rejimlerinden farklı olarak üçüncü bir rejimi tecrübe etmektedir. 

Tablo 7. MS – VAR Metodu Rejim Sayısı (İkinci Model) 
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İkinci modelde üç rejim arasındaki geçiş olasılıkları ise tablo 8’de sunulmaktadır. Buna 

göre rejim 1’de iken aynı rejimde kalma ihtimali % 47, ikinci rejime geçiş ihtimali % 38 ve 

üçüncü rejime geçiş ihtimali % 14’tür. Ekonomi ikinci rejimde iken aynı rejimde kalma ihtimali 

% 73’tür. Sırası ile birinci ve üçüncü rejime geçme ihtimali ise % 13 ve % 12’dir. Bu durum 

ikinci rejimin daha baskın olduğunu göstermektedir. Üçüncü rejimde iken ekonominin aynı 

rejimde kalma ihtimali % 64 iken birinci rejime geçme ihtimali % 10, ikinci rejime geçme 

ihtimali % 25’tir. 

Tablo 8. MS – VAR Metodu Rejim Geçiş Olasılıkları (Birinci Model) 

 

Grafik 4. Rejim 1, 2 ve 3 Olasılık Grafiği (İkinci Model) 

 

Son aşamada her rejime ait etki – tepki fonksiyonları hesaplanmaktadır. Euro alanı 

finansal sisteminin dikkate alındığı ikinci modelin birinci, ikinci ve üçüncü rejim etki tepki 

fonksiyonu sonuçları tablo dokuz, on ve onbirde sunulmaktadır. 
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Tablo 9. Birinci Rejim Etki – Tepki Analiz Sonuçları (İkinci Model) 

 
BIST CDS EXC INTDIF INFDIF VIX EURSTX 

1 0,2140 0,0093 0,0001 0,0004 0,0003 0,0027 0,0980 

2 0,4181 -0,0019 0,0005 -0,0008 0,0009 0,0077 -0,0161 

3 0,9011 0,0475 0,0023 -0,0004 0,0004 0,0153 0,4480 

4 0,1746 0,0164 0,0085 -0,0035 0,0073 0,0353 -0,1280 

5 0,3789 0,2240 0,0331 0,0036 0,0019 0,0402 2,0570 

6 0,7276 0,0351 0,1227 0,0107 0,0026 0,0215 -0,8128 

7 0,1592 0,8980 0,4598 0,1259 0,0202 -0,3771 0,9588 

8 0,3024 -0,4820 1,6954 0,4583 0,0584 -0,1997 -4,3036 

9 0,6674 2,0575 0,6278 2,1062 0,2747 -0,3757 4,6534 

10 0,1251 -1,0303 0,2312 0,7713 0,9449 -9,4788 -1,6021 

Birinci rejimde görece CDS priminde yaşanan pozitif bir şoka BIST 100 endeksinin 

vermiş olduğu tepki pozitif olup sadece bir dönem istatistiki olarak anlamlı, iktisadi açıdan 

anlamsızdır. 

Tablo 10. İkinci Rejim Etki – Tepki Analiz Sonuçları (İkinci Model) 

  BIST CDS EXC INTDIF INFDIF VIX EURSTX 

1 0,2292 -0,0008 0,0000 -0,0006 -0,1073 0,4845 -0,0012 

2 0,1315 -0,1350 0,0017 -0,0018 -0,0581 0,2961 -0,1539 

3 0,1269 -0,0923 0,0010 -0,0022 -0,0356 0,1631 -0,0478 

4 0,0908 -0,0523 0,0005 -0,0015 -0,0250 0,1217 -0,0555 

5 0,0601 -0,0378 0,0004 -0,0009 -0,0185 0,0866 -0,0262 

6 0,0421 -0,0269 0,0003 -0,0007 -0,0126 0,0606 -0,0250 

7 0,0295 -0,0189 0,0002 -0,0005 -0,0088 0,0418 -0,0144 

8 0,0206 -0,0130 0,0001 -0,0003 -0,0061 0,0293 -0,0115 

9 0,0144 -0,0091 0,0001 -0,0002 -0,0043 0,0204 -0,0073 

10 0,0100 -0,0064 0,0001 -0,0002 -0,0030 0,0143 -0,0054 

İkinci rejimde görece CDS’lerde yaşanan pozitif bir şoka Borsa endeksinin vermiş 

olduğu tepki hem teorik hem de istatistiki açıdan anlamlı olup dönem boyunca negatiftir. Bu 

durum birinci rejimin tersine ikinci rejimde risk faktörünün borsa endeksi üzerinde etkili 

olduğunu göstermektedir. Bireylerin daralma rejimlerinde risk faktörüne olan duyarlılıklarının 

arttığı düşünüldüğünde ikinci rejimin daralma rejimin olma olasılığı yüksek görülmektedir. 
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Tablo 11. Üçüncü Rejim Etki – Tepki Analiz Sonuçları (İkinci Model) 

 
BIST CDS EXC INTDIF INFDIF VIX EURSTX 

1 -0,9297 0,7802 0,0585 -0,0260 -0,0002 0,0009 -0,0053 

2 -0,3193 -0,2684 -0,0496 0,0599 0,0190 0,0853 -0,5704 

3 0,5419 -2,5562 -1,8597 0,9796 -0,5167 3,1022 0,9161 

4 0,1560 2,7254 0,5454 -0,2504 0,3941 -3,6353 1,8135 

5 -0,3836 1,2378 0,9099 -0,4529 0,1633 -0,9812 -0,4075 

6 -0,6700 -2,3088 -2,9384 1,6395 -2,5220 0,3682 -0,8870 

7 0,2390 -5,3300 -3,9000 1,9700 -0,8010 4,8100 2,2600 

8 0,2980 1,5700 1,7400 -0,9080 1,6400 -0,1860 3,8100 

9 -0,1330 2,3700 1,7400 -0,8730 0,3430 0,0204 -1,4400 

10 -0,1310 -0,9160 -0,9260 4,8600 -1,1100 -2,0600 -1,6900 

Üçüncü rejime ait etki tepki analiz sonuçları incelendiğinde görece CDS primindeki bir 

artışa BIST 100 endeksinin vermiş olduğu tepki pozitiftir. Bu sonuç iktisadi açıdan anlamsızdır. 

Tepki sadece bir ay pozitif olup ikinci dönemde pozitife dönmesi ise istatistiki olarak anlamlılık 

seviyesinin de düşük olduğunu göstermektedir. 

Tüm analizlerden elde edilen sonuçları şu şekilde özetlemek mümkündür. Öncelikle 

ABD finansal sistemi üzerine kurulu modelde ABD ve Türkiye CDS primleri arasındaki farkın 

açılması, yani Türkiye’nin göreceli olarak daha riskli hale gelmesi durumunda, geleneksel VAR 

modeline göre, BIST100 endeksi üzerindeki etkisinin olumsuz olduğu görülmektedir. Diğer bir 

deyişle endeks düşmektedir. MS-VAR sonuçlarına göre ise endeks birinci rejimde düşüş 

göstermekte, fakat düşüş iki dönem sürmektedir. İkinci rejimde ise risk artışına BIST100 

endeksi pozitif tepki göstermektedir. Tepkinin süresi sadece bir aydır ve istatistiki olarak 

anlamsızdır. Bu sonuçlara göre Türkiye ekonomisinde ABD göreli risk artışı BIST100 

endeksini olumsuz etkilemektedir. 

Euro alanı üzerine kurulu ikinci modelin sonuçları şöyle özetlenebilir. Geleneksel VAR 

sonuçları görece CDS primindeki artışın BIST 100 endeksini düşürdüğünü göstermektedir. Üç 

rejimin varlığının belirlendiği MS-VAR analizi sonuçları ise ikinci rejimde BIST100 endeksinin 

CDS primindeki görece artışa ikinci rejimde anlamlı ve negatif tepki verdiğini göstermektedir. 

Değerlendirme 

Bu çalışmada borsa endeksi ile ekonomide oluşan finansal riskin ölçümünde son 

önemde sıkça kullanılan CDS primleri arasındaki ilişki test edilmektedir. Bu amaçla geleneksel 

VAR metodu ile rejim farklılıklarını dikkate alan ve değişkenler arasındaki ilişkiyi farklı 

rejimlerde incelemeye izin veren MS-VAR metotları kullanılmaktadır. ABD ve Euro alanı ile 

Türkiye finansal sistemi arasındaki risklerin göreli olarak ölçüldüğü her iki modelde de 2009 – 

2015 yılları arası aylık veriler kullanılmaktadır. 

İlk modele göre ABD ile göreli CDS primi farklılıkları ve BIST100 endeksi arasında bir 

ilişki mevcuttur ve prim farkının açılması durumunda borsa endeksi düşmektedir. Bu sonuç her 

iki metot tarafından da teyit edilmektedir. Bununla birlikte MS-VAR analizi sonucu elde edilen 

iki rejimden birincisinde sonuç istatistiki ve teorik olarak anlamlı iken ikinci model teorik ve 

istatistiki olarak anlamsızdır. 
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İkinci model sonuçlarına göre Euro alanı ile göreli CDS primi farklılıkları ve BIST100 

endeksi arasında bir ilişki mevcuttur. Prim farkının açılması durumunda borsa endeksi 

azalmaktadır. Bu sonuç her iki metot tarafından teyit edilmektedir. Bununla birlikte MS-VAR 

analizi sonucu elde edilen üç rejimden birincisi ve üçüncüsünde sonuçlar istatistiki ve teorik 

açıdan anlamsızdır. 

Sonuç olarak, Türkiye ekonomisinde CDS primlerindeki göreli değişmeler borsa 

endeksini etkilemektedir. Bununla birlikte sonuçlar etkileşimin ekonominin her döneminde 

geçerli olmayabileceği, daralma dönemlerinde yatırımcıların risk algılarının daha yüksek 

olabileceğine genişleme dönemlerinde ise daha düşük olabileceğini göstermektedir. 
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DF REGRESYON DENKLEMİNİN EKK VE ROBUST REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE 

TAHMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI: BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI 

Hakan TÜRKAY* 

Özge GÜNDOĞDU** 

 

ÖZET 

Zaman serileri analizinde dikkat edilmesi gereken önemli kavramların başında 

durağanlık koşulu gelmektedir. Analizde kullanılacak olan değişkenlerin durağanlığının doğru 

olarak belirlenmesi ile gerçekleştirilecek analizin sonuçlarının doğruluğu ve yorumların 

geçerliliği arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Durağanlığın tespit edilmesinde yaygın 

biçimde birim kök testlerinin ilki olan Dickey Fuller (DF) testi kullanılmaktadır. DF testi, En 

Küçük Kareler (EKK) yöntemi üzerine temellendirilmiş olup, EKK’nın varsayımlardan 

sapmalara ve veri kümesinde bulunan aşırı değerlere karşı oldukça duyarlı olduğu bilinmektedir. 

Açıktır ki EKK’nın yanıltıcı sonuçlar vermesi DF testinin de birim kök konusunda yanlış 

kararlar vermesine neden olacaktır. Aşırı değerlerin varlığında EKK yöntemine göre daha 

dirençli sonuçlar veren robust regresyon yöntemleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada, DF regresyon 

denklemi robust regresyon yöntemlerinden S tahminci ile tahmin edilerek testin aşırı değerlere 

karşı olan duyarlılığının azaltılması amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda DF 

regresyon denkleminin robust tahminciler yardımı ile tahmin edilmesinin, durağanlığa doğru 

biçimde karar verilebilmesi açısından daha uygun bir yaklaşım olacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Durağanlık, Birimkök Testleri, Dayanıklı Regresyon. 

ABSTRACT 

Stationarity condition is one of the important terms in the time series analysis. Accurate 

detection of stationary in the variables to be used in the analysis is important in term of accuracy 

in analysis results and validity of interpretition. Dickey Fuller (DF) test that first of the unit root 

tests is used widely in determining of the stationary. DF test is based on Ordinary Least Square 

(OLS) and OLS is very sensitive to outliers in the data set and against to deviations from 

assumptions. It is clear that, If OLS give misleading results, DF test will lead to making wrong 

desicions about the unit root.  Robust regression methods that given more robust results 

according to OLS in presence of outlier have been developed. In this study, it is aim to reduce 

the sensivity againts to outliers in the test by DF regression equation estimating with S predictor 

which is robust regression methods. It is concluded that it is a more appropriate approach to 

predict DF regression equation by means of robust estimators in terms of deciding stationary 

accurately according to results. 

Key Words: Stationary, Unit Root Tests, Robust Regression 

GİRİŞ 

Zaman serileri analiz edilirken önemli kavramların başında durağanlık gelmektedir. 

Durağanlık, seri üzerinde şokların geçici mi yoksa kalıcı mı etkisinin olacağının belirlenmesi 
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anlamında önemlidir. Analize konu olan değişkenlerin durağan olup-olmadığının belirlenmesine 

bağlı olarak çalışmada izlenecek yol ve kullanılacak olan yöntem belirlenmektedir. Serilerin 

durağan olması (veya durağan olmaması) çalışmanın tüm seyrini değiştirmektedir. Bu anlamda, 

ele alınan serilerin durağan olduğunu (veya olmadığını) doğru biçimde belirlemek ile 

gerçekleştirilecek analizin doğruluğu arasında sıkı bir ilişki vardır. Örneğin, durağan olmayan 

serilerin yanlışlıkla durağan olarak belirlendiği durumda, seriler arasındaki ilişkinin regresyon 

analizi ile belirlenmesi söz konusu olur ki, bu durumda kaçınılmaz biçimde sahte regresyon 

olgusu ile karşılaşılacaktır. Bu durum araştırmacının değişkenler arasındaki ilişkiyi 

olabildiğince doğru biçimde belirlemesinin önünde bir engeldir. Buna göre, analize konu olan 

değişkenlerin durağanlıklarının doğru biçimde belirlenmesi, analizin doğru sonuçlar vermesi ve 

buna bağlı olarak yapılacak yorumların geçerliliği üzerinde oldukça etkilidir.  

Durağanlığın test edilmesinde yaygın biçimde birim kök testleri kullanılmaktadır. DF 

testi, EKK yöntemi üzerine temellendirilmiştir. EKK yönteminin varsayımlardan sapmalara 

karşı aşırı duyarlı olduğu bilinmektedir. Ayrıca,  EKK yöntemi veri kümesi içerisinde var 

olabilecek olan aşırı değerlere (outlier) karşı da oldukça duyarlıdır. Tek bir aşırı değer bile EKK 

yönteminin yanıltıcı sonuçlar vermesine neden olabilmektedir. Bu durumun DF testinin birim 

kök konusunda yanlış kararlar vermesine neden olabileceği açıktır. Aşırı değerlerin varlığında 

ve varsayımlardan sapmalar olması halinde EKK yöntemine göre daha az duyarlı olan, bir başka 

deyişle daha dirençli sonuçlar veren robust (dayanıklı) regresyon yöntemleri geliştirilmiştir.  

Bu çalışmada, DF regresyon denklemi robust regresyon yöntemlerinden S tahminci ile 

tahmin edilerek testin aşırı değerlere karşı olan duyarlılığının azaltılması amaçlanmıştır. 

Birim Kök Testleri 

Birim kök testlerinin ilki ve günümüzde hala en sık kullanılan testlerden biri Dickey ve 

Fuller (1979) tarafından önerilen testtir.  Söz konusu test en basit haliyle, literatürde DF 

regresyon denklemi olarak bilinen, 

 2

ett1tt ,0WN_Normal~e BuradaeYY  
 

denkleminin EKK (en küçük kareler) yöntemi ile tahmin edildikten sonra,  

 

 0I~Y1:H

1I~Y1:H

t1

t0




 

hipotezlerinin test edilmesi olarak özetlenebilir. Burada H0 kabul edilirse seri birim köklüdür, 

yani durağan değildir. Buna muadil olarak, t1tt eYY    regresyon denkleminin EKK 

yöntemi ile tahmin edilmesi sonrası, 

0:H

0:H

1

0





 

hipotezlerinin test edilmesi yoluyla DF testi gerçekleştirilebilir. Yine, H0 kabul edilirse serinin 

birim köklü olduğu, yani durağan olmadığı tespit edilmiş olur. Veri yapısına bağlı olarak, 

yukarıda anılan regresyon denklemine sabit terim ya da hem sabit hem de trent terimleri 

eklenmektedir. Ayrıca, söz konusu regresyon denkleminde ortaya çıkabilecek otokorelasyon 

sorununun çözümü için de bağımlı değişkenin gecikmeleri modele eklenebilir. Bu durumda söz 

edilen test genişletilmiş DF testi (ADF testi) olarak anılmaktadır. 
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Robust Tahminciler 

Robust regresyon, model aşırı değerlerden etkilendiğinde ya da artıkların dağılımı 

normal olmadığında kullanılan bir regresyon yöntemidir. Bu yöntem aşırı değerlerden etkilenen 

verilerin analizi için önemli bir araçtır. Böylelikle elde edilen modeller aşırı değere karşı 

dayanıklı olmaktadır.  

M tahminci maksimum olabilirlik yönteminin genişletilmiş bir hali iken S tahminci ve 

MM tahminci M tahmincinin geliştirilmiş halidir. 

S Tahminci 

M ölçekleri ile ilişkili olan regresyon tahmin edicisi Rousseeuw ve Yohai (1984) 

tarafından önerilen S tahmincidir. S tahminci, M artık ölçeğini temel alır. M tahmincinin 

zayıflığı veri dağılımını göz önünde bulundurma eksikliği ve ağırlıklı değer olarak yalnızca 

medyan kullanılmasından dolayı tüm verilerin bir fonksiyonunun olmamasıdır. Bu yöntem, 

medyanın zayıflığının üstesinden gelmek için artıkların standart sapmalarını kullanır. Salibian 

ve Yohai (2006)’ya göre minimum dayanıklı ölçek tahmincisi �̂�𝑆 ’nin belirlenmesi ile �̂�𝑆 =

𝑚𝑖𝑛𝛽�̂�𝑆(𝑒1, 𝑒2, … , 𝑒𝑛)  olarak tanımlanmıştır.  

𝑚𝑖𝑛∑𝜌

𝑛

𝑖=1

(
𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖𝑗𝛽

𝑛
𝑖=1

�̂�𝑆
) 

S tahmincinin bazı adımları Algoritma 1’de sunulmuştur. 

Algoritma 1 

1. Veriler üzerinde EKK kullanılarak regresyon katsayıları tahmin edilir. 

2. Klasik regresyon modelinin varsayımları test edilir. 

3. Verideki aşırı değerlerin varlığı tespit edilir. 

4. EKK ile tahmin edilen �̂�0 parametresi hesaplanır. 

5. 𝑒𝑖 = 𝑦𝑖 − �̂�𝑖 artık değerleri hesaplanır.  

6. �̂�𝑖 = {

𝑚𝑒𝑑𝑦𝑎𝑛|𝑒𝑖−𝑚𝑒𝑑𝑦𝑎𝑛 𝑒𝑖|

0,6745
, 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 = 1;

√
1

𝑛𝐾
∑ 𝑤𝑖𝑒𝑖2
𝑛
𝑖=1 ,            𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 > 1

 

7. 𝑢𝑖 =
𝑒𝑖

�̂�𝑖
  değeri hesaplanır. 

8. 𝑤𝑖 =

{
 
 

 
 
{[1 − (

𝑢𝑖

1,547
)
2

]
2

, |𝑢𝑖| ≤ 1,547

0, |𝑢𝑖| > 1,547 

, 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 = 1;

𝜌(𝑢)

𝑢2
,                                                 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 > 1

 değeri hesaplanır. 

9. Ağırlıklı 𝑤𝑖 ile ağırlıklı en küçük kareler yöntemi kullanılarak �̂�𝑆 hesaplanır. 

10. �̂�𝑆’nin yakınsak bir değerini elde etmek için 5-8 adımları tekrar edilir. 

11. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde önemli bir etkiye sahip olup 

olmadığını belirlemek için test edilir.(Susanti vd. 2014) 
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Uygulama 

Amaca yönelik olarak, rassal yürüyüş sürecine uyan veriler türetilmiş olup, öncelikle 

verilerin orijinal haline DF regresyonu uydurularak, EKK ve robust tahmincilerle denklemin 

tahmini gerçekleştirilmiştir. Sonrasında, veri kümesindeki en büyük değerin 10, 20 ve 30 katı 

veri kümesine aşırı değer olarak eklenirken, aşırı değer sayısı ise 1, 2 ve 3 olarak değiştirilerek 

farklı durumlar elde edilmiş ve her bir durum için simülasyon çalışması tekrarlanmıştır. 

Veri kümesinde çeşitli sayı ve büyüklükteki aşırı değerlerin varlığı durumunda DF 

regresyon denklemi, EKK ve robust regresyon yöntemi olan S tahminci ile çözümlenmiştir. 

Sonuçlar, simülasyonda farklı tekrar sayıları ile elde edilerek tahmincilerin performansları 

karşılaştırılmıştır. Durumlara göre elde edilen sonuçlar aşağıda tablolar şeklinde sunulmuştur.  

Tablo 1. Durum 1’e göre EKK ve S tahminciden elde edilen sonuçlar 

   

 

 
EKK S tahminci 

 

Kat* 
Tekrar 

sayısı 

Aşırı 

Değer 

sayısı 

Katsayı 

Tau istatistiğine 

göre doğru karar 

verme sayısı 

Katsayı 

Tau istatistiğine 

göre doğru karar 

verme sayısı 

Durum 

1 
10 

100 

1 -0,80878 64 0,01984 93 

2 -0,1443 39 -0,02128 92 

3 -0,20743 24 -0,0206 92 

500 

1 -0,07706 328 -0,01748 475 

2 -0,13084 207 -0,01796 472 

3 -0,18576 148 -0,01829 471 

1000 

1 -0,07795 645 -0,01823 949 

2 -0,12959 426 -0,0182 939 

3 -0,17972 329 -2,6657 935 
*Burada kat parametresi veri setinin en büyük değerinin 10 katını (aşırı değer) ifade etmektedir. 

Tablo 2. Durum 2’ye göre EKK ve S tahminciden elde edilen sonuçlar 

 

    
EKK S tahminci 

 
Kat* 

Tekrar 

sayısı 

Aşırı 

Değer 

sayısı 

Katsayı 

Tau istatistiğine 

göre doğru 

karar verme 

sayısı 

Katsayı 

Tau istatistiğine 

göre doğru 

karar verme 

sayısı 

Durum 

2 
20 

100 

1 -0,18311 31 -0,01969 91 

2 -0,31317 13 -0,02119 88 

3 -0,41054 11 -0,02042 87 

500 

1 -0,18335 168 -0,01746 463 

2 -0,2908 93 -0,01781 454 

3 -0,37807 79 -0,01805 441 

1000 

1 -0,18544 327 -0,01817 926 

2 -0,28915 194 -0,0181 902 

3 -0,3694 167 -0,01828 883 
*Burada kat parametresi veri setinin en büyük değerinin 20 katını (aşırı değer) ifade etmektedir. 
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Tablo 3. Durum 3’e göre EKK ve S tahminciden elde edilen sonuçlar 

    
EKK S tahminci 

 
Kat*  

Tekrar 

sayısı 

Aşırı 

değer 

sayısı 

Katsayı 

Tau istatistiğine 

göre doğru 

karar verme 

sayısı 

Katsayı 

Tau istatistiğine 

göre doğru 

karar verme 

sayısı 

Durum 

3 
30 

100 

1 -0,30922 10 -0,01978 89 

2 -0,45924 4 -0,02121 87 

3 -0,56392 4 -0,02057 82 

500 

1 -0,29678 81 -0,01745 449 

2 -0,43275 43 -0,01782 436 

3 -0,52827 36 -0,01811 419 

1000 

1 -0,29959 158 -0,01817 896 

2 -0,43069 90 -0,0181 865 

3 -0,51868 74 -0,01833 838 
*Burada kat parametresi veri setinin en büyük değerinin 30 katını (aşırı değer) ifade etmektedir. 

SONUÇ 

Veriler orijinal halinde iken her iki yöntemle gerçekleştirilen tahminler birbirine yakın 

sonuçlar vermiştir. Bununla birlikte veri kümesine aşırı değerler eklendiğinde EKK 

tahmincilerinin ciddi biçimde yanlış sonuçlar ürettiği görülmüştür.   

Simülasyonda yöntemlerin doğru karar verme sayısını etkileyeceği düşünülen üç 

parametre ile ilgilenilmiştir. Bunlar; aşırı değer sayısı, aşırı değer büyüklüğü ve tekrar sayısı 

olmaktadır. Elde edilen bulgulara göre; tekrar sayılarının testin doğru karar verme oranına 

önemli bir etkisi olmadığı görülmekle birlikte, aşırı değer sayısı arttıkça doğru karar verme 

oranında bir düşüş meydana gelmektedir. Bu düşüş EKK tahmin edicisinde önemli bir düzeyde 

iken S tahminci için ciddi bir değişim söz konusu değildir. Aynı zamanda aykırı değer 

büyüklüğü arttıkça EKK tahmin edicilerinin doğru karar verme düzeyi %4’e kadar düşerken S 

tahmincide ise %82 gibi iyi bir oranda kaldığı gözlenmiştir. 

Aşırı değerin 10 kat olduğu durumda, aşırı değer sayısı arttıkça doğru karar verme oranı 

%64’ten %24’e kadar düşerken, aşırı değerin büyüklüğü arttıkça yani aşırı değerin 20 kat 

olduğu durumda doğru karar verme oranı % 31’den % 11’e düşmüş ve aşırı değerin 30 kat 

olduğu durumda da doğru karar verme oranı %10’dan aşırı değer sayısının artışıyla birlikte 

%4’lere kadar inmiştir. 

Simülasyon sonucunda elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde; aşırı 

değer sayısı ve büyüklüğü arttıkça, EKK yönteminden elde edilen sonuçlar doğrultusunda hatalı 

karar verme oranı yükselerek sonuçlar kötüleşirken, S tahminciden elde edilen sonuçlarda hatalı 

karar verme oranının oldukça düşük olması ile birlikte aşırı değerin varlığı durumunda kayda 

değer bir kötüleşme görülmemiştir.  

EKK ve S tahminciden elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında tahmin doğruluğu 

bakımından aşırı değer varlığında S tahmincinin performansının daha iyi olduğu görülmüştür. 

Yöntemin, verilerdeki %50 oranında bozulmaya karşı dirençli olması, bir başka deyişle yüksek 

bozulma sınırına sahip bir tahminci olması tahmin performansı üzerinde etkili olmuştur.  

Bu bulgular ışığında, veri kümesinde aşırı değerlerin olduğu durumda birim kök testi 

gerçekleştirilirken, DF regresyon denkleminin robust tahminciler yardımı ile tahmin edilmesinin 
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durağanlığa doğru biçimde karar verilebilmesi açısından daha uygun bir yaklaşım olacağı 

sonucuna ulaşılmıştır. 
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ANTALYA İLİ TARIMA DAYALI SANAYİNİN YAPISAL ANALİZİ 

Osman KARKACIER* 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmada Antalya ili tarıma dayalı sanayi sektörünün Input-Output Analizi ile 

yapısal ilişkileri incelemiştir. Ekonomiyi sektörlere ayırarak sektörler arasındaki ilişkiyi ileriye 

ve geriye doğru bağlantıyı, bir diğer deyişle girdi-çıktı ilişkilerini inceleme düşüncesi 

ekonominin yapısal analizi anlamına gelmektedir. Bu yöntemle yapılan analizlerle, ekonominin 

sektörlerinden herhangi birine yapılacak bir birimlik bir yatırımın yada o sektörün nihai 

talebindeki bir birimlik artışın o sektörün  entegre olduğu başka ifade ile ileri ve geri bağlarının 

bulunduğu sektörler toplamında yaratacağı toplam  etki ortaya konulabilir. Bu etkiler, üretim 

çoğaltanları olarak da ifade edilen katsayılar yolu ile Input-Output Analizleri tarafından 

yapılabilir.  

Çalışmanın verileri Antalya ilinde faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi işletmeleri 

üzerinde yapılan araştırıcı tarafından hazırlanan formel anket işlemleri ile elde edilmiştir. 

Antalya ili için sektörler dokuz alt sektörde toplulaştırılmıştır.  Matematiksel formel işlemlerle 

çalışmada  Antalya ili için bölgesel Input-Output Katsayıları, Leontief Ters Matrisi ve üretim 

çoğaltanları hesaplanmıştır. Buna göre A matrisi, (1-A) Leontief Matrisi ve (1-A)-1 Leontief 

Ters Matrisleri elde edilmiş ve yorumlanmıştır.   

Anahtar Kelimeler:Antalya ili tarıma dayalı sanayi sektörü, Input-Output Analizi. 

THE STRUCTURAL ANALYSIS OF AGRO- INDUSTRIES IN ANTALYA 

ABSTRACT 

In the province of Antalya, agriculture and tourism sectors with their added value come 

into the prominence in this economic integration. Agro-industries accelerated from agriculture 

sector have taken their places in this integration. In this study, the structural relations of agro-

industries in the province of Antalya through Input-Output Analysis have been examined. The 

idea of distinguishing sectors in the economy in analysing the backward and onward 

connections among them, in other words, searching for input-output relations means structural 

analysis. With this analysis, the total impact of one unit of investment or one unit increase on 

final demand on any of the sectors in the economy to the other sectors that have backward and 

onward connections in these integrated sectors can be put forward.  These impacts can be 

calculated with production multipliers called coefficients via Input-Output Analysis.  

The data of this study has been obtained from the formal questionnaires prepared by the 

researcher conducted on agro-industries carrying on business in the province of Antalya. The 

sectors in the province of Antalya have been consolidated in nine subsectors. In the 

mathematical formal transactions; Input-Output coefficients, Leontief Invert Matrix and 

production multipliers have been computed for the province of Antalya. In line with this, A 
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matrix, (1-A) Leontief Matrix and (1-A)-1  Leontief Invert Matrix have been derived and 

interpreted.  

Key Words: Agro-industry in the province of Antalya, Input-Output Analysis 

 

GİRİŞ 

 Antalya ili, tarım ve turizm sektörlerinde yarattığı katma değer ile Türkiye 

ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. İl, oluşturduğu bitkisel üretim değeri ile Türkiye’de ilk 

sırada yer alırken ülke genelinde bitkisel üretim değerinin yaklaşık % 8’ ini tek başına 

sağlamaktadır. Buna ek olarak, Antalya turizm açısından Avrupa’da en çok beş yıldızlı otel 

sayısına sahip ikinci şehirdir. Tarım ve turizmin ekonomide ana sektörler olması ve diğer 

sektörleri ivmelendirmesi ekonomik yapının bir gereğidir. Bu etkileşim hareketinden yola 

çıkarak tarım ve tarımsal girdi kullanan sanayi kollarının nasıl entegrasyona girdiği merak 

konusu olmuştur. Başka bir ifade ile, entegrasyona giren sektörlerin Antalya ili ekonomisinde  

nasıl bir nihai talep artışı yarattığı da önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Input-Output Analiz 

tekniği kullanılarak üretim çoğaltanları hesaplanmış ve il ekonomisi açısından ön sırada yer alan 

tarım sektörünün, başta tarıma dayalı sanayi olmak üzere imalat sanayinde yarattığı toplam 

ekonomik katkılar hesaplanmıştır. 

 Input-Output Modeli geniş bir kabul görerek bu tür yapısal analizler için ön plana 

çıkmakta ve endüstriler arası bağıntıları model dışı kalan ekonomik mekanizma unsurlarını da 

içine alarak açıklamadaki başarısı ile geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. IO modeli ile 

yapısal analizin amacı, ekonomiyi meydana getiren bütün kısımların birbiri ile olan ilişki ve 

bağıntılarını incelemektedir. Bu şekliyle algılanan yapısal değişme olgusu iki tür yöntemle 

incelenebilir. İlki yapısal analizlerin yani değişimlerin ekonometrik modeller yardımıyla 

oluşturulan fonksiyonel analizler, zaman serisi analizleri, trend denklemleri gibi matematiksel 

ve istatistiksel enstrümanlar ile yapılmasıdır. Matematiğin ve yanı sıra istatistiğin ekonomik 

yapının açıklanmasında kullanımı bilgisayar ve matematik tekniklerinin gelişmesiyle hız 

kazanmış, neredeyse tüm ekonomik yapılar matematik yaklaşımlı bir model ile açıklanmaya 

başlanmıştır.   Ekonomik yapının bu tür bir yaklaşımla incelenmesi sektörler arası karşılıklı 

etkileşimi yansıtmaz. Sadece katma değer ölçen, milli gelir muhasebesi yardımıyla başlıca 

ekonomik sektörlerin milli gelirdeki payları ve değişim hızlarını çeşitli yönlerden açıklamakla 

yetinir. Yapısal analiz yöntemlerinin ikincisi olan ve bu çalışmanın esas kısmını oluşturan 

yöntem; Input-Output Modeli’dir. Yapısal değişimin Input-Output Modeli yaklaşımıyla 

incelenmesi, sektörler arası karşılıklı etkileşimi yansıtabilmesi açılarından oldukça önemli 

sonuçlar verir. Sektör bazında ara girdi ihtiyaçları da incelenebilmektedir. 

 Input-Output analizi bir ekonomik sistemin belirli yapısal özelliklerini gösteren veriler 

toplamı ve sistemin belirli zaman aralığında belirli dönemindeki davranışını etkileyici ve 

açıklayıcı bir teknik olarak tanımlanabilir. Analizin temeli, bir ekonominin benzer malları 

üreten ya da kendi içinde homojen olan endüstriler olarak bölünmesine ya da sınıflandırılmasına 

ve bu endüstrilerin birbiriyle etkileşiminin matematiksel ifadesine dayanmaktadır. 

 Bir ekonomik analiz yöntemi olan Input-Output Modeli, her endüstrinin ürününü hem 

nihai kullanım içerisinde talep edilen bir mal ve hem de kendisinin ve başka malların üretiminde 

kullanılan bir ara girdi olarak düşünmektedir. Bu nedenle endüstriler bir yandan girdi arz eden 

diğer yandan girdi talep eden sektörler olarak tablolarda iki kez yer almaktadır. Bu şekliyle de 

ekonominin sektörleri arasında karşılıklı bağımlılık ve teknolojik ilişkileri incelenebilir. 
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Hesaplamalar, endüstriler arası işlem tablosu, diğer matematiksel formel işlemlerle bulunan 

teknik katsayılar matrisi ve Leontief Ters Matrisi ve üretim çoğaltanları gibi önemli makro 

düzey bilgiler içerir.   

Bu çalışmada Antalya ili ekonomisinin önemli bir gücünü oluşturan tarım ve tarımsal 

ürünleri işleyen endüstriler, tarıma dayalı sanayi sınıflaması altında bütüncül yaklaşımla yapısal 

analiz çerçevesine incelenmiştir. Antalya ilinde tarımsal üretimi gerçekleştiren ilksel tarım 

ürünlerini işleyen ve belirli yoğunluğa ulaşan mevcut endüstriler toplulaştırılmış ve Input-

Output Analizi uygulanmıştır. ISIC (International Standard Industrial Classification) olarak 

adlandırılan Uluslararası Standart Endüstriyel Sınıflandırma esas alınarak alt sektörler dokuz 

grupta toplulaştırılmıştır.  Çalışmada, tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörleri arasında sektörel 

ilişkilerden doğan yapısal ilişkileri ortaya koymak ve tarıma dayalı sanayi sektörleri arasındaki 

bağlantıları Input-Output Analizi çerçevesinde tahmin etmek amaçlanmıştır.  

 Prof. Wassily W. Leontief, ilk çalışmasında 1941 yılı için kapalı bir model üzerinde 

durmuş ve bu   Input-Output Analizi ile ilgili ilk çalışma olmuştur.  Wassily W. Leontief’in 

1930’lu yıllarda başlattığı Amerikan ekonomisinin yapısal analizi ile ilgili ampirik bir modeldir. 

1951 yılındaki ikinci baskısında, modelin uygulama alanını genişleterek Input - Output 

modellerinin statik ve açık modelini geliştirmiştir (Leontief 1951). Korum (1963), Türkiye’de 

Input-Output Analizi ile ilgili ilk eser niteliği taşıyan çalışmasında Input-Output Modeli’nin 

teorik ve uygulaması üzerinde durmuştur.   (TÜİK). DPT tarafından, Türkiye ekonomisinin 

Input-Output yapısı tabloları 1959,1963 ve 1967 yıllarında hazırlanmış ve bu dönemleri izleyen 

1968, 1973, 1979, 1985 1990, 1995 ve 2002, 2008 yılları tabloları ise Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) tarafından devam edilmiştir.  (Toraman 1973) 1963 yılının temel alındığı çalışma 

İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Sakarya illerini kapsayan 20 sektörlü bir girdi-çıktı modelidir. 

Çalışmanın verileri DPT kaynaklı çalışmadan elde edilmiştir.(Öztürk 1978)  Doğu Anadolu 

Bölgesi'nde 19 ili kapsayan çalışmada TÜİK’nin1968 yılı çalışması verileri kullanılmıştır. 39 

sektörde toplulaştırma yapılmıştır.(Söğüt 1987), çalışmasında Türkiye gübre sektörünü Input-

Output tekniği ile incelemiştir. Çalışmasının ilk bölümlerinde dünya ve Türkiye gübre 

kullanımını, üretim dengelerini ve fiyatları incelenmiştir.(Kula 1990), “Input- Output Tabloları 

ve Türkiye Ekonomisinde Gelişmeler adlı çalışmasında, Türkiye ekonomisi üzerine Input-

Output Tabloları ortaya koyup veri kaynakları, genel yapı ve kullanım alanları hakkında bilgiler 

sunmuştur. Bu doğrultuda 1973,1979 ve 1985 yılları Türkiye ekonomisini Input-Output 

Tablolarına göre ekonomideki yapısal değişiklikler çerçevesinde irdelemiştir.(Özdil 1993), 

çalışmasında ana konu olarak ekonomideki yapısal değişmenin sektörler arası karşılıklı 

etkileşimini, girdi çıktı yaklaşımı ile açıklamıştır. Teorik esasların açıklandığı bir çalışmadır ve 

bölgesel bir analiz yapılmamıştır. (Karkacier ve Gülse 1996)  Sektörler arası Input-Output 

ilişkileri açısından Türkiye’de tarım ve tarıma dayalı sanayi kesimini incelemiştir. Sektörler 

arası yapısal ilişkileri, TÜİK Input-Output tablolarını kullanılarak açıklamışlardır.  (Tanjuakio 

R. V,  Hasting S E, Tytus P J.1996),“ The Economic Contribution of Agriculture in Delaware” 

adlı çalışmalarında tarımın katkılarını üç temel üzerinde durarak açıklamışlardır. Bu üç temeli 

ise toplam işgücüne katkılar, üretime katkılar ve yaratılan katma değer olarak 

sınıflandırmışlardır. Bunun için IMPLAN kaynaklarını kullanılmışlar ve Input-Output tekniği 

ile çalışmışlardır. (Jones 1997), “Input-Output Modellingand Resource Use Projection” adlı 

eserinde Girdi–Çıktı Analizi’ni üç sektörlü basitleştirilmiş modelle örnek tablo üzerinde 

açıklamıştır. Hipotetik örnek üzerinde Input-Output (I-O) modelinin teorik ve uygulamaya 

yönelik yönlerini oldukça doyurucu bilgilerle irdelemiştir.  (Şengül 1998) input output analizi 

çalışmasında bölgesel düzeyde orijinal verilere dayalı olarak yaptığı çalışmada Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi alanında tarım ve tekstil sanayi sektörleri arasındaki yapısal ilişkileri Input-
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Output Modeli ile incelemiştir. (Leistritz L F and Dean A B, 1998),  “Economic Contribution of 

the Sugarbeet Industry To Economy of North Dakota and Minnesota” adlı çalışmalarında şeker 

pancarı üretimi sonucu ortaya çıkan şeker sanayinin durumunu, bu sektörün harcamalarının ve 

gelirlerinin ekonomide yarattığı katkıları Input-Output Analizi ile incelemişlerdir. (Türker 

1999), yaptığı çalışmada Girdi-Çıktı Analizi yardımıyla Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tarım 

sektörünün ekonomik analizini incelemiştir. (Lin T, Habrendt C, Chyiand Wood 1999),“The 

Impact of theT ourism Sector on the Vermont Economy: The Input-Output Analysis”  isimli 

çalışmalarında IMPLAN veri kaynakları kullanılmıştır. Çalışmada Vermont turizm sektörü 

harcamalarının ekonomiye katkıları Input-Output Analizi ile açıklanmıştır. (Arslan 2000) input 

output çalışmasında; çalışmasında,  ekonomik entegrasyonda en uygun altyapı seviyelerinin 

neler olması gerektiği sorusuna Girdi-Çıktı yaklaşımı ile çözüm aramıştır (Karkacier 

2001),“Şeker Pancarı Endüstrisinin Türkiye Ekonomisine Katkıları” adlı çalışmasında; şeker 

pancarı üretiminin, şeker sanayi harcamaları ile gelirlilerinin ekonomiye yaptığı global katkıları 

Input-Output Modeli ile ortaya koymuştur. Çalışmada şeker sanayinin ekonomiye katkıları 

belirlenirken TÜİK 1990 Input-Output Tabloları kullanılmıştır. Buna göre çalışmada sektörel 

etkileşim sonucu toplam 29 sektör üzerinde şeker sanayinin etkisinin olduğunu ifade etmektedir. 

şeker sanayine harcanan her 1 TL’nin Türkiye ekonomisinde toplam 29 sektör üzerinde 2,29 

TL’lik bir aktivite yarattığını hesaplamıştır. (Li, J, Brown, D.C, Sydall M ve Guan D 2013) 

“Modeling Imbalanced EconomicRecovery Following a Natural Disaster Using Input-Output 

Analysis” adlı çalışmada fdoğa felaketlerinin bölgesel ekonomiler üzerindeki bozucu etkisi 

nedeniyle Input-Output Analizinin oldukça sık kullanıldığını belirlemiştir. (Jewczak M. And 

Suchecka J. 2014) “Application Of Input-Output Analysis In The Health Care” adlı 

çalışmasında Polonya’da sağlık sektöründe performans analizinin incelemiş ve  Input-

OutputModeli’ni kullanmıştır. (Raa T. T and Shestalova V. 2015) , Ekonomide denge fiyatların 

ve miktarların belirlenmesinde tamamlayıcı sorunları ele almışlardır. (Reynolds, C, Geschke A, 

Piantadosi, Boland J 2015) “Estimating Industrial Solid Wasteand Municipal Solid Waste Data 

At High Resolution Using EconomicAccounts: An Input–Output Approach with Australian 

Case Study” adlı çalışmada 344 adet firmanın endüstriyel katı atıkları ve belediyelerin atıkları, 

14 atık tipinde Input-Output Analizi ile tahmin edilmiştir. Bu kapsamda Avusturalya’da okullar, 

hastaneler, sağlık sektörü gibi alanlar çalışmada ele alınmıştır. Çalışmada kullanılan doğrudan 

girdi atıkları tahmin metodoloji, ülkenin atık yapısını sektöre göre ve atık çeşidi bazında olmak 

üzere Input-Output Tablosu’nda göstermişlerdir. (Vasconcelos P. S and Carpio L. G. T. 2015) 

“Estimating The Economic Costs of Electricity Deficit Using Input–Output Analysis” adlı 

eserde  Input-Output Analizi ile uzun dönemde elektrik enerjisi açığının marjinal maliyetini 

tahmin için bir yöntem ortaya koymayı amaçlamışlardır.  

I. MATERYAL VE YÖNTEM 

A. Materyal 

Input output analizi kapsamındaki  bu çalışmanın materyalini, araştırıcı tarafından anket 

tekniği ile elde edilen birincil veriler ile değişik kaynaklardan sağlanan endüstriyel işlemler 

tablosunun II ve III. Kadran için gerekli olan ikincil verilerden oluşmaktadır. Bölgesel düzeyde 

Input-Output Analizi yapmak için gerekli olan veriler aşağıda sıralanmıştır. 

İncelenen sektörlerde kullanılan ara malı ve hammaddeler (miktar ve değer olarak) 

(anket verileri) 

Hammadde ve ara malların temin edildikleri yer ve sektörler (il içi, il dışı, ithal), (anket verileri) 
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Üç temel faktör ve diğer faktör (işgücü, enerji,  ulaşım, iletişim vb) kullanımları ve faktör 

ödemeleri. (anket verileri) 

Sektörel output: Her sektörün outputu ile ilgili sayısal ve parasal değerler, çıktının pazarlandığı 

sektör ve yer (il içi, il dışı, ihraç). (anket verileri) 

Sektörlerle ilgili bölgesel tüketim tarzları ve ürün tüketim değerleri (Bu çalışmada bu verilerin 

elde edilmesinde ikincil kaynaklar; TÜİK Tüketim harcamaları istatistiklerinden 

yararlanılmıştır) 

Muhtelif malların (hammadde, ara mal ve nihai mallar) fiyatları (Çalışmada üretici fiyatları 

kullanılmıştır) 

 Yukarıda en temel olanları özetlenen veri kaynaklarının büyük bir kısmı (ilk dört 

maddede yer alan veriler) araştırıcı tarafından anket tekniği ile elde edilmiştir. Antalya ilinde 

tarıma dayalı sanayi işletmelerinde Input-Output Analizi için geliştirilmiş anket formları ile 

yapısal bazı özellikler için geliştirilmiş anket formları birlikte uygulanmıştır. İkincil verilerin 

sağlanmasında TÜİK, DPT, Antalya Tarım İl Müdürlüğü, Antalya Sanayi ve Ticaret İl 

Müdürlüğü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası kayıtları ve istatistiki yayınlarından 

yararlanılmıştır. 

 Bölgesel Input-Output araştırmalarında birincil ve ikincil veriler aynı anda aynı tabloda 

kullanılmaktadır.  Endüstriyel İşlem Tablosu, Input-Output Analizinin başlangıç tablosudur. 

Tüm hesaplamalar bu tablo üzerinden yürütülür. Bu tablonun hazırlanmasında bölgesel tüketim 

değerleri için ikincil veriler kullanılır. Tablonun diğer kısımları için (I. ve III. Kadran) birincil 

veriler kullanılmaktadır. Tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik hazırlanan anket soru  

formu araştırıcı tarafından geliştirilmiştir 

 

B. Yöntem 

1.Örnekleme Kapsamı ve Seçimi 

Antalya ili bir tarım bölgesidir. Buna bağlı olarak gelişen tarıma dayalı sanayi sektörü 

de bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Tarım ve tarıma dayalı sektörler kapsamını çok 

genişletmek mümkündür. Tarıma girdi veren sektörler, tarımdan hammadde ve ara malı alan 

sektörler gibi kapsamı genişletmek mümkündür.  Bu çalışmada esas alınan kriterler aşağıda 

sıralanmıştır: 

İl tarımından hammadde alan sektörler seçilmiştir. 

İl tarımından hammadde almayan ancak tarıma dayalı sanayi sektörü olan sektörler  

(tekstil – dokuma-giyim ve orman ürünleri sanayi) kapsam dışı bırakılmıştır. 

Tarıma dayalı sanayi sektörü sınıflandırma kapsamında alınmıştır. 

Tarıma girdi veren sektörler kapsama alınmamıştır. 

Sektör olarak işletme sayısında belirli bir sayısal değere ulaşmak (en az 5 işletme olması 

koşulu getirilmiştir).  

İşyerinde 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri kapsama alınmıştır.  

Yukarıdaki kriterler anket yapılacak imalat sanayi içerisinde yer alan tarıma dayalı 

sanayi işletmelerinin örnekleme kapsamını belirlemektedir. Örneklemede ana kitlenin 
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belirlenmesinde Antalya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 

kayıtlarından yararlanılmıştır. Toplam 189 firmanın faaliyet alanları tarıma dayalı sanayi 

kapsamına girdiği belirlenmiştir. Bu doğrultuda örnekleme de tam sayım yöntemi uygulanmak 

istenmiştir Ancak, bazı firmalar görüşmeyi kabul etmemeleri, bazı firmaların faaliyet alanlarının 

değiştirmeleri ve firma anketi yapmanın güçlüğü dikkate alınarak popülasyonun % 50’si ile 

örnek hacminin sınırlı kalmasına karar verilmiştir. Tarıma dayalı sanayi kapsamında 

toplulaştırılan  dokuz sektörde, toplam 94 işletme ile anket yapılmıştır Tarım anketleri ise; 

Toplam 10 köyde 385 çiftçi ile anket yapılmış üretim çıktıları fiziki değerler olarak 

saptanmıştır. Daha sonra bu anketlerden analize uygun olanlar yeniden değerlendirilerek 

Endüstriyel İşlemler Tablosu için hazır hale getirilmiştir. Köylerin seçimi konusunda alan 

örneklemesi ve üretim deseni dikkate alınmıştır. Tarımsal üretim alanın çok geniş bir alana ve 

popülasyona sahip olduğu dikkate alındığında örnek hacmini çok büyütmenin zorluğu ortaya 

çıkmaktadır. Benzeri çalışmalarda tarım kesimi anketlerinin yakın örnek hacmine sahip olduğu 

görülmüştür. (Çizelge 1). Tarım anketlerinde örnek hacminin belirlenmesinde sonsuz kümeler 

için kullanılan formülden yararlanılmıştır (Gegez, 2007: 268). Bu formülde popülasyona ait 

herhangi bir tanımlayıcı özellik olmadığı için p=0,50  alınmıştır. Bu örnekleme formülü 

popülâsyona ait      standart sapmanın bilinmemesi halinde oran üzerinden yapılan 

hesaplamalara dayalıdır. Popülâsyondaki çiftçilerin ne kadarının hayvansal ne kadarının bitkisel 

üretim yaptığına ilişkin bir oran belirlenemediğinden en yüksek çarpımı veren P= 0,50 

alınmıştır. Dolayısıyla P=0,50 ise q=0,50 alınacaktır. (q=1- P). 

 







 


2

21

E

ZPP
n

 

Formülde; 
n  =  Örnek hacmi 

Z  =  Belirlenen güven düzeyi için standart z değeri (α=0,05 için 1,96) 

P =   Anakütle oran tahmini  P=0,50 alınmıştır. 

E  =  Hata marjı (% 5) 

Formül yardımıyla hesaplanan örnek hacminde hata payı %5, istatistiksel güven düzeyi 

%5 alınmıştır. Örnek hacmi  n=385 çiftçi ailesi işletmesi  olarak saptanmıştır.  

Çizelge .1. Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri İçin Örnek Hacmi 

Tarıma Dayalı Sektör Adı Firma sayısı Örnek sayısı 

Meyve -sebze işleme sanayi 38 19 

Bitkisel yağ ve yağ ürünleri 14 7 

Şekerleme ve ürünleri 18 9 

Unlu mamuller 61 30 

Süt ürünleri 16 8 

Et işleme sanayi 30 15 

Su ürünleri işleme sanayi 12 6 

Tarım anketleri (net) 10 köy 300 
Toplam 

İptal edilen anket sayısı  

GENEL TOPLAM 

189 394 

85 

479 
* Bazı tarım anketleri analizlere uygun düşmemesi nedeniyle iptal edilmiştir. Yerine yedek anket kullanılmamıştır. Bu 

kapsamda toplam 85 anket iptal edilmiştir. 

* Çalışmada  toplam 479 anket yapılmış ancak analizlere uygunluk açısından net olarak 394 anket işleme alınmıştır. 
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2. Input – Output Modeli  

 Input-Output Analizi ilk olarak 1758’deki Dr. Quesnay’ın “Tableau’ economique” na 

kadar gider. Dr. Quesnay tablosunda toplumu üç sınıfa ayırıp sınıflar arasında parasal olarak 

mal ve hizmet akımlarını incelemiştir. Bu yön ile eser Input-Output analizi’nin temelini 

oluşturmaktadır. Esasında  Input-Output alanında ilk çalışma Leon Walras tarafından 

yapılmıştır. Walras genel denge analizinde üretici ve tüketici sektörler arasındaki bağlantıyı 

eşanlı doğrusal denklemler yardımıyla matematiksel olarak açıklamaya çalışmış ve bu çalışma  

Rus asıllı ABD li iktisatçı Profesör Wassily W Leontief’e, Input-Output Analizi için  kaynak 

olmuştur. Daha sonra  fikirler daha da geliştirilerek 1930’lu yıllarda Leontief tarafından Girdi-

Çıktı tabloları şeklinde formüle edilmiştir (Özdil 1993).  Leontief; ABD için 1941, 1951 ve 

1953’de çıkardığı eserlerinde bugün uygulanan modelin ilk uygulayıcısı olmuştur.  

Antalya için ele alınan Çalışmada tarım sektörüyle bağlantılı olan imalat sanayileri 

arasında yer alan tarıma dayalı sanayi sektörleri ele alınmıştır. Bu sektörlerde ekonomik ilişkiler 

Input-Output modeli kullanılarak incelenmiştir. 

Bir Input-Output Modeli üç temel tablo içerir: 

Endüstriyel İşlemler Tablosu  

Input-Output Katsayılar Tablosu, Teknik Katsayılar Matrisi, Teknoloji Matrisi (A Matris) 

Leontief Matrisi ve Leontief Ters Matrisi. (1-A)  ve (1-A)-1 

Bu üç tablodan ikinci ve üçüncüsü birincisinden diğer bir deyişle, Endüstriyel İşlemler 

Tablosundan matematiksel formel matris işlemleri yardımıyla türetilir. Endüstriyel İşlemler 

Tablosu ekonominin ana sektörleri arasında gerçekleşen bulan işlemlerin tanımlanması olarak 

ifade edilebilir. Ekonomide her bir sektör mutlak bir çıktı üretir ve bu çıktı belki başka bir 

işleyici sektör tarafından bir input olarak satın alınabilir yada nihai tüketime gidebilir. 

Endüstriyel İşlemler Tablosu bu satışları yıllık bazda özetler (Jones1997). 

II. ARAŞTIRMA BULGULARI 

A. Antalya İli Tarıma Dayalı Sanayi Sektörü Input- Output Analizi 

1. Antalya İlinde Sektörlerin Toplulaştırılması 

Input-Output Analizi ile yapılan çalışmalarda sektörlerin toplulaştırılması işlemi analiz 

sonuçlarını doğrudan etkileyen bir unsurdur. Her sektörün bir mal ürettiği varsayımına dayalı 

olarak tablolar hazırlanır. Ekonomide üretilen her çeşit malın tablolara alınması durumunda 

tablolardaki mal sayısı on binlere varır. Bu sorunu çözümleme tekniği olarak sektör 

sınırlamalarına gidilmesi ve alt sektörlere inilerek sektörlerin belirli hacimlerde tutulması 

zorunluluktur. Bu çalışmada Antalya ili ekonomisinin önemli bir gücünü oluşturan tarım ve 

tarımsal ürünleri işleyen endüstrilerin tarıma dayalı sanayi sınıflaması altında bütüncül 

yaklaşımla yapısal analizi yapılmıştır. Antalya ilinde tarımsal üretimi gerçekleşen ilksel tarım 

ürünlerini işleyen ve belirli yoğunluğa ulaşan mevcut endüstriler toplulaştırılarak Input-Output 

Analizi yapılmıştır.  Tarımsal hammaddesinin tamamını Antalya ili dışından sağlayan tekstil 

sektörü, analiz dışı bırakılmıştır.  Bazı sektörlerde ise analizi gerçekleştirecek yeterli sayıya 

sahip işletme sayısı bulunmadığından bu sektörler analiz dışı bırakılmıştır.   

 Sektörlerden tarım sektörü, bitkisel ve hayvansal üretim olarak girdi veren sektör olarak 

iki farklı sektör gibi tablolarda yer almıştır. Toplulaştırmanın hangi kriterlere göre yapılacağı 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

455 

 

önemli sorunlardandır. Toplulaştırma kriteri olarak sektörlerin girdi ve çıktı yapılarındaki 

benzerlik, üretim teknolojilerindeki benzerlik, sektör üretimlerinin tamamının başka bir sektör 

tarafından ara girdi olarak kullanılma durumu ve sektör nispi önemleri dikkate alınmıştır 

(Korum 1963).   

Bu sınıflama ISIC’a göre tarıma dayalı sanayi sektörünün genel çerçevesini 

oluşturmaktadır.  Yukarıda sınıflamada ismi geçen ve Antalya ilinde mevcut sanayi dalları 

içerisinde yer alan alt sektörler, kendi içlerinde homojen, sektörler arasında heterojen bir yapı 

oluşturacak şekilde sınıflandırılmıştır. Bu işlem, araştırıcı tarafından Antalya ili imalat ve tarıma 

dayalı sanayi alt yapısı dikkate alınarak özgün olarak yeniden tasarlanmış ve toplulaştırılmıştır. 

Buna göre sınıflama aşağıdaki şekilde olmuştur: (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Tarıma Dayalı Sanayi Sektörlerinin Kategorize Oluşu ve Faaliyet Alanları 

Sektör adı Üretim ve faaliyet alanları Firma 

sayısı 

Bitkisel üretim Meyve sebze üretim, hububat, endüstri bitkileri ve diğer  

Hayvansal üretim Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık  

Meyve-sebze 

işleme sanayi 

Meyve suları, meyve püresi, nektarı, konserve, nar ekşisi, turşu, 

salça,pekmez, aromalı içecekler, kuruyemiş ve baharat işleme, 

narenciye sıkma, mumlama, termoplastik kasa, bitki tohumlama, sos 

üretimi, keçiboynuzu kırma, meyve aromalı şuruplar, meyveli çaylar, 

kapari-tohum, dondurulmuş patates ve işleme, kültür mantar, işlenmiş 

gıda paketleme, hazır yemek vb ürünlerin işlenmesi,paketlenmesi, 

muhafazası faaliyetlerini kapsar. 

38 

Bitkisel yağ ve 

yağ ürünleri 

Ham zeytinyağı, nötralize yağlar, bitkisel uçucu yağlar, pamuk yağı, 

bitki çayları, salamura zeytin, sabun işleme paketleme  

14 

Şekerleme ve 

ürünleri 

Lokum, reçel, şuruplu tatlılar, meyve aromalı şuruplar, sütlü tatlılar, 

dondurma, pudra şekeri, tatlandırıcılar, küp şeker, helva, keçiboynuzu 

özü, helva, bal paketleme, cezerye başta olmak üzere benzeri şekerli 

mamullerin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi 

18 

Unlu mamuller Buğday unu, ekmek çeşitleri, sandviç, hamburger ekmeği, poğaça, 

açma, pasta, kek, galeta unu, börek, simit, pide, kepek, ekmek katkı 

maddeleri,  kabartma tozu, kuruvasan vb üretimi 

61 

Süt ürünleri Yoğurt ve türleri, peynir ve türleri, süt tozu, kreme ve tereyağı, ayran, 

peynir altı suyu tozu, dondurma üretim ve işlemleri 

16 

Et işleme sanayi Donmuş ve taze et muhafaza, kırmızı ve beyaz et işleme ve şoklama, 

döner üretimi, kavurma, kokoreç ve diğer şarküteri ürünleri,  sakatat ve 

et parçalama,  endüstriyel et, jambon ve diğer kırmızı ve beyaz et 

işleme, şoklama, dondurma, muhafaza ve nakliye faaliyetlerini kapsar 

30 

Su ürünleri işleme 

sanayi 

Soğuk ve donmuş balık muhafaza,  şoklama, paketleme, salamura,  

füme üretimi, lakarda, ançüez, buz üretimi, balık steak, canlı istakoz, 

işleme ve muhafaza 

12 

Toplam 189 

Toplulaştırılan 9 sektörde kullanılan ara girdiler, diğer temel üretim faktörleri ve nihai 

talep unsurları arasındaki yapısal bağıntılar bölgesel bazda incelenmiştir. Ekonominin 

sektörlerinin yapısal analizi de bu inceleme kapsamında toplanmaktadır. Buradaki yapı kavramı 

kullanılan girdilerle çıktılar arasındaki karşılıklı bağıntının açıklanması anlamındadır. 
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3.   IO Analizi için Hipotetik Bir Örnek 

Endüstriyel işlemler tablosu hazırlandıktan sonra  Input-Output Tabloları, Leontief 

Matrisleri ve üretim çoğaltanlarının nasıl hesaplandığını açıklamak için hipotetik bir örnek 

verilmiştir. Konuyu basite indirgemek  için yalnız üç sektör varsayılmıştır.  

Hipotetik örnekte ekonomi üç ana sektörde toplulaştırılmıştır (Çizelge 3). 

Çizelge 3. Hipotetik Input-Output Tablosu Örneği  (milyon TL) 

 Tarım Sanayi Hizmetler Nihai Talep 
Toplam 

Output 

Tarım 390 1 400 0 1500 3 290 

Sanayi 150 920 630 3450 5 150 

Hizmetler 240 860 1 520 2 650 5 270 

TemelFaktör ve 

Ödemeler 

2 510 1 970 3 120 6 110 13 710 

Toplam Input 3 290 5 150 5 270 13 710 ---- 

Kaynak ( Jones 1997) dan alınmıştır. 

Sektörler burada üç başlıkta toplulaştırılmıştır. Fakat yaygın olanı, bu ana sektörleri 

ekonominin alt sektörleri olarak daha geniş bir şekilde toplulaştırılanıdır. Verilen örnekte, 

tarımın toplam output değeri 3.290 milyon TL iken, sanayi sektörününki 5.150 milyon TL ve 

hizmetler sektörününki ise 5.270 milyon TL’dir.  Nihai talep ise çizelgenin dördüncü sütununda 

görülür. Buna hane halkları, özel ve kamu tarafından tüketilen mal ve hizmetlerin değeri ile 

diğer bölgelere yapılan ihracat değeri dahildir.  Nihai talep sektörü otonom sektörler olarak da 

adlandırılır. Temel faktör ve ödemeler sektörü; maaş, ücret diğer işgücü, faiz, amortisman, kâr 

ve diğer katma değer unsurlarından oluşur.  Burada ayrıca bölgede üretilmeyen bölge dışından 

giren tamamlayıcı ithalat unsuları da yer alır.  

 Input-Output Endüstriyel İşlemler Örnek Tablosu’nun 5. satır ve 5. sütunda görüldüğü 

gibi,  her bir sektörün toplam çıktısı ile toplam girdisinin denklik halinde olması gerekir. 

Endüstriyel İşlemler Tablosundaki her satır ilgili sektörün çıktısının hangi sektörlere dağıldığını 

gösterir. Diğer taraftan sütunlar ise ilgili sektörün kullandığı yani, satın aldığı girdilerinin 

dağılımını gösterir. Örneğin sanayi sektörü (çizelgenin 2.satırı)  tarım sektörüne 150 milyon TL, 

kendi sektörüne 920 milyon TL,  hizmetler sektörüne 630 milyon TL ve nihai talep sektörüne 3 

450 milyon TL değerinde mal ve hizmet satmaktadır. 

 Sütunların görevi ise;  her bir sektörün kendisi ile ilgili olan diğer sektörlerden satın 

aldığı inputların bileşimini göstermektir. Tablonun ikinci sütununda yer alan sanayi sektörünün 

sattığı mal ve hizmetlere karşılık satın aldığı girdilerin bileşimi ise şu şekildedir. Sanayi sektörü, 

tarım sektöründen 1400 milyon TL, kendi sektörü içerisinden 920 milyon TL, Hizmetler 

sektöründen 860 milyon TL değerinde ara girdi satın almaktadır. Ayrıca bunlara ilave olarak, 

1970 milyon TL işgücü,  faiz, amortisman, ithalat ve diğer brüt katma değer unsurlarına ödeme 

yapmaktadır. Sektörlerin tüm satın alımları ve harcamaları sektörün üretimi (çıktısı) ile  tam 

olarak eşittir. 

Üç varsayımlar setini dikkate alınarak Çizelge 4’de verilen Endüstriyel İşlemler 

Tablosunu kullanarak Input Katsayıları (Teknik Katsayılar) hesaplanmıştır.  Teknik Katsayılar 

sütunlar boyunca değerlerin toplam girdiye oranlanmasıyla bulunmaktadır (Jones 1997). 

Varsayımlar seti aşağıda gösterilmiştir: 
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Her sektör yalnız bir mal üretir. 

Her sektör sabit bir input-output oranına sahiptir. 

Her sektör ölçeğe sabit getiri altında çalışır. 

Çizelge 4.  Hipotetik Örnek Input Katsayılar Tablosu 

Sektörler Tarım Sanayi Hizmetler 

Tarım 0,118 0,272 0 

Sanayi  0,045 0,179 0,119 

Hizmet  0,073 0,167 0,288 

Endüstriyel İşlemler Tablosu’ndaki değerlerde i indisi Endüstriyel İşlemler 

Çizelgesi’nde satırlardaki veren sektörü, j indisi aynı çizelgenin sütununda alan sektörü gösterir. 

aij input katsayısı  bir j sektörünün i sektöründen aldığı ara girdinin xij ,  j sektörü çıktısına Xj 

oranıdır.    

Matematiksel gösterimle     aij =xij/Xj   dir.      .......           (1) 

  Burada aij üretim teknolojisi veri iken j sektörünün bir birim çıktı üretmesi için i 

sektöründen aldığı ara girdi miktarını gösterir. Bu bakımdan buna Marjinal Girdi Katsayısı da 

denilir.  Teknik Katsayılar her bir üretim sektörü için üretim fonksiyonunu ifade eder. Burada 

fonksiyon doğrusaldır. 

                                         Xij = X0 + aij Xj 

Buradan, j sütun olarak yer alan tarım sektörü için teknik katsayılar matrisi aşağıdaki 

gibidir: 

               Tarım        a11 = 390/3290 = 0,118 

               Sanayi        a21 = 150/3290 = 0,045 

            Hizmetler              a31= 240/3290 = 0,073 

Bu katsayılar yukarıda örnek Çizelge 3.3’ün birinci sütununda yer almaktadır. Sanayi ve 

hizmetler sektörü için teknik katsayılar aynı yöntemle (Eşitlik 1’deki gibi) hesaplanabilir. Bu 

katsayılardan örneğin 0,272 katsayısı; sanayi sektörünün bir birim değerinde output elde etmesi 

için tarım sektöründen satın almak zorunda olduğu input değerini ifade eder. Örneğin sanayi 

sektörü 1 milyar TL değerinde output üretmesi için tarımdan 272 milyon TL değerinde mal satın 

almalıdır. Bu katsayılar tüm sektörlerin outputlarını bir birim artırmaları durumunda kendi 

sektörü içerisinden ve diğer sektörlerden almak zorunda oldukları mal ve hizmet miktarını ifade 

eder. Bu değerler fiziksel ve parasal olabilir. Input Katsayıları (Teknik Katsayılar) aynı zamanda 

sektörlerin ekonomiye yaptıkları katkıyı ifade eder. Sektörlerin ekonomiye katkıları sektörel 

entegrasyonla gerçekleşir. Sektörel etkileşimle ekonomik katkılar doğrudan (first round effect) 

ve dolaylı (second round effect) şeklinde gerçekleşir. Input Katsayıları ise doğrudan etkiyi 

(katkıyı) gösterir (Jones 1997). 

4. Leontief Matrisi (1-A)  ve Loentief Ters Matrisi (1-A)-1 

Leontief Ters Matrisi, Input- Output Analizinin üç tablosunun belki en önemlisidir. Zira 

bu matrisin elemanları ekonominin sektörlerinin nihai talebinde oluşacak bir birimlik artışın tüm 

sektörlerde global olarak ortaya çıkaracağı ekonomik katkıyı toplam katkı (doğrudan + dolaylı 

katkılar) olarak gösterir. Bu matrisi hesaplamak için örnekte verilen örnek Endüstriyel İşlemler 

Tablosu kullanılmıştır. Bu tablo elemanlarını eşanlı eşitlikler sistemi içerisinde matris cebirinin 

çözümü için kullanırsak simultane eşitlik seti olarak aşağıdaki gibidir. 
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               x11 + x12 + x13 + Y1 = X1 

                x21 + x22 + x23 + Y2 = X2 

                            x31 + x32 + x33 + Y3 = X3 . . . . .                   (2)    Burada; 

  xij = i sektöründen (satır) j sektörüne(sütun) satışları 

  Yi = i sektöründen  nihai talebe satışları  

  Xi = i sektörünün toplam outputudur. 

(1) nolu eşitlikte sunulan    aij  = xij/  Xj   sektörler arası  ilişkileri tanımlamaktaydı. Bu 

eşitlik yeninden düzenlenebilir.  xij  =aij  .Xj   burada, i sektöründen j sektörüne satışlar j 

sektörünün outputunun miktarına bağlıdır ve j sektörünün input gereksinim teknik katsayılarını 

ifade eder. 

(2) nolu eşitlikte,(1) nolueşitlik1’i yerine koyduğumuzda aşağıdaki üretici sektörler için 

eşitliği yeniden yazabiliriz. 

  a11X1  + a12X2  +  a13X3  + Y1 =  X1   

  a21X1  + a22X2  +  a23X3  + Y2 =  X2   

  a31X1  + a32X2  +  a33X3  + Y3 =  X3               . . . . .     (3)   

(3)  nolu eşitlik her bir sektörün tüm sektörler üzerinde birbirine bağlantısını ifade eder. Çünkü 

bir sektörün outputunun düzeyi diğer sektörlerin output düzeyine bağlıdır. Bu nedenle nihai 

talebi (Yi) eşitliğin sağında bırakırsak; 

  X1 – a11X1 –a12X2 – a13X3     = Y1 

                             – a21X2  +  X2  -  a22X2 – a33X3 = Y2 

                             – a31X1   + a32X2  +X3 – a33X3 = Y3      . . . . .   (4) 

veya, 

  (1-a11)X1  -  a12X2  - a13X3   =  Y1 

  -a21X1 + (1-a22)X2 – a23 Y3 = Y2 

              -a31X1 – a32X2 + (1-a33) X3 = Y3                . . . . .    (5) 

  Bu sistem matris notasyonu kullanılarak basitleştirilebilir. 
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veya daha da basitleştirerek aşağıdaki gibi yazabiliriz; 

   * A X=Y                    . . . .  (6) 

(6) nolu eşitliğin (*A) matrisinin aij elemanları Endüstriyel İşlemler Çizelgesi’nden 

hesaplanan Teknik Katsayılar Matrisine benzer. Aralarındaki fark;  bu (*A) matrisinin A Teknik 
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Katsayılar Matrisinden farkı; *A matrisinin köşegen elemanları 1 sayısından çıkartılmış 

şekliyledir. İkinci fark köşegen elemanlar hariç diğer elemanların işareti negatiftir. 

 Özetle; İnput Katsayılar (Teknik Katsayılar) Matrisi  A Matrisi adını alır , Eşitlik (6) 

daki *A matrisi (1-A) matrisidir. (1-A) matrisine LEONTIEF Matrisi denilir. Bu matris şu 

şekilde de bulunabilir; Leontief Matrisi köşegen elemanları pozitif, diğer elemanları negatiftir 

(Haeussler ve Paul 1987). 





































333231

232221

131211

100

010

001

)1(

aaa

aaa

aaa

A  

Buradan eşitlik (6) şu şekilde yazılabilir; 

(1-A) X = Y......     (7) 

(1-A) = *A 

Şimdi LEONTİEF Matrisi’nin hesaplanışı örnek tablo  üzerinde uygulanırsa; 
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Eşitlik (7) denge çıktı düzeyi X  için çözülürse,  

   X  =  (1-A)-1 Y.....   (8)  elde edilir. 

Eşitlik (8) Input-Output sisteminin denge çözüm denklemidir. Bu eşitliği kullanarak 

nihai talebin (Y) değişmesi durumunda (örneğin 1 birim artması durumunda)  diğer tüm 

sektörlerin outputlarını artırmaları gerekli miktarını (parasal olarak) bulabiliriz.  Eşitlikte (1-A)-

1Leontief ters matrisi olarak adlandırılır.  Bu Key Matris (Leontief Ters Matris) nihai talep için 

verilen düzeyde ekonominin tüm sektörlerinde ortaya çıkan toplam ekonomik katkıyı gösterir. 

Bu matrisin elemanları satır ve sütun toplamaları ilgili sektörün tüm sektörler üzerinde yarattığı 

üretim artışını doğrudan (birincil etki) ve dolaylı katkılar (ikincil, üçüncül + etkiler)  olarak 

belirtir (Jones 1997). 

En başta verilen örneğe devam edilirse Input Katsayılar Matrisi’nden türetilen  (1-A) 

Leontief Matrisi’nin Ters Matrisini (1-A)-1  matrisi gösterilir. Ters matrisin (1-A) matrisinin 

tersinin hesaplanmasında ve diğer formel matematiksel işlemlerde Excel istatistik programı 

kullanılmıştır.  

















 

462,1343,0138,0

215,0289,1084,0

066,0398,0159,1

)1( 1A LEONTIEF TERS MATRİS bulunur. 

5.  Antalya İli  A Matrisi ve Yorumu 

Parasal birimlerle gösterilen sektörler arası işlemler tablosundan hesaplanan Input 

Katsayılar Matrisi sistemdeki sektörlerin örneğin 1000 TL değerinde çıktı üretebilmeleri için 
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sistemdeki sektörlerden kullanmak zorunda oldukları ara girdi miktarını TL olarak gösterir. 

Tarıma dayalı sanayi sektörleri için Endüstriyel İşlemler Tablosu üzerinden hesaplanan 

Teknoloji Matrisi (Input Katsayılar Matrisi) Çizelge 3.5’de verilmiştir. Bu çizelge üzerinden, bir 

sektörün bir birimlik çıktı elde edebilmesi için diğer entegre olduğu sektörlerden kullanmak 

zorunda olduğu girdi miktarları belirlenebilir. Bu durumda hayvansal üretim sektörünün 1000 

TL çıktı oluşturabilmesi için 303 TL’lik girdi kullanması gerekir. Benzer durumda unlu 

mamuller sanayinin katsayısı 0,156 olup bu sektörün 1000 TL’lik çıktı sağlayabilmesi için 156 

TL’lik söz konusu sektörlerden girdi kullanması gerekir. 

Akdeniz Bölgesi tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinin en önemli sektörlerinden 

biri olan sebze-meyve işleme sanayi ile diğer incelenen sektörlerle entegrasyonu incelendiğinde 

bu sektörün 1000 TL değerinde çıktı üretebilmesi için bitkisel üretimden alacağı girdi miktarı 

213 TL’dir. A matrisi 9*9 bir matris olup 91 adet katsayı içerir. Tüm katsayıları burada tek tek 

yorumlamak güç olduğundan bazıları örnek olarak verilmiştir. Ancak, yüksek katsayıya sahip 

sektörlerin yüksek oranda entegrasyona girdiği diğerlerinde ise brüt katma değerlerin yüksek 

olduğu görülmektedir. (Çizelge 5).  

Antalya ilinde ekonomiye katkı açısından tarıma dayalı sanayi sektörlerinden en yüksek 

katkıyı sağlayan sektörlerin başında bitkisel üretim ve buna bağlı işleme sanayi alt sektörlerinin 

geldiği söylenebilir. 

Çizelge 5.  A Matris (Teknoloji Matrisi – Input Katsayılar Matrisi) 
Sektörler 1 2 3 4 5 6 9 8 9 

Bitkisel  

Üretim 

0,039 0,303 0,2130 0,15 0,261 0,156 0,209 0,051 0,0320 

Hayvansal  

üretim 

0,031 0,044 0,0060 0,0009  0 0,003 0,145 0,330 0,0015 

Meyve – Sebze İşleme   0 0,003 0,0290 0,2900 0,010 0,002 0,004  0 0,0040 

Bitkisel Yağ ve Yağlar san.  0 0,005 0,0010 0,1900 0,006 0,009 0,009 0,006 0,0010 

Şekerleme ve Ürünler san  0 0 0,0080 0,0004 0,062 0,280 0,008 0,008 0,0020 

Unlu Mamuller  0 0,008 0,0005 0,0110 0,290 0,320 0,009  0 0,0080 

Süt Ürünleri  0  0 0,0004 0,0540 0,009 0,004 0,006  0  0 

Et İşleme Sanayi   0  0 0,0003 0,0040  0  0  0 0,045 0,0006 

Su Ürünleri san.  0  0 0,0016 0,0010  0  0  0 0,001 0,0220 

6.  (1-A)-1 Leontief Ters Matrisi ve Yorumları 

Sektörel entegrasyon ile sektörel bağımsızlık söz konusu değildir, diğer bir deyişle 

sektörler karşılıklı etkileşime girerler, bir sektörde oluşan ivme diğer sektörleri harekete geçirir 

ve bu hareket devam eden etkilerle sürer. Başka ifade ile sektörel entegrasyonda birincil ve 

ikincil etkiler devam eder. Bu etkiler Leontief Matrisi ile açıklanabilir (Jones1997). 

Çalışmada tarıma dayalı sanayi sektörlerinin temel inputlarını gösteren ve Endüstriler 

Arası İşlemler Tablosu’ndaki sütunlarda yer alan değerlerden yola çıkılarak hesaplanan Input 

Katsayılar Matrisi  (A) ve Leontief Ters Matrisi (1-A)-1 elemanları söz konusu sektörün diğer 

sektörler üzerindeki doğrudan (birincil etki) ve dolaylı (ikincil etki)  katkılarını gösterir. 

(1-A)-1 Input Ters Matrisinin elemanları  toplam etkiyi (doğrudan + dolaylı etki) ifade 

etmektedir. Input Ters Matrisi  (1-A)-1  ile İnput Katsayılar Matrisi arasındaki fark ise doğrudan 

etkiyi göstermesidir (Jones 1997). Bir sektörün nihai talebinin bir birim arttığı varsayılırsa önce 

bu artışı karşılamak için bu sektörün üretiminin bir birim artırması gerekecektir. Daha sonra bu 

sektöre girdi sağlayan sektörlerinde üretimlerini artırmaları gerekecektir. Ara girdi sağlayan 

sektörlerin üretimlerini artırmaları tekrar bu sektöre girdi sağlayan diğer sektörlerinde 
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üretimlerini artırmalarına yol açacaktır. Bu şekilde zincirleme reaksiyon şeklinde sektörel 

etkileşimler devam edecektir. Bu etkileşimler en baştaki sektörün ekonomik doğrudan (First 

Round Effect) ve dolaylı (Second Round Effect) katkısı olarak ortaya çıkacaktır. Sektörel 

etkileşim yoluyla ortaya çıkan bu ekonomik katkıları Leontief  Matrisi(1-A) ve Leontief Ters 

Matrisi (1-A)-1 yardımıyla ortaya koymak mümkündür. Bu katkılar bu çalışmada üretim, 

istihdam ve gelir çoğaltanları olarak belirlenmiştir. Leontief Matrisi ve Leontief Ters Matrisinin 

Input Katsayılar Matrisi üzerinden nasıl hesaplanacağı çalışmanın yöntem kısmında 

açıklanmıştır. Aşağıda sırasıyla tarıma dayalı sanayi sektörleri için hesaplanan (1-A) ve (1-A)-

1martrisleri verilmiştir (Çizelge 6 ve 7). 

Çizelge 6’da verilen Input-Output Modeli’nde(1-A) matrisinin tersi alınarak nihai talebi 

karşılayacak denge üretim düzeyleri belirlenir. Çizelge 6’dan türetilerek hesaplanan (1-A)-1 

Leontief Ters Matrisleri Çizelge 7’de yer almaktadır. 

(1-A)-1 Input Ters Matrisi’nin elemanları toplam etkiyi (doğrudan ve dolaylı etki) 

gösterir.   Input Ters Matrisi (1-A)-1  ile Input Katsayılar Matrisi arasındaki fark ise dolaylı 

etkiyi  gösterir. 

Çizelge .6 (1-A ) Leontief Matrisi 

Sektörler 1 2 3 4 5 6 9 8 9 

Bitkisel Üretim 0,961 -0,303 -0,213 -0,15 -0,26 -0,156 -0,209 -0,051 -0,032 

Hayvansal Üretim -0,031 0,956 -0,006 0 0 -0,003 -0,145 -0,33 -0,0015 

Meyve - Sebze 

İşleme  

0 -0,003 0,971 -0,27 -0,01 -0,002 -0,004 0 -0,004 

Bitkisel Yağ ve ygl 0 -0,005 -0,001 0,81 -0,006 -0,009 -0,009 -0,006 -0,001 

Şekerleme ve 
Ürünler 

0 0 -0,008 0 0,938 -0,28 -0,008 -0,008 -0,002 

Unlu Mamuller 0 -0,008 0 -0,011 -0,27 0,68 -0,009 0 -0,008 

Süt Ürünleri 0 0 0 -0,054 -0,009 -0,004 0,994 0 0 

Et İşleme Sanayi 0 0 0 -0,004 0 0 0 0,955 0 

Su Ürünleri İşleme  0 0 -0,0016 -0,001 0 0 0 -0,001 0,978 

Çizelge 7.  (1-A)-1  Matrisi  (Leontief Ters Matris) 

* 1 2 3 4 5 6 9 8 9 

1 1,05152 0,33911 0,23659 0,29901 0,42007 0,42200 0,28142 0,17877 0,04051 

2 0,03410 1,05717 0,01418 0,02394 0,01733 0,02093 0,16199 0,36742 0,00302 

3 0,00016 0,00521 1,03044 0,34429 0,01761 0,01495 0,00833 0,00412 0,00473 

4 0,00021 0,00672 0,00148 1,23629 0,01458 0,02252 0,01254 0,01022 0,00150 

5 0,00013 0,00430 0,01004 0,01121 1,20996 0,49853 0,01505 0,01170 0,00661 

6 0,00046 0,01426 0,00420 0,025647 0,481048 1,669313 0,021412 0,009159 0,014719 

9 1,E-05 0,000462 0,000189 0,067368 0,013684 0,012455 1,00694 0,000698 0,000201 

8 9,1E-07 2,82E-05 6,22E-06 0,005178 6,11E-05 9,44E-05 5,26E-05 1,047163 6,29E-06 

9 4,9E-07 1,54E-05 0,001687 0,001833 4,38E-05 4,76E-05 2,65E-05 0,001088 1,022504 

*Sektörleri göstermektedir: 1: Bitkisel Üretim 2: Hayvansal Üretim 3:Meyve - Sebze İşleme Sanayi 4:Bitkisel Yağ ve 

Yağ Ürünleri 5:Şekerleme ve Ürünler6:Unlu Mamuller7: Süt Ürünleri 8: Et İşleme Sanayi 9: Su Ürünleri İşleme 

Sanayi 

7.  Üretim Çoğaltanları 

Leontief Ters Matrisinin satır ve sütunlar toplamı incelenen sektörlerin ekonomiye 

katkılarını ifade eden en önemli matristir. Bu amaçla satır ve sütun toplamları yeni bir çizelgede 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

462 

 

gösterilmiştir. Diğer bir deyişle, Leontief Ters Matrisinin katsayılarının satır ve sütun 

toplamları, nihai talebin üretim çoğaltanlarını göstermektedir. Sütun toplamı; bir sektörün nihai 

talebindeki 1 birimlik artışın sistemde yer alan sektörlerin üretim (çıktı) miktarlarında yol 

açacağı toplam etkiyi (doğrudan + dolaylı etki) o sektörün sütun toplamları verir. Satır toplamı;  

nihai talep üretim çoğaltanı açısından farklı bir anlam taşır. Input-Output sistemindeki 

sektörlerin tümünde birden her birinin nihai talebinin 1 birim artması durumunda bir sektörün 

gerçekleştirmek zorunda olduğu üretim (çıktı) miktarlarını o sektörün ters matristeki satır 

toplamı gösterir (Şengün 1998). 

Yapılan hesaplamalara göre üretim çoğaltanları açısından en yüksek katkıyı sağlayan 

sektör bitkisel üretimdir. Bu sektörün Leontief Ters Matrisi sütun toplamları 3,26904 olup bu şu 

anlama gelmektedir; bitkisel üretim sektöründe 1 birimlik bir üretim artışına karşılık diğer 

dokuz sektörde yaratacağı üretim artışı 3,26904 kat olacaktır. Bu sektörü 3,07305 katsayı 

bitkisel yağlar ve 2,736016 ile de ile meyve-sebze işleme sanayi izlemektedir 

Antalya ili ekonomisi bakımından bitkisel üretim meyve-sebze işleme ve bitkisel yağ 

sanayinin, mevcut tarım potansiyelini en iyi değerlendiren sektörler olduğu görülmektedir. 

Şekerli ürünler sanayi (reçel, lokum vb) alanında da önemli 1,767583 katsayı ile önemli katkılar 

saptanmıştır (Çizelge 3.8). Satır toplamları ise sektörlerin tümünde birde üretimin bir birim 

artırılması halinde ilgili satırdaki sektörün üretiminde ortaya çıkacak üretim artışını veren bir 

başka çoğaltandır. Buna göre unlu mamuller sektörü katsayısı 2,660875 olup en yüksektir. Bu 

rakama göre incelenen diğer sekiz sektörün üretimlerini bir birim artırmaları halinde unlu 

mamuller sanayi sekiz sektöre verdiği girdi düzeyini 2,66 kat artırmak durumundadır. 

Toplam ekonomik etkiden sonra doğrudan ve dolaylı etkileri incelenecek olursa 

Leontief Ters Matrisi (1-A)-1 ile Input Katsayılar Matrisi (A) üzerinde ilgili sektörlerin sütun 

toplamlarının farkını almak gerekir. Formüle edilirse;   (1-A)-1  - (A)  farkı dolaylı etkiyi 

gösterir. Çizelge 3.9  doğrudan girdi bazlı olmak üzere bu amaçla düzenlenmiştir. 

Toplam etki     :  (1-A)-1  

Doğrudan etki : (A) 

Dolaylı etki     : (1-A)-1  - (A)   

Çizelge 8.  Üretim Çoğaltanları (Toplam Ekonomik Etki) 

No  Sektörler Sütun toplamı Satır toplamı 

1 Bitkisel Üretim 3,26904 1,086625 

2 Hayvansal Üretim 1,700134 1,427306 

3 Meyve – Sebze İşleme Sanayi 2,736016 1,298842 

4 Bitkisel Yağ ve Yağ Ürünleri 3,073705 2,014798 

5 Şekerleme ve Ürünleri  1,767583 2,17442 

6 Unlu Mamuller 2,240223 2,660875 

7 Süt Ürünleri 1,102012 1,507782 

8 Et İşleme Sanayi 1,052591 1,630374 

9 Su Ürünleri İşleme Sanayi 1,027246 1,093823 

 

Çizelge .9 incelenen dokuz sektöre ilişkin doğrudan ve dolaylı katkıları gösteren üretim 

çoğaltanları satır ve sütun toplamlarına aittir. 
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Çizelge 9. Doğrudan ve Dolaylı Etkili Üretim Çoğaltanları 

Sektörler (1-A)-1      Sütun 

toplamı 

Toplam etki 

(A)Matris sütun  

toplamı 

Doğrudan etki 

(1-A)-1 -   (A)   

Matris 

Dolaylı etki 

Bitkisel üretim 3,269040 0,0700 3,199040 

Hayvansal üretim 1,700134 0,3630 1,337134 

Meyve-sebze işleme  2,736016 0,2598 2,476216 

Bitkisel yağ ve yağl.   3,073705 0,6813 2,392405 

Şekerleme ve ürünler 1,767583 0,3470 1,420583 

Unlu ürünler 2,240223 0,7740 1,466223 

Süt ürünleri 1,102012 0,3900 0,712012 

Et işleme sanayi 1,052591 0,4410 0,611591 

Su ürünleri işleme sanayi 1,027246 0,0711 0,956146 

Bu tabloya göre dolaylı etkileri en yüksek sektörler bitkisel üretim, meyve sebze işleme 

sanayi ve bitkisel yağlar sanayi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yapı mevcut tarımsal potansiyele 

uyumlu görülmektedir. Sektörel entegrasyon arttıkça dolaylı katkılar ikinci round, üçüncü round 

ve devam eden roundlar şekilde katkılar yoğunlaşarak devam eder. Sektörel etkileşimlerin 

yoğunlaşması gelişmişliğin bir göstergesi olarak algılanabilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Antalya ili için tarım ve sanayi sektörlerinin yapısal analizi yapılmıştır. 

Yapısal analizler ekonominin ana sektörlerini alt sektörler olarak detaylı bir şekilde 

sınıflandırarak sektörler arası ekonomik entegrasyonu incelemeye yönelik bir dizi işlemleri 

ifade eder. Yapısal analizlerin en önemlilerinden biri Input-Output (I-O) tekniğidir. I-O Antalya 

ili ekolojik şartların uygunluğu nedeniyle Türkiye'nin önde gelen tarım merkezleri arasında yer 

alan illerin başında gelmektedir. Tarımsal potansiyelinin zenginliği ve ekolojik koşulların 

uygunluğu sebebiyle tarım, Antalya ili ekonomisinin temel sektörü olma niteliğini taşımaktadır. 

Turizm sektöründeki gelişme ve hızlı kentleşme sonucu özellikle son yıllarda ilde tarımsal ürün 

talebinde önemli artışlar oluşmuştur. Gayri safi hasıla payı, gerek tarımda istihdam edilen 

nüfusun yeri ve gerekse Antalya ili dış ticaretindeki ağırlığı nedenleriyle tarım, Antalya ilinde 

önemli sektör olarak yerini korumaktadır. Bu gelişmeler tarım sektöründe üretim biçimi deseni 

üzerinde önemli değişimlere sebep olmuştur. Bunun sonucu olarak tarımsal üretimde entansif 

yöntemlerin kullanımı hızlanmış ve talep yapısındaki gelişmelere bağlı olarak ürün desenlerinde 

çeşitlilik artmıştır. 

Antalya ili tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörleri il ekonomik entegrasyonunda diğer 

sektörlerle bütünleşmiştir. İlin sosyal, ekonomik, demografik ve kültürel yapısına ait temel bazı 

göstergeler özet olarak ele alınırsa; nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye’de İstanbul, Ankara, 

İzmir ve Bursa’dan sonra Antalya beşinci sıraya yükselmiştir. Çalışmada kırsal nüfus oranını 

daha iyi algılamak için 2012 yılı sonucu verilmiştir. Buna göre Antalya’da kırsal nüfus oranı % 

28,7 ile Türkiye değerinin üzerindedir. Çünkü Antalya tarımsal üretim potansiyeli yüksek bir 

ildir. Zira, tarımsal üretim değeri açısından Türkiye’de bitkisel üretimde ilk sırada yer 

almaktadır. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasına yakın olup km2’ye 104 kişi düşmektedir. 

Antalya ili en fazla göç alan illerden biridir ve nüfus artış hızı % 3,09 olup Türkiye 

ortalamasının üzerindedir.  İşsizlik oranı 2013 yılı verilerine göre Türkiye’de % 9,7 iken 

Antalya’da % 7,9’dır ve turizm sektörü istihdama önemli katkı sağlamaktadır. Antalya’da kişi 

başına düşen gayrisafi katma değer rakamı 10.122 TL olup Türkiye ortalamasının üzerindedir. 
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Antalya ilinde yaratılan katma değer içerisinde tarım ve hizmet sektörünün payı % 16,6 

olup Türkiye ortalaması olan % 9’u geçmektedir. Antalya ili, Türkiye tarım ürünleri ihracatı 

olan 5563milyon TL’nin %8,2’sini diğer bir deyişle, 463 milyonunu tek başına sağlamakta ve 

Türkiye tarımsal üretim ve ihracat değeri içerisinde ilk sırada yer almaktadır.  

Çalışmada I-O işlemleri için tarıma dayalı sanayi sektörleri toplulaştırılarak 9 sektöre 

indirgenmiştir. Sektörlerde kullanılan ara girdiler, diğer temel üretim faktörleri ve nihai talep 

unsurları arasındaki yapısal bağıntılar bölgesel bazda incelenmiştir.  

Antalya ili tarıma dayalı sanayi sektörleri analizinde ilk işlem Endüstriyel İşlemler  

Tablosu’nun oluşturulması olmuştur. İncelenen sektörlerin il içinde kendi aralarında,  nihai talep 

unsurları arasında ve il dışı ile olan işlemlerinde ortaya çıkan girdi çıktı akımlarında yapısal 

özellikleri temsil eden sektörler arası işlemler tablosu meydana getirilir. Bu iş için önce üç ana 

bölümden oluşan sektörler arası işlemler tablosu hazırlanmıştır. Bunlar Sektörler Arası İşlemler 

Tablosu (Input-Output Akım Tablosu), Input  Katsayılar Matrisi ve Leontief Ters Matris’tir.  

Araştırmada kullanılan yöntemi daha iyi açıklamak amacıyla hipotetik bir örnek verilmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre, A Matrisi incelendiğinde il için önemli bir sektör olan 

sebze-meyve işleme sanayi ön plana çıkmaktadır. Bu sektörün diğer incelenen sektörlerle 

entegrasyonu irdelendiğinde meyve sebze işleme sektörünün 1000 TL değerinde çıktı 

üretebilmesi için bitkisel üretimden alacağı girdi miktarı 213 TL’dir. Bu şekilde A Matrisi için 

91 adet katsayı bulunur. Yüksek katsayıya sahip sektörlerin yüksek oranda entegrasyona girdiği, 

diğerlerinin ise brüt katma değerlerin yüksek olduğu görülür. Diğer taraftan hayvansal üretim 

sektörünün 1000 TL çıktı oluşturabilmesi için 303 TL’lik girdi kullanması gerekir. Benzer 

durumda unlu mamuller sanayinin katsayısı 0,156 olup bu sektörün 1000 TL’lik çıktı 

sağlayabilmesi için 156 TL’lik söz konusu sektörlerden girdi kullanması gerekir. 

I-O modeli sonuçlarından bir diğeri de sektörel entegrasyon ile oluşan ekonomik akımın 

yansımaları ve ortaya çıkan ekonomik katkılardır. Sektörler karşılıklı etkileşime girerek diğer 

sektörleri harekete geçirir ve bu hareket devam eden etkilerle sürer. Yani,   sektörel 

entegrasyonda birincil ve ikincil etkiler devam eder. Bu etkiler Leontief Matrisi ile açıklanır. (1-

A)-1 Input Ters Matrisi’nin elemanları toplam etkiyi (doğrudan + dolaylı etki) ifade etmektedir. 

Input Ters Matrisi  (1-A)-1  ile Input Katsayılar Matrisi arasındaki fark ise doğrudan etkiyi 

göstermesidir. Elde edilen sonuçlara göre üretim çoğaltanları açısından en yüksek katkıyı 

sağlayan sektör bitkisel üretimdir. Bu sektörün Leontief Ters Matrisi sütun toplamları 3,26904 

olup bu şu anlama gelmektedir; bitkisel üretim sektöründe 1 birimlik bir üretim artışına karşılık 

diğer dokuz sektörde yaratacağı üretim artışı 3,26904 kat olacaktır. Bu sektörü 3,07305 katsayı 

bitkisel yağlar ve 2,736016 ile de ile meyve-sebze işleme sanayi izlemektedir. Şekerli ürünler 

sanayi (reçel, lokum vb) alanında 1,767583 katsayı hesaplanmıştır. Bu katsayılarla bu alt 

sektörlerin önemli katkılar sağladığı söylenebilir. İncelenen sektörlerin tümünde birde üretimin 

bir birim artırılması halinde ilgili satırdaki sektörün üretiminde ortaya çıkacak üretim artışını 

veren bir başka çoğaltanda söz konusudur. Buna göre unlu mamuller sektörü katsayısı 2,660875 

olup en yüksektir. Bu rakama göre incelenen diğer sekiz sektörün üretimlerini bir birim 

artırmaları halinde unlu mamuller sanayi sekiz sektöre verdiği girdi düzeyini 2,66 kat artırmak 

durumunda kalacağı söylenebilir. 

Antalya ili ekonomisi bakımından bitkisel üretim meyve-sebze işleme, bitkisel yağ 

sanayi ve şekerli ürünler sanayinin mevcut tarım potansiyelini en iyi değerlendiren sektörler 

olduğu görülmektedir. Yatırım öncelikleri sıralamasında üretim çoğaltanları arasından yüksek 

katsayıya sahip alt sektör grupların desteklenmesinin yaratacağı toplam katkı yüksek olacaktır 

ve buna göre öncelik bu alanlara verilmelidir. 
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Özet 

Bu çalışmada elektronik banka hizmetlerinin banka karlılık performasına etkileri 

araştırılmıştır. Analizlerde 23 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin 2005-2013 dönemi 

toplulaştırılmış verileri kullanılmıştır. Elektronik banka hizmetlerinin ROA ve ROE karlılık 

performansı ölçütlerine ek olarak maliyet/gelir oranıyla olan etkileşimleri panel Granger 

nedensellik testleriyle sınanmıştır. Elde edilen bulgular, değişkenler arası karşılıklı 

nedensellikler olmadığını göstermiştir. Elektronik banka ürünlerinden performansa doğru açık 

bir nedensellik belirlenememiş, ancak ters yönde güçlü bir nedensellik olduğu gözlenmiştir. 

Diğer yandan maliyet/gelir oranından elektronik banka hizmetlerine doğru güçlü nedensellikler 

olduğu halde, tersi yönde bir nedensellik söz konusu değildir. Bu bulgular bankaların elektronik 

banka ürünlerini maliyet indirgemek için kullandıklarını göstermektedir. Banka karlılığı 

elektronik banka ürünlerinden doğrudan etkilenmese de, maliyet karlılığın bir bileşeni 

olduğundan dolaylı bir etkileşim söz konusu olabilir. Ancak eldeki verilerle bu olasılığı 

kanıtlamak mümkün olmamıştır. Bunun yerine karlılığa dayalı performans yükseldikçe, 

elektronik banka ürünlerine yapılan yatırımların arttığına dair güçlü ipuçlarına ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Elektronik bankacılık, Performans, Maliyet, Panel Nedensellik 

Testleri 

 

The Interactions of Electronic Banking Products with Performance and Cost of Banks 

Abstract 

This study investigated the impact on bank profitability performance of electronic 

banking services. Aggregated data of 23 developed and developing countries during 2005-2013 

is used in performing the analysis. In addition to interaction with ROA and ROE profitability 

performance criteria of electronic banking services, the their interaction with cost to income 

ratio has been tested by panel Granger causality tests. The findings showed that are not 

reciprocal causalities between variables. An exact causality from electronic banking products to 

performance could not be determined, but it was observed that is a strong causality the opposite 

direction. On the other hand, although from the cost to income ratio to electronic banking 

services is strong causality, in the opposite direction is not a causality. These findings show that 
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the use of electronic banking products to reduce the cost of banks. Even bank profitability is 

directly affected by the electronic banking products, can be said to be an indirect interaction 

with the cost channel. However, this possibility has not been able to prove from the available 

data. Instead of this, it was obtained strong evidence about that the increase of investment in 

electronik banking products with an increase in the performance based on profitability. 

 

GİRİŞ  

Bankacılık teknolojik ilerlemelerin yakından izlendiği ve en yaygın olarak kullanıldığı 

sektörlerden birisidir. Çoğu finansal piyasa gibi banka piyasaları da yeni ürün ve hizmet 

geliştirmenin zor olduğu olgun piyasalardır. Bu nedenle mevcut ürünlerin yeni formlarda 

müşterilere sunulmasının önemi büyüktür. Internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon 

bankacılığı, ATM ve POS ağları gibi teknoloji temelli elektronik uygulamalar, mevcut ürünlerin 

müşterilere sunumunda önemli avantajlar getirmektedir. Müşteriler yedi gün yirmi dört saat 

esasına göre daha düşük maliyetle hemen her tür bankacılık ürününe kolaylıkla 

ulaşabilmektedir. İşlemlerde mekâna bağlılık olabildiğince azalmıştır. Tüm bu özellikler gün 

geçtikçe artan bir müşteri kitlesini elektronik temelli banka hizmetleri almaya teşvik etmektedir. 

Bu gibi hizmetlere artan talep, bankaların yatırımlarının önemli bölümünü bu alana 

kaydırmalarına neden olmuştur. Bu eğilimin gelecekte de sürmesi beklenmektedir.  

Teknolojik temelli ürünler, bankalara ciddi maliyet avantajları sağlamakta, karlılıklarını 

arttırmakta ve geleneksel bankacılık ürünlerine oranla daha düşük risk sunmaktadır. Ayrıca 

yapılan çalışmalar, teknoloji temelli ürünleri talep edecek yeterince müşteri olduğunda 

bankaların bu alanda yapacakları yatırımların geri dönüş sürelerinin oldukça kısa olduğunu da 

göstermiştir. Çeşitli ülkelere dair uygulamalı çalışmaların bulguları, elektronik bankacılık 

hizmetlerinin bankaların performansını arttırdığını ortaya koymaktadır. Ancak bazı az gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkelerde, gerek yeterli altyapı yatırımı yapılamadığından, gerekse 

müşterilerin geleneksel şube temelli bankacılığa eğilimleri fazla olduğundan beklenen 

sonuçların alınamadığı da görülmektedir.  

Bu tespit ve değerlendirmeler ışığında 23 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede elektronik 

bankacılık uygulamalarının banka performansı ve maliyetleri ile karşılıklı etkileşimleri analiz 

edilmektedir. Analizlerde panel Granger nedensellik testleri kullanılmıştır. Çalışmanın bu 

alanda yapılmış diğer deneysel çalışmalardan en önemli farkı çok sayıda ülkeyi kapsayan bir 

örneklem kullanmasıdır. Ayrıca ele alınan ülkelerin çoğunda elektronik bankacılık altyapısı 

gelişkin olduğundan, sunulan hizmetlerin banka performansına ve maliyetine olan etkilerini 

daha doğru bir şekilde gözlemlemek mümkün olacaktır.  

I. LİTERATÜR TARAMASI  

Elektronik temelli bankacılık ürünlerinin bankalar için önemi gün geçtikçe artmaktadır. 

Bunun kuşkusuz en temel nedenleri bu gibi ürünlerin sundukları maliyet ve getiri avantajlarına 

ek olarak nispeten düşük riskleridir. Elektronik bankacılık ürünlerinin bankaların karlılığa 

dayalı performanslarına olan etkilerini ele alan çok sayıda çalışmadan söz edilebilir. Bunları ele 

aldıkları ülkelerin gelişmişlik düzeyleri açısından üç gruba ayırabiliriz.  

Sullivan (2000), DeYoung (2001), Hasan (2002), Pigni vd. (2002), Kagan (2005), 

Arnaboldi ve Claeys (2008), Ciciretti vd. (2009), Weigelt ve Sarkar (2012) gelişmiş ülkelerde 

elektronik bankacılık ve internet bankacılığı uygulamalarının banka performansına etkilerini ele 
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alan çalışmalardan bazılarıdır. ABD ve Avrupa ülkelerini konu alan bu çalışmalarda, genel 

olarak ileri teknoloji gerektiren elektronik bankacılık uygulamalarının bankaların karlılıklarını 

arttırdığı belirlenmiştir. Özellikle internet bankacılığının banka performansına ve bankacılık 

sektöründeki rekabetin gelişmesine önemli pozitif katkıları olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle 

internet bankacılığı uygulamalarının bankaların teknolojik yeniliklere olan yönelimlerini 

güçlendirdiği ifade edilmektedir (Arnaboldi ve Claeys, 2008, Ciciretti vd., 2009). Teknoloji 

temelli banka ürünlerinin ve özellikle internet bankacılığı ürünlerinin bankaların faaliyet 

risklerini düşürdüğü de gözlenmiştir (Hasan 2002, Ciciretti vd., 2009). İnternet bankacılığı 

uygulamaları bankaların aktif kalitesini yükseltmektedir. Böylece doğrudan operasyonel 

karlılığı ve ROA performansını da arttırmaktadır (Kagan, 2005).  

Al-Samadi ve Al-Wabal (2011), Khrawish ve Al-Sa’di (2011), Sumra vd. (2011), 

Hosein’in (2013), Malhotra ve Singh (2006, 2007, 2009), Gutu (2014) çalışmaları ise Hindistan, 

Pakistan, Ürdün ve Romanya gibi gelişmekte olan ülkeler üzerinedir. Bu çalışmaların önemli 

bölümü elektronik bankacılık uygulamalarının bankaların operasyonel maliyetlerini düşürdüğü 

ve karlılığa dayalı performanslarını arttırdığı yönündedir. İnternet bankacılığı ve diğer 

elektronik temelli bankacılık faaliyetlerinin ilk kurulum maliyetlerini karşılayıp kara geçme 

süreçleri oldukça kısadır. Bu da gelişmekte olan ülkelerde elektronik bankacılık faaliyetlerini 

teşvik etmektedir. Ancak bu hizmetlerin banka performansına katkılarının arttırılabilmesi için 

müşteri tabanının genişletilmesi gerekmektedir (Sumra vd., 2011). 

Genel olarak gelişmekte olan ülkelere ilişkin bulgular, gelişmiş ülkelerden elde 

edilenlerle tutarlıdır. Ancak Ürdün bankaları için Khrawish ve Al-Sa’di (2011), Al-Samadi ve 

Al-Wabal (2011), Asya ülkeleri için Hosein’in (2013) ve Romanya için Gutu’nun (2014) 

bulguları bazı elektronik bankacılık faaliyetlerinin karlılığa etkisinin negatif olduğunu 

belirlemişlerdir. Al-Samadi ve Al-Wabal (2011) Ürdün’de elektronik banka faaliyetlerinin 

performansa olan etkisinin negatif olmasının müşterilerin hala geleneksel dağıtım kanallarına 

bağlı olmasından ileri geldiğini belirlemiştir. Khrawish ve Al-Sa’di (2011), Hosein’in (2013) ve 

Gutu’nun (2014) çalışmaları gelişmekte olan ülkelerde internet bankacılığının yüksek altyapı 

maliyetlerine karşın müşteri sayısının yeterli olmamasının banka karlılığını olumsuz etkilediğini 

göstermektedir. Gutu (2014) internet bankacılığı için yüksek reklam bütçesi ayıran bankalarda 

bile bu durumun değişmediğini belirlemiştir. Bu da bize söz konusu ülkelerde müşterilerinin 

hala şube temelli geleneksel banka hizmetlerini talep ettiklerini göstermektedir. Bundan ötürü 

elektronik banka hizmetlerinden beklenen maliyet düşüşü sağlanamamakta ve karlılık olumsuz 

etkilenmektedir.  

Gelişmekte olan ülkelerde, elektronik bankacılık altyapısındaki eksiklikler de beklenen 

maliyet etkinliği ve karlılık etkilerinin doğmasını engellemektedir. Bazı gelişmekte olan 

ülkelerde şubelerin bilgi işlem altyapısı yetersiz ve ATM ağları sınırlı olduğundan, elektronik 

banka faaliyetlerinin karlılığa güçlü etkileri olduğu söylenemez. Benzer durum internet 

bankacılığı faaliyetleri için de geçerlidir. Gelişmekte olan ülkelerde nispeten eski teknolojiye 

dayanan internet altyapısı bankalar için beklenen performansa ulaşılmasını engellemektedir 

(Alam vd., 2007, Gutu 2014). 

Diğer yandan bazı gelişmekte olan ülkelerde internet bankacılığı faaliyetlerinin 

çoğunlukla büyük bankalarca yapıldığı gözlenmiştir (Malhotra ve Singh, 2006, 2009). Sabit 

aktiflere daha az masraf yapan, mevduat hacmi yüksek, şube yoğunluğu düşük özel sermayeli 

büyük ölçekli bankaların internet bankacılığına yöneldiği görülmektedir. Bunlar genelde düşük 

pazar paylarını arttırmayı hedeflemektedir. Rakiplerinin internet bankacılığı faaliyetine 

başlaması da bankaların bu alana yönelimini hızlandırmaktadır (Malhotra ve Singh, 2007).  
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Nispi gelişmişlik düzeyi daha düşük bazı Afrika ülkelerinde elektronik bankacılık 

faaliyetlerinin banka performansına etkilerine dair son dönemde oldukça fazla çalışma yapıldığı 

görülmektedir. Örnek olarak Nijerya’ya üzerine Abaenewe vd. (2013), Hassan vd. (2013), 

Oyewole vd. (2013), Okiro ve Ndungu (2013) ve Kenya üzerine Aduda ve Kingoo (2012), 

Gakure ve Ngumi (2013) gibi araştırmacıların çalışmaları sayılabilir. Bunların büyük bölümü 

ele aldıkları ülkelerde elektronik bankacılık faaliyetlerinin bankalarda karlılığı arttırdığını 

sonucuna varmıştır. 

İnternet bankacılığı performans üzerindeki pozitif etkilerinin temelinde maliyet etkinliği 

sağlamasının rolü büyüktür. Şubeden yapılan bir işlemin maliyeti, aynı işlem internet sitesinden 

veya ATM’den yapıldığında %40 ila 80 oranında düşebilmektedir. İnternet bankacılığı ve diğer 

elektronik banka hizmetleri bankaların katlandıkları fiziksel genel giderleri (physical overhead 

expenses) ve ortalama işlem maliyetlerini (average operational costs) düşürmektedir (DeYoung, 

2001). Elektronik bankacılık hizmetlerini yoğun olarak kullanan bankalar “yenilikçi” 

(innovative) olarak nitelendirilmektedir. Bunların dağıtım kanalları sektöre oranla daha fazla ve 

maliyetleri sektör ortalamasının altındadır (Pigni, 2002). Burada bankalar tarafından kullanılan 

elektronik altyapının önemi büyüktür. Kullanılan altyapı geliştikçe işlem başına maliyetler 

düştüğünden karlılık yükselmektedir. Ancak müşteri kitlesinin eğitim düzeyi, bankanın web 

sitesinin fonksiyonelliği gibi faktörlerin internet bankacılığı hizmetlerinin başarısında rol 

oynadığı ifade edilmektedir. Eğitim düzeyi yüksek müşterilerin internet bankacılığı hizmetlerine 

talepleri sıradan banka müşterilerine göre daha yüksektir (Sullivan, 2000). Şayet internet ve 

diğer elektronik banka hizmetlerini kullanan banka müşterilerinin sayısı arttırılamazsa, bu gibi 

hizmetlerin bankaya olan maliyetleri kadar karlılıkları da düşük olmaktadır.  

Elektronik bankacılık faaliyetlerini tercih eden müşteriler üzerine yapılan bazı 

araştırmalar, bu gibi hizmetlerin kullanımının müşterilerin becerilerini geliştirdiği yönündedir. 

Öte yandan, müşterilerin elektronik banka hizmetleri kullanımları bankaların maliyet ve gelir 

yapılarını da etkilemektedir. Sektörde tüm bankalar benzer elektronik temelli hizmetler 

verdiklerinde ve karşılıklı olarak satış kapasitelerini dikkate almadıklarında bu hizmetlere dayalı 

karlılıkları artmamaktadır. Buna karşılık, bankalar bu alanda tamamlayıcı hizmetler 

verdiklerinde genel giderleri (operational expenses) düştüğünden gelirleri (revenues) 

artmaktadır (Dubois vd. 2011, Brush vd., 2012).  

Teknolojik yeniliklerin yükselme aşamalarında firmalar dış kaynak kullandıklarından 

etkinliğin nasıl arttırılacağı da önemli bir konudur. Etkinlikle bağlantılı sorunlar oldukça 

karmaşık olduğundan optimal bir yönetişim (governance) yaklaşımı izlenmesi gerekmektedir. 

Ankete dayalı bazı saha araştırmaları, internet bankacılığı için bankaların dışarından kaynak 

sağlamalarının etkinliklerini arttırdığını göstermiştir. Ama teknoloji düzeyindeki artış etkinlikle 

(efficiency) uyum gösterme (adaptability) arasında bir ikileme de (trade-off) neden olmaktadır. 

Bankalar teknolojik gelişmeleri değişen müşteri ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerine yansıtmak 

durumundadırlar (Weigelt ve Sarkar, 2012). Ayrıca müşterilerin yeni ve daha teknolojik 

ürünlere alışması da zaman almaktadır. Bu bağlamda ürünlerin tasarımı ve sunumu önem 

kazanmaktadır. 

II. EKONOMETRİK ANALİZ VE ULAŞILAN BULGULAR 

ANALİZ YÖNTEMİ: PANEL GRANGER NEDENSELLİK TESTLERİ 

Analizlerde elektronik bankacılık ürünleri ile banka performansı ve maliyeti arasındaki 

karşılıklı etkileşimler panel Granger nedensellik testleri ile araştırılacaktır. 1969’da Granger 
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nedensellik testini zaman serilerinin analizi için geliştirilmiş olmasına rağmen, kesit ve zaman 

boyutları olan panel verilerin analizinde de kullanılabilecek kadar esnek bir analiz aracıdır. 

Holtz-Eakin vd. (1988), Hurlin ve Venet (2001), Hurlin (2004, 2005) çalışmalarıyla geliştirilen 

panel Granger testi, “nedensellik olmadığı” (non-casuality) savını test eder.  

Panel Granger testi önemli avantajlar sunmaktadır. Bunlar münferit heterojenliği 

(individual heterogeneity) kontrol altına alması, özellikle kesite oranla zaman boyutu uzun 

örneklemlerde (sample) regresyon tahmininin doğruluğunu arttırması, tanımlama sorunlarını 

azaltması (özellikle münferit dinamikler için) ve toplama eğilimi (aggregation bias) olmaksızın 

geçici etkileri  modelleyebilmesi şeklinde sıralanabilir (Lin ve Ali, 2009).  

Doğrusal bir panel veri modeli çerçevesinde iki değişken arasındaki nedensellik 

aşağıdaki eşitliğe göre test edilebilir: 

( ) ( )

1 1

K K
k k

it i it k it k it

k k

y y x    

 

         (1) 

Burada i i kesitleri arasındaki münferit spesifik etkiyi kapsar, (k) ve (k) 

katsayılarınınsa tüm kesitler için sabit oldukları varsayılmıştır. Holtz-Eakin, Newey ve Rosen 

(1988) öncü niteliğindeki çalışmasında, tüm kesitler için x ve y arasındaki nedenselliğe karşı (1) 

= … = (K) = 0 şeklindeki yokluk hipotezi test ediliyordu. Bununla birlikte bu yaklaşım bazı 

ciddi sorunlar doğurduğundan günümüzde kullanılmamaktadır. Öncelikle testin 

uygulanabilmesi için (k) ve (k) katsayıları için tahmincilerin elde edilmesi gerekmektedir. 

Ancak sabit etkiler tahmincisi (fixed effect estimator) dinamik panel veri modellerinin tahmini 

için eğilimli ve tutarsızdır. Özellikle de nispeten kısa zaman boyutları olan ve çok sayıda kesit 

içeren veriler için. İkinci sorun zaman boyutu kısa olan panel veri setlerinde yokluk hipotezi 

bakımından Wald istatistiğinin standart bir dağılımının (standart distribution) olmamasıdır. 

Ayrıca bu haliyle homojenliği temel almaktadır (Lin ve Ali, 2009). 

B. VERİ SETİ 

Çalışmada 23 ülkenin elektronik bankacılık, banka maliyeti ve performansı verileri 

kullanılmıştır. Örneklemde yer alan ülkelerin adları Ek Tablo 1’de sunulmaktadır. 2005-2013 

dönemini kapsayan veriler yıllıktır ve toplam gözlem sayısı 207’dir. Çalışmada kullanılan 

değişkenlerin logaritmaları alınmıştır. Bazı ülkelere dair gözlemlerde eksiklikler bulunduğundan 

ve/veya logaritmaları hesaplanamadığından veri seti dengesiz yapıdadır. ATM, Pos makineleri 

ve basılan kart sayıları Bank of International Settlements’den (BIS), banka performansını 

yansıtan ROA ve ROE dizileri ile banka maliyetlerinin toplam gelirlere oranı IMF ve Dünya 

Bankasının resmi internet sitelerindeki istatistiklerden derlenmiştir.  
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C. BULGULAR 

Analizlerin ilk aşamasında değişkenlerin yapıları tanımsal istatistikler ve panel birim 

kök testleri yardımıyla araştırılmıştır. Tanımsal istatistikler Tablo 1’de sunulmaktadır. log(Pos) 

dışındaki hiçbir değişken normal dağılmamaktadır. log(Bas.Krt) sağa doğru, bunun haricindeki 

değişkenler sola doğru çarpık bir dağılıma sahiptir. Hemen tüm değişkenler dik bir dağılım 

yapısı sergileseler de, log(Mal/Gel) ve log(ROE) değişkenlerinin dağılımları daha diktir. 

Tablo 1: Tanımsal İstatistikler 

  

log(Maliyet/Gelir) log(ROA) log(ROE) log(ATM) log(POS) log(Bas.Krt.) 

Ortalama 

 

4.0527 -0.1250 2.5671 3.5354 6.3408 5.1377 

Medyan 

 

4.0968 -0.0783 2.6849 3.8670 6.4452 5.0862 

Maksimum 

 

5.1337 1.3863 3.7705 6.2538 9.2716 9.0393 

Minimum 

 

3.1276 -3.0180 -0.3662 0.5306 3.7910 2.6391 

Std.Sapma 

 

0.2552 0.7781 0.6075 1.3411 1.2054 1.4125 

Çarpıklık 

 

-0.3836 -0.6409 -1.8073 -0.3847 0.0403 0.4743 

Basıklık 

 

6.1664 3.6456 8.1877 2.4731 2.3351 2.8177 

Jarque-Bera 

 

91.1111 16.6513 323.1496 6.8494 3.3270 7.5418 

  

[0.0000] [0.0002] [0.0000] [0.0326] [0.1895] [0.0230] 

Gözlem Sayısı 

 

206 194 194 189 178 194 

Değişkenlerin durağanlıkları Levin, Lin ve Chu (2002) tarafından geliştirilen “t”, Im, 

Pesaran ve Shin (2003) tarafından geliştirilen “W”, Choi (2001) tarafından geliştirilen “ADF-

Fisher” panel birim kök testleri ile araştırılmıştır. Sonuçlar Tablo 2’de sunulmaktadır. 

Değişkenlerin tümünün düzey hallerinde durağan oldukları belirlenmiştir. 

Analizlerin ikinci aşamasında değişkenler arası nedensellik ilişkileri araştırılmıştır. 

Ancak elektronik bankacılık değişkenlerinin birbirleriyle olan etkileşimleri kasten göz ardı 

edilmiş, sadece bu değişkenlerle performans ve maliyet ölçütleri arasındaki ilişkiler dikkate 

alınmıştır. Ayrıca kesit başına gözlem sayısının nispeten düşük olması nedeniyle testler üç 

gecikmeyle sınırlandırılmıştır. Granger panel nedensellik testlerinin sonuçları Tablo 3’de 

sunulmaktadır. Değişkenlerin hiçbiri arasında karşılıklı nedensellikler olduğu belirlenememiştir. 

Banka maliyetlerinin etkisini yansıtan log(Mal/Gel) değişkeninden ayrı ayrı tüm elektronik 

bankacılık değişkenlerine doğru güçlü nedensellik ilişkileri vardır. Ancak bu ilişkiler sadece 1. 

gecikme için geçerlidir, diğer gecikme uzunluklarında anlamlı ilişkilere rastlanmamıştır. 

Karlılık temelinde banka performansını yansıtan log(ROA) ve log(ROE) değişkenleri ile 

elektronik bankacılık değişkenleri arasında da güçlü tek yönlü nedensellikler söz konusudur. Bu 

nedensellik ilişkileri, genelde performans ölçütünden ilgili elektronik bankacılık değişkenine 

doğrudur. Performans ölçütleri ile log(ATM) dışındaki tüm değişkenler incelenen üç gecikme 

uzunluğunda da ilişkiliyken, performans ölçütlerinin belirtilen değişken ile ilişkileri sadece 

birinci gecikmede gözlenmektedir. Analizlerde maliyet ve performans ilişkisi de araştırılmış, 

sadece bir gecikmeli testlerde log(Mal/Gel)’den log(ROE)’ye doğru anlamlı bir ilişki 

saptanabilmiştir. 
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Tablo 2: Panel Birim Kök Testleri 

 

log(Maliyet/Gelir) log(ROA) log(ROE) 

 

Test p Değeri Test p Değeri Test p Değeri 

Levin, Lin ve Chu t Testi* -7.922 0.000 -17.925 0.000 -10.534 0.000 

Im, Pesaran ve Shin W Testi** -2.425 0.008 -4.160 0.000 -2.704 0.003 

ADF - Fisher Ki Kare Testi** 73.885 0.006 92.153 0.000 83.377 0.001 

PP - Fisher Ki Kare Testi** 86.548 0.000 108.504 0.000 98.255 0.000 

Gecikme Sayısı*** 1 

 

1 

 

1 

 

 

log(ATM) log(POS) log(Bas.Krt.) 

 

Test p Değeri Test p Değeri Test p Değeri 

Levin, Lin ve Chu t Testi* -5.216 0.000 -5.483 0.000 -8.502 0.000 

Im, Pesaran ve Shin W Testi** -3.013 0.001 -1.536 0.062 -2.050 0.020 

ADF - Fisher Ki Kare Testi** 81.417 0.001 66.956 0.009 67.870 0.012 

PP - Fisher Ki Kare Testi** 124.148 0.000 107.359 0.000 81.754 0.001 

Gecikme Sayısı*** 1 

 

1 

 

1 

 (*) Ho: Genel birim kök süreci olduğu varsayılır. 

(**) Ho: Münferit birim kök süreci olduğu varsayılır. 

(***) Gecikme sayısı Scwarz bilgi kriterine göre belirlenmiştir. 

Elde edilen bulgular topluca değerlendirildiğinde, elektronik bankacılık unsurlarının 

banka performansı üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı, ama performans artışlarının bankaların 

elektronik bankacılık unsurlarını arttırmalarında güçlü bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Banka 

maliyetleri ise, elektronik banka unsurlarını etkiledikleri halde bunlardan etkilenmemektedir. 

Maliyetler banka karlılık performansının doğal bir bileşeni olduğundan, bankaların birim 

bankacılık işlemi başına maliyetlerini büyük oranda düşüren elektronik banka ürünlerine yatırım 

yaptıklarını kestirmek hiç de zor olmayacaktır. Sektörde özellikle daha karlı olan bireysel 

bankacılık alanındaki güçlü rekabetten ötürü, karlı bankaların elektronik altyapılarını 

geliştirmek için yatırım yapmaları da beklenen bir sonuçtur. Dolayısıyla rekabet güçlerini 

korumak ve karlılıklarını arttırmak isteyen bankaların, elektronik bankacılık unsurlarına maliyet 

temelinde yatırım yaptıkları söylenebilir. Muhtemelen çetin rekabet koşulları nedeniyle bu 

değişkenlerin karlılığa dayalı performans üzerindeki etkileri doğrudan ve açık bir şekilde 

gözlenememektedir. 
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Tablo 3: Panel Granger Nedensellik Testleri 

Gecikme Sayısı: 1 2 3 

 Yokluk Hipotezi: F Testi Anlam. F Testi Anlam. F Testi Anlam. 

LOG(ATM)   LOG(MAL/GEL) 0.0271 0.8695 0.3924 0.6762 0.3603 0.7818 

LOG(MAL/GEL)   LOG(ATM) 10.9729 0.0011 1.1947 0.3059 1.3560 0.2599 

LOG(POS)   LOG(MAL/GEL) 0.3059 0.5810 0.4199 0.6580 0.1453 0.9325 

LOG(MAL/GEL)   LOG(POS) 6.3298 0.0129 1.1763 0.3117 0.6501 0.5846 

LOG(BAS.KRT)   LOG(MAL/GEL) 0.1463 0.7026 0.4865 0.6158 0.4795 0.6971 

LOG(MAL/GEL)   LOG(BAS.KRT) 5.3109 0.0224 1.1842 0.3090 0.5909 0.6222 

LOG(ATM)   LOG(ROA) 0.1706 0.6802 0.1158 0.8908 0.7567 0.5215 

LOG(ROA)   LOG(ATM) 26.2809 0.0000 1.7605 0.1766 0.6821 0.5654 

LOG(POS)   LOG(ROA) 0.0003 0.9871 0.0106 0.9894 0.1884 0.9040 

LOG(ROA)   LOG(POS) 29.6701 0.0000 3.5228 0.0330 2.2690 0.0870 

LOG(BAS.KRT)   LOG(ROA) 0.4125 0.5217 0.3020 0.7399 1.0458 0.3764 

LOG(ROA)   LOG(BAS.KRT) 28.8115 0.0000 4.7871 0.0100 4.7036 0.0043 

LOG(ATM)   LOG(ROE) 0.2165 0.6424 0.08279 0.9206 0.88421 0.4527 

LOG(ROE)   LOG(ATM) 13.5787 0.0003 1.32563 0.2697 1.12502 0.3436 

LOG(POS)   LOG(ROE) 0.1090 0.7419 0.04188 0.959 0.20594 0.892 

LOG(ROE)   LOG(POS) 19.0005 0.0000 2.84986 0.0623 3.21153 0.0275 

LOG(BAS.KRT)   LOG(ROE) 0.2708 0.6036 0.99669 0.3722 1.50153 0.2197 

LOG(ROE)   LOG(BAS.KRT) 17.5196 0.0001 2.84839 0.0619 3.52425 0.0182 

LOG(MAL/GEL)   LOG(ROA) 1.1309 0.2892 0.1202 0.8869 1.4731 0.2267 

LOG(ROA)   LOG(MAL/GEL) 1.1192 0.2917 0.4981 0.6088 0.1650 0.9197 

LOG(MAL/GEL)   LOG(ROE) 2.8977 0.0907 1.0508 0.3527 1.7249 0.1670 

LOG(ROE)   LOG(MAL/GEL) 1.8698 0.1734 0.9184 0.4018 0.3506 0.7888 

(*) Anlamlı %10 ve daha yüksek düzeyde anlamlı olan test değerleri koyu olarak belirtilmiştir. 

( ) simgesi solundaki değişkenin sağındakinin Granger nedeni olmadığını ifade etmektedir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada aralarında Türkiye’nin de olduğu 23 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin 

verilerinden hareketle elektronik bankacılık ürünlerinin bankaların karlılık performansları ve 

maliyetleriyle olan ilişkileri araştırılmıştır. 2005-2013 dönemini kapsayan ve yıllık verilerden 

meydana gelen bir örneklem yardımıyla panel nedensellik testleri uygulanmıştır. Ulaşılan 

sonuçlar beklenenin aksine elektronik banka ürünleri ile performans arasında iki yönlü değil, tek 

yönlü güçlü ilişkiler olduğunu göstermiştir. Bu ilişkinin yönü, karlılık performansını yansıtan 

ölçütlerden elektronik bankacılık göstergelerine doğrudur. Diğer yandan banka maliyetleri ile 

söz konusu değişkenler arasında da tek yönlü bir nedensellik belirlenmiştir. Nedenselliğin yönü 

maliyetlerden elektronik bankacılık değişkenlerine doğrudur. Ancak bu nedensellik ilişkileri 

uzayan gecikmelerde kaybolmaktadır. 

Ele alınan örneklemde yer alan ülkelerin farklı yapı ve özellikler sergiledikleri çok 

açıktır. Bu gerçeklik gözden uzak tutulmadan bulguların yorumlanması gerektiği hatırda 

tutulmalıdır. Genelde bireysel bankacılık ürünlerini kapsayan elektronik bankacılık yatırımları 

yüksek kurulum maliyetlerine karşın operasyonel maliyetlerde ciddi tasarruflar sağladıklarından 
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tercih edilmektedir. Bankaların kazançlarına doğrudan ve açık katkıları gözlenmese de, birim 

başına işlem maliyetlerini düşürmek isteyen bankaların bu gibi unsurlara yatırım yaptıkları 

söylenebilir. Bireysel banka piyasaları nispi riskleri düşük ve karlılıkları yüksek olduğundan, 

bankalar arasında en fazla rekabet yaşanan alanlardandır. Dolayısıyla bu piyasalarda paylarını 

korumak isteyen bankaların maliyet optimizasyonunu da gözeterek elektronik bankacılık 

araçlarına önem verdikleri sonucuna varılabilir. Ulaşılan bulgular, bu tespit ve 

değerlendirmelere önemli ölçüde dayanak teşkil etmektedir. Ancak daha kesin yargılara 

varılabilmesi için daha kapsamlı veri setleri ile ileri deneysel çalışmalar yapılması 

gerekmektedir. 
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KAPASİTE KULLANIM ORANLARININ ENFLASYONİST ETKİSİ TÜRKİYE İÇİN 

GEÇERLİ Mİ?  

Yrd. Doç. Dr. Özge KORKMAZ* 

Prof. Dr. Nebiye YAMAK** 

 

ÖZET 

 Bu çalışmanın amacı, 2007:01-2016:01 dönemi için kapasite kullanım oranı ile 

enflasyon oranı arasındaki fonksiyonel ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmada imalat sanayisi 

kapsamındaki 22 alt sektöre ilişkin veriler kullanılmış, En Küçük Kareler ve ARDL 

yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda En Küçük Kareler yöntemi aracılığıyla 

tahmin edilen enflasyon modelleri için optimal kapasite kullanım oranının belirlenemezken; 

ARDL yöntemi aracılığıyla tahmin edilen enflasyon denklemlerinden sadece tekstil, deri, ağaç, 

kağıt, fabrikasyon, bilgisayar ve başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalat 

sektörleri için optimal kapasite kullanım oranı belirlenebilmiştir. Çalışmadan elde edilen 

bulgular çerçevesinde, söz konusu sektörler için optimal kapasite kullanım oranının aşılması 

durumunda ilgili sektörlerde enflasyonist bir etki olabileceği söylenebilmektedir.   

JEL Kodu: D24, E30, E31 

IS THE INFLATIONIST EFFECT OF THE UTILIZATION RATIOS VALID FOR TURKEY? 

Abstract 

 The purpose of this study is to investigate the functional relationship between capacity 

utilization rate and inflation rate for the period of 2007:01-2016:01. In the study, data on 22 sub-

sectors of manufacturing industry have been used, and Ordinary Least Squares and the ARDL 

method have been separately utilized. In the analysis of the study, optimal capacity utilization 

rate could not be identified for the inflation models which were estimated by the Ordinary Least 

Squares. However, it was found only for textile, leather, wood, paper, fabrication, machinery 

and equipment sectors not classified elsewhere when inflation models were estimated by the 

ARDL approach.  In the light of the findings of the present study, it can be concluded that there 

will exist an inflationary effect whenever the capacity utilization rate exceeds the optimal rate in 

the sectors mentioned above  

 

GİRİŞ 

Literatürde kapasite kullanım oranının enflasyonu etkileme yönü ve derecesi konusunda 

iki farklı görüş mevcuttur. İlk görüş, kapasite kullanım oranının fiyatlar genel düzeyinin istikrar 

kazandığı veya enflasyon oranının sıfır olduğu optimal kapasite kullanım oranının üzerine 

çıkması halinde enflasyonist baskıların kaçınılmaz olacağını savunmaktadır. Böyle bir durumda 

üretim seviyesinin yükselmesi üretim faktörlerinin talebini ve kullanımını artıracak ve sonuçta 
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işsizlik gibi ekonomik aylakların ortadan kalkmasına neden olacaktır.  Üretim faktörlerine olan 

talebin artması faktör fiyatlarının ve dolayısıyla maliyetlerinin yükselmesine yol açacaktır. Bu 

da enflasyon üzerinde baskı oluşturacaktır (Garner;1994, McElhattan;1985, Tatom;1994 ve 

Finn;1995). Karşıt görüş ise, kapasite kullanım oranının optimal seviyesinin üzerine çıkması 

durumunda enflasyonist baskıların oluşmayacağını ileri sürmektedir. Bu görüşün temelinde 

yatan asıl neden ekonomilerin geçmişe kıyasla daha fazla dışa açık olmaları ve hızlı verimlilik 

artışlarıdır. Ekonomi genelinde ortaya çıkacak olan yurtiçi kapasite açığı ithalat vasıtasıyla 

giderilebilecek ve dolayısıyla optimal üstü kapasite kullanım oranı enflasyonist baskılar 

oluşturmayacaktır (Epstein;1994).  

Bu yaklaşımlardan hareketle, literatürde kapasite kullanım oranı ile enflasyon oranı 

arasındaki fonksiyonel ilişkiyi ampirik olarak araştıran birçok çalışmanın, makro boyutta olduğu 

dikkat çekmektedir. Aynı zamanda alt sektörler bazında enflasyon ile kapasite kullanım oranları 

arasındaki ilişkiyi Türkiye için inceleyen herhangi bir çalışmanın var olmadığı fark edilmiştir. 

Oysa ki her bir sektörün imalat sürecinin ve girdilerinin aynı olmadığı bilinmektedir. Dolayısı 

ile her sektörün işleyişinin, ihtiyaçlarının ve etkilendiği faktörlerin farklı olduğu düşünülerek, 

bu çalışmada kapasite kullanım oranı ile üretici fiyat endeksi arasındaki ilişki alt sektörler 

bazında Türkiye özelinde 2007-2016 dönemi dikkate alınarak incelenmek istenmiştir. Bu 

doğrultuda, çalışmada alt sektörlere ilişkin üretici fiyat endeksinden hareketle hesaplanan 

enflasyon oranları ile kapasite kullanım oranları arasındaki fonksiyonel ilişkinin varlığı ortaya 

konulmak ve varsa bu ilişkilerin hangi sektörler için geçerli olduğu belirlenmek istenmektedir. 

I. LİTERATÜR 

Literatürde kapasite kullanım oranı ile enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen 

birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalardan biri McElhattan (1978) tarafından yapılmıştır. 

McElhattan (1978), çalışmasında ABD imalat sanayi için 1954-1977 dönemini ele alarak, 

kapasite kullanım oranı ile enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Optimal kapasite 

kullanım oranının %82 olarak belirlendiği bu çalışmada, kapasite kullanım oranındaki artışın 

enflasyonist etki yarattığı belirlenmiştir. Morrison (1978), 1959-1980 dönemi için ABD’de 

otomobil endüstrisi için tek çıktılı ve çift maliyetli kapasite kullanımını dinamik monopol firma 

modeli çerçevesinde incelemiştir. Çalışmasında kapasite kullanımına ilişkin teorik çerçeve ele 

alınmıştır. Ayrıca korelasyon analizinden de yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda, tek çıktılı ve 

çift maliyetli kapasite kullanım oranının kapasite kullanım ölçütü için önemli bir gösterge 

olduğu belirtilmiştir. McElhattan (1985), bir diğer çalışmasında ABD için 1954-1983 dönemi 

için arz yönlü olarak kapasite kullanım oranı ile enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. 

Optimal kapasite kullanım oranının yaklaşık %82 olarak belirlendiği bu çalışmada da, reel döviz 

kurundaki değişimin ve petrol fiyatlarındaki değişimin enflasyonu etkilediği gözlenmiştir. 

Gittings (1989) ise, çalışmasında ABD ekonomisinde 1971-1988 dönemini dikkate almış ve 

diğer çalışmalardan farklı olarak hem imalat sanayi hem de alt sektör itibariyle kapasite 

kullanım oranı ile enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi incelemiştir.  Çalışmada optimal kapasite 

kullanım oranının %80-%81 aralığında olduğu ve alt sektörler için ise %79 ile %89 arasında 

değiştiği belirlenmiştir. Bauer (1990), ABD ekonomisini 1953-1989 dönemini dikkate aldığı 

çalışmasında kapasite kullanım oranını içsel olarak ele almış ve Granger nedensellik 

yönteminden yararlanmıştır. Çalışmada enflasyon ile kapasite kullanım oranları arasında çift 

yönlü nedenselliğin var olduğu belirlenmiştir. Garner (1994), çalışmasında ABD ekonomisi için 

1964-1993 dönemini; reel döviz kuru, enflasyon ve kapasite kullanım oranları ile petrol fiyatları 

değişkenlerini dikkate alarak, kapasite kullanım oranı ile enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi 

araştırmıştır. Çalışmada kapasite kullanım oranının enflasyonist bir etki yaratmadığı ve kapasite 
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kullanım oranının %82 olarak gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. Finn (1996), 1953-1995 

dönemi için ABD’nde kapasite kullanım oranı ile enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Çalışmada etki-tepki ve korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. Çalışma 

sonucunda, ani enerji fiyat artışlarının yaşandığı 1973-1974 dönemi ile 1979 yılında enflasyon 

ve kapasite kullanım oranı arasında negatif bir ilişki olduğu, enflasyon artarken kapasite 

kullanım oranının düştüğü görülmüştür. Daha sonraki dönemlerde ise enflasyon ve kapasite 

kullanım oranının birlikte hareket ettiği ve ilgili değişkenler arasında pozitif bir ilişki olduğu 

bulunmuştur.  

Corrado ve Mattey (1997), çalışmalarında kapasite kullanımının enflasyonist süreçteki 

rolünü incelemişlerdir. Çalışma sonucunda kapasite kullanım oranındaki hareketliliklerin temel 

olarak toplam talepte ortaya çıkan şoklardan kaynaklandığı ve bu durumun ekonominin pozitif 

eğimli toplam arz eğrisi boyunca hareket etmesine neden olduğu bulunmuştur. Ayrıca, 

çalışmada kapasite kullanım oranı arttığında enflasyonun hızlandığı belirlenmiştir.  

Kanada için kapasite kullanım oranı ile enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi ekonometrik 

yöntemler aracılığıyla araştıran Baylor (2001), ham petrol fiyatları, döviz kuru ve ham madde 

fiyatlarını dahil ettiği çalışmasında optimal kapasite kullanım oranının yaklaşık %82 olduğunu 

tespit etmiştir. Nahuis (2003), çalışmasında 1972-1996 dönemini, Belçika, Fransa, Almanya, 

Yunanistan, İtalya, İngiltere, Hollanda ve İrlanda ülkelerini ele almış ve ilgili dönemde ilgili 

ülkelerde kapasite kullanım oranının enflasyonu etkileyip etkilemediğini araştırmıştır. Bu 

doğrultuda çalışmada ithalat fiyatları ve birim emek maliyetleri dikkate alınmıştır. Çalışmada 

her bir ülke için optimal kapasite kullanım oranı belirlenmiş ve İtalya’nın en düşük kapasite 

kullanım oranına, Almanya’nın ise en yüksek kapasite kullanım oranına sahip olduğu 

gözlenmiştir.   

Melihovs and Zasova (2009), çalışmalarında Letonya için 1995-2008 dönemini dikkate 

almış ve ithalat, petrol fiyatları, kapasite kullanım oranı ve enflasyon oranı değişkenlerinden 

yararlanmışlardır. Çalışmada Kalman Filtre analizi yöntemi kullanılmış ve analiz sonucunda 

optimal kapasite kullanım oranının %67 olduğu, dönem bazında ise bu oranların %60-%71 

arasında gerçekleştiği belirlenmiştir. Nakibullah ve Shebeb (2013) ise, Bahreyn’de enflasyon ve 

kapasite kullanım oranı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma 1985-2002 ve 2002-2012 

dönemleri için ayrı ayrı ele alınmıştır. Çalışmada ARDL ve Granger nedensellik yöntemleri 

kullanılmıştır. Çalışma sonucunda 1985-2002 dönemi için kapasite kullanım oranının enflasyon 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı ancak 2002-2012 dönemi için kapasite kullanım 

oranı ve enflasyon arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişkinin var olduğu gözlenmiştir. 

Türkiye için kapasite kullanım oranı ile enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmalardan biri olan Yamak ve Küçükkale (2000), çalışmalarında 1985-1999 dönemini 

dikkate almışlardır. Çalışmada optimal kapasite kullanım oranı %76 olarak tespit edilmiş ve 

kapasite kullanım oranındaki artışın enflasyonist etki yaratacağı sonucuna varılmıştır. 1985:1-

1999:1 dönemi için Türkiye’de enflasyon ve kapasite kullanım oranları arasındaki ilişkiyi 

inceleyen Yamak ve Zengin (2000) ise, çalışmalarında VAR ve nedensellik analizlerinden 

yararlanmışlardır. Çalışmada, kapasite kullanım ve enflasyon oranlarının yanı sıra, M2 para 

arzı, büyüme oranı, 1994 krizi kukla değişkeni, mevsimsel hareketleri gösteren kukla değişken 

ve enerji fiyatları büyüme oranı ile çalışılmıştır. Analiz sonucunda kapasite kullanım oranından 

enflasyona doğru tek yönlü nedenselliğin var olduğu gözlenmiştir. Türkiye’de fiyat istikrarının 

sağlandığı optimal kapasite kullanım oranını 1987:1-2004:4 dönemi için belirlemeyi amaçlayan 

Yamak ve Ceylan (2006), çalışmalarında kamu ve özel sektör kesimleri için ayrı ayrı enflasyon 

(TEFE ve TÜFE) ve kapasite kullanım oranlarını dikkate almışlardır. Çalışmada optimal 
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kapasite kullanım oranının yaklaşık olarak %75 olduğu ve optimal kapasite kullanım oranının 

üzerinde gerçekleşen kapasite kullanım oranının enflasyon üzerinde anlamlı bir etkiye neden 

olmadığı tespit edilmiştir. Ancak optimal kapasite kullanım oranının altında kapasite kullanım 

oranının olması durumunda enflasyon oranları ile kapasite kullanım oranı arasında negatif bir 

ilişkinin var olduğu gözlenmiştir. Arabacı ve Arabacı (2008), çalışmalarında Türkiye için 1991-

2008 dönemini dikkate almış ve optimal kapasite kullanım oranının değişimini araştırmışlardır. 

Çalışmada kapasite kullanım oranının enflasyonist bir gösterge olabileceği belirlenmiştir. 

Türkiye için 1991-2006 ve 2007-2012 dönemlerini dikkate alan Abdioğlu (2013) ise, 

çalışmasında, Kalman Filtre analizinden yararlanmıştır. Analiz sonucunda optimal kapasite 

kullanım oranının  %76-%79 civarında olduğu ve 1991-2006 dönemi için ilgili değişkenler 

arasındaki pozitif ilişkinin 2007-2012  dönemi için geçerli olmadığı belirlenmiştir. 

II.VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Çalışmada uzun dönem kapasite kullanım oranı ile uzun dönem enflasyon oranı 

arasındaki fonksiyonel ilişki Türkiye için 2007:01-2016:01 dönemi dikkate alınarak araştırılmak 

istenmektedir. Bu bağlamda üretici fiyatlarının logaritmik dönüşümlerinin birinci devresel farkı 

alınarak enflasyon oranı (π) elde edilmiştir.  Çalışmada hesaplanan enflasyon ile kapasite 

kullanım oranları (KKO) Hodrick-Prescott yöntemiyle filtrelemeye tabi tutulmuş ve böylece 

ilgili değişkenlerin uzun dönem değerleri elde edilmiştir. Çalışmada uzun dönem enflasyon 

oranı “πLR” ile uzun dönem kapasite kullanım oranı ise “KKOLR” şeklinde gösterilmiştir. 

Çalışmanın zaman boyutu üçer aylık verilerden oluşmaktadır ve çalışmada kullanılan veriler 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan temin edilmiştir. Çalışmada ele alınan imalat sanayi 

sektörleri kapsamında yer alan 22 alt sektöre ait bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: İmalat Sanayi Sektöründe Yer Alan Alt Sektörlere Ait Bilgiler 

Sektör 

kısaltması 
Açıklaması 

Sektör 

kısaltması 
Açıklaması 

Ağaç Ağaç ve mantar ürünlerinin imalatı İçecek İçeceklerin imalatı 

Ana Metal Ana metal sanayi  Kağıt Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 

Bilgisayar 
Bilgisayarların, elektronik ve optik 

ürünlerin imalatı  
Kimyasal 

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin 

imalatı  

Deri Deri ve ilgili ürünlerin imalatı  Kok 
Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol 

ürünleri imalatı 

Diğeru Diğer ulaşım araçlarının imalatı Kayıt 
Kayıtlı medyanın basılması ve 

çoğaltılması 

Diğer 
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin 

imalatı  
Mobilya Mobilya imalatı 

Motor 
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve 

yarı treyler (yarı römork) imalatı   
Giyim Giyim eşyalarının imalatı 

Temel Ecz. 
Temel eczacılık ürünlerinin ve 

eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı   
Kauç Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı  

Elektrik Elektrikli teçhizat imalatı Fabrikas 
Fabrikasyon metal ürünlerinin imalatı 

(Makine ve teçhizat hariç) 

Başka 
Başka yerde sınıflandırılmamış makine 

ve teçhizat imalatı  
Tekstil Tekstil ürünlerinin imalatı  

Gıda Gıda ürünlerinin imalatı Tütün Tütün ürünlerinin imalatı 

Çalışmada enflasyon oranı ile kapasite kullanım oranı arasındaki kuadratik ilişki (1) 

numaralı denklem aracılığıyla araştırılmak istenmektedir.  

π = β0 + β1KKO + β2KKO
2                                       (1) 
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(1) numaralı denklemden hareketle fiyat istikrarının sağlandığı optimal kapasite 

kullanım oranı hesaplanabilmektedir. Bu denklem 
𝑑2π

𝑑(𝐾𝐾𝑂2)
≥ 0 kısıdını sağlıyorsa 

𝑑π

𝑑(𝐾𝐾𝑂)
= 0 

türev eşitliğinden hareketle fiyat istikrarının sağlandığı optimal kapasite kullanım oranı: 𝐾𝐾𝑂 =
−𝛽1

2𝛽2
   eşitliğiyle elde edilir. (1) numaralı denkleme göre;  

𝑑π

𝑑(𝐾𝐾𝑂)
= 𝛽1 + 2𝛽2𝐾𝐾𝑂. Ayrıca bu 

modelde katsayıların her birinin istatistiki olarak anlamlı olması ve  𝛽2 ≥ 0  ile 𝛽1 < 0 

kısıtlarının sağlanması gerekmektedir (Yamak ve Ceylan; 2006:6-7). Her bir sektör için tahmin 

edilecek olan (1) numaralı denkleme zaman indisi ve hata terimi eklenmesi ile (2) numaralı 

denklem elde edilebilmektedir. 

π𝑡 = β0 + β1KKO𝑡 + β2KKO𝑡
2 + 휀𝑡                          (2) 

(2) numaralı denklem aracılığıyla optimal kapasite kullanım oranı hesaplanabilmektedir. 

 Çalışmada (2) numaralı denklemden hareketle, En Küçük Kareler ve ARDL yöntemi 

aracılığıyla enflasyon oranı ile kapasite kullanım oranı arasındaki kuadratik ilişkinin ortaya 

konulması amaçlanmıştır. Zaman serilerinde model sonuçlarının güvenilir olabilmesi için 

serilerin durağan olduğu seviye/farklar ile çalışılmalıdır. Aynı zamanda ARDL modelinin 

uygulanabilmesi için ele alınan değişkenlerin seviyesinde ya da birinci farkında durağan olması 

gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmada birim kök testlerinden biri olan Dickey Fuller (1979) 

tarafından geliştirilen Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) testinden yararlanılacaktır. 

Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığı ARDL sınır testi ile 

belirlenebilmektedir.  

Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi sınır testi ile sınamak için kullanılan 

modelin çalışmamıza uyarlanmış şekli aşağıdaki gibidir: 

∆π𝑡=β
0

*
+∑ αi

*∆πt-i
p

i=1 +∑ β
1,i

*
∆KKOt-i

p

i=1 +∑ β
2,i

* ∆KKO𝑡−𝑖
2p

i=1 + δ0πt-1 + δ1KKOt-1+δ2KKO𝑡−1
2 +μ

t
*         (3) 

(3) numaralı denklem ARDL modelini ifade etmektedir ve bu ARDL modelinde yer 

alan ∆ birinci dereceden farkları; αi δi ve β*
j,i’ler değişken katsayılarını; µ*

t hata terimini; p ise 

bağımlı ve bağımsız değişkenlerin gecikme uzunluğunu göstermektedir. ARDL modelinde 

değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olup olmadığını belirlemek için F istatistiği 

kullanılır ve değişkenler arasında sınır testine ilişkin H0 hipotezi aşağıdaki gibidir: 

H0: δ0= δ1= δ2= 0            (4) 

Pesaran vd. (2001), tüm değişkenlerin I(0) ya da I(1) oldukları iki uç durum için 

sırasıyla alt ve üst sınır tablo kritik değerlerini oluşturmuşlardır. Hesaplanan F istatistiği I(1) üst 

sınır değerinden büyük çıkması durumunda değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var 

olduğuna karar verilmektedir. Eşbütünleşme olması durumunda ise değişkenler için uzun dönem 

esneklik katsayılarının tahminine geçilir. Bu tahmin için Pesaran ve Shin (1999)’in ARDL 

modeli kullanılır. 

π𝑡=β
0
+∑ αiπt-i

p

i=1 +∑ β
1,i

KKOt-i
p

i=1 +∑ β
2,i
KKO𝑡−𝑖

2p

i=1 +μ
t
                      (5) 

(5) numaralı ARDL modelinde KKO bağımsız değişkeni için uzun dönem esneklik 

katsayısı (β1), (5) numaralı regresyon modelinin parametreleri kullanılarak aşağıdaki gibi 

hesaplanır: 

�̂�1 =
∑ �̂�1,𝑖
𝑝
𝑖=1

1−∑ �̂�𝑖
𝑝
𝑖=1

                 (6) 
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Uzun dönem esneklik katsayıları hesaplandıktan sonra ARDL için hata düzeltme modeli 

(HDM) aşağıda gösterildiği gibi tahmin edilir: 

        ∆πt=β
0

*
+ϕECt-1∑ αi

*∆πt-i
p

i=1 +∑ β
1,i

*
∆KKOt-i

p

i=1 +∑ β
2,i

*
∆KKO𝑡−𝑖

2p

i=1 +εt      (7) 

(7) numaralı ARDL-HDM’de ECt-1 hata düzeltme teriminin katsayısının, 0 ile -1 

arasında bir değer alması ve aynı zamanda bu katsayının istatistiki olarak anlamlı olması 

gerekmektedir.  

III.BULGULAR 

Zaman serilerinde regresyon analiz sonuçlarının güvenilir sonuçlar verebilmesi için 

serilerin durağan olması gerekmektedir. Durağanlık şartını sağlamayan zaman serilerinin 

kullanıldığı analizlerde, denklemlere ait yüksek belirlilik katsayıları ile anlamlı t ve F 

istatistikleri elde edilebilmektedir. Ancak elde edilen sonuçlar gerçek ilişkileri yansıtmayabilir. 

Bu nedenle model tahminlerinde serilerin durağan oldukları seviye/farklar ile çalışılması 

gerekir. Çalışmada ilk olarak serilerin durağan olduğu seviye/farklar belirlenmiş ve (2) numaralı 

model En Küçük Kareler Yöntemi aracılığıyla tahmin edilmiştir. Bu modelin sonuçları 

incelendiğinde enflasyon oranı ile kapasite kullanım oranı arasında ikinci dereceden fonksiyonel 

bir ilişkinin gerçekleşmediği görülmüştür. Çalışmada optimal kapasite kullanım oranının 

belirlenememesi nedeniyle, ilgili model sonuçlarına ait herhangi bir bulguya yer verilmemiştir.  

Çalışmada ARDL yöntemi aracılığıyla uzun dönemde enflasyon oranı ile kapasite 

kullanım oranı arasındaki ilişkinin var olup olmadığı ortaya konulmak istenmektedir. Bu 

bağlamda çalışmada ilk olarak sektör enflasyonlarına ve sektör kapasite kullanım oranlarına 

ilişkin tanımlayıcı istatistiklere yer verilmek istenmiştir. İlgili bulgular Tablo 2’de ve Tablo 3’te 

raporlanmıştır. 

Tablo 2: Sektör Enflasyonlarına İlişkin Tanıtıcı İstatistikler 
 Π πLR 

Sektör Ortalama Standart Sapma JB Ortalama Standart Sapma JB 

Gıda 0.023 0.016 0.447 0.023 0.002 19.083 a 

İçecek 0.017 0.017 1.738 0.017 0.003 1.738 

Tütün 0.009 0.026 5.600 c 0.009 0.004 4.281 

Tekstil 0.019 0.029 20.779 a 0.019 0.004 11.509 a 

Giyim 0.012 0.028 0.565 0.012 0.003 4.063 

Deri 0.016 0.022 0.202 0.016 0.003 4.547 

Ağaç 0.014 0.018 1.050 0.014 0.005 3.363 

Kağıt 0.014 0.024 0.979 0.022 0.002 19.083 a 

Kayıt 0.011 0.017 6.209 b 0.011 0.003 3.652 

Kok 0.010 0.122 1.448 0.010 0.045 7.062 b 

Kimyasal 0.017 0.031 0.807 0.017 0.003 10.651 a 

Temel Ecz. -0.006 0.024 22.812 a -0.006 0.009 8.188 b 

Kauç 0.016 0.020 2.088 0.016 0.003 4.976 c 

Diğer 0.014 0.013 7.247 b 0.014 0.003 3.150 

Ana Metal 0.013 0.081 21.553 a 0.013 0.010 8.217 b 

Fabrikas 0.014 0.025 30.965 a 0.014 0.004 3.152 

Bilgisayar 0.007 0.049 5.725 c 0.007 0.010 4.521 

Elektrik 0.014 0.019 0.087 0.014 0.006 2.656 

Başka 0.015 0.022 22.900 a 0.015 0.003 9.473 a 

Motor 0.013 0.022 0.223 0.013 0.007 4.631 c 

Diğer 0.008 0.032 11.574 a 0.008 0.011 3.106 

Mobilya 0.018 0.023 3.338 0.018 0.008 3.278 
a, b ve c ; ilgili istatistiğin sırasıyla  %1; %5 ve %10 seviyesinde anlamlı olduğunu ifade etmektedir. JB: Jarque-Bera istatistik 

değerini göstermektedir. 
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Tablo 3: Kapasite Kullanım Oranlarına İlişkin Tanıtıcı İstatistikler 

 KKO KKOLR 

Sektör Ortalama Standart 

Sapma 

JB Ortalama Standart 

Sapma 

JB 

Gıda 71.509 2.773 0.595 71.509 1.053 19.054 a 

İçecek 64.925 7.952 2.678 64.925 1.597 7.144 b 

Tütün 69.220 8.589 8.679 b 69.220 4.869 5.805 c 

Tekstil 76.092 4.384 27.996 a 76.092 1.925 4.442 

Giyim 75.538 3.372 35.312 a 75.538 1.492 4.198 

Deri 63.728 4.851 0. 512 63.728 2.528 2.783 

Ağaç 76.471 4.896 33.271 a 76.471 1.379 3.074 

Kağıt 78.460 4.098 3.358 78.460 2.252 3.009 

Kayıt 71.053 3.583 0.871 71.053 2.487 5.412 c 

Kok 76.036 11.776 1.261 76.036 4.769 3.501 

Kimyasal 76.421 5.143 5.443 c 76.421 2.437 3.745 
Temel Ecz 73.675 3.497 0.681 73.675 1.483 7.583 c 

Kauç 72.737 4.159 50.570 a 72.737 0.474 14.686 a 

Diğer 76.043 5.153 17.843 a 76.043 0.936 1.348 
Ana Metal 77.381 5.096 2.053 77.381 2.597 10.246 a 

Fabrikas 69.211 5.259 30.755 a 69.211 2.119 3.015 

Bilgisayar 75.984 6.843 0.881 75.984 4.902 3.228 

Elektrik 75.648 4.137 1.639 75.648 1.058 30.871 a 

a, b ve c ; ilgili istatistiğin sırasıyla  %1; %5 ve %10 seviyesinde anlamlı olduğunu ifade 

etmektedir. JB: Jarque-Bera istatistik değerini göstermektedir. 

ARDL modelinin tahmini için serilerin seviyesinde ya da birinci farkında durağan 

olması gerekmektedir. Dolayısı ile çalışmada ARDL modellerinin tahmin edilip edilmeyeceğine 

karar verebilmek adına Genişletilmiş Dickey-Fuller testi ile uzun dönem enflasyon (πLR) ve 

kapasite kullanım oranlarının (KKOLR ) seviye değerleri için birim kök analizi yapılmış ve elde 

edilen bulgular Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4: I(0) İçin ADF Birim Kök Test Sonuçları 

I(0) İçin 𝐊𝐊𝐎𝐋𝐑 𝛑𝐋𝐑 

Sektör Sabit Terimli Sabit Terimli ve 

Trendli 

Sabit Terimli Sabit Terimli ve 

Trendli 

Gıda -2.038 -4.263 b -1.321 -3.374 c 

İçecek 1.881 -0.861 -1.942 -1.938 

Tütün 1.597 -2.329 -2.605 -0.548 

Tekstil -4.289 a -5.039 a -3.801 a -3.701 b 

Giyim -6.932 a -3.605 b -3.346 b -5.283 a 

Deri -4.521 a -2.353 -3.924 a 0.665 

Ağaç -3.639 b -4.869 a -2.304 -0.991 

Kağıt -1.245 -6.572 a -1.919 -3.756 b 

Kayıt -2.159 -4.972 a -2.685 c -1.862 

Kok -3.002 b -1.451 0.599 -2.856 

Kimyasal -5.341 a 0.465 0.901 -1.549 

Temel Ecz -7.162 a -3.564 b 0.290 -4.218 b 

Kauç -2.122 -3.863 b -2.717 c -1.604 

Diğer -2.119 -4.053 b -2.507 -3.459 c 

Ana Metal -1.174 -7.623 a -0.628 0.319 
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I(0) İçin 𝐊𝐊𝐎𝐋𝐑 𝛑𝐋𝐑 

Sektör Sabit Terimli Sabit Terimli ve 

Trendli 

Sabit Terimli Sabit Terimli ve 

Trendli 

Fabrikas -2.278 -6.697 a -3.290 b -5.252 a 

Bilgisayar -4.082 a -4.078 a -2.615 -4.136 b 

Elektrik -4.695 a -4.900 a -3.133 b -1.188 

Başka -0.646 -3.307 c -0.313 -4.033 b 

Motor -2.146 -5.581 a -2.794 c -3.321 c 

Diğer -5.768 a -7.030 a 1.870 -3.709 b 

Mobilya -4.831 a 1.814 -1.746 -2.930 
a, b ve c; ilgili katsayının sırasıyla %1; %5 ve %10 seviyesinde anlamlı olduğunu ifade etmektedir.  

Maksimum gecikme sayısı 9 olarak alınmıştır. Schwarz (SIC) bilgi kriterine göre uygun gecikme sayısı 

belirlenmiştir. 

Tablo 4’ten görüldüğü üzere hem sabit terimli hem de sabit terimli ve trendli birim kök 

denklem sonuçlarına göre giyim ve tekstil sektörüne ilişkin kapasite kullanım oranı ile 

enflasyon oranı değişkenleri seviyelerinde durağandır. Ne var ki,  sabit terimli birim kök 

denklemine göre söz konusu seriler seviyelerinde durağan değildir. Bazı seriler için durağanlık 

konusunda çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Bu durumda ilgili serilerin grafikleri incelenmiş ve 

hangi birim kök denklem sonuçlarının dikkate alınması gerektiğine karar verilmiştir. Serilerin 

grafiklerinin incelenmesinin ardından tüm değişkenlerin seviyesinde durağan olmadığı 

belirlenmiştir. Bu doğrultuda durağan olmayan serilerin öncelikle birinci devresel farklarında; 

birinci farklarında durağan olmayan serilerin ise ikinci devresel farklarında durağan olup 

olmadığı araştırılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5: I(1) ve I(2) İçin ADF Birim Kök Test Sonuçları 

I(1) İçin 𝐊𝐊𝐎𝐋𝐑 𝛑𝐋𝐑 

Sektör Sabit Terimli 
Sabit Terimli ve 

Trendli 
Sabit Terimli 

Sabit Terimli 

ve Trendli 

İçecek -4.123 a -4.182 b -2.949 c -3.889 b 

Tütün -4.634 a -3.503 b -3.667 b -5.286 a 

Deri -5.283 a -3.169 c -5.276 a -6.127 a 

Ağaç -3.976 a -5.033 a -2.607 c -3.3400 b 

Kok -5.229 a -4.595 a -3.203 b -3.234 a 

Kimyasal -3.151a -3.171c -0.232 -1.223 

Kauç -3.711a -6.462 a -3.216 c -3.662 b 

Ana Metal -4.555 a -3.175 c -0.139 -2.844 

Mobilya -0.580 -4.277 b -1.254 -1.106 

I(2) İçin 𝐊𝐊𝐎𝐋𝐑 𝛑𝐋𝐑 

Sektör Sabit Terimli 
Sabit Terimli ve 

Trendli 
Sabit Terimli 

Sabit Terimli 

ve Trendli 

Kimyasal -4.218 a -4.098 a -3.645 b -4.193 b 

Ana Metal -4.185 a -6.565 a -3.306 a -3.362 b 

Mobilya -3.852 a -4.547 a -3.440 b -3.513 b 

a, b ve c; ilgili katsayının sırasıyla %1; %5 ve %10 seviyesinde anlamlı olduğunu ifade etmektedir.  

Maksimum gecikme sayısı 9 olarak alınmıştır. Schwarz (SIC) bilgi kriterine göre uygun gecikme sayısı 

belirlenmiştir. 

Tablo 5 incelendiğinde sadece mobilya imalatı, ana metal sanayi ve kimyasal ürünlerin 

imalatına ilişkin uzun dönem enflasyon oranının ikinci devresel farkında durağan olduğu 
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görülür. Dolayısı ile ilgili sektörler için ARDL yönteminin uygun olmadığı sonucuna 

varılmıştır.  

Çalışmanın bu aşamasında seviyesinde ve birinci devresel farkında durağan olan seriler 

için ARDL yöntemine başvurulmuş ve ARDL modeline ilişkin uzun dönem katsayıları tahmin 

edilmiştir. Elde edilen bulgular ise Tablo 6’da gösterilmiştir. ARDL modellerinde optimal 

gecikme sayısı olarak belirlenen 4 gecikmenin dikkate alınması durumunda, (X’X) matrisinin 

determinant değerinin sıfır çıktığı durumlar gözlenmiştir. Bir diğer ifadeyle, enflasyon 

denklemlerinde ikinci derece terimden dolayı zaman zaman çoklu doğrusal bağlantı sorunu ile 

karşılaşılmıştır. Dolayısı ile sözü geçen durumlarda enflasyon denklemlerinde gecikme 

sayısında bazen 2 gecikmeye kadar zorunlu olarak inilmiştir. Gecikme uzunluğunun 

optimalinden düşük olması nedeniyle ise birçok sektörde ARDL modelinin çalışmadığı 

belirlenmiştir. 

Tablo 6: ARDL Uzun Dönem Katsayıları  

Sektör Uzun Dönem Katsayılar 

 Model 𝜷𝟎 𝜷𝟏 𝜷𝟐 Optimal KKO 

Gıda (1,1,1) Katsayı işaretleri teoriye uygun ve istatistiksel anlamlı değil. 

İçecek (1,1,0) İstatistiksel olarak anlamlı fakat ters işaretli. 

Tütün (3,3,3) İstatistiksel olarak anlamlı fakat ters işaretli. 

Tekstil (3,2,2) 11.051 a -0.2876 a 0.00187 a 76.89 

Giyim (1,1,1) Katsayı işaretleri teoriye uygun ve istatistiksel anlamlı değil. 

Deri (2,2,2) 0.158  a -0.00547 a 0.000051 a 53.62 

Ağaç (3,2,4) 0.9743 a -0.02349 a 0.000144 a 81.56 

Kağıt (2,2,2) 1.5413 b -0.04009 b 0.000236 b 84.94 

Kayıt (3,3,1) Uzun dönem ilişkisi yok. HDT  pozitif 

Kok (3,3,3) Uzun dönem ilişkisi yok. HDT  pozitif 

Kimyasal  ARDL uygun değil. Enflasyon 2 devresel farkta durağan. 

Temel Ecz (2,2,2) Katsayı işaretleri teoriye uygun değil ve anlamlı değil. 

Kauç (4,3,4) Katsayı işaretleri teoriye uygun değil ve anlamlı değil. 

Diğer (2,2,0) Katsayı işaretleri teoriye uygun değil ve anlamlı değil. 

Ana Metal  ARDL uygun değil. Enflasyon 2 devresel farkta durağan. 

Fabrikas (3,3,1) 1.127 a -0.03476 a 0.000270 a 64.37 

Bilgisayar (3,4,0) 1.829 b -0.0485 b 0.00032 b 75.78 

Elektrik (1,1,1) Katsayı işaretleri teoriye uygun değil ve anlamlı değil. 

Başka (4,2,4) 0.941 a -0.02613 a 0.00018 a 72.58 

Motor (4,3,3) Katsayı işaretleri teoriye uygun değil ve anlamlı değil. 

Diğeru (2,2,3) Katsayı işaretleri teoriye uygun değil ve anlamlı değil. 

Mobilya  ARDL uygun değil. Enflasyon 2 devresel farkta durağan. 
a, b ve c; ilgili katsayının sırasıyla %1; %5 ve %10 seviyesinde anlamlı olduğunu ifade etmektedir. HDT: Hata 

düzeltme terimi olarak ifade edilmektedir. 

Tablo 6’da, imalat sanayi kapsamında yer alan 22 alt sektör için fiyat istikrarının 

sağlandığı optimal kapasite kullanım oranlarına ilişkin bulgular yer almaktadır. Çalışmada 22 alt 

sektörün tamamı için optimal kapasite kullanım oranı belirlenememiştir. Çünkü daha önce 

belirtildiği gibi her bir alt sektör için optimal kapasite kullanım oranının belirlenebilmesi için 

modelde yer alan katsayıların tek tek anlamlı olması  ve (2) numaralı denklemdeki 𝛽2 ≥ 0 ile 

𝛽1 < 0 kısıtlarının sağlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda Tablo 6 incelendiğinde, tekstil, 

deri, ağaç, kağıt, fabrikasyon, bilgisayar ve başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 

imalat sektörlerine ait modellerdeki katsayıların istatistiki olarak anlamlı olduğu ve katsayı 

kısıtlarının sağlanabildiği görülmektedir. Dolayısı ile çalışmada optimal kapasite kullanım oranı 
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ilgili 7 sektör için belirlenebilmiş ve elde edilen optimal kapasite kullanım oranları Tablo 6’da 

verilmiştir.  

Tablo 6 optimal kapasite kullanım oranlarına ilişkin sonuçlar için ele alındığında, ilk 

olarak tekstil sektörü için optimal kapasite kullanım oranın %76.89 olduğu söylenebilmektedir. 

Deri sektöründe fiyat istikrarını sağlayan optimal kapasite kullanım oranı ise %53.62 olarak 

belirlenmiştir. Ağaç ve mantar ürünlerinin imalatı için optimal kapasite kullanım oranı %81.56; 

kağıt ve kağıt ürünleri imalatı için optimal kapasite kullanım oranı %84.94 ve fabrikasyon metal 

ürünleri imalatı (Makine ve teçhizat hariç) için bu oran %64.37 olarak bulunmuştur. Ayrıca 

bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı için fiyat istikrarını sağlayan optimal 

kapasite kullanım oranının %75.58 ve başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı  

için optimal kapasite kullanım oranının ise %72.58 olduğu tespit edilmiştir. 

Optimal kapasite kullanım oranlarının belirlenebildiği sektörler için ARDL modeline 

ilişkin diagnostik test sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7: Diagnostik Test Sonuçları  

Sektör Otokorelasyon İstikrarlılık JB Hata Düzeltme Sınır  

İstatistiği 

Tekstil 0.003 Var 1.462 -0.039 a 21.966 a 

Deri 1.985 Yok 0.683 -0.273 a 50.751 a 

Ağaç 0.605 Kısmen 0.535 -0.151 a 11.656 a 

Kağıt 14.181 a Kısmen 0.933 -0.119 a 45.392 a 

Fabrikas 0.828 Var 0.560 -0.065 a 22.827 a 

Bilgisayar 0.332 Var 3.608 -0.027 a 22.433 a 

Başka 4.537 Kısmen 9.541 -0.132 a 12.234 a 

a, b ve c; ilgili istatistiğin sırasıyla %1; %5 ve %10 seviyesinde anlamlı olduğunu ifade 

etmektedir. JB: Jarque-Bera istatistik değerini göstermektedir. 

 Uzun dönem ilişkinin saptandığı modellerin diagnostik test sonuçları, tahminin genelde 

başarılı olduğuna işaret etmektedir. Sektör bazında tek tek diagnostik test sonuçları ele 

alındığında, sadece kağıt ve kağıt ürünleri imalatı sektörüne ilişkin ARDL modelinde 

otokorelasyon sorunu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca tüm modeller için sınır test istatistiği 

istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Dolayısı ile ilgili sektörler için enflasyon oranı ile 

kapasite kullanım oranı arasında uzun dönemde bir ilişkinin var olduğu rahatlıkla 

söylenebilmektedir. 

 Çalışmada 7 sektör için hata düzeltme terimi beklendiği gibi negatif işaretli ve istatistiki 

olarak anlamlı çıkmıştır. Bu sektörler için hata düzeltme katsayısının aldıkları değerlerin 0 ile -1 

arasında olduğu gözlenmiştir. Dolayısı ile sistemin azalan ve dalgalı olarak dengeye yöneldiği 

söylenebilmektedir (Narayan ve Smyth, 2006:339). Ayrıca tekstil, fabrikasyon metal ürünleri 

(makine ve teçhizat hariç)  ve bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı için tahmin 

edilen ARDL modellerindeki katsayıların istikrarlı olduğu;  ağaç ve mantar ürünlerinin imalatı, 

kağıt ve kağıt ürünleri imalatı ve başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı için 

tahmin edilen ARDL modelindeki katsayıların ise kısmen istikrarlı olduğu gözlenmiştir. 

Çalışmada deri sektörü için tahmin edilen ARDL modellerindeki katsayıların istikrarlı olmadığı 

belirlenmiştir.  
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SONUÇ 

İktisat literatürü, kapasite kullanım oranı ile enflasyon oranı arasındaki fonksiyonel 

ilişkinin varlığını araştıran çalışmalar yönünden zengindir. Ancak Türkiye özelinde alt sektörler 

bazında enflasyon ile kapasite kullanım oranı arasındaki fonksiyonel ilişkiyi inceleyen çalışma 

yok denecek kadar azdır. Mevcut çalışma ile bu eksikliğin giderilebileceği düşünülmüş ve 

çalışmada Türkiye’de imalat sanayi kapsamında yer alan 22 alt sektör için kapasite kullanım 

oranı ile enflasyon oranı arasındaki fonksiyonel ilişkinin varlığı ve varsa bu ilişkilerin hangi 

sektörler için geçerli olduğu belirlenmek istenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 2007:01-2016:01 

dönemi ele alınmıştır. Çalışmada üretici fiyat endeksinden hareketle elde edilen enflasyon oranı 

ile kapasite kullanım oranı değişkenleri ile çalışılmış ve ilgili değişkenler Hodrick-Prescott 

yöntemiyle filtrelemeye tabi tutularak uzun dönem değerleri analize katılmıştır.  

Çalışmada ilk olarak EKK yöntemi ile her bir sektör için enflasyon denklemleri elde 

edilmiş ve 22 alt sektör için optimal kapasite kullanım oranı belirlenmeye çalışılmıştır. Ancak 

enflasyon model sonuçları incelendiğinde enflasyon oranı ile kapasite kullanım oranı arasında 

herhangi anlamlı bir ilişki bulunamadığı gibi, tüm alt sektörler için optimal kapasite kullanım 

oranı da belirlenememiştir. Ardından ARDL yöntemi aracılığıyla 22 alt sektör için enflasyon 

denklemleri elde edilmiş ve bu sektörlere ait enflasyon modellerinden sadece 7 sektör için 

optimal kapasite kullanım oranı belirlenebilmiştir. Bir diğer ifadeyle, Türkiye’de enflasyon ile 

kapasite kullanım oranı arasındaki fonksiyonel ilişkinin sadece sözü geçen 7 sektör için var 

olduğu söylenebilmektedir. Dolayısı ile, bu sektörler için yürütülecek olan istikrar 

programlarında kapasite kullanım oranı ile enflasyon oranı arasındaki fonksiyonel ilişkilerin 

dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir. Optimal kapasite kullanım oranının belirlenebildiği 

sektörler ise şunlardır: tekstil, deri, ağaç, kağıt, fabrikasyon, bilgisayar ve başka yerde 

sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalat.  

Çalışmada optimal kapasite kullanım oranı tekstil sektörü için %76.89; deri sektörü için 

%53.62; ağaç ve mantar ürünlerinin imalatı için %81.56; kağıt ve kağıt ürünleri imalatı için 

%84.94; fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) için %64.37; bilgisayar, 

elektronik ve optik ürünlerin imalatı için  %75.58 ve başka yerde sınıflandırılmamış makine ve 

teçhizat imalatı için  %72.58 olarak belirlenmiştir.  

Çalışma alt sektörler bazında optimal kapasite kullanım oranının belirlenmesi yönüyle 

özgün olsa da, optimal kapasite kullanım oranının sayısal büyüklüğü anlamında Türkiye için 

yapılmış bazı çalışmalarla paralellik göstermektedir. Örneğin tekstil sektörü için optimal 

kapasite kullanım oranı %76.89 olarak bulunduğu daha önce belirtilmişti. Bu sonuç Abdioğlu 

(2012)’nun çalışmasında Kalman filtre analizi aracılığıyla 1991-2006 dönemi için bulunan 

optimal kapasite kullanım oranı aralığında yer almaktadır. Yamak ve Ceylan (2006) ise 

çalışmalarında özel ve kamu kesimi için optimal kapasite kullanım oranını %75-%77 aralığında 

bulmuşlardır. Benzer şekilde bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı için hesaplanan 

optimal kapasite kullanım oranının da bu aralıkta yer aldığı söylenebilmektedir. 

Alt sektör bazında elde edilen optimal kapasite kullanım oranlarında en yüksek optimal 

kapasite kullanım oranının kağıt ve kağıt ürünleri, ardından ağaç ve ağaç ürünlerinin imalatına 

ait; en düşük optimal kapasite kullanım oranının ise deri ve ardından fabrikasyon metal ürünleri 

imalatı olduğu dikkat çekmektedir. Türkiye için yapılmış olan çalışmalardan farklı olarak bahsi 

geçen sektörlerin optimal kapasite kullanım oranının diğer çalışmalarda belirlenen optimal 

kapasite kullanım oranının üzerinde veya altında gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. Ancak 

çalışmada belirlenen optimal kapasite kullanım oranlarının üzerinde gerçekleşen bir kapasite 

kullanım oranının enflasyonist baskı yaratıp yaratmayacağı hususunda bir bulguya 
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varılamamıştır. Dolayısı ile ilerleyen çalışmalarda bu 7 alt sektör için enflasyon ile kapasite 

kullanım oranları arasındaki ilişkinin simetrik olup olmadığının araştırılabileceği 

düşünülmektedir. 
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Özet 

Türkiye’de 2001 yılı itibariyle Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı (GEGP) kapsamında 

para ve kur politikasında gelecek dönem enflasyonuna odaklanan bir politika izlemeye 

başlamıştır. Bu çalışmanın amacı TCMB’ in temel politika amacı olan faiz oranlarının GEGP ile 

enflasyonla mücadelede kullanılmaya başlanmasıyla faiz oranları ve enflasyon arasındaki 

ilişkiyi test etmektir. Bu bağlamda beklenen enflasyon ve faiz oranı ilişkisi üzerine olan teoriler 

önem kazanmaktadır. Bu çalışmada geleneksel Fisher etkisi ile vergi uyarlamalı Fisher etkisinin 

varlığı test edilerek politika önermesi yapmak amaçlanmaktadır.  Türkiye için Fisher etkisinin 

geçerliliğini test eden literatürde birçok çalışma var iken, bu çalışmalarda nominal faiz 

getirilerine uygulanan gelir vergisi dikkate alınmamıştır. Bu çalışmada farklı olarak, gelir 

vergisinin dikkate alındığı ve alınmadığı iki ayrı veri gurubuyla çalışılmıştır. Çalışmada üç aylık 

faiz oranına göre düzenlenen serilerde 2003-2015 dönemi arası aylık veriler kullanılmıştır. 

Nominal faiz oranı olarak mevduat faiz oranları kullanılırken, enflasyon TÜFE yardımıyla 

hesaplanmıştır. 

Fisher etkisi araştırılırken serilerin entegre derecelerinin belirlenmesinde ADF, KPSS gibi 

geleneksel birim kök testlerinden yararlanılmıştır. Uzun dönem ilişkinin araştırılmasında ise 

ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Gelir vergisinin dikkate alınmadığı veri setiyle 

yapılan çalışmada literatürdeki çalışmalarla paralel olarak güçlü Fisher etkisinin geçerli olduğu 

yönünde bulgular elde edilmiştir. Vergi uygulaması dahil edilmiş veri setiyle yapılan analiz 

sonuçlarına göre uzun dönem katsayılarında önemli bir düşüş meydana  gelse de %95 güven 

aralığında standart hata dikkate alındığında Fisher etkisi olarak faiz ve enflasyon arasındaki 

ilişki geçerliliğini korumaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı, Enflasyon Hedeflemesi, Fisher Etkisi, 

Vergi Uyarlamalı Fisher Etkisi, ARDL Sınır Testi 

 

GİRİŞ 

Türkiye’de Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı (GEGP) ile para ve kur politikasında 

gelecek dönem enflasyonuna odaklanan bir politika izlenmesi hedeflenmiştir. Şubat 2001 

krizinden sonra TCMB, dalgalı kur rejimini benimserken, kısa vadeli faiz oranlarına ilişkin 

kararlarını da fiyat istikrarı temel hedefine uygun olarak gelecek dönem enflasyonundaki olası 

gelişmeleri göz önünde bulundurarak almayı amaçlamıştır. Böylece toplam arz-talep dengesini 

etkileyebilecek olası dışsal şokların analizi ve faiz seyrinde alınan kararlarlar yardımıyla 

enflasyon beklentileri ve makro görünüme şekil verilmesi planlanmıştır. Gecelik faiz oranlarının 
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değiştirilmesi bankaların borç verme oranlarını değiştirerek yatırım kararlarını, mevduat faiz 

oranlarını değiştirerek de tüketim kararlarını etkilemektedir. Dolayısıyla faiz kanalıyla yatırım 

ve tüketim harcamaları değişmektedir. Bu durum toplam talebi etkilemektedir. Para politikası 

aracı olarak gecelik faiz oranlarının merkez bankası tarafından değiştirilmesi piyasadaki kısa 

dönemli diğer faiz oranlarını etkilerken uzun dönemli faizlere de sinyal vermektedir. Faiz 

oranlarının artması, yurt içi varlık fiyatlarını yükselterek döviz kurunun değerlenmesine sebep 

olur. Ayrıca, faiz oranlarının ve beklenen enflasyonun düzeyi finansal varlıkların değerini 

etkilemektedir. Bu durum hane halkının tasarruf-harcama eğilimlerini etkilerken firmalarda 

yatırım-tüketim eğilimlerini etkileyerek talep üzerinde etkili olur. Faiz oranlarının artmasıyla 

genelde tasarruf miktarları artarken, yatırımlar azalır böyle bir durumda toplam talep de azalır. 

Bu nedenlerle para politikası kararları piyasada bekleyişlerini şekillendirmede önemli bir unsur 

olmaktadır. (T.C.M.B. Bilançosu Açıklamalar, Rasyolar ve Para Politikası Yansımaları, 2006) 

TCMB 2001 Para Politikası Hedefler ve Uygulama metninde, 2001 krizinin ardından 

geçilen GEGP kapsamında enflasyon hedeflemesinin başarısı için istikrarlı kur ve faizin olması 

gerektiği vurgulanmıştır. Nitekim ekonomide belirgin bir şok olmadığı sürece TCMB açıkladığı 

söylemleriyle parelel hareket edebilmiştir. Böylece enflasyon oranında faizlerle paralel bir 

şekilde belirgin düşüş yaşanmaya başlamıştır. Örneğin kriz öncesi dönemde 2006 yılı için 

enflasyon raporlarının söylemlerini incelersek sıkı para politikası duruşunu daha net bir şekilde 

görebiliriz. Bu söylemler: 

“• OCAK 2006: “... kısa vadeli faizlerin yılın ilk aylarında yatay bir seyir izlediği ve sonrasında 

kademeli olarak aşağı indiği ...”  

• NİSAN 2006: “...önümüzdeki dönemde politika faizlerinin aşamalı olarak düşürüldüğü ...”  

• TEMMUZ 2006: “... Merkez Bankası’nın, Haziran ayındaki tedbirlere ilave olarak 2006 

yılının kalanında ölçülü bir parasal sıkılaştırma yoluna gittiği, 2007 yılında ise politika faizlerini 

kademeli olarak düşürdüğü ...”  

• EKİM 2006: “Para politikasının mevcut sıkı duruşunun 2007 yılının son çeyreğinin başına 

kadar korunduğu ve sonrasında ölçülü bir faiz indirimine gidildiği ...” şeklindedir.  

Böylece, 2006 Haziran ayından itibaren uygulanan parasal sıkılaştırmanın 2007 yılında 

temel enflasyon göstergelerinde belirgin bir düşüş yaratmıştır.   

2007 yılının Ağustos ayından itibaren ekonomiye konut kredisi piyasasında yüksek 

riskli konut kredilerine ilişkin olumsuz gelişmelere bağlı olarak oluşan finansal kriz yön 

vermiştir.  Artan endişelerin küresel finansal piyasalarda yarattığı bozulma, finansal olmayan 

sektörleri ve gelişmekte olan ülkeleri içine alacak şekilde genişlemeye başlamıştır. 2008 yılı 

Ağustos ve Eylül aylarında gelişmiş ülkeler, finansal piyasalardaki gerginliği azaltmak amacıyla 

piyasalara eşgüdümlü olarak yüklü miktarlarda likidite sağlamışlardır. Ayrıca, Çin Merkez 

Bankası tüketici fiyatlarındaki hızlı artışa dikkat çekerek 2008 yılında sıkı para politikası 

uygulama kararı almasına rağmen, doğal afetler sonrasında oluşan sorunları çözmek amacıyla, 

açık piyasa işlemleri ve mevduat munzam oranları gibi para politikası araçlarını kullanarak, 

genişletici para politikası uygulamıştır. (2008 IV. Çeyrek Enflasyon Raporu) 

2009 Yılında para ve kur Politikası metninde, 2008 yılının son çeyreğinde, küresel mali 

krizin şiddetlenmesinin bir sonucu olarak dünya genelinde finansal koşulların para politikası 

duruşunun gerektirdiğinin ötesinde ek bir sıkılaşmaya maruz kaldığı görüldüğünden, ülkemizde 

de benzer bir uygulamaya gidilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bunun sonucunda, Merkez 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

493 

 

Bankası finansal koşullardaki ek sıkılaşmayı bertaraf etmek amacıyla son dönemde kısa vadeli 

faiz oranlarında ölçülü bir indirime gitmiştir. 

2010 Yılında para ve kur Politikası metninde, Merkez Bankası, krizin derinleşmesinin 

ardından uluslararası kredi piyasalarındaki ve küresel ekonomideki sorunların iç ve dış talebi 

uzunca bir müddet sınırlamaya devam edeceği öngörüsünden hareketle, kriz sürecinde iktisadi 

faaliyet üzerinde oluşabilecek tahribatı sınırlamaya odaklanmıştır. Bu kapsamda Merkez 

Bankası, 2008 yılı Kasım ayında parasal genişleme sürecini başlatmış ve gelişmekte olan 

ülkeler içinde faiz indirimlerine en erken başlayan merkez bankaları arasında yer almıştır. 

Kriz döneminde, özellikle gelişmiş ülke merkez bankaları piyasalara olağanüstü 

düzeylerde likidite sağlamış, uygulanan mali destek programları sonucu bütçe açıkları da çok 

yüksek boyutlara ulaşmıştır. Ancak, alışılmadık ölçüde gevşek para politikaları ile genişleyici 

maliye politikalarının gereğinden fazla uzun sürdürülmesi, ekonomilerde bir yandan yeni 

dengesizliklere yol açma potansiyeli taşırken, diğer yandan kontrol edilmesi oldukça maliyetli 

olabilecek enflasyon risklerini artırmaktadır. Bu nedenle 2010 yılı itibariyle para politikaları 

açısından en fazla tartışılan konulardan biri küresel kriz sırasında alınan önlemleri geri alma ve 

para politikalarını normalleştirme operasyonlarını içeren “çıkış stratejileri”dir. (2010 Çıkış 

Stratejisi) 

Nitekim, piyasaların ihtiyacın üzerinde fonlanması, piyasadaki gecelik faiz oranlarının 

dalgalanmasını engellemeye yönelik, doğrudan kriz yönetimine ilişkin bir uygulamadır. 

Dolayısıyla, çıkış stratejisi kapsamında öncelikli değerlendirilmesi gereken unsur, piyasada 

likidite açığı devam ederken, teknik faiz ayarlaması koşullarının nasıl oluşacağının 

öngörülmesidir. 

Böylece 2010 Çıkış Stratejisi Metninde yer aldığı üzere ilk aşamada, kriz süresince 

etkin olarak kullanılan piyasanın ihtiyacından daha fazla fonlanması şeklindeki politika 

çerçevesinde arz edilmekte olan miktar tedricen azaltılmaya başlanacaktır. (Bu süreçte, Merkez 

Bankası, repo ihaleleri ile yaptığı fonlamayı, gün sonunda piyasada daha az atıl likidite kalacak 

şekilde belirlemeye başlamış ve gün sonunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo – Ters 

Repo Pazarı’nda ve bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadede 

gerçekleştirdiği borçlanma tutarı azaltmıştır.) Bu dönemde; Merkez Bankası’nın ilan ettiği 

gecelik borçlanma faiz oranı para politikası açısından referans faiz oranı niteliğini 

sürdürmektedir.  

2011 yılında yayınlanan Para ve Kur Politikası metinleri incelendiğinde ise Merkez 

Bankasının kredi piyasasında gözlenen olumlu gelişmeleri ve iktisadi faaliyetteki toparlanma 

eğilimini de dikkate alarak, kriz döneminde devreye sokulan geçici likidite desteklerini geri 

çektiğini, bu kapsamda piyasaya ihtiyacından fazla sağlanan likiditeyi kademeli olarak 

azaltırken zorunlu karşılık oranlarını arttırdığı görülmüştür.  

Küresel kriz sonrası dönemde ise gelişmiş ülkelerin uyguladıkları geleneksel olmayan 

politikalar ve bu politikalara ilişkin belirsizlikler, gelişmekte olan ülke faizlerinin küresel para 

politikası gelişmelerine ve gelişmiş ülkelere dair açıklanan verilere aşırı duyarlı hale gelmesine 

neden olmuştur. Bu süreçte TCMB’nin geniş faiz koridoru ve sıkı likidite politikasının bir arada 

kullanıldığı bir para politikası çerçevesi uygulayarak Türkiye ekonomisinin küresel şoklara karşı 

hassasiyetini azaltmayı amaçlamıştır. 

TCMB Para ve Kur 2016 Yılı raporuna göre 2013 Mayıs sonrası dönemde küresel para 

politikalarına dair yaşanan gelişmeler neticesinde gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy 

akımlarında çıkışlar gözlenmiştir. Türk lirasında yaşanan belirgin değer kaybı enflasyonu ve 
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enflasyon beklentilerini olumsuz etkilemiştir. Bu süreçte TCMB, 1 haftalık repo faiz oranı, faiz 

koridoru, Türk lirası ve yabancı para likidite politikaları ve zorunlu karşılık araçlarını aktif bir 

şekilde kullanmıştır. 2013 yılında uygulanan bu aktif politikalarda 1 haftalık repo faiz oranları 

ve uygulanan faiz koridoru sayesinde küresel oynaklığın Türkiye ekonomisine olan olumsuz 

etkilerini sınırlanarak enflasyon görümünde yaşanan bozulmayı gidermeyi amaçladığı 

görülmektedir. 2015 yılı genelinde izlenen sıkı likidite politikası sonucunda ortalama fonlama 

faizi kademeli olarak yükseltilmiş ve bankalararası gecelik repo faizlerinin faiz koridorunun üst 

bandında oluşması sağlanmıştır. Makroihtiyati önlemler ve para politikasındaki sıkı duruş 2015 

yılında enflasyonun yükselişini sınırlamıştır.   

TCMB 18 Ağustos 2015 tarihinde yayınladığı yol haritasında küresel para 

politikalarının normalleşmeye başlamasından önce ve sonra uygulanabilecek politikaları 

kamuoyuna açıklamıştır. Bu çerçevede, faiz koridorunun daraltılacağı ve bir hafta vadeli repo 

ihale faiz oranı etrafında daha simetrik bir hale getirileceği açıklanmıştır.  

Nominal faiz oranları uzun dönemde beklenen enflasyonla birlikte hareket etmesi para 

politikası açısından oldukça önemlidir. Eğer Fisher etkisinde bahsedildiği gibi birebir bir 

ilişkinin varlığı söz konusuysa bu durum reel faiz oranlarının yalnızca reel faktörler tarafından 

belirlendiği ve parasal politikalardan etkilenmediği anlamına gelmektedir.  

Bu çalışmada TCMB’ in temel politika aracı olan faiz oranlarının GEGP ile enflasyonla 

mücadelede kullanılmaya başlanmasıyla faiz oranları ve enflasyon arasındaki ilişki test 

edilmektedir. Bu bağlamda beklenen enflasyon ve faiz oranı ilişkisi üzerine olan teoriler önem 

kazanmaktadır. Klasik teoriye göre, nominal değişkenlerin reel değişkenler üzerinde hiçbir 

etkisi yoktur. İş gücü piyasalarında oluşan istihdam düzeyi üretim fonksiyonu kanalıyla çıktı 

miktarını belirlemektedir. Fiyat düzeyindeki değişim istihdamı etkilemediğinden çıktı miktarını 

da etkilememekte ve dik toplam arz eğrisine neden olmaktadır. Para arzında bir artış toplam 

talep eğrisini yukarı kaldırmakta ve çıktı düzeyi değişmeden fiyat düzeyinde bir artış 

olmaktadır. Bu şekilde paranın reel değişkenler üzerinde etkisinin olmamasına paranın 

yansızlığı denilmektedir.  Bu durum, beklenen enflasyon oranı ve nominal faiz oranı arasında 

bir ilişkiye neden olacaktır. Fisher etkisi olarak bilinen bu ilişki ise reel faiz oranının uzun 

dönemde sabit olduğu varsayımı altında, nominal faiz oranlarıyla enflasyon arasında birebir 

ilişki olduğu varsayılmaktadır. Yani, enflasyondaki bir artışla nominal faiz oranları aynı oranda 

artacak ancak bu artış reel faiz oranlarını etkilemeyecektir. 

Uzun dönemde, eğer reel faiz oranı, enflasyon oranını etkileyen parasal 

dengesizliklerinden etkilenmiyorsa, bu durum enflasyon ve nominal faiz oranları arasında bir 

ilişkiye neden olacak ve bu da nominal faiz oranı ile enflasyon oranı arasındaki eşbütünleşme 

ilişkisinin varlığıyla kendini gösterecektir.  Fisher etkisinin varlığı  ve gücü,  uygulanmakta olan 

politikanın amacına hangi oranda ulaşacağı ve enflasyonda meydana gelen bir şok karşısında 

uygulanmakta olan politikanın sürdürülebilirliği açısında önemlidir. 

Fisher (1930),  nominal faiz oranının, aynı dönemdeki reel faiz oranı ile beklenen 

enflasyonun toplamı şeklinde olduğunu ileri sürmüştür. Reel faiz oranının uzun dönemde 

değişmediği varsayımı altında nominal faiz oranında meydana gelen bir birimlik artış, beklenen 

enflasyon oranını da aynı oranda değiştirecektir. Denklem (1), r reel faiz oranı,   enflasyon 

oranı, i nominal faiz oranı olmak üzere Fisher denklemi olarak bilinmektedir. 

)( 1 tttt Eri                                                                                    (1) 
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Fisher etkisinin, literatürde birçok versiyonu bulunmaktadır. Darby (1975) ve Feldstein 

(1976), Fisher hipotezinin geçerliliğinde nominal faizlerden gelir vergisi alınması durumunda 

verginin Fisher hipotezine etkisini araştırmışlardır. Darby-Feldstein etkisine göre marjinal gelir 

vergisi oranı dikkate alındığında, nominal faiz oranlarının beklenen enflasyon oranındaki 

artıştan daha fazla artması  gerekmektedir. Bu etki, Fisher etkisinin geçerliliğinde, nominal faiz 

getirilerindeki vergi uygulamalarının Fisher hipotezine etkisini dikkate alması bakımından 

oldukça önemlidir. Fisher (1930:134), ABD Birleşik Devletleri ve İngiltere için fiyat 

değişimlerini ve nominal faiz oranı verilerini kullanarak yaptığı çalışmasında belirli bir ilişki 

bulamamıştır. Mundell (1963) ve Tobin (1965) ise Fisher’in ampirik sonuçlarının sebebini 

enflasyonist sürece bağlamışlardır. Mundell-Tobin Etkisi’nde (Servet Etkisi), enflasyonist süreç 

refah etkisini azaltıcı yönde etki ederek tasarrufları etkilemektedir Bu durum, nominal faizlerle 

enflasyon arasındaki ilişkiyi zayıflatarak daha düşük katsayı bulunmasına neden olmaktadır.  

Bu çalışmada geleneksel Fisher etkisi ile vergi uyarlamalı Fisher etkisinin varlığı test 

edilerek politika önermesi yapmak amaçlanmaktadır.  Türkiye gibi fiyat istikrarını hedefleyen 

ülkelerde nominal faiz oranı ile enflasyon oranı arasında olası bir eşbütünleşme ilişkisinin 

varlığı, çeşitli şoklar nedeniyle hedeflenen enflasyon oranından sapmalar yaşandığında, nominal 

faiz oranları enflasyon hedeflemesinde önemli bir araç olacaktır.Türkiye için Fisher etkisinin 

geçerliliğini test eden literatürde bir çok çalışma var iken, bu çalışmalarda nominal faiz 

getirilerine uygulanan gelir vergisi dikkate alınmamıştır. Bu çalışmada farklı olarak, gelir 

vergisinin dikkate alındığı ve alınmadığı iki ayrı veri gurubuyla çalışılmıştır. Çalışmada üç aylık 

faiz oranına göre düzenlenen serilerde 2003-2015 dönemi arası aylık veriler kullanıllmıştır. 

Nominal faiz oranı olarak mevduat faiz oranları kullanılırken, enflasyon TÜFE yardımıyla 

hesaplanmıştır. 

Fisher etkisi araştırılırken serilerin entegre derecelerinin belirlenmesinde ADF, KPSS 

gibi geleneksel birim kök testlerinden yararlanılmıştır. Uzun dönem ilişkinin araştırılmasında 

ise ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Gelir vergisinin dikkate alınmadığı veri setiyle 

yapılan çalışmada literatürdeki çalışmalarla paralel olarak güçlü Fisher etkisinin geçerli olduğu 

yönünde bulgular elde edilmiştir. Vergi uygulaması dahil edilmiş veri setiyle yapılan analiz 

sonuçlarına göre uzun dönem katsayılarında önemli bir  düşüş meydana  gelerek zayıf Fisher 

etkisi olarak faiz ve enflasyon arasındaki ilişki geçerliliğini korumaktadır. 

Literatür 

Fisher (1930:134), ABD Birleşik Devletleri ve İngiltere için sırasıyla 1890-1927 ve 

1820-1924 yılları arasındaki fiyat değişimlerini ve nominal faiz oranı verilerini kullanarak 

yaptığı çalışmasında tutarlı bir ilişki bulamamıştır. Fiyat değişimleri ve nominal faiz oranı 

arasında gecikmesini almadığı verilerle kısa dönemli ilişki katsayısını İngiltere için -0.459, 

ABD Birleşik Devletleri için -0.289 olarak bulmuştur. Ancak beklenen enflasyonun yaklaşık 

değeri için geçmiş enflasyon verilerinin dağıtılmış gecikmelerini kullandığı çalışmasında Fisher 

(1930,135)  ilişki katsayılarını İngiltere ve ABD için sırasıyla 0.98 ve 0.857 olarak bulmuştur. 

Buna karşılık, Mundell (1963) ve Tobin (1965) Fisher’ın ampirik sonuçlarını Keynesyen bakış 

açısına göre değerlendirerek bire-bir ilişkiden daha zayıf bir ilişkinin elde edilmesini 

enflasyonist sürece bağlamaktadırlar. Reel balans etkisi nedeniyle enflasyonist sürecin serveti 

azaltıcı yönde etki edeceğini bunun da tasarrufları etkileyeceğini ileri sürerek nominal faizlerle 

enflasyon arasındaki ilişkinin birebir olmayacağını, daha düşük olması gerektiğini iddia 

etmektedirler.  
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Yine Fisher etkisi ile uyumlu olmayan Darby (1975) ve Feldstein (1976) çalışması 

Fisher etkisini tartışırken beklenen enflasyondaki bir değişimin marjinal vergi oranı nedeniyle 

nominal faiz oranını beklenen enflasyondaki değişimden daha fazla değiştireceğini ileri 

sürmüşlerdir.  Tanzi (1980) çalışması Fisher etkisini doğrulamamakta ve enflasyon 

beklentisinde meydana gelen artışın faiz oranını aynı oranda arttırmadığını sonucuna ulaşmıştır. 

Bunun sebebi olarak faiz oranındaki artışın açıklanmasında enflasyon beklentisinin tek 

açıklayıcı faktör olarak ele alınmasına bağlamıştır. Ayrıca, enflasyonist koşullar altında, 1952-

1975 dönemi boyunca uygulanan gelir vergisinin vergi sonrası beklenen reel faiz oranında 

azaltma yaratmasının göz ardı edilmesiyle insanları gelir vergisinin etkisini algılamada 

yanılsama içine soktuğunu ileri sürmüştür. 

Nielson (1981) vergi durumunu da göz önüne alarak yaptığı çalışmasında nominal faiz 

oranlarındaki artışın Fisher etkisindeki gibi bire-bir bir ilişkiden daha fazla olması gerektiğini 

ancak vergi sonrası reel faiz oranındaki düşüş nedeniyle Darby-Feldstein analizlerindekinden 

daha küçük bir katsayı bulunması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Şu ana kadar Fisher etkisini 

inceleyen çalışmalarda nedensellik beklenen enflasyondan nominal faiz oranlarına doğru 

giderken, Carmichael ve Stebbing (1983) ise nominal faiz oranlarının sabit olduğu varsayımıyla, 

reel faiz oranlarının enflasyon oranıyla birebir ters yönlü ilişki içinde olması gerektiğini 

savunmuşlardır.  

Fisher etkisinin valığını ve nedenselliğini sorgulayan başka çalışmalardan, Shome, 

Smith ve Pinkerton (1988)’e göre riskten kaçınma etkisinin modelde temsiline olanak 

sağlanması açısından risk piriminin nominal faiz oranlarıyla birleştirilmesi gerektiğini 

savunmuşlardır. Hawtrey (1997) çalışmasında uygulanan farklı para politikaların Fisher 

etkisinin gücünü etkilediğini göstermiştir Söderlind (2001) dinamik rasyonel beklentiler 

modeliyle para politikaların Fisher etkisi üzerindeki etkilerini incelediğinde aktif para 

politikasının ve katı enflasyon hedeflemesinin nominal faizlerle beklenen enflasyon arasındaki 

ilişkiyi güçlendirdiği sonucuna ulaşmıştır. 

Bu çalışmalara ek olarak, Carr, Pesando ve Smith (1976) Kanada için vergi uyarlaması 

yapılmış Fisher etkisini destekleyici bir sonuç bulamamışlardır. Engsted (1996:886) 13 OECD 

ülkesi için yaptığı çalışmada vergi uyarlamalı Fisher etkisini destekleyici sonuçlar bulmuştur. 

Crowder ve Hoffman(1996) da Amerika için yaptıkları çalışmada vergi uyarlaması yapılmış 

Fisher etkisini destekleyen sonuçlar bulmuşlardır. Atkins ve Coe (2001) ise yaptıkları 

çalışmada, Kanada ve A.B.D için Fisher etkisinin varlığı yönünde bulgular elde etmiş 

olmalarına rağmen, vergi uyarlaması yaptıklarında Kanada için Fisher etkisini destekleyici bir 

bulguya rastlamazken, A.B.D için karışık bulgular elde etmişlerdir. 

Türkiye için yapılan çalışamalara baktığımız da, Turgutlu (2004), Kesriyeli (1994), 

Kasman ve diğerleri (2006), Gül ve Ekinci (2006), Şimşek ve Kadılar (2006), Berument, Basak 

ve Olgun (2007), Kiran (2011), yaptıkları çalışmada Fisher etkisinin varlığını destekleyici 

yönde sonuçlar ulaşmaktadırlar. Köse ve diğerleri(2012), gecelik faiz oranını kullanılarak 

yapılan çalışmada Fisher etkisinin varlığını destekleyici yönde bulgular elde ederken, iskonto 

oranını çalışamarına dahil ettiklerinde ise uzun dönem faiz oranlarının para politikasından 

etkilendiğini ancak Fisher etkisinin zayıf formunun geçerli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Sonuç olarak, bu çalışma, Türkiye ekonomisi için bir ilk olarak Fisher etkisinin vergi uyarlamalı 

bir testini ele alarak literatüre bir katkı yapmayı da amaçlamaktadır. Ek olarak da, enflasyon 

hedeflemesini uzun yıllardan beri kullanan hükümet politika yapıcılarına naçizane politika 

önermelerinde bulunmayı hedeflemektedir.  
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Model ve Veri seti 

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisi için Fisher etkisinin geçerliliği hem gelir vergisinin 

dikkate alındığı hem de alınmadığı iki ayrı veri seti gurubuyla testi edilmektedir. Türkiye için 

Fisher etkisinin araştırılmasında, enflasyon oranı olarak Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’ ten 

alınan 2003=100 tüketici fiyat endeksi kullanılmaktadır. Üç aylık enflasyon oranı, logaritmik 

farkların 400’le çarpılması sonucunda 2003:03-2015:12 dönemine ait aylık veriler şeklinde 

oluşturulmuştur. Bağımsız değişken olan beklenen enflasyon oranı ise aşağıdaki şekilde 

hesaplanmıştır. 

                        inf=).400lninf-(lninf t3-tt 154 , … 3, 2, 1,=t               (2) 

Nominal faiz oranı olarak da TCMB’ndan alınan bankalarca açılan mevduatlara 

uygulanan ağrılıklı ortamla üç aylık faiz oranları kullanılmıştır. 1  Veri setlerinde kullanılan 

kısaltmalar, tanımlar, kaynaklar ve analizlerde kullanılacak dönem bilgileri Tablo 1’ de yer 

almaktadır. Serilere ait grafikler Grafik 1 ve Grafik 2’de yer almaktadır. 

Özellikle finansal liberalizasyon sonrası Türkiye için nominal faiz ve enflasyon oranı 

verilerine bakıldığında serilerin birlikte hareket etmekte olduğu, enflasyonda meydana gelen 

düşüşe nominal faiz oranlarının ve dolayısıyla vergi uyarlaması yapılmış nominal faiz 

oranlarının da eşlik ettiği ekte yer alan Grafik 1 ve Grafik 2’ den görülmektedir. 

Grafik 1: Faiz Oranı ile Beklenen Enflasyon Oranının Grafiği 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Mevduat faizleri yerine hazine senetleri ya da devlet iç borçlanma senetleri oranlarıyla çalışmak daha 

sağlıklı politika önerilerinde bulunulması açısından önemli olsa da veri kısıtı nedeniyle mevduat faizleri 

kullanılmıştır. 
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Grafik 2: Vergi Oranlarına göre Uyarlanmış Faiz Oranı ile Beklenen Enflasyon Oranının 

Grafiği 

 

 

Tablo 1: Veri Seti Özeti 

Değişken Tanım Kaynak Dönem 

inf TÜFE(2003) Bazlı Enflasyon Oranı TÜİK 2003:03-2015:12 

int Üç Aylık Mevduat Faiz Oranı TCMB  2003:03-2015:12 

tint Vergi Uyarlamalı Mevduat Faiz Oranı TCMB - IFS 2003:03-2015:12 

Vergi 

Oranı 

Üç Aylık Mevduat  Faiz Getirilerine 

Uygulanan Vergi Oranı 

Bakanlar Kurulu 

Kararları (Tablo 12) 
2003:03-2015:12 

    
1994’ten günümüze mevduat faizlerine gelir vergisi uygulanmasında yaşanan 

değişikliklere Tablo 2’de yer verilmektedir. Mevduat faizlerine uygulanan vergi oranları 

Bakanlar Kurulu Kararları’ndan elde edilmiştir. Çalışmada vergi oranları incelenirken beyana 

dayalı vergilendirme, çifte vergilendirme, vergi indirimleri gibi istisnai durumlar göz önünde 

bulundurulmamıştır.  

Tablo 2: Vergi Oranları 

B.K.K. No Resmi Gazetede Yayınlanma Tarihi 3Aylık Mevduat Faiz Gelirlerine 

Uygulanan Vergi Oranı 

2009/14592 03.02.2009 %15 

2003/6577 30.12.2003 %18 

2001/2847 17.08.2001 %16 

2000/1713 20.12.2000 %16 

99/13646 30.11.1999 %15 

99/13230 25.08.1999 %13 

96/8955 29.12.1996 %12 

93/5148 31.12.1993 %5 
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Çalışmamızda iki farklı model oluşturulmuştur. Bunlardan ilki, mevduat faiz oranı ve 

beklenen enflasyon değişkenlerini içeren Model 1’dir. İkincisi ise nominal faizlere vergi 

uyarlaması yapıldığında elde Model 2’dir. Kısaca, çalışmamızda test/tahmin edilecek modeller 

aşağıdaki gibidir. 

Model 1: 

t1ttt einf3rint          t=1, 2, 3, … ,154                                                   (3) 

 

Model 2: 

tttt ert  13infint        t=1, 2, 3, … ,154                                                  (3.1) 

Gecikmesi Dağıtılmış Ardaşık Bağımlı Modeller (ARDL) Sınır Testi Yaklaşımı:  

Uzun dönem ilişkinin varlığının serilerin aynı derecede bütünleşik olmasını 

gerektirmeyen ARDL sınır testi yaklaşımında ilk adım olarak bütünleşme derecesini test etmek 

yerine seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığının araştırılmasıdır. Uzun dönem 

tahminlerinden önce eşbütünleşme ilişkisinin varlığının araştırılması ve otokorelasyon 

sorunundan kaçınılmış olması uzun dönem ilişkilerinin araştırılması bakımından ARDL Sınır 

testi yaklaşımı birçok testten üstün kılmaktadır. Ayrıca, hata düzeltme teriminin kısıtlı hata 

düzeltme modeli değil de kısıtlanmamış hata düzeltme modeli (UECM)  olması, uzun dönemde 

bilgi kaybına yol açmadan kısa dönemli ilişkilerin incelenmesine olanak sağlaması da bu testin 

tercih nedenleri arasındadır. 

Peseran, Shin ve Smith (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testi yaklaşımı serilerin 

bütünleşme derecelerinin I(1) ya da I(0) olması durumunda da  değişkenler arasında 

eşbütünleşme ilişkisinin varlığını saptamaya çalışmaktadır. 

  İlk olarak uzun dönemli ilişkinin varlığını araştırmak için uygun gecikmeler 

hesaplanmaktadır. Gecikmeler hesaplanırken bir VAR modeli çerçevesinde AIC, SIC, HQ gibi 

kriterlerden yararlanılmaktadır. Seçilen gecikmelerde otokorelasyon sorunu olmamalıdır. 

Otokorelasyon sorunun varlığında bir sonraki uygun gecikme alınarak tekrar otokorelasyon 

sorununun varlığı sınanmalıdır. Bu işlem otokorelasyonsuz uygun gecikme bulunana kadar 

devam etmelidir. Uygun gecikmenin saptanmasından sonra ikinci adım uzun dönemli ilişkinin 

varlığının araştırılmasıdır.  Uzun dönemli ilişkinin varlığını test ederken belirlenen gecikme 

sayısı tüm değişkenlerde sabit olarak alınmaktadır. 

ARDL sınır testi yaklaşımında değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin 

araştırılmasında standart F test istatistikleri kullanılmaktadır. Değişkenler arasında uzun 

dönemli ilişki için oluşturulan modelde her bir değişken için sabit gecikme sayısı alınarak F test 

istatistiği hesaplanır. Boş hipotez eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını, alternatif hipotez ise 

eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu belirtmektedir. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin bir 

gecikmeli katsayılarının sıfıra eşit olup olmadığı kısıtı altında hipotezler test edilmektedir. 

Sistemde değişkenlerin I(1) veya I(0) olmasına izin verildiğinden F test istatistiğinin dağılımı 

standart değildir. Hesaplanan F test istatistiği standart dağılıma sahip olmadığından Peseran, 

Shin ve Smith (2001)’ in hesapladığı kritik değerler ile karşılaştırılarak uzun dönemli ilişkinin 

olup olmadığına karar verilmelidir. Eğer hesaplanan kritik değer,  Peseran, Shin ve Smith 

(2001)’ in hesapladığı alt kritik değerden küçük ise seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin 

olmadığı sonucuna varılmaktadır. Eğer hesaplanan kritik değer, Peseran, Shin ve Smith (2001)’ 
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in hesapladığı alt ve üst kritik değerin arasında ise kesin bir yorum yapılamayacağına karar 

verilirken,  hesaplanan F test istatistiği, Peseran , Shin ve Smith (2001)’ in hesapladığı üst kritik 

değerin yukarısında ise  seriler arasında uzun dönemli ilişkinin bulunduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır.Uzun dönemli ilişkinin varlığı araştırılırken aşağıdaki denklem kullanılmaktadır. 

t

m

0i

it4

m

1i

it31t21t10t eXYXYY 






                                     (10) 

Seriler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı tespit edildikten sonra üçüncü adım 

olarak uzun dönem ilişkiyi belirlemek için gecikmeleri serbest bırakarak ARDL modeli tahmin 

edilmektedir. Burada uzun dönemli katsayıları belirlemede kullanılan ARDL modeli aşağıdaki 

gibidir: 
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Dördüncü ve son adım olarak modele hata düzeltme terimi ilave edilerek kısa dönemli 

katsayılar aşağıdaki denklem yardımıyla elde edilmektedir. 
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Kısa dönem analizinde kullanılan ARDL modelinde yer alan hata düzeltme terimi (ecm),  

uzun dönemli modelden elde edilen hata terimini modele ekleyerek elde edilmektedir. Hata 

düzeltme teriminin katsayısının pozitif olması dengeden uzaklaşılması, negatif olması ise 

dengeye yaklaşılması anlamındadır. Burada,  bağımlı değişkene gelen bir şokun bir sonraki 

dönemdeki etkisi için denge düzeyine yüzde kaç yaklaştığını ya da denge düzeyinden yüzde kaç 

uzaklaşıldığını temsil eden hata düzeltme teriminin katsayısıdır. Bunun yanı sıra, bağımlı ve 

bağımsız değişkenlere ilişkin her bir fark ve bunların gecikmeleri, kısa dönemli dinamikleri 

ifade etmektedir. 

Test Sonuçlarının Yorumu 

ADF test istatistiğine göre %5 önem düzeylerinde faiz oranı serisi, vergi uyarlaması 

yapılan faiz oranı serisi ve beklenen enflasyon serisi için birim kök olduğu yönündeki boş 

hipotez kabul edilememiştir. 

KPSS testinde boş hipotez ADF testinin aksine seri durağandır şeklinde kurulmuştur. 

Bütün değişkenler için KPSS testinde %5 önem düzeyinde serilerin durağan olduğu yönündeki 

boş hipotez kabul edilmiştir. Serilerin aynı entegre derecesinde durağan olduğu bilgisiyle uzun 

dönem ilişkisinin varlığının sınanmasında ARDL Sınır Testi yaklaşımının kullanılmasında bir 

sakınca yoktur.1 

Bu çalışmada ilk olarak uzun dönemli ilişkinin varlığını araştırmak için uygun 

gecikmeler hesaplanmıştır. Gecikmeler hesaplanırken bir VAR modeli çerçevesinde AIC, SIC, 

                                                   
1 Her ne kadar ARDL Sınır Testi yaklaşımında bağımlı değişken ile bağımsız değişkenlerin aynı derecede 

durağan olmaları gerekmemektedir. Ancak bağımlı değişken ve bağımsız değişkenlerin durağanlık 

derecelerinin arasındaki fark önemli olabilmektedir. Uzun dönem ilişkinin varlığı için serilerin aynı 

dereceden bütünleşik olmaları gerekmese de çalışılan veri setinde seriler aynı derecede durağandırlar. Bu 

nedenle çalışmada birim kök test sonuçlarından bahsedilse de sonuçlara ayrıca yer verilmemiştir.    
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HQ gibi kriterlerden yararlanılıabilir. Bu çalışmada SIC kullanılmıştır. Seçilen gecikmelerde 

otokorelasyon sorunu olmaması gerekir. Otokorelasyon sorunun varlığında bir sonraki uygun 

gecikme alınarak tekrar otokorelasyon sorununun varlığı sınanmalıdır. Bu çalışmada her iki 

model için de uygun gecikme 2 olarak bulunsa da otokorelasyon sorunu olmayan uygun 

gecikme olarak 6 bulunmuştur Uygun gecikmenin saptanmasından sonra ikinci adım uzun 

dönemli ilişkinin varlığının araştırılmasıdır.  Uzun dönemli ilişkinin varlığını test ederken 

belirlenen gecikme sayısı tüm değişkenlerde sabit olarak alınmaktadır. 

ARDL sınır testi yaklaşımında değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin 

araştırılmasında standart F test istatistikleri kullanılmaktadır. Değişkenler arasında uzun 

dönemli ilişki için oluşturulan modelde her bir değişken için sabit gecikme sayısı olarak 6 

alınarak F test istatistiği hesaplanmıştır.  Hesaplanan F test istatistiği, Peseran , Shin ve Smith 

(2001)’ in hesapladığı üst kritik değerin yukarısında olduğundan  seriler arasında uzun dönemli 

ilişkinin bulunduğu sonucuna ulaşıldıktan sonra kısa dönemli ilişki için modele hata düzeltme 

terimi ilave edilerek kısa dönemli katsayılar elde etilmiştir. 

Uzun Dönem İlişkinin Belirlenmesi Üzerine: 

Model 2 için Eşbütütnleşme Testi ve Uzun Dönem ARDL Test Sonuçları 

LM testine göre Model 1 için yapılan tahmin sonuçlarına bakılarak seriler arasında, SBC 

kriterine göre otokorelasyonsuz gecikme uzunluğu 6 olarak belirlenmiştir. Tablo 3’ de yer alan 

ARDL(6,6)  modeli için hesaplanan F istatistik değeri kritik değerin üst-sınırdan yüksek olup 

uzun dönemli ilişki söz konusudur. 

Gecikmeler serbest bırakıldıktan sonra yapılan tahmin sonucunda SBC kriterine göre 

elde edilen ARDL (2,0) uzun dönem katsayıları Tablo 3’ de yer almaktadır. Burada beklenen 

enflasyonun katsayısı .72 olarak bulunmuştur.   

Birebir ilişkinin varlığı reddedilemediğinden Fisher etkisinin varlığı kabul edilmiştir.   

Tablo 3: Model 1 için Eşbütünleşme Testi ve Uzun Dönem ARDL Sonuçları, ARDL(2,0) 

Bağımlı Değişken: int3 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği [Olaslık] 

inf3 .72558 .38760 1.8720[.063] 

C 5.7347 3.9205 1.4627[.146] 

95% Alt Sınır 95% Üst Sınır 90% Alt Sınır 90% Üst sınır 

5.0793           5.7852           4.1480           4.7924 

F- test istatistiği ARDL(6,6)=    6.2279           

ARDL(6,6): Otokorelasyon Testi: CHSQ(12)=  18.0416[.114] 

F( 12, 118)=   1.4085[.171] 

Model 2 için Eşbütütnleşme Testi ve Uzun Dönem ARDL Test Sonuçları 

LM testine göre Model 2 için yapılan tahmin sonuçlarına bakıldığında seriler arasında, 

SBC kriterine göre otokorelasyonsuz gecikme uzunluğu 6 olarak belirlenmiştir. Tablo 4’ de yer 

alan ARDL(6,6)  modeli için hesaplanan F istatistik değeri kritik değerin üst-sınırdan yüksek 

olduğundan dönemli ilişki söz konusudur. 

Gecikmeler serbest bırakıldıktan sonra yapılan tahmin sonucunda SBC kriterine göre 

elde edilen ARDL (2,0) uzun dönem katsayıları Tablo 4’ de yer almaktadır. Burada beklenen 
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enflasyonun katsayısı .53 olarak bulunmuştur.  Standart Hata .28 olduğunundan %95 güven 

aralığında biriebir ilişkinin varlığı reddedilememektedir. 

Birebir ilişkinin varlığı reddedilemediğinden Fisher etkisinin varlığı Model 1’ de olduğu 

gibi kabul edilmiştir.   

Tablo 4: Model 2 için Eşbütünleşme Testi ve Uzun Dönem ARDL Sonuçları, 

ARDL(2,0) 

Bağımlı Değişken: tint3 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği [Olaslık] 

inf3 .53714 .28189 1.9055[.059] 

C 5.4325 2.8507 1.9057[.059] 

95% Alt Sınır 95% Üst Sınır 90% Alt Sınır 90% Üst sınır 

5.0793           5.7852           4.1480           4.7924 

F- test istatistiği ARDL(6,6)=    6.7290           

ARDL(6,6): Otokorelasyon Testi: CHSQ(  12)=  18.7422[.095] 

F(  12, 118)=   1.4714[.145] 

Kısa Dönem İlişkinin Belirlenmesi: 

Tablo 5’ de hata düzeltme teriminin katsayısı anlamlı ve negatif bulunmuştur. Burada, 

bağımlı değişkene etki eden bir şokun uzun dönem dengesinde meydana getirdiği bir sapmanın 

bir sonraki dönemde %3.6 azalacağı ve şokun yarı ömrünün de bir yılı sonucuna varılmaktadır. 

 Tablo 5:  ARDL(2,0) için Hata Düzeltme Modeli Tahmin Sonuçları 

Değişken Katsayı Standart Hata T istatistiği[Olasılık] 

Dint .30264 .076999 3.9304[.000] 

dinf .026281 .010900 2.4111[.017] 

dc .20771 .19703 1.0542[.294] 

ecm(-1) -.036221 .012511 -2.8952[.004] 

R2=.18199   ,  Düzeltilmiş R2=.16446 , AIC=-161.1104   , SBC= -167.0500,  

F-Stat.    F(  3, 140)=10.3825[.000] 

Tablo 6’ da görüldüğü gibi,  bağımlı değişkene yansıyan bir şokun uzun dönem 

dengesinde meydana getirdiği bir sapmanın bir sonraki dönemde %4 azaldığı görülmektedir. Bu 

durum vergi uyarlamasının yapılmadığı Model 1 ile değişkenlik göstermemekte ve şokun yarı 

ömrü bir yılın üzerindedir.  

Tablo 6: ARDL(2,0) için Hata Düzeltme Modeli Tahmin Sonuçları 

Değişken Katsayı Standart Hata T istatistiği[Olasılık] 

dtint .28275 .077258 3.6599[.000] 

dinf .021735 .0090942 2.3900[.018] 

dc .21982 .16996 1.2934[.198] 

ecm(-1) -.040464 .013110 -3.0864[.002] 

R2=.17819      ,  Düzeltilmiş R2=.16058 , AIC= -135.0313   , SBC= 140.9710,  

F-Stat.    F(  3, 140)   10.1184[.000] 
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Sonuç ve Politika Önermeleri: 

ARDL Sınır testi sonuçlarına göre üç aylık aylık mevduat faiz oranlarında geleneksel 

Fisher etkisinin Türkiye ekonomisi için geçerli olduğu kabul edilmektedir. Çalışmada vergi 

uyarlaması yapıldıktan sonraki sonuçlara göre güçlü Fisher etkisinin geçerliliğini sürdürdüğü 

ancak az da olsa bir düşüş yaşandığı görülmüştür. 

Genel olarak Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olduğu, enflasyon hedeflemesi 

yaptığı, yüksek risk pirimine sahip olduğu, faiz oranlarının dünya faiz oranlarından daha yüksek 

seyrettiği ve reel getirinin daha yüksek olduğu gibi nedenler göz önünde alındığında vergi 

uyarlaması yapıldıktan sonra katsayılarda beklenen önemli farklılıklar görülmemektedir. Bu 

durum, Türkiye’de gelir vergisine tabi olan kısa dönemli nominal faiz oranlarının enflasyon 

hedeflemesinde temel araç olarak kullanılmasının yanı sıra, devletin bu kanal vasıtasıyla 

bütçeye kaynak sağlaması açısından da önemli olduğunu göstermektedir. Böylece, enflasyon 

hedeflemesi yapan hükümet, dolaylı vergiler yerine doğrudan vergilerden gelirlerini elde etme 

yoluna gittiğinde enflasyona neden olmadan gelirlerini arttırabilecektir.  

2002’den günümüze baktığımızda hem örtük hem de açık enflasyon hedeflemesi 

dönemlerinde GEGP çerçevesinde her ne kadar faiz oranlarının temel politika aracı olarak 

kullanılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda piyasaya faizler aracılığıyla sinyaller gönderilmesi 

amaçlanmış olsa da yaşanan arz şokları ve bu dönemde yaşanan finansal krizin gelişmekte olan 

ülkelere yansımasıyla makro ihtiyati politikalar çerçevesinde diğer politika araçlarının da aktif 

kullanımı gerekli olmuştur. Ancak küresel gelişmelerde yaşanan olumsuz tabloya rağmen 

izlenen politikalar neticesinde enflasyon hedeflemesinin güvenirlilik sorunu ortadan kalkmış ve 

enflasyon hedeflemesine yönelik şoklara karşı önlemler alınarak gerekli politikalar 

uygulanmaya devam edilmiştir. Nitekim enflasyon hedeflemesinin güvenirlilik sorunu üzerine 

olan birçok çalışmada Fisher etkisinde birebir ilişkiden düşük bir ilişkinin bulunmasının sebebi 

olarak gösterilse de, Türkiye’de 2002 yılında uygulanmaya başlayan Güçlü Ekonomiye Geçiş 

Programı, GEGP, çerçevesinde enflasyon hedeflemesinin güvenirlilik sorununun ortadan 

kalktığı düşünülebilir. Bu bağlamda güçlü Fisher etkisinin reddedilememesi, Söderlind 

(2001)’in aktif para politikasının ve enflasyon hedeflemesinin nominal faizlerle beklenen 

enflasyon arasındaki ilişkiyi güçlendirdiği yönündeki iddiası ile uyumludur 

Burada göz ardı edilmemesi gereken önemli unsurlardan biri de veri setidir. Bu 

çalışmada verilerdeki eksiklikler nedeniyle nominal mevduat faiz oranı kullanılmaktadır. Ayrıca 

marjinal vergi oranı olarak mevduat faizlerine uygulanan gelir vergisi oranları alınmaktadır. Bu 

durumda çifte vergilendirme, vergi muafiyetleri gibi istisnai durumlar göz ardı edilmektedir. 

Mevduat faizlerine yatırım yapmayı tercih edenlerin profesyonel yatırımcılardan ziyade küçük 

yatırımcılar olduğu varsayılırsa, genel ekonomik durumların yorumlanmasında sıkıntı olduğu 

göz önünde bulundurulmalıdır.  
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ÖZET 

Enerji kaynakları, sanayi destekli üretimin yapılması için temel girdi olarak 

kullanılmakta ve üretimde yüksek verimlilik sağlamaktadır. Enerji kaynakları içinde üretimde 

en çok kullanım alanı olan kaynakların petrol, doğal gaz ve kömür olduğu bilinmektedir. Bu 

kaynaklardan özellikle petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ülkeleri önemli düzeyde 

etkilemektedir.  Petrol arzının sınırlı olması, belirli bölgelerde rezervinin toplanmış olması ve 

tükenen enerji kaynağı niteliğinde olması petrol fiyatlarının piyasa koşulları haricinde, çeşitli 

etkilerle belirlenmesine neden olmaktadır. Bu doğrultuda petrol fiyatları değişimi ekonomik 

aktiviteyle yakından ilişkili olarak kabul edilmektedir. Üretimde temel hammaddelerden olması 

ise fiyat etkisinin önemini artırmaktadır. Oluşan petrol şokları arz talep dengesinin bozulmasına 

yol açarak makroekonomik değişkenler üzerinde etki oluşturmaktadır. Bu çalışmada Türkiye 

ekonomisi için petrol fiyatı değişiminin enflasyon ve büyüme üzerindeki etkisi SVAR 

(Structural VAR- Yapısal VAR) analiziyle değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Petrol Fiyatları, Enflasyon, Büyüme, SVAR 

JEL Kodu: E20, E31 

THE INFLATION AND GROWTH IMPACT OF CHANGES IN OIL PRICES 

ABSTRACT 

Energy resources, aided manufacturing industry for making ıt’s used as basic inpuds 

and it provides high productivity. The source of most areas in the production of energy 

resources is known as oil, natural gas and coal. These sources fluctuations in oil prices 

especially affect countries significantly. The limited oil supply, 

collected in certain regions of reserves and be consumed energy source in attributes the price oil 

except market conditions leads to the determination by various influences. oil prices change in 

this direction is considered to be closely related to the economic activity. The fact of the basic 

raw material in the production the importance of the effect of price increases. Consisting of oil 

shocks leading to deterioration of the supply-demand balance constitutes effects on 

macroeconomic variables. In this study, the impact on inflation and the growth of oil price 

changes to Turkey's economy SVAR (Structural Structural VAR) will be assessed by analysis. 

Key Words: Oil Prices, Inflation, Growth, SVAR 
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GİRİŞ 

İnsanoğlu ilkçağlardan beri enerji kaynaklarını kullanmaktadır. Zamanla bilim ve 

teknolojideki gelişmeler, sanayi üretiminin gelişmesi, dış ticaret artışı ve küreselleşme gibi 

etkiler başta olmak üzere enerji kullanımının giderek arttığı görülmüştür. İlk çağlardan 

günümüze kullanılan enerji kaynakları genellikle yenilenemeyen enerji kaynaklarından 

oluşmaktadır. Bu kaynaklar rezerv olarak dünya üzerinde eşit olmayan coğrafi dağılıma sahip 

olması nedeniyle diğer ülkeler tarafından ithali zorunlu hale gelmiştir. Enerji kaynakları içinde 

petrolün kullanım alanı daha çoktur. Üretimde petrolün ekonomik anlamda önemi 1970’li 

yıllarda oluşan petrol kriziyle daha iyi anlaşılmıştır. Bu dönemde petrol fiyatlarının yaklaşık 

dört kat artmasıyla oluşan stagflasyon olgusu pek çok dünya ülkesini olumsuz etkilemiştir. 

Enerji kaynaklarına bağımlılığın yüksek olması nedeniyle, enerji arz güvenliği ve çevre dostu 

alternatif enerji kaynakları geliştirme çalışmaları önem kazanmıştır. Ayrıca piyasa mekanizması 

dışında çeşitli etkilerle oluşan petrol fiyatları ilgi çekmektedir. Ülkeler için olası petrol 

şoklarında makroekonomik değişkenlerin etkilenme derecesi ve yönünü araştırma çalışmaları 

hız kazanmıştır. Bu amaçla çalışmada öncelikle petrol enerji kaynağının ekonomik boyutu 

değerlendirilerek ilgili literatür örnekleri verilmiştir. Türkiye ekonomisi için oluşacak bir petrol 

şokunun enflasyon ve büyüme üzerindeki etkisi SVAR yöntemiyle araştırılmıştır. 

I. PETROLÜN EKONOMİK ÖNEMİ 

Ekonomik faaliyetlerin birçoğu doğrudan veya dolaylı olarak enerji kaynaklarıyla 

yapılmaktadır. Enerji kaynaklarından biri olan petrol fiyatı oluşumunda piyasa koşulları 

dışındaki gelişmeler etkili olduğu için petrol piyasası diğer piyasalardan ayrılmaktadır (Solak, 

2012:117). Petrol rezervlerin miktarı, yenilenemez enerji kaynağı oluşu, yeryüzünde coğrafi 

olarak eşit dağılmaması belirli petrol üreticisi ülke ve şirketin fiyat ve miktara müdahalesi, 

petrol fiyatlarının belirlenmesi üzerinde oluşan en büyük etkenler olarak kabul edilmektedir. 

Fiyat ve miktarının müdahaleye açık olması petrolün ekonomik boyutunun yanı sıra siyasi yönü 

olduğunu göstermiştir. Bu çeşitli etkiler gelecekte petrol fiyatlarının ne yönde değişeceği 

hakkında belirsizliği artırmaktadır (Klevnas vd., 2015:4). Petrol fiyatındaki belirsizlik ve ani 

değişimler pek çok ülkenin etkilendiği ekonomik krizlere dönüşmektedir (Karahan, 2014:2). 

1940’ların sonundan 1970’lerin başına kadar petrol fiyatları çok istikrarlı, sadece küçük 

seviyelerde yukarı hareket göstermiştir. 1970’lerin başından 1980’lerin başına kadar petrol 

fiyatları, OPEC’in fiyat artışları ve Orta Doğu’da petrol üreten ülkelerin petrol arzını 

engellemeleriyle şiddetli şekilde artmıştır (Siil, 2007:21). OPEC 1970-1980 yılları arasında 

tekelci gücünü kullanmasıyla dünya ekonomisi iki büyük arz krizi (1973-1974 ve 1978-1979) 

yaşamıştır (http://www.emo.org.tr, E.R. 28.08.2016). Bu şoklar özellikle petrol ithal ederek dışa 

bağlı olan ülke ekonomilerini önemli derecede etkilemiş ve dikkatleri petrol fiyatları üzerinde 

yoğunlaştırmıştır.  

Petrol fiyatlarında oluşan önemli değişimler mikroekonomik ve makroekonomik etkiler 

göstermektedir. Petrol ithalat eden ülkeler, petrol fiyatlarının piyasa koşulları dışında 

yükseltilmesi durumunda üretim maliyetlerinin artması etkisiyle  karşılaşmaktadır. Üretici 

kesim artan enerji maliyeti karşısında diğer maliyetlerini azalmak için emek faktöründe 

tasarrufa gidecek, böylece işsizlik oranında artış meydana gelecektir. Bunun yanı sıra fiyat 

artışları yeni yatırımlar üzerinde ters etkilerin oluşmasına neden olmaktadır. İşsizlik oranının 

artması ve yatırımların azalması ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etki oluşturacaktır. Mal 

fiyatlarının artması diğer yandan tüketilebilir gelir üzerinde olumsuz etkiler oluşturacaktır. 

Oluşan petrol şokları reel hasıla seviyesini ve büyümeyi düşürecektir (Akıncı vd., 2012:3). 

http://www.emo.org.tr/
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Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu etki mekanizması dolaylı ve dolaysız olmak 

üzere iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Yerli para cinsinden ithal petrol fiyatlarında meydana 

gelen artışın ekonomide diğer sektörlerin üretim aşamasında maliyetlerini arttırıcı etkisi 

doğrudan olmaktadır (Alvarez vd., 2009:10). Tüketici fiyatlarıyla enflasyon hesaplanırken 

tanımlanan sepette yer alan tarım ürünleri ve enerji (ürünlerinin) fiyatı, dünya piyasalarında arz 

ve talep koşullarında meydana gelen geçici değişmelerin etkisiyle sıkça değişir. Çeşitli 

nedenlerle yükselen fiyatlar, bu ürünleri ithal eden ülkelerdeki fiyatlara olumsuz olarak 

yansımaktadır. Piyasa içi veya dışı etkilerle oluşabilecek fiyat değişimleri merkez bankasının ve 

diğer karar birimlerinin enflasyonun trendi konusunda sağlıklı değerlendirmeler yapmasını 

güçleştirir (Ünsal, 2011:88-89). Bu nedenle hedefler doğrultusunda uygulanacak politikalar 

verimsiz hale gelecektir. Benzer biçimde ham petrol ithal fiyatı artışlarının ödemeler bilançosu 

üzerinde oluşturacağı olumsuz etkinin fiyatlar genel düzeyi üzerinde göstereceği etki ise dolaylı 

bir etki olmaktadır (Alvarez vd., 2009:10). Petrol fiyat artışları ülkenin ihracat gücünü 

zayıflatarak dış ticaret açıkları oluşturacaktır.   Petrol ihraç eden ülkeler ise petrol fiyatlarının 

artması ülke gelirlerinin artmasını sağlamaktadır. Petrol fiyat artışları ithalatçı ülke alehine, 

ihracatçı ülke lehine gelir transferine yol açmaktadır (Akıncı vd., 2012:3).  

II. UYGULAMA 

 
A. Literatür 

Petrol fiyatlarındaki değişimin ekonomik faktörler üzerindeki etkilerini araştırmak için 

çeşitli ülke ve ülke gruplarıyla ilgili pek çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalardan özellikle 

enflasyon ve ekonomik büyüme ile ilgili olan bazı çalışma örnekleri özetlenmiştir. 

Lorusso ve Pieroni (2015), İngiltere ekonomisi için 1976-2014 dönemi aylık verileri ve 

SVAR yöntemi kullanılmıştır. Petrol fiyatlarının petrol arz ve talebi üzerindeki etkisi incelenmiş 

ve oluşan etkiler açıklanmıştır. Ayrıca oluşan şokların İngiltere için makroekonomik etkisi 

analiz edilmiştir. Petrol arzında oluşan bozukluklar tüm çeyrekler boyunca büyüme üzerine 

negatif etki göstermiştir. Negatif arz şokları tüm çeyrekler boyunca enflasyonu önemli derecede 

artırdığı sonucu elde edilmiştir. 

Yusuf (2015), 1970:q1-2011:q2 dönemleri için petrol fiyatı şoklarının Nijerya 

ekonomisine etkisini SVAR yöntemiyle araştırmıştır. Uygulamada elde edilen sonuç petrol 

fiyatındaki şokların ekonomik büyüme üzerinde sınırlı ve etkili olduğudur. 

Kazemi vd. (2013), 1975-2000 yılları için petrol ihraç eden ve ithal eden ülke 

gruplarında petrol fiyatındaki dalgalanmaların büyüme ve enflasyon oranı üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Petrol ithal eden ülkelerde petrol fiyatı artışı enerji talebini düşürmektedir. Bunun 

sonucunda toplam arz, işgücü ve gelir azalırken bunun tersine enflasyon artmaktadır. Petrol 

ihraç eden ülke grubunda petrol fiyatlarının artması kamu maliyetlerini artıracağını ve bunun da 

para hacmi ve enflasyon artışına yol açacağı sonucuna ulaşmıştır.  

Farhani (2012), ABD ekonomik büyümesinde petrol fiyatlarının artışını değerlendirmek 

için SLRM, DRM ve VAR modeli kullanmıştır. Elde ettiği sonuçlara göre bu iki faktör 

arasındaki ilişki, petrol fiyatlarındaki değişimlerin asimetrik etkisi ve ilişki kesme noktalarının 

düşük önemde etkisi nedeniyle zayıf olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Hajko (2012), Çek Cumhuriyeti için 1995-2011 yılları çeyrek dönem verileri ve 

Bayesian Var yöntemi kullanılarak petrol fiyatları ve GDP arasındaki ilişki analiz edilmiştir. 

Modelden elde edilen sonuçlara göre petrol fiyatlarındaki değişimlerin önemli bir etkisini 
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görmek mümkün değildir ve petrol fiyatları enflasyon, GDP veya para tabanına doğrudan 

katkıda bulunamaz. 

Jimenez-Rodriguez ve Sanchez (2004), 1972:III-2011:IV dönemleri arasında OECD 

ülkeleri için çok değişkenli VAR yöntemiyle doğrusal ve doğrusal olmayan model oluşturularak 

petrol fiyatı şoklarının reel ekonomik aktivite üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Elde ettikleri 

sonuca göre reel GSYİH üzerinde petrol fiyatlarının doğrusal olmayan etkisi olduğu tespit 

edilmiştir.  

Çulha vd. (2015), 2003-2013 yılları için Türkiye’nin ihracatını oluşturan 67 ülke 

dinamik panel veri yöntemiyle analiz edilerek petrol fiyatlarındaki değişimin ihracat üzerindeki 

etkisini araştırmıştır. Bulgular, mevcut ihracat payları dikkate alındığında petrol fiyatlarının 

ihracat üzerindeki net etkisinin sınırlı olduğuna işaret etmektedir. 

Akıncı vd. (2012), 1980-2011 yılları arasında OPEC ve petrol ithalatçısı ülkeler için 

panel veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, petrol fiyatları ile 

ekonomik büyüme arasında eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir. Ayrıca 

OPEC ülkelerinde petrol fiyatlarındaki artışın iktisadi büyümeyi artırdığı, ithalatçı ülkelerde ise 

fiyatlardaki yükselişlerin büyüme sürecini olumsuz etkilediği gözlenmiştir. 

B. Yöntem ve Bulgular 

Birden fazla değişkenin öngörüsü için iki veya daha fazla değişkenin gecikmeli 

değerlerini bu değişkenlerin gelecek değerlerinin öngörüsü vektör otoregresyon (VAR) modeli 

kullanılarak elde edilir. VAR modeli, kullanılan herbir değişken için bir tane olmak üzere k tane 

zaman serisi değişkeni ve k tane denklemden oluşan, tüm değişkenlerin gecikmeli değerlerinin 

bütün denklemlerde açıklayıcı değişken olarak yer aldığı modeldir. İktisadi zaman serisi 

değişkenleri arasındaki nedenselliği araştırmak için ilk kez kullanımı Christopher Sims (1980) 

tarafından gerçekleştirilmiştir. VAR modelleri tahmininde oluşan olumsuzluklar SVAR 

(Yapısal VAR) modelleriyle giderilmeye çalışılmıştır. SVAR ekonomi teorisinde, değişkenler 

arasındaki eş zamanlı bağlantıları çözmek için kullanılır. VAR modelleri ve SVAR modelleri 

arasındaki farklılık yapısal modelin iktisat teorisinden ve kurumsal bilgiden türetilerek modelde 

neyin dışsal neyin dışsal olmadığı bellidir (Stock ve Watson, 2011:645-649; Stock ve Watson, 

2001:4; Güneş vd., 2013:7, Temurlenk, 1998:56). SVAR modeli Var modelinin yapısal 

formudur ve  

                    𝐴𝑦𝑡 = 𝐴1
∗𝑦𝑡−1 +⋯+ 𝐴𝑝

∗ 𝑦𝑡−𝑝 + 𝐵𝜖𝑡                               (1)      

ile gösterilir. Burada, 𝐴𝑖
∗  her 𝑖 = 0,1,⋯ , 𝑝  için (𝑘𝑥𝑘) katsayı matrisleri ve 𝜖𝑡  (𝑘𝑥1)  boyutlu 

yapısal hata terimleri vektörüdür. A vektörünün esas köşegen elemanları 1’dir. Hata terimleri  𝜖𝑡 
(yapısal şoklar) yukarıda verilen 1-3 koşullarını sağlar, özellikle kovaryans matrisinin 

𝐸(𝜖𝑡𝜖𝑡
′) = ∑𝜖 esas köşegen elemanları sıfırdır. Bu ise, yapısal şokların arasında eş bütünleşme 

olmamasıdır. (1)’ teki SVAR modelinin her iki tarafını da A matrisinin tersi ile çarparsak, 

                                      𝑦𝑡 = 𝐴
−1𝐴1

∗𝑦𝑡−1 +⋯+ 𝐴
−1𝐴𝑝

∗𝑦𝑡−𝑝 + 𝐴
−1𝐵𝜖𝑡                           (2)         

elde ederiz ve  ∀ 𝑖 = 0,1,⋯ , 𝑝 için  𝐴−1𝐴𝑖
∗ = 𝐴𝑖  ve  ∑𝑢 = 𝐴

−1𝐵𝐵𝑇𝐴−1
𝑇
 olmak 

üzere (2) denkleminde 𝐴−1𝐵𝜖𝑡 = 𝑢𝑡 seçersek 𝑝. dereceden indirgenmiş VAR denklemi olan,  

           𝑦𝑡 = 𝐴1𝑦𝑡−1 + 𝐴2𝑦𝑡−2 +⋯+ 𝐴𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡           (3) 

denklemini elde ederiz. Dikkat edilecek olursa indirgenmiş formda (3) eşitliğinin sağ tarafındaki 

değişkenlerin hepsi t zamanında önceden belirlenmiştir. Eşitliğin sağında t zamanına bağlı 
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hiçbir içsel değişken bulunmazken, hiçbir değişkenin modeldeki diğer değişkenlerin üzerinde 

eşzamanlı etkisi yoktur.   

Bir SVAR modeli A ve/veya B matrislerine kısıtlamalar eklenmesiyle IRA ve/veya 

FEVD kullanılarak şokların tanımlanmasında ve izlenmesinde kullanılabilir. SVAR modelinin 

bir yapısal model olmasına rağmen, indirgenmiş VAR(p) modelinden elde edilir ve sadece A ve 

B matrisleri için kısıtlamalar eklenebilir. Uygulanan kısıtlamalara göre, SVAR modeli 3 gruba 

ayrılır (Pfaff, 2008):  

- B matrisini birim matris (IK) olarak ayarlanır (tanımlama yapabilmek için A 

matrisine en az (K(K-1))⁄2 kısıtlama eklenmelidir)  

- A matrisini birim matris (IK) olarak ayarlanır (tanımlama yapabilmek için B 

matrisine en az (K(K-1))⁄2 kısıtlama eklenmelidir) 

- İki matrise de kısıtlama eklenir (tanımlama yapabilmek için toplamda en az 

K2 + (K(K − 1)/2 kısıtlama eklenmelidir) 

Bu çalışmada Türkiye için petrol fiyatlarındaki değişimin enflasyon ve büyüme etkisi 

araştırmak için kullanılacak veriler EIA, EVDS ve TUİK’ten alınmıştır. Ocak 2005- Ocak 2016 

periyodundaki ham petrol varil fiyatları, tüketici fiyatları endeksi ve sanayi üretim endeksi 

verileri arasındaki ilişki SVAR analizi ile araştırılacaktır. Aylık verilerle analiz yaptığımız için 

mevsimsellikten Census X12 Arima ile arındırılmıştır. Verilerimizin grafiği Grafik 1’de 

gösterilmiştir. 

Grafik 1: Değişkenlerin Grafikleri 
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Zaman serisi analizlerinde, analizler yapılırken ortaya çıkan sahte regresyon problemi 

hipotez testlerini geçersiz hale getirmektedir. Bu nedenle serilerin durağanlık koşulunu 

sağlaması gerekmektedir (Stock ve Watson, 2011:550; Güneş vd., 2013:9). Bu çalışma için 
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serilen durağanlığını araştırmak üzere Dickey ve Fuller (1981) tarafından geliştirilmiş 

Augmented Dickey-Fuller  (ADF) birim kök testi kullanılmıştır. ADF birim kök testinde, sıfır 

hipotezi (𝐻0): “Değişken birim köke sahiptir.” olduğundan değişkenin durağan olması için 𝐻0 

hipotezini reddetmeliyiz. Seriler birinci dereceden durağan olduğu için (Tablo 1) logaritmik 

farkı alınarak seriler durağan hale getirilmiştir. 

Tablo 1. Birim Kök Testi Sonuçları 

ADF Birim Kök Test istatistikleri: 

Değişkenler t- Değeri Olasılık 

HPVF_SA -1.693770  0.4321 

DLNHPVFSA -8.081716  0.0000 

SUE_SA -1.146121  0.6961 

DLNSUESA -26.29359  0.0000 

TUFE_SA  3.577612  1.0000 

DLNTUFESA -10.39174  0.0000 

SVAR analizlerinde uygun gecikme uzunluğu seçilmesi çok önemlidir. Eğer uygun 

gecikme uzunluğu seçilmezse yapılan VAR analizi ve dolayısıyla bu analiz sonucunda elde 

edilen etki-tepki fonksiyonları da tutarsız olur. Bu nedenle uyguladığımız Lag length criteria 

sonuçlarına (AIC ve FPE) göre optimum gecikme uzunluğunun 2 olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 2: Lag Length Criteria Test Sonuçları 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: DLNSUESA DLNTUFESA DLNHPVF1SA  

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  790.4296 NA   6.12e-10 -12.70048 -12.63224 -12.67276 

1  845.7541  107.0797  2.90e-10 -13.44765  -13.17472*  -13.33678* 

2  854.9460   17.34606*   2.89e-10*  -13.45074* -12.97311 -13.25672 

3  857.7435  5.143789  3.20e-10 -13.35070 -12.66838 -13.07353 

4  865.3387  13.59777  3.28e-10 -13.32804 -12.44102 -12.96771 

5  869.5390  7.316607  3.55e-10 -13.25063 -12.15891 -12.80715 

6  873.4864  6.685149  3.86e-10 -13.16914 -11.87272 -12.64250 

7  877.1618  6.046579  4.22e-10 -13.08325 -11.58214 -12.47346 

8  880.0400  4.595896  4.69e-10 -12.98452 -11.27870 -12.29157 

Daha önce de belirttildiği gibi SVAR analizi uygulayabilmek için kısıtlama matrisi adı 

verilen matrise ihtiyaç vardır. Bu kısıtlama matrisini oluştururken kısıtlama eklemek istediğimiz 

matris elemanı sıfıra eşitlenir. Yani, 

𝑎𝑖𝑗  𝑘𝚤𝑠𝚤𝑡𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑒𝑘𝑙𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒𝑘 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑎𝑛𝚤 𝑜𝑙𝑚𝑎𝑘  ü𝑧𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑖𝑗 = 0  

Bu çalışmada üç değişken olduğu için kullanılacak kısıtlama matrisi 3x3 boyutludur ve 

gereken minimum kısıtlama sayısı (3(3-1)/2=3)’dur. Modelimizden anlamlı bir sonuç elde 

edebilmek için çeşitli kısıtlamalar kullanarak sonuçlar incelenmiş ve beş değişken için 

minimum kısıtlama sayısı olan (3(3-1)/2=3) kısıtlamanın bazı katsayıların anlamsız çıkmasına 

neden olduğu görülmüştür. Bu nedenle, katsayıların hepsinin anlamlı çıkması için ek 

kısıtlamalar ekleyerek oluşturulan matris düzenlenmiştir. Sistemdeki tüm katsayıları için 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

513 

 

anlamlı sonuç veren kısıtlamalar ve bu kısıtlamaları modelimize uygulamak için kullandığımız 

kısıtlama matrisi Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3: Kısıtlama matrisi 

 C1 C2 C3 

R1 NA 0.000000 NA 

R2 NA NA NA 

R3 0.000000 0.000000 NA 

 

Kısıtlama matrisini oluşturduktan sonra yapısal VAR analizini uygulamak için gerekli 

koşullar sağlanmıştır. Uygulamış olduğumuz SVAR analizinin sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.  

 

Tablo 4: Yapısal VAR (SVAR) Analizi Sonuçları 

 Structural VAR Estimates   

Model: Ae = Bu where E[uu']=I   

Restriction Type: long-run pattern matrix  

Long-run response pattern:   

C(1) 0 C(4)   

C(2) C(3) C(5)   

0 0 C(6)   

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

C(1)  0.017906  0.001111  16.12452  0.0000 

C(2) -0.001204  0.000435 -2.767294  0.0057 

C(3)  0.004889  0.000303  16.12452  0.0000 

C(4)  0.016403  0.001871  8.765973  0.0000 

C(5)  0.001958  0.000458  4.274720  0.0000 

C(6)  0.128519  0.007970  16.12452  0.0000 

Log likelihood   888.8109    

Estimated A matrix:   

 1.000000  0.000000  0.000000   

 0.000000  1.000000  0.000000   

 0.000000  0.000000  1.000000   

Estimated B matrix:   

 0.035973  0.010863  0.005551   

-0.001664  0.004551 -0.000170   

-0.004199  0.008503  0.083165   

 

Bu sonuçlarının yorumunu Grafik 2’de verilen etki-tepki fonksiyonlarına bakarak elde 

ederiz. 
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Grafik 4: Impulse response 
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Ekonomide oluşan bir şok sanayi üretim endeksinde ilk üç ay negatif, sonraki iki ay 

pozitif etki göstermiştir. Bu şokun ilerleyen aylarda etkisi azalarak devam etmiştir. Oluşacak 

ikinci şok sanayi üretim endeksine birinci şokdakine benzer ancak daha düşük boyutta etki 

gösterecektir. Sanayi üretim endeksinin üçüncü şokdan daha az etkilendiği görülmektedir. 

Enflasyon üzerinde oluşan birinci şok ilk üç ay pozitif etki gösterir ve bu etki ilerleyen aylarda 

etki göstermez. İkinci bir şok ise ilk üç ay negatif etki gösterir ve bu etki de ilerleyen 

dönemlerde sonlanır. Enflasyonun üçüncü şokdan daha az etkilendiği görülmektedir. Petrol 

fiyatları için ilk iki şokun etkisi düşükken üçüncü şokun etkisi yüksektir. İlk üç ay daha hızlı 

olmak üzere toplamda altı ay negatif etki yaparak ilerleyen dönemde bu etkinin de sonlandığı 

görülmektedir. 
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Grafik 5: Variance Decomposition 

Variance Decomposition of DLNSUESA: 

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 

 1  0.037985  89.68647  8.178049  2.135485 

 2  0.051898  83.87389  12.76325  3.362855 

 3  0.056316  83.99330  12.66470  3.341998 

 4  0.057544  83.91000  12.73417  3.355833 

 5  0.057839  83.84686  12.67162  3.481519 

 6  0.057894  83.82133  12.65649  3.522182 

 7  0.057901  83.81362  12.65319  3.533187 

 8  0.057902  83.81135  12.65293  3.535723 

 9  0.057903  83.81095  12.65305  3.536005 

 10  0.057903  83.81087  12.65311  3.536018 

Variance Decomposition of DLNTUFESA: 

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 

 1  0.004849  11.77253  88.10402  0.123447 

 2  0.004917  11.79313  86.49617  1.710701 

 3  0.004991  11.82405  84.03076  4.145186 

 4  0.005025  12.03003  83.06983  4.900134 

 5  0.005035  12.22490  82.75168  5.023423 

 6  0.005038  12.27893  82.69645  5.024616 

 7  0.005038  12.29481  82.67406  5.031130 

 8  0.005039  12.29768  82.67098  5.031347 

 9  0.005039  12.29808  82.67032  5.031600 

 10  0.005039  12.29810  82.67023  5.031672 

 

 Variance Decomposition of DLNHPVF1SA: 

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 

 1  0.083704  0.251701  1.031891  98.71641 

 2  0.086863  0.269426  0.959432  98.77114 

 3  0.088193  0.360611  1.170035  98.46935 

 4  0.088409  0.369524  1.244884  98.38559 

 5  0.088436  0.378334  1.251227  98.37044 

 6  0.088438  0.379025  1.254231  98.36674 

 7  0.088439  0.379184  1.254369  98.36645 

 8  0.088439  0.379190  1.254379  98.36643 

 9  0.088439  0.379191  1.254382  98.36643 

 10  0.088439  0.379191  1.254382  98.36643 

Factorization: Structural   
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SONUÇ 

Petrol kaynağı küresel düzeyde önemli ve stratejik hammaddedir. Bu nedenle petrol 

fiyatları reel üretimin yanı sıra ülkelerin makroekonomisi üzerinde etkilidir. Öncelikle petrol 

fiyatları artışı emtia artışına neden olmakta ve fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine neden 

olmaktadır. Yani enflasyon olgusuna yol açmaktadır. Bunun yanı sıra artan maliyet nedeniyle 

reel kesim üretim hacmini daraltmakta ve böylece üretilen mal miktarında azalma 

yaşanmaktadır. Dolayısıyla petrol pek çok ülke tarafından ithal edildiği için fiyatlarında 

meydana gelen bir artış yüklediği maliyet etkisi nedeniyle enflasyon ve büyümede kalıcı 

problemlere yol açmaktadır. 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi bu duruma en önemli 

örneklerden biridir. Günümüzde değişen petrol fiyatları tekrardan bu şekilde oluşacak arz şoku 

ihtimalini gündeme getirmektedir. Türkiye ekonomisi için oluşacak bir şok ilk üç ay büyüme 

üzerinde negatif, enflasyon üzerinde pozitif etki gösterecektir. İkinci bir şok ise büyüme ve 

enflasyon için negatif etki oluşturacaktır. Üçüncü bir şok sonrasında bu iki değişken üzerindeki 

etki önemli seviyede düşerken, petrol fiyatlarının üzerinde daha uzun etki gösterdiği 

belirlenmiştir. Türkiye ekonomisinin şoklardan olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirleri en 

erken dönemde alması gerekmektedir. Bu şekilde olası ekonomik krizlerin önüne geçilerek 

güçlü ekonomik yapı oluşturulabilir. 

KAYNAKÇA 

Akıncı, Merter, Ergün Aktürk ve Ömer Yılmaz (2012), “Petrol Fiyatları İle Ekonomik  

Büyüme Arasındaki İlişki: OPEC Ve Petrol İthalatçısı Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi”, Uludağ 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:XXXI, S:2. 

Alvarez, Luis J., Samuel Hurtado, Isabel Sanchez and Carlos Thomas (2009), “The Impact Of 

Oil Price Changes On Spanish And Euro Area Consumer Price Inflation”, The Banco de 

Espana, 2009. 

Çulha, Olcay Y., M. Utku Özmen ve Erdal Yılmaz (2015), “Petrol Fiyatlarının İhracat 

Üzerindeki Etkisi”, TCMB Ekonomi Notları, S:2015-10. 

Farhani, Sahbi (2012), “Impact of Oil Price Increases on U.S. Economic Growth: Causality 

Analysis and Study of the Weakening Effects in Relationship”, International Journal of Energy 

Economics and Policy, V:2, N:3. 

Güneş, Sevcan, Sinem Pınar Gürel ve Birgül Cambazoğlu (2013), “Dış Ticaret Hadleri, Dünya 

Petrol Fiyatları Ve Döviz Kuru İlişkisi, Yapısal VAR Analizi: Türkiye Örneği”, Uluslararası 

Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, C: 9, S: 20. 

Jimenez-Rodriguez, Rebeca Jimenez and Marcelo Sanchez (2004), “Oil Price Shocks And Real 

GDP Growth Empirical Evidence For Some OECD Countries”, ECB Working Paper Series 

N:362. 

Hajko, Vladimir (2012), “Does the Oil Price Matter? Case of the Czech Republic”, USAEE 

Working Paper N:12. 

Karahan, Hatice (2014), “Petrol Piyasalarında Neler Oluyor?”, SETA Perspektif, Sayı:79. 

Kazemi, Zeinab and Amirreza Kazemikhasragh (2013), “The Impact of Oil Price Fluctuations 

on Macro-Economic Variables of Demending and Supplying Countries”, International Monthly 

Refereed Journal of Research in Management & Technology, V:II. 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

517 

 

Klevnas, Per., Nicholas Stern and Jana Frejova (2015), “Oil Prices and The New Climate 

Economy”, The New Climate Economy. 

Lorusso, Marco and Luca Pieroni (2015), “Causes and Consequences of Oil Price Shocks on the 

UK Economy”, Centre for Energy Economics Research and Policy Working Paper, N:2. 

Pfaff, Bernhard (2008), “VAR, SVAR and SVEC Models: Implementation Within R Package 

vars”, Journal of Statistical Software, V:27, I:4. 

Sill, Keith (2007), The Macroeconomics of Oil Shocks, Business Review, Q:1. 

Solak, Ali Osman (2012), “Petrol Fiyatlarını Belirleyici Faktörler”, International Journal of 

Alanya Faculty of Business, V:4. 

Stock, James H. and Mark W. Watson (2001), “Vector Autoregressions”, Address: 

http://faculty.washington.edu/ezivot/econ584/stck_watson_var.pdf, Access:02.06.2016. 

Stock, James H. ve Mark W. Watson (2011), Ekonometriye Giriş, Efil Yayınları, Ankara. 

Temurlenk, M. Sinan (1998), “Türkiye’de İktisadi Dalgalanmaların Analizi: Bir Yapısal VAR 

Modeli Uygulaması”, İnternet Adresi: e-

dergi.atauni.edu.tr/atauniiibd/article/download/1025003446/102500327, Erişim Tarihi: 

10.02.2015. 

Ünsal Erdal (2011), Makro İktisat, İmaj Yayınları, Ankara. 

Yusuf, Musa (2015), “An Analysis Of The Impact Of Oil Price Shocks On The Growth Of The 

Nigerian Economy: 1970-2011”, African Journal Of Busiess Management Academic Journals, 

V:3. 

http://www.emo.org.tr  

http://faculty.washington.edu/ezivot/econ584/stck_watson_var.pdf
http://www.emo.org.tr/


 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

518 

 

SİGORTA SEKTÖRÜNDE PRİM ÜRETİMİ TAHMİNİNDE PANEL REGRESYON VE 

BULANIK REGRESYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Yusuf AKGÜL  

Ahmet ŞENGÖNÜL* 

 

 

Özet 

Bu çalışmada klasik regresyon yöntemi olan panel regresyon ile bulanık regresyon 

yöntemi karşılaştırılmıştır. Türkiye de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin prim üretimini 

etkileyen bazı makro değişkenler ile gerçekleşen net hasarın etkisinin her iki yöntemle tahmini 

yapılmıştır. Prim üretimini etkileyen bu değişkenlerin en iyi hangi yöntem ile tahmin 

edilebileceği araştırılmıştır. Prim üretimini etkileyen değişkenler, net hasar ve makro 

değişkenler olarak da Dolar ve TÜFE kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Panel Regresyon, bulanık regresyon, prim üretimi, TÜFE. 

Abstract 

In this study, fuzzy regression method and panel regression method as classical 

regression method is compared. It is estimated that effects of occured net loss with Macro 

variables on Premium production of insurance firms that operates in Turkey by using both 

methods.  These variables affecting the Premium production which has been investigated can be 

predicted with best method. The variables that affects Premium production are, net loss and 

dolar and TÜFE as macro variables. 

Key Words:Panel regression, fuzzy regression, premium production, TÜFE. 
   

GİRİŞ 

Değişkenler arası ilişkileri incelemek için kurulan istatiksel modellerin başında genel 

olarak regresyon analizi gelir. Regresyon yöntemi uygulaması kolay ve hızlı çözümler elde 

etmeye yarayan pratik bir yöntemdir. Temel tanım olarak bağımsız ve bağımlı değişkenler arası 

ilişkileri inceleyip yorumlayan ve istatiksel modeller oluşturan yöntemdir. Bu modellerde amaç 

bağımsız değişkenlerin değerlerindeki sayısal değişimlerin bağımlı değişkeni ne kadar 

etkilediğini göstermektir.  

Klasik yöntemlerin en bilinenlerinden biri panel regresyon yöntemidir. Panel regresyon 

genel manada gözlenen öznelerin; örneğin herhangi bir alanda aynı anda faaliyet gösteren 

firmalara ait kesit verilerinin belirli bir zaman diliminde bir araya getirilerek oluşturulan 

regresyon modelinin adıdır. Bir diğer tanımda eğer bu öznelere ait kesit verileri zaman içinde 

gözleniyorsa yine panel veri olarak adlandırılır. Bu tanımlardan yola çıkarsak panel verinin iki 

boyutlu olduğunu yani hem kesit hem de zaman serilerini içerdiğini söyleyebiliriz.  

                                                   
* Prof.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü. 

 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

519 

 

Panel veri çalışmasına örnek olarak, ölçek ekonomilerinde teknolojinin etkisi 

araştırılabilir. Faaliyet gösteren firmaların üretimindeki artışın teknoloji kaynaklı olup olmadığı 

yada firmanın kendi mali gücünden mi kaynaklandığı panel veri kullanılarak anlaşılabilir. 

Diğer yandan zaman ilerledikçe kullanılan sistemlerin ihtiyaç doğrultusunda daha 

büyük ve karmaşık hale gelmesi, teknolojik gelişmelerin değişkenliği artırması, kullanılan 

klasik yöntemlerdeki modellerin yetersizliği nedeni ile araştırmacılar farklı çözüm arayışı içine 

girmişlerdir. Regresyon çözümü ile elde edilen sonuçlar değişkenler arası ilişkiyi açıklamada 

yetersiz kalmıştır. Bu durum aynı zamanda klasik yöntemler için kullanılan birçok varsayımı 

yetersiz bırakır. Örneğin, değişken sayısındaki artışın çoklu doğrusallığa neden olması gibi. 

Sıkça karşılaşılan sorulardan biride hata terimleri arasındaki otokorelasyondur.  

Karşılaşın bu tip sorunları aşmak için klasik regresyon çözümü esnetilip farklı çözüm 

yöntemleri kullanılarak, bağımsız değişkenler ile bağımlı değişkenlerin katsayıları tahmin 

edilmeye çalışılmıştır. Bu esnek yöntemlerden biride bulanık regresyon yöntemidir. Bulanık 

regresyon yöntemi klasik regresyon yönteminin varsayımlarının uygulanamadığı durumlarda 

kullanılan esnek bir çözüm yöntemidir. Bulanık regresyon yönteminde klasik regresyonda 

olduğu gibi istatistiksel normal dağılıma uygunluk, durağanlık gibi varsayımlara ihtiyaç 

duyulmaz. 

Bu çalışma Türk sigorta sektöründe faaliyet gösteren, prim üretiminde ilk 20 sırada olan 

sigorta şirketlerinin prim üretimlerini etkileyen bazı faktörlerin incelenmesinde, panel regresyon 

ve bulanık regresyonun tahmin etme gücü karşılaştırılacaktır. Yani prim üretimini etkileyen 

faktörlerin etkisinin hangi yöntemle daha iyi tahmin edildiği araştırılacaktır. Bağımlı değişken 

prim üretimi olmak üzere bağımsız değişkenler ise ödenen tazminatlar/net hasar, Dolar ve 

TÜFE dir. Bu üç bağımsız değişkenin etkisinin bağımlı değişkene etkisini ölçmede hangi 

yöntemin daha iyi olduğu araştırılmıştır.  

I. LİTERATÜR TARAMASI 

Panel veri günümüzde birçok alanda etkin olarak kullanılmıştır. Örneğin, ekonomik, 

sosyal ve teknik konuları içeren çalışmalarda kullanılmıştır (Yang 2012: 8).  

Panel veri değişkenler arasındaki nedensel ilişkiyi test etmek için zaman ve kesit verisi 

kullanmaya olanak sağlar. Bu özellik ile beraber ülkelere ait veriler kullanılıp bankaların 

rekabet ve etkinlikleri arasındaki ilişki analiz edilir(Casu, Girardone 2009:). 

Göçmen olarak yaşayan Romenlerin, para havalelerinin, büyük kısmı doğrudan toplum 

harcamaları ile bağlantılıdır aynı zamanda göçmen nüfusları ile doğru orantılıdır. Panel veri 

çözüm yöntemi kullanılarak göçmenlik sürecini etkileyen özel tüketimin etkisi araştırılmıştır. 

Ayrıca ekonomik, finansal krizler ve geçiş dönemi unsurları incelenmiştir (Bala, Prada 2014:). 

1995-2007 yıllarında Çin deki 28 eyalete ait veriler panel veri çözüm yöntemi olan, 

Panel Veri Hata düzeltme modeli ve Panel Eş bütünleşme Modelinden faydalanarak, 

ekonomideki reel çıktı, enerji tüketimi ve CO tüketimi arasında var olan ilişki incelenmiştir 

(Wang ve diğerleri 2011:) 

Yapılan çalışmanın amacı, karşılıklı turizm akışı incelenerek İtalyan bölgesel turizm 

akışının ana belirleyicileri Panel genelleştirilmiş momentler metodu kullanılarak incelenmiştir. 

Yapılan analizin gözlem alanı kuzeyin merkezi bölgesinde ve güney kısmındır. Tüm ülke adına 

turizmdeki ekonomik değişkenler belirtilmiştir (Massidda, Etzo 2012: ). 
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İspanya da, 2005-2008 yıllarında, firma performanslarını karşılaştırmak için aynı 

zamanda iç kilitler arası eğrisel ilişkiyi kanıtlamak için 88 firma örneği alınarak panel veri 

analizi yapılmıştır (Calero, Castro 2015: ) 

Özel teşebbüs bankalar, devlete ait bankalardan farklı olarak, yüksek sermaye 

tamponlarının neden olduğu ticari riskin neden olduğu etkileri hafifleştirir. Bunu yapmada amaç 

ghissedarları korumaktır. İki aşamalı dinamik panel GMM yöntemi kullanılarak oluşturulan 

model ile 128 tane İslami ve geleneksel banka karşılaştırılmıştır. (Daher ve diğerleri 2015). 

Bulanık regresyon aşırı değerlere karşı bazen zayıf kalır. Bundan kaynaklanan sorunları 

gidermek amacı ile çok amaçlı programlama çözüm yöntemi kullanılmıştır(Nasrabadi ve 

diğerleri 2005: 245).  

Yapılan çalışmada (Coppi et al) tarafından ortaya konan bulanık regresyon modelinden 

olan, robust regresyon modelinin çözümü için en küçük medyan kare ve ağırlıklı en küçük 

kareler tahminlerini kullanarak sunmuşlardır(D’urso ve diğerleri 2011: 4154). 

Yapılan çalışmada, regresyon ve bulanık regresyona ait olan olasılık özellikleri ve 

merkezi eğilim ölçüleri beraber kullanılarak çok amaçlı bulanık regresyon modeli 

oluşturmuşlardır (Tran, Duckstein 2002: 21). 

Çalışmada, bulanık regresyon modelinin değişken seçimini yapmak için dal ve sınır 

tekniği kullanılmıştır(Wang, Tsaur 2000: 877). 

Gerçek zamanlı işleme yönü ile alakalı olarak bulanık regresyon analizi geliştirilmiştir. 

Hesaplama zamanını minimuma düşüren dışbükey metot kullanılarak gerçek zamanlı veri 

analizinde ayrıcalık sağlanmıştır Ramli ve diğerleri 2011: 606). 

Yapılan bu çalışma, Çin ve İran gibi gelişmekte olan ülkelerin durağan olmayan verileri 

kullanılarak, aynı ülkelerin elektrik tüketimlerinin değişimi ve elektrik ihtiyacını tahminleyen 

zaman serisi ile kullanılarak bulanık regresyon uygulanmıştır(Azadeh ve diğerleri 2011: 6981 ). 

II .  PANEL REGRESYON VE KLASİK REGRESYON: YÖNTEM 

A) Panel Veri Regresyon Yöntemi: 

Panel Veri Regresyon modeli normal zaman serisi veya kesit veri regresyon 

modellerinden farklı olarak iki indisle gösterilir. 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝑢𝑖𝑡                                                     (1)    

İ=1,2,3,….N kesit birimi ve t=1,2,3,….T zaman birimidir. İ denklemde gözlenen birimleri, t ise 

zamanı gösterir. Aynı zamanda panel veri modellerinde i panelin kesit boyutunu t ise zaman 

boyutunu gösterir. 𝛼  sabit katsayıyı ve 𝛽  katsayısı  𝐾𝑥1   boyutunda matris ve 𝐾  açıklayıcı 

değişken sayısı, 𝑋𝑖𝑡 gözlenen değişkenleri ifade eder.  

𝑢𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝑣𝑖𝑡                                                           (2)           

𝜇𝑖  özneye özgü gözlenemeyen etki,  𝑣𝑖𝑡  bozan terimdir. 𝜇𝑖  burada zamanla değişme 

uğramayan özneye özgü etkidir ve oluşturulan regresyon modelinde yer almaz. 𝑣𝑖𝑡  bozucu 

terimi birime ve zaman göre değişir. Bu terim kurulan regresyon denkleminde hata terimi olarak 

gözlenir.  

Panel veri analizi ile gözlenemeyen özne etkisini, zaman kaynaklı dönüşümünün 

etkisini yok eder ve ilk etkinliği zaman içeren değişken olduğu sabit etki ile mümkün 

kılar(Ding, Knight 2009: 9). 
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Panel veri analizi kullanmak, klasik regresyon tahmin yöntemi olan OLS ye göre tutarlı 

tahminler yapılmasına imkan verir(Bala, Prada, 2014: 141).  

Panel veri modelleri periyotların özel etkilerini anlamamızda yardımcı olur. (I Chiue, 

Shimizu 2015: 2). 

Panel Veri analizine başlamadan önce durağanlık için modeldeki  değişkenlere birim 

kök testi uygulanır ( Wang ve diğerleri 2011: 1). Panel regresyon yönteminde veriler hem kesit 

birimi ve zaman birimi olarak incelendiği için kullanılan verilerinin durağanlık testinin 

yapılması gerekir. Durağanlık testi ile serilerde birim kök varlığı incelenebilir. Birim kök analizi 

sonucu hangi değişkenlerde durağanlık sağlanması gerektiği belirlenerek tahminlerin tutarlılığı 

amaçlanır. Panel regresyon yönteminde birim kök testi geçmişte birçok araştırmacı tarafından 

uygulanmıştır. Bunların en bilinenleri Tzavalis (1999), Maddala ve Wu(1999), Hadri (2000), 

Harris ve Choi(2001), Levin, Lin ve Chu (2002), Im ve diğerleri (2003). (Eviews User Guide 2 

2014: 484). Bu çalışmada birim kök araştırması LLC test kullanılmıştır. 

1 ) Levin, Lin ve Chu (LLC) Birim Kök Testi:  

 Panel veri analizinin başlangıç noktası olan bu birim kök testi,  çalışmalarda kurulacak 

modellerin sağlıklı olması açısından kullanılan kontrol testidir. LLC uyguladıkları testin işleyişi 

şu şekildedir; birim kök araştırma yöntemi, birim kök testinin her kesit verisine ayrı ayrı 

uygulanması esasına dayanır. Kurulan hipotez amacı; durağanlık içeren zaman seri verilerine 

karşı, birim köke sahip zaman seri verileri vardır. 

∆𝑦𝑖𝑡 = 𝜌𝑦𝑖,𝑡−1 + ∑ 𝜃𝑖𝐿∆𝑦𝑖𝑡−𝐿 + 𝛼𝑚𝑖𝑑𝑚𝑡 + 휀𝑖𝑡   𝑚 = 1,2,3
𝑃𝑖
𝐿=1            (3) 

 

Yukarıdaki denklemde m=1,2,3 için 𝑑𝑚𝑡  deterministik değişkenler vektörünü, 𝛼𝑚𝑖 
katsayılar vektörünü gösterir. 𝑑1𝑡 = {∅} , 𝑑2𝑡 = {1}  ve  𝑑3𝑡 = {1, 𝑡}  dir. (Stata Reference 

Manual (2009): 528 ). 

 

2 ) Rassal Etkiler Modeli: 

Özneye ait gözlenemeyen etki 𝜇𝑖  nin Rassal olduğu varsayılarak serbestlik derecesi 

probleminden kaçınabilir.  Bu durumda 𝜇𝑖~(0, 𝜎𝜇
2)𝑣𝑒 𝑣𝑖𝑡  ~(0, 𝜎𝑣

2) dir. Aynı zamanda 𝜇𝑖 değeri 

, 𝑣𝑖𝑡  den bağımsızdır. Ve 𝑋𝑖𝑡 , özneye özgü etkiden( 𝜇𝑖) ve hatadan (𝑣𝑖𝑡) bağımsızdır. Rassal 

etkiler modeli N tane özneyi çok geniş popülasyondan Rassal çektiğimiz zaman uygundur. 

Rassal etkili modeller uygulama olarak en çok hane halkı modellerinde kullanılır. Eğer N 

yeterince büyük olursa sabit etkili modelde serbestlik derecesi kaybı olur. Hata terimi 

formülünden 𝑢𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝑣𝑖𝑡 varyans ve kovaryans matrisi hesaplanır(Baltagı 2005: 15).  

A) Hausman Sınaması 

Panel veri analizinde kesitlerde ya da zamanda değişimden kaynaklanan farklılıkların , 

aynı zamanda Rassal etkili modelde hata terimlerinin modeldeki bağımsız değişkenlerden 

bağımsız olduğunu Hausman testi ile sağlarız. Bunu uygulamak için sabit etkili model ile rassal 

etkili modellerdeki değişken katsayılarının arasında farklılıkların istatiksel olarak anlamlı olup 

olmadığı incelenir. Hausman test sonucu şu şekilde yorumlanır; rassal etkili model, sabit etkili 

modelden daha iyi tahminleyicidir ve model k serbestlik dereceli ki-kare dağılımı ile kontrol 

edilir. Sabit etkiler modelinde bir veya birden fazla bağımsız değişken arasında korelasyon 
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varsa Rassal etkiler modeli tutarsız olur (Elsayed, Paton D. , 2005). Panel veri modellerinde 

Sabit etki ya da rassal etkili modeller arasında seçim yapmak çalışma için önemli bir adımdır 

(Muller, Nettekoven 1999: 37). 

B ) BULANIK REGRESYON 

Bulanık doğrusal regresyon, regresyon modelindeki değişkenlerin aralarındaki ilişkinin 

bulanık olduğu varsayımı ile kurulur. Bulanık regresyonda bağımlı ve bağımsız değişkenler 

arasındaki ilişki bulanık fonksiyon ile ifade edilip çözüme ulaşılır. Bulanık regresyon modelinde 

kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlerin dağılımı olasılıklıdır(Nasrabadi ve diğerleri 2005: 

246). 

Bulanık regresyonda yine klasik regresyonda olduğu gibi değişkenlerin katsayıları 

tahmin edilir. Bulanık regresyon yönteminde amaç en uygun yayılımı veren katsayıları 

bulmaktır. Bulanık regresyon yöntemlerinden en bilinen yöntem Tanakanın geliştirdiği 

minimum bulanıklık yöntemidir. Klasik Regresyon modelini tekrardan hatırlamak istersek: 

𝑌 = 𝐵1𝑥1 + 𝐵2𝑥2 +⋯…𝐵𝑛𝑥𝑛 + 휀            i=1,2,3,………n         (27) 

Bağımlı değişken Y, bağımsız değişken x ile ilişkilidir. X ve B bağımsız değişken ve parametre 

ve 휀 hata değişkenidir. Fakat gerçek hayatta tüm bu değişkenler büyük oranda bulanıklık ifade 

ettiği için Bulanık Regresyon modeli şu şekilde ifade edilir.  

�̃� = �̃�1𝑥1 +  �̃�1𝑥1 + ……… �̃�𝑛𝑥𝑛 +  휀         i=1,2,3,………..n   (28) 

�̃�  bağımlı bulanık değişken �̃�𝑖  Bulanık katsayı ile ilişkili olmak üzere ve ayrıca x 

bağımsız değişken vektörü olmak üzere 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2 , ……… . 𝑥𝑛)
𝑇   i=1,2,3…..n ve 휀  hata 

değişkenidir. Bulanık Regresyonda Parametre �̃�𝑖  Bulanık sayı ve �̃�  tahmin edilen Bulanık 

bağımlı değişkendir. Bulanık Regresyon modelinde sadece girdi olan bağımsız değişkenler 𝑥 =
(𝑥1, 𝑥2 , ……… . 𝑥𝑛)

𝑇 , kesin sayıdır. Bulanık sayı ifade edilirken �̃�𝑖 =(ai , ci) şeklinde iade edilir 

ve ai merkezi değeri, ci yayılım değerini gösterir(Modarres ve diğerleri 2005:  979).  

Bulanık Regresyon modelinin bağımlı değişkene göre üyelik fonksiyonu; 

 

𝜇�̃�(𝑦) = {
1 −

|𝑦−𝑎𝑥|

𝑐|𝑥|
,                𝑥 ≠ 0

1,                    𝑥 = 0, 𝑦 = 0 
0,                     𝑥 = 0, 𝑦 ≠ 0

}                                (29) 

 

Burada 𝑐|𝑥| ≤ |𝑦 − 𝑎𝑥|  olursa hesaplanan y değeri gerçek değer arasındaki kayma 

bulanık genişlik aralığından büyük olur ve 𝜇�̃�(𝑦) = 0 dır. Bulanık Regresyon modelinde önemli 

bir unsur ise uyum derecesidir. Uyum seviyesi ĥ; uygulayıcı tarafından herhangi uyum değeri 

h’yi seçerek, gözlenen değişken ile tahmin edilen değişken arasındaki uyumluluğu ölçer. Uyum 

derecesi h uzman kişinin tecrübesine göre karar verir. h değeri Bulanık genişlik aralığını “c” 

etkiler(Khashei 2008: 774).  

Merkezi ai ve genişlik değerleri ci dir. Tahmin edilen ile gözlenen değişkenler arasında 

kurulan bulanık regresyon  şekil 1 de  gösterildiği gibi özetlenebilir (Mousavi ve diğerleri 

2007:1067). 
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Şekil 1. Minimum Bulanıklık 

Bu yönteme göre, hedeflenen inanç derecesini ℎ  nin belirlenen değerinde minimum 

bulanık genişliğe sahip bulanık �̃�   aralıklarını tahmin etmek için bulanık katsayıları 

belirlemektir. ℎ değeri (bulanıklık seviyesi) regresyon modeli ile veri arasındaki uyumluluğu 

ölçer. Modeldeki tüm verilerin belirlenen ℎ  seviyesinde �̃� tahmin aralıklarına düşmesi gerekir. 

Çözüm elde etmek için Tanakanın geliştirdiği doğrusal programlama kullanılır. Bulanık 

Doğrusal Regresyon modeli; 

�̃�𝑖 = �̃�0 + �̃�1𝑋1+. . …… . �̃�𝑘𝑋𝑘                                  (30) 

i = 1, 2, ...n (n, gözlem sayısıdır) 

j = 0, 1, ...k (k, açıklayıcı değişkenlerin sayısıdır) 

Bulanık Regresyon katsayılarını, merkezi ve yayılım değerlerini bulmak için Tanakanın Bulanık 

Doğrusal Programlama Modeli Şu şekilde yazılır. (Pehlivan, Paksoy, Chang 2010:4) 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑧 = 𝑎0 + (𝑎𝑗 ∗ (∑𝑋𝑖𝑗) /𝑁) + 𝑐0 + 𝑐𝑗 ∗∑|𝑋𝑖𝑗| 

St-          ∑ ∑ (𝑎𝑗 ∗ 𝑋𝑖𝑗) + (1 − ℎ)∑ ∑ (𝑐𝑗 ∗ |𝑋𝑖𝑗|)
𝑛
𝑖=1

𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝑚
𝑗=1 ≥ 𝑌𝑖      (31) 

∑∑(𝑎𝑗 ∗ 𝑋𝑖𝑗) − (1 − ℎ)∑∑(𝑐𝑗|𝑋𝑖𝑗|)

𝑛

𝑖=1

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑚

𝑗=1

≤ 𝑌𝑖 

𝑐𝑗 ≥ 0, 𝑐𝑗 ∗ |𝑋𝑖𝑗| ≥ 0 

İ=1,2,………n ve  j=1,2,……….m. 

Model çözüldükten sonra merkezi A=(a0,a1,a2,……..am) ve  yayılım değerleri olan 

C=(c0,c1,c2,……cm) değerleri elde edilir. Elde edilen bu değerler kullanılarak alt ve üst 

regresyon tahmin aralıkları oluşturulur. Oluşturulan bu tahmin aralıkları aynı zamanda alt (𝑌𝐴) 

ve üst (𝑌𝑈) sınırları temsil eder.  

Alt regresyon denklemi; 

𝑌𝐴 = 𝐴0(𝑎0 − 𝑐0) + ∑ 𝐴𝑗(𝑎𝑗 − 𝑐𝑗)
0
𝑗=1                     (32) 

Üst regresyon denklemi 
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𝑌𝑈 = 𝐴0(𝑎0 + 𝑐0) + ∑ 𝐴𝑗(𝑎𝑗 + 𝑐𝑗)
0
𝑗=1                    (33) 

Şeklinde hesaplanır 

Tanakanın geliştirdiği yöntemde kullanılan sayılar bulanık simetrik üçgensel sayılar 

olup Alt ve Üst limitinde tahmin edilir. 

III . BULGULAR VE SONUÇLAR  

A ) EKONOMETRİK BULGULAR 

Panel regresyon yöntemi kullanılırken öncelikle değişkenlere birim kök testi 

uygulanmıştır. Test sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 1 Birim Kök İçeren/İçermeyen Değişkenler 

Değişken Birim Kök (I) I=0 birim Kök yok I=1 birim kök var 

NPR (net Prim) I=0 

NHSR (Net Hasar) I=0 

Dol (Dolar) I=1 

TÜFE ( Tüketici Fiyat Endeksi) I=1 

Tabloya bakıldığında net prim ve net hasar da birim kök olmadığı fakat dolar ve tüfe de 

birim kök olduğu görülmüştür. Bu sebepten dolayı daha iyi tahminler yapabilmek için tüm 

değişkenlerin logaritmik farkları alınarak panel regresyon denklemi oluşturulmuştur. 

Tablo 2 Regresyon Denklem Katsayıları 

Değişken Katsayı Std. Hata t-İstatistik Prob. 

DLNNHSR 0.837245 0.016391 51.08026 0.0000 

DLNDOL -0.343658 0.308323 -1.114603 0.2660 

DLNTUFE 0.810869 1.239886 0.653987 0.5137 

C 0.001395 0.028872 0.048333 0.9615 

R-squared 0.928995 
Durbin-Watson stat 2.657306 

Adjusted R-squared 0.928182 

Tabloyu incelediğimizde DLNNHSR hariç diğer değişkenlerin olasılık değerlerinin 

anlamsız olduğu görülür. Bağımlı değişkenin (DLNNPR), DLNDOL ve DLNTUFE nin 

gecikmeli değerleri alınarak tekrar regresyon modeli oluşturulur. Oluşturulan regresyon 

denklemi Panel regresyon yönteminde Rassal Etkiler varsayımı kullanılarak model 

oluşturulmuştur. Modeli doğrulamak için Hausman testi uygulanmış ve model Rassal etkili 

olduğu doğrulanmıştır. 

Tablo 3 Hausman Test İstatistikleri 

Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: EQ02 

Test cross-section random effects 

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 0.000000 8 1.0000 

 

Tablo 4 Gecikmeli değerleri alınmış Değişkenler Regresyon Katsayıları 
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Değişken Katsayı Std. Hata t-İstatistik Prob. 

DLNNPR(-1) -0.182265 0.060529 -3.011185 0.0029 

DLNNHSR 0.644505 0.088454 7.286287 0.0000 

DLNDOL -1.676529 0.589435 -2.844297 0.0049 

DLNDOL(-1) -0.162324 0.124659 -1.302147 0.1944 

DLNDOL(-2) 1.473315 0.589922 2.497475 0.0133 

DLNDOL(-3) 1.909834 0.431239 4.428715 0.0000 

DLNTUFE -14.57311 5.416747 -2.690381 0.0077 

DLNTUFE(-1) -17.40406 6.282814 -2.770105 0.0061 

C 0.644783 0.235916 2.733108 0.0068 

R-squared 0.936267 Durbin-Watson stat 2.249371 

Tablo incelendiğinde gecikmeli değerleri alınan değişkenlerin olasılık değerlerinin 

anlamlı olduğu görülür. Olasılık değeri anlamlı çıkan değişkenler DLNNPR(-1), DLNNHSR, 

DLNDOL(-3), DLNTUFE(-1) ve sabit C değerdir. ayrıca bu değişkenlerin standart hataları da 

oldukça düşüktür. Sadece DLNTUFE(-1) değerinin standart hatası yüksektir. Durbin-Watson 

istatistik değeri olması gereken aralıkta yer almaktadır. R2 değeri de yüksek çıkmıştır. Tahmin 

sonucunun grafik ile gösterimi; 

 

 

Şekil 2 Net prim Tahmin Grafiği 

Şekil incelendiğinde Panel Veri Yöntemi ile elde edilen modelin tahmin gücü iyidir. 

B ) BULANIK REGRESYON BULGULARI  

Panel Regresyon modelinde kullanılan değişkenler, Bulanık Regresyon modelindeki 

değişkenlerin katsayılarını bulmak için Tanaka Yöntemi ile belirli bulanık “h” seviyesinde 

bulanık aralığı minimum yapan doğrusal programlama kullanılır. A bulanık sayıyı olmak üzere 

A=(a0 , c0 ), a0 merkez değeri ve c0 yayılım değerini gösterir. A bulanık sayısı simetrik üçgensel 

bulanık sayıdır. Simetrik üçgensel sayılarda yayılım aralıkları simetriktir. Çalışmada tüm 

bulanıklık “h” seviyelerinde veriler doğrusal programlama ile çözülerek hangi seviyede en iyi 

çözüm aralığını verdiği görülmüştür. 

Bulanık Regresyon yönteminde alt ve üst tahmin aralıkları bulanık sayıların merkezi 

değerlerinden yayılım değerlerinin eklenip çıkarılması ile elde edilir. Doğrusal programlama ile 

elde edilen katsayılar alt ve üst regresyon yayılımı bulunur. Yani; 𝑌𝐿  alt regresyon tahmin 

aralığı ve 𝑌𝑈  üst regresyon tahmin aralığı olmak üzere elde edilen merkez ve yayılım (𝑎𝑖 , 𝑐𝑖)  

değerleri şu denklemler yardımı ile bulunur. 𝑌𝐿 = 𝐴0(𝑎0 − 𝑐0) + ∑ 𝐴𝑗(𝑎𝑗 − 𝑐𝑗)
0
𝑗=1   ve 𝑌𝑈 =

-1,70-1,60-1,50-1,40-1,30-1,20-1,10-1,00-0,90-0,80-0,70-0,60-0,50-0,40-0,30-0,20-0,100,000,100,200,300,400,500,600,700,800,901,00

DLNPR(Y) DLNPR Tahmin
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𝐴0(𝑎0 + 𝑐0) + ∑ 𝐴𝑗(𝑎𝑗 + 𝑐𝑗)
0
𝑗=1 . Bu sayede orijinal gözlem değerleri tahmin edilen alt ve üst 

tahmin aralıkları içine düşüp düşmediği kontrol edilir. Burada önemli nokta yayılım değerleri 

negatif olmayacağı için yayılım katsayıların mutlak değerleri alınmıştır. Tanaka yöntemi ile elde 

edilen değişkenlerin katsayıları ve bulanıklık seviyesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

 

 

 

 

Tablo 5 Bulanık Regresyon Alt ve Üst yayılım Katsayı Değerleri 

h=08 a c Yalt Yüst 

DLNNPR(-1)                A1 -0.0001 0.3390 -0.3391 0.3389 

DLNNHSR                   A2 0.0008 0.3636 -0.3628 0.3644 

DLNDOL                      A3 -0.0004 0.0822 -0.0826 0.0818 

DLNDOL(-1)                 A4 -0.0005 0.0895 -0.0900 0.0890 

DLNDOL(-2)                 A5 -0.0003 0.1106 -0.1109 0.1103 

DLNDOL(-3)                 A6 0.0001 0.0735 -0.0734 0.0736 

DLNTUFE                     A7 -0.0005 0.0258 -0.0263 0.0253 

DLNTUFE(-1)               A8 -0.0005 0.0278 -0.0283 0.0273 

C             A0 0.0001 1.2062 -1.2061 1.2063 

Tablo incelendiğinde merkezi değerlerin tamamı “0” yakındır. Yayılım değerleri ya da 

diğer adıyla alt ve üst regresyon sınırları Yayılım değerleri merkezi değerlere eklenip 

çıkarıldığında elde edilir. Yayılım değerlerinin daha iyi anlaşılması ve çözümün görülmesi için 

grafik oluşturulur. Bu yayılım değerleri kullanılarak grafik oluşturulduğunda gerçek değerlerin 

tahmin aralıklarına düşüp düşmediği daha iyi anlaşılır. 

 

 

Şekil 3 h =0,8 Alt ve Üst regresyon tahmin aralıkları 

Şekil 2 incelendiğinde DLNNPR gerçek değerlerinin tahmin edilen alt ve üst regresyon 

aralıklarına düştüğü görülür. Çözüm sonucuna göre bağımsız değişkenler ile yapılan tahminler 

tutarlıdır. Bu çözümün diğer bir anlamı kullanılan “h” değerine göre, modeldeki bağımsız 

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

h=0.8

DLNPR(Y) DLNPR(Y)ALT DLNPR(Y)UST
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değişkenler bağımlı değişkeni yüzde seksen oranında açıklıyor denir. Bu oldukça yüksek bir 

değerdir. Diğer bir ayrıntı ise gerçek değerlerin alt sınıra daha yakın olduğudur. 

SONUÇ 

 Her iki yöntem ile elde edilen sonuçlar tahminlerin tutarlılığı açısından oldukça iyidir. 

Yapılan çözümler sonucunda her iki yöntem ile elde edilen sonuçların uygun çözümler olduğu 

fakat panel regresyon ile elde edilen sonuçların daha da iyi olduğu gözlemlenmiştir. 

Ekonometrik bulguların istatistiki sonuçları incelendiğinde, kullanılan modeldeki 

bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranlarını oldukça yüksek olduğunu 

göstermektedir. Bu modelde kullanılan değişkenler ile kuvvetli Prim tahmin sonuçları elde 

edebiliriz. Panel veri rassal etkili model de elde edilen Durbin- Watson test istatistiği ve R2 

değerli anlamlı ve olması gereken aralıklarda çıkmıştır. 

Bulanık regresyon ile elde edilen sonuçlar oldukça yüksek tahmin gücüne sahiptir. 

Kullanılan veriler ile oluşturulan modelde düşük bulanıklık “h” seviyesinde optimum aralıklara 

gerçek prim değerleri düşmüştür. Aynı zamanda bu gerçek değerler alt tahmin sınırına yakındır. 

Bulanık yöntem ile oluşturulan model ile tutralı prim tahminleri yapabiliriz. 

Her iki yöntem ile elde edilen sonuçların tahmin gücü aynı değişkenler ile oldukça 

yüksektir. Eğer yöntemlerin tahmin gücünü karşılaştırırsak panel regresyon yöntemi bulanık 

regresyondan daha iyi tahmin yapan yöntemdir diyebiliriz.  
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GİRDİ ÇIKTI ANALİZİ: ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FAALİYET 

GÖSTEREN SEKTÖRLER ARASI İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ANALİZ 

Mücahit Namlı* 

 Ziya Gökalp GÖKTOLGA** 

Özet  

Organize Sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren sektörlerin geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu çalışmalardan biride girdi çıktı analizidir. Girdi çıktı analizi ekonominin hem bir bütün 

olarak hem de sektörler düzeyinde incelenmesine olanak sağlamakta ve sektörler arasındaki yapısal 

ilişkilerin bulunmasına yardımcı olmaktadır. Elazığ Organize Sanayi bölgesinde yapılan bu çalışmada 

bölgede faaliyet gösteren firmalar ile anket tekniği kullanılarak bu firmaların 2015 yılı mali verileri elde 

edilmiştir. Firmalardan elde edilen veriler kullanılarak endüstriyel işlemler tablosu oluşturulup sektörler 

arası girdi çıktı analizi yapılmıştır. Bu çalışmada bölgenin sektörel ilişkileri incelenmiş ve bölgenin kilit 

sektörleri bulunarak bu sektörlerin il ekonomisine katkıları belirlenip bölge için önerilerde bulunulmuştur. 

Yapılan analiz sonuçlarına göre bölgedeki sektörlerin üretimini artırmada üretim çoğaltanı olarak inşaat 

sektörü, istihdam artışına en çok katkıyı sağlayan sektör olaraktan tarım ve gıda sektörü gelmektedir. 

Gelir çoğaltanı olaraktan il ekonomisine en fazla katkı sağlayan sektör ağaç ve mobilya sektörü olarak 

bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Girdi-Çıktı Analizi, Kilit Sektörler, Çoğaltanlar, Yapısal Analiz, 

Endüstriyel İşlemler Tablosu 

 

INPUT OUTPUT ANALYSIS: AN ANALYSIS ON THE CROSS-SECTORAL RELATIONS THAT 

OPERATES IN ELAZIĞ ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE 

Abstract 

             Various studies have been done to improve the sectors that operates in Organized Industrial 

Zones. One of these studies is input output analysis. Input output analysis enables to analyze economy 

both as a whole and at sectors’ levels and helps to find constructive cross-sectoral relations.n this study 

that held in Elazığ Organized Industrial Zone financial data in 2015 of these companies are obtained via 

conducting a questionnaire to them. A cross-sectoral input  output analysis have been done by using the 

data that obtained from these companies.   

In this study cross-sectoral relations of the region have been analyzed and made suggestions for 

the region by establishing the key sectors of the region by assigning the contribution to the economy of 

the province. According to the results of these analyzed data construction sector is best as a production 

multiplier in increasing the production of the region and agricultural and food sector is best in 

contributing to employment increase. Furniture and wood sector is the most contributing sector as an 

income multiplier to the economy of the province. 

Keywords: Input output Analysis, Key Sectors, Multipliers, Structural Analysis, Industrial 

Treatments Table. 

GİRİŞ    

Girdi çıktı analizi sayesinde organize sanayi bölgesinde sektörel ilişkilerden doğan 

yapısal ilişkiler ortaya koyularak sektörlerin hammadde alış verişleri ve sektörlerin üretim 
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yapmak için kullandıkları ara girdi talepleri tahmin edilerek sektörel ilişkiler yoğun bir şekilde 

incelenir. 

Günümüz ekonomileri üretim ve ekonomi yönünden sürekli ilişki içinde bulunan 

sektörlerden oluşmaktadır. Sektörler arası mal ve hizmet akımı, üretime katkıda bulunan iç ve 

dış faktörlerin karşılıklı ilişkileri en genel anlamda üretim yapısını oluştururlar. Bu ilişkilerin 

incelenmesi çağdaş ekonomi biliminde girdi çıktı yaklaşımı olarak adlandırılmaktadır.(Kepenek 

1977:1). 

Girdi çıktı modelleri en basit tanımıyla, ekonomik yapıyı oluşturan üretim ve tüketim 

birimleri arasındaki karşılıklı bağınlaşmayı ekonomi çapında, çok sektörlü ve nicel olarak 

inceleyen, matematiksel yapısı basit birer genel denge modelidirler. Firmaların ve hane 

halklarının davranışlarını analizin odak noktasına alan mikro iktisadi analiz ve ekonomiyi bir 

bütün olarak ele alan makro iktisadi analizden farklı olarak, girdi-çıktı analizinin odak 

noktasında iktisadi faaliyet birimi olarak sektörler ve özellikle sektörler arasındaki ara girdi 

alışverişleri yer alır. Üretken sektörlerin çıktılarının üretim ve kullanımının ekonomi çapında, 

sektörel düzeyde ve nicel olarak incelenmesine olanak vermesi açısından, girdi-çıktı modelleri, 

özellikle ampirik nitelikli sorunların analizinde kısmi ve bütünsel analizler arasındaki önemli 

boşluğu doldurur ve onları tamamlarlar (Aydoğuş,1999:1-2). 

Bu çalışmanın amacı Elâzığ ilinin gelişmesinde ve bölge kalkınmasında önemli rol 

oynayan organize sanayi bölgesinin gelişmesine yardımcı olmak ve yapılacak yatırımların 

yönlendirilmesinde yardımcı olmak amaçlanmıştır. Girdi çıktı analizi sonucunda belirlenen kilit 

sektörler bu amaçların geçekleştirilmesinden önemli rol oynamaktır. 

Elâzığ organize sanayi bölgesinin girdi çıktı analizi yapılmadan önce bölgede bulunan 

sektörler belirlenmiş ve bu sektörler ISIC (Internatiol  Standart Industrial Classification ) revize 

3 kriterleri kullanılarak toplulaştırılma işlemi yapılmıştır ve sektörler arası toplulaştırma sonucu 

8 sektör belirlenmiştir. Bu sektörler tarım ve gıda, plastik, tekstil, maden, kimya sanayi, ağaç ve 

mobilya, inşaat ve metal sanayi sektörleri olarak belirlenmiştir. Toplamda 67 firma ile 

görüşülerek anket tekniği ile birincil kaynaklardan veriler elde edilmiştir. Çalışmada ilk olarak 

yöntem belirlenmiş ve bu doğrultuda çalışma gerçekleştirilmiştir. Bölgede ki sektörlerin yeri ve 

önemini görmek için sektörlerin yapısal analizler yapılmış ve sektörler hakkında bilgiler 

verilmiştir. Daha sonra oluşturulan endüstriyel işlemler tablosundan yola çıkarak sektörler arası 

analizler yapılmış ve sektörler arası ileri ve geri bağlantı etkileri hesaplanarak gelir, istihdam ve 

üretim çoğaltanları katsayıları hesaplanmıştır. Son bölümde ise yapılan analizlerden yola 

çıkarak bölgenin kilit sektörleri belirlenerek Elazığ Organize Sanayi Bölgesinin genel bir 

değerlendirilmesi yapılmış ve yapılacak yatırımlar için önerilerde bulunulmuştur. 

I. LİTERATÜR TARAMASI  

Ülkemizde girdi çıktı analizi üzerine yapılmış bazı çalışmalar şunlardır: 

KARKACIER (2001),çalışmasında tokat ilinde tarıma dayalı sektörlerin 2000 yılındaki 

mali verilerini kullanarak bölgedeki sektörlerin girdi çıktı tablosu oluşturulmuş.  Daha sonra ise 

emek, istihdam ve üretim çoğaltanları bularak bölge hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 

SEL (2015), çalışmasında Sivas organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmaların 2014 

mali verileri kullanılarak sektörler arası girdi çıktı analizi yapılmıştır. Bölgede ki sektörlerin 

üretim, gelir ve istihdam çoğaltanları bulunup bölgedeki kilit sektörler belirlenmiştir. 

GÖKTOLGA (2004),çalışmasında Türkiye’de gıda sanayisinin yapısal analizi girdi–çıktı 

yöntemiyle değerlendirilmiş. Çalışmada 1979 -1985-1990-1996 mali yıllarını temel alarak 
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endüstriyel işlemler tablosu oluşturulmuştur. Sektörlerin üretim ve istihdam çoğaltanları 

bulunarak süreç içerisindeki gelişimi karşılaştırılmıştır. Sektörlerin ileri ve geri bağlantılarının 

incelenmesi sonucunda gıda ve tarım sektörünün üretim çoğaltanlarının yüksek olduğu 

belirlenmiştir. ERSUNGUR (1996), çalışmasında Erzurum ana bölge olmak üzere Erzurum alt 

bölgesi uygulama alanı olarak seçilmiştir. Bu çalışmada öncelikli olarak iktisadi planlama, 

bölge ve bölge planlaması ile ilgili kavramlar açıklanarak girdi çıktı modeli tanıtımı yapılmıştır. 

Uygulama alanı olarak seçilen Erzurum alt bölgesinin sosyo-ekonomik gelişme düzeyi verilmiş 

ve alt bölgenin girdi çıktı tablosu oluşturulmuştur. ÖZIŞIK (2009), çalışmasında hizmet 

sektöründe çarpan katsayılarının girdi çıktı analiz yöntemiyle belirlenmesi üzerine yaptığı 

çalışmasında TÜİK tarafından hazırlanan 2002 yılına ait girdi çıktı tabloları kullanılarak 

sektörel çarpan katsayıları hesaplanmıştır. Bu sayede hizmet sektörünün sektörler içeresinde 

yeri ve önemi belirlenmiştir. TORAMAN (1973), çalışmasında Doğu Marmara Bölgesi girdi-

çıktı analizi ile bu bölgedeki ekonomik bağınlaşmayı araştırmıştır. Çalışmanın sonucunda 

bölgedeki tüzel ve kamu kişileri için önemli yatırım ipuçlarının olduğunu vurgulamıştır. İLHAN 

(2008),çalışmasında TÜİK tarafından hazırlanan girdi çıktı tabloları ve ithalat verilerini 

kullanarak Türk inşaat sektörünü ele almıştır. Girdi –çıktı analizi ile ithalata bağımlılığı 

araştırmıştır. 

II. SEKTÖR TOPLULAŞTIRMASI VE ÖRNEKLEM SEÇİMİ 

A.SEKTÖRLERİN TOPLULAŞTIRMASI 

“Ekonomide çok sayıda mal üretile bileceği gerçeği göz önüne alınırsa sektör sayısının 

çok yüksek rakamlara varması gerekecek ve çözümü olanaksız sorunlarla karşılaşabilecektir. 

Aslında ideal olarak, her mal veya hizmetin ayrı birer sektör veya endüstri olarak girdi-çıktı 

tablolarında yer alması düşünülebilir. Fakat hem gerekli istatistiki verilerin toplanması ve 

düzenlemesinin yaratacağı sorunlar, hem de işlem hacminin olağan üstü boyutlu olması 

nedeniyle, sektörlerin sınıflaması mümkün olmadığı gibi gerekli değildir. Bu bakımdan veri 

toplanmasında ve hesaplamalarında kolaylık sağlana bilmesi için sektörler benzer özelliklerine 

göre sınıflandırmak ya da gruplandırmak ve sektör sayılarını azaltmak gerekir.” (Aydoğuş 

1990:27) 

ISIC REVİZE 3 kriterleri esas alınarak yapılan toplulaştırma işlemi sonucunda sektörler 

arasında ara mal kullanımları ve firma sayıları göz önüne alınarak Elazığ Organize Sanayi 

Bölgesi'nde bulunan sektörler 8 ana başlık altında toplanmıştır. 

B.ÖRNEKLEM SEÇİMİ VE KAPSAMI 

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan iş yerlerinin yapılan toplulaştırma 

işlemi sonucunda 8 sektör altında toplanılmıştır. Anketleri yapılan 68 iş yerinin sektörel 

dağılımları yandaki tabloda gösterilmiştir. 

 Genel toplamda %71,5 katılım oranı ile anket yapılmıştır. OSB’de aktif halde 103 tane 

firma bulunmaktadır. Bunlardan 95 tanesi üretim yapmakta geriye kalan 8 tane firma ise sadece 

pazarlama ve toptancılık alanında faaliyet göstermektedir. Ankete katılmayan 27 tane firma ise 

bilgilerini paylaşmak istemediklerinden veri alınamamıştır. 
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Tablo 1:EOSB Sektörel Bazda Ankete Katılım Durumları 

SEKTÖRLER TOPLAM İŞYERİ KATILIM 

Tarım-Gıda 11 8 

Plastik 10 6 

Tekstil 3 3 

Maden 17 11 

Kimya Sanayi 9 9 

İnşaat 12 7 

Ağaç ve Mobilya 14 9 

Metal Sanayi 19 15 

TOPLAM 95 68 

III. ELAZIĞ BÖLGESİNİN GENEL TANITIMI 

A.ELAZIĞ İLİNİN SOSYO EKONOMİK YAPISI 

Elazığ ili, Doğu Anadolu Bölgesinin güneybatısında, Yukarı Fırat Bölümünde yer 

almaktadır. Bingöl, Tunceli, Malatya ve Diyarbakır illerinin arazileri ile çevrilidir. Ülkemizin en 

büyük su kaynaklarından olan Fırat ve Murat nehirleri üzerine kurulmuş bulunan ve ülkemizin 

en büyük ikinci ve üçüncü barajları olan Keban ve Karakaya Barajları ’da bu ilimizde 

bulunmaktadır. Elazığ ili, su kaynakları bakımından oldukça zengin bir bölge olarak dikkat 

çekmektedir.  

Elazığ İlinin TÜİK tarafından adrese dayalı nüfus sayımı sonucunda 2014 yılı verilerine 

göre toplam nüfusu 568. 753 kişi olarak görülmektedir. 

B.ELAZIĞ İLİNİN SANAYİ YAPISI VE TİCARET HACMİ 

Elazığ ilinin ekonomisinde ilk sırada maden-taş ve toprak sanayisi yer almaktadır. Bu 

sektörü takiben demir ve demir dışı metal, tarım ve gıda sektörü,  mobilya ve orman ürünleri, 

plastik ile genel imalat sektörleri gelmektedir. 

Elazığ ilinin 2014 yılı Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre yaklaşık 227.893.000 

dolarlık bir ihracat hacmi olduğu görülmektedir. Yapılan ihracat hacmine göre iller 

sıralamasında 46. sırada yer almaktadır. Bölge ihracatında ise en yüksek payın maden ve 

metaller olduğu görülmektedir. Maden ve metallerin ihracatta ilk sırayı almasında yer altı 

kaynakları bakımından Elâzığ ilinin zengin olması ve organize sanayi bölgesi dışında Elâzığ 

ilinde faaliyette bulunan birçok mermer ocakları ile demir ve krom fabrikalarının bulunmasıdır. 

C.ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN İŞLETMELERİN YAPISAL DURUMU 

 Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde 68 iş yerinde yaklaşık 2195 kişi çalışmaktadır. En 

fazla faaliyet gösterilen firma sayısı metal ve maden sektöründe görülmektedir. Firma başına 

istihdam sayısına bakıldığında, tekstil firmaları 47 kişiye yakın istihdam sayısı ile birinci 

sıradadır. 

Bürüt katma değere bakıldığında maden ve mobilya sektörü başı çekerken bir iş gücüne 

düşen katma değer mobilya sektöründe en yüksek durumdadır. 
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Tablo 2: İşyeri Sayısı, İstihdam ve Brüt Katma Değer 

Sektör İş yeri 

sayısı 

Çalışan 

sayısı 

Brüt katma 

değer (TL) 

Bir iş gücüne 

düşen katma 

değer (TL) 

Tarım-gıda 8 248 7.715.000 31.108 

Plastik 6 167 5.926.000 35.485 

Tekstil 3 140 4.496.300 32.116 

Maden 11 409 18.836.300 46.054 

Kimya sanayi 9 200 6.226.200 31.130 

İnşaat 7 135 3.561.600 26.382 

Ağaç ve mobilya 9 369 18.557.000 50.289 

Metal sanayi 15 527 12.648.600 24.011 

IV. GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ  

Girdi-çıktı, Endüstriler arası iktisadın başlıca analiz araçlarından biri olarak II. Dünya 

Savası sırasında Wassily Leontief’in çalışmaları sonucu ortaya çıkmıştır. Leontief yöntemini 

söyle tanımlamaktadır: “Girdi-çıktı tablosu bir ülke ekonomisinin belirli bir süre, örneğin bir yıl 

içindeki mal ve hizmet akışlarını göstermektedir. Girdi-çıktı Analizi karşılıklı etkileşimin var 

olduğunu ve farklı ekonomik sektörlerin teslimat (çıktı) ve satın almalarla (girdi) birbirlerine 

bağlı olduklarını söylemektedir. Leontief ayrıca belirli bir mal verimini (çıktı) sağlayabilmek 

için, hangi miktarda üretim faktörlerinin (girdi) kullanılması gerektiği sorusunun yanıtını 

bulmaya çalışmıştır.” (Leontief, 1966:134). 

Girdi çıktı modellerinin üzerinde kurulduğu düşünce. Bir sektörün üretim yapabilmesi 

için ara ve temel girdilere ihtiyaç duymaktadır ve bu ihtiyacı da başka sektörlerden 

karşılamaktadır ve bu da sektörler arasında bir ilişkiyi ortaya çıkarmaktadır. Bir sektör 

tarafından arz edilen mal veya hizmetin diğer sektörün üretimi için bir ara girdi veya ham 

madde olarak talep edile bilinir. Ve o mal veya hizmeti talep eden firma üretimi 

gerçekleştirdikten sonra ürününü de yine ara girdi olarak diğer sektörlere; nihai kullanım olarak 

ta tüketim ve yatırım amacıyla da hane halklarına, firmalara ve devlete vere bilir. Böylece girdi 

çıktı modellerini ekonomik yapı içerisinde sektörel ilişkilere yönelik nicel değerleri hesaplana 

bilinir ve sektörlerin arasındaki zayıf ve kuvvetli bağları belirlenir. 

Girdi çıktı modelleri en basit tanımıyla, ekonomik yapıyı oluşturan üretim ve tüketim 

birimleri arasındaki karşılıklı bağınlaşmayı ekonomi çapında, çok sektörlü ve nicel olarak 

inceleyen, matematiksel yapısı basit birer genel denge modelidirler. Firmaların ve hane 

halklarının davranışlarını analizin odak noktasına alan mikro iktisadi analiz ve ekonomiyi bir 

bütün olarak ele alan makro iktisadi analizden farklı olarak, girdi-çıktı analizinin odak 

noktasında iktisadi faaliyet birimi olarak sektörler ve özellikle sektörler arasındaki ara girdi 

alışverişleri yer alır. Üretken sektörlerin çıktılarının üretim ve kullanımının ekonomi çapında, 

sektörel düzeyde ve nicel olarak incelenmesine olanak vermesi açısından, girdi-çıktı modelleri, 

özellikle ampirik nitelikli sorunların analizinde kısmi ve bütünsel analizler arasındaki önemli 

boşluğu doldurur ve onları tamamlarlar (Aydoğuş,1999:1-2). 

A. GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİNİN ÖZELLİKLERİ 

Girdi-çıktı tablosuyla üretim incelenir ve talep ile fazla ilgilenilmez: Girdi-çıktı analizi 

üretimle ilgilidir ve talep teorisi girdi-çıktı analizinde yer almaz ve hesaplarda dışarıdan veri 

olarak kabul edilir. Girdi-çıktı tabloları incelendiğinde, bu tablolarda endüstriler arası ara malı 
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talebinin tespit edildiği görülmektedir. Bu talep, aslında tamamen üretimle ilgili ve teknolojik 

bir konudur. Herhangi bir malın üretimine giren ara malları miktarının tespitinden 

ibarettir.(Özışık,2009:59) 

 Girdi-çıktı deneye dayalı bir metottur, bir teori değildir: Girdi-çıktı analizi deneye 

dayalı bir inceleme tekniğidir. Girdi-çıktı tablosunda belirli bir tarihte, belirli bir ülke veya 

bölge ele alınır ve ele alınan ekonomi çeşitli endüstri kollarına bölünür. Yani girdi-çıktı 

analizinde firma değil, endüstri kavramı ile çalışılır ve endüstri seçimi yaparken, tamamen 

deneye dayalı ve istatistiki esaslara dayanılır. (Özışık,2009:59) 

Girdi-çıktı analizinde genel denge kullanılır: Girdi-çıktı analizinin bir genel denge 

analizi olmasıyla belirtilmek istenen; bu analizde endüstriler arası bağlantıların (ara mal 

talebinin) hesaba katılmış olmasıdır. Analizde nihai talep ise veridir.(Çondur ve Evlimoglu, 

2002:25-41). 

B.İSTİHDAM ÇOĞALTANI  

Nihai talepteki küçük değişmeler ile bunların yol açtıkları toplam emek faktörü 

gereksinimini hesaplamak için, köşegenleri doğrudan emek katsayılarından oluşan, diğer 

elemanları sıfır olan köşegenler matrisi oluşturulur.  

Doğrudan emek katsayısı (iş gücü katsayısı)  her sektörün iş gücü değerinin o sektörün toplam 

girdisine bölünerek elde edilir.  

Bu matrise doğrudan emek katsayıları matrisi denir. Doğrudan emek katsayıları 

matrisinin leontief matrisi ile çarpımından da sektörel ve ekonomi çapında istihdam çoğaltanları 

katsayılar matrisi elde edilir ki buna marjinal istihdam katsayıları matrisi denir. 

C.GELİR ÇOĞALTANI 

Nihai talepteki küçük değişmeler ile bunların yol açtıkları toplam gelir faktörünü 

hesaplamak için, öncelikle köşegenleri doğrudan brüt katma değer katsayılarından oluşan, diğer 

elemanları sıfır olan köşegenler matrisi oluşturulur. Bu matrise doğrudan gelir katsayıları 

matrisi denir. Doğrudan gelir katsayıları matrisinin Leontief matrisi ile çarpımından da sektörel 

ve ekonomi çapında gelir çoğaltanları katsayılar matrisi elde edilir ki buna gelir katsayıları 

matrisi denir. Gelir katsayıları matrisinin hesaplanması. Brüt katma değer katsayıları ise 

endüstriyel tabloda yer alan bürüt katma değerlerin her bir sektörün kendi içinde toplam 

girdilere bölünmesi ile elde edilir. Brüt katma değer katsayıları matrisi leontief matrisi ile 

çarpılır ve gelir çoğaltan matrisi elde edilir. 

V.   ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SEKTÖRLERİ  GİRDİ–ÇIKTI ANALİZİ 

Organize sanayi bölgesi sektörleri arasında yapılan ilk işlem, incelenen sektörlerin 

kendi aralarında, nihai taleplerde ve il dışıyla olan işlemlerinde ortaya çıkan girdi-çıktı 

akımlarını temsil eden sektörler arası işlem tablosunun yani endüstriyel işlemler tablosunun 

oluşturulmasıdır. 

A.TEMEL FAKTÖR KATSAYILARI 

Temel faktör katsayıları sektörlerin üretimleri için gerek duydukları temel girdileri 

gösterir. Sektörler arası işlem tablosunda temel girdiler olarak belirtilen ulaşım, enerji, iş gücü 

ödemelerinin toplam girdiye oranlanması sonucunda temel faktör katsayılarına ulaşılır.  
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Tablo 3: Temel Faktör Katsayıları 

Sektörler Ulaşım Enerji İşgücü Brüt katma 

değer 

Tarım-gıda 0,03366 0,00713 0,04263 0,09018 

Plastik 0,00832 0,06667 0,04327 0,12083 

Tekstil 0,00739 0,01537 0,05050 0,11001 

Madencilik 0,01048 0,01665 0,05407 0,18594 

Kimya sanayi 0,00280 0,02050 0,02658 0,03842 

İnşaat 0,00173 0,00247 0,01049 0,01998 

Ağaç ve mobilya 0,01759 0,01054 0,05572 0,21028 

Metal sanayi 0,00811 0,05654 0,05063 0,08719 

Elazığ OSB içerisinde iş gücü yoğun kullanım açısından incelendiğinde ilk sırada ağaç 

ve mobilya sektörü gelmektedir. Ağaç ve mobilya sektörü bir örnekle açıklanırsa bu sektörün 

1.000.000 TL çıktı üretmesi için 55.710 TL değerinde iş gücü ödemesi yapması gerekecektir.  

Sektörler bazında brüt katma değere bakıldığında brüt katma değer katsayısı en yüksek 

sektör 0,21028 katsayısı ile ağaç ve mobilya sektörü görülmektedir. Ağaç ve mobilya sektörünü 

takiben 0,18594 ile maden sektörü gelmektedir. Bir örnekle katsayılar açıklanırsa ağaç ve 

mobilya sektörünün 1.000.000 TL çıktı elde ettiği zaman yaratacağı brüt katma değer 210.280 

TL olacaktır. Maden sektörü ise 1 milyon TL çıktı elde ettiği zaman yaratacağı brüt katma değer 

185.940 TL olacaktır. 

Enerji kullanımda yoğunluk incelendiğinde, ilk sırada plastik sektörü olduğu 

görülmektedir. Bu sektörün 1.000.000 TL’lik çıktı ürettiği zaman 66.670 TL’lik bir enerji 

ödemesi gerekmektedir 

B.ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SEKTÖRLERİ GİRDİ KATSAYILARI (TEKNOLOJİ MATRİSİ) 

Tablo 4:Girdi Katsayılar Matrisi (A Matrisi) 

SEKTÖRLER Tarım 

ve gıda  

Plastik Tekstil Maden Kimya 

sanayi 

İnşaat Ağaç ve 

mobilya 

Metal 

sanayi 

Tarım ve gıda 0,3864 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Plastik 0,1824 0,1501 0,0000 0,0000 0,0127 0,0047 0,0601 0,0142 

Tekstil 0,0000 0,0000 0,1962 0,0000 0,0000 0,0000 0,1557 0,0000 

Maden 0,0000 0,000 0,0000 0,1902 0,0481 0,2341 0,0000 0,0048 

Kimya sanayi 0,0000 0,1880 0,0073 0,0064 0,2338 0,3516 0,0085 0,0009 

İnşaat 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1418 0,0000 0,0000 

Ağaç ve mobilya 0,0064 0,0000 0,0000 0,0241 0,0000 0,0099 0,1333 0,0000 

Metal sanayi 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1533 0,0509 0,3443 
 

Yandaki tablo incelendiğinde en fazla girdi katsayısı 0,3864 ile tarım-gıda 

sektöründedir. Yani tarım-gıda sektörü 1.000.000 TL çıktı üretebilmek için 386.400 TL yine 

kendi sektöründen ara girdi kullanmak zorundadır. Tabloda madencilik sektörü incelendiğinde 

1.000.000 TL‘lik üretim yapabilmek için kendi sektöründen 190.200 TL Kimya sanayinden ise 

6.400 TL, ağaç ve mobilya sektöründen ise 24.100 TL’lik bir ara girdi kullanmaktadır.  

Kimya sanayinin üretiminin çıktısına olan talebi satır bakımından incelendiğinde tarım 

ve gıda sektörü hariç diğer tüm sektörler kimya sanayisi çıktılarını talep etmektedirler. Kimya 

sanayisinin çıktılarından 188.000 TL plastik sanayi, 7.300 TL tekstil sektörü, 6.400 TL maden 

sektörü 233.800 TL kimya sanayi, 351.600 TL inşaat sektörü, 8.500 TL ağaç ve mobilya 

sektörü, 900 TL ise metal sanayi talep etmektedir. 
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C. ÜRETİM ÇOĞALTANLARI  

Girdi-çıktı analizi ile sektörlerin birbirleri ile karşılıklı etkileşimi ve bir sektörde çıkan 

canlanmanın veya o sektördeki aksaklıkların diğer sektörlerdeki etkileşimini görüp sektörler ve 

gelecekleri hakkında bilgi elde edilir. Çalışmada Elazığ Organize Sanayi Bölgesi sektörlerinin 

temel girdilerini gösteren ve endüstriler arası işlemler tablosundaki sütunlarda yer alan 

değerlerden yola çıkılarak hesaplanan “girdi katsayılar matrisi (A) ve Leontief ters matrisi  

 (𝟏 − 𝑨)−𝟏 elemanları söz konusu sektörün diğer sektörler üzerindeki doğrudan (birinci 

etki) ve dolaylı (ikincil etki) katkılarını gösterir. 

(𝟏 − 𝑨)−𝟏 girdi ters matrisinin elemanları toplam etkiyi (doğrudan+ dolaylı etki) 

gösterir. Girdi ters matrisi (𝟏 − 𝑨−𝟏) ile girdi katsayılar matrisi arasındaki fark ise doğrudan 

etkiyi gösterir’’(Jones L, 1997 :6).  

 

Tablo 5: Girdi-Çıktı Modeli (1-A) Leontief Matrisi 

Sektörler Tarım 

ve 

Gıda 

Plastik Tekstil Maden Kimya 

Sanayi 

İnşaat Ağaç ve 

Mobilya 

Metal 

Sanayi 

Tarım ve 

Gıda 

0,6136 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Plastik -0,1824 0,8499 0,0000 0,0000 -0,0127 -0,0047 -0,0601 -0,0142 

Tekstil 0,0000 0,0000 0,8038 0,0000 0,0000 0,0000 -0,1557 0,0000 

Maden 0,0000 0,0000 0,0000 0,8198 -0,0481 -0,2341 0,0000 -0,0048 

Kimya 

Sanayi 

0,0000 -0,1880 -0,0073 -0,0064 0,7662 -0,3516 -0,0085 -0,0009 

İnşaat 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8582 0,0000 0,0000 

Ağaç ve 

Mobilya 

-0,0064 0,0000 0,0000 -0,0241 0,0000 -0,0099 0,8667 0,0000 

Metal 

Sanayi 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,1533 -0,0509 0,6556 

A matrisini birim matristen çıkartarak (1-A) leontief matrisini elde edilmiştir. Girdi-

çıktı modelinde (1-A) matrisinin tersi alınarak nihai talebi karşılayacak denge üretim düzeyleri 

belirlenir.(1-A) matrisinin tersini alarak leontief 𝟏 − 𝑨)−𝟏matrisini elde edelim. 

Tablo 6:Girdi-Çıktı Modeli (1-A)-1 Leontief Matrisi 

SEKTÖRLER Tarım 

ve Gıda 

Plastik Tekstil Maden Kimya 

Sanayi 

İnşaat Ağaç ve 

Mobilya 

Metal 

Sanayi 

Tarı ve Gıda 1,62978 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Plastik 0,35184 1,18092 0,00018 0,00264 0,01966 0,02079 0,08355 0,02558 

Tekstil 0,00237 0,00009 1,24414 0,00665 0,00042 0,00457 0,22350 0,00005 

Maden 0,00515 0,01723 0,00071 1,23559 0,07790 0,37074 0,00264 0,00949 

Kimya 

Sanayi 

0,08653 0,28988 0,01197 0,01139 1,31058 0,54343 0,03557 0,00822 

İnşaat 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,16518 0,00000 0,00000 

Ağaç ve 

Mobilya 

0,01223 0,00048 0,00002 0,03432 0,00216 0,02357 1,15382 0,00026 

Metal Sanayi 0,00095 0,00004 0,00000 0,00266 0,00017 0,27436 0,08954 1,52531 
 

            Leontief ters matrisinin katsayılarının satır ve sütun toplamları, nihai talebin üretim 

çoğaltanlarını verir. Sütun toplamı; bir sektörün nihai talebindeki 1 birimlik artışın sitemde yer 

alan sektörlerin üretim (çıktı) miktarlarında yol açacağı toplam etkiyi ( doğrudan+ dolaylı etki) 

o sektörün sütun toplamları verir. Satır toplamı; nihai talep üretim çoğaltanı açısından farklı bir 
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anlam taşır. Girdi-çıktı sistemindeki sektörlerin tümüne birden her birinin nihai talebin 1 birim 

artması durumunda bir sektörün gerçekleştirmek zorunda olduğu üretim (çıktı) miktarlarını o 

sektörün ters matristeki satır toplamı gösterir (Şengül, 1998:80). 

Sektörler ekonomik yapı içerisinde birbirleriyle etkileşim içerisindedirler. Bir sektörün 

çıktısı diğer sektörün üretimi için talep edilecektir. Bir örnekle açıklanırsa bir sektör nihai 

talebini bir birim artırdığında bu sektöre girdi sağlayan sektörlerde üretimlerini artırması 

gerekecektir. Böylece ekonomide bir döngü halinde sektörler arası entegrasyon ortaya 

çıkacaktır. Meydana gelen bu etkileşimler en baştaki sektörün doğrudan ve dolaylı katkısı 

olarak ortaya çıkacaktır.  

Tablo 7: EOSB Sektörleri Toplam Etki Üretim 

ÜRETİM ÇOĞALTANLARI 

SEKTÖRLER  SATIR 

TOPLAMI 

SÜTUN 

TOPLAMI 

TARIM VE GIDA 1,6298 2,0888 

PLASTİK 1,6852 1,4886 

TEKSTİL 1,4818 1,2570 

MADEN 1,7195 1,2933 

KİMYA SANAYİ 2,2976 1,4109 

İNŞAAT 1,1652 2,4026 

AĞAÇ VE MOBİLYA 1,2269 1,5886 

METAL SANAYİ 1,8930 1,5689 

TOPLAM 13,0988 13,0988 

(𝟏 − 𝑨) −𝟏   Leontief ters matrisinin satır ve sütun toplamları Tablo ‘da görüldüğü gibi 

buna göre toplam girdi üretim çoğaltanları incelendiğinde  burada aynı zamanda satır toplamları 

doğrudan ileri bağlantı etkisini ve sütun toplamları da doğrudan geri bağlantısını vermektedir. 

Tablo incelendiğinde sütun toplamına bakıldığında sektörler içerisinde entegrasyon bakımından 

ekonomiye en yüksek katkıyı sağlayan sektör 2,4026 ile inşaat sektörü gelmektedir. İnşaat 

sektörünün nihai talebinde çıkacak olan 1.000.000TL değerindeki artış tüm sektörlerde 

toplamda 2.402.600 TL’lik bir üretim artışına neden olacaktır. 

 (𝟏 − 𝑨) −𝟏  Leontief  ters matrisinin satır ise bize sektörlerin tümünün birden 

üretimlerini bir birim artırmaları durumunda ilgili satırdaki sektörün üretiminde ortaya çıkacak 

artışı verir. Bu bilgiler altında tabloda verilen satır toplamları incelendiğinde toplam girdi üretim 

çoğaltanları en fazla kimya sanayinde 2,2976 katsayısı ile görülmektedir. Yani tüm ekonomide 

bulunan sektörlerde 1.000.000 TL’lik nihai talep artışı durumunda kimya sanayinin üretiminde 

2.297.600 TL’lik bir artış olacaktır. 

Toplam etkiden sonra doğrudan ve dolaylı etkileri incelendiğinde,  leontief ters matrisi 

(𝟏 − 𝑨)−𝟏 ile girdi katsayıları matrisi (A) üzerinde ilgili sektörlerin sütun toplamlarının farkını 

almak gerekir. Formüle edilirse  (𝟏 − 𝑨)−𝟏 - (A)  farkı dolaylı etkiyi gösterir (Karkacıer, 

2001:86). 
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Tablo 8: Doğrudan ve Dolaylı Etki 
 

SEKTÖRLER 

TOPLAM ETKİ DOĞRUDAN 

ETKİ 

DOLAYLI ETKİ 

TARIM VE GIDA  2,0888 0,5752 1,5136 

PLASTİK 1,4886 0,3381 1,1506 

TEKSTİL 1,2570 0,2036 1,0535 

MADEN 1,2933 0,2207 1,0726 

KİMYA SANAYİ 1,4109 0,2945 1,1163 

İNŞAAT 2,4026 0,8953 1,5073 

AĞAÇ VE MOBİLYA 1,5886 0,4084 1,1802 

METAL SANAYİ 1,5689 0,3643 1,2046 

Tablo incelediğinde toplam etki en fazla olan sektör inşaat sektörü olarak 

görülmektedir, doğrudan etki ise İnşaat sektöründe görülmektedir. Dolaylı etkisi ise en fazla 

olan sektör tarım ve gıda sektörüdür. 

1.İSTİHDAM ÇOĞALTANLARI  

İstihdam farklı şekillerde ifade edilebildiği gibi, genel anlamıyla, “çalışmak ve gelir 

sağlamak istek ve iradesinde olan kişilerin, mal veya hizmet üretiminde çalıştırılmaları” olarak 

tanımlanabilir (ÖNEN ve ŞAHİN, 2011:2). EOSB sektörlerinde ortaya çıkacak nihai talep 

artışlarının yol açacağı üretim artışına paralel olarak duyulan iş gücü gereksinimi artacak ve bu 

da istihdam alanında olumlu bir şekilde genişlemeye sebep olacaktır. Tablo 5’de EOSB ne ait 

istihdam çoğaltanı tablosu verilmiştir. 

Tablo 9:İstihdam çoğaltanı 

Sektörler Tarım 

ve 

Gıda 

Plastik Tekstil Maden Kimya 

Sanayi 

İnşaat Ağaç ve 

Mobilya 

Metal 

Sanayi 

Satır 

Toplamı 

Tarım ve 

Gıda 

0,0695 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0695 

Plastik 0,0152 0,0511 0,0000 0,0001 0,0009 0,0009 0,0036 0,0011 0,0729 

Tekstil 0,0001 0,0000 0,0628 0,0003 0,0000 0,0002 0,0113 0,0000 0,0748 

Maden 0,0003 0,0009 0,0000 0,0668 0,0042 0,0200 0,0001 0,0005 0,0930 

Kimya 

Sanayi 

0,0023 0,0077 0,0003 0,0003 0,0348 0,0144 0,0009 0,0002 

0,0611 

İnşaat 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0122 0,0000 0,0000 0,0122 

Ağaç ve 

Mobilya 

0,0007 0,0000 0,0000 0,0019 0,0001 0,0013 0,0643 0,0000 

0,0684 

Metal 

Sanayi 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0139 0,0045 0,0772 

0,0958 

 

Sütun 

Toplamı 

 

0,0881 

 

0,0595 

 

0,0632 

 

0,0696 

 

0,0400 

 

0,0630 

 

0,0848 

 

0,0791 

 

0,05477 

Tablo 10’a göre tarım ve gıda sektörüne olan nihai talebin bir birim artması halinde, bu 

talebin karşılanabilmesi için tarım ve gıda sektörü istihdamını 0,0695 birim, plastik sektörü 

0,0152 birim istihdamlarını artırmaları gerekecektir. Diğer katsayılarda benzer şekilde 

yorumlanabilir. Yani tarım ve gıda sektöründe 1 birimlik artış bu sektörde 0,0881 birimlik 

istihdam artışına neden olmaktadır. Satır toplamı olarak bakıldığında tüm sektörlerdeki nihai 

talebin 1 birim artması halinde ilgili sektörün istihdam artışını gösterir, tabloda görüldüğü üzere 
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tüm sektörler nihai taleplerinde bir birim artışa giderlerse bu artış en çok metal sanayiye 

yansımaktadır. Bu artış sonucunda metal sanayinde 0,0958 birimlik bir istihdam artışına neden 

olmaktadır. 

2.GELİR ÇOĞALTANLARI  

Gelir katsayıları ise bürüt katma değerlerin sütunlar itibari ile toplam üretimlerine 

bölünerek bulunur. Köşegen elemanları gelir katsayısı olan matris leontief matrisi ile çarpılarak 

gelir çoğaltan matris elde edilir. Gelir çoğaltanları kavramı üretim faktörleri üzerinde, ücret, 

faiz, yenileme yatırımları, kar, vergiler ve giden ödemeleri kapsar. 

Tablo 10:Gelir çoğaltanları 

Sektörle

r 

Tarım 

ve Gıda 

Plasti

k 

Teksti

l 

Maden Kimya 

Sanayi 

İnşaat Ağaç ve 

Mobilya 

Metal 

Sanayi 

Toplam 

Tarım 

ve Gıda 

0,1470 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1470 

Plastik 0,0425 0,1427 0,0000 0,0003 0,0024 0,0025 0,0101 0,0031 0,2036 

Tekstil 0,0003 0,0000 0,1369 0,0007 0,0000 0,0005 0,0246 0,0000 0,1630 

Maden 0,0010 0,0032 0,0001 0,2297 0,0145 0,0689 0,0005 0,0018 0,3196 

Kimya 

Sanayi 

0,0033 0,0111 0,0005 0,0004 0,0503 0,0209 0,0014 0,0003 0,0882 

İnşaat 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0233 0,0000 0,0000 0,0233 

Ağaç ve 

Mobilya 

0,0026 0,0001 0,0000 0,0072 0,0005 0,0050 0,2426 0,0001 0,2580 

Metal 

Sanayi 

0,0001 0,0000 0,0030 0,0002 0,0000 0,0239 0,0078 0,1330 0,1651 

Toplam 0,1967 0,1571 0,1375 0,2386 0,0677 0,1450 0,2870 0,1382 1,3678 

Gelir çoğaltan katsayıları sütun toplamları bakımından yorumlandığında. Seçilen 

herhangi bir sektördeki nihai talebin 1 birim artırması durumunda diğer sektörlerde meydana 

gelen gelir artışı olarak yorumu yapılır. Ağaç ve mobilya sektöründe 1.000.000 TL nihai talep 

artışı diğer sektörlerin tümünde 287.000 TL’lik bir gelir artışına neden olacaktır. Maden sektörü 

incelendiğinde maden sektöründeki 1.000.000 TL değerinde nihai talep artışı, diğer sektörlerin 

tümünde 238.600 TL değerinde bir gelir artışına sebep olacaktır. Tablo satır bakımından 

incelendiğinde diğer sektörlerin nihai taleplerini 1 birim artırması sonucunda seçilen sektörün 

durumunda meydana gelecek olan gelir artışını görmemize yardımcı olmaktadır. En yüksek 

katsayıya sahip maden sektörünü incelendiğinde diğer sektörlerin üretimlerini 1 birim artırması 

sonucunda maden sektöründe 0,3196 birimlik bir gelir artışı meydana gelecektir. En düşük gelir 

artışı katsayısı ise 0,0882 birimlik bir artışla kimya sanayinde görülmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bölgesel ekonomik etkileşimlerin açıklanmasında girdi çıktı analizi önemli rol 

oynamaktadır. Özellikle sektörlerin güçlü ve zayıf bağlarını ve sektörlerdeki nihai artışların 

diğer sektörlerde nasıl bir etkisi olacağı bu analizle açıklanmıştır. Sektörlerin ileri ve geri 

bağlantıları hesaplanarak doğrudan ve dolaylı katkıları hesaplanarak ileriye dönük planlamaları 

yapılmıştır.  

EOSB incelemeleri sonucunda üretim konusunda katkı sağlayacak sektör inşaat sektörü 

olduğu görülmektedir. İstihdam artışı konusunda ise tarım ve gıda sektörüne yapılacak 

yatırımlar istihdam artışına katkı sağlar, gelir çoğaltanlarını incelediğimizde ise en yüksek 

katkıyı ise ağaç ve mobilya sektörü ve maden sektörü çıkmıştır. 
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    Üretim konusunda en yüksek katkıyı sağlayan sektör inşaat sektörü görülmektedir. 

İnşaat sektöründe 1.000.000 TL’lik nihai talep artırışı sonucunda diğer tüm sektörlerde 

toplamda 2.402.600 TL’lik bir üretim artışına neden olacaktır. İnşaat sektörünün yapı 

taşlarından olan çimento ve kireç fabrikalarının Elâzığ ilinde bulunması hammadde ye yakınlık 

bakımından da fayda sağlayacağı gibi sektörün gelişimine de katkı sağlar ve bu sektörün yatırım 

için uygun olacağını göstermektedir. 

 İstihdam artışına katkıyı sağlayan sektörün tarım ve gıda sektörü olduğu görülmektedir.  

Tarım ve gıda sektörüne yapılacak yatırımlar İşsizlik oranı ise %7,80 olan Elâzığ ili için işsizlik 

sorununa bir çözüm olarak önerilir. Elazığ ilinin tarıma elverişli bir bölgede bulunması 

konumuyla bu sektör daha önem kazanmaktadır tarım ve hayvancılık bakanlığının yayınladığı 

Elâzığ tarımsal rehberi ile kamu ve özel kuruluşlardan destek alarak bu sektörde daha verimli 

yatırımların olacağı ön görülmektedir Bu sektörde ki yatırımlar Elâzığ ilinin işsizlik sorununa 

bir çözüm olarak değerlendirilir. 

Elazığ ilinin ekonomisine en yüksek katkıyı sağlayan kilit sektörler ağaç ve mobilya 

sektörü ile maden sektörü olarak çıkmaktadır. Ağaç ve mobilya sektöründeki 1.000.000 TL’lik 

nihai talep artışı diğer sektörlerin tümünde 287.000 TL‘lik bir gelir artışına neden olacaktır. Bu 

sektörlere yapılacak yatırımlar il ekonomisine katkı sağlayacaktır. Ham madde de dışa bağlılığı 

azaltacak sektörler bu sektörün gelişimine fayda sağlayacaktır. İlin ekonomisine katkı 

sağlayacak diğer sektör ise maden sektörüdür. Yer altı kaynakları bakımından zengin olan 

Elâzığ’da maden sektörüne yatırımların çoğalması il ekonomisine canlılık kazandıracaktır 

özellikle hammaddeye yakınlık bu sektöründe yatırımlar için uygun olacağının göstergesidir. 

KAYNAKÇA  

 

ALTAN Ş. Girdi-Çıktı Analizinde Girdi Katsayılarının Tahmininde Değişik Bir Yöntem ve 

Uygulaması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara,1996. 

AYDOĞUŞ O. Girdi –Çıktı Modellerine Giriş Teori ve Uygulama, Ankara,1990. 

AYDOĞUŞ O. Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişme ve Büyümenin Kaynakları:1963-1986 

Input-Output Analizleri İle Bir Uygulama, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 

SBE Ankara, 1998. 

AYDOĞUŞ O. Girdi –Çıktı Modellerine Giriş, Elif Yayınevi, Ankara,2010. 

BOCUTOĞLU E. Endüstriler arası iktisat Teori ve Türkiye Uygulamaları,  Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Basımevi, Trabzon 1990. 

GÖKTOLGA Z. Türkiye’de Gıda Sanayisinin Yapısal Analizi:Input-Output Analizi, Gazi 

Osman Paşa Üniversitesi, Tokat,2004. 

JONES L. Lonnie, Input-Output Modelling And Resource  Use  Projection, Departmant Of 

Agricultural Economics , Texas A&M  University, Faculty Paper  Series,Fp 97-10 Texas,1997.  

KARKACIER O. Tokat İli Tarıma Dayalı Sanayi Sektörlerinin Yapısal Analizi, Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:57, Araştırma Serisi:18 Tokat,2001. 

KEPENEK Y. Türkiye İmalat Sanayiinin Üretim Yapısı (1963-1973), Ankara,  ODTÜ 

ÖZIŞIK İ. Hizmet Sektöründe Çarpan Katsayılarının Girdi-Çıktı Analizi Yöntemi İle 

Belirlenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak,2009.     



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

541 

 

RAİNER N, Frontiers Of Input-Output Analysis, Oxford University Pres,  NewYork, 1989. 

ÜNLÜÖNEN K ve ŞAHİN S. Turizmde İstihdam, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz, 

10(37), 2-3,2011  

YILDIRIM K. KARAMAN D. TAŞDEMİR M. Makroekonomi, Seçkin Yayınları,  

Ankara,2009. 

YILMAZ C. Yönetim Ekonomisi, Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri, 1985.  



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

542 

 

17. EYİ 

Uluslararası  

Ekonometri, Yöneylem Araştırması 

ve İstatistik Sempozyumu 
 

 
 

İSTATİSTİK 

BİLDİRİLERİ 

 
 

 

2-4 Haziran 2016- Sivas 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

543 

 

ANTALYA’DA FAALİYET GÖSTEREN KOBİLERİN E-TİCARET FAALİYETLERİ  

ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI 

Ömer ÇINAR* 

 Füsun ÇELEBİ BOZ** 

 

Özet 

Kobiler, diğer ülke ekonomileri ile rekabet edebilmek için teknoloji yatırımlarına hız 

vermesi gerekmektedir. Ticari işlemlerin elektronik ortamda gerçekleşmesi olarak 

nitelendirdiğimiz e-ticaret, işletmelerin rekabet gücünü ve piyasa hacmini arttırarak, firmaların 

kârlılığının artmasına ve aynı zamanda ekonominin büyümesine katkı sağlamaktadır. Bu 

araştırmanın amacı Antalya’da faaliyet gösteren Kobilerin e-ticaret faaliyetleri üzerine bir alan 

araştırması yaparak, Kobilerin e-ticarete ilişkin durumlarını ortaya koymak ve Kobilerin 

karşılaşmış olduğu ihracat sorunlarını değerlendirmektir. Araştırmada anket yönteminden 

yararlanılmış olup, Kobilerin elektronik ticaret ile ilgili olarak tam bilgiye sahip olmamalarına 

karşın, beklentilerinin yüksek olduğu görülmektedir. Aynı zamanda ihracat yaparken de 

firmaların en fazla karşılaştıkları sorunun nitelikli personel eksikliği, bilişim teknolojileri 

eksikliği ve ihracat pazarlama sorunları olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kobi, E-ticaret, İhracat Sorunları, İstatistiksel Analiz  

 

A FIELD STUDY ON THE PERSPECTIVES OF COMPANIES LOCATED IN ANTALYA REGARDING E-

COMMERCE ACTIVITIES 

Abstract 

SMEs, have to accelerate technology investments to compete with other economies. 

Electronic commerce which happened trade transactions in electronic environment, by 

increasing competitive power of firms and size of the market remains to profitability of firms 

and also contributes to economic growth. The aim of this study reveals the relationship of 

electronic commerce in SMEs and to evaluate problems of exports ıt has encountered with by 

practicing a field study about electronic commerce related to SMEs which operate in Antalya. In 

this study has been observed whereas SMEs don’t have full information connected with 

electronic commerce, ıt has been high expectations of electronic commerce. At the same time, 

the most faced problems of firms arise to be lack of qualified personnel, lack of information 

technologies and problems of export marketing while firms export.  

Keywords: SME, E-Commerce, Export Problems, Statistical Analysis 
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GİRİŞ 

Kobiler, (Küçük ve Orta Büyük İşletmeler) küreselleşen dünyada ülke ekonomilerin 

diğer ekonomilerle rekabeti açısından önemli rol oynamaktadır. Kobiler, yeni iş alanları ortaya 

çıkararak üretim faaliyetlerini arttırmakta ve yeni istihdam alanları meydana getirerek işsizliği 

azaltmaktadır. Aynı zamanda bu işletmeler piyasa koşullarına hızla uyum sağlamaları ve esnek 

üretim yapısına sahip olması ve yerel ekonomiye katkı sağlamaları nedeniyle ekonomik ve 

sosyal kalkınmanın hız kazanması açısından önem taşımaktadırlar (Özbek, 2008: 49). Bilgi ve 

iletişim teknolojisindeki gelişmelerle birlikte ülkeler arasındaki sınırların kalkması,  ekonomik 

faaliyetlerin daha farklı bölgelere ulaşabilmesini sağlamıştır.  İnternetin ticari faaliyetler 

içerisinde yer alması e-ticaretin ortaya çıkmasına ve firmaların e-ticaret üzerinden işlemlerini 

arttırmalarına neden olmuştur.  Dolayısıyla e-ticarete yönelik faaliyetlerin artması sonucunda 

sadece ülke içindeki üretim değil, ülke dışındaki üretim faaliyetleri de etkilenmekte ve 

ekonomik büyümeyi arttırmaktadır. Ülkelerin ekonomik büyümesinin artmasında Kobilerin 

önemi yadsınamaz bir gerçeklik olup,  Kobilerinde teknoloji ve ekonomik yapıda meydana 

gelen değişimlere ayak uydurmaları gerekmektedir.  Bu amaçla da elektronik ticarete yönelik 

yatırımlarına hız kazandırmaları ve daha fazla kişiye yapmış oldukları üretimlerini aktarmaları 

gerekmektedir.  Böylelikle diğer firmalarla yapmış oldukları rekabet artmakta, artan rekabete 

bağlı olarak da kârlılıkları ve ihracat hacimleri hız kazanmaktadır. Artan ihracat hacmi de dışa 

açılma politikaları benimseyen Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişimlerini 

hızlandırmakta ve dünya ekonomilerinde söz sahibi olmalarına neden olmaktadır.  

Bu çalışmada Antalya bölgesinde faaliyet gösteren Kobilerin e-ticaret kullanımları ile e-

ticaretin firmaların açısından önemi, geleceği ve daha iyi bir şekilde nasıl yararlanabilecekleri 

vurgulanmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda firmaların e-ticaretin ihracat üzerindeki etkisi ve e-

ticaret yaparken karşılaşılan sorunlar incelenmiştir.  

1. KOBİLER VE EKONOMİDEKİ YERİ 

      Küçük ve orta ölçekli işletmelerin tanımı, (KOBİ)  ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye ve 

aynı zamanda ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık gösterebilmektedir. Gelişmiş 

ülkeler açısından kobiler,  küçük işletmeler olarak nitelendirilirken, gelişmekte olan ülkeler 

açısından büyük işletmeler olarak nitelendirilebilmektedir (Dinçer, 2007: 7). Bunun dışında 

Kobilerin tanımı ile ilgili hangi ölçütlerin temel alınacağı hususunda da kurumlar arasında farklı 

görüşler yer almaktadır.  Türkiye’de Dış Ticaret Müsteşarlığı, Eximbank, KOSGEB, Hazine 

Müsteşarlığı ve Halk bankası gibi kurumlarda Kobi ile ilgili çeşitli tanımlamalar bulunmaktadır. 

Dolayısıyla 2003 yılındaki AB Katılım Ortaklığı belgesi doğrultusunda 2005 yılında çıkarılan 

yönetmelik ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımlanması hususunda karar alınmıştır. 

Ancak bu mevzuat 2012 yılında değiştirilerek yeni bir yönetmeliğe göre Kobi tekrar 

tanımlanmıştır.  Buna göre, iki yüz elli kişiden az ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 

40 milyon Türk lirasını aşmayan ekonomik birimler Kobi olarak nitelendirilmektedir 

(http://www.kobi.org.tr).  Aşağıdaki Tablo 1’de Kobilerin eleman sayısı, yıllık net satış 

hasılatları ve yıllık mali bilanço toplamı yer almaktadır. Tablo 1’de mikro ölçekli Kobi, küçük 

ölçekli Kobi ve orta ölçekli Kobi yer almaktadır. Buna göre 10 kişiden az çalışanı olan mikro 

ölçekli Kobi biriminin yıllık net satış hasılatı 1 milyon TL’ye eşit ve ondan daha az iken, orta 

ölçekli Kobide 250 çalışandan az ve yıllık net satış hasılatı 40 milyon Tl’ye eşit ve ondan daha 

az olan ekonomik birimler olarak tanımlanmaktadır.  
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Tablo 1. Kobi Tanımı Yönetmeliğine Göre İşletmelerin Sınıflandırılması 

Kriter  
Mikro Ölçekli 

Kobi  

Küçük Ölçekli 

Kobi  

Orta Ölçekli 

Kobi  

Çalışan Personel Sayısı < 10 < 50 < 250 

Yıllık Net Satış Hasılatı 

(TL) 
≤  1 milyon   ≤ 8 milyon   ≤  40 milyon  

Yıllık Mali Bilanço 

Toplamı (TL) 
≤ 1 milyon  ≤  8 milyon  ≤  40 milyon  

Kaynak: http://www.kobi.org.tr. (Erişim Tarihi:24.05.2016) 

Avrupa Birliği’nin de farklı Kobi tanımı bulunmaktadır. Avrupa Birliği’ne göre,  1 

Ocak 2005 yılındaki tanımlamaya göre; Kobiler 250’den az sayıda istihdama sahip, hasılatı 50 

milyon Euro olan ve yıllık mali bilanço toplamı 43 milyon Eurodan küçük olan ekonomik 

birimler olarak nitelendirilmektedir.  Aşağıdaki Tablo 2’de çalışan personel sayısı, yıllık net 

satış hasılatı ve yıllık mali bilanço toplamı görülmektedir.   Tablo 2’ye göre,  mikro ölçekli 

Kobinin çalışan personel sayısı 10’dan az iken, orta ölçekli Kobide çalışan personel sayısının 

250’den daha az olduğu söylenebilmektedir.  

Tablo 2: Avrupa Birliği Kobi Tanımına Göre İşletmelerin Sınıflandırılması 

Kriter  
Mikro Ölçekli 

Kobi  

Küçük Ölçekli 

Kobi  

Orta Ölçekli 

Kobi  

Çalışan Personel Sayısı  < 10 < 50 < 250 

Yıllık Net Satış Hasılatı 

(Euro) 
≤ 2Milyon Euro    ≤ 10 Milyon Euro 

≤ 50 Milyon 

Euro 

Yıllık Mali Bilanço Toplamı 

(Euro) 
≤ 2 Milyon Euro  ≤ 5 Milyon Euro 

≤ 43 Milyon 

Euro 

Kaynak: Hakkı Mümin Ay ve Esra Talaşlı (2007), Türkiye’de Kobilerin İhracattaki Yeri ve 

Karşılaştıkları Sorunlar, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi Yerel Ekonomiler Özel 

Sayısı  

Kobiler dünyadaki birçok gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalar açısından üretim, 

istihdam ve yatırım açısından ön plana çıkan ekonomik birimler olarak nitelendirilebilmektedir. 

Dolayısıyla Kobiler sıkıntılı dönemlerde ekonomik ve sosyal tahribatı azaltan, ekonomik ve 

sosyal kalkınmaya katkıda bulunan ve spesifik bir alanda üretim yapmaları nedeniyle işgücü 

verimliliğini arttıran kurumlardır. Kobilerin bir diğer önemi ise, buluşların hızla hayata 

geçirilebilmesi koşullarına sahip olması ile işsizliğin azaltılmasını sağlayarak sosyo-ekonomiye 

katkı sağlamaktadır (Soydal, 2006: 544).  

1.1. Kobilerin Türkiye Ekonomisine Katkısı  

     Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomiye olan katkılarını 2013 yılı itibariyle 

değerlendirdiğimizde girişimci sayılarının en fazla ticaret sektöründe (%51.4)  olduğu, onu 

sırasıyla (%35.2) ile diğer sektörlerin izlediği, sanayinin payının (%12.5) ve tarım sektörünün 

de payının (%0.9) olduğu söylenebilmektedir (KSEP, 2015: 13).  
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Tablo 3. Seçilmiş Göstergelere Göre Kobilerin Türk Ekonomisindeki Yeri 

Yıllık Net Satış Hasılatı 

(Euro) 
≤ 2Milyon Euro    ≤ 10 Milyon Euro ≤ 50 Milyon Euro 

Yıllık Mali Bilanço 

Toplamı (Euro) 
≤ 2 Milyon Euro  ≤ 5 Milyon Euro ≤ 43 Milyon Euro 

Kaynak: KSEP, 2015-2018 Kobi Stratejisi ve Eylem Planı 

Yukarıdaki Tablo 3’e göre 2003 yılında Kobilerin istihdam hacmi 5.249.903 iken, 2013 

yılında istihdama katkılarının arttığı ve 9.517.367’e ulaştığı söylenebilmektedir. Aynı zamanda 

Kobilerin yatırıma katkısına baktığımızda 2003 yılında yatırımların 24.605 olduğu, 2012 yılı 

itibariyle de 76.363 TL’ye yükseldiği,  2012 yılı itibariyle yaklaşık olarak %142’lik bir artış 

gösterdiği söylenebilmektedir. Kobilerin cirolarına baktığımızda 2003 yılında 503.411 olan 

ciroları 2012 yılında %311.7 artarak 244.879’a ulaşmıştır.  

 

Şekil 1: Ana Sektörlere Göre Kobilere Yönelik Ekonomik Göstergeler, YSHİ1 2012 ve GDTİ2 

2013, KSEP, 2015-2018 Kobi Stratejisi ve Eylem Planı 

Yukarıdaki Şekil 1’e göre,  2012 yılında girişimci sayısının en fazla diğer sektörlerde 

olduğu, ticaretin de bu sektörlere yaklaştığı ve %47’e ulaştığı söylenebilmektedir. İstihdam ve 

katma değer açısından nitelendirdiğimizde ticaret sektörünün sanayiye göre istihdamdaki 

payının yüksek olduğu, katma değerdeki payının ise düşük olduğu söylenebilmektedir. İhracat 

açısından ise Kobilerin ticaret sektörü açısından payının %60’lara ulaştığı, sanayinin payının ise 

%35’lerde kaldığı söylenebilmektedir.  

 

.2. Kobi ve E-Ticaret 

    E-ticaretin çok farklı tanımlamaları bulunmaktadır. E- ticaretin genel tanımı, mal ve 

hizmetlere yönelik faaliyetlerin bilgisayar ağlarına bağlı olarak gerçekleşmesi durumu olarak 

tanımlanmaktadır.  (Purohit ve Purohit, 2005: 8). E-ticarete haberleşme açısından bakıldığında, 

bilgilerin, hizmetlerin, ürünlerin ve ödemelerin elektronik ortam üzerinden aktarılması olarak 

tanımlanırken,  ticari bir süreç olarak ele alındığında ise ticari işlemlerin ve iş akışlarının 

                                                   
1 YSİH,  Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri,  
2 Girişimci Dış Ticaret İstatistikleri 
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otomasyonunun teknolojik bir altyapıyla desteklenmesi şeklinde nitelendirilebilmektedir. 

Hizmet sektörü olarak bakıldığında, e-ticaret,  firmaların hizmet kalitesinin arttırılması ve 

müşteriye sunulan hizmetlerin hızlandırılması amacıyla maliyetlerin düşürülmesi için kullanılan 

bir araçtır. Web ortamı açısından, internet üzerinden mal ve hizmetlerin alış ve satışının 

yapıldığı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır  (Birdoğan, 2000: 34). Elektronik ticaret çeşitli 

kuruluşlar tarafından da farklı şekillerde tanımlanmaktadır. OECD, elektronik ticareti, 

sayısallaştırılmış yazılı metin, ses ve görüntünün işlenmesi ve iletilmesine dayalı olarak kişileri 

ve kurumları ilgilendiren ticari işlemler olarak belirtirken, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), 

elektronik ticareti, mal ve hizmetlerin, üretim,  reklam, satış ve dağıtımlarının 

telekomünikasyon ağları üzerinden gerçekleştirilmesi şeklinde nitelendirmektedir (Tan, Baydaş 

ve Aksen, 2004: 84). Bu amaçla da elektronik ticaret, iletişim ağlarındaki gelişmeler sonucunda, 

mal ve hizmet alımlarında bilgisayar teknolojilerinin ön plana çıkması olarak da 

belirtilebilmektedir (İşler, 2008: 278). Aynı zamanda,  elektronik ticaret mal ve hizmetleri 

kapsaması dışında, bankacılık, sigortacılık ve hisse senedi ticareti gibi diğer işlemlerin de 

internet üzerinden yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bunun dışında, elektronik ticaret ile 

sadece üreticilerin müşterilerine ulaşabilmesi değil, üreticilerin birbiri ile tüketicilerin birbiri ile 

üreticilerin kamu ile tüketicilerin kamu ile devletlerin devletler ile elektronik ortamda iş 

yapabilmesine imkân tanınmaktadır. Üreticilerin elektronik ortamda kendi aralarında yapmış 

olduğu e-ticaret B2B, işletmelerin tüketiciler ile yapmış olduğu e-ticaret B2C, işletmelerim 

kamu idaresi yapmış olduğu e-ticaret B2G, tüketicilerin kamu idaresi ile yapmış olduğu e-ticaret 

C2G, tüketicilerin kendi aralarında yapmış olduğu e-ticaret C2C, devletlerin kendi aralarında 

yapmış olduğu e-ticaret de G2G olarak belirtilebilmektedir (Kalaycı, 2008: 142). 

     Küreselleşme süreci ile birlikte sınırların kalkması,  ekonomik, sosyal alandaki 

gelişmeler ve bilgi teknolojilerindeki hızlı ilerlemelere bağlı olarak, işletmelerin farklı bir 

yapılanma sürecine girmeleri gerekmiştir.  İşletmeler, yeni ekonomik yapı içerisinde diğer 

firmalarla rekabet edebilmek,  pazar payını genişletmek ve maliyetleri azaltabilmek amacıyla 

internet ağlarından yararlanarak yeni bir pazarlama stratejisi benimsemek durumunda 

kalmışlardır. Dolayısıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ), yenidünya düzenine ayak 

uydurabilmek için elektronik ortama uyum sağlamaya ve internet üzerinden yeni satış ağları 

ortaya çıkararak kâr paylarını arttırmaya çalışmaktadırlar.  Aynı zamanda elektronik ticaret ile 

birlikte küçük ve orta ölçekli işletmeler yeni tedarik zincirleri içerisinde yer alarak, büyük 

işletmelerin meydana getirdiği sinerjiden yararlanabilme imkânı elde edebilmektedir. Örnek 

olarak,  Intel, WallMart, Dell ve GM gibi şirketler diğer küçük şirketlerle olan ilişkilerine bağlı 

olarak değerlendirilebilmektedir (İşler, 2008: 287).  

 

1.3. Kobi ve İhracat  

    1980’li yıllardan itibaren ulaşım ve iletişim ağlarında meydana gelen gelişmeler, dış 

ticaret faaliyetlerinin önem kazanmasına, ülkelerin dış ticarete yönelik politikalarına da hız 

vermelerine neden olmuştur. Bu nedenle işletmelerin sadece kendi iç piyasalarında değil, 

yabancı piyasalarda da ürünlerini satmaları ve satmış olduğu ürünlere bağlı olarak ihracat 

hacimlerini arttırmaları gerektiği hususu ön plana çıkmıştır (Kayabaşı vd., 2008: 2). Firmaların 

ihracat yapmasında kârını, iş hacmini, pazar payını arttırmak ve daha dar hacimli pazarlara olan 

bağımlılığı azaltmak olgusu yatmaktadır. Aynı zamanda ihracat küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin faaliyetlerini çeşitlendirmelerine, uluslararası alanda tanınmalarına ve büyük 

firmalarla bağlantı kurmalarına neden olabilmektedir. İç piyasadaki firmaların bulunduğu ülke 

veya bölge durgunluk içerisinde ise, bu şartlar firmaları dış piyasaya açılmaya ve ihracat 
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yapmaya zorlayabilmektedir. Bilgi ve teknolojinin hız kazandığı günümüz ekonomisinde, bilgi 

ve teknolojiyi düşük maliyetle elde edebilmenin bir yolu da ihracat faaliyetlerinden 

geçmektedir. Dolayısıyla firmalar ihracat aracılığıyla diğer firmalarla entegre olarak düşük 

maliyetli bilgi teknolojilerine erişebilmektedir. Ayrıca ihracattan elde etmiş oldukları gelirlere 

bağlı olarak yaptığı yatırımlardan ortaya çıkardığı ürünleri pazarlayarak kârlılıklarını ve 

gelirlerini arttırabilmektedir (Chairman vd.,2010:1-5).  

    Ülke ekonomilerinin küreselleşmesi ile birlikte rekabete dayalı üretim yapısının ortaya 

koyduğu ihracat işlemlerinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda firmaların 

teknolojik altyapıya yatırım yaparak üretim hacimlerini genişletmesi ve kâr paylarını artırmaya 

çalışması, ülkelerin yapmış oldukları ihracatın niceliğinden daha fazla niteliğinin ön plana 

çıkmasına neden olmaktadır. İhracat niteliğinin artması da kişi başına geliri düşük gelir olan ya 

da orta gelir tuzağı içerisinde yer alan ülkelerin ekonomilerinin büyümesine katkı 

sağlamaktadır. Dolayısıyla ekonomik büyüme ile birlikte piyasaya girecek olan firma sayısı ve 

bu firmalarla ilişkili Kobilerin sayısı artış göstermekte, işsizlik oranlarının azalacağı 

söylenebilmektedir. Türkiye ekonomisi de gelişmekte olan piyasalar içerisinde yer alması 

sebebiyle ihracat yapısını çeşitlendirmeye ve ihracat niteliğini arttırmaya çalışmaktadır. Bu 

nedenle ihracata yönelik bir büyüme sürecine giren Türkiye, başta Küçük ve Orta ölçekli 

firmalar olmak üzere, firmalarını yeni ekonomik yapılanmaya entegre ederek dünya ekonomileri 

ile rekabet etmeyi hedeflemektedir.  

Tablo 4. AB ve Diğer Bazı Gelişmiş Ülkelere Göre Kobilerin İhracat Dağılımı 

Ülke Sayısı  İhracatçı Kobi  Sayısı  

Toplam İhracat İçerisinde 

Kobilerin Payı (%) 

Almanya 353.600 (2010) 29.6 (2011) 

Fransa 119.635 (2013) 38    (2011) 

İngiltere 201.200 (2011) 34.2 (2011) 

İspanya 107.728 (2010) 46.2 (2011) 

ABD 298.900 (2013) 32.6 (2013) 

Hindistan - 40 (2006-2007) 

Kanada 114.975 (2011) 40.1 (2011) 

İtalya 188.915 (2011) 51.7 (2011) 

Kaynak: KSEP, Kobi Strateji ve Eylem Planı (2015), 2015-2018, s.70 ve European Commission A Partial and 

Fragile Recovery, Annual Report on European SMEs  2013/2014, ss.64-6 

Tablo 4’de Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin Kobilerinin çeşitli yıllara göre ihracat 

dağılımı gösterilmektedir.  Tabloya göre ihracatçı kobi sayısının en fazla olduğu ülke 2010 yılı 

verilerine göre Almanya olup, onu Amerika Birleşik Devletleri (2013) ile İtalya (2011) 

izlemektedir. İhracat payına baktığımızda 2011 yılı itibariyle firma sayısına göre İtalya’nın 

%51.7 ile Kobilerin en fazla ihracat yaptığı ülke olduğu, onu sırasıyla %46.2 ile İspanya, %40.1 

ile Kanada’nın izlediği söylenebilmektedir.  
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Tablo 5. Türkiye’de Yıllara Göre Kobiler Tarafından Gerçekleştirilen İhracat 

Yıllar 

Kobiler 

Tarafından 

Gerçekleştirilen 

İhracat (milyon 

dolar) 

Önceki Yıla 

Göre Artış 

Oranı (%) 

Toplam 

İhracat 

(milyon 

dolar) 

Önceki 

Yıla Göre 

Artış 

Oranı 

(%) 

Kobilerin 

Toplam 

İhracat 

İçerisindeki 

Payı (%) 

2009 60.675 - 101.394 - 59.8 

2010 68.169 12.4 113.391 11.8 60.1 

2011 80.262 17.7 134.682 18.8 59.6 

2012 95.278 18.7 152.255 13 62.6 

2013 89.751 -5.8 151.570 -0.4 59.2 

Kaynak: KSEP, Kobi Strateji ve Eylem Planı (2015), s. 68 

     Türkiye açısından ihracata yönelik büyüme süreci içerisinde Kobileri 

değerlendirildiğinde;  Tablo 5’e göre, Kobilerin yapmış olduğu ihracatın önceki yıllar itibariyle 

artış gösterdiği, 2012 yılı itibariyle %18.7’e ulaşırken, 2013 yılında bu oranın azalarak % -5.8’e 

düştüğü görülmektedir. Aynı şekilde Türkiye’de Kobilerin toplam ihracat içerisindeki payı 2011 

yılına kadar artış göstermiştir. 2011 yılı ile birlikte azalma göstermekle beraber 2012 yılında 

tekrar yükseldiği, 2013 yılı itibariyle de bu oranının %59’ye düştüğü söylenebilmektedir. 

Ülkedeki toplam ihracata göre Kobilerin ihracat açısından daha fazla bir daralma yaşadığı 

belirtilebilmektedir. 

2. LİTERATÜR 

     Kobilerin ihracata katkısı ve Kobilerin e-ticaret kullanımı ile ilgili literatürde farklı 

çalışmalar bulunmaktadır. Aslandere (2010) Elektronik Ticaret ve Karamandaki Kobiler üzerine 

yapmış olduğu araştırmada firmaların elektronik ticaret yapmama sebebinin portföylerinin 

uygun olmaması olarak belirtilmiş ve gelecekte elektronik ticaretten yararlanmayı hedefledikleri 

tespit edilmiştir. Bulut vd.(2006), Kobilerde elektronik ticaretin kullanımı ve İstanbul örneği 

adlı çalışmasında İstanbul ilindeki Kobilerin e-ticarete ilgilerinin az olduğu söylenebilmektedir. 

Türkmen ve Songür (2010), Kobilerde e-ticaret kullanımına yönelik bir alan araştırması Ostim 

örneğinde, firmaların e-ticaret yapmamalarının nedeni olarak, bulundukları sektörün uygun 

olmaması, güvenlik problemi ve teknik altyapı eksikliği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Altınok(2008), Elektronik ticaretin Kobiler Açısından Uygulanabilirliği Ankara Örneği adlı 

çalışmasında işletmelerin e-ticaretin farkında olduğu, dışa açıklık, sermaye, istihdam ve ciro 

bakımından büyük işletmelerin daha fazla B2B ve B2C ticareti ile bilgi ve iletişim 

teknolojilerini daha yaygın kullandığını bulmuştur. Kaşık (2015), Kobiler ve Elektronik Ticaret 

İstanbul İli Örneği adlı çalışmada inovasyon süreçleri ile inovasyon bilgi kaynakları 

faktörlerinin şirket performansı üzerinde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sucuoğlu 

(2008), elektronik ticaretin Kobiler üzerinde kullanımı Aydın örneği adlı çalışmasında Kobilerin 

çoğunlukla elektronik ticareti kullanmadığı fakat büyük bir çoğunluğunun internet ve web sitesi 

sahibi olduklarını belirtmiştir. Kobi ihracat ilişkisine yönelik çalışmalara baktığımızda Kayabaşı 

vd.(2010), Kobilerde İhracat Performansını Belirleyen Unsurların İncelenmesi İnegöl’de 

Faaliyette bulunan işletmeler üzerine bir alan incelemesinde Kobilerin ihracat performanslarını 

arttırabilmek için öncelikle rekabetçi stratejiler üzerinde yoğunlaşması gerektiği vurgulanmıştır. 

Işık ve Delice (2007), Küreselleşme sürecinde Kobilerin İhracat Sorunları ve e-ticaret 

uygulamaları adlı çalışmasında Kobilerin ihracat potansiyeli olmasına karşın, bu 
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potansiyellerinden yararlanamadıkları, e-ticaret konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip 

olmadıkları söylenebilmektedir. 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE BULGULARI 

3.1.Yöntem  

3.1.1. Araştırmanın Amacı 

    Bu araştırmanın amacı, e-ticaretin TR611 Bölgesinde yer alan Antalya ilindeki Kobiler 
üzerindeki etkisini incelemektir. İşletmelerin elektronik ticarete geçiş önündeki engeller ve 
sürecindeki sorunlar ve uygulamacı bir açıdan yaklaşılmaya çalışılmış, araştırmanın teori 
kısmında ele alınan konuları kapsayan bir anket çalışmasına yer verilmiştir. 

3.1.2. Evren ve Örneklem  

    Araştırmanın evreni için Antalya ilindeki Kobiler seçilmiştir. Bu çalışma kapsamında 
Antalya’daki Kobilere Ocak 2016 döneminde, çalışmayı yürütenler tarafından yüz yüze anket 
uygulanmıştır. KOSGEB Antalya İl Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda araştırmanın 
evreni içerisinde yer alan Kobilerden, çalışmaya uygun 306 firma seçilmiştir. Bu sayı baz 
alınarak, anakütleyi temsil etmek üzere örnek büyüklüğü basit tesadüfi örnekleme yöntemi 
formülü kullanılarak bulunmuştur (Yamane, 1973:133):  

n = 
𝑁𝑃(1−𝑃)𝑍2

(𝑁−1)𝑑2+𝑃(1−𝑃)𝑍2
 ; (n : Örnek kütle büyüklüğü, N : Anakütle büyüklüğü, P : olayın  

gerçekleşme olasılığı, (1-P) : Olayın gerçekleşmeme olasılığı, α : Önem düzeyi, Z : % (1-α) 

düzeyinde Z test değeri, d : Hata payı). P=0,50 ve % 5 hata payı ile ana kütleyi temsil edecek 

olan örnek büyüklüğü 171 olarak hesaplanmıştır. Dağıtılan anketlerden 203 tanesi araştırma 

kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla araştırmaya dâhil edilen 203 firma, örneklem için yeterlidir. 

3.1.3. Ölçüm Aracı  

      Araştırma kapsamında, Özceylan D.’nin (2004) “Sakarya Organize Sanayi Bölgesi 
Şirketleri İçin İhracat Sorunlarını Saptama Anketi” kullanılmıştır. “İnternet ve Bilgisayar 
Kullanımı, Engeller ve Sorunlar” ölçeği, “İhracat Çalışmaları ve Sorunları” ölçeği ve “E-Ticaret 
Çalışmaları” ölçeği 6’şar önerme içermektedir. Anket soruları 5’li Likert tipinde hazırlanmıştır 
(1=Kesinlikle katılmıyorum - 5=Kesinlikle katılıyorum).   

3.2. Bulgular 

3.2.1. Araştırmaya Katılan Kobilere İlişkin Demografik Bilgiler 

Tablo 6: Kobilerin Faaliyet Süresine Göre Dağılımı 

Faaliyet Süresi KOBİ Sayısı Yüzde (%) 

   0-3 Yıl 19 9,4 

  4-10 Yıl 105 51,7 

11-15 Yıl 45 22,2 

16-20 Yıl 23 11,3 

21 Yıl ve Üzeri 11 5,4 

Toplam 203 100,0 
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TR611 Bölgesinde yer alan ve Antalya’da faaliyet gösteren Kobilerin faaliyet sürelerine 

göre dağılımı yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Söz konusu çalışmaya sırasıyla, % 51,7 oranında 

4-10 yıl; % 22,2 oranında 11-15 yıl; % 11,3 oranında 16-20 yıl; % 9,4 oranında 0-3 yıl ve % 5,4 

oranında 21 ve daha fazla yıl süre faaliyet gösteren firmalar katılmıştır. 

Tablo 7: Kobilerin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı 

Faaliyet Alanı KOBİ Sayısı Yüzde (%) 

Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Balıkçılık 67 33,0 

Madencilik ve Taş Ocakları 27 13,3 

İmalat  42 20,7 

İnşaat  10 4,9 

Ticaret 28 13,8 

Enerji 11 5,4 

Taşıma ve Depolama 9 4,4 

Hizmet 9 4,4 

Toplam 203 100,0 

TR611 Bölgesinde yer alan ve Antalya’da faaliyet gösteren Kobilerin faaliyet alanlarına 

göre dağılımı yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Söz konusu çalışmaya sırasıyla, % 33 oranında 

Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Balıkçılık; % 20,7 oranında İmalat; % 13,8 oranında Ticaret; 

% 13,3 oranında Madencilik ve Taş Ocakları; % 5,4 oranında Enerji; % 4,9 oranında İnşaat; % 

4,4 oranında Hizmet ve aynı oranda Taşıma ve Depolama firmaları katılmıştır. 

Tablo 8: Kobilerin Çalışan Sayılarına Göre Dağılımı 

Çalışan Sayısı KOBİ Sayısı Yüzde (%) 

1-9 9 4,4 

10-49 106 52,2 

50-249 80 39,4 

250 ve üzeri 8 3,9 

Toplam 203 100,0 

TR611 Bölgesinde yer alan ve Antalya’da faaliyet gösteren Kobilerin çalışan sayılarına 

göre dağılımı yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Söz konusu çalışmaya katılan firmaların, % 

52,2’si 10-49 çalışan; % 3 9,4’ü 50-249 çalışan; % 4,4’ü 1-9 çalışan ve % 3,9’u ise 250 ve daha 

fazla çalışan istihdam etmektedir.  

3.2.2. Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, Engeller ve Sorunlar  

Tablo 9: Bilgisayar ve İnternet Kullanımı 

Bilgisayar ve İnternet Kullanımı 

Evet Hayır Toplam 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

% 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

% 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

% 

İşletmenizde Bilgisayar Mevcut mu? 203 100,0 0 0,0 203 100,0 
İşletmenizde İnternet Bağlantınız Var mı? 203 100,0 0 0,0 203 100,0 
İşletmenizin Bir Web Sitesi Var mı? 131 64,5 72 35,5 203 100,0 
Web Sayfanız Sürekli Güncelleniyor mu? 98 48,3 33 16,3 131 100,0 

TR611 Bölgesinde yer alan ve Antalya’da faaliyet gösteren Kobilerin tamamında 

bilgisayar ve internet bağlantısı mevcut olup, firmaların % 64,5’inin kendilerine ait web sitesi 
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vardır. Web sitesi olan 131 firmaların % 48,3’ü ise (98 firma) web sitelerini belirli periyotlarla 

güncellediklerini ifade etmektedirler. Sonuç olarak işletmelerin teknolojiyi etkin olarak 

kullandıkları söylenebilir. 

Tablo 10: İşletmelerin İnternet Kullanım Amacı 

İşletmenizde İnterneti Ne 

Amaçla Kullanıyorsunuz 

Evet Hayır Toplam 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

% 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

% 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

% 

Pazar Araştırmasında 115 56,7 88 43,3 203 100,0 

Satın Alma Faaliyetlerinde 54 26,6 149 73,4 203 100,0 

Piyasaya Mal ve Hizmet 

Dağıtımında 
100 49,3 103 50,7 203 100,0 

Diğer İşletmeler ile İletişim 

Sağlanmada 
44 21,7 159 78,3 203 100,0 

Ürünler Hakkında Bilgi Edinmede 64 31,5 139 68,5 203 100,0 

AR-GE Faaliyetlerinde 87 42,9 116 57,1 203 100,0 

Satışları Arttırma ve Rekabet 

Üstünlüğü Sağlamada 
138 68,0 65 32,0 203 100,0 

Değişime ve Piyasa Koşullarına 

Uyum Sağlamada 
87 42,9 119 57,1 203 100,0 

Diğer 2 1,0 201 99,0 203 100,0 

TR611 Bölgesinde yer alan ve Antalya’da faaliyet gösteren Kobilerin internet kullanım 

amaçlarını şöyle sıralayabiliriz: firmaların % 68’i ‘‘Satışları arttırma ve rekabet üstünlüğü 

sağlamada’’, % 56,7’si ‘‘Pazar araştırmasında’’, % 49,3’ü ‘‘Piyasaya mal ve hizmet 

dağıtımında’’, % 42,9’u ‘‘AR-GE faaliyetlerinde’’ ve ‘‘Değişime ve piyasa koşullarına uyum 

sağlamada’’, % 31,5’i ‘‘Ürünler hakkında bilgi edinmede’’, % 26,6’sı ‘‘Satın alma 

faaliyetlerinde’’, % 21,7’si ‘‘Diğer işletmeler ile iletişim sağlanmada’’ ve % 1’lik kısım ise 

“diğer” nedenlerden dolayı internet kullandıklarını ifade etmiştir. Bu verilere dayanarak bazı 

işletmeler zor şartlar altında olup sadece değişime ve piyasa koşullarına ayak uydurmaya 

çalışırken, bazı işletmeler ise işlerini kolaylaştırma ve büyüme yollarını araştırmaktadır. 

Tablo 11: İşletmede Etkin İnternet Kullanım Önündeki Engeller 

İşletmenizde Etkin İnternet 

Kullanımının Önündeki 

Engeller 

Evet Hayır Toplam 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzd

e (%) 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

(%) 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

(%) 

Bilgi Yetersizliği 123 60,6 80 39,4 203 100,0 

Güvenlik 16 7,9 187 92,1 203 100,0 

Teknik Yetersizlik 66 32,5 137 67,5 203 100,0 

Bağlantı Hızının Düşük Olması 69 34,0 134 66,0 203 100,0 

Finansman Yetersizliği 14 6,9 189 93,1 203 100,0 

 TR611 Bölgesinde yer alan ve Antalya’da faaliyet gösteren Kobilerin etkin internet 

kullanımı önündeki engellerin % 60,6’sı “Bilgi yetersizliği”, % 34’ü “Bağlantı hızının düşük 

olması”, % 32,5’i “Teknik yetersizlik”, % 7,9’u “Güvenlik” ve % 6,9’u “Finansman 

yetersizliği” olduğunu ifade etmişlerdir. 
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3.2.3. İhracat Çalışmaları ve Sorunları 

Tablo 12: İnternetten Faydalanma 

İhracat Yapıyorsanız 

İnternetten Hangi Konularda 

Yararlanıyorsunuz 

Evet Hayır Toplam 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

(%) 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

(%) 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

(%) 

Web Sayfası Bulundurma 113 55,7 90 44,3 203 100,0 

E-Mail 154 75,9 49 24,1 203 100,0 

E-Ticaret 86 42,4 117 57,6 203 100,0 

Diğer 15 7,4 188 92,6 203 100,0 

 

TR611 Bölgesinde yer alan ve ihracat yapan Kobiler sırasıyla; e-mail (% 75,9), web 

sayfası bulundurma (% 55,7), e-ticaret (% 42,4) ve son olarak diğer (% 7,4) faaliyetlerde 

bulunmak için internetten faydalanmaktadır.  

TR611 Bölgesinde yapılan çalışmada ankete cevap veren Kobiler ihracatı, daralan iç 

pazardan bir çıkış yolu olarak görmekte, fakat bu konuda gerekli olan önemli yatırımları 

yapmakta tereddüt etmektedir. Özellikle dış pazarlara açılmayı planlayan Kobilerin finansman 

ihtiyaçları daha da artacaktır. Kobiler; Pazar araştırması, reklam, ürünlerin teşhir ve 

sergilenmesi, ürün çeşitlendirmesi için gerekli AR-GE çalışmaları yapmak, bilişim teknolojisine 

yatırım yapmak ve bu konuda uzman personel istihdam etmek için gerekli finansman gücünden 

yoksundur. “1: Tamamen katılmıyorum” dan “5: Tamamen Katılıyorum” şeklinde 

sınıflandırılarak 5’li Likert ölçeğine göre sorulan, İhracat Faaliyetlerinde Karşılaşılan Sorunları 

ölçen soruların ortalama ve standart sapma değerleri yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Buna göre 

TR611 Bölgesinde ihracat yapan Kobiler yüksek oranda katıldıkları önermeler: “Nitelikli 

Personel Eksikliği”, “Bilişim Teknolojileri Eksikliği” ve “İhracat Pazarlaması Sorunları” 

önermeleridir. Bunu sırasıyla; “Üretim Sorunları”, “Ürün Kalite Düşüklüğü”, “Finansman 

Sorunları”, “Bürokratik Engeller ve Mevzuat Sorunları” ve “Yönetim ve Organizasyon 

Sorunları” önermeleri takip etmektedir. 

Tablo 13: İhracat Faaliyetlerinde Karşılaşılan Sorunlar 

İhracat Faaliyetlerinizde 

Karşılaştığınız Sorunları  

Belirtiniz 
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Yönetim ve Organizasyon 

Sorunları 

F 5 7 36 53 102 203 
4,18 1,006 

% 2,5 3,4 17,7 26,1 50,2 100 

Nitelikli Personel Eksikliği 
F 5 0 3 13 182 203 

4,81 0,695 
% 2,5 0 1,5 6,4 89,7 100 

Finansman Sorunları 
F 5 7 43 31 117 203 

4,22 1,051 
% 2,5 3,4 21,2 15,3 57,6 100 

Üretim Sorunları 
F 5 5 30 39 124 203 

4,34 0,984 
% 2,5 2,5 14,8 19,2 61,1 100 

Bilişim Teknolojileri Eksikliği 
F 5 1 3 35 159 203 

4,68 0,757 
% 2,5 0,5 1,5 17,2 78,3 100 

Ürün Kalite Düşüklüğü 
F 6 3 29 54 111 203 

4,29 0,968 
% 3,0 1,5 14,3 26,6 54,7 100 

İhracat Pazarlaması Sorunları 
F 5 1 14 41 142 203 

4,55 0,845 
% 2,5 0,5 6,9 20,2 70,0 100 

Bürokratik Engeller ve Mevzuat 

Sorunları 

F 5 4 47 36 111 203 
4,20 1,021 

% 2,5 2,0 23,2 17,7 54,7 100 
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Yukarıdaki tablo görüldüğü gibi Kobilerin ihracat konusunda yaşadıkları en önemli üç 

sorunun nedenleri ile ilgili ilave sorular da sorulmuş ve aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir. 

Tablo 14: Nitelikli Personel İstihdam Sorunu 

Nitelikli Personel İstihdam 

Sorunları 

Evet Hayır Toplam 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

(%) 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

(%) 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

(%) 

Eleman Bulunamaması 175 86,2 28 13,8 203 100,0 

Uyumsuzluk 7 3,4 196 96,6 203 100,0 

Yüksek Ücret Talebi 21 10,3 182 89,7 203 100,0 

Kobileri Tercih Etmemeleri 2 1,0 201 99,0 203 100,0 

Diğer 5 2,5 198 97,5 203 100,0 

TR611 Bölgesinde yer alan ve ihracat yapan Kobiler, nitelikli personel istihdam 

edememelerinin nedenini, aranılan özelliklerde eleman bulunamaması (% 86,2)  olarak ifade 

etmişlerdir. Diğer nedenlerin kendileri açısından fazla önemli olmadıklarını belirtmişlerdir. 

Nitelikli eleman istihdamının önündeki engeller her ne olursa olsun, bu sorunu aşmanın yolu 

ihracat yapan Kobilerin nitelikli eleman yetiştirmekle yükümlü olan üniversiteler, meslek 

liseleri ve meslek odalarıyla işbirliği içerisinde olmaları gerekmektedir. 

Tablo 15: Bilişim Teknolojileri Eksikliği 

Bilişim Teknolojilerinin 

Yeterince Kullanılmama 

Sebepleri 

Evet Hayır Toplam 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

(%) 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

(%) 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

(%) 

Pahalı Oluşu 2 1,0 201 99,0 203 100,0 

Güvensizlik 5 2,5 198 97,5 203 100,0 

Yetersiz Bilgi 105 51,7 98 48,3 203 100,0 

Eğitimli Personel Eksikliği 175 86,2 28 13,8 203 100,0 

Diğer 3 1,5 200 98,5 203 100,0 

TR611 Bölgesinde yapılan çalışmada Kobilerin bilişim teknolojilerinin yeterince 

kullanamama sebeplerini, % 86,2 ile eğitimli personel eksikliğine ve % 51,7 ile yetersiz bilgiye 

sahip oluşlarına bağlamışlardır. Bu sonuç da yukarıdaki sonuçla aynı paralellik göstermektedir.  

Tablo 16: İhracat Pazarlaması Sorunları 

İhracat Pazarlaması Sorunları 

Evet Hayır Toplam 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

(%) 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

(%) 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

(%) 

Pazar Bilgi Eksikliği 90 44,3 113 55,7 203 100,0 

Döviz Kurundaki Belirsizlik 8 3,8 195 96,1 203 100,0 

Nitelikli Personel Eksikliği 113 55,7 90 44,3 203 100,0 

İç ve Dış Talepteki Yetersizlik 4 2,0 199 98,0 203 100,0 

AR-GE Faaliyetlerindeki 

Yetersizlik 
37 18,2 166 81,8 203 100,0 

Bilişim Teknolojilerini Kullanmama 54 26,6 149 73,4 203 100,0 

Finansman Sıkıntısı 11 5,4 192 94,6 203 100,0 

Kapasite Düşüklüğü 73 36,0 130 64,0 203 100,0 

Cesaretsizlik 11 5,4 192 94,6 203 100,0 

Enerji ve Üretim Maliyetlerinin 

Yüksek Olması 
73 36,0 130 64,0 203 100,0 

Dış Tanıtım Konusunda Destek 

Alamamak 
110 54,2 93 45,8 203 100,0 
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TR611 Bölgesinde yapılan çalışmada Kobilerin ihracat pazarlamasındaki karşılaştığı 

sorunları sırasıyla; “Nitelikli Personel Eksikliği” (% 55,7), “dış tanıtım konusunda destek 

alınamaması” (% 54,2), “Pazar Bilgi Eksikliği” (% 44,3), “Kapasite Düşüklüğü” ve “Enerji ve 

Üretim Maliyetlerinin Yüksek Olması” (% 36) ifade etmişlerdir. 

Tablo 17: Kobilerin İhracattaki Başarısızlık Nedenleri 

Kobilerin İhracattaki 

Başarısızlık Nedenleri 
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Nasıl İhracat Yapacaklarını 

Bilmemeleri 

F 2 5 2 20 174 203 
4,77 0,683 

% 1,0 2,5 1,0 9,9 85,7 100 

İhracatta İşbirliğinin 

Yararları Konusunda 

Yeterince Bilinçli ve İstekli 

Olmamaları 

F 2 5 5 27 164 203 

4,70 0,725 
% 1,0 2,5 2,5 13,3 80,8 100 

Gerekli Destek ve 

Yönlendirme Eksikliğinin 

Olması 

F 0 2 2 19 180 203 

4,86 0,450 
% 0,0 1,0 1,0 9,4 88,7 100 

Alanlarında Karşılıklı 

Güvene ve İşbirliğine Dayalı 

Bir İhracat Organizasyonu 

Kuramamaları 

F 0 2 6 14 181 203 

4,84 0,502 
% 0,0 1,0 3,0 6,9 89,2 100 

“1: Tamamen katılmıyorum” dan “5: Tamamen Katılıyorum” şeklinde sınıflandırılarak 

5’li Likert ölçeğine göre sorulan, ihracattaki başarısızlık nedenlerini ölçen soruların ortalama ve 

standart sapma değerleri yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Buna göre TR611 Bölgesinde ihracat 

yapan Kobilerin yüksek oranda katıldıkları önermeler sırasıyla; “Gerekli Destek ve 

Yönlendirme Eksikliğinin Olması”, “Alanlarında Karşılıklı Güvene ve İşbirliğine Dayalı Bir 

İhracat Organizasyonu Kuramamaları”, “Nasıl İhracat Yapacaklarını Bilmemeleri” ve “İhracatta 

İşbirliğinin Yararları Konusunda Yeterince Bilinçli ve İstekli Olmamaları” önermeleridir. 

3.2.4. E-Ticaret Çalışmaları 

Tablo 18: E-Ticarete Yönelik Stratejiler 

E-Ticarete Yönelik Genel Sorular 

Evet Hayır Toplam 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

(%) 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

(%) 

KOBİ 

Sayısı 

Yüzde 

(%) 

İşletmeniz e-Ticaret Yapıyor mu? 86 42,4 117 57,6 203 100,0 

E-Ticaret Stratejisi ve Hedefler 

Oluşturdunuz mu? 
118 58,1 85 41,9 203 100,0 

E-Ticaret Çalışmalarından Sorumlu 

Birim ya da Eleman İstihdam Ediyor 

musunuz? 

118 58,1 85 41,9 203 100,0 

 

TR611 Bölgesinde yer alan ve Antalya’da faaliyet gösteren Kobilerin, kendilerine 

yöneltilen sorulara verdikleri cevaplardan oluşan, e-ticaret ile ilgili genel durumları yukarıdaki 

tabloda sunulmuştur. Buna göre firmaların % 42,4’ü e-ticaret ile satış yaptıklarını ifade etmiştir. 

Mevcut durum, Kobilerin dünyayı küresel bir köye dönüştüren ve ticaretin işleyişini önemli 
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ölçüde etkisi altına alan internet teknolojileri ve dolayısıyla e-ticaret ile ilgili yeterli çabayı sarf 

etmediklerini ortaya koymaktadır. Ancak firmaların % 58,1’i e-ticaret Stratejisi oluşturduğunu 

ve belirlemiş oldukları hedeflere ulaşmak için, e-ticaret çalışmalarından sorumlu birim veya 

eleman istihdam ettiklerini de belirtmişlerdir. Bu sonuç Kobilerin e-ticaretin önemini 

kavradığını ve bunun için strateji belirleyerek, departman oluşturup eleman istihdam ettiklerini 

göstermektedir. 
Tablo 19: E-Ticaretin Firmaların Satışlardaki Payı 

E-Ticaretinizin Yıllık Toplam 

Satışlarınız İçindeki Payı  
KOBİ Sayısı Yüzde (%) 

%0-20 30 14,8 

%21-40 29 14,3 

%41-60 18 8,9 

%61-80 9 4,4 

%81-100 0 0,0 

Cevap Veren Toplam 86 42,4 

Cevap Vermeyen 117 57,6 

Toplam 203 100,0 

Tablo 19’da e-ticaret yaptığını belirten 86 firmanın, yıllık toplam satışları içerisindeki e-

ticaret payları yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Sıralama şu şekilde gerçekleşmiştir: % 0 - % 20 

(firmaların % 14,8’i), % 21 - % 40 (firmaların % 14,3’ü), % 41 - % 60 (firmaların % 8,9’u) ve 

% 61 - % 80 (firmaların % 4,4’ü). Satışları içerisinde e-ticaret payının % 81 - % 100 olduğunu 

belirten hiçbir firma bulunmamaktadır. Bu sonuçlar Kobilerin satışları içerisindeki e-ticaret 

payının henüz yeterli düzeyde olmadığını göstermektedir. 

Tablo 20: E-Ticaretin Satış Payı Planlaması 

Gelecek 5 yıl için Kobilerin 

satış içerisindeki e-ticaret payı 

hedefleri 

KOBİ Sayısı 
Yüzde 

(%) 

%0-20 20 16,9 

%21-40 29 24,6 

%41-60 23 19,5 

%61-80 15 12,7 

%81-100 31 26,3 

Toplam 118 100,0 

Tablo 19’da e-ticaret planlaması yaptığını belirten 118 firmanın, gelecek 5 yıl için 

toplam satışlar içerisindeki e-ticaret payları yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Sıralama şu şekilde 

gerçekleşmiştir: % 81 - % 100 (firmaların % 26,3’ü), % 21 - % 40 (firmaların % 24,6’sı), % 41 - 

% 60 (firmaların % 19,5’i), % 0 - % 20 (firmaların % 16,9’u) ve % 61 - % 80 (firmaların % 

12,7’si). % 81 - % 100 oranında e-ticaret payı sıfır iken, firmaların planları doğrultusunda % 

26,3 hedeflenmiştir. E-ticaretin satışlar içerisindeki diğer oranlarında da, yapılan stratejiler 

doğrultusunda göreceli olarak artışlar hedeflenmiştir. 
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Tablo 21: E-Ticarete İlişkin İfadeler 

E-Ticarete İlişkin 

İfadelere Katılma Düzeyi 
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Şirketin Gelecek 5 yıl 

İçerisinde e-Ticarette Daha 

Bağımlı Olacak                                                                    

F 9 9 13 53 76 160 

4,11 1,133 
% 4,4 4,4 6,4 26,1 37,4 100 

E-ticaret Gelecekte 

Şirketime Rekabet 

Üstünlüğü Sağlayacak 

F 3 4 8 38 107 160 

4,51 0,854 
% 1,5 2,0 3,9 18,7 52,7 100 

E-ticaret Yaptığımız İşi 

Dönüştürmenin Bir Aracı 

Olacak 

F 3 5 17 47 88 160 

4,33 0,922 
% 1,5 2,5 8,4 23,2 43,3 100 

E-ticaret ile İş Yapma Hızı 

Artar 
F 3 3 11 48 95 160 

4,43 0,851 
% 1,5 1,5 5,4 23,6 46,8 100 

E-ticaret ile Müşteri 

Hizmetleri İyileşir 

F 3 4 32 50 71 160 
4,14 0,948 

% 1,5 2,0 15,8 24,6 35,0 100 

E-ticaret Daha İyi 

Enformasyon Yönetimi 

Sağlar 

F 3 3 25 58 71 160 

4,19 0,901 
% 1,5 1,5 12,3 28,6 35,0 100 

E-ticaret ile Global 

Pazarlara Daha İyi 

Ulaşılacak 

F 3 2 9 54 92 160 

4,44 0,814 
% 1,5 1,0 4,4 26,6 45,3 100 

E-ticaretin Geleceği Yok 
F 125 20 10 0 5 160 

1,38 0,860 
% 61,6 9,9 4,9 0,0 2,5 100 

TR611 Bölgesinde yer alan ve Antalya’da faaliyet gösteren 203 firmadan 160’ının e-

ticarete ilişkin ifadelere katılma düzeyleri “1: Tamamen katılmıyorum” dan “5: Tamamen 

Katılıyorum” şeklinde sınıflandırılarak 5’li Likert ölçeğine göre alınan cevapları, ortalama ve 

standart sapma değerleri yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Buna göre “E-ticaret Gelecekte 

Şirketime Rekabet Üstünlüğü Sağlayacak”, “E-ticaret ile Global Pazarlara Daha İyi Ulaşılacak” 

ve “E-ticaret ile İş Yapma Hızı Artar” ifadeleri önemli görülmüştür. En az katılımın olduğu “E-

ticaretin Geleceği Yok” ifadesidir. Kobilerin e-ticaret konusunda tam bilgiye sahip 

olmamalarının yanında, e-ticaretten yüksek beklentilerinin olduğu görülmüştür. İşletmelerin e-

ticaretin önemi ve geleceği konusundaki düşünceleri olumludur ve onlara göre de e-ticaret yakın 

zamanın en önemli ticari parametresi olacaktır. 

 

SONUÇ 

     TR611 Bölgesinde yer alan Antalya ilindeki Kobilerin e-ticaret faaliyetlerini incelemek 

amacıyla: İşletmelerin elektronik ticarete geçiş önündeki engeller ve faaliyet sürecindeki 

sorunlar ile ihracatta pazarlama sorunları, ihracatta başarısızlık nedenleri incelenmeye çalışılmış 

ve araştırmanın teori kısmında ele alınan konuları kapsayan bir anket çalışmasına yer 
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verilmiştir. Araştırma için Antalya ilindeki 306 firma seçilmiştir. Ocak 2016 döneminde, 

çalışmayı yürütenler tarafından yüz yüze anket uygulanmıştır. Anakütleyi temsil etmek üzere 

örnek büyüklüğü basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile hesaplanan 171 firma yeterli olmasına 

rağmen, dağıtılan anketlerden 203 tanesi araştırma kapsamına alınmıştır. Yapılan demografik 

analizler neticesinde, 203 firmanın %51,7’si 4-10 yıl süre aralığında faaliyet göstermekte, % 

33’ü Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Balıkçılık alanında faaliyet göstermekte, % 52,2’si 10-

49 çalışanı istihdam etmektedir. Kobilerin tamamında bilgisayar ve internet bağlantısı mevcut 

olup, firmaların % 64,5’inin kendilerine ait web sitesi vardır. Web sitesi olan 131 firmanın % 

48,3’ü ise web sitelerini belirli periyotlarla güncellediklerini ifade ederek, teknolojiyi etkin 

olarak kullandıkları söylenebilmektedir. Firmaların % 68’i ‘‘Satışları arttırmada ve rekabet 

üstünlüğü sağlamada’’, % 56,7’si ‘‘Pazar araştırmasında’’, % 49,3’ü ‘‘Piyasaya mal ve hizmet 

dağıtımında’’, % 42,9’u ‘‘AR-GE faaliyetlerinde’’ ve ‘‘Değişime ve piyasa koşullarına uyum 

sağlamada’’, % 31,5’i ‘‘Ürünler hakkında bilgi edinmede’’, % 26,6’sı ‘‘Satın alma 

faaliyetlerinde’’, % 21,7’si ‘‘Diğer işletmeler ile iletişim sağlanmada’’ internet kullanmayı 

amaçladıkları tespit edilmiştir. Etkin internet kullanımı önündeki engeller için firmaların % 

60,6’sı “Bilgi yetersizliği”, % 34’ü “Bağlantı hızının düşük olması”, % 32,5’i “Teknik 

yetersizlik” olarak beyan etmişlerdir. % 75,9’u e-mail, % 55,7’si web sayfası bulundurma, % 

42,4’ü e-ticaret faaliyetlerde bulunmak için internetten faydalandıkları tespit edilmiştir. Kobiler 

ihracatı, daralan iç pazardan bir çıkış yolu olarak görmekte, fakat bu konuda gerekli olan önemli 

yatırımları yapmakta tereddüt etmektedir. İhracat yapan Kobilerin önde gelen ihracat sorunları 

ise “Nitelikli personel eksikliği”, “Bilişim teknolojileri eksikliği” ve “İhracat pazarlaması 

sorunları” olduğu tespit edilmiştir. Nitelikli personel istihdam edememelerinin nedenini, 

aranılan özelliklerde eleman bulunamamasından kaynaklandığına; bilişim teknolojilerinin 

yeterince kullanamama nedenini, eğitimli personel eksikliğine ve yetersiz bilgiye sahip 

oluklarına; ihracat pazarlamasında karşılaştıkları sorunların nedenini ise sırasıyla; “Nitelikli 

personel eksikliği”, “Dış tanıtım konusunda destek alınamaması”, “Pazar bilgi eksikliği”, 

“Kapasite düşüklüğü” ve “enerji ve üretim maliyetlerinin yüksek olması”na bağlamışlardır. 

İhracat faaliyetlerindeki başarısızlık nedenleri “Gerekli destek ve yönlendirme eksikliğinin 

olması”, “Alanlarında karşılıklı güvene ve işbirliğine dayalı bir ihracat organizasyonu 

kuramamaları”, “Nasıl ihracat yapacaklarını bilmemeleri” ve “İhracatta işbirliğinin yararları 

konusunda yeterince bilinçli ve istekli olmamaları” olarak tespit edilmiştir. firmaların % 58,1’i 

e-ticaret stratejisi oluşturduğunu ve belirlemiş oldukları hedeflere ulaşmak için, e-ticaret 

çalışmalarından sorumlu birim veya eleman istihdam ettiklerini de belirtmişlerdir. Dolayısıyla 

Kobilerin e-ticaretin önemini kavradığını ve bunun için strateji belirleyerek, departman 

oluşturup eleman istihdam ettiklerini göstermektedir. E-ticaret yaptığını belirten 86 firmanın, 

yıllık toplam satışları içerisindeki e-ticaret payları en fazla % 0- 20 oranında olduğu 

görülmüştür. Bu oran Kobilerin satışları içerisindeki e-ticaret payının henüz yeterli düzeyde 

olmadığını göstermektedir. E-ticaret planlaması yaptığını belirten 118 firmanın, gelecek 5 yıl 

için toplam satışlar içerisindeki e-ticaret paylarını % 80 - 100 olarak hedefledikleri görülmüştür. 

Firmaların e-ticaretin geleceği ile ilgili “E-ticaret gelecekte şirketime rekabet üstünlüğü 

sağlayacak”, ifadesi ön plana çıkmıştır. Kobilerin e-ticaret konusunda tam bilgiye sahip 

olmamalarının yanında, e-ticaretten yüksek beklentilerinin olduğu görülmüştür. İşletmelerin e-

ticaretin önemi ve geleceği konusundaki düşünceleri olumludur ve onlara göre de e-ticaret yakın 

zamanın en önemli ticari parametresi olacaktır. 

     Kobiler, ülke ekonomileri içerisinde yatırımların artmasını sağlayarak, işsizliğin 

azalmasına neden olmakta ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda,  diğer 

ülke ekonomileri ile rekabet edebilmek için Kobilerin teknoloji yatırımlarına hız vermesi ve 
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Ticari işlemlerin elektronik ortamda gerçekleşmesi olarak nitelendirdiğimiz e-ticarete 

işletmelerin ağırlık vermesi gerekmektedir. 
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BAYESÇİ AĞLAR VE METİN MADENCİLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Soner ÇAKAL* 

 İbrahim Demir** 

 

Özet 

Bu çalışmada Türkçe 2 adet twitter veri seti için metin madenciliği uygulamalarından 

duygu analizi olasılıksal sınıflandırıcılarından naive bayes(NB) ve tree augmented naive 

bayes(TAN) yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. Twitter veri setleri 150 veriden oluşmaktadır.  

2 yöntemde bazı metin ön işlemeleri yapılarak sınıflandırma başarıları ölçülmek istenmiştir. Ön 

işleme yapmak bazı durumlarda sınıflandırma başarısını arttırmıştır. TAN yöntemi Türkçe 

duygu analizi için başarılı sonuçlar vermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Duygu Analizi, Metin Madenciliği, Bayesçi Ağlar 

BAYESIAN NETWORKS AND TEXT MINING ON AN APPLICATION 

Abstract 

In this study,  for Turkish 2 twitter data sets sentiment analysis of text mining 

applications applied using naive bayes(NB) and tree augmented naive bayes(TAN) methods 

which are probabistic classifiers. Twitter data sets consists of 150 data. 2 methods of text 

classification achievements made in some pre-processing has been wanted to measure 

classification accuracy.  

Pre-processing is to improve the classification performance in some cases. TAN method gives 

good results for the Turkish sentiment analysis. 

Key Words: Sentiment Analysis, Text Mining, Bayesian Networks 

 

GİRİŞ 

Sosyal medyanın kullanımının artması, cep telefonlarının daha fazla hayatımızda yer 

alması, teknolojik gelişmeler verileri arttırmaktadır. Artan veri artışı metin halinde verileri de 

arttırmaktadır. Yapısal olmayan yapıda birçok metin halinde veri yer almaktadır. Metinlerin 

anlam kazanabilmesi için yorumlanması önemlidir. Yani veriler belirli bir sınıfa ayrılarak 

anlamlı hale getirilebilir. Bir veri seti belirli bir amaç doğrultusunda sınıflandırılabilir. Duygu 

analizi verilerin sınıflandırılması için önemli bir yaklaşımdır. Bir veri seti hakkında verilerin 

nötr, negatif, pozitif olarak sınıflandırılması duygu analizinin konusudur.  

Duygu analizi bir konu, olay, şahıs, kurum veya firma hakkında çıkan yorumların 

değerlendirilebilmesi için önemli bir yaklaşımdır. Örneğin bir A firması internet ortamında 

hakkında olumlu veya olumsuz bir şeyler konuşulmuş mu bilmek ister. A firması hakkında 

                                                   
* YL Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstatistik Bölümü, sonercakal8@gmail.com 
** Yıldız Teknik Üniversitesi, İstatistik Bölümü, idemir@gmail.com 

mailto:sonercakal8@gmail.com


 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

562 

 

yorumlar internet ortamında toplanır ve elde edilen bu veriler nötr, negatif ve pozitif olarak 

sınıflandırılır. Bu sınıflandırma sonucunda oluşan dağılımla beraber firma hakkında internetteki 

firma hakkındaki düşünceler elde edilmiş olur. Burada bir sorun yatmaktadır. Veri sayısı çok 

olduğunda bu sınıflandırma işlemi insan yardımıyla yapılması hem maliyetli hem de zaman alıcı 

bir uygulamadır. Örneğin 20.000 adet internet ortamında veri oluşmuş olsun. Bu verinin 

işlenmesi oldukça zordur. Bu durumda sınıflandırma işlemi yardımcı olmaktadır. Otomatik veri 

işleme için sınıflandırma önemli bir yer tutmaktadır.  

   Sınıflandırma problemi veri tabanı, veri madenciliği, bilgi çıkarımı toplulukları 

tarafından yaygın biçimde çalışılır. Sınıflandırma problemi şu şekilde tanımlanır. D= {X1, 

X2,X3,…XN} şeklinde eğitim verisi {1,…,k} sınıf değeri ile etiketlenmiştir. Eğitim verisi 

sınıflandırma modelini kurmak için kullanılır. Sınıfı bilinmeyen bir örnek modele verildiğinde, 

eğitim modeli bu örnek için sınıf etiketini tahmin eder. Metin sınıflandırma uygulamaları metin 

madenciliğinde kullanılır. Bazı metin sınıflandırma uygulamaları şunlardır. Birçok haber ajansı 

her gün yeni haberler oluşturur. Bu dokümanları manuel olarak düzenlemek zordur. Otomatik 

yöntemler sınıflandırma için önemlidir. Birçok öğretmenli yöntem metin düzenleme için 

kullanılır. Dijital kütüphane dokümanları, bilimsel literatür, internet koleksiyonları gibi. Müşteri 

fikirleri veya düşünceleri kısa metin dokümanlarıdır. Bu dokümanlardan kullanışlı bilgiler elde 

edilebilir. Sınıflandırma kullanılır. Metin sınıflandırma için birçok teknik kullanılır. Karar 

ağaçları, kural bazlı sınıflandırıcılar, destek vektör makinaları, yapay sinir ağları, bayesçi 

sınıflandırıcılar ve diğer sınıflandırıcılar kullanılır(Aggarwal ve Zhai, 2012:163-166). 

Bu çalışmada bayesçi sınıflandırma yöntemi kullanılarak duygu analizi yapılmıştır. 

Bayesçi sınıflandırıcılardan TAN ve NB yöntemi uygulanmıştır. Çalışma şu aşamalardan 

oluşmaktadır. Öncelikle bayesçi ağlardan bahsedilecektir. Metin madenciliği hakkında bilgi 

verilecektir. Uygulama yapılıp sonuçlar değerlendirilecektir. 

I.BAYESÇİ AĞLAR 

Bayesçi ağlar değişkenler arasındaki olasılıksal ilişkileri gösteren grafiksel modellerdir. 

Son 10 yılda belirsiz uzman bilgisini uzman sistemlerde kodlayan popüler bir sunumdur. Daha 

sonra araştırmacılar veriden bayesçi ağları öğrenen yöntemler geliştirmişlerdir. Teknikler hala 

gelişmektedir. Veri analizi için birçok yöntem vardır. Bunlar karar ağaçları, yapay sinir ağları, 

yoğunluk tahmini, regresyon ve kümeleme gibi. Bayesçi ağlar 4 avantaj sağlar. Birincisi bazı 

veriler eksik olduğundada çalışabilir. Sınıflandırma ve regresyon analizi düşünüldüğünde girdi 

değişkenleri ilişkisizdir. Giriş değişkenleri ölçüldüğünde öğretmenli öğrenmede bu problem 

değildir. Eğer giriş değişkeni gözlenmediyse doğru olmayan tahminler yapılır. Bayesçi ağlar bu 

duruma doğal bir çözüm sunar. İkincisi bayesçi ağlar nedensel ilişkileri kullanır. Nedensel 

ilişkileri öğrenmek 2 sebepten dolayı önemlidir. Problemin kaynağını öğrenmek için bu işlem 

önemlidir. İkinci olarak nedensel ilişkileri bilmek tahmin yapmayı sağlar. Örneğin pazarlama 

analisti reklamların satışı arttırıp arttırmadığını bilmek ister. Bu yüzden analist reklamların satış 

nedeni olup olmadığını bilmek ister. Bayesçi ağlar bu soruya cevap verebilir. Üçüncüsü önsel 

bilgi ve verinin birleşimiyle ideal bir sunumunu sağlar. Bazı durumlarda veriyi elde etmek 
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pahalıdır. Önsel bilgi kullanılarak bayesçi ağ oluşturulabilir. Bayesçi ağlar nedensel ilişkileri 

olasılıklar ile kodlar. Dördüncüsü bayesçi ağlar aşırı öğrenmeden kaçar(Jordan,1999: 12). 

Bayesçi 2 aşama ile oluşturulur. Öncelikle ilgili değişkenler belirlenir. Bu değişkenler 

arasındaki ilişkiler belirlenir. Bayesçi ağlar 3 şekilde oluşturulabilir. Uzman görüşüyle beraber 

ağ oluşturulur. Uzmanlar değişkenlere ve olasılıklara karar verir. Veri ile beraber ağ 

oluşturulabilir. Otomatik olarak veriden veriler oluşur. Üçüncü yöntem olarak hem veri 

kullanılır hem de uzman görüşleri sisteme dâhil edilerek ağ oluşturulur. Bayesçi ağı manuel 

olarak yani uzmanlarla oluşturmak zordur. Uzman bilgisi ve bilgi gerektirir(Kjærulff ve 

Madsen, 2008: 10). 

 

Şekil 1.Bayes Ağına Örnek 

Şekil 1’de bayes ağına örnek verilmiştir. Burada oklar ilişkileri göstermektedir. A, B, C, 

D,E rastgele değişkenleri göstermektedir. A ve B değişkenin bir adet çocuk değişkeni vardır. C 

değişkeninin ebeveyni B ve A değişkenidir. D ve E değişkenin ebeveyni C değişkenidir. D ve E 

değişkenin atası A ve B değişkenidir. 

Bayesçi ağlarda öğrenme 2 aşamadan oluşur. Yapı öğrenme, yönlendirilmiş dönüşsüz 

grafik yapısının öğrenilmesi. Parametre öğrenme, yerel dağılımların öğrenilmesidir. Yapı 

öğrenme için olasılık, optimizasyon ve bilgi teorisi sayesinde birçok algoritma vardır. Kafa 

karıştırıcı olmasına rağmen 3 çeşit yaklaşım bulunmaktadır. Skor bazlı yaklaşım, kısıt bazlı 

yaklaşım ve hibrit yaklaşım. Kısıt bazlı algoritmalar Pearl’in çalışmasına dayanır. Şartlı 

bağımsızlık testleri yardımıyla DAG yapısını öğrenir. Skor bazlı yaklaşım sezgisel 

optimizasyon teknikleri ile bayesçi ağ yapısını arar. Her bir aday ağ bir ağ skoru belirler, 

algoritmalar bu skoru maksimize etmeye çalışır. Bazı algoritmalar şunlardır; açgözlü arama, 

benzetimli tavlama, genetik algoritmalar. Bayesçi ağın yapısı veriden öğrenilir. Ağ yapısı 

öğrenildikten sonra parametre öğrenme işlemine geçilir. Literatürde 2 yaklaşım söz konusudur. 

En çok olabilirlik tahmincisi ve bayesçi tahmin(Scutari ve Denis, 2014: 95-111). Bu çalışmada 

TAN ve NB yöntemi kullanılmıştır. 
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A.NAIVE BAYES (NB) 

Sınıflandırma veri analizinin ana konularından biridir. Önceden belirlenmiş sınıfların 

bulunması makine öğrenmesinin temel problemlerindendir. Bu problemi çözmek için karar 

ağaçları, yapay sinir ağları, karar grafikleri gibi yöntemler mevcuttur. Etkileyici 

sınıflandırıcılardan birisi NB sınıflandırıcısıdır. Bu sınıflandırıcı öğrenme verisi ile her bir 

değişkenin şartlı olasılığını öğrenir. Sınıf değişkeni verildiğinde her bir değişken için bayes 

kuralı kullanarak sınıf değişkenin olasılığını hesaplar. Sınıf değişkenini en yüksek sonsal 

olasılıkla tahmin eder. Bu hesaplamanın güçlü bağımsızlık varsayımı vardır. Her bir değişken 

sınıf değişkeni verildiğinde birbirine şartlı bağımsızdır. Bağımsızlıktan kasıt olasılıksal 

bağımsızlıktır. Varsayımı gerçek dışı görünse de NB performansı oldukça etkilidir (Friedman 

vd., 1997). Şekil 2’de NB ağına örnek verilmektedir. 

 

Şekil 2. NB Ağına Örnek 

B.TREE AUGMENTED NAIVE BAYES(TAN) 

Bayesçi ağlar mümkün olan bütün mümkün ağları arar. Bütün olası kenar 

kombinasyonlarını arar. Bu probleme çözüm olarak kenarların korelasyonunu kısıtlayan bir 

yöntem uygulanır. Bu yönteme TAN denir. Bu yöntem NB yapısı üzerinde bir ağaç yapısı 

uygular. Değişkenler arasındaki bağlantıyı ağa dâhil eder. Sınıf değişkeninin ebeveyni yoktur. 

Her bir değişken sınıf değişkeninin çocuğudur. Ayrıca her bir değişkenin en fazla bir tane başka 

ebeveyni vardır. Bu bağlantıların öğrenmesi Chow ve Liu tarafından sunulmuştur. Maksimum 

ağırlıklı yayılan ağaç bulunur. Chow ve Liu veri verildiğinde olabilirliği maksimum yapan bir 

ağaç bulan bir prosedürü kanıtlamıştır. Chow ve Liu veriden bir ağaç bayes ağı oluşturan bir 

prosedür tanımlamışlardır. Bu prosedür maksimum ağırlıklandırılmış yayılan ağaç grafiği bulur. 

Bu yöntem bir grafikte kenarların altkümesini oluşturur. Seçilmiş kenarla bir ağaç oluşturur. 

Seçili kenarları maksimum yapmaya çalışır. Chow ve Li’nin ağaç oluşturma prosedürü 4 

aşamadan oluşur. Her bir değişken arasındaki eşli bilgi fonksiyonunu hesaplar. Tam 

yönlendirilmemiş grafik oluşturur. Kenarları ağırlıklandırır. Maksimum ağırlıklandırılmış 

yayılan ağacı oluşturur. Yönlendirilmemiş ağacı bir tane çatı değişkeni seçerek yönlendirilmiş 

hale getirir. Chow ve Liu veri verildiğinde olabilirliği maksimum yapan bir ağaç bulan bir 

prosedürü kanıtlamıştır (Friedman vd., 1997). Şekil 3’de TAN ağına örnek verilmiştir. 
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Şekil 3.TAN Ağına Örnek 

II. METİN MADENCİLİĞİ 

Veri madenciliği son yıllarda oldukça popülerdir. Yazılım ve donanımdaki gelişmeler 

farklı çeşitte veriyi arttırmıştır. Teknoloji ve internetin fazla kullanımı metin halinde verileri 

arttırmaktadır. Bu yüzden metin uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı uygulamalardaki 

verilerin oluşmasıyla metinlerden bilgi keşfine ihtiyaç duyulmaktadır. Metin madenciliğinde 

birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerin ana amacı ilginç desenleri keşfetmek veya analiz etmek, 

trendleri ve sapan değerleri bulmaktır. Veri madenciliği teknikleri metin verisi üzerinde 

uygulamalar, algoritmalar ve ana modeller içerir. Metin madenciliği birçok alanın konusudur. 

Bunlar veri madenciliği, makine öğrenmesi, doğal dil işleme, bilgi kazancı, biyomedikal bilimi 

ve internet vb. Bilgi alma geleneksel olarak bilgi erişimine odaklanır. Bilginin içindeki desenleri 

keşfetmek, bilgiyi analiz etmek metin madenciliğinin konusudur. Metin madenciliği veri 

erişimine odaklanmaz. Kullanıcıya analiz edilen ve düzenlenen veriyi sunar. Metin madenciliği 

ile birçok uygulama vardır. Ana amaç ilginç bilgi ve desenleri bulmaktır(Aggarwal ve Zhai, 

2012:1-2). 

Metin madenciliği 7 alana ayrılır. Bu alanlar birbiriyle yüksek ilişkilidir. Metin 

madenciliği birçok alanı kullanır. IR ve arama, doküman kümelendirme, doküman 

sınıflandırma, web madenciliği, bilgi çıkarımı, doğal dil işleme, konsept çıkarımı.(Miner, 2012: 

31-32) 

A.METİN SINIFLANDIRMA 

Metin sınıflandırma için birçok yöntem vardır. Bunlar karar ağaçları, kural bazlı 

sınıflandırma, destek vektör makinaları, yapay sinir ağları, bayesçi sınıflandırıcılar, en yakın 

komşu sınıflandırıcısı, genetik algoritma bazlı sınıflandırmadır(Aggarwal ve Zhai, 2012:165). 

 

 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

566 

 

1.Bayesçi Sınıflandırıcılar 

Bayesçi sınıflandırıcılar kelime özelliklerine dayalı olasılıksal sınıflandırıcılar kurar. 

Doküman içindeki kelimelerin varlık yokluk durumuna göre sonsal olasılıkları hesaplayarak 

sınıflandırma yapılır(Aggarwal ve Zhai, 2012:165) 

B.DUYGU ANALİZİ 

Fikir madenciliği duygu analizi olarak da bilinir. Ayrıca fikir çıkarımı, duygu 

madenciliği, duygu sınıflandırma olarak da bilinir.(Sammut ve Webb, 2011:743) 

İnsanlar veya firmalar belli kararlar alırken araştırma yaparlar. Örneğin bir ürün satın 

alırken bir kişi internetten üzerinden araştırma yapar. Ürün hakkında negatif veya pozitif 

ifadeleri belirler. Bu araştırma da kişinin o ürünü alıp almamasında etkilidir. Firmalar için 

ürünlerinin veya firmalarının internet ortamındaki bilgileri önemlidir. Kurumsal kimlik 

açısından hakkında konuşulanları bilmek zorundadır. İtibar yönetimi için bu bilgiler 

kullanılabilir. Ayrıca firmanın satışlarını çok etkilemektedir. Örneğin çoğu insan tatil yapmadan 

önce otel hakkında fikirleri merak eder ve ön araştırma yapar. Bir otel yönetimi hakkında 

konuşulanları bilmek zorundadır. Otel hakkında konuşulan yorumları toplamak ve bunları 

negatif, nötr ve pozitif olarak sınıflandırmak duygu analizinin konusudur. Örneğin otel hakkında 

çıkan yorumları topladıktan sonra ve kategori ettikten sonra duygu dağılımına göre planlar 

yapabilir. Örneğin plajlarım hakkında negatif şeyler çok konuşulmuş, acil müdahale etmem 

gerek diyebilir.  

Duygu analizi verilerin sınıflandırılmasında önemlidir. Örneğin otel yorumlarını ele 

alalım. Otel yorumları toplanıp duygularının belirlenmesi gerekir. Bu işlem manuel olarak 

yapılabilir. Fakat veri sayısı arttıkça hemen zaman kaybına hem de para kaybına neden 

olmaktadır. Bu durumdan kurtulmak için otomatik sınıflandırma mekanizmaları kurmak şarttır. 

Duygu analizi için 2 yöntem vardır. Bunlar sembolik teknikler ve makine öğrenmesi 

teknikleridir. Sembolik teknikler manuel olarak oluşturulmuş kuralları ve sözlükleri kullanır. 

Makine öğrenmesi teknikleri öğretmensiz, zayıf öğretmenli ve güçlü öğretmenli yöntemleri 

kullanır. Makine öğrenmesi teknikleri için dokümanlar sınıflandırma için hazırlanır daha sonra 

algoritmalar uygulanır(Boiy vd.,2007). 

C.METİN MADENCİLİĞİ İÇİN ÖZELLİKLER  

Metin madenciliğinde özellik yapımı için birçok teknik ve yaklaşım vardır. Geleneksel 

veri madenciliği ve makine öğrenmesi teknikleri metin verisine direk uygulanamaz. Bu yüzden 

metin madenciliği yapmak için ilk aşama metin halindeki veriyi veri madenciliği teknikleri ile 

çalışılabilecek hale getirmektir. Metin madenciliğinde özellik oluşturmak için birçok yaklaşım 

vardır. Metin madenciliği metin verisi üzerinde makine öğrenmesi ve veri madenciliği 

tekniklerini uygular. Metin madenciliği ile metin madenciliğinde özellik çıkarımı ayrılmaz 

şekilde bağlıdır. Öğrenme ya da madencilik sistemlerinde özellik üretimi ilk aşamalardan 

biridir. Tipik çıktılardan birisi özellik vektör sunumudur. Özellik vektörü oluşturulurken 

kelimeler ilgili metinde varlık veya yokluk durumlarına bakılarak 1 ve 0 olarak kodlanır. Bu 

tarz bir özellik çıkarımında kelimelerin sırası ihmal edilir. Bu tarz bir çıkarım bag of 

words(BOW) olarak adlandırılır. Kelimelerin sırasının ihmal edilmesinden oluşan bilgi kaybı 

önemli değildir. BOW metin madenciliğinde kullanılır. Bu yaklaşımın en önemli dezavantajı 

çok fazla özellik vektörünün oluşmasıdır. Kelimelerin sırasının ihmal edilmesi bazen bilgi 
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kaybına neden olabilir. Tıpkı tek kelime kullanımı gibi n-gramlarda kullanılabilir. N-gramlar 

sınıflandırma için yararlı olmuştur.(Sammut ve Webb, 2011:398). 

Metin özellikleri olarak unigramlar, n-gramlar, kökler, olumsuzluk ifadeleri, duygu 

kelimeleri, sıfatlar, isim bazlı etiketleme kullanılabilir(Boiy vd., 2007). 

Metin için vektör sunumu farklı şekilde yapılabilir. İkili sunum, tamsayı sayımı, 

ağırlıklandırma vektörü kullanılabilir. Terim sıklığı ters doküman sıklığı yaklaşımıda 

kullanılır(Miner , 2012:50). 

Özellik seçimi makine öğrenmesinde veriyi temsil eden özelliklerin seçilmesi için 

kullanılır. Özellik seçimi ön işlemenin bir kısmıdır ve bunu özellik üretimi devam eder. Orijinal 

özellik uzayı belirlenir. Amacı özellik uzayının boyutunu düşürmektir. Özellik uzayı yeni 

özellik uzayına dönüştürülür. Makine öğrenmesinde metin veriyi temsil etmek için yüksek 

sayıda özellik ile temsil edilir. Bununla birlikte özelliklerin tümü gerekli değildir ve amaç için 

yararlı değildir. Makine öğrenmesinde özellik seçiminin amacı performansı geliştirmek, 

öğrenmeyi geliştirmek, orijinal veriden minimum bilgi kaybıyla hızlı modeller oluşturmak ve 

öğrenme sonuçlarının karmaşıklığını azaltmak ve altta yatan sürecin daha iyi anlaşılmasını 

sağlar. Makine öğrenmesinin başından itibaren basit bir form olarak en sık özellikler 

kullanılarak başlandı. Her bir kelime için bir özellik oluşturulur buda yüksek sayıda özellik 

oluşumuna neden olur. Buda on binlerce özellik oluşumuna neden olur, onlarca ya da yüzlerce 

özellik ile karşılaştırıldığında zaman kaybına neden olur. Metinde özellik seçimi makine 

öğrenmesinde özellik seçimi ile karşılaştırıldığında oldukça basittir. Özellik varsayımı ile 

filtreleme işlemi yapılır, böylece yüksek skorlu özellik belirlenir. Bununla beraber özellikler 

arası etkileşimler hesaplanarak daha gelişmiş özellik seçimi uygulanabilir. Gömülü özellik 

seçim yöntemleri metin verisinde başarılı bir şekilde uygulanır. Ayrıca öğrenme algoritması 

gömülü özellik seçimine sahiptir. Bir başka açıdan bakıldığında, özellik seçimi arama 

uzayındaki bütün özellikleri arar. Bu yüzden çok fazla değişken düşünüldüğünde zaman kaybına 

neden olur. Metinde oldukça az kullanılır. Metin madenciliğinde özellik seçimi makine 

öğrenmesi ve istatistiksel yöntemleri birleştirir. Metin temsilinde en yaygın yöntemlerden birisi 

yüksek skorlu özellikleri seçmektir. Bireysel özellikleri skorlarken öğretmensiz ya da 

öğretmenli yöntem uygulanır. Şaşırtıcı şekilde iki yöntemde metin sınıflandırmada 

karşılaştırılmış ve öğretmenli skorlama daha fazla bilgi kullanmıştır(Sammut ve Webb, 

2011:407). 

D.DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

Metin sınıflandırma yaptıktan sonra doğruluğunun değerlendirilmesi gerekir. Doğruluk 

değerlendirmesi için birçok yöntem vardır. Doğruluk değeri, F ölçütü, hassasiyet, hatırlatma 

değerine veya ROC değerine bakılarak karşılaştırma yapılabilir. 10 kat çapraz doğrulamada 

duygu analizinde sıklıkla kullanılır. Çalışmada bu yöntem kullanılmıştır ve doğruluk değerleri 

elde edilmiştir. 

III. TÜRKÇE DUYGU ANALİZİ İÇİN LİTERATÜR TARAMASI 

İlk kez Türkçe duygu analizi yapılmıştır. 2 adet veri seti kullanılmıştır. Unigramlar ve 

bigramlar kullanılarak duygu analizi yapılmıştır. %86 başarı sağlanmıştır(Eroğul, 2009). Bir 

çalışmada gramlar üzerine denemeler yapılmış ve gram sayısı arttıkça başarı düşmüştür(Güran 

vd., 2009). Yüksek lisans tez çalışmasında psikolojik metin analizinde doğal dil işlemeyi 

kullanan ilk çalışmadır. Makine öğrenmesi yöntemlerinden NB ve destek vektör makineleri 
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uygulanmıştır(Albayrak, 2011).Yüksek lisans tez çalışmasında NB, complement NB ve destek 

vektör makineleri uygulanmıştır(Boynukalın, 2012). 17 özellik grubu 6 farklı veri setinde 

denenmiştir. N gramların daha başarılı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca kendi geliştirdikleri 

kümeleme yöntemi başarılı olmuştur. N gram temsilinde log, ikili ve n1 ağırlıklandırma daha 

başarılı olmuştur(Amasyalı vd., 2012). Yüksek lisans çalışmasında twitter verileri ile duygu 

analizi yapılmıştır(Akbaş,2012).Twitter verileri ile borsa arasındaki ilişki incelenmiş ve %45 

ilişki olduğu bulunmuştur. Veri olarak 1.9 milyon tweet kullanılmıştır(Şimşek ve 

Özdemir,2012). Yüksek lisans çalışmasında makine öğrenmesi ile sözlük tabanlı yaklaşım 

karşılaştırılmıştır. Veri setleri BeyazPerde.com internet sitesinden alınmıştır.2305 veri indrilmiş 

ve elle etiketlendirilmiştir. Makine öğrenmesi için denetimli öğrenme yöntemini kullanmıştır. 

Makine öğrenmesi ile elde edilen sonuçlar 10 kere çapraz doğrulama yöntemi 

uygulanmıştır.C4.5, karar ağacı, k en yakın komşu, NB ve destek vektör makineleri 

uygulanmıştır. En iyi başarıyı destek vektör makineleri vermiştir. Kelime kökleri alınmayıp n-

gram 1 alındığında destek vektör makineleri 0,8207 F-skor değeri elde edilmiştir. SentiWordnet 

kullanılarak sözlük tabanlı yaklaşımda en iyi performans 0,5969 olarak elde edilmiştir. Sonuçlar 

karşılaştırıldığında makine öğrenmesi daha başarılı sonuçlar vermiştir(Sevindi,2013). Yüksek 

lisans çalışmasında farklı veri setleri kullanılarak makine öğrenmesi algoritmaları 

uygulanmıştır. NB, lojistik regresyon, destek vektör makineleri, karar ağaçları yöntemleri 

doğruluk değerini arttırmak için uygulanmıştır. NB yöntemi %85,80 doğruluk başarısına 

ulaşmıştır. N gram arttıkça doğruluk değeri azalmıştır. Olumsuzluk ifadeleri doğruluk değerini 

arttırmamıştır(Çelik,2013). Metin sınıflandırmada özellik seçimi üzerinde bir çalışma yapmıştır. 

Metinleri ifade etmek için çeşitli özellikliklerle sınıflandırma başarısını ölçmüştür.30 sınıflı bir 

veri seti üzerinde uygulamalar yapmış ve kendi buldukları temsil yöntemi en yüksek başarıyı 

vermiştir. Destek vektör makinesi ile en yüksek başarıya ulaşmıştır. Önerilen yöntem ile 

diğerlerine göre daha yüksek başarıya ulaşmışlardır(Amasyalı vd., 2013). Yüksek lisans tez 

çalışmasında transfer öğrenmesi yöntemini uygulamış ve NB, destek vektör makineleri ve 

maksimum entropi makine öğrenmesi uygulamaları için %90 başarıya ulaşmıştır(Kaya,2013). 

İyi bir sınıflandırma oluşturmak için öğrenme işlemini kolaylaştırmak amacıyla aktif öğrenme 

yöntemini uygulamıştır. NB sınıflandırıcısı ile aktif öğrenme %64 başarı elde ederken, bütün 

veri setini kullanmak %62 başarı elde etmiştir. Ayrıca delta1 ağırlıklandırma yöntemi diğer 

yöntemlerden daha iyi olduğu bulunmuştur. Başlangıç seçim yöntemleri incelenmiş ve k 

ortalamalar algoritması ve self organizing map algoritması diğerlerinden daha iyi olduğu 

bulunmuştur (Çetin ve Amasyalı, 2013). Yüksek lisans tez çalışmasında e-ticaret sitesi üzerinde 

duygu analizi çalışması yapmıştır (Uytun, 2013). Yüksek lisans tez çalışmasında destek vektör 

makinelerini duygu analizi için kullanmıştır (Husaını, 2013). Bir çalışmada duygu analizinde 

özellik seçimi üzerine çalışmıştır. Bilgi çıkarımı ve ki kare özellik seçim ölçüleri NB ve destek 

vektör makinelerine uygulanmıştır.%83,9 ve %63,3 başarı elde edilmiştir(Akba vd.,2014). 

Yüksek lisans tez çalışmasında sözlük kullanarak duygu analizi uygulamıştır. İngilizce 

kullanılan bir sözlük Türkçeye çevrilerek uygulnmıştır.2 farklı veri kullanılarak başarısı 

denenmiştir. Sözlük başarısının test edilmesi amacıyla makine öğrenme algoritmaları 

uygulanmıştır. Türkçe duygu analizi sözlük kullanılarak %80  başarı elde edilmiştir 

(Uçan,2014). Yüksek lisans tez çalışmasında duygu analizini pazarı değerlendirmek için 

kullanmıştır (Beyhan, 2014). Yüksek lisans tez çalışmasında duygu analizi üzerine bir çalışma 

yapmıştır (Giriş,2014). Yüksek lisans tez çalışmasında 9 farklı veri seti için duygu analizi 

yapılmıştır. Homojen veri seti ve homojen olmayan veri setleri uygulanmıştır.3 farklı yöntem 

uygulanmıştır. NB, random forest ve destek vektör makinaları uygulanmıştır. Çeşitli özellikler 

uygulanarak performansları incelenmiştir. Alan bağımsız veri setinde %89 rastgele ormanla 

başarı elde edilmiştir. Alan bağımlı veri setinde ise destek vektör makineleri daha başarılı 
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çıkmıştır(Meral, 2014). Bir çalışmada denetimli öğrenme yöntemi kullanılarak NB, random 

forest, Sequential Minimal Optimization(SMO), karar ağaçları ve 1 en yakın komşu 

sınıflandırma algoritmaları karşılaştırılmıştır. Tweetler unigram özelliği kullanılarak analiz 

edilmiştir. En iyi performans %72,33 ile SMO olmuştur. Ayrıca tüm özellikleri kullanmanın 

boyut fazlalığını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır (Nizam ve Akın, 2014). Bir çalışmada alan 

bağımlı ve alan bağımsızı duygu analizi denemeleri yapılmıştır. Twitter verileri kullanılarak 

NB, random forest ve destek vektör makinaları kullanılarak akıllı sistemler oluşturulmuş ve 

karşılaştırma yapılmıştır.% 90 oranında başarı elde edilmiştir. Alan bağımlı analiz alan 

bağımsıza göre daha başarılı sonuçlar vermiştir. Korelasyon bazlı seçim uygulanmış, %8 başarı 

artmıştır (Meral ve Diri, 2014). Tez çalışmasında birçok makine öğrenmesi yöntemi denemiştir. 

Uygun özellik seçimi araştırılmıştır. Destek vektör makinaları %69,92 başarı elde etmiştir. 

Analizler için n-gramlar kullanılmıştır. Özellik seçimi araştırılmıştır (Demirci, 2014). Yüksek 

lisans tezinde iki adet veri kümesi kullanılmıştır. Bunlardan biri twitter verisidir, diğeri ise film 

yorumları veri kümesidir. Duygu analizinde en yüksek başarılar sözlük tabanlı yöntemlerde 

twitter veri kümesi için %75,2 film yorumları veri kümesi için %79,5 olarak görülmektedir. 

Makine öğrenmesi yöntemlerinde ise twitter için %85 karar destek makineleri ile ve film 

yorumları veri kümesi için %89,5 karar destek makineleri olmuştur. Ayrıca bu çalışmada bazı 

ön işlemelerin sınıflandırma başarısına etkisi incelenmiştir. Veri setlerinden film yorumlarını 

içeren veri seti twitter veri setine göre daha başarılı sonuçlar vermiştir. Bunun nedeni sadece 

filmler ile ilgili yani bir alana ait olmasıdır (Türkmenoğlu, 2015). Yüksek lisans tezinde Türkçe 

ve İngilizce metinler için 2 ayrı veri kullanmıştır. 5 farklı alanda uygulamalar yapmıştır. 

Unigram ve n-gram özellikleri kullanılmıştır. Ayrıca bilgi çıkarımı özellik seçimi kullanılmıştır.  

NB ve destek vektör makinelerini uygulamıştır. Türkçe veriler için NB ve destek vektör 

makineleri yakın sonuçlar vermiştir. Alan bazlı sınıflandırma işlemleri yapılmıştır. Bazı 

uygulamalarda ise bir alanın nitelikleri diğer alanlarda kullanılmıştır.  Alan bazlı 

sınıflandırmada NB destek vektör makinelerine göre daha başarılı sonuç vermiştir(Pak, 2015). 

Yüksek lisans tezi çalışmasında duygu analizi üzerine çalışma yapmıştır. Bu çalışmada 3 tane 

bulgu vardır. Kelime sıklığını kullanmak tivit sınıflandırma için destek vektör makinelerinde 

multinominal NB ve destek vektör makinelerinde etkilidir. N gram kullanıldığında öğrenme seti 

arttıkça doğruluk oranı artar. Ayrıca multinominal NB başarılı bir yöntemdir (Al-bndı, 2015).  

IV. UYGULAMA 

Uygulamada 2 adet twitter veri seti twitter api kullanılarak 4 Mayıs 2016 tarihinde 

çekilmiştir. Veri setlerinden biri Türkiye’de yer alan özel bir banka verisidir. Diğer veri seti ise 

Türkiye’de yer alan bir mağaza verisidir. 2 veri setide 150 adet tweetten oluşmaktadır. Veri 

setleri manuel olarak 3 sınıfa ayrılmıştır. Pozitif, nötr ve negatif. Verilerin sentiment dağılımı 

Tablo-1’de yer almaktadır.  

Tablo-1 incelendiğinde banka verisinde negatif yorumlar daha fazladır. Mağaza verisinde 

pozitif yorumların daha fazla olduğu görülmektedir. 

Tablo-1. Verilerin Duygu Dağılımı 

Duygu Dağılımı Banka Verisi Mağaza Verisi 

Negatif 53 7 

Nötr 82 122 

Pozitif 15 21 

Toplam 150 150 
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Verilere sınıflandırma yapmak için verilerin özellikleri çıkartılmıştır. Bu özellikler 

unigram ve 2-gramlardır. Veriler birer vektör olarak ifade edilmiştir. Vektörde satırlar tweet 

yani dokümanları, sütunlar ise unigram veya 2-gramları temsil etmektedir. Vektörlerde hücreler 

1 ve 0 olarak kodlanmıştır. 1 ifadesi ilgili özelliğin tweetde yer aldığını, 0 ifadesi ise o tweetde 

yer almadığını göstermektedir. Verilerin özellik çıkarımı için açık kaynak kodlu bir program 

kullanılmıştır. Verilerin özellikleri oluşturulduktan sonra çok fazla değişken olduğu 

görülmüştür. Çok fazla değişken olması analizi hem yavaşlatma hem de bilgisayarın hafızasını 

gereksiz kullanmaktadır. Bunun için filtreleme işlemi uygulanmış ve değişkenlerin sayısı 

azaltılması amaçlanmıştır. Ayrıca bu değişken azaltmanın analizdeki sınıflandırılma başarısına 

etkisi araştırılmıştır. Filtreleme işlemi yapmanın değişken sayısını azaltmadaki etkisi Tablo-2’de 

ve Tablo-3’de gösterilmiştir. 

Tablo-2. Filtreleme İşlemi ve Değişken Sayıları(Banka Verisi) 

Veri Adı    Ön İşleme Filtreleme Değişken 

Sayısı 

Metin Özelliği 

Banka Verisi Yok Yok 1790 2-gram 

Banka Verisi Yok Yok 1790 2-gram 

Banka Verisi Yok Yok 1301 Unigram 

Banka Verisi Yok Yok 1301 Unigram 

Banka Verisi Küçük Harf Dönüşümü Yok 1248 Unigram 

Banka Verisi Küçük Harf Dönüşümü Yok 1248 Unigram 

Banka Verisi Yok 2+ 288 Unigram 

Banka Verisi Yok 2+ 288 Unigram 

Banka Verisi Yok 4+ 70 Unigram 

Banka Verisi Yok 4+ 70 Unigram 

Banka Verisi Yok 10-100 19 Unigram 

Banka Verisi Yok 10-100 19 Unigram 

Tablo-2 incelendiğinde banka verisinin özellikleri yer almaktadır. En fazla değişken 

sayısına sahip olan veri seti 2-gram kullanıldığında ön işleme olmadığında ve filtreleme işlemi 

olmadığında olmuştur. Unigram özellikleri kullanıldığında ve herhangi bir işlem yapılmadığında 

değişken sayısı 1301’dir. Küçük harf dönüşümü yapmak değişken sayısını 53 azaltmıştır. 

Filtreleme işlemi şu şekilde gerçekleşmiştir. Veriler ham halleri ile tweet ve metin özelliği ile 

ifade edildikten sonra özelliklerin veride sıklık durumuna göre filtreleme yapılmıştır.2 ve üzeri 

geçen unigramlar sınıf değişkeni ile beraber 288 değişkendir. 4 ve üzeri sıklıkla geçen 

unigramlar ve sınıf değişkeni ile beraber sayısı 70’dir. 10 ile 100 sıklığa sahip unigramlar ile 

sınıf değişkeni ile beraber değişken sayısı 19’dur. 

Tablo-3. Filtreleme İşlemi ve Değişken Sayıları(Mağaza Verisi) 

Veri Adı Ön İşleme Filtreleme Değişken Sayısı Metin Özelliği 

Mağaza Verisi Yok Yok 1210 2-gram 

Mağaza Verisi Yok Yok 1210 2-gram 

Mağaza Verisi Yok Yok 823 Unigram 

Mağaza Verisi Yok Yok 823 Unigram 

Mağaza Verisi Küçük Harf Dönüşümü Yok 786 Unigram 

Mağaza Verisi Küçük Harf Dönüşümü Yok 786 Unigram 

Mağaza Verisi Yok 2+ 253 Unigram 

Mağaza Verisi Yok 2+ 253 Unigram 

Mağaza Verisi Küçük Harf Dönüşümü 2+ 249 Unigram 

Mağaza Verisi Küçük Harf Dönüşümü 2+ 249 Unigram 

Mağaza Verisi Yok 4+ 99 Unigram 

Mağaza Verisi Yok 4+ 99 Unigram 

Mağaza Verisi Yok 10-100 45 Unigram 

Mağaza Verisi Yok 10-100 45 Unigram 
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Tablo-3 incelendiğinde hiçbir işlem yapılmayan mağaza verisinin 2-gram kullanılarak 

değişken sayısı 1210’dur.Unigram kullanıldığında değişken sayısı 823’dür.Küçük harf 

dönüşümü uygulamak unigram kullanılarak değişken sayısını 786’ya düşürmüştür. 

Unigramların 2 sıklıktan fazla geçen unigramlar kullanıldığında değişken sayısı 253’dür. Küçük 

harf dönüşümü yaparak ve 2 sıklıktan fazla unigramlar kullanıldığında değişken sayısı 249’dur. 

Veriler ve özellikleri hazırlandıktan sonra analize geçilmiştir. Bu değişkenler ve özellikler 

kullanılarak NB ve TAN yönteminin sınıflandırma performansları incelenmiştir. Analiz 

programı olarak Genie programı kullanılmıştır. 10-kat çapraz doğrulama ile doğruluk değerleri 

bulunmuştur. İlk olarak Tablo-4’de filtreleme ve ön işleme olmadan hazırlanan değişkenlerin 

sınıflandırma başarıları incelenmiştir. 

Tablo-4. Ön işleme ve filtreleme olmadan yapılan analizler 

Veri Adı Ön 

İşleme 

Filtreleme Değişken 

Sayısı 

Metin 

Özelliği 

Yöntem Doğruluk(%) 

Banka Verisi Yok Yok 1301 Unigram TAN 82,6 

Banka Verisi Yok Yok 1301 Unigram NB 78 

Banka Verisi Yok Yok 1790 2-gram NB 62 

Banka Verisi Yok Yok 1790 2-gram TAN 60 

Mağaza Verisi Yok Yok 1210 2-gram NB 87 

Mağaza Verisi Yok Yok 823 Unigram NB 86 

Mağaza Verisi Yok Yok 823 Unigram TAN 86 

Mağaza Verisi Yok Yok 1210 2-gram TAN 82 

Tablo-4 incelendiğinde banka verisi için unigramlar daha yüksek sınıflandırma başarısı 

göstermiştir. Ayrıca TAN yöntemi sınıflandırmada ciddi bir başarı yakalamıştır. En yüksek 

sınıflandırma başarısı olarak %82,6 doğruluk oranına sahiptir. Yani 100 veriden 82,6’nın 

sentimentini doğru atamıştır. Mağaza verisi için 2-gram özelliklerini kullanarak ve herhangi bir 

önişleme yapılmayan herhangi bir filtreleme yapılmadan NB yöntemi %87 doğruluk oranı 

vermiştir. TAN yöntemi mağaza verisinde NB yöntemine göre daha başarısız sonuç vermiştir. 

Değişken sayısı daha az olmasına rağmen banka verisi için unigramın daha başarılı sonuç 

vermesi etkileyicidir. 

Tablo-5. Banka Verisi İçin Analizler 

Veri Adı Ön İşleme Filtreleme Değişken 

Sayısı 

Metin 

Özelliği 

Yöntem Doğruluk 

Banka Verisi Küçük Harf Dönüşümü Yok 1248 Unigram TAN 84,6 

Banka Verisi Küçük Harf Dönüşümü Yok 1248 Unigram NB 78 

Banka Verisi Yok 2+ 288 Unigram TAN 84,6 

Banka Verisi Yok 2+ 288 Unigram NB 84 

Banka Verisi Yok 4+ 70 Unigram TAN 80,6 

Banka Verisi Yok 4+ 70 Unigram NB 74,6 

Banka Verisi Yok 10-100 19 Unigram TAN 80,6 

Banka Verisi Yok 10-100 19 Unigram NB 73 

Tablo-5 incelendiğinde banka verisi için analiz sonuçları yer almaktadır. TAN yöntemi 

kullanıldığında veriye küçük harf dönüşümü uygulandığında filtreleme yapılmadığında 

sınıflandırma başarısı %84,6’dır.Fitreleme işlemi yapılıp dönüşüm yapmadan 288 değişkenle 

analiz yapıldığında TAN yönteminin başarısı değişmemiştir ama analiz daha hızlı 
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gerçekleşmiştir. 4 ve üzeri sıklığa sahip unigramlar veya 10-100 arası sıklığa sahip unigramlar 

kullanıldığında başarı diğerlerine göre daha düşüktür. 

Tablo-6. Mağaza Verisi İçin Analizler 

Veri Adı Ön İşleme Filtreleme Değişken 

Sayısı 

Metin 

Özelliği 

Yöntem Doğruluk 

Mağaza Verisi Yok 10-100 45 Unigram TAN 90 

Mağaza Verisi Yok 10-100 45 Unigram NB 84 

Mağaza Verisi Yok 4+ 99 Unigram TAN 94 

Mağaza Verisi Yok 4+ 99 Unigram NB 89 

Mağaza Verisi Küçük Harf Dönüşümü 2+ 249 Unigram TAN 94 

Mağaza Verisi Yok 2+ 253 Unigram TAN 94 

Mağaza Verisi Küçük Harf Dönüşümü 2+ 249 Unigram NB 90 

Mağaza Verisi Yok 2+ 253 Unigram NB 89 

Mağaza Verisi Küçük Harf Dönüşümü Yok 786 Unigram TAN 86,6 

Mağaza Verisi Küçük Harf Dönüşümü Yok 786 Unigram NB 85,3 

Mağaza verisi için analizler incelendiğinde 99 değişken ile unigram özelliklerini 

kullanarak ön işleme yapmadan TAN yönteminin başarısı %94’dür. Oldukça başarılı bir 

yöntemdir. Değişken sayısı 45’e düştüğünde başarı %4 düşmüştür. 786 değişken kullanılarak 

yapılan sınıflandırma 99 değişkenliden daha az doğruluk vermiştir. 

SONUÇLAR 

Yapılan bütün analizler incelendiğinde mağaza verisi için TAN yöntemi %94 başarıya 

ulaşmıştır. NB yöntemi mağaza verisi için %90 başarıya ulaşmıştır. Banka verisi için TAN 

yöntemi %84,6 başarıya ulaşmıştır. Banka verisi için NB yöntemi % 84 ‘lük başarı sağlamıştır. 

Türkçe duygu analizi için destek vektör makineleri, karar ağaçları, NB yöntemi 

uygulanmıştır. Türkçe duygu analizi için TAN yöntemide başarıyla uygulanabilir. Bağımsızlık 

şartını biraz yumuşatan bu yöntem diğer yöntemlerle karşılaştırılabilir. 

Metin özellikleri TAN ve NB yöntemi için önemlidir. Analizde kullanılan değişken 

sayıları analizin başarısını etkilemektedir. Filtreleme işlemleri veya dönüştürme işlemleri analizi 

etkilemektedir. Unigram ve 2-gram seçimleri performansı etkilemektedir.  
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DERİNLİK ÖNCELİKLİ ARAMA ve MINTERMLER İLE KARMAŞIK SİSTEMLERİN 

GÜVENİLİRLİĞİNİN HESAPLANMASI 

 

Halil İbrahim ŞAHİN* 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmada karmaşık sistemlerin güvenilirliğini hesaplamak için bir yöntem 

önerilmiştir. Önerilen yöntem, bilgisayar ortamında programlanması için algoritmik olarak 

tasarlanmıştır. Karmaşık sistemlerin güvenilirliklerinin hesaplanmasında tie-set, cut-set, yol 

izleme, açılım yöntemi gibi pek çok yöntem bulunmaktadır. Ancak bu yöntemlerin bilgisayarda 

programlanmasında bazı zorluklar bulunmaktadır. Örneğin, sistemin tie-set, cut-set'lerinin 

bulunması, parçalama işlemi, hangi durumlarda çalıştığının belirlenmesi gibi. Önerilen 

yöntemde bu engellere gerek kalmadan sistemin güvenilirliği hesaplanabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Güvenilirlik, Derinlik Öncelikli Arama 

 

SUMMARY 

In this paper, we proposed a new method for calculating complex system reliability. 

Proposed method has an algorithmic designed for being easily programmable  in computer 

programming.  There are many methods for calculating complex system reliability as tie-set 

method,cut-set method, path tracing algorithm, decomposition methods. However, while 

calculating system reliability, we face some difficulties.For example, finding tie-set or cut-set, 

decomposition procedure or finding in which stiuations system is working.  Proposed method is 

calculated system reliability without  having these difficulties.  

Keywords: Reliability, Depth First Search 

 

 

GİRİŞ 

Bir sistem ya da bileşenin güvenilirliği, belirli şartlar altında belirlenen zaman süresince 

işlevini yerine getirme olasılığı ile olarak tanımlanmaktadır.Başka bir deyişle,sistemin işleyişini 

başarılı olarak yerine getirmesinin bir ölçüsüdür. Mühendisliğin pek çok alanında sistemlerin 

güvenilirlik fonksiyonun hesaplanması büyük önem taşımaktadır. 

Tehlike fonksiyonu yada tehlike oranı ise t  anına kadar bozulma olmadığında bilindiğinde , t ile 

t+dt zaman aralığında, şartlı bozulma olasılığı olarak bilinmektedir. Tehlike oranı ifadesi sistem 

                                                   

* Karadeniz Teknik Üniversitesi,Fen Fakültesi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, email: 
hisahin@ktu.edu.tr 

 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

576 

 

tasarımcıları, mühendisler, bakım ve onarım mühendisleri tarafından en önemli önceliğe sahip 

kavramlardandır. Genel olarak üç tür başarısızlık eğri bölgesi ile tehlike fonksiyonu ifade edilir. 

Erken bozulma bölgesi (h(t)= at), sabit bozulma bölgesi (h(t)= 𝜆) ve yıpranma bölgesi h(t)=a-bt  

dir. Çoğu bileşen için tehlike oranı bu bölgelerden birine düşmektedir.  

Tehlike oranı ile güvenilirlik arasında 

𝑅(𝑡) = exp (−∫ ℎ(𝑡)𝑑𝑡)
𝑡

0
                                                                                                          (1) 

ilişki vardır [1]. Sabit bozulma oranı,h(t)=λ sahip elemanlarda elemanın zamanla güvenilirliği  

 𝑅(𝑡) = exp (−𝜆𝑡)                                                               (2) 

ile hesaplanmaktadır [1]. Çalışmada tüm elemanların sabit bozulma bölgesinde olduğu 

varsayılmıştır. Ancak tüm elemanların ayrı ayrı değerlendirip sistem güvenilirliğinin 

hesaplanması da mümkündür. Ayrıca bir elemanın bozulması diğer elemanları etkilemediği de 

varsayılmıştır. Karmaşık sistemin güvenilirliğini hesaplamak için literatürde pek çok yöntem 

kullanılmaktadır[1-5]. Bu yöntemlerden bazıları, tie-set, cut-set, yol izleme, açılım yöntemi gibi 

pek çok yöntem bulunmaktadır [1]. Ancak bu yöntemlerin bilgisayarda programlanmasında bazı 

zorluklar bulunmaktadır. Örneğin, sistemin tie-set, cut-set'lerinin bulunması, parçalama işlemi, 

hangi durumlarda çalıştığının belirlenmesi gibi. Önerilen yöntemde ise bilgisayar programı 

yardımı ile bu tür engel olmadan programlaması gerçekleştirilmiştir. 

II. ÖNERİLEN ALGORİTMA 

Önerilen Yöntem basit olarak aşağıdaki adımlardan oluşur: 

1) İstenen iki düğüm arasındaki tüm yolların belirlenmesi: Bilgisayar yardımı ile bu yolların 

belirlenmesi için derinlik öncelikli arama algoritmasının bir  çeşit türevi önerilmiştir. Derinlik 

öncelikli algoritmada başlangıç düğümünün bir komşusundan başlanır, komşusundan komşuya 

taki komşu kalmayana kadar devam edilir. Daha sonra bir önceki düğümün ziyaret edilmemiş 

komşundan bu şekilde devam eder. 

2) Belirlenen tüm yolların mantıksal (boolean) ifade olarak kabul edilmesi ve hangi 

mintermlerden oluştuğunun belirlenmesi. 

3) Birden çok tekrar eden mintermlerin belirlenmesi  

4) Sistemin güvenilirliği hesaplanırken bulunan tüm yolların güvenilirliklerinin eklenip, 

fazladan tekrar eden mintermlerin  çıkartılması  

adımları ile güvenilirlik değeri hesaplanmaktadır. 

III. DERİNLİK ÖNCELİKLİ ARAMA: 

Derinlik öncelikli arama, isminden de anlaşılabileceği gibi bir grafta mümkün 

olduğunca en derine gitme stratejisini takip etmektedir. Çıkışa (Hedefe) ulaşıldığında, bu 

mümkün olan minimal yollardan biri olacaktır. Derinliğine arama algoritması ağaçlarda pre-

order gezinme algoritmasına benzer. Temel prensibi komşudan-komşuya gitme strajesine 

dayanmaktadır. İlk önce bir düğüm seçilir ( bu graftan keyfi bir düğümün seçilmesi ile başlanır) 

ve geri taramadan önceki mümkün olan her  komşuya dallanmaya dayanır.  Özyinelemeli ve 

özyinelemesiz olmak üzere iki biçimde ifade edilebilir. Basit olarak aşağıdaki adımlardan 

oluşur: 

 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

577 

 

Adım 1:  Başlangıç düğümünü yığına it. 

Adım 2:  Adım 3'den Adım 8'e yığın boş oluncaya kadar tekrarla 

Adım 3:  Yığından bir düğüm çek ve bunu v isimli değişkende sakla (yolun kümesi 

oluşturuluyor)  

Adım 4:  Bu düğümü ziyaret edilmiş olarak işaretle. Çünkü ziyaret edilmiş bir düğüm tekrar 

ziyaret edilemez. ziyaretedilmis[v]=Evet 

Adım 5:   Bu düğümü yola ekle 

Adım 6: n nin diğer komşularını aramaya devam et. 7. ve 8.adımları düğümün komşu 

düğümlerinin herbiri için tekrar et.   

Adım 7:   Eğer komşu düğüm ziyaret edilmemişse, bu düğümü ziyaret edilmiş olarak işaretler. 

ziyaretedilmiş[v=Y. Eğer bu düğüm çıkışsa, bu yolu diziye at veya çıkışa yazdır. 

Adım 8:  Bu düğümü yığına it.  

Adım 9:   Çıkış 

 

Şekil 1. A düğümü başlangıç kabul eden örnek ağ 

Derinlik öncelikli aramaya göre, Giriş düğümü A olsun. Alfabetik sıra takip edildiği kabul 

edildiğinden, daha sonra B düğümü ziyaret edilir.  B'den sonra iki adet ziyaret edilmemiş 

düğüm vardır E,F. İlk olarak E seçilir. E 'nin tek düğümü vardır G. E'den G'ye gidilir ve bu 

düğüm ziyaret edilmiş olarak işaretlenir. G'nin ziyaret edilmemiş düğümü olmadığından,  ata 

düğüm  E'ye geri dönülür.  E'nin de ziyaret edilmemiş düğümü kalmadığından B'ye geri 

dönülür. B'nin ziyaret edilmemiş bir düğümü vardır F. Bu yüzden F ziyaret edilir ve ziyaret 

edilmiş olarak işaretlenir. Bu işlemlere bu şekilde devam edildiği takdirde, A,B,E,G,F,C,H,D 

düğümleri sırasıyla ziyaret edilmiş olunur. Bu prosedürü A 'dan çıkışı kadar tekrar edilecek 

olursa, giriş ve çıkış arasındaki tüm yollar derinlik öncelikli arama yardımı ile bulunmuş olunur.  

IV. MİNTERM 

Minterm bir mantıksal fonksiyonun tüm değişkenlerinin çarpımından (VE'lenmesinden) 

oluşur. Bu çarpımda her bir değişken ya direk kendisi (A gibi) ya da tümleyeni (�̅� gibi ) ile 

ifade edilir. Doğruluk tablosunun her  satırı için sadece bir adet minterm 1 olur, diğer 

mintermler için 0'dır. n adet değişkene sahip bir fonksiyonda 2n adet minterm yazılır. Aşağıda 

üç değişken için mintermler gösterilmiştir.  
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Tablo 1. Üç değişkenli için  mintermlerin gösterimi. 

A B C Minterm 

0 0 0   𝑚0 = �̅� 𝐵 ̅𝐶̅  

0 0 1 𝑚1 = �̅� 𝐵 ̅𝐶 

0 1 0 𝑚2 = �̅� 𝐵𝐶̅ 

0 1 1 𝑚3 = �̅� 𝐵𝐶 

1 0 0 𝑚4 = 𝐴 𝐵 ̅𝐶̅ 

1 0 1 𝑚5 = 𝐴 𝐵 ̅𝐶 

1 1 0 𝑚6 = 𝐴 𝐵𝐶̅ 

1 1 1 𝑚7 = 𝐴 𝐵𝐶 

  Burada dikkat edilmesi gereken husus, problem mantıksal ifadelerin indirgenmesi 

değildir. Mantıksal ifadelerin kullanılmasının amacı bir yolu oluşturan mintermlerin toplamını 

bulmaktır. Örneğin; F1(A,B,C)=AB  ifadesini (yolunu) F1(A,B,C)=AB= ∑m(6,7)     
mintermlerin toplamı biçiminde elde etmektir. 

F1(A, B, C) =m6+m7= A BC̅ +  A BC = AB(C̅ + C)=AB(1)=AB olduğu görülmektedir. 

Benzer şekilde  F2 (A,B,C)=AC  yolu da  F2 (A,B,C)=AC =∑m(5,7) biçiminde yazılır.      

F(A, B, C) = F1 (A, B, C) + F2 (A,B,C)= AB +AC için m7 minterminin iki defa tekrar edildiği, 

m5 ve m6'nın ise 1 er kez tekrar edildiğinin bulunması önemlidir.  

Örnek Çalışma : Aşağıdaki karmaşık ağın güvenilirliği hesaplanmak istensin. 

 

Şekil 2.0-9 arası numaralandırılmış örnek ağ. 

 

 

Şekil 3. Ağdaki 0-9 arasındaki tüm yollar 

1) Derinlik öncelikli arama ile  kullanılarak 0-9 bileşenleri arasındaki yollar, program yardımı 

ile  şekil 3'deki gibi bulunur.  

2) 0-1-2-3-6-7-9 yolu  ∑𝑚(973,975,989,991,1005,1007,1021,1023)  ile mantıksal olarak 

ifade edilir. 
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0-1-2-3-6-9 yolu  

∑𝑚(969,971,973,975,985,987,989,991,1001,1003,1005,1007,1017,1019,1021,2023))  ile 

mantıksal olarak ifade edilir. 

....  

Tüm yolların için mintermlerin toplamı bulunur.  

3) Tüm yollarda m525 2, m527 2 , ...., m1021 17, m1023 17 defa tekrar edildiği bulunur (500 den fazla 

minterm olduğundan hepsi yazılmamıştır) 

4) Basitlik açısından tüm düğümlerin güvenilirlikleri p, güvenilmezlikleri de 1-p ile temsil 

edilsin. m525 mintermi için 01 ̅2̅ 3̅ 4̅ 5̅ 6 7 8̅ 9 mantıksal ifadesi yazılır, güvenilirlik bakımından 

4 adet eleman çalışmakta, 6 adet ise çalışmamaktadır. m527 mintermi için   01 ̅2̅ 3̅ 4̅ 5 6̅ 7̅  8̅ 9 

mantıksal ifadesi yazılır. Burada da 3 adet düğüm çalışmakta, 7 adet çalışmamaktadır. Tüm 

mintermler için bu işlemler  tekrar edilirse aşağıdaki sonuçlar bulunur; 

16 adet, 10 düğümün çalıştığı, 81 adet, 9 düğümün çalışıp 1 düğümün çalışmadığı, 172 adet 8 

düğümün çalışıp 2 düğümün çalışmadığı, 197 adet 7 düğümün çalışıp 3 düğümün çalışmadığı, 

129 adet 6 düğümün çalışıp 4 düğümün çalışmadığı, 46 adet 5 düğümün çalışıp 5 düğümün 

çalışmadığı, 7 adet 4 düğümün çalışıp 6 düğümün çalışmadığı durum tespit edilmiştir.  Sistem 

güvenilirliğinden çıkartılacak değer; 

16p10 + 81p9(1 − p) + 172p8(1 − p) + 197p7(1 − p)3 + 129p6(1 − p)4 + 46p5(1 − p)5

+ 7p4(1 − p)6                                                                                                           (3) 

elde edilir . (3) denklemi sadeleştirilecek olursa;  

p7 + 4p6 + 4p5 + 7p4                                (4) 

 elde edilir.  

Tüm yollara ait güvenilirlik değerleri ise sırası ile  

Birinci yol; 0-1-2-3-6-7-9  için 𝑝7, ikinci yol 0-1-2-3-6-9 için 𝑝6, ... ile tüm yolların toplam 

güvenilirliği; 

p7 + 4p6 + 5p5 + 4p4 + 3p3                                          (5) 

elde edilir.  Sistem güvenilirliği ise (5)-(4) çıkarma işlemi  ile  

R = p5 − 3p4 + 3p3                                                                                                                  (6) 

olarak bulunur.  

Klasik Çözüm: Tie-Set Yöntemi ile Çözüm 

Giriş-çıkış arasındaki minimal yollarının kümesine tie-set denir. Şekil (2)'deki ağın tie-set kümesi  

T1=0-1-9, T2=0-2-9, T3=0-6-9 üç adet Tie-Set olarak bulunmuş olsun. Küme teorisini kullanarak 

sistem güvenilirliği, 

R = P(T1UT2UT3) = P(T1) + P(T2) + P(T3) − P(T1T2) −  P(T1T3) − P(T2T3) +  P(T1T2T3)             (7)         

ile hesaplanır. (7) denklemi açılırsa, 

R = P(0)P(1)P(9) + P(0)P(2)P(9) + P(0)P(6)P(9) 

−P(0)P(1)P(2)P(9) − P(0)P(1)P(6)P(9) −   P(0)P(2)P(6)P(9) 
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+P(0)P(1)P(2)P(6)P(9)                                                                                                                        (8) 

denklemi elde edilir. Tüm bileşenlerin güvenilirlikleri p olsun. Bu durumda sistemin 

güvenilirliği R, (8) nolu denklemi kullanarak 

R = p5-3p4 + 3p3                                                                                                                   (9) 

(6) ve (9) denklemleri eşit olup, iki yöntemin de aynı sonucu verdiği gösterilmiştir.  

V. Bulgular 

Gerçekleştirilen yöntemle sistemin güvenilirliğini hesaplamak için graf teorisinden 

derinlik öncelikli arama ve boole cebrinden mintermler kullanılmıştır. Tie-Set ve Cut-Set 

bulunması, küme, parçalama vb işlemlere gerek duyulmamıştır. Yöntem,  

Tie-Set ile karşılaştırılmış ve aynı değerin bulunduğu gösterilmiştir. 

Sonuç: 

Karmaşık ağların güvenilirliklerini hesaplamak için literatürde var olan yöntemlere 

ilaveten programla gerçekleştirilebilir bir yöntem önerilmiş ve sistemin güvenilirliği 

karşılaştırılmalı olarak bulunmuştur.  Sistemin güvenilirliği hesaplanırken tüm elemanların aynı 

bozulma oranına sahip olduğu kabul edilmiştir. Gerçekte ise sistem elemanları birbirinin aynı 

olmak zorunda değildir ve hatta aynı bozulma oranına da sahip olmak zorunda değildir. 

Çalışma, bu tür durumlar için de güncellenerek gerçekleştirilebilir.  
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EN KÜÇÜK KARELER ve EN KÜÇÜK MUTLAK SAPMALAR YÖNTEMLERİNİN 

SİMÜLASYON VERİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  

Öznur İşçi Güneri* 

Atilla Göktaş** 

Fatih Ocak*** 

 

Özet 

Regresyon analizi(RA) değişkenler arasındaki fonksiyonel ilişkileri araştırmak için en 

yaygın bilinen ilişki şeklidir. RA çözümü için kullanılan en temel ve yaygın yöntem En Küçük 

Kareler (EKK) yöntemidir. Ancak aykırı değer varlığında EKK’nin kullanılması regresyon 

parametre tahminleri üzerinde negatif bir etkiye sahip olmaktadır. Bu nedenle elde edilen 

sonuçlar yanıltıcı olabilmektedir. Bu amaçla aykırı değer varlığında daha tutarlı ve etkin 

sonuçlar elde edebilmek amacı ile çalışmada sağlam regresyon yaklaşımlarından biri olan En 

Küçük Mutlak Sapmalar Yöntemi (EKMS) üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada 3 farklı model 

alınarak, EKK ve EKMS yöntemleri kullanılarak her bir model için aykırı değer olması ve 

olmaması durumunda, farklı örneklem büyüklüğü ile farklı hata varyansları için veri türetilerek 

( )MSE  , ˆ( )
m

MSE  , ˆ( )MSE   ve MAE  değerleri bakımından karşılaştırılmıştır. Özellikle aykırı 

değer varlığı ile yeterince büyük alınan örneklemlerde EKMS yönteminin EKK’den daha iyi 

sonuç verdiği görülmüştür. Bununla birlikte aykırı değer olmaması durumunda da EKMS 

yönteminin EKK’e göre dikkate değer daha kötü sonuçlar vermediği gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: En Küçük Kareler Yöntemi, En Küçük Mutlak Sapmalar Yöntemi, 

Aykırı Değer, Simülasyon. 

Least Squares and Least Absolute Deviation Method Compared to with Simulation Data 

Abstract 

Regression analysis (RA) is the most widely known relationship to study functional 

relationships between variables. The most basic and widely used method for RA solution is 

Least Squares Method (OLS). However, OLS use in the presence of outliers is having a 

negative effect on the regression parameter estimates. Therefore, the results obtained can be 

misleading. Thus, in order to obtain more consistent and effective results in the presence of an 

outlier, the main emphasis in the current study is put on one of the robust regression approaches, 

Least Absolute Deviation Method (LAD). In this study, on the basis of  three different models, 

by generating data via the least squares method and the LAD for different error variances with 

different sample sizes in cases of both the presence and absence of an outlier for each model and 

these data were compared in terms of  ( )MSE  , ˆ( )
m

MSE  , ˆ( )MSE   and MAE  values . 

Especially in the presence of outliers in large enough samples better results were obtained from 
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the least squares method. However, in the absence of outliers, it was observed that the least 

squares method do not yield considerably worse results than OLS. 

Key Words: Least Squares Method, Least Absolute Deviation Method, Outlier, Simulation. 

1. Giriş 

RA genellikle bir bağımlı değişken ve belirli sayıda açıklayıcı (bağımsız) değişken 

arasında fonksiyonel bir ilişki oluşturmak için kullanılır. Regresyon parametrelerinin tahmini 

için birçok yöntem vardır. Ancak EKK basitliğinden dolayı doğrusal regresyon analizinde 

kullanılmaktadır. Bunun dışında Sağlam regresyon (Timm, 2002) Temel Bileşenler Analizi 

(Bilodeau and Brenner, 1999) ve Lojistik regresyon analizi (Agresti, 2010) gibi bazı diğer 

regresyon modelleri de mevcuttur. 

Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki fonksiyonel ilişkiyi temsil eden "en iyi 

uyan" model seçilerek regresyon modelinin bilinmeyen regresyon katsayıları( ̂ ) tahmin 

edilmektedir (Mendenhall and Sincich, 1994). Tahmin yöntemleri tek olmasa da, en kolay ve en 

yaygın tahmin yöntemleri arasında yer alan EKK ile bağımlı değişkenin gözlenen ve tahmin 

değerleri arasındaki kare mesafeyi en aza indirmek için kullanılır. 

EKK yönteminde yalnızca gözlenen ve tahmin edilen uzaklıklar dikkate alındığında 

herhangi bir istatistiksel varsayım gerektirmez. Fakat aykırı değer varlığında veya hata teriminin 

varyansı sabit olmadığı zaman EKK kullanılması özellikle sorunlu olabilir. Özellikle gerçek 

verilerle yapılan çalışmalarda, bazı gözlemlerin diğerlerine göre aşırı büyük ya da küçük olduğu 

yani aykırı gözlem durumda, bu gözlemlerin verinin çoğunluğuyla özdeş dağılmaları 

beklenemez. Aykırı gözlemler verinin çoğunluğundan uzakta bulunan gözlemlerdir, verinin 

çoğunluğunun sahip olduğu dağılımdan farklı bir dağılıma ya da aynı dağılıma fakat farklı 

parametrelere sahip oldukları düşünülür (Yorulmaz, 2009). 

Bu durumda EKK yerine veri setindeki aykırı değer etkisini ortadan kaldıran En Küçük 

Mutlak Sapma (EKMS) olarak adlandırılan sağlam regresyon yöntemlerinden birini kullanmayı 

önermekteyiz. EKMS tahmincisinin bulunuşunda EKK tahmincisindeki gibi analitik çözüm 

olmadığından çeşitli iteratif yaklaşımlar mevcuttur. EKMS tahminleri elde etmek için verimli 

bir algoritma pratik bir öneme sahiptir. Bu nedenle Abdelmalek (1971, 1974); Fair (1974), 

Schlossmacher (1973) ve Spyropoulos, Kiountouzis ve Young (1973) tarafından ilk olarak 

EKMS yöntemi ile ilgili olarak iteratif ağırlıklı en küçük karelere çok benzer en küçük mutlak 

sapmalar tahmini için geliştirilmiş bir algoritma önerilmiştir. Daha sonra Robert (2001) 

tarafından yinelemeli bir prosedür kullanılarak EKMS yöntemi ile çözüm elde edilmiştir. 

Thanoon (2015) tarafından 1 değişken için farklı örneklem büyüklüğü ve farklı dağılımlar için 

EKMS ve EKK ile ilgili başka bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada değişken sayısı, aykırı 

değer sayısı, hata teriminin farklı sapmaların sayısı ve farklı örneklem büyüklüklerinde sayısı 

bakımından (Thanoon, 2015) çalışması geliştirilmiştir. Benzer karşılaştırmalar regresyon 

katsayılarının ortalama kare hatalarına göre yapılmıştır.  

2. Model ve Veri Seti 

Simulasyon çalışmasında 3 farklı model alınarak, EKK ve EKMS yöntemleri 

kullanılarak her bir model için aykırı değer olması ve olmaması durumunda, farklı örneklem 

büyüklüğü ile farklı hata varyansları için veri türetilerek;  
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( )MSE  , ˆ( )
m

MSE  , ˆ( )MSE   ve MAE  (Goh and Law, 2002; Thanoon, 2015) kriterleri 

bakımından karşılaştırılmıştır. Örnek büyüklüğü n=[20, 30, 50, 100, 200] ve hataların varyansı 

e

2σ =[1, 4, 9, 16, 25] alınarak tüm kombinasyonlar için 10.000 iterasyon yapılmıştır. Nümerik 

hesaplamalar için Minitab 16.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Bu paket programda 

çalıştırılmak üzere her bir model için 7 tane farklı kod dosyası geliştirilmiştir.  

Çalışma için örneklem büyüklüğüne göre belirlenen aykırı değer sayıları Tablo 1’de 

verilmektedir.  

Tablo 1: Örneklem büyüklüğüne göre aykırı değer sayıları 

n Aykırı Değer Sayısı 

20 1 

30 1 

50 2 

100 3 

200 5 

Çalışmada her EKK ve EKMS yöntemleri için ̂  katsayıları hesaplatılmıştır. EKK ile bulunan 

EKK
  katsayılarının matris formu aşağıdaki eşitlikte verilmektedir (Mendenhall and Sincich, 

1994). 

 
1

EKK
X X X Y


    (1) 

EKMS yöntemi ile elde edilen ̂  katsayıları ise eşitlik (2) de verilmektedir (Thanoon, 2015); 

n

ˆ i

i 1

min U




  (2) 

(2) eşitliği çözümü iteratif yöntem gerektirmekte ve her bir iterasyon adımında köşegen 

elemanları tahmin edilen son modelin artıkları kullanılmaktadır. Bu tahmin yöntemine aynı 

zamanda yeniden ağırlıklandırılmış en küçük kareler yöntemi de denilmektedir.  

Tahmin ve iterasyonda kullanılan W matrisi aşağıdaki gibi tanımlanabilir. 

𝑾𝒊𝒋 =

{
 
 

 
 𝟏

|𝑼𝒊𝒋|
𝒊 = 𝒋 𝒊ç𝒊𝒏

𝟎 𝒊 ≠ 𝒋 𝒊ç𝒊𝒏

 
                              

(3) 

Parametre tahminleri arasındaki fark anlamsız olana kadar devam etmekte ve son iterasyondaki 

parametre tahminleri kullanılmaktadır. Her adım için EKMS yöntemi ile elde edilen parametre 

tahminleri aşağıdaki gibidir. 

1

EKMS
(X WX) X WY

    (4) 
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Bağımsız değişken sayısı 1 (p=1) için EKK ile elde edilen katsayılar   
0, 1,

ˆ ˆ ˆ
EKK EKK EKK

    
 

ve 

EKMS yöntemi ile elde edilen katsayılar   
, 1,

ˆ ˆ ˆ
EKMS o EKMS EKMS

    
 

’dir. Simülasyon çalışmamızda 

bağımsız değişken 
1

X  
2

100     alınarak normal dağılımdan rastgele türetilmiştir; 
0

̂  ve 

1
̂   katsayıları ise 1’e eşittir. Yani,  1 1 ˆ

i
  şeklindedir. Böylece 1 bağımsız değişken için 

regresyon modeli eşitlik (5) deki gibidir: 

1 1
1

Y x u    (5) 

Bağımsız değişken sayısı 3 (p=3) için EKK ile elde edilen katsayılar ise

   
0, 1, 2, 3,

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
EKK EKK EKK EKK EKK

      
 

; diğer yandan EKMS yöntemi ile elde edilen katsayılar 

   
, 1, 2, 3,

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
EKMS o EKMS EKMS EKMS EKMS

      
 

şeklindedir. Çalışmada yine 3 değişken için bağımsız 

değişkenler 
1

X ,
2

X ve
3

X  ve 
2

100     alınarak normal dağılımdan rastgele türetilmiştir; 

Benzer şekilde 
0

̂ ,
1

̂ ,
2

̂ ve 
3

̂  katsayıları ise 1’e eşittir. Böylece,  1 1 1 1ˆ
i

  ’dir. Buradan 

regresyon modeli eşitlik (6) ile elde edilir: 

1 1 1 1
1 2 3

Y x x x u      (6) 

Bağımsız değişken sayısı 5 (p=5) ise EKK ile elde edilen katsayılar 

     
0, 1, 2, 3, 4, 5,

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
EKK EKK EKK EKK EKK EKK EKK

        
 

; diğer yandan EKMS yöntemi ile elde edilen 

katsayılar      
, 1, 2, 3, 4, 5,

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
EKMS o EKMS EKMS EKMS EKMS EKMS EKMS

        
 

’dir. 5 değişken için bağımsız 

değişkenler 
1

X ,
2

X ,
3

X ,
4

X ve 
5

X  ve 
2

100     alınarak normal dağılımdan rastgele 

türetilmiştir; 3 değişkene benzer şekilde; 
0

̂ ,
1

̂ ,
2

̂ , 
3

̂ , 
4

̂ ve 
5

̂  katsayıları ise 1’e eşittir. 

Böylece  1 1 1 1 1 1ˆ
i

  ’dir. Böylece regresyon modeli eşitlik(7) deki elde edilir. 

1 1 1 1 1 1
51 2 3 4

Y x x x x x u        (7) 

Çalışmada daha sonra EKK ve EKMS yöntemi ile regresyon parametreleri( ̂ ) elde edilmiştir. 

İstatistiksel performans için, ̂  parametrelerinin; kestirim hatalarının karelerinin ortalaması 

( )MSE  , ortalama kare hata ˆ( )
m

MSE  , parametrelerin ortalama kare hatası ˆ( )MSE   ile 

ortalama mutlak hata MAE  (Goh and Law, 2002; Thanoon, 2015) kriterleri kullanılmıştır.  

Bu kriterler aşağıdaki eşitliklerde verilmiştir. 

2ˆ(1 )
( )

1

EKK

EKK
MSE

p


 




 

2ˆ(1 )
( )

1

EKMS

EKMS
MSE

p


 




 (8) 

=

                    =

2

2

1

ˆ( ) ( )

ˆ
( )

m EKK EKK

n

i

i

MSE SST SSR

U

Y Y X Y
sd hata



   

    

  
=

                     

2ˆ( ) ( )

ˆ

m EKMS EKMS
MSE SST SSR

Y WY X WY

   

   
 (9) 
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2 1ˆ( ) ( ) ( )
EKK EKK

MSE tr X X
    

 

2 1ˆ( ) ( ) ( )
EKMS EKMS

MSE tr X WX
    

 
(10) 

1

1

1 ˆ

n

in
i

EKK i i

i

U

MAE Y Y
n n





  


  1

1

1 ˆ

n

in
i

EKMS i i

i

U

MAE Y Y
n n





  


  

(11) 

3. Bulgular 

Aykırı değer yokluğunda 3 farklı model için EKK ve EKMS yöntemleri ile elde 

ettiğimiz ( )MSE  , ˆ( )
m

MSE  , ˆ( )MSE   ve MAE  kriter sonuçları dikkate alındığında küçük 

örnek büyüklüklerinde (n=20, 30 ve 50) EKK, EKMS yöntemine göre daha iyi sonuç 

verdiği görülmüştür.  Ancak büyük örnekler için (n=100 ve 200) iki yöntem arasında 

anlamlı bir fark görülmemektedir. Ayrıca hata varyansının küçük veya büyük olması iki 

yöntem arasındaki farka bir etkisi olmamaktadır. 

Aykırı değer varlığında ise EKK ve EKMS yöntemleri ile elde ettiğimiz ( )MSE 

, ˆ( )
m

MSE  , ˆ( )MSE   ve MAE  kriter sonuçları dikkate alındığında küçük örnek 

büyüklüklerinde (n=20, 30 ve 50) EKK ve EKMS yöntemleri arasında anlamlı bir fark 

görülmezken, büyük örnek büyüklükleri için (n=100 ve 200) EKMS yöntemi hata 

varyansı ve bağımsız değişken sayısı ne olursa EKMS’ın EKK’ya göre daha iyi 

sonuçlar verdiği gözlenmiştir.  

EKMS yöntemi sağlam bir regresyon yöntemi olarak anılmasına rağmen yapılan 

simülasyon çalışmasında küçük örnek büyüklüklerinde EKK’e üstünlük 

sağlayamamıştır. 

Tablo 2: Farklı örneklem büyükleri ve farklı hata varyansları ile 1 bağımsız değişkenli doğrusal 

regresyon modelinin EKK ve EKMS yöntemlerinin karşılaştırılması 

e   
n=20 n=30 n=50 n=100 n=200 

EKK EKMS EKK EKMS EKK EKMS EKK EKMS EKK EKMS 

1 

( )MSE   0.0542 0.0595 0.0363 0.0377 0.0208 0.0210 0.0104 0.0102 0.0361 0.0381 

ˆ( )
m

MSE   1.0027 1.0480 1.0013 1.0298 1.0005 1.0172 0.9994 1.0077 0.9965 1.0251 

ˆ( )MSE   0.1129 0.0130 0.0718 0.0085 0.0417 0.0051 0.0204 0.0026 0.0715 0.0085 

MAE  0.7568 0.7370 0.7710 0.7583 0.7819 0.7741 0.7900 0.7862 0.7702 0.7573 

0
̂  1.0337 1.1628 0.6631 0.7095 0.8583 0.9257 0.9583 0.8973 1.0421 0.9539 

1
̂  0.8226 0.8378 0.9606 0.8954 0.9632 0.9945 0.8379 0.9185 0.9147 1.0899 

2 

( )MSE   0.2245 0.2373 0.1410 0.1480 0.0845 0.0847 0.0407 0.0396 0.0205 0.0188 
ˆ( )

m
MSE   3.9758 4.1504 3.9916 4.1065 4.0105 4.0795 3.9889 4.0214 4.0027 4.0188 

ˆ( )MSE   0.4453 0.1074 0.2852 0.0662 0.1674 0.0406 0.0814 0.0204 0.0404 0.0103 

MAE  1.5051 1.4670 1.5373 1.5107 1.5653 1.5496 1.5779 1.5703 1.5887 1.5849 

0
̂  1.0608 0.9364 1.3754 0.8319 1.2249 0.8873 1.2576 1.4387 1.0738 1.0559 

1
̂  1.2813 0.1322 0.2455 0.8655 1.2080 1.1700 0.4774 0.6714 1.1589 1.1294 

3 

( )MSE   0.0448 0.0417 0.3154 0.3296 0.1861 0.1902 0.0920 0.0900 0.0451 0.0414 
ˆ( )

m
MSE   9.0057 9.0412 8.9895 9.2508 9.0437 9.1955 9.0002 9.0734 8.9904 9.0262 

ˆ( )MSE   0.0910 0.0345 0.6462 0.2324 0.3765 0.1416 0.1837 0.0687 0.0909 0.0340 

MAE  2.3824 2.3768 2.3083 2.2686 2.3516 2.3279 2.3697 2.3581 2.3798 2.3742 

0
̂  1.1734 1.3038 1.9641 2.0388 2.1844 1.5471 0.9676 0.9365 1.0488 0.9222 
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1
̂  0.9230 0.9652 1.3419 1.7813 0.1122 1.1444 0.4500 0.6425 0.9801 0.8231 

4 

( )MSE   0.8823 0.9620 0.5787 0.5997 0.3315 0.3434 0.1643 0.1552 0.0821 0.0776 
ˆ( )

m
MSE   15.941 16.639 16.111 16.563 16.013 16.279 15.920 16.053 16.012 16.075 

ˆ( )MSE   1.7723 0.8564 1.1571 0.5637 0.6678 0.3252 0.3253 0.1624 0.1619 0.0818 

MAE  3.0184 2.9407 3.0926 3.0411 3.1258 3.0949 3.1503 3.1350 3.1762 3.1686 

0
̂  0.4634 0.3078 0.0983 0.5971 0.2784 0.8424 0.0268 0.1520 0.6821 0.9835 

1
̂  0.7139 1.5508 0.3768 0.4318 0.5580 1.0949 1.2039 1.4108 0.9160 0.6803 

5 

( )MSE   1.3661 1.4579 0.8959 0.9246 0.5325 0.5332 0.2542 0.2427 0.1268 0.1159 
ˆ( )

m
MSE   25.0384 26.1525 24.9155 25.6262 24.7860 25.2080 24.9665 25.1738 25.0110 25.1132 

ˆ( )MSE   2.7900 1.6634 1.7860 1.0744 1.0359 0.6256 0.5095 0.3189 0.2529 0.1591 

MAE  3.7808 3.6834 3.8464 3.7819 3.8904 3.8519 3.9490 3.9297 3.9709 3.9613 

0
̂  0.1975 -0.0083 1.1032 1.3887 1.1848 1.8353 0.7501 0.2940 1.1539 1.1316 

1
̂  3.0768 2.5735 0.7578 0.2363 1.2075 0.5814 1.6004 1.5210 0.6673 0.8173 

Basit doğrusal regresyon modelinde hata varyansı için yapılan varsayımlarda bozulma 

olmaması durumunda yani hata varvansının dağılımı normalken 1 1
1

Y x u    modelinden 

farklı örneklem büyüklüklerine göre türetilen verilerle EKK ve EKMS yöntemleri 

karşılaştırıldığında 50n  olması durumunda iki yöntemin birbirine olan üstünlüğünden 

bahsedilemezken, küçük örneklem büyüklüklerinde (n=20 ve n=30) EKK yönteminin özellikle 

hata varyansı küçük olduğunda daha iyi sonuçlara ulaştığı Tablo 2’den görülebilir. Ayrıca 
ˆ( )

m
MSE  kriterine göre örneklem büyüklüğü ve hata varyansı ne olursa EKMS yönteminin daha 

iyi sonuçlar vermesi düşündürücü ve süpheyle yaklaşılması gereken bir sonuçtur. Bu yüzden 

çalışmada Thanoon (2015) tarafından kullanılan ˆ( )
m

MSE  kriterinin sorgulanması gereken bir 

kriter olduğu dikkat çekmektedir. Bunun yanında Thanoon (2015) çalışmasında benzer bir 

şekilde bu kritere göre elde edilen sonuçların her zaman EKMS’ın lehine olmasına rağmen 

bununla ilgili yorum yapmaktan kaçınılmıştır.  

Basit doğrusal regresyon modeli bağımsız değişken verilerinde farklı örneklem 

büyüklüklerinde farklı sayıda aykırı değer olması durumunda da EKK ve EKMS yöntemleri 

Tablo 3’te elde edilen sonuçlar ile karşılaştırması yapılabilir. Sonuçlar incelendiğinde sadece 

çok küçük örneklemlerde EKK’nn daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. 30n  olması 

durumunda EKMS yönteminin hemen hemen tüm farklı hata varyanslarında ve farklı tüm 

kriterlerde daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.  

EKMS yöntemi ile aykırı değer varlığında özellikle örneklem büyüklüğü 30 ve üzeri için 

kullanılmasının daha tercih edilebilir olduğu söylenebilir. 

Tablo 3:  Farklı örneklem büyükleri ve farklı hata varyansları ile 1 bağımsız değişkenli 

doğrusal regresyon modelinin aykırı değerli verilerle EKK ve EKMS yöntemlerinin 

karşılaştırılması 

e  
P=1 

(ADV) 

n=20 n=30 n=50 n=100 n=200 

EKK EKMS EKK EKMS EKK EKMS EKK EKMS EKK EKMS 

1 

( )MSE   0.0265 0.0287 0.0171 0.0176 0.0099 0.0095 0.0052 0.0046 0.0026 0.0022 

ˆ( )
m

MSE   1.0036 1.0143 0.9998 0.9995 0.9997 1.0139 1.0000 1.0086 1.0033 1.0073 
ˆ( )MSE   0.0529 0.0073 0.0346 0.0047 0.0200 0.0023 0.0101 0.0013 0.0050 0.0006 

MAE  0.7415 0.7209 0.7590 0.7399 0.7798 0.7752 0.7892 0.7854 0.7950 0.7932 

0
̂  1.0672 1.0379 1.1812 1.1356 0.9786 0.9821 1.0938 0.9668 1.0207 0.9969 

1
̂  1.0011 1.0005 0.9838 0.9842 1.0017 1.0021 0.9856 0.9802 0.9983 0.9990 

2 ( )MSE   0.1062 0.1110 0.0696 0.0718 0.0403 0.0382 0.0207 0.0189 0.0100 0.0086 
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ˆ( )
m

MSE   4.0406 4.0733 4.0041 4.0330 4.0217 4.0765 4.0109 4.0433 3.9936 4.0095 

ˆ( )MSE   0.2131 0.0598 0.1385 0.0391 0.0806 0.0189 0.0403 0.0103 0.0200 0.0051 

MAE  1.4860 1.4421 1.5180 1.4900 1.5665 1.5572 1.5816 1.5737 1.5865 1.5828 

0
̂  0.4239 0.5053 0.9815 0.9724 1.2728 1.3306 1.1008 0.9905 1.1463 1.1645 

1
̂  1.0128 1.0109 0.9789 0.9780 1.0075 0.9891 1.0084 1.0162 0.9940 0.9903 

3 

( )MSE   0.2410 0.2561 0.1566 0.1514 0.0895 0.0871 0.0463 0.0423 0.0221 0.0192 

ˆ( )
m

MSE   8.9921 9.0829 9.0185 9.0762 9.0006 9.1333 9.0013 9.0775 8.9911 9.0259 

ˆ( )MSE   0.4743 0.1952 0.3119 0.1312 0.1805 0.0651 0.0905 0.0345 0.0451 0.0172 

MAE  2.2183 2.1545 2.2782 2.2378 2.3398 2.3268 2.3681 2.3563 2.3808 2.3754 

0
̂  1.3630 0.8984 1.1680 1.6701 0.2875 0.6359 1.4361 1.4764 1.0769 1.2485 

1
̂  1.0031 1.0092 0.9596 0.9541 0.9940 0.9987 0.9558 0.9613 1.0243 1.0196 

4 

( )MSE   0.4275 0.4607 0.2727 0.2703 0.1581 0.1572 0.0782 0.0730 0.0411 0.0344 

ˆ( )
m

MSE   16.1321 16.3584 16.0015 16.1316 16.0238 16.2585 15.9984 16.1338 16.0064 16.0693 

ˆ( )MSE   0.8507 0.4770 0.5534 0.3111 0.3213 0.1534 0.1609 0.0813 0.0803 0.0406 

MAE  2.9748 2.9010 3.0393 2.9909 3.1246 3.1074 3.1567 3.1417 3.1750 3.1678 

0
̂  0.8000 1.6892 1.9631 2.2700 0.5289 1.0091 1.1986 0.9732 0.6525 0.7695 

1
̂  1.0246 1.0169 1.0746 1.0727 0.9765 0.9866 0.9806 0.9878 1.0079 0.9949 

5 

( )MSE   0.6625 0.7038 0.4348 0.4222 0.2451 0.2437 0.1218 0.1141 0.0628 0.0519 

ˆ( )
m

MSE   25.0313 25.3543 25.1324 25.3211 24.9997 25.3547 24.9585 25.1715 25.0244 25.1268 

ˆ( )MSE   1.3202 0.9352 0.8692 0.5981 0.5013 0.2862 0.2510 0.1580 0.1255 0.0791 

MAE  3.6962 3.6012 3.8056 3.7415 3.8984 3.8763 3.9435 3.9244 3.9707 3.9616 

0
̂  1.3337 1.0028 0.3257 0.6450 1.2530 1.0588 0.7695 1.2656 0.8892 0.6984 

1
̂  0.9718 0.9743 1.0345 1.0343 0.9720 0.9723 1.0124 1.0415 1.0438 1.0564 

Tablo 4: Farklı örneklem büyükleri ve farklı hata varyansları ile 3 bağımsız değişkenli doğrusal 

regresyon modelinin EKK ve EKMS yöntemlerinin karşılaştırılması 

e   
n=20 n=30 n=50 n=100 n=200 

EKK EKMS EKK EKMS EKK EKMS EKK EKMS EKK EKMS 

1 

( )MSE   0.0640 0.0700 0.0393 0.0427 0.0221 0.0232 0.0105 0.0105 0.0051 0.000 

ˆ( )
m

MSE   1.0037 1.1020 0.9926 1.0531 1.0015 1.0372 0.9971 1.0142 0.9983 1.0065 

ˆ( )MSE   0.2597 0.0304 0.1561 0.0180 0.0881 0.0103 0.0418 0.0050 0.0204 0.0025 

MAE  0.7135 0.6752 0.7397 0.7142 0.7658 0.7501 0.7803 0.7725 0.7891 0.7852 

0
̂  0.998 0.9954 1.0018 1.0023 1.0006 0.9973 0.9973 0.9971 0.9991 0.9991 

1
̂  1.0013 1.0008 0.9996 1.0013 1.0009 0.9997 1.0017 1.0003 1.0004 1.0000 

2
̂  0.9984 0.9979 0.9972 0.9963 1.0002 1.0015 0.9990 0.9989 1.0020 1.0010 

3
̂  0.9999 1.0040 0.9989 0.9992 0.9985 0.9994 0.9982 0.9988 1.0011 1.0004 

2 

( )MSE   0.2580 0.2843 0.1583 0.1704 0.0663 0.0696 0.0320 0.0315 0.0205 0.0197 

ˆ( )
m

MSE   3.9664 4.3522 3.9906 4.2356 4.0117 4.1412 3.9960 4.0661 3.9962 4.0294 

ˆ( )MSE   1.0292 0.2445 0.6275 0.1461 0.2660 0.0639 0.1267 0.0304 0.0819 0.0202 

MAE  1.4186 1.3427 1.4831 1.4315 1.5299 1.5061 1.5609 1.5452 1.5787 1.5709 

0
̂  0.9966 0.9902 1.0141 1.0099 1.0000 0.9998 1.0030 1.0022 0.9987 0.9993 

1
̂  0.990 0.9935 1.0014 0.9990 1.0019 1.0033 1.0026 1.0046 0.9980 0.9997 

2
̂  1.0095 1.0125 1.0004 0.9984 1.0056 1.0076 0.9968 0.9954 1.0020 1.0020 

3
̂  1.0010 1.0006 1.0112 1.0069 0.9927 0.9891 1.0006 0.9999 0.9978 0.9974 

3 

( )MSE   0.5910 0.6520 0.3438 0.3741 0.1478 0.1523 0.0949 0.0947 0.0454 0.0446 

ˆ( )
m

MSE   9.0222 9.8844 9.0177 9.5587 8.9704 9.2613 8.9986 9.1494 9.0033 9.0751 

ˆ( )MSE   2.3466 0.8079 1.4137 0.4928 0.5952 0.2106 0.3769 0.1356 0.1842 0.0666 

MAE  2.1392 2.0260 2.2274 2.1499 2.2895 2.2535 2.3455 2.3224 2.3708 2.3595 

0
̂  0.9949 0.9910 0.9974 0.9995 0.9992 1.0059 1.0055 1.0000 0.9966 0.9961 
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1
̂  0.9696 0.9733 0.9989 1.0097 1.0073 1.0062 0.9917 0.9936 1.0021 1.0012 

2
̂  0.9814 0.9791 1.0009 1.0103 0.9795 0.9837 1.0017 1.0026 0.9980 0.9997 

3
̂  1.0041 0.9995 1.0098 1.0046 1.0133 1.0102 0.9905 0.9940 1.0055 1.0000 

4 

( )MSE   1.0254 1.1500 0.6356 0.6765 0.3536 0.3680 1.0552 1.1704 0.0807 0.0776 

ˆ( )
m

MSE   16.0031 17.555 16.0178 17.0061 15.8966 16.4655 15.8316 17.3413 16.0112 16.1446 

ˆ( )MSE   4.1620 1.9395 2.5248 1.1724 1.3999 0.6606 4.1264 1.8486 0.3274 0.1612 

MAE  2.8450 2.6925 2.9698 2.8661 3.0551 2.9926 2.8281 2.6778 3.1595 3.1439 

0
̂  0.9840 0.980 0.9904 0.9913 0.9961 1.0005 0.9885 0.9950 1.0074 1.0003 

1
̂  1.0033 0.9814 1.0011 0.9979 0.9986 1.0004 0.9795 0.9773 1.0020 1.0035 

2
̂  1.0147 1.0241 0.9988 0.9925 1.0065 1.0056 0.9808 0.9805 0.9989 0.9991 

3
̂  1.0096 1.0105 1.0003 1.0105 1.0068 1.0038 0.9976 0.9946 0.9968 0.9979 

5 

( )MSE   1.6225 1.7805 0.9771 1.0536 0.5458 0.5799 0.2592 0.2606 0.1257 0.1219 

ˆ( )
m

MSE   24.877 27.236 24.833 26.3725 24.9974 25.8826 25.0357 25.4523 24.9860 25.1916 

ˆ( )MSE   6.4304 3.7568 3.9221 2.2786 2.1963 1.2788 1.0479 0.6241 0.5112 0.3129 

MAE  3.5461 3.3581 3.7027 3.5738 3.8235 3.7442 3.9127 3.8735 3.9461 3.9267 

0
̂  1.0092 0.9992 1.0103 1.0033 0.9889 0.9828 0.9916 0.9865 1.0128 1.0042 

1
̂  0.9888 0.9869 1.0354 1.0378 0.9938 0.9814 0.9871 0.9871 1.0032 1.0043 

2
̂  0.9960 1.0057 1.0053 1.0099 1.0033 0.9918 0.9874 0.9922 0.9979 1.0025 

3
̂  1.0264 1.0094 0.9933 0.9960 1.0326 1.0093 0.9953 1.0021 0.9930 0.9899 

Doğrusal regresyon modelinde bağımsız değişken sayısı 3’e çıkarıldığında hata varyansı 

için yapılan varsayımlarda bozulma olmaması durumunda yani hata varvansının dağılımı 

normalken 1 1 1 1
1 2 3

Y x x x u     modelinden farklı örneklem büyüklüklerine göre türetilen 

verilerle EKK ve EKMS yöntemleri karşılaştırıldığında 100n  olması durumunda iki yöntemin 

sonuçlarının benzer olduğu, daha küçük örneklem büyüklüklerinde ( 50n  )EKK yönteminin 

özellikle hata varyansı küçük olduğunda daha iyi sonuçlara ulaştığı Tablo 4’ten görülebilir. 

Ayrıca burada da ˆ( )
m

MSE  kriterine göre örneklem büyüklüğü ve hata varyansı ne olursa EKK’nın 

EKMS yönteminden daha iyi sonuçlar vermesi düşündürücü bulunmuştur. Thanoon (2015) 

tarafından yapılan karşılaştırmalı simülasyon çalışmasında sadece basit doğrusal regresyon 

modeli için bu kriter ile elde edilen sonuçlar mevcuttur. Çalışmamızda bağımsız değişken 

sayısının daha fazla olması durumu için bu kritere göre elde edilen sonuçlarda değişiklik 

olmaması her zaman EKMS yönteminin daha iyi sonuçlar vermesi dikkat çekicidir.  

3 değişkenli çoklu doğrusal regresyon modeli bağımsız değişken verilerinde farklı 

örneklem büyüklüklerinde farklı sayıda aykırı değer olması durumunda da EKK ve EKMS 

yöntemleri Tablo 5’te elde edilen sonuçlar ile karşılaştırması yapılabilir. Sonuçlar 

incelendiğinde örneklem büyüklüğü 50 ve altındakilerde EKK’nin daha iyi sonuçlar verdiği 

görülmüştür. 100n  olması durumunda EKMS yönteminin hemen hemen tüm farklı hata 

varyanslarında ve farklı tüm kriterlerde daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. EKMS yöntemi ile 

aykırı değer varlığında özellikle örneklem büyüklüğü 100 ve üzeri için kullanılmasının daha 

tercih edilebilir olduğu söylenebilir.  

Sonuç olarak bağımsız değişken sayısı arttığında EKMS yönteminin tercih edilebilir 

örneklem büyüklüğünde artış bulunmuştur. 
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Tablo 5:  Farklı örneklem büyükleri ve farklı hata varyansları ile 3 bağımsız değişkenli doğrusal 

regresyon modelinin aykırı değerli verilerle EKK ve EKMS yöntemlerinin karşılaştırılması 

e   
n=20 n=30 n=50 n=100 n=200 

EKK EKMS EKK EKMS EKK EKMS EKK EKMS EKK EKMS 

1 

( )MSE   0.0481 0.0522 0.0289 0.0309 0.0164 0.0174 0.0080 0.0079 0.0039 0.0037 

ˆ( )
m

MSE   0.996 1.0725 0.9966 1.0423 0.9986 1.0317 1.0007 1.0182 0.9993 1.0073 

ˆ( )MSE   0.1924 0.0227 0.1169 0.0139 0.0661 0.0078 0.0317 0.0039 0.0155 0.0019 

MAE  0.6952 0.6652 0.7287 0.7089 0.7638 0.7515 0.7814 0.7737 0.7893 0.7855 

0
̂  0.9951 0.9966 0.9996 1.0025 0.9963 0.9973 0.9997 0.9999 1.0012 1.0002 

1
̂  1.0012 1.0002 0.9983 0.9988 0.9959 0.9988 0.9993 0.9996 1.0007 1.0001 

2
̂  0.9964 0.9984 1.0004 0.9992 1.0006 0.9995 1.0006 1.0002 1.0010 1.0008 

3
̂  1.0024 1.0013 1.0013 1.0020 1.0034 1.0017 1.0001 1.0002 0.9984 0.9992 

2 

( )MSE   0.1913 0.2080 0.1190 0.1252 0.0656 0.0691 0.0311 0.0310 0.0157 0.0146 

ˆ( )
m

MSE   3.9804 4.2758 3.9815 4.1636 4.0057 4.1346 3.9941 4.0621 4.0126 4.0455 

ˆ( )MSE   0.7670 0.1807 0.4660 0.1071 0.2652 0.0634 0.1266 0.0309 0.0624 0.0153 

MAE  1.3859 1.3269 1.4557 1.4157 1.5303 1.5066 1.5612 1.5461 1.5823 1.5746 

0
̂  1.0117 1.0177 1.0055 1.0072 1.0064 1.0038 0.9968 0.9977 1.0030 1.0008 

1
̂  0.999 0.9958 0.9993 0.9993 1.0016 1.0002 1.0033 0.9995 1.0009 1.0006 

2
̂  1.0059 1.0056 0.9975 0.9988 1.0029 1.0050 0.9961 0.9965 0.9994 0.996 

3
̂  1.0004 0.9987 1.0028 1.0015 0.9955 0.9949 1.0003 1.0038 0.9995 1.0007 

3 

( )MSE   0.4350 0.4756 0.2658 0.2847 0.1486 0.1557 0.0709 0.0717 0.0347 0.0327 

ˆ( )
m

MSE   9.0207 9.6768 9.0472 9.4689 8.9745 9.2717 8.9792 9.1348 8.9896 9.0626 

ˆ( )MSE   1.7404 0.6295 1.0650 0.3803 0.5962 0.2126 0.2847 0.1033 0.1397 0.0522 

MAE  2.0907 2.0026 2.2003 2.1391 2.2872 2.2512 2.3416 2.3183 2.3672 2.3559 

0
̂  0.9991 1.0123 0.9856 0.9836 1.0040 0.9984 0.9969 0.9962 0.9987 0.995 

1
̂  0.9854 0.9955 1.0024 1.0034 1.0083 1.0044 1.0023 1.0044 0.9967 0.999 

2
̂  1.0123 0.9986 1.0002 0.9978 0.9885 0.9870 0.9965 0.9962 0.9967 0.993 

3
̂  1.0020 1.0054 0.9976 0.9991 1.0034 1.0086 1.0014 0.9998 1.0066 1.0047 

4 

( )MSE   0.7644 0.8357 0.4688 0.4902 0.2651 0.2756 0.1270 0.1265 0.0632 0.056 

ˆ( )
m

MSE   15.8912 17.0674 16.0488 16.7919 15.890 16.4070 16.0220 16.2996 15.9996 16.1292 

ˆ( )MSE   3.0694 1.4508 1.8820 0.8727 1.0531 0.4906 0.5082 0.2471 0.2483 0.1238 

MAE  2.7726 2.6558 2.9277 2.8469 3.0426 2.9951 3.1288 3.0975 3.1581 3.1432 

0
̂  0.9971 1.0105 0.9919 0.9947 0.9977 1.0051 0.9949 0.9964 0.9943 0.9948 

1
̂  0.9833 0.9870 0.9848 0.9938 1.0005 1.0027 0.9935 0.9950 0.9973 0.995 

2
̂  1.0070 1.0123 0.9997 1.0001 0.9922 1.0003 1.0107 1.0074 0.9960 0.995 

3
̂  1.0096 1.0005 1.0161 1.0067 1.0077 0.9972 0.9958 0.9972 1.0066 1.0052 

5 

( )MSE   1.2115 1.3235 0.7315 0.7715 0.4094 0.4321 0.1973 0.1964 0.0968 0.0916 

ˆ( )
m

MSE   25.038 26.857 25.0894 26.2652 25.0173 25.8258 24.9343 25.3670 24.9840 25.1881 

ˆ( )MSE   4.8331 2.8802 2.9398 1.7190 1.6561 0.9737 0.7924 0.4831 0.3886 0.2414 

MAE  3.4828 3.3353 3.6608 3.5593 3.8217 3.7619 3.9019 3.8631 3.9466 3.9275 

0
̂  1.0240 1.0199 1.0167 0.9965 0.9999 0.9984 0.9870 0.9831 0.9904 0.9961 

1
̂  1.0056 0.9970 0.9872 0.9845 0.9896 0.9987 0.9985 1.0045 0.9929 0.9955 

2
̂  1.0108 1.0171 1.0082 1.0132 0.9988 1.0007 0.9976 0.9934 1.0017 1.0018 

3
̂  0.9839 0.9862 1.0044 1.0023 1.0119 1.0008 1.0042 1.0026 1.0055 1.0029 
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Tablo 6: Farklı örneklem büyükleri ve farklı hata varyansları ile 5 bağımsız değişkenli doğrusal 

regresyon modelinin EKK ve EKMS yöntemlerinin karşılaştırılması 

e   
n=20 n=30 n=50 n=100 n=200 

EKK EKMS EKK EKMS EKK EKMS EKK EKMS EKK EKMS 

1 

( )MSE   0.0759 0.1011 0.0428 0.0588 0.0231 0.0328 0.0107 0.0165 0.0051 0.0094 

ˆ( )
m

MSE   0.9932 0.9932 1.0017 1.0017 1.0006 1.0006 1.0007 1.0007 1.0000 1.0000 

ˆ( )MSE   0.4500 0.0501 0.2587 0.0307 0.1386 0.0182 0.0644 0.0098 0.0310 0.0053 

MAE  0.6626 0.6626 0.7137 0.7137 0.7484 0.7484 0.7737 0.7737 0.7863 0.7863 

0
̂  0.6373 0.9087 0.9849 0.9327 0.9222 0.8909 1.0000 0.9715 1.0058 0.9532 

1
̂  1.2671 1.1378 1.0311 0.9154 0.9862 1.1543 0.8183 0.9416 0.9945 1.1079 

2
̂  1.0135 0.9905 0.9761 0.8599 1.3524 1.3195 1.1212 1.1673 0.9686 0.8589 

3
̂  1.0426 1.1662 1.0055 0.8703 0.9880 0.9056 1.0419 0.9521 1.0298 0.9727 

4
̂  1.2098 1.1569 0.8151 0.6651 1.0085 0.9680 0.9107 0.8365 1.1554 0.9675 

5
̂  1.0725 0.9821 1.0211 1.2340 1.0885 1.0604 0.9136 0.9086 1.0645 1.0382 

2 

( )MSE   0.3033 0.3737 0.1722 0.2216 0.0906 0.1209 0.0428 0.0610 0.0425 0.0609 

ˆ( )
m

MSE   3.9845 3.9845 4.0109 4.0109 4.0080 4.0080 3.9845 3.9845 3.9894 3.9894 

ˆ( )MSE   1.8175 0.3894 1.0347 0.2395 0.5549 0.1421 0.2563 0.0761 0.2567 0.0753 

MAE  1.3260 1.3260 1.4260 1.4260 1.4976 1.4976 1.5442 1.5442 1.5444 1.5444 

0
̂  0.9593 1.1507 1.4639 1.7318 0.9360 0.9320 1.0168 1.1760 1.1710 1.2519 

1
̂  -0.2684 -0.3386 0.0161 0.1292 1.7665 1.5604 0.7994 0.7934 1.4666 1.3153 

2
̂  0.8134 0.9863 1.8328 1.5790 1.4638 1.3656 1.4540 1.4272 1.2183 1.0096 

3
̂  1.3468 1.1170 0.2742 0.3184 1.2159 1.3386 0.9895 0.8028 1.2257 0.8644 

4
̂  1.3464 1.4742 1.2454 0.9905 1.1794 0.7753 1.0918 0.8800 0.6997 0.9095 

5
̂  0.2546 0.4228 2.0076 1.9885 1.3824 1.6196 0.9207 0.8687 0.8157 0.5584 

3 

( )MSE   0.6756 0.8015 0.3913 0.4761 0.2080 0.2598 0.0968 0.1292 0.0461 0.0676 

ˆ( )
m

MSE   8.9075 8.9075 9.0099 9.0099 8.9835 8.9835 8.9928 8.9928 8.9944 8.9944 

ˆ( )MSE   4.0384 1.2549 2.3363 0.7823 1.2458 0.4577 0.5778 0.2399 0.2789 0.1290 

MAE  1.9834 1.9834 2.1397 2.1397 2.2436 2.2436 2.3197 2.3197 2.3557 2.3557 

0
̂  2.7898 3.1320 0.4675 0.1370 1.7434 1.0016 1.1753 1.3903 0.8984 0.8456 

1
̂  2.0886 1.9233 0.1844 0.1316 1.5664 1.3604 0.9856 0.9341 0.6509 0.7423 

2
̂  1.2484 1.5087 1.4300 1.9148 0.7208 -0.0417 0.8479 0.3810 1.1668 0.7531 

3
̂  1.7699 0.9710 0.5242 0.6785 0.2504 -0.3930 0.8040 0.6925 1.2113 1.1420 

4
̂  2.0162 2.3171 1.5250 1.2114 0.6371 0.3341 0.9783 1.0846 0.9482 1.1249 

5
̂  1.9175 1.0846 1.4450 1.6637 0.8716 1.5434 0.8366 0.7129 1.1026 0.9850 

4 

( )MSE   1.1772 1.4006 0.6943 0.8208 0.3717 0.4443 0.1708 0.2128 0.0836 0.1124 

ˆ( )
m

MSE   16.067 16.0697 16.0067 16.0067 16.0337 16.0337 15.9656 15.9656 16.0038 16.0038 
ˆ( )MSE   7.3209 3.0923 4.1356 1.8421 2.2276 1.0293 1.0267 0.5491 0.4967 0.2924 

MAE  2.6645 2.6645 2.8502 2.8502 2.9953 2.9953 3.0913 3.0913 3.1431 3.1431 

0
̂  0.3217 1.3405 2.1414 2.3165 1.2545 1.0207 1.4650 1.2789 1.2099 1.0387 

1
̂  -1.1758 -1.3213 1.5025 1.7518 2.3111 2.3986 1.1030 1.4295 1.0261 0.7744 

2
̂  1.2414 1.2758 0.7631 0.9387 1.8173 1.0846 1.9720 1.8225 0.9763 0.4367 

3
̂  -0.7016 -1.5213 1.0505 1.1147 0.8024 1.0280 1.5257 1.6376 0.9789 0.7078 

4
̂  1.0203 0.6165 1.4996 1.3037 0.2570 0.4267 0.8492 0.4569 0.9511 0.6075 

5
̂  2.8391 2.7268 1.3831 1.2108 1.9058 2.7637 1.1612 1.1733 1.2833 0.8516 

5 

( )MSE   1.8774 2.1989 1.0786 1.2353 0.2688 0.3185 0.2699 0.3216 0.1294 0.1644 

ˆ( )
m

MSE   25.192 25.192 24.979 24.979 25.053 25.053 25.0606 25.0606 24.9963 24.9963 

ˆ( )MSE   11.3837 5.9360 6.4451 3.4415 1.6105 1.0400 1.6115 1.0348 0.7756 0.5521 

MAE  3.3336 3.3336 3.5601 3.5601 3.8716 3.8716 3.8710 3.8710 3.9264 3.9264 
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0
̂  2.8876 3.4735 2.5782 2.3809 0.4710 0.6051 1.2634 1.0056 0.6496 0.7654 

1
̂  2.4848 1.1534 1.0230 0.5455 1.2770 1.4613 2.0246 1.1732 1.1530 1.0906 

2
̂  1.2854 1.7353 -0.5596 0.4626 1.2843 1.1942 1.4101 1.7466 2.0596 1.9468 

3
̂  3.2503 5.0452 1.2501 1.7083 0.6597 1.3607 1.0992 1.5315 1.1766 0.6808 

4
̂  0.4650 0.1780 0.8726 0.9124 0.6431 0.6756 1.0597 0.9818 1.3626 1.6093 

5
̂  3.8163 4.2226 0.1925 0.5696 1.1301 0.8453 1.3327 0.6182 1.3022 1.0154 

Doğrusal regresyon modelinde bağımsız değişken sayısı 5’e çıkarıldığında hata varyansı 

için yapılan varsayımlarda bozulma olmaması durumunda yani hata varvansının dağılımı 

normalken 1 1 1 1 1 1
51 2 3 4

Y x x x x x u        modelinden farklı örneklem büyüklüklerine 

göre türetilen verilerle EKK ve EKMS yöntemleri karşılaştırıldığında 200n  olması 

durumunda iki yöntemin sonuçlarının benzer olduğu, daha küçük örneklem büyüklüklerinde (

100n  ) EKK yönteminin özellikle hata varyansı küçük olduğunda daha iyi sonuçlara ulaştığı 

Tablo 6’dan görülebilir. Ayrıca burada da ˆ( )
m

MSE  kriteri sonuçları güvenilir bulunmamıştır.  

5 değişkenli çoklu doğrusal regresyon modeli bağımsız değişken verilerinde farklı 

örneklem büyüklüklerinde farklı sayıda aykırı değer olması durumunda da EKK ve EKMS 

yöntemleri Tablo 7’de elde edilen sonuçlar ile karşılaştırması yapılabilir. Sonuçlar 

incelendiğinde örneklem büyüklüğü 100 ve altındakilerde EKK’in daha iyi sonuçlar verdiği 

görülmüştür. n>100 olması durumunda EKMS yönteminin hemen hemen tüm farklı hata 

varyanslarında ve farklı tüm kriterlerde daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. EKMS yöntemi ile 

aykırı  değer varlığında özellikle örneklem büyüklüğü 200 ve üzeri için kullanılmasının daha 

tercih edilebilir olduğu söylenebilir.  

Sonuç olarak bağımsız değişken sayısı arttığında EKMS yönteminin tercih edilebilir örneklem 

büyüklüğünde artış bulunmuştur. 

Tablo 7:  Farklı örneklem büyükleri ve farklı hata varyansları ile 5 bağımsız değişkenli 

doğrusal regresyon modelinin aykırı değerli verilerle EKK ve EKMS yöntemlerinin 

karşılaştırılması 

e   
n=20 n=30 n=50 n=100 n=200 
EKK EKMS EKK EKMS EKK EKMS EKK EKMS EKK EKMS 

1 

( )MSE   0.0631 0.0857 1.2530 1.0588 0.0194 0.0273 0.0091 0.0134 0.0043 0.0068 

ˆ( )
m

MSE   0.9986 0.9986 0.9720 0.9723 1.0014 1.0014 0.9985 0.9985 0.9992 0.9992 

ˆ( )MSE   0.3779 0.0416 1.2530 1.0588 0.1171 0.0145 0.0543 0.0074 0.0262 0.0039 

MAE  0.6490 0.6490 0.9720 0.9723 0.7476 0.7476 0.7724 0.7724 0.7856 0.7856 

0
̂  0.8108 0.9077 0.7922 1.0445 0.9815 1.1630 0.8786 1.0582 0.9743 0.9964 

1
̂  1.2783 1.3594 1.2799 1.1866 0.9922 1.0332 1.0146 0.9844 0.9629 0.9985 

2
̂  0.5016 0.5509 0.9812 1.1215 1.0504 0.9181 1.1446 1.1139 0.9935 1.0227 

3
̂  1.1456 1.1291 1.1581 1.2207 1.0617 1.0266 0.9208 0.8926 1.0173 0.9830 

4
̂  0.7267 0.5566 0.7047 0.8468 1.0319 0.9482 0.8723 0.9618 0.9940 0.9806 

5
̂  1.3442 1.3997 0.8781 0.6238 0.8639 1.0665 1.0414 1.0217 1.0263 1.0035 

2 

( )MSE   0.2468 0.3127 0.1403 0.1800 0.0776 0.1008 0.0363 0.0489 0.0173 0.0247 

ˆ( )
m

MSE   3.9673 3.9673 3.9834 3.9834 4.0184 4.0184 4.0066 4.0066 4.0044 4.0044 

ˆ( )MSE   1.4885 0.3250 0.8532 0.1919 0.4694 0.1141 0.2180 0.0572 0.1051 0.0300 

MAE  1.2920 1.2920 1.3996 1.3996 1.4984 1.4984 1.5475 1.5475 1.5714 1.5714 

0
̂  0.2177 0.3908 1.3194 1.6116 0.8762 1.0756 0.8145 0.8118 0.7776 0.6770 

1
̂  1.5715 1.7403 0.3315 0.8719 0.8318 1.0137 1.1933 1.1940 0.8999 1.0289 
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2
̂  0.7000 0.8584 1.3511 1.2709 0.9415 1.0949 0.8139 0.8247 0.8939 0.8252 

3
̂  0.2636 0.1153 0.6951 0.3915 1.2742 1.0793 0.9688 0.8423 1.0868 1.1514 

4
̂  1.2553 1.4810 1.7018 1.8529 1.2352 1.2966 1.0956 1.0673 1.0224 0.8904 

5
̂  1.1714 0.7646 0.9277 0.6178 0.7199 0.5140 0.9356 1.0774 1.1027 1.1100 

3 

( )MSE   0.5696 0.6942 0.3178 0.3903 0.1789 0.2221 0.0812 0.1018 0.0394 0.0520 

ˆ( )
m

MSE   8.9938 8.9938 8.9925 8.9925 9.0456 9.0456 9.0104 9.0104 8.9728 8.9728 

ˆ( )MSE   3.3751 1.0810 1.9326 0.6457 1.0612 0.3704 0.4892 0.1864 0.2358 0.0977 

MAE  1.9482 1.9482 2.1029 2.1029 2.2472 2.2472 2.3195 2.3195 2.3542 2.3542 

0
̂  1.6585 1.0989 0.7036 0.8827 0.7230 0.5978 1.0612 1.0830 0.8486 0.9295 

1
̂  1.4869 0.9803 1.7779 1.1227 1.3941 1.5966 1.4360 1.5179 0.6132 0.7872 

2
̂  1.6222 1.3388 1.0583 1.7399 0.8967 0.6809 0.6086 0.6573 1.2734 1.4882 

3
̂  2.1186 1.7182 1.4319 1.5701 0.9799 0.8668 0.7867 1.0236 1.0844 1.0152 

4
̂  0.2362 0.3837 0.1214 0.1291 1.0178 0.9818 1.0668 1.1387 1.3389 1.1785 

5
̂  0.0253 0.6012 0.6365 0.7201 0.6887 0.8511 1.1206 0.6814 0.6839 0.5212 

4 

( )MSE   1.0010 1.1872 0.5762 0.6755 0.3101 0.3622 0.1458 0.1740 0.0683 0.0676 

ˆ( )
m

MSE   15.8877 15.8877 15.9583 15.9583 15.9125 15.9125 15.9855 15.9855 15.9850 16.1850 

ˆ( )MSE   5.9821 2.5746 3.4271 1.4847 1.8616 0.8428 0.8702 0.4318 0.4201 0.2063 

MAE  2.5858 2.5858 2.7951 2.7951 2.9783 2.9783 3.0883 3.0883 3.1432 3.1198 

0
̂  1.1919 2.4542 1.6480 1.5098 1.3605 1.4339 1.3072 1.2894 0.9907 0.8184 

1
̂  2.4308 1.2992 0.8837 1.3415 1.4403 1.3745 1.4201 1.4087 1.1077 1.0449 

2
̂  -0.2509 0.1273 1.4903 1.2620 0.6810 0.8385 0.7890 1.2195 1.0623 1.1450 

3
̂  1.6392 0.5917 0.9760 0.7783 0.6345 0.5675 0.1722 0.0239 0.4909 0.3341 

4
̂  2.1252 1.8125 0.4037 0.6713 2.8826 2.3466 1.8709 1.6598 1.2873 1.2055 

5
̂  -0.9848 1.1143 1.2255 0.9274 -0.6189 -0.1271 0.7857 0.7274 1.0356 1.2520 

5 

( )MSE   1.5475 1.7877 0.9004 1.0440 0.4836 0.5611 0.2301 0.2631 0.1095 0.1281 

ˆ( )
m

MSE   25.157 25.157 25.1103 25.1103 25.060 25.0660 24.9577 24.9577 25.0058 25.0058 

ˆ( )MSE   9.4734 4.9525 5.3909 2.9584 2.9256 1.6510 1.3589 0.8254 0.6571 0.4275 

MAE  3.2523 3.2523 3.5169 3.5169 3.7431 3.7431 3.8633 3.8633 3.9294 3.9294 

0
̂  0.7890 1.3537 0.8977 0.3401 1.6510 1.6898 1.2566 1.6443 1.4034 1.3506 

1
̂  0.1780 0.4759 1.2918 1.5197 0.4280 0.5985 0.8209 0.8625 0.8954 1.5126 

2
̂  2.2100 1.9467 -0.1816 0.2708 0.7608 0.1199 1.3328 1.7433 0.9216 1.0032 

3
̂  -0.5355 -1.1301 0.8902 0.4959 0.0867 -0.5269 0.6464 0.6176 1.1926 0.9868 

4
̂  0.8541 0.6962 1.5604 1.7223 1.3937 1.8577 1.4126 1.5691 0.8391 0.7804 

5
̂  2.3156 3.0273 1.4505 1.0074 2.3022 2.9090 0.8251 0.2418 1.1342 0.6911 

4. Sonuç 

Yaygın olarak kullanılan EKK aykırı gözlemlere karşı duyarlı olması yüzünden 

eleştirilen bir tahmin yöntemidir. Bu nedenle literatürde özellikle aykırı değer varlığında sağlam 

regresyon yöntemlerinin kullanılması önerilmektedir. Bu çalışmada özellikle sağlam regresyon 

yaklaşımlardan biri olan EKMS yöntemi üzerinde durulmuştur. EKK ve EKMS yöntemlerini 

karşılaştırmak amacıyla 3 farklı doğrusal regresyon modeli için veri türetilerek, regresyon 

parametre tahminleri;  farklı örneklem büyüklükleri, hata varyansları ve aykırı değer sayısı 

bakımından karşılaştırılmıştır. Bu amaçla yapılan simülasyon çalışmasında 5 farklı örneklem 

büyüklüğü  n=[20, 30, 50, 100, 200] ve  5 farklı hata varyansı  e

2σ =[1, 4, 9, 16, 25] dikkate 

alınmıştır. 
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Çalışma sonucunda veri kümesinde aykırı değer var olmaması durumunda, EKK 

yöntemi daha iyi bir performans sergilemektedir. Fakat özellikle aykırı değer varlığı ile 

yeterince büyük alınan örneklemlerde EKMS yönteminin EKK den daha iyi sonuç verdiği 

görülmüştür. Bununla birlikte aykırı değer olmaması durumunda da EKMS yönteminin EKK’ye 

göre özellikle büyük örneklemlerde dikkate değer daha kötü sonuçlar vermediği gözlenmiştir. 
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İSTATİSTİĞE GİRİŞ DERSİ İÇİN WEB TABANLI BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ 

İbrahim Halil SEYREK* 

 

 

Özet 

Günümüzde toplanan veri miktarının artması ve bu verilerin analizinin sağlayacağı 

potansiyel faydalar göz önüne alındığında, istatistik ve analitik becerilere sahip olmanın önemi 

giderek artmaktadır. Bu nedenle birçok eğitim programının müfredatında istatistik dersleri yer 

almaktadır. Ancak istatistik dersi alan birçok öğrenci istatistik derslerine kaygı ile yaklaşmakta 

ve olumsuz tutumlar sergilemektedir. Bu durumun, özellikle göreli olarak daha az matematik ve 

sayısal dersler alan sosyal bilim öğrencilerinde daha endişe verici düzeyde olduğu söylenebilir. 

Bu nedenle, istatistik derslerini daha cazip ve ilginç hale getirecek, görsellik ve simülasyonlar 

içeren interaktif bilgisayar uygulamalarının geliştirilmesi istatistik derslerine karşı olumlu bir 

tutumun geliştirilmesinde ve anlatılan konuların daha iyi kavranmasında yararlı olacaktır. Bu 

çalışmada, özellikle iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin istatistiğe giriş derslerinde 

kullanılmak üzere, öğrencilerin derste gördükleri konuları tecrübe edip anlamalarında onlara 

yardımcı olacak web ara yüzlü interaktif bir istatistik uygulaması geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimler: İstatistik, Web tabanlı uygulama, R programlama dili 

 

Development of a Web Based Application for an Introductory Statistics Course 

Abstract 

Considering the growth in the amount of data collected and the potential benefits that 

may be gained by analyzing these data, the importance of having statistical and data analysis 

skills are becoming increasingly more important. Therefore, many educational programs 

incorporate statistics courses in their curricula. On the other hand, many students show anxiety 

towards statistics courses and have a negative attitude towards such courses. This situation is 

worse especially for social science students who take relatively less number of mathematics and 

quantitative courses. Interactive computer applications with visualizations and simulations may 

help students to better understand statistical concepts and develop more positive attitudes 

towards statistics courses. In this study, a web based interactive statistics application is 

developed to be used especially in the introductory statistics courses of the faculty of economics 

and administrative sciences. 

Keywords: Statistics, Web based application, R programming language 

 

GİRİŞ 

Dijital teknolojilerdeki gelişmelere bağlı olarak, toplanan veri miktarı büyük bir hızla 

artmaktadır. Bu verilerin barındırdığı potansiyel faydanın ortaya çıkarılması ancak verilerin 
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analiz edilmesi ve bilgiye dönüştürülmesi ile mümkündür. Bu durum veri analizine ilişkin 

becerilere sahip olmanın önemini artırmıştır. Günümüzde, istatistik ve analitik beceriler 

firmaların çalışanlarında aradığı önemli nitelikler arasındadır. Bu gelişmelere bağlı olarak, diğer 

birçok fakültede olduğu gibi, istatistik dersleri iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin farklı 

bölümlerinde öğrencilerin zorunlu olarak almaları gereken dersler arasında yerini almıştır. 

Ancak istatistik dersi alan birçok öğrenci istatistik derslerine kaygı ile yaklaşmakta ve 

olumsuz tutumlar sergilemektedir (Ashaari vd., 2011:293; Baloğlu, 2003:855). Bu durumun, 

özellikle göreli olarak daha az matematik ve sayısal dersler alan sosyal bilim öğrencilerinde 

daha endişe verici düzeyde olduğu söylenebilir. Özellikle matematiksel formülleri ve 

hesaplamaları anlamakta zorluk çeken öğrenciler için, anlatılan konuların soyut ve nispeten 

karmaşık kavramları içeriyor olması fazladan bir zorluk oluşturmaktadır.  

Öğrencilerin istatistik dersine yönelik tutumları ile bu dersteki başarıları ve dersten 

edindikleri becerileri mesleki hayatlarında kullanmaları arasında bir ilişki olması nedeniyle, 

istatistiğe yönelik tutum önemli bir araştırma konusu olmuştur. Yapılan çalışmalar, istatistik 

dersine yönelik olumlu tutumlar ile dersteki başarı arasında pozitif bir ilişki olduğunu 

göstermektedir (Garcia-Santillán vd., 2013:45). Bu nedenle araştırmacılar, öğrencilerin istatistik 

derslerine yönelik tutumlarını etkileyen unsurların neler olduğu konusunda çeşitli çalışmalar 

yapmaktadırlar. Bu bağlamda araştırmacıların ele aldıkları konulardan birisi, istatistik derslerini 

öğretirken kullanılan yöntemlerin ve araçların derse yönelik tutumlar ve öğrenme üzerindeki 

etkileri olmuştur (Freeman vd., 2008; Harpe vd., 2012). İstatistik öğretiminde kullanımı giderek 

artan en önemli araçlardan birisi bilgisayarlardır. Öğrencilerin derste anlatılan konuları ve 

teknikleri pekiştirmede bilgisayar uygulamalarının önemli katkı yapabileceği ifade edilmektedir. 

Bu nedenle, istatistik derslerini daha cazip ve ilginç hale getirecek, görsellik içeren ve 

öğrencilerin konuları tecrübe etmesine yardımcı olan interaktif bilgisayar uygulamalarının 

geliştirilmesi istatistik derslerine karşı olumlu bir tutumun geliştirilmesinde ve anlatılan 

konuların daha iyi kavranmasında yararlı olacaktır (Mills, 2002:2-3).  

Bu çalışmanın amacı, özellikle iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin istatistiğe giriş 

derslerinde kullanılmak üzere, öğrencilerin derste gördükleri konuları tecrübe edip 

anlamalarında onlara yardımcı olacak web ara yüzlü interaktif bir istatistik uygulamasının 

geliştirilmesidir. Bu uygulama ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir istatistik yazılımı olan R 

programlama dili ve Shiny paketi kullanılarak yazılmıştır.   

 I. R PROGRAMLAMA DİLİ VE SHINY PAKETİ 

Gelişen bilgisayar teknolojileriyle birlikte istatistik hesaplamaları ve analizleri yapan 

yazılımların sayısı her geçen gün artmaktadır. Farklı özelliklere ve becerilere sahip bu 

uygulamalar içerisinde R, bazı özellikleri ile araştırmacıların en çok tercih ettikleri 

yazılımlarından biridir ve her geçen gün kullanımı artmaktadır. R, Ross Ihaka ve Robert 

Gentleman tarafından 1990 yılların başında geliştirilen bir istatistik yazılımı ve programlama 

ortamıdır (Gardener, 2012:1). R ücretsiz ve özgür bir yazılım olup, dünya çapındaki birçok 

gönüllü tarafından sürekli olarak geliştirilmektedir. R iktisattan biyolojiye, finanstan psikolojiye 

kadar birçok disiplin ve bilim alanında kullanılmaktadır. Farklı alanlar için geliştirilmiş R 

paketleri bulunması, onun tercih edilmesinde önemli bir faktör oluşturmaktadır. Windows, 

Linux ve Mac OS ortamlarında kullanılabilmesi R’yi çok yaygın bir kullanıcı tabanına 

ulaştırmaktadır. R için sürekli geliştirilen eklentiler (paketler) kullanılarak en gelişmiş analiz 

yöntemlerini kullanmak mümkün olmaktadır. R’nin grafik özellikleri oldukça fazla olup birçok 

pahalı istatistik yazılımından daha gelişmiş olduğu rahatlıkla söylenebilir. R’nin komutlara 
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dayalı ve programlanabilir olması bazı kullanıcılar tarafından bir dezavantaj olarak 

görülmektedir. Görsel ara yüzü gelişmiş ve kolay kullanımı olan ticari bazı istatistik yazılımlara 

göre R’nin kullanımının başlangıçta daha zor olduğu söylenebilir. Ancak bu durum geçici olup, 

belirli bir öğrenme sürecinden sonra avantaja dönüşmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi R’yi popüler yapan en önemli özelliklerinden birisi 

geliştirilen yeni paketler ile yeni beceriler kazanmasıdır. Shiny, etkileşimli web uygulamaları 

yazmak amacıyla geliştirilmiş bir R paketidir (Shiny, 2016). Shiny ile R’de yapılan istatistik 

analizler ve grafikler web ortamına kolayca aktarılabilmektedir. Shiny ile geliştirilmiş web 

uygulamaları temel olarak iki bölümden oluşur. Birinci bölüm kullanıcı ara yüzü tanımlarını 

içeren bölümdür. Bu bölüme genel olarak kullanıcıların etkileşimde bulunduğu bileşenler ve bu 

bileşenlerin sayfa üzerindeki yerleşimi belirtilir.  Arayüz bölümünün içerdiği tanımlar ve 

program kodu ui.R isimli bir dosyada tutulur. Shiny uygulamalarının diğer önemli bölümü ise 

uygulamanın analizle ilgili hesaplamalarının yapıldığı bölümdür. Bu bölümde program 

algoritması yer alır. Bu bölün server.R isimli bir dosyada tutulur. Shiny paketinin yeni 

sürümünde bu iki dosya yerine tek bir dosya kullanılabilmektedir. 

II. İSTATİSTİK DERSİ İÇİN GELİŞTİRİLEN UYGULAMA 

İstatistiğe giriş derslerinde kullanılmak için geliştirdiğimiz web tabanlı uygulama, derste 

anlatılan farklı konularla ilgili bölümler içermektedir. Aşağıda uygulama içerisinde yer alan 

farklı bölümlerle ilgili ekran görüntüleri ve açıklamalar yer almaktadır. 

A. TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER VE GRAFİKLE GÖSTERİM 

İstatistiğe giriş derslerinde ele alınan konulardan ilki tanımlayıcı istatistikler konusu 

olmaktadır. Bu bağlamda öğrencilere, temel olarak frekans dağılımları, merkezi eğilim ve 

yayılma ölçüleri gibi konular hakkında bilgiler aktarılmaktadır. Ayrıca, pasta grafiği, çubuk 

grafiği, histogram, kutu grafiği ve serpilme diyagramı gibi çeşitli grafik türlerinin oluşturulması 

ve yorumlanması da tanımlayıcı istatistikler bağlamında ele alınan konular arasındadır. 

Uygulamamız ile bahsedilen grafik türlerinin kolayca ve etkileşimli bir biçimde 

oluşturulması mümkün olmaktadır. Bu amaçla kullanıcı öncelikle mevcut grafik türlerinden 

birini seçecektir. Daha sonra bu grafik türü ile göstermek istediği verileri içeren bir dosyayı 

bilgisayarından seçerek (.csv dosyası), verileri programa yükleyecektir. Veriler programa 

yüklendikten sonra, uygulama istenen grafiği oluşturmaktadır. Aşağıdaki şekillerde uygulama 

tarafından oluşturulmuş farklı grafik türlerine örnekler verilmiştir. 

Şekil 1’de bir çubuk grafiği yer almaktadır. Çubuk grafiği kategorik verilerin 

gösteriminde sıklıkla kullanılan bir grafik türüdür. Oluşturulan grafik, farklı kategorilerdeki 

verileri sınıflandırarak her bir kategori için frekanslarına uygun uzunlukta grafik çubuklarını 

oluşturmakta, ayrıca grupları farklı renklerde göstererek daha kolay anlaşılır bir görselleştirme 

sağlamaktadır. 

Histogram, veri kümesinin nasıl dağıldığını görmek için kullanılan bir grafik türüdür. 

Histogramı çizilecek sayısal verileri içeren dosya açılıp veriler uygulamaya aktarılır aktarılmaz, 

histogram grafiği uygulama tarafından oluşturulmaktadır. Şekil 2’den den görüleceği üzere, 

histogram çubuklarının genişliğinin ne olacağı, grafikteki grup büyüklüğü belirleme aracı 

kullanılarak değiştirilebilmektedir. Grup büyüklüğü değiştirilince grafik otomatik olarak 

güncellenmekte ve yeni grup büyüklüğüne uygun bir histogram grafiği oluşturulmaktadır. 
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Uygulama içerisinde yer alan bir diğer grafik türü ise serpilme diyagramıdır. Serpilme 

diyagramı sayısal iki değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü anlamada kullanılan bir 

grafik türüdür. İki değişkene ait verileri içeren dosya uygulamaya yüklendikten sonra, bu 

değişkenlere ait serpilme diyagramı uygulama tarafından oluşturulmaktadır. Şekil 3’te örnek bir 

veri dosyasına ait serpilme diyagramı görülmektedir. 

Uygulamamızda yer alan son grafik türü ise kutu grafiğidir. Kutu grafikleri bir ya da daha 

çok grup verinin dağılımını dörde bölenler üzerinden gösteren bir grafiktir. Kutu grafiklerinde 

ayrıca verilere ait en büyük ve en küçük değerler de gösterilmektedir. Birden fazla grup olması 

halinde grupları karşılaştırmak mümkün olmaktadır. Şekil 4’te üç farklı gruba ait dağılımlar 

kutu grafikleri ile karşılaştırılmaktadır. 

 

 

Şekil 1: Çubuk Grafiği 

 

Şekil 2: Histogram 
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Şekil 3: Serpilme Grafiği 

 

 

 

Şekil 4: Kutu Grafikleri 

A. OLASILIK 

Giriş derslerinde ele alınan bir diğer konusu ise olasılık teorisidir. Temel olasılık terim ve 

kavramları, olasılık hesaplama formülleri, rassal değişkenler ve olasılık dağılımları bu bağlamda 

ele alınan konulardır. Olasılık dağılımları bağlamında kesikli ve sürekli rassal değişken türleri 

ve örnekleri açıklanmaktadır. Bu amaçla Binom dağılımı, Hipergeometrik dağılım ve Poisson 

dağılımı gibi kesikli değişkenlere ait dağılım konularına yer verilmektedir. Ayrıca sürekli rassal 

değişkenler ve özellikle normal dağılım ve t dağılımı ile ilgili konular da ele alınmaktadır. 
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Uygulamamızda yer alan ilk olasılık uygulaması bir yazı tura simülatörüdür (Şekil 5). Bu 

uygulamada kullanıcının belirlediği tekrar sayısınca paranın havaya atılması simüle edilmekte 

ve yazı tura sonuçları ekrana yazılmaktadır. Kullanıcı Yenile düğmesine basarak aynı sayıda 

denemeyi yeni baştan yapabilmekte ve potansiyel olarak her denemede farklı sonuçlar elde 

etmektedir. Uygulamada, gelen tura değerlerine ait yüzdelik frekanslar grafik olarak ta 

gösterilmektedir. Bu grafikle, deneme sayısı arttıkça yazı tura oranlarının %50’ye yaklaştığının 

görülmesi sağlanmakta ve öğrencilerin olasılık kavramını anlamasına yardımcı olunmaktadır. 

Olasılıkla ilgili bir diğer uygulama ise normal olasılık dağılımı ile ilgili hesaplamaları ve 

grafiği gösteren bölümdür (Şekil 6). Normal dağılım, istatistik derslerinde sıkça ele alınan 

konulardan birisidir. Bu bağlamda, normal rassal değişkenlere ait ortalama ve standart sapma 

parametrelerinden bahsedilmekte ve çan eğrisi olarak ifade edilen normal dağılım grafiği 

açıklanmaktadır. Bu eğrinin altında kalan alan olasılığı ifade eder. Normal dağılıma sahip rassal 

bir değişkenin alabileceği farklı değer aralıklarına ait olasılıkların hesaplanması zordur. Bu 

nedenle genellikle verilen normal dağılım önce standart normal dağılıma dönüştürülür, daha 

sonra standart normal dağılıma ait olasılık tabloları (Z tablosu) kullanılarak olasılıklar 

hesaplanır. Uygulamamız ile bütün bu işlemlere gerek kalmadan, herhangi bir normal rassal 

değişkene ait dağılım için olasılıklar kolayca hesaplanabilmektedir. Öncelikle kullanıcı dağılıma 

ait ortalama ve standart sapma değerlerini girer. Daha sonra hangi sayılar için olasılıkları 

görmek istiyorsa bu değerleri alt sınır ve üst sınır olarak belirtir. Ekrandaki alan türü 

düğmelerinden istediğini seçerek, gerek belirli bir değerin üstünde, gerek altında, gerekse iki 

değer arasında veya dışında yer alma olasılıklarını kolayca hesaplatabilir. Seçili bölge ayrıca 

grafik üzerinde gösterilir. Grafikte olasılığı hesap edilen bölge boyanmakta böylece hangi 

bölgenin olasılığının hesap edildiği net bir şekilde görülmektedir. 

 

Şekil 5: Yazı-Tıra Simülatörü 
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Şekil 6: Normal Dağılım için Olasılık Hesaplama 

Uygulamamızda ele alınan üçüncü konu ise güven aralığıdır. Güven aralığı çıkarımsal 

istatistiğin önemli konularından birisi olup öğrencilerin doğru bir şekilde anlamakta 

zorlandıkları bir kavramdır. Çıkarımsal istatistik, temel olarak hakkında tam veriye 

ulaşılamayan bir ana kütleden seçilen bir örnekleme bakarak ana kütlenin çeşitli parametreleri 

(ortalama, oran, vb.) hakkında çıkarımlarda / tahminlerde bulunmayı amaçlar. Tesadüfi 

yöntemlerle elde edildiği varsayılan bir örnekleme dayalı olarak ana kütle hakkında yapılan 

tahminin kesin sonuç ifade etmesi beklenmez. Ancak, ana kütle parametresinin, örneklem 

istatistiğine dayanarak hesaplanan bir aralıkta yer alacağına inanılır. Ancak bu aralık değerleri 

seçilen örnekleme göre değişir ve bazen hesaplanan aralıklar gerçek ana kütle parametresini 

içermeyebilir. Birden çok örneklem alındığında, yaklaşık olarak güven düzeyi kadar yüzde 

oranında hesaplanan aralıklar ana kütle parametresini içerecektir. Uygulamamız bu temel 

kavramları görselleştirmeye çalışan bir simülatör içermektedir (Şekil 7). Belirli bir ortalama ve 

standart sapmaya sahip normal dağılım gösteren bir ana kütleden kullanıcının istediği büyüklük 

ve sayıda örneklemler çekilmektedir. Daha sonra bu örneklemlere dayalı belirtilen güven 

düzeyine göre güven aralıkları hesaplanmakta ve bu aralıklar çubuk şeklinde grafik üzerine 

gösterilmektedir. Ana kütle parametresini içeren aralıklar siyah, içermeyenler kırmızı renkte 

boyanarak kullanıcının dikkati çekilmektedir. Böylece güven aralığı kavramının ne olduğu net 

bir şekilde ortaya konmaktadır. 

 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

601 

 

 

Şekil 7: Güven Aralığı Simülatörü 

Geliştirilen uygulamadaki son bölüm ise bir örneklem büyüklüğü hesaplayıcısıdır. Bir 

önceki bölümde bahsedilen çıkarımların yapılabilmesi ancak doğru yöntemle seçilmiş ve yeterli 

büyüklüğe sahip bir örneklem ile mümkün olacaktır. Bu amaçla araştırmacılar yeter 

büyüklükteki örneklemin ne kadar olması gerektiği konusunda çeşitli formüller geliştirmişlerdir. 

Her ne kadar yapılacak farklı istatistik analizler için ne kadarlık bir örneklem gerektiğini 

hesaplayan genel bir formül bulunmasa da, ana kütle parametrelerini tahmin etmede kullanılmak 

üzere geliştirilmiş formüller söz konusudur. Bu formüller genel olarak ana kütlenin 

büyüklüğüne, ana kütledeki değişkenliğe, araştırmacının ne kadarlık bir hata payını kabul 

ettiğine ve belirlediği güven düzeyine dayalı olarak bir örneklem büyüklüğü hesaplamaktadır. 

Bu formüller hesaplanan değerin sayısal veya kategorik olmasına göre de farklılık arz 

etmektedir. Çalışmamızda basit rassal veya sistematik rassal yöntemlerle seçilen örneklemler 

için geliştirilmiş formüller kullanılmıştır (Barlett vd., 2001:46-47). Uygulamamızda ana kütle 

ortalaması ve ana kütle oranını tahmine yönelik gereken örneklem büyüklüğü hesap 

edilmektedir. Kullanıcı formüllerde kullanılan farklı değerleri girerek ne büyüklükte bir 

örnekleme ihtiyaç duyulduğunu kolayca tespit edebilmektedir (Şekil 8)  

 

       Şekil 8: Örneklem Büyüklüğü Hesaplama 
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SONUÇ 

İstatistik becerileri, günümüz dünyasında hemen bütün disiplinlerdeki öğrencilerin sahip 

olması gereken temel beceriler arasında yer almaktadır. Ancak istatistik konularının genel 

olarak matematik temelli olması ve bahsedilen bazı kavramların nispeten soyut olması, özellikle 

sosyal bilim öğrencilerinde istatistik derslerine yönelik olumsuz bir tutumun gelişmesinde etkili 

olmaktadır. Bu negatif tutumun giderilmesi ve anlatılan konu ve kavramların daha iyi 

anlaşılması bakımından, interaktif bilgisayar uygulamalarının geliştirilmesi oldukça büyük bir 

potansiyele sahip görünmektedir.  

Bu çalışmada, özellikle iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin istatistiğe giriş derslerinde 

kullanılmak üzere, öğrencilerin derste gördükleri konuları tecrübe edip anlamalarında onlara 

yardımcı olacak web ara yüzlü interaktif bir istatistik uygulaması geliştirilmiştir. Uygulama 

içerisinde, istatistiğe giriş derslerinde ele alınan konulardan, tanımlayıcı istatistikler bağlamında 

çeşitli grafikler, olasılıkla ilgili uygulamalar, normal dağılım, güven aralığı ve örneklem 

büyüklüğü hesaplamayla ilgili bölümler bulunmaktadır. Uygulamanın giriş düzeyinde istatistik 

dersini alan öğrencilere katkı sağlayacağı ve bu dersi veren eğitimcilere yardımcı olacağı 

düşünülmektedir.  

Gelecekte bu uygulamanın istatistiğe giriş derslerinde ele alınan diğer konularla ilgili 

bölümler eklenerek genişletilmesi düşünülmektedir. Ayrıca, uygulamanın derslerde 

kullanılmasıyla birlikte, öğrencilere ne ölçüde katkı sağladığına yönelik araştırmalar yapılabilir. 
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KOBİ’LERDE VERİMLİLİK VE KARLILIK: GAZİANTEP TEKSTİL SEKTÖRÜNDE 

UYGULAMA 

Hatice Nida Civan* 

 Ömer Akgöbek** 

 Serkan Kaya*** 

Özet 

Çalışmanın genel amacı tekstil sektörünün önemli merkezlerinden biri olan Gaziantep 

ilinde faaliyet gösteren üretim işletmelerinin maliyet analizini yapmaktır. Satışların maliyeti 

içindeki üretim maliyetlerinin oranını hesaplayarak, üretim unsurlarının her birinin toplam 

satışların maliyeti içindeki payı incelenerek sektör hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) karlılığını etkileyen önemli unsurlardan bir 

tanesi üretim maliyetleridir. Üretimin maliyetini belirleyen unsurlar direkt hammadde ve 

malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri ve genel üretim giderleridir. KOBİ’lerin karlılık 

düzeyini belirleyen diğer önemli giderler ise araştırma geliştirme giderleri, pazarlama satış 

dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve finansman giderleridir. Bu çalışmada Gaziantep 

ilinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren on firmaya ait bilanço ve gelir tablosu incelenmiş, 

oran analizleri ile sektörün genel durumu ve maliyet analizi sonuçları değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: KOBİ, Üretim Maliyeti, Oran Analizi 

 

Efficiency, Profitableness and Cost Analysis in Small and Medium-Sized Enterprises: 

Gaziantep Textile Sector Implementation 

Abstract 

 The overall objective of the study is made the cost analysis of one of the important 

centers of the textile industry in Gaziantep. By calculating the ratio of production costs in cost 

of sales is aimed to obtain information about the sector's share in the cost of examining the total 

sales of each of the factors of the production. Production costs are one of the most important 

factors affecting the profitability of Small and Medium Enterprises (SME). The factors are 

determining the cost of direct raw material costs and production, direct labor costs and 

production overheads. Another major expenses are in determining the level of profitability of 

SMEs in research and development expenses, selling expenses, general and administrative 

expenses and financing expenses. In this study, cost analysis is made in ten small medium-sized 

textile enterprises in Gaziantep with SMEs’ income statements and cost information.  These ten 

business’s balance sheet and income statement tables are deduced. Cost analysis is done and 

different ratio was obtained. According to these rates, firms’ situation was comment. 

 Keywords: SMEs’ profitability, cost analysis, SMEs’ problems 
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GİRİŞ 

 Ülkemizde işletmelerin birçoğu küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden oluşmaktadır. 

Bu firmaların yarattıkları katma değerin toplam katma değere oranı oldukça düşüktür. Burada 

bir verimlilik probleminin olduğu açıktır. KOBİ’ler ekonomimizde büyük yer kaplamalarına 

rağmen düşük katkıya sahiptirler. Bu koşullar KOBİ’lerin birçok problemlerinin olduğunu 

gösteriyor. Bu problemlerden bazıları pazarlama yönetimi problemleri, mali yönetim 

problemleri, üretim yönetimi problemleri, yönetim ve organizasyon problemleri, tedarik zinciri 

problemleri, kalite ve standardizasyon problemleridir. Bu sorunlar KOBİ’lerin karlılığını 

görmek için maliyet analizi gerektirir. Bu çalışmada da, KOBİ’lerin finansal sorunları 

incelemekte ve karlılık seviyeleri belirlenmeye çalışılmaktadır.  

 Kaya ve Gündüz (2004), küçük ölçekli işletmeleri değerlendirirken kıyaslama tekniği, 

mükemmellik modelini kullanmışlardır. Bu yazarlar çalışmalarında kıyaslama tekniğinin dünya 

çapında kullanıldığının ve yaygınlığını vurgulamışlardır. Kıyaslama tekniği ile örgütlerin güçlü 

ve zayıf yönlerini görmek mümkündür. Girdi ve çıktı faktörleri şu şekildedir: liderlik, müşteri 

tatmini, iş görenlerin tatmini, toplumla ilgili sonuçlar, politika ve strateji, iş gören yönetimi, 

kaynak yönetimi, süreç yönetimi ve temel performans sonuçlarıdır. 

 Kocabıyık ve Altunay (2008), yaptıkları anketin sonucunda KOBİ’lerin yetişmiş işgücü 

eksikliği ve müşterilerin satın alma gücü karşılaşılan en önemli güçlükler arasındadır. İhracat 

yapan KOBİ’ler içinde sadece %6,66 ‘sı 2007 yılında ihracat gelirlerinin azalacağını 

düşünmektedirler. Bu yüzden, küçülen pazarlar için ihracat önemli bir çözüm olabilir. Anket 

sonuçlarından biri de KOBİ’ler son iki yılda rekabetin ciddi oranda arttığını belirtmektedirler. 

Katılımcıların %40’ı herhangi bir ar-ge çalışmalarının bulunmadıklarını söylemişlerdir. 

 Ören (2003); Atik ve Sezer (2010) Avrupa Birliği üyeliği için KOBİ’leri Avrupa Birliği 

standartlarına yakınlaştırmak için gerekli işlemler yapması gerekmektedir. 1983’te AB 

tarafından KOBİ yılı olarak ilan edilmesinden ardından, Türkiye’de 1996 yılında KOBİ yılı ilan 

edilmiştir. Devlet desteği, KOBİ’lerin işbirliği sistemleri, istikrarlı bir sosyal ortam unsurları 

KOBİ’lere destek sağlama açısından önemlidir. AB ülkelerin sanayi stratejilerinden ürün 

stratejisine baktığımızda geçmiş yıllarda büyük, seri, standart mal, ürün fiyat oranı, kalite 

kontrolü esasken bugünkü stratejide küçük, seri, özel nitelikli mal, çözüm satış sonrası hizmet 

ve performans kontrolü esastır. Hedef ürün stratejisi ise bireysel düzeyde ihtiyaçlara cevap 

veren özel ürünler, yüksek kaliteli ürüne yüksek fiyat, tasarım-üretim ve pazarlamaya eşdeğerde 

önem verme şeklinde görülmektedir. 

 Çatal (2007), KOBİ’lerin ekonomiye sağladıkları önemli katkılarının yanında, en 

önemli katkılarından birinin de ekonomiye kazandırdıkları “dinamizm” olduğunu beyan 

etmiştir. KOBİ’lerin esnek bir yapıya sahip olmalarının göstergelerinden biri de daha az sabit 

kıymet yatırımları ile faaliyet göstermeleridir. Özellikle daha sınırlı mal çeşidi üzerinde faaliyet 

göstermeleri ve daha az sabit yatırım ile çalışmaları KOBİ’lerin daha esnek olduğunun 

ispatlamaktadır. Çatal (2007) çalışmasında KOBİ’lerin dezavantajlarını: Banka ve diğer finansal 

işletmelerden gerekli desteği görememe, bağımsızlığını kaybetme ve iflas riski, yetersiz finansal 

planlama, yetersiz genel yönetim, yetersiz kalifiye eleman, modern pazarlama sergileyememe, 

işletme içinde uzman istihdam edememe, mevzuat ve bürokrasi, olumsuz rekabet, vd. olarak 

ifade etmiştir. 

 Alkış ve Temizkan (2013), KOBİ’lerin rekabet koşullarını uyum sağlayabilmesi için 

ulusal ve uluslararası iş yapış biçimlerinden haberdar olmalarını gerektirmektedir. Bu yüzden 

Japon yönetim şekillerinin KOBİ’lere uygulanması verimlilik ve karlılığı artıracaktır. KOBİ’ler 
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küresel rekabetin gerisinde kalmamak için kıyaslamaya önem vermelidirler. KOBİ’lerin 

finansman sorunlarının başında kredi temininde zorluklar ve kredi maliyetleri oluşturmaktadır. 

Finansman sorunlarının nedeni ise işletmelerin bankaların istediği kredi koşullarını yeterince 

yerine getirmemesi gelmektedir. Bu sebeplerden dolayı KOBİ’lerin finansman sorunlarını 

hafifletmesi risk sermayesi, finansal kiralama, franchising gibi yöntemlerle uygun olacağını 

vurgulamıştır. 

 Yıldız (2013) çalışmasında, KOBİ’lerin kullandığı desteklerin işletmeler üzerine 

etkilerini konu alan makaleler 6-7 yıllık süreci işlemekte ve üzerinde durulan konular Ar-Ge, 

teknoloji iyileştirme destekleri ve teknoloji iyileştirme olduğunu tespit etmiştir. KOSGEB’de 

izleme ve değerlendirmeye yönelik etkin ve etkili bir değerlendirme sisteminin kurulması 

gerektiğini vurgulamıştır. 

 Kutlu ve Demirci (2007); Karagöz, (2011) yeni ekonomi ve eski ekonomi arasındaki 

farklara ve KOBİ’lerin finansman sorunlarının temelinde yatan sorunlara değinmişlerdir. Bu 

sorunlar şu şekildedir: ekonomik istikrarsızlık, bankacılık sisteminin yapısal sorunları, teşvik 

politikalarının yetersizliği ve KOBİ’lerin kendi yapılarından kaynaklanan sorunlardır. 

Finansman sorunlar ise kredi temin etmede yaşanan sorunlar, öz sermaye yetersizliği, sermaye 

piyasasından fon elde etmede yaşanan sorunlar ve finansal yönetimdeki yetersizliklerden 

kaynaklanan sorunlar olduğunu ifade etmişlerdir. 

I. VERİMLİLİK VE KARLILIK ÖLÇÜMÜ 

 Ülkemiz ekonomisinin büyük bir bölümünü kaplayan KOBİ’lerin bilinen sorunları 

içinde “verimlilik sorunları” yatmaktadır. KOBİ’lerde verimlilik ürünlerin değerinin ve 

miktarının, bu ürünü elde etmek için kullanılan kaynakların değerleri toplamına oranlanması 

yoluyla bulunan değerdir. Kaynaklar sabit olduğunda daha fazla çıktı alınması demektir. 

Günümüz rekabet koşullarında verimlilik sorunları işletmelerin sürdürülebilirliğini tehlikeye 

atmaktadır. (Özgener, 2003).   

 Dünya Verimlilik Bilimleri Konfederasyonu’nun tanımına göre verimlilik çıktının 

girdiye oranıdır. Verimlilik günümüz artan rekabet koşullarında önemli ve hayati unsur olmayı 

sürdürmektedir. Verimlilik kavramı “Aktif devir hızı” ile aynı anlamda kullanılabilir. 

 İşletmelerde finansal verimlilik kaynakların etkin kullanımı için önemlidir. KOBİ’lerin 

çözülmeye çalışılan verimlilik problemleri aşağıda verilmiştir: 

 Yönetsel sorunlar 

 Teknik sorunlar 

 İnsan kaynakları sorunları 

 İşletme kar oranını artırırsa sermaye birikimine dönüştürüp yatırım yapar. Eğer 

girişimci karlılık oranı düştüğünde yatırım yapmayı sürdürürse borçlanmak zorunda kalır. 

Türkiye’de tasarruf oranı son yıllarda hızla düşmüştür ve %14’lere geriledi. KOBİ’lerin karlılık 

açısından hiç iyi bir durumda olmadığını söyleyebiliriz. Bunu kanıtlayan oranlar aktif karlılık 

oranı, öz kaynak karlılık oranları göstermektedir. 

 Finansal analiz teknikleri olarak yatay analiz, dikey analiz, trend analizi ve rasyo 

analizleri verimlilik ve karlılığı tespit etmek için kullanılan ölçütlerdir. 

 Dikey analiz işletmenin incelenen yıla göre bilanço ve gelir tablosu üzerinde yer alan 

kalemlerin birbiriyle ağırlandırılarak oranlanmasıdır. Yatay analiz ise bilanço ve gelir 

tablosundaki iki dönem arasındaki değişimi gösterir. Örneğin yatay analiz sayesinde belli 

yıllarda nakit varlığının azaldığı ve alacak varlığının arttığı bu yüzden alacakların zamanında 
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tahsil edilemediğini veya alacaklarının süresinin uzadığı anlamları çıkarılmaktadır. Trend 

analizi ise finansal tablolarda yer alan kalemlerin zaman içerisindeki eğilimlerini gösterir. Trend 

analizi dinamik bir analizdir. Rasyo analizi ise bir işletmenin bir ya da birbirini izleyen hesap 

dönemlerine ait bilanço ve gelir tablolarında bulunan kalemlerin birbiriyle oranlamasıdır. Rasyo 

analiz sayesinde işletmenin borç ödeme gücünü, mali yapısını,  ekonomik varlıklarını verimli ve 

ekonomik bir şekilde kullanıp kullanmadığı konusunda bilgi verir. Rasyo analizi dört ana grupta 

toplanır: Likidite analiz oranları, finansal yapı analizi oranları, faaliyet analizi oranları ve 

karlılık analizi oranlarıdır. 

A. TÜRKİYEDE KOBİ’LER 

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için özel bir tanım belirtmek zordur. Çünkü 

KOBİ’ler faaliyet alanı, iş türü, üretim tekniklerine göre değişkenlik göstermektedir (Civan, 

2005; Akgemici, 2001; Tekin, 2001). KOBİ’leri tanımlarını etkileyen faktörler: 

 Ekonomik gelişmişlik düzeyi 

 Zaman 

 Sanayileşme düzeyi 

 Kullanılan teknoloji 

 Pazarın büyüklüğü 

 Faaliyette bulunan iş kolu 

 Kullanılan üretim tekniği 

 Üretilen ürünlerin özellikler 

Türkiye’de bu kriterlere göre yapılan KOBİ tanımlamaları Tablo 1’de verilmiştir. 

İstatistiklere göre KOBİ’ler toplam girişim sayısının %99,8’ini, istihdamın %74,2’sini, 

maaş ve ücretlerin %54,7’sini, cironun %63,8’ini, faktör maliyetiyle katma değerin %52,8’ini 

ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın %53,3’ünü oluşturmaktadır (TÜİK, 2015, Kutlu ve 

Demirci, 2007 ; Kazan ve Uygun, 2008). 

Tablo 1: Türkiye’deki KOBİ Tanımlamaları 

Kriter Mikro Ölçekli 

KOBİ 

Küçük 

Ölçekli KOBİ 

Orta 

Ölçekli KOBİ 

İşçi Sayısı < 10 < 50 < 250 

Yıllık Satış Geliri <=1 milyon TL <=8 milyon TL <=40 milyon TL 

Toplam mali denge <=1 milyon TL <=8 milyon TL <=40 milyon TL 

(Kaynak= http://www.kobi.org.tr/index.php/tanimi/layout (En son erişim: Haziran 2016)) 

 KOBİ tanımında yaşanan karmaşıklığı gidermek amacı ile Türkiye’de AB ile uyumlu 

ortak bir KOBİ tanımının yapılması gerektiğine karar verilmiştir. Bu doğrultuda 18.11.2005’te 

KOBİ’lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik yayınlamış ve 

18.5.2006’da yürürlüğe girmiştir. KOBİ tanımı bilanço büyüklüğü ya da yıllık satış cirosu 40 

milyon TL’den ve işgören sayısı 250’den az olan işletmeler olarak tanımlanmıştır. (Yörük, 

2011). 

 

http://www.kobi.org.tr/index.php/tanimi/layout
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B. GAZİANTEP TEKSTİL SEKTÖRÜ 

 Gaziantep tekstil sektöründe Türkiye’deki en önemli üretim merkezlerinden birisidir. 

Gaziantep ilinde tekstil ürünleri sektörü liderliğini korumaktadır. Son verilere göre Gaziantep’te 

624 adet tekstil üretimi yapan büyük ve orta ölçekli firma bulunmaktadır. Sanayide çalışanların 

%55’i tekstil sektöründe istihdam edilmektedir. Gaziantep sektör bilgisi Tablo 2’de verilmiştir. 

(Yatbaz, 2013; Yılmaz, 2005) 

Tablo 2: Gaziantep Sektör Bilgisi 

Sektör 2014 Yılı 

İhracatı(+) 

Sektörün Payı 

(%) 

Tekstil(Hazır giyim, Tekstil 

hammaddesi, Halı vd.) 

3,123,245.00 47.03 

Hububat, bakliyat, ağlı tohumlar ve 

mamulleri 
1,455,953.00 21.92 

Kimyevi maddeler ve mamulleri 768,730.00 11.58 

Çelik 276,974.00 4.17 

Ağaç mamulleri ve orman ürünleri 204,253.00 3.08 

Meyve sebze mamulleri 176,123.00 2.65 

Deri ve deri mamulleri 115,510.00 1.74 

Makina ve aksamları 113,436.00 1.71 

Kuru meyve ve mamulleri 67,736.00 1.02 

Diğer Sektörler 339,317.00 5.11 

II. GAZİANTEP TEKSTİL SEKTÖRÜNDE VERİMLİLİK VE KARLILIK ÖLÇÜMÜ 

Çalışmada, Gaziantep ilinde faaliyet gösteren tekstil işletmelerinden rastgele on adet 

firma seçilmiştir. Bu firmalara ait bilanço ve gelir tabloları incelenmiş, oran analizleri ile 

sektörün genel durumu ve maliyet analizi sonuçları değerlendirilmiştir. Bu firmaların belli bir 

dönemde elde ettikleri tüm gelirleri ve giderleri ile bunların sonucunda oluşan dönem net 

karlarını ve zararlarını gösteren gelir tablosu Ek-1’de verilmiştir. 

Çalışmada, analizler için firmalara ait bilanço ve gelir tabloları incelenmiş ve finansal 

analiz teknikleri olarak yatay analiz, dikey analiz, trend analizi ve rasyo analizi kullanılmıştır. 

Firmalara ait gelir tabloları kullanılarak hesaplanan finansal oranlar Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3: Finansal oranlar 

ORANLAR 
FİRMALAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cari Oran 2,19 1,07 1,32 1,17 1,20 1,02 1,53 0,61 1,06 0,77 

Likidite Oranı 1,49 0,82 1,14 1,02 0,83 0,93 0,94 0,49 0,72 0,12 
Net İşletme 

Sermayesi Yeterliliği 
8,54 1,31 5,33 4,03 7,81 0,26 8,69 -10,73 1,70 -11,56 

Döner Değerler / 

Aktif Toplamı 
0,65 0,79 0,78 0,54 0,59 0,74 0,72 0,42 0,82 0,49 

Stoklar / Dönen 

Varlıklar 
0,32 0,23 0,14 0,13 0,30 0,09 0,39 0,21 0,32 0,84 

Ticari Alacaklar 

(Senetli + Senetsiz) / 

Döner Varlıklar 
0,55 0,73 0,84 0,76 0,69 0,90 0,50 0,57 0,67 0,12 

Mamuller / Stoklar 0,15 0,26 0,15 0,25 0,29 0,15 0,43 0,32 0,07 0,22 
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Net Satışlar / Aktif 

Toplamı 
0,79 1,26 1,21 0,68 1,47 0,90 0,93 1,20 1,00 2,00 

Maddi Duran Varlık 

Devir Hızı 
2,87 10,01 6,23 2,13 8,05 11,67 5,96 8,34 6,42 4,12 

Borçlanma Oranı 

(Toplam Borçlar / 

Öz kaynaklar) 
1,19 3,14 2,46 1,37 1,12 3,43 1,47 44,31 5,27 1,92 

Kısa Vadeli Borçlar / 

Pasif Toplamı 
0,30 0,74 0,59 0,46 0,49 0,73 0,47 0,68 0,77 0,63 

Kısa Vadeli Banka 

Borçlar/Toplam 

Borçlar 
0,35 0,32 0,62 0,65 0,14 0,76 0,54 0,17 0,30   

Maddi Duran 

Varlıklar / Öz 

kaynaklar 
0,64 0,52 0,67 0,75 0,39 0,34 0,41 6,51 0,98 1,47 

Kısa Vadeli Borçlar / 

Net Satışlar 
0,38 0,58 0,49 0,68 0,34 0,81 0,51 0,57 0,77 0,32 

Faaliyet Karı / Net 

Satışlar 
0,04 0,05 0,04 0,04 0,00 0,01 -0,21 0,11 0,05 0,03 

Net Kar / Net 

Satışlar 
-0,02 0,04 0,03 0,04 0,02 -0,06 -0,13 0,09 0,03 0,01 

Net Kar / Aktif 

Toplamı 
-0,01 0,04 0,03 0,03 0,02 -0,05 -0,12 0,11 0,03 0,01 

Finansman 

Gideri/Net 

Kar+Finansman 

Gideri 

-2,06 0,27 0,55 0,43 0,16 -1,02 -15,21 0,12 0,31 0,28 

Net Kar / Öz 

kaynaklar 
-0,03 0,18 0,11 0,07 0,05 -0,23 -0,31 4,76 0,18 0,04 

Net Satışlar Artışı 0,67 0,35 0,55 0,49 0,15 0,40 0,25 0,60 0,13 0,38 

Aktif Büyüme Oranı 0,57 0,64 0,61 0,38 0,28 0,80 0,79 1,36 0,45 0,07 
Net Satışlar ve Ticari 

Alacaklar Değişimi 
-0,33 -0,64 -0,16 -0,31 0,15 -0,26 -0,04 -1,13 -0,21 -0,11 

Net Satışlar ve 

Stoklar Değişimi 
0,30 0,11 -0,31 0,58 -0,33 -2,35 -5,63 -0,79 -1,87 -0,07 

Net Satışlar ve K.V. 

Borç Değişimi 
-0,55 -0,43 -0,17 -0,79 -0,40 -1,06 -1,78 -0,15 -0,44 0,21 

Toplam Borçlar ve 

Toplam Banka 

Borçları Değişimi 
0,16 -0,05 0,01 0,01 -0,08 0,11 0,07 0,02 -0,05 -0,04 

Yıl Sonu Toplam 

Nakit Risk / Yıl 

Sonu Toplam Nakit 

Limit 

0,43 0,20 0,60 0,72 0,09 0,63 0,31 0,61 0,48 0,00 

Nakit + Nakit 

Benzeri Gayrinakit 

Risk / Net Satışlar 
0,66 0,21 0,48 0,70 0,24 0,65 0,59 0,86 0,29 0,05 

Son Ay Toplam 

Nakit Risk / Son Ay 

Toplam Nakit Limit 
0,33 0,33 0,46 0,61 0,12 0,65 0,21 0,68 0,51   

Son Ay Toplam Risk 

/ Son Ay Toplam 

Limit 
0,26 0,31 0,44 0,51 0,17 0,56 0,22 0,67 0,46 0,11 

Toplam Banka 

Borçları / Öz 

kaynaklar 
0,97 1,11 1,95 1,16 0,24 2,82 0,95 20,66 1,83   

Toplam Banka 

Borçları / Pasif 
0,42 0,27 0,56 0,49 0,11 0,63 0,36 0,46 0,29   
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Toplamı 

Nakit + Nakit 

Benzeri Gayrinakit 

Risk Artışı 
-0,21 0,73 0,07 0,04 0,51 0,15 -0,19 0,01 0,32 0,51 

Ticari alacaklar / Öz 

Kaynaklar (işlem 

sınırı) 
0,82 2,40 2,25 0,97 0,87 3,26 0,94 10,90 3,41 0,17 

Net Kar / İştirakler+ 

Bağlı Ortaklıklar 
  2,99   7,21 37,80   -1,94     1,10 

KOBİ’lerin mali tabloları dört ana grupta analiz yapılarak incelenebilir. Birinci grup 

likidite oranlarıdır. Genelde Türkiye’de firmaların cari oranlarının 1,50 olması ve bazı 

sektörlerde 1,25’lerde olması kabul edilir. Bu oranlar incelendiğinde birçok firmanın likidite 

sıkıntısı içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Firmaların cari oranları sırasıyla 2,19; 1,07; 1,32; 

1,17; 1,20; 1,02; 1,53; 0,61; 1,06; 0,77 olduğu görülmüştür. Firmaların likidite oranlarının 

sırasıyla 1,49; 0,82; 1,14; 1,02; 0,83; 0,93; 0,94; 0,49; 0,72; 0,12 (Sektör ortalaması 1.00 olarak 

kabul edilmektedir.) olduğu görülmüştür. Firmaların (üç firma hariç) cari oranlarının istenen 

seviyede olmadığı ve kısa vadeli borçlarını ödeme gücüne sahip olmadığı tespit edilmiştir. 

Çalışma kapsamındaki KOBİ’lerde yüksek satış rakamlarına rağmen düşük karların oluşmasının 

en önemli nedeni satışların maliyetidir. Satışların maliyeti içinde ise en önemli payı ise satılan 

mamul maliyetleri oluşturmaktadır. Maliyet unsurları açısından incelendiğinde ise direkt ilk 

madde malzeme giderlerinin KOBİ’ler için önemli bir maliyet unsuru olduğu söylenebilir. 

KOBİ’lerde satışların sadece %3’lük bir kısmının kara dönüştüğü, bununda en önemli nedeninin 

satılan mamullerin maliyeti olduğu söylenebilir. Satılan mamul maliyetinin satışlara oranın 

ortalama %89 olduğu KOBİ’lerde üretim maliyetlerinin önemli bir sorun olduğu söylenebilir. 

KOBİ’lerin genel üretim giderlerini azaltmak için atacakları adımlar ile beraber KOBİ’lere 

yapılacak devlet destekleri maliyetlerinin düşürülmesi, işletmelerin karlılıklarının artması için 

verimlilik ile ilgili çalışmaları yapılması KOBİ’lerin büyümesini sağlayacaktır.  

Diğer bir oranda net işletme sermayesi yeterliliği oranıdır. Bu oran bize işletme 

faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesi, bonoların zamanında ödenmesi, risk düzeyinin 

artmadan karlılığın yükselmesi anlaşılmalıdır. Bu on firmada net işletme sermayesi yeterliliği 

8,54; 1,31; 5,33; 4,03; 7,81; 0,26; 8,69; -10,73; 1,70; -11,56 olarak tespit edilmiştir. Koyu olarak 

belirtilen 4 firmada işletmelerin işletme sermayesi yeterli olduğu görülmüştür. 

Diğer grup ise faaliyet oranlarıdır. Bu oranlardan seçilen bazı oranlara göre; 

Stoklar/Dönen Varlıklar oranının sektöre göre düşük olması sektör ortalamasından daha düşük 

oranda stok tuttuğunu gösterir. Tam tersi olarak gereğinden fazla stokla çalışılması stoklama 

giderlerini, sigorta giderlerini artırır, stokların değer düşüşünden dolayı zarar edilmesine yol 

açabilir. Fire verme, stokların bozulma, modası geçme, teknolojisinin eskime riskini artırır. Bu 

on firmanın stoklar/dönen varlıklar oranı 0,32; 0,23; 0,14; 0,13; 0,30; 0,09; 0,39; 0,21; 0,32; 

0,84 olarak hesaplanmıştır. Koyu olarak gösterilen 4 firmada bu oranın yüksek olması 

işletmenin stokları etkin kullanmadığını göstermektedir. 

Ticari alacakların dönen varlıklara oranının sektöre göre yüksek olması dönen varlıklar 

içinde kısa vadeli alacakların sektör ortalamasına göre yüksek olduğu göstermektedir. 

Alacakların yüksek seviyede gözükmesi tahsilat problemlerinin oluşmasına, alacaklar için 

ayrılan kaynak maliyetine yol açar. Ticari alacaklar/Dönen varlıklar oranı bu on firma için 

sırasıyla şu şekildedir. 0,55; 0,73; 0,84; 0,76; 0,69; 0,90; 0,50; 0,57; 0,67; 0,12’dir. Burada 1 

firma hariç Tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların en önemli sorunu alacaklarını iyi 

tahsil edemediklerini ortaya çıkarmaktadır. 
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 Aktif devir hızı olarak da adlandırılan net satışların aktif toplamına oranı bir işletmenin 

varlıklarını ne kadar etkin kullandığını ortaya koyan bir orandır. Bu on firmada bu oran sırasıyla 

0,79; 1,26; 1,21; 0,68; 1,47; 0,90; 0,93; 1,20; 1,00; 2,00 olarak bulunmuştur. Koyu renkle 

gösterilen firmaların aktiflerini etkin olarak kullandıkları tespit edilmiştir. 

 Maddi duran varlık devir hızı bu firmaların duran varlıklarını ne kadar etkili 

kullandığını ölçen bir oran olup, net satış tutarının maddi duran varlıklar oranlamasıyla 

hesaplanmaktadır. Bu oranlar bu on firmada 2,87; 10,01; 6,23; 2,13; 8,05; 11,67; 5,96; 8,34; 

6,42; ve 4,12’dir. Koyu renkli dışındaki firmaların yüksek teknolojiye sahip oldukları maddi 

duran varlıklara büyük oranda yatırım yapmadığını göstermektedir. 

 Üçüncü grup oran ise sermaye yeterlilik oranlarıdır. Bu oranlardan seçilen bazı oranlar 

dikkate alındığında; Toplam borcun öz kaynaklara oranı işletmelerin öz kaynakları ile yabancı 

kaynakları arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu oran şu şekilde hesaplanır. Oranın 1 olması öz kaynak 

borç dengesi açısından yeterli görülür. Bu oranın 1’den küçük olması firmaların işletme 

faaliyetlerinde kullanılan iktisadi varlıkların büyük kısmının öz kaynak ile karşılandığını ispat 

eder. Buna karşılık oranın 1’in üstünde çıkması, üçüncü kişilerden sağlanan fonların ortaklardan 

sağlanan fonlardan daha fazla olduğunu gösterir. 1.19; 3.14; 2.46; 1.37; 1.12; 3.43; 1.47; 44.31; 

5.27; 1.92 bu oranlarda göstermektedir ki; Bu sektörde faaliyet gösteren firmaların tamamen 

borçla finansman yaptıkları hatta bazı firmaların çok yüksek borçla çalıştığı ortaya çıkmaktadır. 

Bu grupta önemli olan diğer bir oranda kısa vadeli Banka kredilerinin Toplam borçlara oranıdır. 

Bu oranlar on firmada sırasıyla şöyle tespit edilmiştir;  0.35; 0.32; 0.62; 0.65; 0.14; 0.76; 0.54; 

0.17; 0.30 bu oranlara göre 2 firma hariç banka kredisi riski taşımaktadır. Yani diğer firmaların 

yüksek banka kredileri ile çalıştığını göstermektedir. Diğer bir oran da kısa vadeli borçlar/Net 

satışlar 0.38; 0.58; 0.49; 0.68; 0.34; 0.81; 0.51; 0.57; 0.77; 0.32’dir.  

 Son grup oran ise de karlılık oranlarıdır. Bu gruptan seçilen bazı oranlar ise şöyledir; 

Faaliyet karı/Net satışlar, 0.04; 0.05; 0.04; 0.04; 0;  0.01; -0.21; 0.11; 0.05; 0.03 b u oran 

incelendiğinde 1 firma dışında diğer firmaların istenen karlılığa ulaşmadıkları görülmektedir. 

Bu da tebliğimizin ana konusu olan tekstil sektöründe yüksek olan satışların maliyetin yüksek 

olduğu tezimizi tekrar ispat etmektedir. Diğer bir oran ise de Net Kar/Net Satışlar, -0.02; 0.04; 

0.03; 0.04; 0.02; -0.06; -0.13; 0.09; 0.03 ve 0.01’dir. 

Maliyet oranları Tablo 5’teki gibidir. 

Tablo 4. Maliyet oranları 

MALİYET 

ORANLARI 

FİRMALAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Direkt Hammadde 

Giderleri/Satılan 

Mamul Maliyeti 

0,584 0,586 0,568 0,577 0,593 0,567 0,635 0,577 0,581 0,586 

Direkt İşçilik 

Giderleri/Satılan 

Mamul Maliyeti 

0,115 0,115 0,112 0,113 0,116 0,111 0,125 0,113 0,114 0,115 

Genel Üretim 

Giderleri/Satılan 

Mamul Maliyeti 

0,344 0,346 0,335 0,340 0,349 0,334 0,374 0,340 0,342 0,345 

Finansman 

Giderleri/Net Satışlar 
0,011 0,013 0,032 0,031 0,003 0,029 0,119 0,012 0,012 0,002 

Pazarlama ve Satış 

Dağıtım 

Giderleri/Net Satışlar 

0,021 0,017 0,006 0,012 0,006 0,001 0,007 0,056 0,004 0,005 
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Genel Yönetim 

Giderleri/Net Satışlar 
0,006 0,029 0,011 0,014 0,034 0,009 0,015 0,023 0,007 0,006 

Net Kar/Net Satışlar - 0,035 0,026 0,041 0,016 - - 0,088 0,028 0,006 

Satılan Mamul 

Maliyeti/Net Satışlar 
0,884 0,887 0,894 0,876 0,946 0,939 0,966 0,793 0,780 0,955 

Üretim maliyeti unsurları Tablo 5’te verilmiştir. Bu bilgiler incelendiğinde toplam üretim 

maliyetlerinin ortalama  %56’sı direkt hammadde ve malzeme giderleri, %33’ü genel üretim 

giderleri ve %11’i direkt işçilik giderlerinden oluşmaktadır.  

Tablo 5: Maliyet Unsurları 

Maliyet Unsurları Ortalama (%) 

Direkt hammadde Malzeme Giderleri 0,56 

Direkt İşçilik Giderleri 0,11 

Genel Üretim Giderleri 0,33 

Maliyet unsurlarının satılan mamul maliyeti içindeki paylarına ait hesaplanan oranlar 

Tablo 6’da verilmiştir. Direkt hammadde ve malzeme giderlerinin satılan mamul maliyeti 

içindeki payı ortalama %59, direkt işçilik giderlerinin satılan mamul maliyeti maliyet içindeki 

payı  %12, genel üretim giderlerinin satılan mamul maliyeti içindeki payı %35 olarak 

hesaplanmıştır. Satılan mamul maliyetinin önemli bir kısmını direkt hammadde ve malzeme 

giderlerinin oluşturduğu görülmektedir.  

Tablo 6: Maliyet Oranları 

Maliyet Oranları Ortalama (%)  

Direkt Hammadde Giderleri/Satılan Mamul Maliyeti 0,59 

Direkt İşçilik Giderleri/Satılan Mamul Maliyeti 0,12 

Genel Üretim Giderleri/Satılan Mamul Maliyeti 0,35 

Bu 10 firmanın faaliyet oranları ortalaması Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7: Faaliyet Oranları 

Faaliyet Oranları Ortalama (%) 

Satılan Mamul Maliyeti/Net Satışlar 0,89 

Pazarlama ve Satış Dağıtım Giderleri/Net Satışlar 0,01 

Genel Yönetim Giderleri/Net Satışlar 0,02 

Finansman Giderleri/Net Satışlar 0,03 

Faaliyet oranları incelendiğinde net satışların yaklaşık %89’u satılan mamul maliyeti ile 

gidere dönüşmektedir. Satılan mamullerin maliyeti net satışlara oranı büyük bir rakamı 

oluşturmakta ve bu durum işletmenin karlılığını düşürmektedir. Firmalara ait Net Kar/Net 

Satışlar oranı ortalama %3 olarak gerçekleşmiştir. Satışların sadece %3’ü kara 

dönüşebilmektedir ve bunun en önemli nedeni satılan mamul maliyetleridir. Çalışmada yüksek 

satış rakamlarına rağmen kar edemeyen firmaların olduğu görülmekte ve bu firmalara ait net 

satışlar ve bu satışların maliyet tutarları tablolar halinde verilmiştir. 

Maliyetler dışında gerçekleşen giderlerin en önemlisi finansman giderleridir. Finansman 

giderlerinin satışlara oranı %3’dür. Borçlanma maliyetlerinin satılan mamul maliyetinden sonra 
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ikinci sırada olmasına rağmen oran olarak düşüktür. Genel yönetim giderlerinin satışlara oranı 

%2’dir. Bu oran satılan mamul maliyeti kıyaslandığında düşük bir orandır. İşletmelerin 

pazarlama satış dağıtım giderlerine ayırdıkları paylar ise düşüktür. Faaliyet giderlerinin satılan 

mamul maliyetine göre daha düşük olduğu söylenebilir.  

SONUÇ 

Gaziantep ilinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren 10 firmaya ait bilanço ve gelir 

tablosu incelenmiştir. oran analizleri ile sektörün genel durumu ve maliyet analizi sonuçları 

değerlendirildiğinde işletmelerin %70’i yapmış olduğu satışlarını  büyük oranda borçla yaptığını 

ve tekstil sektörünün yüksek oranda borçla finanse edildiğini göstermektedir. Birçok firmanın 

likidite sıkıntısı içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Firmaların cari oranlarının istenen seviyede 

olmadığı ve kısa vadeli borçlarını ödeme gücüne sahip olmadığı tespit edilmiştir. Tekstil 

sektöründe çalışan işletmelerin net kar marjında 1 firma hariç %5’i yakalayamadıklarını ve 

işletmelerin satışların maliyeti dışında finansman (faiz) giderlerinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların en önemli sorunu olarak 

alacaklarını iyi tahsil edemedikleri ortaya çıkmaktadır. Aktif devir hızına bakıldığında 10 

firmadan 5’nin aktiflerini etkin olarak kullandıkları tespit edilmiştir. Bulunan oranlar 

göstermektedir ki işletmeler stoklarını etkin kullanamamaktadır. Bu 10 firmadan 9’u istenen 

karlılığa ulaşamamışlardır. 
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ÖZET 

Pazarlama araştırmalarında tüketicilerin markaları nasıl algıladıklarını incelemek, 

pazarlama stratejileri açısından önem taşımaktadır. Piyasadaki çeşitli markalar arasından her bir 

markanın tüketiciler tarafından nasıl algılandıklarını belirlemek ve tüketicilerin tercihlerini 

anlamak için çeşitli istatistiksel yöntemlerden yararlanmak mümkündür. Pazarlama 

araştırmalarında yaygın olarak kullanılan haritalama metodları ile markaların ve kişilerin 

konumları belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Çok Boyutlu Ölçekleme (ÇBÖ) 

Analizi ile Türkiye’de şarap markalarının tüketiciler tarafından nasıl algılandıklarını ortaya 

koymak ve kişilerin tercihlerini belirlemektir. Bu amaçla yapılan araştırma sonucunda elde 

edilen veriler, kişilerin tercihlerinin ve şarap markalarının bir arada iki boyutlu ortak uzayda 

gösterildiği, tercih haritalaması şeklinde incelenmiştir.  Marka çiftlerine ilişkin benzerlik, marka 

tercihleri ve her bir markanın belirlenen özellikleri üzerinden değerlendirilme yapılmıştır. Bu 

çalışmanın sonuçlarının, Türkiye’deki ilgili sektördeki pazarlama yöneticilerine ÇBÖ 

Analizinin sağladığı haritalar yolu ile sektörün gelişimine katkıda bulunabileceği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Haritalama Metodları, Tercih Verileri, Şarap Sektörü 

 

IMPLEMENTATION OF MULTI-DIMENSIONAL MEASUREMENT ANALYSIS IN PREFERENCE DATA 

ABSTRACT 

 To examine how consumers perceive brands in marketing research is important in terms 

of marketing strategies. It is possible to use various statistical methods to determine how each 

brand from a variety of brands on the market are perceived by consumers and to understand the 

preference of consumers. With the widely used mapping methods in marketing research the 

brand’s and consumer’s positions can be specified. The aim of this study is to reveal how wine 

brands are perceived by consumers in Turkey and to determine their choice of wine with 

Multidimensional Scaling Analysis (MDS). For this purpose, the data obtained as a result of the 

research, a combination of the choice of the people and wine brands shown in the two-

dimensional joint space, were examined as preference mapping. Similarity of the dual brand, 

brand preferences, and the evaluation was made on the specified characteristics of each brand. 

The results of the study, maps provided by Multidimensional Scaling Analysis, are thought and 

expected to contribute to the development of the sector and provide benefits to the marketing 

managers and wine producers in Turkey. 

Key words: Mapping Methods, Preference Data, Wine Sector 
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GİRİŞ 

İşletmeler ürünlerini ya da markalarını daha yüksek bir pazar konumuna yükselterek 

rekabet üstünlüğünü sağlamak ister. Bunu sağlamak için işletmelerin izleyebilecekleri çeşitli 

yollar vardır. Bunlardan ilki, tüketicilerin ürünlerini değerlendirmede kullandıkları en önemli 

nitelikleri belirlediklerinde, ürünlerini pazarda nasıl konumlandırmaları gerektiğini bilmesi ve 

kendi markalarını rakip markalara göre nasıl değerlendirdiklerini bildiklerinde ise markalarını 

pazarda nasıl konumlandırmaları gerektiğini daha doğru bir şekilde değerlendirebilmesidir.  

Çalışmada şarap sektörü ile ilgili uygulama yapılmıştır. Bu sektörün seçilmesinin nedeni, 

Türkiye’nin, iklim ve toprak koşulları bakımından bağcılığa çok müsait ve şarap üretiminde de 

büyük potansiyele sahip olmasına rağmen, bir çok nedenden ötürü henüz dış rekabete hazır bir 

şarap piyasasına sahip olmaması ve dünyadaki şarap sektörünün genel yapısına bakıldığında çok 

önemli bir yerde olmasına rağmen üretilen üzümleri şaraba dönüştürme kısmında diğer ülkelere 

göre çok geride kalmasıdır (http://www.mfa.gov.tr/). Bu durumun temel nedenleri arasında; 

Türkiye’nin yakın geçmişe kadar bilinen bir şarap ülkesi olmaması ve şarap tüketiminin diğer 

alkollü içeceklere göre çok az olması gelmektedir. Buna rağmen dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de şarap sektörü gelişme göstermekte olup, son yıllarda gittikçe daha dinamik bir 

hale gelmekte ve şarap tüketimi artmaktadır (Özay vd., 2005). Bu nedenle, dünyadaki 

gelişmeleri takip etmek, bilimsel çalışmalar yapmak piyasanın gelişimi için büyük önem 

taşımaktadır. 

Çalışmada haritalama metodları ile ilgili literatürde bulunan eksikliğe bir katkı sağlamak 

amacıyla, tüketicilerin şarap markalarını nasıl algılandıkları ve tüketicilerin şarap markalarına 

yönelik tercihlerini hangi ölçütlere göre yaptıkları saptanarak markaların görsel haritası ortaya 

konulmuştur. Markaların nasıl konumlandırıldığını belirlemek amacıyla algısal haritalama 

yöntemlerinden ÇBÖ Analizi uygulanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de bilinen en büyük 11 

şarap şirketi ele alınarak (Diren, Kavaklıdere, Kutman, Pamukkale, Sevilen, Yazgan, Doluca, 

Turasan, Kayra, Küp, Talay) çeşitli özelliklere göre (kalite, tat, ambalaj, bölge, fiyat, imaj, 

promosyon) tüketici bakış açısıyla konumları haritalama yöntemleri ile elde edilmiştir. 

I.YÖNTEM 

A.HARİTALAMA METODLARI  

Pazarlama araştırmalarında tüketicilerin markaları nasıl algıladıklarını incelemenin 

pazarlama stratejileri açısından önem taşıdığını vurgulamıştık. Pazarda başarılı olmak ve 

rakiplerle mücadele etmek isteyen işletmeler için tüketicilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini 

kaşılamak gerekli ama yeterli değildir. İşletmelerin tüketici ihtiyaçlarını ve beklentilerini 

karşılamanın yanında rekabet avantajı sağlayacak faktörlere sahip olmaları gerekmektedir. 

Günümüz piyasasında rekabet avantajı elde etmek için, işletmenin tüketicilere sunduğu 

pazarlama önerilerini rakiplerinkinden farklılaştırabilmesi gerekmektedir. Bu amaçla işletmeler 

markalarını, tüketici zihninde farklı bir yere konumlandırmaya çalışmaktadırlar (Kotler vd., 

1999: 107-108).  

Konumlandırma işletmenin faaliyet göstereceği hedef pazarda mal ya da hizmetlerinin 

nerede duracağının tanımlanması sürecidir. Başka bir deyişle markanın rakip markalardan 

farklılaştırılmasıdır. Müşteri bakışıyla marka konumlandırması ise, hedef pazar olarak bilinen 

müşteri grubunun, markanın belirli bir pazarda elde ettiği yeri algılayış biçimidir (Bayraktar, 

2010:24).  
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Yukarıda yazılanlar ve literatür incelendiğinde en fazla vurgulanan noktanın, 

rakiplerden farklılaşmak ve rakiplerden üstünlüklerini vurgulamak olduğu görülmektedir. Bu 

farklılaşmayı ortaya koymak için çeşitli istatistiksel yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Marka 

konumlandırmada haritalama metodları en çok kullanılan yöntemler arasındadır. Haritalama 

metodları girdi verisinin yapısına bağlı olarak çeşitlenmektedir. Haritalama metodları algısal 

haritalama, tercih haritalaması ve ortak uzay olmak üzere üç farklı şekilde elde edilebilmektedir. 

 

Şekil 1. Haritalama Metodları 

Kaynak: Lilien ve Rangaswamy, 2003:128 

B.ALGISAL HARİTALAMA 

Algısal haritalar işletme yöneticileri tarafından stratejik pazarlama planlaması sürecinde 

kullanılan önemli bir araçtır. Yani algısal haritalar, pazarı, yöneticilere görsel olarak sunan bir 

araçtır.  (Üner, 2001:4). 

Algısal haritalamanın düzenlenmesi ile ürün konumları ve ürün algıları gibi önemli 

bilgiler elde edilmektedir. Algısal haritalama, aşağıdaki konularda pazarlamacıların 

bilgilenmelerini sağlayarak bu riskin azalmasına yardımcı olur (Jain, 2000: 365):  

 Rakip markaların, farklı tüketici grupları tarafından nasıl algılandığı   

 Rakip markalar arasındaki benzerlik veya benzemezlikler  

 Mevcut markanın tüketicilerin algılarında nasıl yeniden konumlandırılacağı  

 Tüketicilerin beklentileri 

1. Nitelik Bazlı Yaklaşım 

Tüm nitelik bazlı metodlar için ortak olan özellik; nesneler arasındaki benzerliği ortaya 

çıkarırken tanımlanmış nitelik setlerinin göz önüne alınmasıdır. Bu yaklaşımın avantajlarından 

biri algısal uzayın boyutlarının kesin bir şekilde belirlenmesidir. Çünkü cevaplayıcılar her nesne 

için çeşitli özellikleri ayrıntılı olarak değerlendirmeye almaktadırlar. İkinci avantajı ise, bu 

metod nitelikleri ve nesneleri tek bir uzay üzerinde gösterebilmektedir (Lillien ve Rangaswamy, 
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2004: 128). Faktör Analizi, Uygunluk Analizi ve Diskriminant Analizi en yaygın kullanılan 

nitelik bazlı yöntemlerdir. 

2. Nitelik Bazlı Olmayan Yaklaşım 

Nitelik bazlı olmayan yaklaşım benzerliklerin genel ölçümlerine dayanmaktadır. Bu 

yaklaşım çoğunlukla Çok Boyutlu Ölçekleme Teknikleri ile ilişkilidir. Bu yaklaşımda tüketiciler 

markaları her bir özellik için puanlamak yerine markaları benzerliklerine veya daha nadir olarak 

tercihlerine göre puanlamaktadırlar (Batra vd. 2009: 221). 

Nitelik bazlı olmayan yaklaşımın iki önemli avantajı bulunmaktadır. Birincisi, 

cevaplayıcıların nesneler ile ilgili genel algılarını belirtmelerini gerektirmesidir. Cevaplayıcılar 

değerlendirme sırasında nitelikleri detaylandırmamaktadırlar. İkincisi,  her cevaplayıcı nesneler 

arasındaki benzerliklerin tam bir değerlendirmesini vermektedir ve algısal haritalama her bir 

cevaplayıcı için üretilir. Bu metodların dezavantajlarından biri ise,  nesnelerin 

değerlendirmesine ait temel boyutları belirlemek için araştırmacının objektif bir temele sahip 

olmaması şeklinde karşımıza çıkmaktadır (Mazzocchi, 2008:287). 

C. ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME (ÇBÖ) 

Algısal haritalama amacıyla kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler 

arasında önemli üstünlükleri bulunması nedeniyle en yaygın kullanılan yöntemlerden biri olan 

ve kişilerin m boyutlu uzayda n adet nesneyi nasıl algıladıklarını grafiksel olarak göstermeyi 

amaçlayan ÇBÖ öne çıkmaktadır. Çok Değişkenli Analizlerden biri olan ÇBÖ kişisel tercihler, 

tutum, eğilim ve beklentiler gibi davranışsal verilerin analizi için geliştirilmiş çok değişkenli bir 

istatistiksel analiz yöntemidir. ÇBÖ, nesne ya da birimler arasında gözlemlenen benzerlikler ya 

da farklılıklardan oluşan uzaklık değerlerine dayalı olarak bu nesnelerin çok boyutlu uzaydaki 

gösterimini elde etmeyi amaçlar, böylece nesneler arasındaki ilişkilerin belirlenmesini sağlar 

(Hair vd., 1998). Bu analiz, pazarlamada aşağıdaki hususları belirlemek için kullanılır (Malhotra, 

1996:697). 

1. Tüketiciler; pazardaki farklı markaları kaç boyutta ve nasıl algılamaktadırlar? 

2. Tüketiciler; mevcut markaları farklı boyutlara ve ideallerindeki markaya göre 

nasıl konumlandırmaktadırlar? 

D. UNFOLDING YÖNTEMİ 

ÇBÖ benzerlik ya da benzemeklik verisini kullanmaktadır. Birçok araştırmacıya göre, 

tercih ve benzerlikleri yargılama sürecinin altında yatan anlam aynı değildir. Ürün 

benzerliklerine karar verirken tüketiciler için neyin önemli olduğu ile, ürünü satın almak için 

değerlendirirken neyin önemli olduğu arasında fark vardır. ÇBÖ’de verinin yapısı kullanılan 

yöntem üzerinde oldukça etkilidir. Üç farklı veri tipinden bahsedebilir (Borg vd., 2013:45). 

İlk iki veri türü aynı veri seti içindeki nesne çiftleri arasındaki yakınlıkları dikkate 

almaktadır. Yakınlık verisi metrik ise (nesneler arasındaki gerçek fiziksel uzaklıklar) Metrik 

Çok Boyutlu Ölçekleme kullanılmaktadır. Ancak birçok durumda yakınlık verisi metrik 

özellikler taşımaz. Örneğin ürün markalarının benzerlikleri incelenirken, kişi A ve B 

markalarının A ve C markalarından daha benzer olduğunu söyleyebilir ama ne kadar benzer 

olduğunu söylemez. Bu durumda sıralı yakınlıklar kullanıldığı için Metrik Olmayan Çok 

Boyutlu Ölçekleme yöntemi kullanılır. Metrik olmayan çok boyutlu ölçeklemede yakınlık verisi 
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tek bireyden ya da bireyler boyunca toplanmış şekilde sağlanır ve tek bir toplanmış veri elde 

edilir (Borg ve Groenen ,2005). 

ÇBÖ’de kullanılan üçüncü veri tipi ise ayrı veri setleri arasındaki uzaklıkları 

kapsamaktadır. Örneğin seçmenlerin farklı parti başkanları ile ilgili tercih verisi elimizde olsun. 

Bu durumda her seçmenin her aday için ilgili yakınlık bilgisine sahip olacağız. (Bir adayın 

yüksek derecede tercih edilmesi, aday ve seçmen arasında daha büyük yakınlık ifade 

etmektedir). Ancak adayların kendi arasında veya seçmenlerin kendi arasında bir yakınlık 

bilgisine sahip değiliz. Prensipte böyle bir problemi çözmek için Metrik Olmayan ÇBÖ 

kullanılmaktadır. Bu yaklaşım çoğunlukla Çok Boyutlu Unfolding olarak tanımlanır. Unfolding 

modelde farklı setlerdeki nesne çiftleri arasında kayıp veri mevcuttur ve kayıp veriye ek olarak 

veri genellikle satır koşulludur. Yani bir kişinin yaptığı tercih sıralaması, farklı bir kişinin tercih 

sıralaması ile karşılaştırılamaz. Bu durum sonuçların dejenere olmasına yani veri 

haritalamasının anlamsız sonuçlar içermesine neden olur (De Leuuw, 2005:6). 

Tercih verilerinde, incelenecek uyarıcılar (stimuli) hakkında cevaplayıcıların kişisel 

tercihleri saptanır. Bu saptama yapılırken uyarıcıların tüm nitelikleriyle bir tercih sırasına 

konması sağlanır yoksa belirli bir nitelik itibariyle bir tercih sırasının elde edilmesine çalışılmaz. 

Tercih verileri ya çoğu kez uygulandıkları gibi uyarıcıların cevaplayıcılarla tercih sırasına 

konulmasıyla ya da ikili karşılaştırmalar yaptırılarak veya uyarıcılara genel tercih puanları 

verilmesiyle elde edilir (Kurtuluş, 1996:443). 

Tercih seçim verilerinde bireyler arasındaki farklılığın uzaysal gösterimini yapmak için 

çeşitli model ve algoritmalar bulunmaktadır. Bu veriler tüketicilerin belirli marka/ürün setleri 

için tercih yaptıkları iki modlu ve iki yönlü verilerdir. Unfolding’te veri genellikle bireylerin 

tercih skorları şeklindedir. Bu veri iki eleman seti arasındaki yakınlıklar olarak düşününülebilir. 

Tercih modelleri literatürde iki tip model üzerine odaklanır (Desarbo,Young ve Rangaswamy, 

1997:499). 

 Slater (1960) ve Tucker’ın (1960) vektör modeli 

 Coombs’un (1964) basit unfolding modeli 

Unfolding, tercih ve seçimler için geometrik bir modeldir. Bireyler ve tercihler ortak 

uzayda nokta olarak gösterilir ve her birey tercihler arasından kendi ideal noktasına en yakın 

olanı seçer (Patrick, De Leeuw ve Wurzer, 2015, 1). Müşteriler için olan noktalar ideal ürünleri 

temsil eder. Müşterinin ideal noktasından daha uzakta olan bir ürün noktası, müşterinin o 

üründen daha az fayda sağladığını (daha az tercih ettiğini) gösterir (De Sarbo vd., 1987:362). 

Teknik olarak Unfolding, set içi yakınlıkların kayıp olduğu Çok Boyutlu Ölçekleme 

Yöntemi’nin özel bir durumudur. 

Unfolding’ te artık girdi matrisi simetrik değildir, n kişinin m nesne veya uyarıcı ile 

ilgili sıralamalarından oluşan diktörtgen matris şeklindedir (Mair vd, 2009:17). Yani veri n satır 

nesnesi ve m sütun nesnesi arasındaki farklılıklardan oluşur. Unfolding modele en iyi örnek 

tercih verisidir. (Patrick, De Leeuw ve Wurzer, 2015, 1).  

E. ÖRNEKLEM ve ÖZELLİKLERİ 

Uygulamada araştırma için hazırlanan bir anket formu kullanılarak, veriler yargısal 

örnekleme yöntemi ile elde edilmiştir. Yargısal örnekleme kullanılmasının nedeni, şarap 

konusunda ilgisi ve kısmen de bilgisi olan, şarap tüketen ve / veya alan kişilere ulaşmak ve bu 

kişilerden veri elde etmektir. Bu çalışmanın örneklemini 200 tüketici oluşturmaktadır. 

Bunların %57’sinin erkek, %43’ünün kadın, %51,5’inin medeni durumunun bekar, %48,5’inin 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

619 

 

evli olduğu belirlenmiştir. Ankete katılanların yaklaşık %54’ünün lisans-önlisans mezunu 

olduğu, bunu %21 ile lise mezunlarının izlediği, %20’sinin Yüksek lisans/doktora ve %4,5’inin 

ise ilkokul mezunu olduğu, ayrıca aylık ortalama gelirin 2600 Tl olduğu tespit edilmiştir. 

F. ŞARAP MARKALARININ SEÇİMİ 

Türkiye piyasasında satışa sunulmuş olan şarap markalarının tamamını kullanarak 

uygulanacak bir soru formunda kişilerin karşılaştırma yapmaları gereken şarap markası çifti 

sayısı çok fazla olacağından, şarap markalarının sayısının ölçülebilir bir sayıya çekilmesi 

gerekliliği doğmuştur. Bu amaçla araştırmaya konu olan şarap markalarının belirlenmesinde 

Türkiye’de 1.000.000 litrenin üzerinde üretim gerçekleştiren 25 şirket içinden en çok 

markalaşan ve tercih edilen şarap markaları dikkate alınmıştır. Türkiye’de en çok tercih edilen 

11 şarap markasının Diren, Kavaklıdere, Kutman, Pamukkale, Sevilen, Yazgan, Doluca, 

Turasan, Kayra, Küp ve Talay olduğu görülmüştür. Bu çalışmada iki boyutlu uzaysal görünüme 

karar verildiğinden, en çok tercih edilen 11 şarap markası ile ilgili veri toplanılması uygun 

görülmüştür.  

G. ÜRÜN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Bir ürünün özellikleri o ürünün bileşenlerini ve karakteristik yapısını ortaya koyar. 

Standart bir şarap, mal özellikleri taşıyan ve içecek kategorisinde bulunan bir üründür. En basit 

düzeyde bu türden bir ürünün özellikleri ürünün temel hammaddesine ait özelliklerinden 

oluşmaktadır ki bu özellikler ürünün kalitesi, tadı, ambalajı, bölgesi, fiyatı, imajı, 

promosyonudur. Ürünün bu içsel özellikleri tüketicilerin ürünü değerlendirmelerinde etkili olan 

temel ipuçlarıdır.  

H.VERİ TOPLAMA ARACI 

Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formunda üç bölüm 

bulunmaktadır. Anketin birinci bölümünde tüketicilerden 11 şarap markasını tercihlerine göre 

sıralamaları beklenmiştir. İkinci bölümde kişilerden 11 şarap markasını, kişisel kriterleri 

doğrultusunda, 55 karşılaştırma çifti itibari ile benzerliklerine göre 1’den 7’ye kadar olan bir 

ölçek üzerinde değerlendirmeleri istenmiştir. Kişiler karşılaştırma çiftlerine 1 = hiç benzer değil, 

7 = çok benzer arasında bir değer vermiştir. Toplamda 11 şarap markası seçildiğinden dolayı, 

kişilerin benzerliklerine / benzemezliklerine göre değerlendirmeleri gereken toplam n (n-1) / 2 

formülüne göre toplam 55 şarap çifti vardır.  Her bir karşılaştırma çifti itibari ile elde edilen 

veriler girdi matrisinin oluşturulmasında kullanılmıştır. Anketin üçüncü bölümünde kişilerden 

şarap markalarını yukarıda bahsedilmiş olan çeşitli nitelikleri itibari ile değerlendirmeleri 

istenmiştir. Cevaplayıcılar her bir markaya, her bir nitelik açısından 7’li Likert ölçek (1 = çok 

kötü, 7 = çok iyi) üzerinde değer vermişlerdir.  

II. BULGULAR 

A.XLSTAT Programı İle Verilerin Algısal ve Tercih Haritaları 

Elde edilen verilerin SPSS programında yapılan çözümlemeleri dışında bu veriler MS 

Excel için veri analiz ve istatistik eklentisi olan XLSTAT programı ile çözümlenmiştir. 

XLSTAT programı ile şarap markaları ve şarap markalarına ilişkin niteliklerin aynı uzayda 

birlikte gösterimi yapılarak algısal haritalar elde edilmiştir. Bunu dışında tercih verilerine 

PREFMAP analizi uygulanarak verilerin tercih haritası elde edilmiştir. 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

620 

 

 

Şekil 2. Şarap Markaları ve Niteliklerin Ortak Uzayda Gösterimi 

Xlstat programı ile elde edilen algı haritasında şarap markaları ve şarap markalarına 

ilişkin nitelikler iki boyutlu uzayda birlikte gösterilmektedir. İlk iki boyutun toplam değişkenliği 

açıklama oranı %97,61’dir ancak ilk boyutun açıklama oranı (%95,25) neredeyse toplam 

açıklama oranına yakın olarak elde edilmiştir. Bu nedenle bir çok nitelik ilk boyut üzerinde 

toplanmıştır. Elde edilen haritada promosyon niteliğinin diğer niteliklerden ayrıldığı 

görülmektedir. Yani bu promoyson niteliği kişilerin şarap markası tercihinde etkili rol 

oynamaktadır. Grafik üzerinde niteliklere ait vektörlerin birbirlerine yakın olmaları bu 

niteliklerin yüksek korelasyon içerisinde olduklarının bir göstergesidir. Bunun yanında kişiler 

Küp ve Diren markalarını promosyon açısından olumsuz değerlendirmektedir. Kavaklıdere ve 

Doluca markaları ise promosyon dışındaki tüm nitelikler açısından olumlu 

değerlendirilmektedir.  

Nitelikler ve markaların ortak uzayda gösterimi yapıldıktan sonra Xlstat programı ile 

PREFMAP analizi uygulanmış ve verilerin tercih haritası elde edilmiştir. PREFMAP 

sonuçlarını daha rahat yorumlayabilmek için öncelikle kişiler homojen alt gruplara ayrılmıştır 

ve bu gruplandırma işlemi Aglomeratif Hiyerarşik Kümeleme Yöntemi ile yapılmıştır. Bu 

kümeleme analizi sonucu 9 küme elde edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde 2. küme dışında elde 

edilen tüm kümeler için vektör modelin uygun olduğu görülmektedir. Eliptik model ikinci küme 

için en uygun modeldir ve 9 küme arasında istatistiksel olarak anlamlı olan tek küme ikinci 

küme olarak bulunmuştur. İkinci küme eyer noktasına (saddle point) sahiptir. Eyer noktası, 

düşük olan tercihler hızla artmaya başlamadan önceki (veya tam ters yönde azalmadan) eşik 

değerini gösterir. Model eliptik model şeklinde çıktığında, markaların ideal veya anti-ideal 

noktalara olan uzaklığını grafik üzerinden belirlemek zorlaşmaktadır. Eğer modelde ideal veya 

anti-ideal nokta bulunmuyorsa ve sadece eyer noktası varsa sonuçları yorumlamak daha da 

güçleşmektedir.  
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Tablo 1. Kümeleme Analizi Sonuçları 

    Y Model     Nokta Türü            F1                F2 

Küme 1 Vektör -     

Küme 2 Eliptik Saddle 7,111 -0,062 

Küme 3 Vektör - 

  Küme 4 Vektör - 

  Küme 5 Vektör - 

  Küme 6 Vektör - 

  Küme 7 Vektör - 

  Küme 8 Vektör - 

  Küme 9 Vektör -     

Tablo 2. PREFMAP Metodu İle Elde Edilen İstatistiksel Model Parametreleri 

Y SD Kareler 

Toplamı 

Ortalama 

Kareler 

R² F Pr > F F-oranı Pr > F 

Küme 1 8 2,256 0,282 0,774 13,728 0,003   

Küme 2 6 0,190 0,032 0,981 77,276 < 0,0001 76,748 < 0,0001 

Küme 3 8 8,779 1,097 0,122 0,556 0,594   

Küme 4 8 5,887 0,736 0,411 2,794 0,120   

Küme 5 8 4,035 0,504 0,597 5,913 0,027   

Küme 6 8 9,053 1,132 0,095 0,419 0,672   

Küme 7 8 7,979 0,997 0,202 1,013 0,405   

Küme 8 8 5,401 0,675 0,460 3,406 0,085   

Küme 9 8 7,396 0,924 0,260 1,408 0,299   

 

Şekil 3. Şarap Markalarına İlişkin Tercih Haritası 

Şekil 2.’deki Tercih Haritası incelendiğinde birinci kümede yer alan şarap 

tüketicilerinin Diren ve Küp markalarını daha çok tercih etme eğiliminde olduğu görülmektedir. 

Doluca ve Kavaklıdere markaları ise ikinci kümede bulunan kişilere yakın konumlanmıştır. 

Sevilen, Pamukkale, Mey/Kayra, Yazgan,Talay, Kutman ve Turasan markaları birbirine oldukça 
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yakın görünmekte ve 3.,4.,5.,6. ve 9. kümelerin bu markalar ertrafında yoğunlaştığı 

görülmektedir. Sekizinci kümede yer alan kişilerin ise her hangi bir şarap markasına yakınlığı 

gözlenmemektedir. 

 

Şekil 4. Kontur Grafiği 

Şekil 4.’teki Kontur grafiği incelendiğinde birinci kümede yer alan şarap tüketicilerinin 

Diren ve Küp markalarını beğenme oranları %20-%40 arasında olduğu görülmektedir. Doluca 

ve Kavaklıdere markaları ikinci kümede bulunan kişilere yakın konumlanmış ve beğenilme 

oranı %20-%40 arasında yer almaktadır. Sevilen markası %40-%60 oranında beğenilirken, 

Yazgan, Turasan, Kutman, Mey ve Pamukkale markaları ise %60-%80 oranında 

beğenilmektedir. Talay markası ise %80-%100 ile en çok beğenilen marka olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 3, 4, 5, 6, 8, ve 9 numaralı kümelerde bulunan kişilerin şarap markaları ile ilgili 

beğenileri ortalamanın üzerinde (%60-%80) yer almaktadır.  

B. Unfolding Analizi Sonuçları 

Çok Boyutlu Unfolding Yönteminde, özellikle non-metrik olduğunda dejenere sonuçlar 

meydana geldiğinden daha önce bahsetmiştik. DeSarbo ve Rao (1984) ve Heiser’e (1989) göre 

dejenere sonuçlar kendini farklı yolllarla göstermektedir (DeSarbo, Young ve Rangaswamy, 

1997:500). 

En genel dejenerasyon şekli (iki boyutta); ideal noktaların (kişilerin) ve uyarıcıların 

(markaların) eş merkezli (iç içe) daireler içinde yayıldığı durumdur. Bir başka deyişle bir 

noktalar setinin diğer noktalar setini çevrelemesi durumudur.Diğer bir tipik dejenerasyon şekli 

ise, iki noktalar setinin bir ya da birden fazla boyutta birbirinden ayrılması şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır. Örneğin ideal noktalar koordinat sisteminin 1. bölgesine düşmüşken (iki boyutta), 

uyarıcı (stimulus) noktalarının 3. bölgeye düşmesi şeklinde karşımıza çıkabilir. Heiser (1989), 

bunlar dışında bir çok dejenerasyon formu sıralamıştır. Örneğin, dejenere sonuçlar bir veya daha 

fazla nesnenin tüm kişiler tarafından sürekli daha az tercih edilmesi nedeniyle ortaya çıkabilir 

(DeSarbo, Young ve Rangaswamy, 1997:500). 
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Şekil 5. Çok Boyutlu Unfolding (Spss programı ile elde edilen ortak uzay) 

Son olarak tercih verilerinin analizini yapmak ve markalar ile kişilerin ortak uzayda 

birlikte gösterimini elde etmek için SPSS programının Multidimensional Unfolding algoritması 

kullanılmıştır. Unfolding analizi sonucu şarap markaları ve kişilerin ideal noktaları (tercihleri) 

aynı uzayda iki boyutlu olarak Şekil 4’teki gibi elde edilmiştir. Unfolding sonucu elde edilen 

harita, verilen tüm nesneler seti için tercih sıralamalarının açılımını vermektedir. Haritada doğal 

olarak gruplanmış ideal noktalar potansiyel alt segment müşterileri temsil etmektedir. Ancak 

elde ettiğimiz haritada sonuçların okunmasının zor olduğu ve sonuçların yukarıda belirtilen 

birinci türden bir dejenerasyona sahip olduğu görülmektedir. Kişilere ait noktalar (ideal nokta) 

harita içerisinde bir daire oluşturmuş durumdadır ve böyle bir dağılım sonuçların sağlıklı 

yorumlanması güçleştirmektedir. Genel bir değerlendirme yapacak olursak elde edilen sonuçlara 

göre ideal noktaların Kavaklıdere ve Doluca markaları etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. 

Yani kişiler bu iki markayı daha çok tercih etmektedirler. Pamukkale, Turasan ve Yazgan 

markalarına yakın konumlanan noktaların azlığı bu markaların kişilerin ideal noktalarına uzak 

markalar olduğunu ve bu markaların daha az tercih edildiğini göstermektedir 

SONUÇ 

İşletmeler ürünlerini ya da markalarını daha yüksek bir pazar konumuna yükselterek 

rekabet üstünlüğünü sağlamak ister. Artan rekabet ortamında şarap şirketlerinin, rakiplerine 

göre kendi markalarının mevcut durumlarını korumaları ve doğru bir şekilde değerlendirmeleri 

gerekmektedir. Çalışma kapsamında detaylı bir şekilde incelenen Haritalama Metodları stratejik 

pazarlama planlaması sürecinde işletmelere yol göstermekte ve bu değerlendirmeyi doğru 

yapmaları konusunda yardımcı olmaktadır.  

Çalışmada markaların nasıl konumlandırıldığını belirlemek, kişilerin tercihlerini ve 

nitelikler itibariyle markaların nasıl algılandıklarını ortaya koymak amacıyla Çok Boyutlu 

Ölçekleme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Sonuçlar MS Excel için geliştirilen XLSTAT veri 

analizi ve istatistik programı ile elde edilmiştir.  Çalışmanın ilk kısmında şarap niteliklerinin ve 

markaların ortak uzayda birlikte gösterimi elde edilmiştir. Elde edilen harita, şirketlerin 

markalarının tüketiciler gözünde ürünün belirlenen özellikleri açısından nasıl algılandıklarını 

görebilmelerini sağlamaktadır. Niteliklerin ve şarap markalarının birlikte gösterildiği haritada 
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promosyon niteliğinin diğer niteliklerden farklı algılandığı görülmektedir. Promosyon dışındaki 

diğer tüm özelliklerin şarap markası tercihinde ayırıcı bir etkiye sahip olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 Kişilerin tercihlerini ve şarap markalarını bir arada iki boyutlu ortak uzayda 

gösterebilmek ve verilerin tercih haritasını elde edebilmek için XLSTAT programı ile 

PREFMAP metodu uygulanmıştır. PREFMAP analizi sonucu elde edilen Kontur Grafiği’ne 

göre Talay markasının en çok tercih edilen marka olduğu görülmektedir. Çalışmanın son 

bölümünde ise SPSS programında tercih verilerine Çok Boyutlu Unfolding analizi 

uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre kişilerin ideal noktalarına en yakın iki marka 

Kavaklıdere ve Doluca olarak karşımıza çıkmaktadır. En çok tercih edilen marka Talay iken, 

kişilerin ideal noktalarına en yakın iki markanın Kavaklıdere ve Doluca olması ise kişilerin 

tercihlerini ve satın alma eğilimini etkileyen başka faktörler de olabileceğini göstermektedir. 

Çalışmada genel olarak marka çiftlerine ilişkin benzerlik, marka tercihleri ve her bir markanın 

belirlenen özellikleri üzerinden değerlendirilmeleri yapılmıştır. 

 Tüketicilerin tercih ettiği şarap markasına ulaşamadığında bu ürüne en yakın olarak 

algıladığı ürünü tercih ettiği göz önüne alındığında şarap şirketlerinin marka değerlerini 

arttırabilmeleri ve tüketiciler tarafından daha çok tercih edilebilmeleri için rakip markaların 

hangi özelliklerinin tüketici tarafından iyi veya kötü algılandığının da dikkate alınması 

gerekmektedir. Haritalama metodları sonucu elde edilen uzaysal gösterimlerin doğru bir şekilde 

yorumlanması sadece şarap şirketleri için değil, bu sektörde rol oynayan diğer tüm kuruluşlar ve 

politika oluşturucular açısından da önemlidir.  
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TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYE ÜLKELERİNİN SON ON YILDAKİ BÜYÜME 

ORANLARI İTİBARİYLE HİYERARŞİK KÜMELEME ANALİZİ YARDIMIYLA 

KÜMELENMESİ 

Hakan EYGÜ 

Erkan OKTAY 

 

Özet 

Siyasi ve ekonomik işbirliği bakımından geçmişi çok eskilere kadar dayanmaktadır. 

Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ilişkiler son yıllarda Türkiye’nin Birliğe tam 

üyelik yolunda gerçekleştirmiş olduğu reformlarla mesafe kat ederek ilerlemektedir. Bu 

bağlamda günümüz dünyasında modern bir kalkınma ve sosyo-ekonomik ölçütü olan büyüme 

oranı verilerinin incelenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın uygulama bölümünde Avrupa 

İstatistik Ofisi’nin resmi web sayfasından alınan 2004-2014 yıllarına ait gayri safi yurtiçi hâsıla 

değerlerinin büyüme oranlarına göre sınıflandırılmıştır. Bu amaçla, Avrupa Birliği’ne üye 27 

ülke ve Türkiye’yi çok değişkenli istatistik yöntemlerinden biri olan hiyerarşik kümeleme 

analizi metodu kullanılmıştır. Analiz sonuçları, dendrogram ve aglomeratif çizelge ile de 

desteklenmiştir. Sonuç olarak son on yıldaki büyüme performanslarına göre Türkiye’nin AB 

ülkeleri kümeleri içerisindeki yeri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kümeleme Analizi, Hiyerarşik Kümeleme Analizi, Kareli 

Euclidean Uzaklıklar, Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla. 

A Hierarchical Clustering Analysis of Turkey And European Union States with Respect to 

Growth Rates over The Last Decade 

Abstract 

The political relations and economic cooperation between Turkey and the European 

Union have a long history. These relations have taken a milestone step over the past years along 

with several reforms towards a full membership. In this manner, examining growth rate data, a 

modern development and socio-economic measure, is important in today’s world. This paper 

utilized the gross domestic product data obtained from Eurostat to classify them with respect to 

growth rates between 2004 and 2014. For this purpose, a multivariate statistical method, 

namely, hierarchical clustering analysis was performed to cluster Turkey and 27 European 

Union member states and analysis results were confirmed by dendrogram and agglomerative 

charts. Consequently, the place of Turkey among EU member states cluster was determined 

with respect to economic growth performance over the last decade.  

Keywords: Cluster Analysis, Hierarchical Agglomerative Methods, Squared Euclidean 

Distances, Gross Domestic Product. 
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GİRİŞ 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin çok uzun bir geçmişi olduğu 

bilinmektedir. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik süreci, 1963 yılında Türkiye’nin Avrupa 

Ekonomik Topluluğu ile ortaklık anlaşması imzalamasıyla başlamış ve 1987 yılında tam üyeliğe 

başvurmasıyla hızlanmıştır. Türkiye 1999 yılında AB üyeleri tarafından aday gösterilmiş ve 

2005 yılında ise tam üyelik müzakereleri başlamıştır. 

Türkiye’nin 2000’li yıllarda AB ortalamasının çok üstünde bir büyüme hızı 

göstermesine rağmen ekonomideki bazı dalgalanmalar, işsizlik vb. oranlar açısından 

Türkiye’nin halâ AB ortalamasının altında kaldığı gösteriliyor. Bu yüzden bazı AB üyeleri 

Türkiye’nin henüz AB’ye katılmaya hazır olmadığı görüşündedirler. Ayrıca Türkiye’deki hızlı 

nüfus atış oranı da bazı AB ülkeleri tarafından sorun olarak görüldüğünden Türkiye’nin AB’ye 

tam üyelik müzakereleri oldukça yavaş bir şekilde ilerletmektedir. 

Bu sürecin sancılı olmasının arka planında yatan en önemli sebeplerin ekonomik 

gelişmişlik farkı, kültürel farklılıklar ve Kıbrıs müzakerelerindeki anlaşmazlıkların olması ifade 

edilmektedir. Müzakerelerin başlaması için gerekli olan Kopenhag Siyasi Kriterlerini (hukukun 

üstünlüğü, demokrasinin geliştirilmesi, azınlık haklarının korunması gibi) sağlamak için yapılan 

reformlar ve düzenlemeler en azından insan hakları ve işkence gibi konuların Türkiye-AB 

ilişkilerinin gündeminden çıkmasına neden olmuştur. Kültürel farklılığın ve özelinde de 

medeniyet farklılığının bir sorun olup olmayacağı ise çok fazla dillendirilmeyen ve kısmen de 

tartışılmayan bir konudur (Öz vd., 2008:3). 

AB Ülkeleri Türkiye ekonomisinin büyüme hızını görmezden gelerek Türkiye’nin 

henüz AB’ye katılmaya hazır olmadığı görüşündedirler. Bu bağlamda günümüz dünyasında 

modern bir kalkınma ölçütü olan büyüme oranı verilerinin incelenmesi büyük önem arz 

etmektedir.  

Bu çalışmada 2004-2014 yıllarına (son on yıla) ait büyüme oranlarına göre Avrupa 

Birliği’ne üye 27 ülke ve Türkiye hiyerarşik kümeleme analizleri ile kümelere ayrılarak 

araştırılacaktır. Bu şekilde son on yıldaki büyüme performanslarına göre Türkiye’nin Avrupa 

Birliği ülkeleri kümeleri içerisindeki yeri tespit edilecektir. Türkiye ile AB ülkelerinin son on 

yıldaki gayri sarfî yurtiçi hasıla verileri Eurostat’dan alınmıştır. Ülkelerin büyüme oranlarına 

göre sınıflandırılması kümeleme metotları ile yapılmıştır. Bu çalışmadaki uzaklık matrisinin 

belirlenmesinde kareli öklit uzaklığı (squared euclidien distance), ülkelerin 

kümelendirilmesinde ise, hiyerarşik kümeleme metotlarından tek bağlantı metodu (single 

linkage method-nearest neighbour method) ile Ward metodu kullanılmıştır. Kümeleme 

analizinde uzaklıklar, veri matrisinin satırları arasından hesaplanmıştır. Ayrıca analizde verilerin 

normal dağılımlı olması gerektiği varsayımı olmakla birlikte normallik varsayımı prensipte 

kalmakta, uzaklık değerlerinin normalliği yeterli görünmektedir. Elde edilen bulgular ışığında 

verinin yapısı ile ilgili hipotez oluşturmada ve önceden oluşturulan hipotezlere ışık tutmaya 

çalışılmıştır.  

I. KÜMELEME ANALİZİ 

Kümeleme analizi tanımı ilk olarak 1939 yılında Tryon tarafından literatüre tanıtılmıştır 

(Lorr, 1993: 2). Kümeleme analizi, bir araştırmada gözlemlenen birimleri aralarındaki 

benzerliklere göre belirli gruplar içinde toplayarak sınıflandırıp, birimlerin ortak özelliklerini 

ortaya koymayı ve bu gruplar ile ilgili genel tanımlamalar yapmayı sağlayan bir istatistiksel 

yöntemdir (Kaufman ve Rousseeuw, 1990:37).  
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Kümeleme analizi, ham X veri matrisindeki gözlemleri sahip oldukları özellikler 

çerçevesinde kümelemek amacıyla geliştirilmiş yöntemler topluluğu olarak tanımlanabilir. 

Ayrıca yeni elde edilen gözlemler, ayırma analizindeki ayırıcı fonksiyonlar yardımıyla gruplara 

ayrılabilmektedir. Diğer bir yaklaşımla, ayrıma analizindeki fonksiyonlar ileriye yönelik olarak 

kullanılabilmektedir. Kümeleme analizindeki temel amaç ise grupların (kümelerin) elde 

edilmesi, dolayısıyla veride var olan durumun belirlenmesidir. Diğer bir deyişle, kümeleme 

analizinin ileriye yönelik kestirim, vb. amaçlı kullanımı da söz konusu değildir. (Alpar, 

2011:309-310).  

Genel anlamıyla kümeleme analizinin verilerin gruplara ayrılmasında kullanılan bir 

sınıflandırma yöntemi olup gözlenen veriler arasındaki benzerlikleri, uzaklıkları veya 

yakınlıkları tespit etmek olduğu söylenebilir. 

Araştırmacının amacına ve verilerin özelliklerine göre kümeleme analizi gerçek türlerin 

belirlenmesi, model oluşturmak, hipotez testi, gruplar için ön tahmin, verilerin 

değerlendirilmesi, hipotez oluşturma, veri indirgeme gibi farklı amaçlarda da kullanılmaktadır 

(Ball, 1970:3-120; Romesburg, 2004:2-3). 

Kümeleme analizi gözlemleri gruplandırma da son adım olarak görülür. Gözlemlerin 

gruplandırılmasında kullanıldığı için diskriminant analizi ile benzerlikler içerir; ancak 

diskriminant analizinde gruplar daha önceden belirlenir ve analiz süresince değişmez. 

Kümeleme analizinde ise bu belirleme analiz sonucunda elde edilir (Anderberg, 1973:2). 

Kümelemede kullanılan gözlemler tüm değişkenler üzerindeki değerlerini hesaplayarak 

ortaya çıkacak gruplara ve kümelere odaklanılır. Kümeleme analizi sonucunda elde edilen 

kümelerin kendi içerisinde homojen, kendi aralarında ayrı bir yapıda olması beklenir (Brian vd., 

2011:7). 

A. KÜMELEME ANALİZİNİN VARSAYIMLARI 

Kümeleme analizi, gözlemlerin yapısal özelliklerini değerlendirmek için geliştirilmiş 

objektif bir yöntemdir. Kümeleme analizinde araştırmacıların ana kütlenin yapısını doğru bir 

biçimde temsil eden, güvenilir bir örneklem seçimi yapmaları gerekmektedir. Araştırmacılar 

şunun farkına varmalı ki kümeleme analizinin başarısı iyi bir örneklem seçimine bağlıdır. Bu 

nedenle, tüm çabaları güvenilir bir örneklem seçimi yapmak ve sonuçları, ana kütlenin yararına 

olacak şekilde genelleştirebilmek yönünde olmalıdır. Değişken sayısı çoğaldıkça, gözlem 

sayısının da artması gerekir (Kalaycı, 2010:358). 

 Kümeleme analizi, diğer birçok çok değişkenli analizde olduğu gibi aşırı değerlere 

(diğer gözlemlerden oldukça farklı olan gözlemler) karşı duyarlıdır. Bu nedenle, çalışmadaki 

verilerin çalışmaya başlamadan önce aşırı gözlemler açısından gözden geçirilmesi 

gerekmektedir (Alpar, 2011:312). 

Uzaklık ölçüleri içerisinde en çok kullanılan Euclidyen uzaklık ölçüsüdür. n boyutlu bir 

anakütlede iki nokta arasındaki Euclidyen uzaklık, 





n

1k

2

jkijij )XX(d    (1) 

formülü ile elde edilir. Xij ve Xjk değerleri k adet değişkenin i ve j koordinatındaki değerlerini 

ifade eder. Objeler birbirinden farklı ölçüm birimleriyle ölçülmüş değişkenlere göre 
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kümelenecekse, değişkenler önce standart değerlere dönüştürülmeli ve sonra Euclidyen 

uzaklıklar hesaplanmalıdır.  

Euclidyen uzaklıkları kullanarak bazı hiyerarşik kümeleme metotları yardımıyla 

kümeleme yapıldığında mantıksız sonuçlarla karşılaşılabilir. Bu problemi gidermek için 

başvurulacak yollardan biri kümeleme yaparken kareli Euclidyen uzaklıkları kullanmaktır. 

Kareli Euclidyen uzaklıklar Formül 1’deki ifadenin karesi alınarak 






n

1k

2
jkij

2

ij
)XX(d    (2) 

şeklinde elde edilir. Aşağıda izah edilecek olan kümeleme metotlarından son üçünün mantıklı 

sonuçlar verebilmesi için kareli Euclidyen uzaklıklar kullanılmalıdır (Oktay, 2001:329-330). 

II. HİYERARŞİK KÜMELEME METOTLARI 

Hiyerarşik kümeleme metotları, birimleri birbirleri ile değişik aşamalarda bir araya 

getirerek ardışık biçimde kümeler belirlemeyi ve bu kümelere girecek elemanların hangi uzaklık 

(ya da benzerlik) düzeyinde küme elemanı olduğunu belirlemeye yarayan yöntemdir (Yaz, 

2014:9). Gruplayıcı ve bölücü olmak üzere iki hiyerarşik yöntem mevcuttur. Gruplayıcı 

hiyerarşik yöntemde her birimin veya her gözlem başlangıçta bir küme olarak kabul edilir. Daha 

sonra en yakın iki küme (veya gözlem) yeni bir kümede toplanarak birleştirilir. Böylece her 

adımda küme sayısı bir azaltılır. Bu süreç dendrogram veya ağaç grafiği adı verilen şekilde 

gösterilebilir (Çelik, 2013:181). 

Kümeleme işlemi dört adımda gerçekleşmektedir. 

1. Adım: n tane birey, n tane küme olarak kabul edilir. 

2. Adım: En yakın iki küme birleştirilir. 

3. Adım: Küme sayısı bir indirgenerek yinelenmiş uzaklıklar matrisi bulunur. 

4. Adım: 2 ve 3 nolu adımalar n-1 kez tekrarlanır (Tatlıdil, 2002). 

Başlıca yedi tür hiyerarşik kümeleme metodu vardır. Bunlar tek bağlantı metodu, tam bağlantı 

metodu, tartısız eşlenik grup ortalaması metodu, tartılı eşlenik grup ortalaması metodu, tartısız 

eşlenik grup merkezi metodu, tartılı eşlenik grup merkezi (medyan) metodu ve Ward 

metodudur.  

A. TEK BAĞLANTI METODU 

Tek bağlantı metodu ilk olarak Florak (1951) tarafından açıklanmıştır. Bu yönteme en 

yakın komşu (Nearest Neighbour) metodu da denir. Tek bağlantı metodu, uzaklıklar matrisini 

birbirine en yakın (en küçük uzaklığa sahip) veri ya da verileri birleştirmeye dayanılarak 

oluşturulur (Johnson ve Wichern, 2007:682). Bu yöntem, farklı veri yapılarındaki 

kümelenmelerin tanımlanabilmesi açısından sıklıkla tercih edilir. Kümeleme sürecinin başında, 

uzaklıklar matrisindeki en küçük uzaklığa sahip iki gözlem dikkate alınır ve birinci küme 

oluşturulur. Daha sonra bir sonraki en küçük uzaklık bulunur. Bu aşamada, yeni gözlem ya ilk 

iki gözlemin oluşturduğu kümeye katılır ya da iki elemanlı yeni başka küme oluşturulur. Bu 

süreç tüm gözlemler tek bir kümede toplanana kadar tekrarlayarak devam eder (Alpar, 

2011:316).  

 Her aşamada p kümesi ile q kümesi birleştirildikten sonra oluşan yeni küme (t kümesi) 

ile birleştirilen diğer bir küme (r kümesi) arasındaki benzerlik şöyle ifade edilir. Kümenin daha 
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önce oluşan i. ve j. Kümelerle olan uzaklık ölçüsü dij ile gösterildiğinde, t kümesi ile r 

kümesinin birbirine en yakın olan iki değeri arasındaki uzaklık 

)d,dmin(d qrprtr                                  (3) 

şeklinde ifade edilir. t kümesi ile r kümesi birleştirilmişse, elde edilen kümedeki bir değerin en 

yakın komşusuna olan uzaklığı en fazla dtr kadar olur (Anderberg, 1973: 137). 

B. TAM BAĞLANTI METODU 

Horn (1943) bu metodu test değişkenlerini kümelemek için kullanmıştır. Sorensen 

(1948), ekoloji ile ilgili çalışmalarda kullanmak için bu metodu geliştirmiştir. McQuitty (1961) 

tür analizlerini ve sıralı tür analizlerini (1963) ileri sürmüştür (Lorr, 1993: 63). Bu metot en 

uzak komşu olarak da ifade edilir ve en uzak iki veriden başlar. 

Tam bağlantı metodu tek bağlantı metodunun tam tersi bir mantıkla kümeleme yapmayı 

sağlar. Her aşamada p kümesi ile q kümesi birleştirildikten sonra oluşan yeni küme (t kümesi) 

ile başka bir küme (r kümesi) arasındaki benzerlik şöyle ifade edilir. Uzaklık ölçüsü dij ile 

gösterildiğinde, t kümesi ile r kümesinin birbirine en uzak olan iki değeri arasındaki uzaklık 

)d,d(maksd qrprtr                                  (4) 

şeklinde ifade edilir. Eğer t kümesi ile r kümesi birleştirilirmişse, elde edilen kümedeki bir 

değerin en uzak komşusuna olan uzaklığı en fazla dtr kadar olur. dtr değeri, t kümesi ve r kümesi 

birleştirildikten sonra elde edilen kümeyi kavrayan en küçük dairenin çapıdır (Johnson ve 

Wichern, 2007: 743-745). 

C. ORTAKLAMA BAĞLANTI METODU 

Bu metot da işleme tek bağlantı ve tam bağlantı tekniklerinde olduğu gibi başlanır. 

Ancak kümelemede esas alınan bir küme içindeki birim ile diğer küme içindeki birimler 

arasındaki ortalama uzaklıklar kullanılır. Ortalama bağlantı tekniğinde kümeler küçük 

varyanslar ile birbirine bağlanarak bir kümenin tam ortasına düşen gözlem esas alınır (Hubert, 

1974:698-704). 

D. WARD METODU 

Ward metodun da bir kümenin ortasına yer alan gözlemin, aynı kümenin içinde bulunan 

gözlemlerden ortalama uzaklığı esas alınarak kareler toplamından yararlanılır (Sharma ve 

Wadhawan, 2009:12). Bu nedenle, araştırıcının daha çok yakın gözlem sayılı kümelenmeler 

beklentisi içinde olduğu durumlarda kullanılması önerilir. Aşırı değerlerden etkilenir. Ward 

yönteminde genellikle kare öklit uzaklığından yararlanılır (Alpar, 2011:325). 

h kümelerinin k ıncısındaki mk veri ünitelerinin j incisi için n değişkenlerinin i incisinden elde 

edilen ölçüm xijk ile gösterilecektir. Buna göre k ıncı kümedeki veri üniteleri için i inci 

değişkenin ortalaması 







kmj

1j

kijk m/xx                                  (5) 
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formülüyle elde edilir. k kümesi için hata kareler toplamı, k kümesindeki her bir veri 

noktasından k kümesinin ortalama vektörüne olan Euclidyen uzaklıklar toplamı ve k kümesi 

ortalaması etrafındaki grupiçi kareli sapmalar 

 





















ni

1i

mj

1j

ni

1i

2

ikk

2

ijk

ni

1i

mj

1j

2

ikijkk

kk

xmx)xx(E                                                  (6) 

şeklinde gösterilebilir. Kümeler topluluğu için grup içi hata kereler toplamının toplamı 







hk

1k

kEE                                  (7) 

formülüyle bulunur. Başlangıçta m adet veri ünitesi varsa, işe başlarken her veri ünitesinin 

kendi içinde bir küme oluşturduğu varsayılır. Bu sebeple başlangıçta her küme için Ek = 0 kabul 

edilir. Ward metoduna göre, her aşamada toplam grupiçi kareler toplamı E’deki minimum artışı 

doğurabilecek kümeler bulunarak birleştirilir. Birleştirilecek kümeler p kümesi ile q kümesi ise 

elde edilecek t kümesinin E’de meydana getirdiği artış, 
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q
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                                             (8) 

formülü yardımıyla bulunur. Yeni küme için i inci değişkenin ortalaması 

iqqippitt xmxmxm         (9) 

ilişkisinden bulunur. Her iki tarafın karesi alındığında 

iqipqp

2

iq

2

q

2

ip

2

p

2

it

2

t xxmm2xmxmxm        (10) 

bulunur. Ortalamaların çarpımı 

2

iqip

2

iq

2

ipiqip )xx(xxxx2        (11) 

şeklinde yazılabilir. Böylece 

2

iqipqp

2

iqqpq

2

ipqpp

2

it

2

t )xx(mmx)mm(mx)mm(mxm        (12) 

elde edilir. 
qpt mmm  ’dur. Formül 16’daki eşitliğin her iki tarafı 

2

tm ’ye bölündüğünde 

2

iqip2

t

qp2

iq

t

q2

ip

t

p2

it )xx(
m

mm
x

m

m
x

m

m
x         (13) 

bulunur. Formül 10’daki ifade Formül 9’daki yerine yazıldığında 
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elde edilir. Görüldüğü üzere hata kareler toplamındaki minimum artış, birleştirilen kümelerin 

merkezleri arasındaki kareli Euclidyen uzaklıkla orantılıdır. Bu sonuç tartılı eşlenik grup 

merkezi metodundan farklıdır. Hata kareler toplamı fonksiyonu azalmayan bir fonksiyondur ve 

bu metodun tersi bir fonksiyonun kullanılabilmesi mümkün değildir. 

p kümesi ile q kümesinin birleşmesiyle elde edilen kümeye t kümesi ve başka bir kümeye r 

kümesi denirse potansiyel olarak r ve t kümesinin birleştirilmesinden kaynaklanan E’deki artış 
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rt )xx(
mm

mm
E         (15) 

eşitliği ile hesaplanır. Eşitlik 19’un sağ tarafındaki 
2

itir )xx(   ifadesinde itx  yerine 

tiqqippit m/)xmxm(x   yazılır ve 
qpt mmm   olduğu dikkate alınırsa 
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şeklinde yeniden yazılabilir. Bu ifade Formül 20’deki yerine yazılırsa 
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bulunur. Böylece Formül 19’u kullanarak 

 pqrrqqrrppr

tr

rt EmE)mm(E)mm(
mm

1
E 


          (18) 

yazılabilir. Bütün bu izahlardan sonra Ward metodunun uygulanışı dört safhada gerçekleşir. 

1. Benzerlik matrisini (dij = Eij olmak üzere) oluşturmak. 

2. Her aşamada hata kareler toplamını en az artıracak iki küme (p kümesi ve q kümesi) 

birleştirilir (t kümesi). 

3. Benzerlik matrisindeki değerler Formül 23’e göre düzenlenir. Formül 24’teki ilişkiden 

hareketle hata kareler toplamındaki artış hesaplanabilir. 

pqE
2

1
EE           (19) 

4. İkinci ve üçüncü maddedeki işlemler m adet veri ünitesi için m – 1 defa tekrar edilerek 

kümeleme işlemine son verilir (Oktay, 2001:333-336).  
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III. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Gayri safi yurtiçi hasılanın ülkelere göre dağılımı, o ülkedeki bölgeler ve illerin 

gelişmişlik düzeyini ortaya koyan göstergelerden biridir. Bu düşünceden hareketle bir bölgedeki 

iller arasındaki gelişmişlik farkları ortaya konulabilir (Güler, 1999:68). Bu çalışmada, 

Eurostat’dan alınan 2004-2014 yılları arasında 27 Avrupa Birliği ülkesi ve Türkiye’ye ait 11 

değişken üzerinden gayri safi yurtiçi hasıla değerleri büyüme değerleri itibariyle kümelenmesini 

amaçlamaktadır. Ülkelerin büyüme oranlarına göre sınıflandırılması kümeleme metotları ile 

yapılmıştır. Kümeleme analizinde uzaklıklar, veri matrisinin satırları arasından hesaplanmıştır. 

Tablo 3.1’de AB ve Türkiye’ye ait 2004-2014 yılları arasındaki GSYH değerlerindeki artış 

oranları verilmiştir.  

Tablo 3.1. AB ve Türkiye’ye Ait Büyüme Oranları 

Ülkeler 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Almanya 1,3 0,9 3,9 3,5 1,4 -5,3 4,3 3,7 0,2 0,0 1,2 

Avusturya 2,1 1,4 2,8 3,3 1,2 -4,0 1,7 2,5 0,3 -0,3 -0,4 

Belçika 3,2 1,5 1,8 2,6 -0,1 -3,0 1,8 0,9 -0,5 -0,4 0,9 

İngiltere 2,0 2,2 2,0 1,8 -1,3 -4,9 0,7 1,1 0,5 1,5 2,1 

Bulgaristan 7,4 8,0 7,6 8,5 6,4 -3,6 0,7 2,2 0,8 1,9 2,1 

Çek Cumh. 4,9 6,2 6,5 5,0 1,7 -5,4 2,0 2,2 -1,0 -0,5 1,8 

Danimarka 2,4 2,1 3,5 0,4 -1,3 -5,6 1,2 0,7 -0,4 -0,6 0,7 

Estonya 7,0 10 10,9 8,4 -5,1 -14,6 1,2 0,7 -0,4 -0,6 0,7 

Finlandiya 3,6 2,4 3,7 4,7 0,3 -8,7 2,5 2,1 -1,9 -1,2 -1,1 

Fransa 2,0 0,8 1,7 1,7 -0,4 -3,4 1,5 1,6 -0,3 0,2 -0,3 

Hırvatistan 4,0 4,1 4,8 5,1 2,1 -7,3 -1,4 0,0 -1,9 -0,8 0,2 

Hollanda 1,7 1,9 3,4 3,5 1,3 -4,3 0,9 1,2 -1,4 -0,8 0,6 

İrlanda 2,6 4,0 3,6 2,4 -4,2 -6,5 -0,1 2,2 -0,1 1,2 4,9 

İspanya 1,6 1,8 2,5 1,8 -0,5 -4,4 -0,4 -1,4 -2,7 -1,3 1,6 

İsveç 3,9 2,4 4,1 2,6 -1,3 -6,0 5,1 1,9 -1,0 0,4 1,3 

İtalya 0,8 0,3 1,6 0,9 -1,8 -6,0 1,3 0,2 -3,3 -2,2 -0,6 

Kıbrıs 3,2 2,4 2,8 2,7 1,1 -4,6 -1,3 -2,1 -3,9 -5,7 -1,4 

Letonya 9,5 11,9 12,9 10,8 -2,6 -12,9 -1,7 8,2 5,3 4,1 3,3 

Litvanya 7,8 9,5 9,1 12,4 3,7 -13,9 3,8 8,5 5,2 4,6 4,0 

Lüksemburg 3,0 1,6 3,5 6,6 -2,6 -7,1 3,7 0,2 -3,1 1,7 1,6 

Macaristan 5,2 4,6 4,0 0,6 1,0 -6,4 1 2,0 -1,2 2,2 4,0 

Malta -0,2 3,1 1,5 3,6 2,7 -3,2 3 1,5 2,1 3,1 2,7 

Polonya 5,2 3,6 6,3 7,2 3,9 2,5 2,7 5,0 1,5 1,3 3,4 

Portekiz 1,6 0,6 1,4 2,3 0,1 -3,1 1,9 -1,7 -3,6 -0,6 1,5 

Romanya 9,0 4,8 8,7 8,5 10,3 -6,3 -0,2 1,6 1,1 3,9 3,3 

Slovakya 5,2 6,3 8,4 10,7 5,5 -5,7 4,8 3,4 1,4 1,3 2,4 

Slovenya 4,3 3,8 5,3 6,4 3,1 -8,7 0,9 0,5 -2,9 0,0 -1,2 

Türkiye 9,4 8,4 6,9 4,7 0,7 -4,8 9,2 8,5 2,1 4,0 3,0 

Ülkelere Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) (http://ec.europa.eu/eurostat) 

http://ec.europa.eu/eurostat
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Bu çalışmada uzaklık matrisinin belirlenmesinde kareli öklit uzaklığı (squared euclidien 

distance), ülkelerin kümelendirilmesinde ise, hiyerarşik kümeleme metotlarından tek bağlantı 

metodu (single linkage method-nearest neighbour method) ile Ward metodu kullanılmıştır. 

Algomeratif tablo’da katsayı (coefficients) kullanılarak birbirlerine büyüme oranları en çok 

benzeyen ülkeler eşleşmiştir. Bu durum Tablo 3.2’de gösterilmiştir. Bu metot da küme, her bir 

ülkeyi gruplandırarak işleme başlar ve gruplar hiyerarşik olarak büyük bir küme oluşturuncaya 

kadar devam eder. İşlemin başında gözlem sayısından bir eksik sayıda küme bulunur. Sonra 

birinci basamakta birbirine en çok benzeyen ülkeler bir küme oluştururken, bunu takiben yeni 

bir ülke veya başka ülkelerin oluşturduğu yeni bir küme eklenir ve böylece üçüncü bir küme 

oluşur. Böylece küme bir kez oluştuktan sonra tekrar ayrılmaz ve diğer kümelerle birleşir. Bu 

durum aglomeratif hiyerarşik küme metodun da gruplar bölünüp yenilerinin oluşması hiçbir 

zaman geçekleşmeyeceğini gösterir. 

Tablo 3.2. Küme Değerlerinin Profiline Ait Aglomeratif Tablo 

Sıra Küme 1 Küme 2 Katsayı Sıra Küme 1 Küme 2 Katsayı 

1 Avusturya Fransa 2.710 15 Polonya Slovakya 211.627 

2 Belçika  Hollanda 6.400 16 Avusturya İspanya 246.755 

3 İspanya Portekiz 12.220 17 Almanya Malta 283.578 

4 Avusturya Belçika 18.450 18 Letonya Litvanya 330.185 

5 İngiltere Danimarka 25.560 19 Bulgaristan Polonya 378.900 

6 Hırvatistan Slovenya 33.585 20 Çek Cumh. Kıbrıs 437.809 

7 Almanya İsveç 45.150 21 Almanya İrlanda 513.286 

8 Avusturya İngiltere 58.543 22 Almanya Avusturya 616.639 

9 Finlandiya Hırvatistan 74.307 23 Bulgaristan  Türkiye 730.304 

10 İspanya İtalya 90.588 24 Estonya Letonya 845.863 

11 İrlanda Macaristan 109.333 25 Almanya Çek Cumh. 968.981 

12 Bulgaristan Romanya 130.253 26 Bulgaristan  Estonya 1341.316 

13 Almanya Lüksemburg 154.025 27 Almanya Bulgaristan 2304.025 

14 Çek Cumh. Finlandiya 180.400     

Yukarıda belirtildiği gibi ilk satır, kümeleme analizinin ilk aşamasını gösterir ve 27 

kümeden oluşur. Sonuçlara göre birbirine en çok benzeyen ülkeler ilk sırada Avusturya ile 

Fransa (2.710) olurken, birbirine en az benzeyen ülkeler 27. sırada Almanya ile Bulgaristan 

(2304.025) olduğu görülür. Birbirine en çok benzeyen diğer ülkeler Belçika-Hollanda, İspanya-

Portekiz ülkeleridir. Birbirine en az benzeyen diğer ülkeler ise Bulgaristan-Estonya ve 

Almanya-Çek Cumhuriyeti ülkeleri olduğu görülür. 

Şekil 1’deki dendogram (ağaç grafiği) Ward metoduna göre AB ve Türkiye’nin GSYH 

değerleri itibariyle kümelenişinin göstermektedir. 
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Şekil 1. AB ve Türkiye’nin GSYH’deki Artışa Göre Kümelenmesi 

Dendrogramda, yatay eksende, yeniden ölçeklendirilmiş bağlantı uzaklıkları, dikey 

eksende ise ülkeler verilmiştir. Dendrogram incelendiğinde, yatay eksen boyunca sağa doğru 

gidildikçe birbirine uzaklıkları daha az olan çok sayıda ülkeyi içine alan sayıca daha az yeni 

küme oluşumlarının ortaya çıktığı görülmektedir. Burada küme içerisindeki homojen yapıyı ve 

kümeler arasındaki heterojen yapıyı bozmamak suretiyle küme sayısı belirlenmiş, bu durum 

belirlenirken yatay eksen boyunca sağdan sola doğru gidilerek birleşimler arasındaki boşluklar 

dikkate alınmıştır. Dendogram yaklaşım 3 birim arası mesafede 5 kümeye işaret etmektedir. 

Burada ülkeler arası büyüme oranlarına ilişkin farklılıkların daha iyi konulması bakımından 

küme sayısının 5 olarak alınması uygun bulunmuştur. 

28 ülke için oluşturulan 27 ülke arasında birbirine en çok benzeyen ülkeleri ortaya 

çıkarmak amacıyla uygulanan hiyerarşik kümeleme analizi sonuçlarına göre anlamlı kümeleme 

en fazla beşli sınıflandırma sonucunda elde edilmiştir. Sonuçlar Tablo 3.3’de verilmiştir. 
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Tablo 3.3. Büyüme Oranlarına Göre AB ile Türkiye Arasındaki Uzaklık Matrisi ve Küme 

Oluşumları 

Ülke K.Ö.U 1 2 3 4 5 

TR 0    Türkiye  

ALM 2.710  Almanya    

AUS 6.400 Avusturya     

BEL 12.220 Belçika     

ING 18.450 İngiltere     

BUL 25.560    Bulgaristan  

ÇEK 33.585   Çek Cumh.   

DAN 45.150 Danimarka     

EST 58.543     Estonya 

FIN 74.307   Finlandiya   

FRS 90.588 Fransa     

HIR 109.333   Hırvatistan   

HOL 130.253 Hollanda     

IRL 154.025  İrlanda    

ISP 180.400 İspanya     

ISV 211.627  İsveç    

ITA 246.755 İtalya     

KIB 283.578   Kıbrıs   

LET 330.185     Letonya 

LIT 378.900     Litvanya 

LÜK 437.809  Lüksemburg    

MAC 513.286  Macaristan    

MAL 616.639  Malta    

PLO 730.304    Polonya  

POR 845.863 Portekiz     

ROM 968.981    Romanya  

SLA 1341.316    Slovakya  

SLO 2304.025   Slovenya   

Tablo 3.3, küme oluşumlarını ve AB üye ülkeleri ile Türkiye arasındaki kareli öklid 

uzaklıkları göstermektedir. Burada AB’nin eski üyelerinden 9 tanesinin birinci küme içinde yer 

aldıkları görülmektedir.  

AB’nin 2004’ten önceki (eski) üyelerinin yer aldığı ülkeler (Avusturya, Belçika, 

İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya,  Portekiz) aynı kriterler bakımından 

gelişmişlik göstererek birinci kümede toplandığı görülmektedir. Bu ülkelerin gayri safi yurtiçi 

hasıla büyüme oranları da incelendiğinde düşük büyüme sürecinin devam ettiği görülmektedir. 

Büyüme oranları bakımından kümeler arasında bir karşılaştırma yapılırsa, Türkiye’nin eski 

üyelerden olan Avusturya, Belçika, İngiltere ve Danimarka’nın farklı kümede olmasına rağmen 

kareli öklid uzaklık değerlerinin yakın olduğu görülür. 

Birliğin eski üyeleri olan Almanya, İrlanda ve Lüksemburg’dan oluşan ve yeni 

üyelerden İsveç, Macaristan ve Malta aynı kriterler bakımından gelişmişlik göstererek ikinci 

kümede yer almıştır. Kümeler arasında bir karşılaştırma yapılacak olursa, büyüme oranları 

bakımından Türkiye’ye en yakın ülke Almanya olduğu görülür. 

AB’nin eski üyelerinden iki tanesi (Çek Cumhuriyeti ve Finlandiya) ile diğer üyelerden 

Hırvatistan, Kıbrıs ve Slovenya aynı kriterler bakımından gelişmişlik göstererek üçüncü kümede 
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yer almıştır. Ancak eski üyelerden Çek Cumhuriyeti’nin büyüme oranları Türkiye’ye daha 

yakındır. 

Türkiye, Bulgaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya aynı kriterler bakımından 

gelişmişlik göstererek dördüncü kümeyi oluştururlar. Ancak aynı küme içerisinde gayri safi 

yurtiçi hâsıla değerlerini etkileyen faktörler bakımından Polonya, Romanya ve Slovakya’nın 

Türkiye’ye daha uzak olduğu görülür. 

Bu kümede yer alan Bulgaristan, gayri safi yurtiçi hâsıla değerlerinin büyüme oranları 

bakımından önceki kümelerde yer alan Almanya, Avusturya, Belçika ve İngiltere ile 

karşılaştırıldığında bu ülkelerden sonra gelmektedir. 

AB’ne 2004 yılında üyelikleri kabul edilen Estonya, Letonya ve Litvanya ise beşinci 

kümede yer almaktadırlar. Bu ülkelerin büyüme oranları Türkiye’nin büyüme oranlarına en 

uzaktır. 

SONUÇ 

 Bu çalışmada, tam üyelik müzakerelerine başlamış olan Türkiye’nin gayri safi yurtiçi 

hasıladaki artış oranları bakımından AB ülkeleri ile hiyerarşik kümeleme metodu kullanılarak 

kümelendirilmiştir. Bu analiz ile gruplanmamış verileri benzerliklerine göre gruplamak ve 

çalışmaya uygun özetleyici bilgiler elde etmektir. Bu amaçla çalışmada 2004-2014 dönemi 

verileri ele alınmıştır. Bu verilere çok değişkenli istatistik metotlardan olan hiyerarşik 

kümeleme analizleri uygulanarak büyüme oranlarına göre ülkeler kümelere ayrılarak 

araştırılmıştır. Bu şekilde son on yıldaki büyüme performanslarına göre Türkiye’nin Avrupa 

Birliği ülkeleri kümeleri içerisindeki yeri tespit edilmiştir. 

  Elde edilen sonuçlar, son on yıllık verilere göre gelişmiş ekonomiye sahip AB 

ülkelerinin durgunluk ve düşük büyüme riskiyle karşı karşıya olduğunu göstermektedir. 

Bununla birlikte gelişmekte olan ekonomiye sahip AB üyeleri ve Türkiye’nin son on yıldaki 

ortalama büyüme oranlarının daha iyi olduğunu göstermektedir. Türkiye büyüme oranları 

itibariyle en iyinin bir altında yer alan dördüncü kümede yer almaktadır. Bu kümede Türkiye 

son yıllarda ekonomisi istikrarlı bir şekilde yüksek büyüme oranlarıyla büyüyen Bulgaristan, 

Polonya, Romanya ve Slovakya ile birlikte yer almaktadır. Türkiye sürdürülebilir büyüme 

oranlarıyla büyümeye devam ettiği sürece Birliğin ekonomik kriterlerini orta vadede 

yakalayacak gibi görünmektedir. 
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VERİ MADENCİLİĞİ İLE DAİRE FİYATLARINA ETKİ EDEN DEĞİŞKENLERİN 

BELİRLENMESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ 

Bülent ALTUNKAYNAK*       

Ahmet KOCATÜRK** 

 

Özet 

Bu çalışmada veri madenciliği teknikleri kullanılarak konut fiyatları üzerinde etkili 

olabilecek değişkenler belirlenmiştir. Çalışma verisi 2014 yılında internet emlak sitelerinden 

seçilen Ankara ilindeki 90479 daire ilanından oluşmaktadır. Çalışmada yer alan değişkenler 

daire fiyatı, oda sayısı, metrekare, bina yaşı, binadaki kat sayısı, dairenin bulunduğu kat, site 

içerisinde olup olmaması, ısıtma sistemi ve bulunduğu ilçedir. Daire fiyatı cevap değişkeni 

olarak alınmış ve daire fiyatı üzerinde ayırt edici özelliğe sahip değişkenlerin belirlenmesi için 

veri madenciliği teknikleri kullanılmıştır. 

 Anahtar Kelime: Daire Fiyatı, Veri Madenciliği Teknikleri 

Abstract 

In this study variables that could have an impact on housing prices have been 

determined by using data mining techniques. The study data consist of 90479 apartments in 

Ankara province selected from internet real estate sites in 2014. Variables involved in the study 

are the apartment price, the number of rooms, square meter of building age, number of floors, 

the floor of apartment, whether it is in the site or not, heating system and the district where it is 

located. The price of the apartment was taken as answer variant. Data mining techniques are 

used for determining variables with distinctive features on the price of a flat. 

 Key Words: The Price of the Apartment, Data Mining Techniques 

 

GİRİŞ 

Konut alım satımında belirlenmiş olan minimum bedele rayiç bedel denir. Normal 

şartlarda rayiç bedelin güncel piyasa koşullarında olması gerekir. Rayiç bedeli etkileyen 

faktörler aynı zamanda piyasa koşullarını da etkiledikleri için bu bedelin gerçekçi hesaplanması 

önemlidir. Ancak bu bedeller güncel bir şekilde hesaplanmadığından konutların gerçek 

fiyatlarının çok altında kalmaktadır. Maliye bakanlığı internet siteleri ve gazetelerdeki konut 

satış bedelleri ile tapu müdürlüklerine beyan edilen bedeller arasındaki büyük fark olduğunu 

tespit etmiştir (sabah.com.tr). Dolayısıyla Türkiye’deki en büyük problemlerden birisi tapuda 

konutun satış fiyatı üzerinden değil de belediyelerin belirlediği rayiç bedel üzerinden işlem 

yapılarak daha az vergi ödenmesidir. Bu nedenle maliye bakanlığı emlak satışlarını yakın takibe 

almışlar ve konut satış fiyatı ile beyan edilen fiyat arasında fark olması halinde ceza 

keseceklerini açıklamışlardır (Doğan, 2012). 
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Bu çalışmada amaç, konuta ilişkin konum, metrekare, oda sayısı, ısıtma biçimi, vb. 

özellikler bilindiğinde konutun gerçek değerinin istatistiksel tekniklere dayalı olarak 

kestirilmesidir. Bu sayede her konutun gerçek değerine göre ortalama bir fiyat belirleyip konut 

satışı sırasında alınan verginin bu değer üzerinden hesaplanması sağlanabilir 

(milliyetemlak.com).  

Bu amaçla internet emlak ilanı sitelerindeki verilerden yararlanılmış ve başkent Ankara 

için örnek bir çalışma yapılmıştır. Emlak siteleri bu anlamda büyük veri yığınları 

sunabilmektedir. Bu tarz verilerin analizinde veri madenciliği yöntemleri yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Veri madenciliği, çok büyük miktardaki verilerin içindeki ilişkileri 

inceleyerek aralarındaki bağlantıyı bulmaya yardımcı olan ve veri tabanı sistemleri içerisinde 

gizli kalmış bilgilerin çekilmesini sağlayan veri analizi tekniğidir (Dunham, 2003). Veri 

madenciliğinde en yaygın kullanılan yöntem ise karar ağaçlarıdır. Karar ağaçları kolay 

uygulanabilmesi ve sonuçların anlaşılabilir olması nedeniyle yaygın olarak kullanılan veri 

madenciliği tekniklerindendir (Frawley ve ark. 1992; Nazem ve Shin, 1999). 

I. MATERYAL VE YÖNTEM 

A. AMAÇLAR 

Bu çalışmanın temel olarak üç amacı vardır. Birincisi daire fiyatları üzerinde etkili olan 

değişkenleri belirlemektir. İkincisi değişkenlerin aldıkları değerlere göre ortalama daire fiyatını 

kestirmektir. Üçüncüsü ise bunları yapmak için gerekli olan yöntemleri Weka 3-7-13 kullanarak 

uygulamak ve sonuçların geçerliliğini test etmektir.   

B. ÇALIŞMA VERİSİ 

Çalışmanın verisini 2014 yılında sahibinden.com sitesinde yer alan Ankara iline ait 

daire satış ilanları oluşturmaktadır. Bu yıla ait toplam ilan sayısı toplam 120000 civarındadır. 

Bu veriden tekrar eden, hatalı girişlere sahip olan ve kayıp veriye sahip ilanlar çıkartılmıştır. 

Geriye kalan 90479 daire ilanı çalışmaya dâhil edilmiştir. 

C. DEĞİŞKENLER 

Çalışmaya dâhil edilen değişkenler aşağıda verilmiştir. 

Oda Sayısı (OS) : Oda sayısı şu şekilde sınıflandırılmıştır: [1], [2], [3], [4], [5,].  

Daire Büyüklüğü (DB) : Metrekare (m2) cinsinden dairenin büyüklüğünü göstermektedir.  

Bina Yaşı (BY) : Yıl olarak binanın yaşını göstermektedir. Sınıflar: [0-4], [5-10], [11-15], [16-

20], [21-25], [26-30], [31,].  

Binadaki Kat Sayısı (BKS) : Daireler binadaki kat sayısına göre 5 sınıfa ayrılmıştır: [1-3], [4-

6], [7-9], [10-12], [13,].  

Daire Katı (DK) : Dairenin bulunduğu katı göstermektedir: [Zemin veya altı], [1], [2], [3], 

[4,]. 

Site İçerisinde Olup Olmaması (Site) : Dairenin site içerisinde yer alıp almamasını 

göstermektedir 1=Evet; 2=Hayır 

Isıtma Sistemi (IS) : Dairedeki ısıtma sistemini gösterir: 1=Kombi; 2=Merkezi sistem; 3=diğer 
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İlçe: Dairenin bulunduğu ilçe 1=Altındağ, 2=Çankaya, 3=Etimesgut, 4=Keçiören, 5=Mamak, 

6=Yenimahalle 

Fiyat: Dairenin ilanda yer alan fiyatı (TL). 

Kategorik değişkenlere ait frekans dağılımları Tablo 1 de verilmiştir. 

Tablo 1. Kategorik değişkenlere ilişkin frekans dağılımları (n=90479) 

Değişken Frekans % 

Oda Sayısı 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 ve üzeri 

Bina Yaşı 

  0-4 

  5-10 

  11-15 

  16-20 

  21 ve üzeri 

Bina Katı 

  1-3 

  4-6 

  7-9 

  10-12 

  13 ve üzeri 

Daire Katı 

  Zemin ve altı 

  1 

  2 

  3 

  4 ve üzeri 

Isınma 

  Kombi 

  Merkezi Sistem 

  Diğer 

Site 

  Evet 

  Hayır 

İlçe 

  Altındağ 

  Çankaya 

  Etimesgut 

  Keçiören 

  Mamak 

  Yenimahalle 

 

 

1607 

9156 

60434 

12838 

6444 

 

 56996 

 15784 

   6642 

   6741 

   4316 

 

  43788 

  23897 

    6713 

    8644 

    7437 

 

   20887 

   14664 

   14015 

   19924 

   20989 

 

   72131 

   17381 

       967 

 

   14382 

   76097 

 

     6922 

     9166 

   18185 

   30217 

   14985 

   11004 

 

1.8 

10.1 

66.8 

14.2 

7.1 

 

  63.0 

  17.4 

    7.3 

    7.5 

    4.8 

 

  48.4 

  26.4 

    7.4 

    9.6 

    8.2 

 

  23.1 

  16.2 

  15.5 

  22.0 

  23.2 

 

  79.7 

  19.2 

    1.1 

 

  15.9 

  84.1 

 

    7.7 

  10.1 

  20.1 

  33.4 

  16.6 

  12.2 

 

Sayısal değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler ise Tablo 2’de yer almaktadır. 
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Tablo 2. Tanımlayıcı istatistikler 

Değişken       n   Ortalama        SS     Min          Max 

Daire büyüklüğü (m2) 

Fiyat 

 90479 

 

90479 

   133.25 

     190246.05 

 45.789  

      115153.128 

 15 

  26000 

    715 

      3250000 

 

D. VERİLERİN ANALİZİ 

Çalışmada istatistiksel analizler için Weka v. 3-7-13 yazılımı kullanılmıştır. İlk aşamada 

“Daire Fiyatları” üzerinde etkili olabilecek önemli değişkenler “Attribute Selection” 

teknikleriyle belirlenmiştir. Daha sonra bu CART algoritması kullanılarak karar ağacı 

oluşturulmuş ve birliktelik analizleri uygulanmıştır. Uygulanan işlemler Şekil 1’de 

görülmektedir. 

 

Şekil 1. Değişkenler ve uygulanan veri madenciliği yöntemleri 

OS, DB, BY, BKS, DK, 

Site, IS, İlçe

Attribute Selection

Decision Trees

Association Rules
Fiyat
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Select Attributes fonksiyonu kullanılarak kestirici değişkenlerin seçimi Tablo 3’de verilen 

yöntemlerle yapılmıştır. “InfoGainAttributeEval, ChiSquaredAttributeEval, 

ClassifierAttributeEval, CfsSubsetEval, ClassifierSubsetEval” değişken seçme yöntemleri ile 

“Ranker, GreedyStepwise, GeneticSearch, BestFirst ve ExhaustiveSearch” arama yöntemlerini 

kullanarak fiyat değişkeni için önemli değişkenler belirlenmiştir. Yöntem geçerlilikleri için fold 

değeri n=3, 5 ve 10 iken cross-validation ve full training teknikleri uygulanmıştır.  

Tablo 3 Fiyat değişkeni için değişken seçme ve arama yöntemleri 

Değişken seçme yöntemi Arama yöntemi Değişken seçme modu 

InfoGainAttributeEval 

ChiSquaredAttributeEval 

ClassifierAttributeEval 

Ranker 

 

3, 5 and 10 cross-val. 

Full training set 

CfsSubsetEval 

ClassifierSubsetEval 

GreedyStepwise 

GeneticSearch 

BestFirst 

ExhaustiveSearch 

II. BULGULAR 

Değişken seçme yöntemine göre sırasıyla dairenin büyüklüğü (m2), bulunduğu ilçe, 

binadaki kat sayısı, daire katı ve ısıtma sistemi önemli değişkenler olarak belirlenmiştir Önem 

dereceleri Şekil 2’de gösterilmektedir.  

 

Şekil 2. Fiyat için en iyi kestiricilerin sıralaması 

Şekil 2’ye göre ilk 5 değişken %97’lik bir önem düzeyine (importance level) sahiptir. 

Dolayısıyla bu değişkenleri alarak karar ağaçları ve birliktelik kuralları oluşturulmuştur. 

Karar ağacı oluşturmak için geliştirilen algoritmalardan biri de CART algoritmasıdır. 

CART algoritması, karar ağacının kök düğümünde, verilerin iki gruba bölünmesi için en iyi 

değişkenin seçilmesini sağlar. Diğer algoritmalardan ayrılan en önemli özelliği parametrik 

olmayışıdır. Bağımsız değişken değerlerine ilişkin varsayımlar gerektirmez. Bu nedenle CART 

analizinde kullanılacak değişkenler çok çarpık sayısal değişkenler olabileceği gibi,  sınıflayıcı 

veya sıralayıcı yapıya sahip değişkenler de olabilir. CART algoritmasında verileri bölme işlemi 

52%

19%
9% 9% 8% 3%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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aşağıdaki formül ile hesaplanır. Dallandırma kriteri (s/t) hesaplandıktan sonra en büyük 

değere sahip nokta düğüm olarak seçilir. 

 
1

/ 2 ( / ) ( / )
M

L R j L j R

j

s t P P P C t P C t


    
 

(s/t) : Dallandırma kriteri  

t: Dallanmanın yapılacağı düğüm 

c: Kriter 

L: Ağacın sol tarafı 

R: Ağacın sağ tarafı 

PL: Bir kaydın solda olma olasılığı 

PR: Bir kaydın sağda olma olasılığı  

CART yöntemi ile ağaç büyüklüğü (the size of the tree) “59 nodes” olan bir karar ağacı 

oluşturulmuştur. Bu ağacın doğru sınıflama yüzdesi ‘confusion matrix’e göre 71%’dir. Şekil 3,4 

ve 5’ de karar ağacına ilişkin çıktılar verilmiştir. 

 

Şekil 3. Kök düğüm dallanması 

Şekil 3’deki ağaç yapısına göre; 

 Karar ağaçlarının sonuçlarına göre daire büyüklüğü için 141.5 m2 bir farklılaşma 

noktası olarak bulunmuştur.  

 141.5 m2 ve altında büyüklüğe sahip dairelerin ortalama fiyatı 153697.181 TL olarak 

tahmin edilmiştir. 141.5 m2 üstünde büyüklüğe sahip dairelerin ortalama fiyatı 

291456.202 TL olarak tahmin edilmiştir. 
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Şekil 4. Node 1 için dallanmalar 

Şekil 4’de görüldüğü gibi; 

 Büyüklüğü 141.5 m2 ve altında olan daireler için tahmini fiyat, daire büyüklüğünün 118.5 m2 

ve altında olup olmamasına göre farklılık göstermektedir.  

 Buna göre büyüklüğü 118.5 m2 ve altında olan dairelerin ortalama fiyatı 126300.869 TL’dir.  

 Büyüklüğü (118.5, 141.5] m2 arasında olan dairelerin ortalama fiyatı 185642.731 TL olarak 

tahmin edilmiştir. 

 Büyüklüğü 118.5 m2 ve altında olan dairelerin fiyatlarında belirleyici olan değişken dairenin 

bulunduğu kat olarak görülmektedir.  

 Büyüklüğü 118.5 m2 ve altında olan ve zemin kat veya altında bulunan dairelerin ortalama 

fiyatı 101980.993 TL 
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 1. kat ve üstünde olan dairelerin ortalama fiyatı 143275.739 TL olarak tahmin edilmiştir. 

 Büyüklüğü 118.5 m2 ve altında olan ve zemin kat veya altında bulunan dairelerin fiyatı 

bulunduğu ilçeye göre değişir. 

 Bu daireler Çankaya ilçesinde yer alıyorsa ortalama fiyatları 170893.236 TL’ye kadar 

çıkmaktadır. Diğer ilçelerde yer alması durumunda 97791.693 TL’ye kadar düşebilmektedir.  

 Benzer şekilde, büyüklüğü 118.5 m2 ve altında olan ve 1. kat ve üstünde bulunan dairelerin 

fiyatı bulunduğu ilçeye göre değişebilmektedir.  

 Bu daireler Çankaya ilçesinde yer alıyorsa ortalama fiyatları 209534.923 TL’ye kadar 

çıkmaktadır. Diğer ilçelerde yer alması durumunda 137499.210 TL’ye kadar 

düşebilmektedir. 

 Büyüklüğü (118.5, 141.5] m2 arasında olan dairelerin fiyatlarında belirleyici olan değişken 

dairenin bulunduğu ilçe olarak görülmektedir.  

 Çankaya veya Yenimahalle ilçelerinde bulunan bu dairelerin fiyatları ortalama 232934.061 

TL iken diğer ilçelerdeki dairelerin ortalama fiyatları 169535.336 TL’dir. 
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Şekil 5. Node 2 için dallanmalar 

Şekil 5’de ise; 

 Büyüklüğü için 141.5 m2 üstünde olan daireler için tahmini fiyat dairenin bulunduğu ilçeye 

göre farklılık göstermektedir.  

 Büyüklüğü için 141.5 m2 üstünde olan ve Çankaya ilçesinde yer alan dairelerin ortalama 

fiyatı 435903.607 TL iken, diğer ilçelerde yer alan dairelerin ortalama fiyatları 269558.682 

TL’dir.  

 Büyüklüğü için 141.5 m2 üstünde olan ve Çankaya ilçesinde yer alan dairelerin fiyatı 

dairenin ısıtma sistemine göre de farklılaşmaktadır.  
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 Kombi ile ısıtılan dairelerin ortalama fiyatı 377093.185 TL’ye düşerken diğer ısıtma sistemli 

dairelerin ortalama fiyatları 610561.695 TL’ye kadar çıkmaktadır.  

 Çankaya ilçesinde merkezi ısıtma sistemine sahip ve büyüklüğü 215.5 m2 üstünde olan daire 

fiyatları ise ortalama 846709.729 TL olarak tahmin edilmektedir. İlanların yaklaşık %0.3’ü 

yani 258 tanesi bu özelliklere sahip olup ortalama değeri diğer sınıflardan en yüksek olan 

değeri göstermektedir. 

Genel olarak karar ağacından aşağıdaki sonuçları elde edebiliriz: 

 Eğer fiyatı en düşük evlere bakmak istersek öncelikle daire büyüklüğünün 95.5 m2’nin 

altında olması gerekir. İkinci olarak Çankaya ilçesi dışında bulunması ve daire katının zemin 

ve altında olması gerekir. Bu özellikleri taşıyan 6760 ilanın daire fiyatı ortalaması yaklaşık 

86000 TL’dir. 

 Eğer fiyatımızı biraz artırabilme durumumuz varsa daire büyüklüğünü maksimum 118.5 

m2’ye çıkarıp yine Çankaya dışındaki ilçelerde ortalama 97000 TL civarında bir daire ilanı 

bulabiliriz. 

 Çankaya’daki en ucuz ilanlar, büyüklüğü maksimum 118.5 m2 olan, zemin ve altındaki 

katlarda bulunan ve kombili olan 714 dairenin ortalama fiyatı yaklaşık 163000 TL’dir. 

 Aynı özellikleri taşıyan dairelerin Çankaya ilçesi ile diğer ilçelerde bulunmasına göre fiyat 

karşılaştırması yapılacak olursa Çankaya’daki dairelerin fiyatı neredeyse iki katı olduğu 

görülür. Bu farkın bu kadar büyük olmasının sebebi ise Çankaya ilçesinin merkezi bir 

konuma sahip olması ve bu özellikteki dairelerinin dükkân olarak da kullanılabilmesidir. 

 Daire fiyatlarını ilk olarak etkileyen değişkenimiz dairenin büyüklüğü olduğundan ilk 

dallandırma ve hatta daha sonraki dallandırmalarda bile daire büyüklüğü değişkeni sınıflara 

ayırmaktadır. Daha sonraki etki eden değişken ise dairenin bulunduğu ilçedir. Özellikle 

Çankaya ilçesi diğer ilçelerle göre fiyat artışı açısından oldukça farklılık göstermektedir.  

 Daire büyüklüğünün en geniş olduğu sınıf ise 345 m2’nin üzerinde olan dairelerdir. Bunlar 

Çankaya ilçesi dışındaki ve bina katının en fazla 6 olduğu 111 tane ilandaki dairelerdir. Fiyat 

ortalaması yaklaşık 554000 TL’dir.  

 Çankaya’da ise 357.5 m2’de olan 53 dairenin fiyat ortalaması 659000 TL civarındadır. 

Ancak bu daireler sadece kombi özelliğini taşıyanlardır. Ayrıca ısıtma sistemi merkezi 

sistem olan dairelerin ortalama fiyatı 846000 TL’ye kadar çıkmaktadır. Isıtma sisteminin 

kombi ve merkezi sistem olma özelliği de oldukça fiyat farkına sebep olduğu görülmektedir. 

Bu aşamada son olarak birliktelik kurallarına dayalı olarak kestirici değişkenlerin 

düzeylerine göre fiyata ortaya çıkan durumları gösteren kurallar bulunmuş ve bu kurallar 

içinden en iyi 5 tanesi seçilmiştir. Bunlar Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Daire fiyatlarını belirlemede en iyi 5 kural 

Kural DB İlçe BKS DK Fiyat % 

1 

2 

3 

4 

5 

(118.5, 141.5] 

(100.2, 118.5] 

[15, 100.2] 

(95.5, 118.5] 

[15, 95.5] 

1, 3, 4 veya 5 

1, 3, 4, 5 veya 6 

1, 3, 4, 5 veya 6 

1, 3, 4, 5 veya 6 

1, 3, 4, 5 veya 6 

1-6 

- 

- 

- 

- 

1 veya üstü 

1 veya üstü 

- 

Zemin veya altı 

Zemin veya altı 

168085.3±49856.0 

144911.4±44752.1 

125187.9±66742.2 

109001.2±32748.5 

86006.77±20613.9 

17.4 

13.4 

8.1 

7.9 

7.5 

Not: 1=Altındağ, 2=Çankaya, 3=Etimesgut, 4=Keçiören, 5=Mamak, 6=Yenimahalle 
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Yukarıdaki tabloya göre ilk kural; daire büyüklüğü 118.5 m2 ile 141.5 m2 arasında olan, 

ilçe olarak Altındağ, Etimesgut, Keçiören veya Mamak’ta bulunan, binada bulunan kat sayısı 1-

6 kat arasında olan ve dairenin bulunduğu kat sayısı ise 1.kat veya üzerinde olan dairelerin 

birlikte görülme olasılığı %17.4 olup, bu dairelerin ortalama fiyatları ise 168085 TL’dir. Bu 

kurala göre standart sapma değeri ise 49856 TL’dir. Benzer şekilde ikinci kuralda ise kestirici 

değişkenlerin düzeylerine göre fiyat ortalaması 144911.4 TL olarak görülmektedir. İkinci kurala 

uyan bu özellikteki daireler ise veri setinin %13.4’ünü oluşturmaktadır. Toplamda bu beş kural, 

veri setimizin %54.3’ünü oluşturmaktadır.   

SONUÇ 

Bu çalışmadan da görüldüğü gibi konutların gerçek fiyatları internet üzerindeki emlak 

ilanlarından tahmin edilebilir. Bu şekilde elde edilen büyük çaplı verinin analizi için veri 

madenciliği teknikleri uygundur. Bu tekniklere ilişkin algoritmaları içeren yazılımlar 

geliştirilerek tapu dairelerindeki sistemlere uyarlanabilir. 
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YAPAY SİNİR AĞI MODELİ İLE TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN SIRALANMASI 

Ayşe EDİZ* 

Ayşegül Hamarat YAVUZ** 

 

Özet 

  Üniversitelerde verilen eğitim, hem ülke ekonomisi hem de toplumun sosyal gelişimi 

açısından son derece önemlidir. Özellikle, küreselleşmenin artması üniversitelerin sürekli olarak 

kendilerini geliştirmelerini ve güncellemelerini zorunlu kılmıştır. Üniversitelerin bu gelişimi 

sağlamaları, onları hem ulusal hem de uluslararası alanda tercih edilen kurumlar haline 

getirmektedir. Bu nedenle, dünya genelinde çeşitli kurum ve kuruluşlar, üniversiteleri çeşitli 

kriterlere göre sıralamaktadır. Benzer bir sıralama Türkiye'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

tarafından yapılmaktadır. Üniversite Akademik Performansının Sıralanması (URAP) adı altında 

yapılan çalışmada Türkiye ve dünya üniversiteleri her yıl; makale, atıf, doküman, doktora 

öğrenci puanı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısına göre sıralanmaktadır. Bu 

çalışmada, URAP kriterleri temel alınarak Türkiye'deki üniversiteler için yeni bir sıralama 

yapılmıştır. Sıralamada URAP’ın kullandığı kriterler dışında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Sınavı (ÖSYS)’nda öğrencilerin elde ettiği başarı sırası da çalışmaya dâhil edilmiştir. Tüm 

değişkenlerin ağırlıklarının belirlenmesinde, Yapay Sinir Ağı Yöntemlerinden biri olan Çok 

Katmanlı Yapay Sinir Ağı Yöntemi kullanılmış ve sıralama bu ağırlıklara göre yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağı, Üniversite 

Sıralama Sistemleri 

RANKING OF TURKISH UNIVERSITIES BY NEURAL NETWORKS 

Abstract 

Education in universities is very important for the countries, economies and the social 

development of society. Especially, with the increasing globalization, universities need to 

develop and update their core competents continuously. The universities should specify their 

positions accurately against the other universities for developing their core competent. 

Therefore,  various institutions and organizations around the World rank the universities. The 

University  Ranking by Academic Performance (URAP) ranks the Turkish universities using a 

variety of variables such as articles, references, documents, PhD students, and the number of 

students per faculty members in our country. However, student achievement variable is not 

evaluated by the URAP and the other university ranking systems. In this study, the Turkish 

universities are ranked by the student achievement variable obtained from the Student Selection 

and Placement Exam (ÖSYS) with the other variables. Mulilayer Perceptron Neural Network 

Method one of the method of the Neural Network is used to determine variables weights to rank 

the universities. As a result, the new university ranking model is determinated by the variables 

such as; articles, references, documents, PhD students, the number of students per faculty 

members, and the student achievement.  

Keywords: Neural Network, Multilayer Neural Network, University Ranking Systems 
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GİRİŞ 

 Üniversiteler, yaratıcı düşünceye sahip, disiplinli, tutarlı, nitelikli bireyler yetiştirmenin 

yanında, bilgi ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlayan, ülke ve dünya meselelerine çözümler 

üreten, sektörel çözümler üreterek sanayileşmeye katkı sağlayan ve bu vasıflarıyla toplumun 

hem ekonomik hem de sosyal yaşamına etki eden önemli kurumlardır. Bir üniversite, sahip 

olduğu nitel ve nicel olanakları ile toplum üzerinde ne kadar etkiliyle, bu etki onu diğerlerine 

göre daha tercih edilebilir kılacaktır. Bu tercihin derecesi ise üniversitenin toplumsal yapı 

üzerindeki yaptırımları ve söylemlerini diğerlerine göre farklı kılacaktır. Bu aşamada, bir 

üniversitenin ne kadar tercih ediliyor olması hem üniversite açısından hem de onu tercih eden 

bireyler açısından önem kazanmaktadır. 

 Bir üniversitenin diğer üniversiteler karşısında konumunu belirlemeye yönelik ilk 

çalışma, Çin hükümeti tarafından desteklenen ve Shanghai Jio Tong Üniversitesi bünyesinde “ 

Dünya Üniversitelerinin Akademik Sıralaması “ (ARWU)  adı altında yapılan projedir. ARWU 

çalışması dışında, Times (İngiltere), QS (İngiltere), Leiden (Hollanda), HEEACT (Tayvan), 

Webometrics (İspanya), SCImago (İspanya) gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde yer alan 

kurumlar tarafından da üniversiteler akademik ve çeşitli kriterlere göre sıralanarak konumları 

belirlenmeye çalışılmıştır.  

 Ülkemizde ise,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü 

tarafından 2009 yılından bu yana “Akademik Performansa Göre Üniversitelerin Sıralanması’’ 

(URAP) olarak bilinen bir sıralama yapılmaktadır. Bu sıralama hem ulusal hem de uluslararası 

olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. URAP, uluslararası düzeyde üniversiteleri; makale, atıf, 

bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, doktora öğrenci sayısı, 

uluslararası ün, dergi etkinliği gibi çeşitli değişkenlere göre sıralarken, ulusal sıralamada 

uluslararası ün, dergi etkinliği değişkenlerini kullanmamaktadır. 

 Tüm bu üniversiteleri sıralamaya yönelik araştırmalarda sıralamayı belirleyecek her bir 

değişkenin ağırlığı ya eşit kabul edilmekte ya da keyfi olarak belirlenmektedir. Sıralama 

üzerinde etkili olabilecek değişkenlerin ağırlıklarının ne olacağı konusunda ortak bir görüş 

yoktur. 

  Bu çalışmada değişken ağırlıkları, yapay sinir ağı kullanılarak matematiksel olarak 

belirlenmiştir. 

 Yapay sinir ağları insan beyninin çalışma sisteminden esinlenerek geliştirilmiş 

bilgisayar destekli bir modeldir. Bu modelde öğrenme yolu ile yardım almadan yeni bilgiler 

üretilebilmekte ve bu bilgiler arasında ilişkiler kurularak karar verme yeteneği bilgisayar 

ortamında geliştirilmektedir. 

 Bu çalışmada ülkemizde faaliyet gösteren üniversiteler, yapay sinir ağı modeli 

kullanılarak sıralanmıştır. Bu sıralama yapılırken URAP’ın yaptığı çalışmaya iki ekleme 

yapılmıştır. Bunlardan birincisi URAP tarafından yapılan sıralamada kullanılan tüm değişkenler 

temel alınmakla birlikte öğrencilerin üniversite tercih sıralaması da dikkate alınarak modele 

yeni bir değişken olarak dahil edilmiştir. İkinci olarak URAP tarafından yapılan sıralamada her 

bir değişkenin katsayısı eşit olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada ise her bir değişkenin 

sıralamaya olan etkisi Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağı modeli kullanılarak hesaplanmış ve bu 

hesaplanan ağırlıklara göre üniversiteler için yeni bir sıralama elde edilmiştir. 
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I. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM VE ÜNİVERSİTE SIRALAMA SİSTEMLERİ 

A. Üniversite Sıralama Sistemleri 

Üniversite sırlamalarına ilişkin yapılan çalışmalarda her bir sıralama sistemi farklı 

değişkenler kullanılmaktadır. Bu sistemlerden bazıları tek bir değişkeni esas alırken, bazıları ise 

daha fazla değişkeni farklı ağırlıklarla hesaba katmaktadır. (Ağıralioğlu, 2012). 

 Dünya genelinde gerçekleştirilen üniversite sıralama sistemlerinin bazıları aşağıda 

belirtilmektedir; 

Çin’de üniversitelerin akademik sıralaması –ARWU: Çin üniversitelerinin dünya 

üniversiteleri arasındaki yerinin belirlenebilmesi amacıyla Shanghai Jiao Tong Üniversitesi 

kapsamında Institute of Higher Education adında bir grup oluşturulmuş ve dünya üniversiteleri 

akademik ve araştırma performanslarına göre uluslararası karşılaştırılabilir verileri temel alarak 

sıralanmıştır (Liu veCheng, 2005). 

Google link arama sayısına göre üniversite sıralaması -G-Factor: Üniversitelerin 

internet ortamındaki varlığı temel alınarak üniversitelerin internet sayfalarından verilen link 

sayısı Google arama motoru üzerinden dikkate alınarak sıralama yapılmaktadır 

(http://en.wikipedia.org/wiki/College_and_ university_rankings, 2014). 

Rusya’da üniversite sıralaması: RatER tarafından yapılan ve dünya genelinde 

400’den fazla üniversiteyi kapsayan bir sıralamadır. Akademik performans, araştırma 

performansı, fakülte uzmanlığı, kaynak durumu, mezunların önemli sosyal aktiviteleri, 

üniversitenin uluslararası aktiviteleri ve diğer uluslardan yabancı üniversitelerin düşünceleri 

temel alınarak sıralama yapılmaktadır 

(http://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings, 2014). 

Tayvan’da üniversitelerin bilimsel makale performansına göre sıralanması –

HEEACT: Essential Science Indicators (ESI) verilerinden yola çıkılarak hazırlanan bu sıralama 

sadece üniversite ve araştırma merkezlerini kapsamaktadır. Bu sıralama sisteminde, Institude for 

Scienctific Information (ISI) kapsamındaki Essential Science Indicators (ESI), Web of Science 

(WOS) kapsamındaki Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) ve Journal 

Citation Reports (JCR) veri tabanları kullanılarak dünya üniversitelerinin buralarda yaptıkları 

yayın sayıları temel alınmaktadır. (Saka ve Yaman, 2011). 

Amerikan Newsweek dergisi üniversite sıralaması: Newsweek sıralamasını; açıklık, 

çeşitlilik ve araştırma ağırlıklı olarak yapmaktadır. Newsweek, ARWU’nun kullanmış olduğu 

değişkenlerin %50’sini, THES’in kriterlerinin %40’ını ve kendi kriterlerinin ise %10 ağırlığını 

kullanmaktadır (Saka ve Yaman, 2011). 

İngiliz Times ve Quacquarelli Symonds dergilerinin üniversite sıralaması -THES-

QS: İngiliz Times Dergisi ile Quacquarelli Symonds’un birlikte hazırladıkları bu sıralama 

sistemi yıllık olarak THES-QS Dünya Üniversite Sıralamalarını yayınlamaktadır (Saka ve 

Yaman,2011). 

Webometrics üniversite sıralaması: Bilim insanlarının ve öğretim üyelerinin web 

sayfalarında yayınlanan eserlerinin üniversitenin performansı hakkında önemli bir payı olduğu 

görüşü temel alınarak, sıralama yapılmaktadır (Saka ve Yaman, 2011).Arama motoru (Google, 

vb.) verileri kullanılmakta ve belirli sınıflandırmalar sonrası puanlama yapılmaktadır (Gültepe, 

Zhumangaliyevna ve Kalaman, 2014). 

http://en.wikipedia.org/wiki/College_and_%20university_
http://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings
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Wuhan üniversitesi, üniversite sıralaması: Wuhan Üniversitesi kapsamında Çin 

Bilim Değerlendirme Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan sıralama, 22 araştırma alanında 

11.000’den fazla süreli yayında yayınlanan makale sayısını ve atıf sıklığı verisini sağlayan 

“gerekli bilimsel göstergeler”i (ESI) temel almaktadır 

(http://en.wikipedia.org/wiki/College_and_ university_rankings, 2014). 

Türkiye’de Akademik Kriterlere Göre Üniversite Sıralaması (URAP) 

URAP Araştırma Laboratuarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik 

Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP'ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik 

başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan 

çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır (http://tr.urapcenter.org/2013/ 

hakkimizda.php, 2014).  

URAP yaptığı çalışmada, YÖK, ÖSYM, Web of Science gibi güvenilir kaynaklardan 

temin ettiği verileri kullanmaktadır. Bu veriler ve kaynakları Tablo 1.’de verilmiştir (URAP, 

2013:5,6). 

Tablo 1. URAP Türkiye Sıralamasında Kullanılan Değişkenler 

KRİTERLER AMAÇ AÇIKLAMA KAYNAK 

MAKALE SAYISI Araştırma 
2012 yılına ait SCI, SSCI ve AHCI taramalarına 

giren makale sayısı.  
WoS 

ÖĞRETİM ÜYESİ 

BAŞINA DÜŞEN 

MAKALE SAYISI 

Araştırma 

2012 yılına ait SCI, SSCI ve AHCI taramalarına 

giren makale sayısı / 2012 yılı Öğretim Üyesi 

Sayısı.  

WoS ve 

YÖK  

 

ATIF SAYISI Araştırma 
2008-2012 yılları arasında yayınlanan makalelere 

2012 yılında yapılan atıf sayısı. 

WoS 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ 

BAŞINA DÜŞEN ATIF 

SAYISI 

Araştırma 

2008-2012 yılları arasında yayınlanan makalelere 

2012 yılında yapılan atıf sayısı / 2012 yılı Öğretim 

Üyesi Sayısı.  

WoS ve 

YÖK  

 

TOPLAM BİLİMSEL 

DOKÜMAN SAYISI 
Araştırma 

2008-2012 yılları arası yapılan toplam yayın, tebliğ 

vb. sayısı.  

WoS 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ 

BAŞINA DÜŞEN 

TOPLAM DOKÜMAN 

SAYISI 

Araştırma 
2008-2012 yılları arası yapılan toplam yayın, tebliğ 

vb. sayısı / 2012 yılı Öğretim Üyesi Sayısı.  

WoS 

 

DOKTORA ÖĞRENCİ 

SAYISI 

Eğitim ve 

Araştırma 
2008-2012 Öğretim Yılı doktora öğrenci sayışı.  

ÖSYM  

 

DOKTORA ÖĞRENCİ 

ORANI 

Eğitim ve 

Araştırma 

2008-2012 Öğretim Yılı doktora öğrenci sayısı / 

aynı dönemdeki toplam öğrenci sayısı.  

ÖSYM  

 

ÖĞRETİM ÜYESİ 

BAŞINA DÜŞEN 

ÖĞRENCİ SAYISI 

Eğitim  
2008-2012 Öğretim Yılı toplam öğrenci sayısı / 

2012 yılı Öğretim Üyesi Sayısı.  

ÖSYM ve 

YÖK  

 

Kaynak: (URAP,2013:6) 

I. YAPAY SİNİR AĞLARI 

Yapay sinir ağları birbirine bağlı doğrusal ve/veya doğrusal olmayan birçok elemandan 

oluşmaktadır. Biyolojik sinir ağlarının sinir hücreleri olduğu gibi yapay sinir ağlarının da yapay 

sinir hücreleri vardır. Biyolojik sinir ağlarının temel elemanları, biyolojik sinir hücreleridir. 

İnsan beyninin korteks kısmında yer alan sinir hücresi sayısı yaklaşık olarak 1011 olup her hücre 

sayısı, 1000-10000 arasında değişen başka hücrelerle karşılıklı ilişki içerisindedir. Bir sinir 

hücresinin temel elemanları hücre gövdesi, dendrit ve akson’dur. Sinir hücresine diğer sinir 

http://en.wikipedia.org/wiki/College_and_%20university_
http://tr.urapcenter.org/2013/%20hakkimizda.php
http://tr.urapcenter.org/2013/%20hakkimizda.php
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hücrelerinden gelen uyarımlar, dendritler aracılığıyla hücre gövdesine taşınır ve hücre içi 

aktivasyonun/kararlılık halinin bozulmasıyla oluşan bir kimyasal süreç içerisinde diğer 

hücrelere aksonlarla iletilir; uyarıların diğer sinir hücrelerine taşınabilmesinde akson uçları ile 

dendritler arasındaki sinaptik boşluklar (sinaps) rol oynar. Hücrelere gelen uyarımlarla uyumlu 

olarak hücreler arasındaki mevcut sinaptik ilişkilerin değişimi veya hücreler arasında yeni 

sinaptik ilişkilerin kurulması “öğrenme” sürecine karşılık gelir (Koç, Balas ve Arslan, 2004). 

Biyolojik sinir ağlarında olduğu gibi, yapay sinir ağları da, yapay sinir hücrelerinin ya 

da diğer adıyla nöronların bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Nöronlar sinir ağlarını oluşturan, 

tek başına ele alındıklarında çok basit işleve sahip işlemcilerdir. Bir nöron yapısı içerisinde üç 

ana bölüm bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla sinapslar, toplayıcı ve aktivasyon fonksiyonudur. 

Nöron girdileri sinaptik bağlantılar üzerindeki ağırlıklar ile çarpılarak bir toplayıcıya 

uygulanmakta ve elde edilen toplam, nöronun aktivasyon fonksiyonundan geçirilerek çıkışlar 

hesaplanmaktadır (Efe ve Kaynak, 2000:6).   

Yapay Sinir Ağları modelleri birbirinden bağımsız ve paralel olarak çalışabilen proses 

elemanlarının hiyerarşik bir şekilde organizasyonundan oluşur. Yapay sinir ağlarının beş temel 

bileşeni vardır; 

 Girdi Katmanı: Girdiler Katmanı ( x1,x2,…, xi,), çevreden aldığı bilgiyi sinir hücresine 

getirir. Girişler, kendinden önceki sinirlerden veya dış dünyadan sinir ağına gelebilir. 

Bir sinir genelde gelişi güzel birçok girdileri alabilir (Elmas, 2003:33).   

 Ağırlıklar: Ağırlıklar ( w1j,w2j,….,wij), biyolojik nöronların farklı sinaptik güç düzeyleri 

olduğu gibi, yapay nöronlarında bağlantı gücünü göstermektedir. Ağırlıklar, ağ 

tarafından oluşturulmuş, yapay sinir tarafından belirlenen girdi sinyallerinin 

yoğunluğunu göstermektedir (Anderson ve McNeill, 1992:22).  Her bir giriş kendisine 

ait bir ağırlığa sahiptir. Bir ağırlığın değerinin büyük olması, o girişin yapay sinire 

güçlü bağlanması ya da önemli olması, küçük olması zayıf bağlanması ya da önemli 

olmaması anlamına gelmektedir (Elmas, 2003:33). 

 Toplama Fonksiyonu: Toplama işlevi vi, sinirde her bir ağırlığın ait olduğu girişlerle 

çarpımının toplamlarını eşik θj değeri ile toplayarak etkinlik işlevine gönderir. Bazı 

durumlarda, toplama işlevi bu kadar basit bir işlem yerine, enaz (min), ençok (max), 

çoğunluk veya birkaç normalleştirme algoritması gibi çok daha karmaşık olabilir 

(Elmas, 2003:33). 

 Aktivasyon Fonksiyonu: Toplama işlevinin sonucu, aktivasyon işlevinden f (etkinlik) 

geçirilip çıkışa iletilir. Bir aktivasyon fonksiyonunun kullanım amacı, zaman söz 

konusu olduğunda toplama işlevinin çıkışının değişimine izin vermektir (Elmas, 

2003:33).  Günümüzde en yaygın olarak kullanılan Çok Katmanlı Algılayıcı modelinde 

genel olarak aktivasyon fonksiyonu olarak sigmoid fonksiyonu kullanılmaktadır 

(Demuth, Beale ve Hagan, 2011:2-6). 

 Çıktı Katmanı: Aktivasyon fonksiyonu tarafından belirlenen çıktı değeridir. Giriş, 

toplam ve aktivasyon fonksiyonlarında her ne kadar birden fazla çıktı söz konusu olsa 

da çıktı fonksiyonunun tek çıktısı vardır.  

Yapay sinir ağları literatüründe, öğrenme sistemlerinde kullanılan çok sayıda öğrenme 

kuralı vardır. Bu öğrenme kurallarının büyük çoğunluğu en eski ve en çok bilinen Hebb 

Öğrenme Kuralı’na dayanmaktadır. Kullanılmakta olan bazı önemli öğrenme kuralları 

aşağıda verilmiştir. 

 Hebb Kuralı: 1949 yılında Donald Hebb tarafından biyolojik temele dayalı olarak 

geliştirilen en eski ve en ünlü öğrenme kuralıdır. Bu kurala göre, bir nöron başka bir 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

655 

 

nörondan girdi alırsa ve iki nöron da yüksek derecede aktifse (yani matematiksel olarak 

aynı işarete sahipse) nöronlar arasındaki bağlantının ağırlığı artırılmalıdır (Hebb, 1949). 

 Hopfield Kuralı: Hebb kuralına benzerlik gösteren bu kural ile yapay sinir ağı 

elemanlarının bağlantılarının ne kadar kuvvetlendirilmesi veya zayıflatılması gerektiği 

belirlenmektedir. Buna göre, girdi ve istenilen çıktının ikisi de aktifse veya ikisi de aktif 

değilse, bağlantı ağırlığı öğrenme katsayısı kadar artırılır, aksi durumda ise öğrenme 

katsayısı kadar azaltılır (Hopfield ve Tank, 1985).  

 Delta Kuralı: En çok kullanılan öğrenme kurallarından birisi de Delta Kuralıdır. Bu 

kural Hebb kuralının geliştirilmiş bir şeklidir. Arzu edilen çıktı ile işlem biriminin 

gerçek çıktısı arasındaki farkın (delta) azaltılması amacı ile giriş bağlantılarının 

değiştirilmesi temeline dayanır. Bu kural, ağın sinaptik ağırlıklarını değiştirerek, 

ortalama hata karelerini minimize etmeye çalışmaktadır. Widrow ve Hoff tarafından 

geliştirilmiştir ve bu algoritma en küçük kareler öğrenme kuralı olarak da bilinmektedir 

(Widrow ve Hoff, 1960). 

 Eğimli İniş (GradientDescend) Kuralı: Bu kural Delta kuralına benzerlik gösterir. 

Aktivasyon fonksiyonunun türevi kullanılarak bağlantı ağırlıklarına uygulanmadan 

önce, delta hata oranını değiştirmektedir. Bu kural öğrenme işleminin daha hızlı 

sonuçlanabilmesi amacıyla ağın farklı katmanlarında farklı öğrenme oranı 

kullanmaktadır (Anderson ve McNeill, 1992:30).  

 Kohonen Öğrenme Kuralı: Bu kural, TeuvoKohonen tarafından biyolojik sistemlerdeki 

öğrenmeden esinlenerek geliştirilmiştir. Nöronların, ağırlıklarını ayarlamak (öğrenmek) 

için rekabet ettikleri düşünülmektedir. En büyük çıktıyı üreten hücre, kazanan çıktı 

olmakta ve bağlantı ağırlıkları değiştirilmektedir. Bu, o hücrenin yanındaki hücrelere 

göre daha kuvvetli hale gelmesi demektir. Kendi kendine öğrenme (self-organizing), 

rekabetçi veya danışmansız öğrenme kuralı olarak da bilinen bu kural, özellikle 

girdilerin dağılımına yönelik çalışmalarda kullanılmaktadır (Kohonen, 1990). 

Çok Katmanlı Algılayıcı, Radyal Tabanlı Sinir Ağı, Vektör Kuantalamalı Öğrenme Ağı, 

Olasılık Tabanlı Yapay Sinir Ağı ve Genel Regresyon Yapay Sinir Ağı modelleri ileri beslemeli 

danışmanlı ağlar iken;  Adaptif Rezonans Yapay Sinir Ağı, Kohonen Ağı, Elman Ağı, Jordan 

Ağı, Geri Dönüşümlü BP ağları gibi ağlar ise geri beslemeli ağlardır (Sağıroğlu ve diğerleri, 

2003:53). Literatürde çeşitli şekillerde sınıflandırılan yapay sinir ağlarının başlangıcı basit 

algılayıcı modeline dayanmaktadır.  

Çok katmanlı yapay sinir ağları, geri dönüşümlü yapay sinir ağları, geri dönüşüm 

algoritmasına sahip ileri beslemeli çok katmanlı yapay sinir ağları veya hata geri yayılımlı ağlar 

olarak bilinmektedir. Genel olarak çok katmanlı yapay sinir ağlarının girdi, ara katmanı ve çıktı 

katmanı olmak üzere üç katmanı vardır. Şekil 1’de bir çıktı katmanı ve iki ara katmanı olan 

birçok katmanlı algılayıcı yapay sinir ağı modeli gösterilmektedir. Ağ üzerinde herhangi bir 

katmanda yer alan bir nöron önceki katmanda yer alan tüm nöronlarla bağlantı kurmaktadır. Ağ 

üzerinde sinyallerin akışı soldan sağa ya da katmandan katmana şeklinde gerçekleşmektedir.  



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

656 

 

 

Şekil 1. Çok katmanlı algılayıcı yapay sinir ağı modeli (Haykin,1999:159) 

Çok katmanlı algılayıcılarda, bir katmandaki bütün işlem elemanları bir üst katmandaki 

bütün işlem elemanlarına bağlıdır. Bilgi akışı ileri doğru olup, ileri beslemeli sinir ağı modeli 

olarak tanımlanmaktadır. Giriş katmanında herhangi bir bilgi işleme yapılmaz. Buradaki işlem 

elemanı sayısı tamamen uygulanan problemlerin giriş sayısına bağlıdır. Ara katman sayısı ve 

ara katmanlardaki işlem elemanı sayısı ise, deneme yanılma yolu ile bulunur.  Çıkış 

katmanındaki eleman sayısı ise, yine uygulanan probleme dayanılarak belirlenir (Sağıroğlu ve 

diğerleri, 2003:54).  

Çok katmanlı algılayıcıların ayırıcı üç özelliği bulunmaktadır (Haykin, 1999:157,159); 

 Ağ üzerinde her bir nöron, doğrusal olmayan bir aktivasyon fonksiyonuna sahiptir. 

Sigmoid aktivasyon fonksiyonu en fazla kullanılan aktivasyon fonksiyonudur. 

 Çok katmanlı yapay sinir ağlarında, girdi katmanı ve çıkış katmanı dışında ara nöron 

olarak bilinen bir veya daha fazla ara katman bulunmaktadır. 

 Ağın snapsları olarak bilinen yüksek bağlantı seviyesine sahip ağlara sahiptir.    

Bu ağ modeli özellikle mühendislik problemlerinin çözümlerinde ve uygulamalarda en 

çok kullanılan sinir ağı modeli olmuştur. Birçok öğrenme algoritmasının bu ağı eğitmede 

kullanılabilir olması, bu modelin yaygın kullanılmasının sebebidir. Çok Katmanlı Algılayıcı 

Yapay Sinir ağlarında, ağa bir örnek uygulanır ve örnek neticesinde nasıl bir sonuç üretmesi 

gerektiği bildirilir. Bu aslında danışmanlı öğrenme tanımıdır. Örnekler, giriş katmanına 

uygulanır, ara katmanlarda işlenir ve çıkış katmanından da çıkışlar elde edilir. Kullanılan eğitme 

algoritmasına göre, ağın çıkışı ile arzu edilen çıkış arasındaki hata tekrar geriye doğru yayılarak 

hata minimuma düşünceye kadar ağın ağırlıkları değiştirilir. Çok Katmanlı Algılayıcılar, birçok 

öğrenme algoritması kullanılarak eğitilebilirler (Sağıroğlu ve diğerleri, 2003:55). 

II. YAPAY SİNİR AĞI MODELİ KULLANILARAK ÜNİVERSİTELERİN AKADEMİK BAŞARISININ 

BELİRLENMESİ 

A. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren devlet ve vakıf üniversitelerinin 

akademik performans göstergelerine göre sıralanmasıdır. Bu sıralama yapılırken URAP 

tarafından yapılan sıralamadan farklı olarak iki unsur dikkate alınmıştır. Bunlardan ilki; URAP 

tarafından kullanılan uluslararası kabul görmüş kriterlerin yanında başka bir değişken olarak 

öğrencilerin ÖSYS sınavında tercih başarı sıralaması alınmıştır. Bir diğer unsur ise; sıralamayı 

belirleyen değişkenlerin ağırlıklarıdır. Değişkenlerin ağırlıkları ya eşit olarak kabul edilmiş ya 
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da keyfi bir ağırlıklandırma kullanılmıştır. Bu çalışmada sıralamayı belirleyecek olan 

değişkenlerin önem derecesi matematiksel olarak belirlenerek bu keyfiyetlik ortadan 

kaldırılmıştır.  

B. Araştırmanın Kapsamı 

Türkiye’de 2012-2013 eğitim öğretim yılı itibariyle 184 devlet ve vakıf üniversitesi 

faaliyet göstermektedir. Ancak URAP’ın sıralamada kullandığı değişkenlere ilişkin veriler 124 

üniversite için mevcut olduğundan bu çalışmada da söz konusu 124 üniversite dikkate 

alınmıştır. 

C. Araştırmanın Yöntemi 

Yöneylem Araştırma tekniklerinden biri olan Yapay Sinir Ağı yöntemi kullanılarak 

sıralama işlemi yapılmıştır. Modelin girdilerini makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına 

düşen atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel 

doküman sayısı, doktora öğrenci sayısı, doktora öğrenci oranı ve öğretim üyesi başına düşen 

öğrenci sayısı değişkenleri oluştururken başarılı öğrencilerin üniversiteleri tercih etme yüzdeleri 

ise modelin çıktısını oluşturmaktadır. 

Üniversitelerin Sıralanmasında Kullanılan Değişkenlerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi 

Çalışmada, danışmanlı öğrenme yöntemi benimsenmiştir. Danışmanlı öğrenme 

yönteminde, ağırlıkların belirlenmesi bir danışman aracılığıyla yapılmaktadır. Danışmanın 

verdiği girdi değerlerine karşılık gerçek çıktı değerleri ile ağ tarafından elde edilen çıktı 

değerlerinin birbirine yakın olması beklenir (He,1999:8,9). Modelin girdilerini URAP tarafından 

belirlenen akademik değişkenler oluştururken, çıktısını öğrencilerin başarı sırasına göre tercih 

ettikleri üniversite sıraları oluşturmaktadır.  

URAP tarafından üniversitelerin genel puan çizelgesi belirlenirken; 2012 yılı makale 

puanı, toplam atıf puanı, toplam bilimsel doküman puanı, doktora öğrencisi puanı ve öğretim 

üyesi / öğrenci puanı olmak üzere beş farklı değişken değerlendirmeye alınmıştır. Makale 

puanları belirlenirken; makale sayısı puanı + öğretim üyesi başına düşen makale sayısı puanı, 

toplam atıf puanı belirlenirken; atıf sayısı puanı + öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı puanı, 

toplam bilimsel doküman puanı belirlenirken; toplam bilimsel doküman (yayın, tebliğ vb.) 

sayısı puanı + öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman (yayın, tebliğ vb.) sayısı 

puanı, doktora öğrencisi puanı belirlenirken; doktora öğrenci sayısı puanı + doktora öğrenci 

sayısının toplam öğrenci içindeki yüzdesi puanı ve öğretim üyesi / öğrenci puanı belirlenirken; 

öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı puanı esas alınmıştır. Şekil 2’de modelde kullanılan 

girdi değişkenleri ve çıktı değişkeni bir bütün halinde gösterilmektedir.  
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Şekil 2. Üniversitelerin öğrenci başarı sırası dikkate alınarak sıralanması modeli 

URAP tarafından üniversiteler modelde belirtilen girdi değerleri açısından sıralanırken 

değişkenler önem derecelerine göre sıralanmamış, her bir değişkenin katsayısı 1 olarak 

değerlendirilmiştir. Ancak, her bir değişkenin modele olan katkısı aynı olmayacağı fikrinden 

hareketle değişkenlerin önem dereceleri yapay sinir ağları yöntemi ile belirlenmiştir. 

Yapay sinir ağı yönteminde rastgele veri üretim süreci kullanılmıştır. Bu amaçla, sabit bir 

başlangıç noktası belirlenerek sistem çalıştırılmaya başlanılmış ve rastgele eğitim seti ve 

örneklem dışı setin belirlenmesinde PASW Statistics 18 paket programı kullanılmıştır. 

Çalışmada kullanılan ağ yapısında gizli katman sayısının en az 1 ve en çok 50 olarak 

belirlenmesi sağlanmıştır. Ağın eğitim sürecinde eğitim türü olarak Batch öğrenme yöntemi ve 

sinaptik ağırlıkların belirlenmesinde Ölçeklenmiş Eşlenik Gradyant algoritması kullanılmıştır.  

Model, eğitim, örneklem dışı ve test seti olarak çalıştırılmış ve tüm veri setinin %60’ı 

eğitim seti, %20’si örneklem dışı set ve %20’si test seti olarak ele alınmış, başlangıç lambda 

değeri 0,0000005; başlangıç sigma değeri 0,00005; aralık merkezi 0 ve aralık kaydırma miktarı 

olarak 0,5 olarak belirlenmiştir. 

Test setine ilişkin model parametreleri sistemde çalıştırıldığında verilerin %60,5’i eğitim 

seti, %23,4’ü örneklem dışı set ve %16,1’i test seti olarak ayrılmıştır.  

Makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı, doktora öğrencisi puanı ve öğrenci 

başına düşen öğretim üyesi puanı değişkenleri normalize edilerek girdi katmanı oluşturulmuştur. 

Gizli katman sayısı 1 olup, gizli katmandaki birim sayısı 1 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, gizli 

katman aktivasyon fonksiyonu olarak Hiperbolik Tanjant kullanılmıştır. Çıktı katmanında ise, 

aktivasyon fonksiyonu olarak identity, hata fonksiyonu olarak hata kareleri yöntemi 

kullanılmıştır. Tüm bu işlemler sonucunda elde edilen modele ilişkin yapay sinir ağı yapısı 

Şekil 3’de gösterilmektedir.  

MAKALE PUANI 

ATIF PUANI 

BİLİMSEL DOKÜMAN 

PUANI 

DOKTORA ÖĞRENCİ PAUNI 

ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRENCİ 

PUANI 

ÖSYS SINAVI ÖĞRENCİ 

BAŞARI SIRASINA GÖRE 

ÜNİVERSİTE 

SIRALAMALARI 

ÇIKTI DEĞERLERİ 

YAPAY SİNİR AĞLARI 
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Şekil 3. Test seti çok katmanlı yapay sinir ağı yapısı 

Modelde hata kareleri yöntemine göre hata payı 0,016 olarak elde edilmiştir. Elde edilen 

hata payının yanlış tahmin yüzdesi ise 0,052 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, örneklem 

dışı setin yanlış tahmin yüzdesi ise 0,088 gerçekleşmiştir. Test setine ilişkin hata payı 0,02 ve 

yanlış tahmin yüzdesi 0,023’dür. Tüm bu sonuçlar Tablo 2’de topluca verilmiştir. 

Tablo 2. Test seti hata payına ilişkin genel bilgiler 
EĞİTİM HATA KARELERİ YÖNTEMİNE GÖRE HATA PAYI 0,016 

YANLIŞ TAHMİN YÜZDESİ 0,052 

KULLANILAN DURDURMA KURALI Maksimum 

Epochs sayısı 

EĞİTİM SÜRESİ 00:00:00,033 

ÖRNEKLEM DIŞI YANLIŞ TAHMİN YÜZDESİ 0,088 

TEST SETİ 
HATA KARELERİ YÖNTEMİNE GÖRE HATA PAYI 0,020 

YANLIŞ TAHMİN YÜZDESİ 0,023 

  Girdi katmanında yer alan her bir birimin gizli katmandaki her bir birime karşılık gelen 

ağırlıkları ve gizli katmandaki her bir birimin çıktı katmanındaki ağırlığı Tablo 3’de verilmiştir.  

Tablo 3. Sinir ağına ilişkin parametre tahminleri 

TAHMİN EDİCİ 

TAHMİN 

GİZLİ 

KATMAN 

ÇIKTI 

KATMANI 

H (1) ÇIKTI 

GİRDİ 

KATMANI 

BİAS -,129  

MAKALE PUANI ,076  

ATIF PUANI ,012  

DOKÜMAN PUANI ,641  

DOKTORA ÖĞRENCİSİ PAUNI ,724  

ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRENCİ 

PUANI 
-,364  

GİZLİ KATMAN 
BİAS  ,315 

H(1)  ,831 

MAKALE PUANI 

ATIF PUANI 

DOKÜMAN PUANI 

DOKTORA ÖĞRENCİ 

PUANI 

ÖĞRETİM ÜYESİ / 

ÖĞRENCİ PUANI 

BİAS 

H(1

ÖĞRENCİLERİN 

BAŞARISINA GÖRE 

TERCİH ETTİKLERİ 

ÜNİVERSİTELERİN 

SIRALAMASI 

BİAS 
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Model çözümü sonucu değişkenlere ait normalleştirilmiş önem dereceleri Tablo 4’de 

gösterilmiştir. Elde edilen değerler, değişkenler arasında karşılaştırma yapılmasını 

kolaylaştırmaktadır.   

Tablo 4’den izleneceği üzere, üniversitelerin sıralanmasında kullanılan değişkenler eşit 

önem seviyesine sahip değildir. Normalleştirme sonuçlarına göre, doktora öğrencisi puanı, 

sıralamada %100 önem seviyesine sahipken bunu %94,1 ile doküman puanı izlemektedir. 

Öğrenci başına düşen öğretim üyesi puanı %50,7 ile üçüncü sırada önem seviyesine sahipken 

bunu 10,6% ile makale puanı izlemektedir. En az öneme sahip değişken 1,7% puanı ile atıf 

puanıdır.  

Tablo 4. Önem derecelerine göre açıklayıcı değişkenler 

AÇIKLAYICI 

DEĞİŞKENLER 

ÖNEM 

DERECESİ 

NORMALLEŞTİRİLMİŞ 

ÖNEM DERECESİ (%) 

MAKALE PUANI ,041 10,6 

ATIF PUANI ,007 1,7 

DOKÜMAN PUANI ,366 94,1 

DOKTORA ÖĞRENCİSİ 

PUANI 
,389 100 

ÖĞRETİM ÜYESİ / 

ÖĞRENCİ PUANI 
,197 50,7 

 

Üniversiteler salt öğrenci yetiştirmemekte, o öğrenciyi yetiştirecek olan kendi akademik 

personelini de yine kendisi yetiştirmektedir. Daha üst düzeyde ve uzun bir eğitim süreci içeren 

akademik personel yetiştirme için üniversitelerin çok daha yüksek donanımlara sahip olması 

gerekmektedir. Dolayısıyla, üniversitelerde görev alacak akademik personelin yetiştirilmesi hem 

maliyetli hem de uzun zaman alan bir süreçtir. Türkiye’de, özellikle son yıllarda artan 

üniversitelerde görev alacak akademik personel yetiştirilmesi amacıyla, YÖK tarafından 2010 

yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) oluşturulmuştur. Bu program çerçevesinde, 

özellikle kendi akademik personelini yetiştirecek donanıma sahip olmayan üniversiteler başta 

olmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelere akademik personel yetiştirmesi 

hedeflenmektedir. Bu personel yetiştirilirken donanımları elverişli olan üniversiteler eğitim 

sürecinde yer almaktadır. ÖYP’nin akademik personel yetiştirmesinde, lisansüstü eğitim ODTÜ, 

Hacettepe, Gazi, Akdeniz, Anadolu, Dokuz Eylül, İstanbul Teknik, Marmara, Mimar Sinan, 

Süleyman Demirel ve Trakya üniversiteleri tarafından verilmektedir. 

URAP’ın yapmış olduğu çalışmada doktora puanı hesaplanırken iki konu göz ardı 

edilmiştir. Bunlardan birincisi, ÖYP’nin doktora eğitimini her üniversitede vermiyor olması 

diğeri ise, doktora programını yürütecek donanıma sahip olan üniversitelerde doktora 

öğrencilerinin öncelikle aynı üniversitenin akademik personeli olmasıdır. Doktora puanının 

gerçek durumu yansıtabilmesi için bu iki etkiden arındırılması gerekmektedir. Yani doktora 

öğrenci sayısı hesaplanırken ÖYP’nin gönderdiği öğrenci sayısı ve aynı üniversitede görev alan 

akademik personelin bu sayıdan düşülmesi gerekmektedir. Bu durumda ancak o doktora 

programına olan gerçek talep elde edilebilir. Bu yapılmadığı takdirde, bu değişken sonuçlarda 

belli üniversiteler adına bir yanlılık yaratacaktır. Bu yanlılığın ortadan kaldırılması için gerçek 

doktora talebinin kullanılması gerekmektedir. Ancak bu veriye 124 üniversite için 

ulaşılamadığından, aynı çalışma bu değişken elimine edilerek bir kez daha yapılmıştır.  
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  Yukarıda belirtilen nedenler doğrultusunda doktora öğrencisi puanı çıkarılarak test 

setine ilişkin model sistemde çalıştırıldığında, modelde kullanılan üniversitelerin %61,3’ü 

eğitim seti, %16,1’i örneklem dışı set ve %22,6’sı test seti olarak ayrılmıştır.  

Test seti için elde edilen parametreler ışığında oluşturulan yeni modelde, doktora 

öğrenci puanı hariç tutulduğu için kalan 4 değişken normalize edilmiş ve normalize edilen 

veriler girdi katmanını oluşturmuştur. Gizli katman sayısı 1 olup, gizli katmandaki birim sayısı 

3 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, gizli katman aktivasyon fonksiyonu olarak Hiperbolik Tanjant 

kullanılmıştır. Çıktı katmanında ise, aktivasyon fonksiyonu olarak identity, hata fonksiyonu 

olarak hata kareleri yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca, elde edilen modele ilişkin yapay sinir ağı ağ 

yapısı Şekil 4’de gösterilmektedir. Test seti ile gerçekleştirilen analizde daha önce elde edilen 

analiz sonuçlarından farklı olarak gizli katmanda sadece 1 birim bulunmaktadır.  

Modelde hata kareleri yöntemine göre hata payı 0,022 olarak elde edilmiştir. Elde edilen 

hata payının yanlış tahmin yüzdesi ise 0,059 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, örneklem 

dışı setin yanlış tahmin yüzdesi ise 0,066 gerçekleşmiştir. Test setine ilişkin hata payı 0,06 ve 

yanlış tahmin yüzdesi 0,080’dir. Test seti ile birlikte ele alınan modelin hata payları daha önce 

gerçekleştirilen analizde olduğu gibi düşük düzeylerde görülmektedir. 

 

 

Şekil 4. Test seti çok katmanlı yapay sinir ağı yapısı 

Girdi katmanında yer alan her bir birimin gizli katmandaki her bir birime karşılık gelen 

ağırlıkları ve gizli katmandaki her bir birimin çıktı katmanındaki ağırlığı Tablo 5’de 

gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKALE PUANI 

ATIF PUANI 

DOKÜMAN PUANI 

ÖĞRETİM ÜYESİ / 

ÖĞRENCİ PUANI 

BİAS 

H(3

) 

ÖĞRENCİLERİN 

BAŞARISINA GÖRE 

TERCİH ETTİKLERİ 

ÜNİVERSİTELERİN 

SIRALAMASI 

BİAS 

H(2) 

H(1) 
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Tablo 5. Sinir ağına ilişkin parametre tahminleri 

TAHMİN EDİCİ 

TAHMİN 

GİZLİ KATMAN 
ÇIKTI 

KATMANI 

H (1) H (2) H (3) ÇIKTI 

GİRDİ 

KATMANI 

BİAS -1,086 ,424 -,155  

MAKALE PUANI -,706 -,861 ,301  

ATIF PUANI ,120 ,005 ,381  

DOKÜMAN PUANI 2,319 ,493 -,204  

ÖĞRETİM ÜYESİ / 

ÖĞRENCİ PUANI 
-,326 

-,309 -,218 
 

GİZLİ 

KATMAN 

BİAS    ,694 

H(1)    1,975 

 H(1)    ,952 

 H(1)    -,594 

Tablo 6. Önem derecelerine göre açıklayıcı değişkenler 

AÇIKLAYICI 

DEĞİŞKENLER 

ÖNEM 

DERECESİ 

NORMALLEŞTİRİLMİŞ 

ÖNEM DERECESİ (%) 

MAKALE PUANI ,305 52,1 

ATIF PUANI ,008 1,4 

DOKÜMAN PUANI ,585 100 

ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRENCİ 

PUANI 
,102 17,5 

Model çözümü ile elde edilen normalleştirilmiş önem dereceleri Tablo 6’da 

gösterilmiştir.  

Doktora öğrenci puanı değişkeni olmaksızın yapılan çözümlemede, makale puanı %52, 

atıf puanı %1,4, toplam doküman puanı %100 ve öğrenci başına düşen öğretim üyesi %17,5 

önem derecesine sahiptir. 

Yapay Sinir Ağı kullanılarak yapılan üniversite sıralamasına ilişkin sonuçlar Tablo 7’de 

gösterilmiştir. Tabloda URAP’ın yapmış olduğu sıralama, URAP’ın tüm değişkenleri 

kullanılarak Yapay Sinir Ağı Modeli ile yapılan sıralama ve doktara puanı değişkeni olmaksızın 

Yapay Sinir Ağı Modeli ile yapılan sıralama verilmiştir. 

Tablodan da görüleceği üzere hem URAP’ın yaptığı sıralamada hem de bu çalışma 

kapsamında yapılan iki sırlamada Hacettepe üniversitesi ilk sırada yer almaktadır. Orta Doğu 

Teknik üniversitesi de her üç sıralamada ikinci yerini korumaktadır. Bu iki üniversite dışında 

Ege, Boğaziçi, İstanbul, Bilkent, Ankara, Gazi, İstanbul Teknik,  ve Sabancı üniversiteleri 

yerleri değişse bile her 3 sıralamada da ilk 10’a giren üniversitelerdir.  

İlk iki sıralamada, üniversitelerin sıralaması farklılık gösterse de ilk ona giren 

üniversiteler hemen hemen aynıdır. Buna karşın, doktora puanı değişkeni çıkartılarak yapılan 

sıralama sonuçları farklılık göstermektedir. URAP’ın yapmış olduğu sıralamada vakıf 

üniversitelerinden sadece Sabancı üniversitesi ilk onuncu sıraya girebilmiştir. Yapay sinir ağı 

modeli kullanılarak yapılan sıralamada ise ilk on içinde vakıf üniversitesi yer almamaktadır. 

Doktora puanı çıkartılarak yapılan ikinci yapay sinir ağı modelinin sonuçlarına bakıldığında ise 

vakıf üniversitelerinden olan Bilkent, Koç ve Sabancı üniversitelerinin sıralamanın ilk 10’unda 

yer aldığı görülmektedir.  



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

663 

 

Tablo 7. Üniversite Sıralamasına İlişkin Sonuçlar 

SIRA 

NO 

URAP PUANINA GÖRE 

SIRALAMA 

YAPAY SİNİR AĞI MODELE 

GÖRE SIRALAMA 

DOKTORA PUANI HARİÇ 

YAPAY SİNİR AĞI 

MODELE GÖRE 

SIRALAMA 

1 HACETTEPE Ü. HACETTEPE Ü. HACETTEPE Ü. 

2 ORTA DOĞU TEKNİK Ü. ORTA DOĞU TEKNİK Ü. ORTA DOĞU TEKNİK Ü. 

3 İSTANBUL Ü. İSTANBUL Ü. EGE Ü. 

4 İSTANBUL TEKNİK Ü. ANKARA Ü. BOĞAZİÇİ Ü. 

5 EGE Ü. İSTANBUL TEKNİK Ü. İSTANBUL Ü. 

6 ANKARA Ü. GAZİ Ü. İ.D. BİLKENT Ü. 

7 BOĞAZİÇİ Ü. EGE Ü. ANKARA Ü. 

8 GAZİ Ü. BOĞAZİÇİ Ü. İSTANBUL TEKNİK Ü. 

9 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ E. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ E KOÇ Ü. 

10 SABANCI Ü. ATATÜRK Ü. SABANCI Ü. 

11 İ.D. BİLKENT Ü. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ 

E. 

GEBZE YÜKSEK 

TEKNOLOJİ E. 

12 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ E. SABANCI Ü. GAZİ Ü. 

13 KOÇ Ü. İ.D. BİLKENT Ü. GAZİANTEP Ü. 

14 SELÇUK Ü. MARMARA Ü. TOBB EKON. VE TEK. Ü. 

15 ATATÜRK Ü. SELÇUK Ü. İZMİR YÜKSEK 

TEKNOLOJİ E. 

16 ÇUKUROVA Ü. ÇUKUROVA Ü. FATİH Ü. 

17 GAZİANTEP Ü. KOÇ Ü. SELÇUK Ü. 

18 ERCİYES Ü. YILDIZ TEKNİK Ü. BAŞKENT Ü. 

19 TOBB EKON. VE TEK. Ü. ERCİYES Ü. ONDOKUZ MAYIS Ü. 

20 FATİH Ü. DOKUZ EYLÜL Ü. ERCİYES Ü. 

21 ONDOKUZ MAYIS Ü. ONDOKUZ MAYIS Ü. DOĞUŞ Ü. 

22 BAŞKENT Ü. GÜLHANE ASKERİ TIP A. ÇUKUROVA Ü. 

23 DOĞUŞ Ü. YEDİTEPE Ü. ATILIM Ü. 

24 MARMARA Ü. SÜLEYMAN DEMİREL Ü. YÜZÜNCÜ YIL Ü. 

25 SÜLEYMAN DEMİREL Ü. ANADOLU Ü. ATATÜRK Ü. 

26 GAZİOSMAN PAŞA Ü. BAŞKENT Ü. KAFKAS Ü. 

27 GÜLHANE ASKERİ TIP A. FATİH Ü. FIRAT Ü. 

28 FIRAT Ü. GAZİANTEP Ü. GÜLHANE ASKERİ TIP A. 

29 DOKUZ EYLÜL Ü. AKSARAY Ü. GAZİOSMAN PAŞA Ü. 

30 YILDIZ TEKNİK Ü. KARADENİZ TEKNİK Ü. ÇANKAYA Ü. 

31 KARADENİZ TEKNİK Ü. FIRAT Ü. KARADENİZ TEKNİK Ü. 

32 KAFKAS Ü. ULUDAĞ Ü. SÜLEYMAN DEMİREL Ü. 

33 YÜZÜNCÜ YIL Ü. AKDENİZ Ü. DOKUZ EYLÜL Ü. 

34 AKDENİZ Ü. İNÖNÜ Ü. KOCAELİ Ü. 

35 ULUDAĞ Ü. KOCAELİ Ü. MUSTAFA KEMAL Ü. 

36 ANADOLU Ü. YÜZÜNCÜ YIL Ü. DİCLE Ü. 

37 YEDİTEPE Ü. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. ULUDAĞ Ü. 

38 KOCAELİ Ü. DİCLE Ü. DÜZCE Ü. 

39 DİCLE Ü. TOBB EKON. VE TEK. Ü. AKDENİZ Ü. 

40 ATILIM Ü. SAKARYA Ü. ADIYAMAN Ü. 

41 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü GAZİOSMAN PAŞA Ü. YILDIZ TEKNİK Ü. 

42 MERSİN Ü. DOĞUŞ Ü. PAMUKKALE Ü. 

43 AKSARAY Ü. KIRIKKALE Ü. MARMARA Ü. 

44 İNÖNÜ Ü. CELAL BAYAR Ü. CUMHURİYET Ü. 

45 DÜZCE Ü. TRAKYA Ü. MERSİN Ü. 

46 PAMUKKALE Ü. PAMUKKALE Ü. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. 

47 ÇANKAYA Ü. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. YEDİTEPE Ü. 

48 ADIYAMAN Ü. NAMIK KEMAL Ü. AFYON KOCATEPE Ü. 

49 DUMLUPINAR Ü. MERSİN Ü. ABANT İZZET BAYSAL Ü. 
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50 MUSTAFA KEMAL Ü. KAFKAS Ü. DUMLUPINAR Ü. 

51 CUMHURİYET Ü. ADNAN MENDERES Ü. İNÖNÜ Ü. 

52 KIRIKKALE Ü. K.MARAŞ S. İMAM Ü. K.MARAŞ S.İMAM Ü. 

53 CELAL BAYAR Ü. ATILIM Ü. CELAL BAYAR Ü. 

54 SAKARYA Ü. DÜZCE Ü. ANADOLU Ü. 

55 K.MARAŞ S. İMAM Ü. ABANT İZZET BAYSAL Ü. KIRIKKALE Ü. 

56 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. GALATASARAY Ü. ADNAN MENDERES Ü. 

57 ADNAN MENDERES Ü. CUMHURİYET Ü. TRAKYA Ü. 

58 ABANT İZZET BAYSAL Ü. MUSTAFA KEMAL Ü. ÇANAKKALE ONSEKİZ 

MART 

59 TRAKYA Ü. MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. BÜLENT ECEVİT Ü. 

60 AFYON KOCATEPE Ü. BÜLENT ECEVİT Ü. NİĞDE Ü. 

61 BÜLENT ECEVİT Ü. AFYON KOCATEPE Ü. İZMİR EKONOMİ Ü. 

62 MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü KADİR HAS Ü. AKSARAY Ü. 

63 NAMIK KEMAL Ü. ÇANKAYA Ü. MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. 

64 NİĞDE Ü. BALIKESİR Ü. BALIKESİR Ü. 

65 BALIKESİR Ü. DUMLUPINAR Ü. RECEP TAYYİP ERDOĞAN 

Ü. 

66 RECEP TAYYİP ERDOĞAN  MİMAR SİNAN Ü. SAKARYA Ü. 

67 HARRAN Ü. HARRAN Ü. BOZOK Ü. 

68 ÖZYEĞİN Ü. NİĞDE Ü. NAMIK KEMAL Ü. 

69 ERZİNCAN Ü. RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. MEHMET AKİF ERSOY Ü. 

70 İSTANBUL BİLİM Ü. BAHÇEŞEHİR Ü. İSTANBUL BİLİM Ü. 

71 BOZOK Ü. MALTEPE Ü. AHİ EVRAN Ü. 

72 ŞIRNAK Ü. İSTANBUL KÜLTÜR Ü. HARRAN Ü. 

73 İZMİR EKONOMİ Ü. İZMİR EKONOMİ Ü. ÖZYEĞİN Ü. 

74 BAHÇEŞEHİR Ü. İSTANBUL BİLİM Ü. ERZİNCAN Ü. 

75 AHİ EVRAN Ü. ÖZYEĞİN Ü. BİNGÖL Ü. 

76 GALATASARAY Ü. ADIYAMAN Ü. SİNOP Ü. 

77 KADİR HAS Ü. İSTANBUL TİCARET Ü. ŞIRNAK Ü. 

78 MALTEPE Ü. KARABÜK Ü. BİTLİS EREN Ü. 

79 NEVŞEHİR Ü. SİNOP Ü. IŞIK Ü. 

80 SİNOP Ü. IŞIK Ü. BAHÇEŞEHİR Ü. 

81 MEHMET AKİF ERSOY Ü. İSTANBUL BİLGİ Ü. NEVŞEHİR Ü. 

82 KARABÜK Ü. MEHMET AKİF ERSOY Ü. KARABÜK Ü. 

83 İSTANBUL KÜLTÜR Ü. NEVŞEHİR Ü. KARAMANOĞLU MEH. B. Ü 

84 IŞIK Ü. HALİÇ Ü. OSMANİYE KORKUT ATA Ü. 

85 UFUK Ü. YAŞAR Ü. AMASYA Ü. 

86 BATMAN Ü. AHİ EVRAN Ü. UFUK Ü. 

87 BİNGÖL Ü. BOZOK Ü. MALTEPE Ü. 

88 MİMAR SİNAN Ü. ÇANKIRI KARATEKİN Ü. KADİR HAS Ü. 

89 ÇANKIRI KARATEKİN Ü. UFUK Ü. GÜMÜŞHANE Ü. 

90 OSMANİYE KORKUT ATA Ü. ERZİNCAN Ü. ÇANKIRI KARATEKİN Ü. 

91 İSTANBUL TİCARET Ü. BARTIN Ü. BARTIN Ü. 

92 BİTLİS EREN Ü. OKAN Ü. İSTANBUL KÜLTÜR Ü. 

93 KARAMANOĞLU MEH. B. Ü ORDU Ü. TUNCELİ Ü. 

94 BARTIN Ü. BEYKENT Ü. BATMAN Ü. 

95 YAŞAR Ü. BİNGÖL Ü. GİRESUN Ü. 

96 AMASYA Ü. OSMANİYE KORKUT ATA Ü. ORDU Ü. 

97 ORDU Ü. BİTLİS EREN Ü. KASTAMONU Ü. 

98 GÜMÜŞHANE Ü. İSTANBUL AYDIN Ü. SİİRT Ü. 

99 GİRESUN Ü. BATMAN Ü. GALATASARAY Ü. 

100 KASTAMONU Ü. HİTİT Ü. İSTANBUL TİCARET Ü. 

101 İSTANBUL BİLGİ Ü. KASTAMONU Ü. HİTİT Ü. 

102 TUNCELİ Ü. İSTANBUL AREL Ü. BAYBURT Ü. 

103 ARTVİN ÇORUH Ü. YALOVA Ü. ARTVİN ÇORUH Ü. 
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104 HİTİT Ü. ARTVİN ÇORUH Ü. HAKKARİ Ü. 

105 HALİÇ Ü. ŞIRNAK Ü. MUŞ ALPARSLAN Ü. 

106 SİİRT Ü. GÜMÜŞHANE Ü. İSTANBUL BİLGİ Ü. 

107 YALOVA Ü. TUNCELİ Ü. YAŞAR Ü. 

108 HAKKARİ Ü. AMASYA Ü. UŞAK Ü. 

109 OKAN Ü. KARAMANOĞLU MEH. B. Ü OKAN Ü. 

110 IĞDIR Ü. GİRESUN Ü. KIRKLARELİ Ü. 

111 BİLECİK Ü. ARDAHAN Ü. BEYKENT Ü. 

112 BEYKENT Ü. UŞAK Ü. IĞDIR Ü. 

113 ÇAĞ Ü. SİİRT Ü. KİLİS 7 ARALIK Ü. 

114 KIRKLARELİ Ü. ÇAĞ Ü. ÇAĞ Ü. 

115 UŞAK Ü. BİLECİK Ü. BİLECİK Ü. 

116 BAYBURT Ü. IĞDIR Ü. HALİÇ Ü. 

117 MUŞ ALPARSLAN Ü. İZMİR Ü. YALOVA Ü. 

118 İZMİR Ü. HAKKARİ Ü. İZMİR Ü. 

119 İSTANBUL AYDIN Ü. KIRKLARELİ Ü. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü. 

120 KİLİS 7 ARALIK Ü. KİLİS 7 ARALIK Ü. ARDAHAN Ü. 

121 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü. MUŞ ALPARSLAN Ü. MİMAR SİNAN Ü. 

122 İSTANBUL AREL Ü. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü. MARDİN ARTUKLU Ü. 

123 ARDAHAN Ü. BAYBURT Ü. İSTANBUL AREL Ü. 

124 MARDİN ARTUKLU Ü. MARDİN ARTUKLU Ü. İSTANBUL AYDIN Ü. 

SONUÇ  

Günümüzde bilgi, tüm toplumlarda hem bireysel hem de sosyal yaşamda köklü 

değişiklikler yaratarak büyük bir güç haline gelmiştir. Doğru bilgiyi kullanan her iktisadi birim, 

diğerlerine göre ciddi bir üstünlük elde etmektedir. Bilgi çağı olarak da tanımlanan bu dönüşüm 

sürecinde, doğru bilginin üretilmesi ve yaygınlaşmasında en önemli sorumluluk üniversitelere 

düşmektedir. Eğitim sisteminin son noktası olan üniversiteler, çeşitli alanlarda kalifiye insan 

gücü yetiştiren, meslek kazandıran, araştırma yaparak doğru bilgi üreten, toplumu aydınlatan ve 

bu vasıfları ile toplumun ekonomik ve sosyal yaşantısı üzerinde etkisi olan kurumlar olarak 

tanımlanabilir. Üniversiteler sahip oldukları bu vasıflar ile içinde bulundukları toplumun bilgi 

çağını yakalayabilmeleri için gerekli anahtarları sağlarlar.  

Bir üniversitenin vermiş olduğu hizmetin, ulusal ve uluslararası alanda kabul görmesi 

her şeyden önce onun sahip olduğu vasıfların yüksekliğine bağlıdır. Bu vasıfların ölçülmesi ise 

birçok çalışmanın konusunu oluşturmuştur. Bu amaçla ulusal ve uluslararası alanda birçok 

kurum, üniversiteleri belli kriterlere göre sıralamaya tabii tutmuşlardır. 

Türkiye’de, bu sıralama ODTÜ Enformatik Enstitüsü tarafından kurulan URAP 

tarafından yapılmaktadır. URAP’ın yaptığı uluslararası sıralamalar için; makale sayısı, toplam 

bilimsel doküman sayısı, atıf sayısı, toplam dergi etkinlik çarpanı, dergi atıf etkinlik toplamı 

değişkenlerini kullanılırken, ulusal sıralama için; makale puanı, atıf puanı, toplam doküman 

puanı, doktora öğrencisi puanı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları değişkenleri 

kullanılmaktadır. 

URAP’ın kullandığı değişkenlere bakıldığında,  akademik başarının esas alındığı 

görülmektedir. Akademik başarı kadar, öğrenci başarısı da önemli bir kriterdir. Bu çalışmada 

tüm bu akademik başarıyı gösteren değişkenlerin yanı sıra öğrenci başarısını temsilen başarılı 

öğrencilerin üniversiteleri tercih yüzdeleri de sıralamaya yeni bir değişken olarak dâhil 

edilmiştir. 

Tüm üniversite sıralama çalışmalarında kullanılan değişkenlerin sıralama üzerindeki 

ağırlıklarının ne kadar olacağına dair standart bir bilgi bulunmamaktadır. Bu ağırlıklar ya eşit 
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kabul edilmekte ya da keyfi olarak verilmektedir. Bu çalışmada, ağırlıkların hesaplanmasında 

Yöneylem Araştırması tekniklerinden biri olan Yapay Sinir Ağı Yöntemi kullanılarak 

değişkenlerin sıralama üzerindeki önem dereceleri matematiksel olarak belirlenmiştir. 

Türkiye’de 2012-2013 eğitim öğretim yılında faaliyet gösteren 184 üniversiteden 124’ü 

çalışma kapsamına alınmıştır. Tamamının alınmamasının nedeni, URAP tarafından kullanılan 

değişkenlerin, sadece 124 üniversite tarafından ulaşılabilir olmasıdır. Yapay Sinir Ağı modeli 

kurulurken, modelin girdileri makale, atıf, doküman, doktora puanı ve öğretim üyesi başına 

düşen öğrenci sayısı iken, çıktısı ise başarılı öğrencilerin üniversiteleri tercih yüzdesidir.   

Kurulan model çözüldüğünde, üniversite sıralamasında en önemli değişken doktora 

öğrenci puanı çıkmıştır. Bu değişkeni sırasıyla toplam doküman puanı, öğrenci başına düşen 

öğretim üyesi sayısı, makale puanı ve atıf puanı izlemektedir. Tüm bu değişkenlerin ağırlıkları 

kullanılarak yapılan sıralamada, Türkiye’de ilk 10’a giren üniversiteler sırası ile Hacettepe, Orta 

Doğu, İstanbul, Ankara, İstanbul Teknik, Gazi, Ege, Boğaziçi, Gebze İleri teknoloji ve Atatürk 

Üniversitesidir. Bu sıralamaya bakıldığında, devlet üniversitelerinin akademik anlamda vakıf 

üniversitelerinden daha üstün olduğu görülmektedir. URAP’ın yapmış olduğu sıralamada ise, 

ilk 10’da yer alan üniversiteler; Hacettepe, ODTÜ, İstanbul, İstanbul Teknik, Ege, Ankara, 

Boğaziçi, Gazi, Gebze Yüksek Okulu ve Sabancı üniversiteleri yer almaktadır. URAP’ın yapmış 

olduğu sıralamada vakıf üniversitesi sayısı daha fazladır. Her iki sıralamaya da bakıldığında 

yerleri değişse de ilk 10’a giren üniversitelerin aynı olduğu görülmektedir. 

Yapılan çalışmada, doktora puanının akademik başarıda en yüksek öneme sahip olduğu 

bulunmuştur. 2010 yılından itibaren yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Yerleştirme Programı(ÖYP) 

çerçevesinde, araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim programları 10 üniversite tarafından 

yürütülmektedir. ÖYP çerçevesi içerisinde eğitim alacak olan araştırma görevlileri bu 10 

üniversiteyi tercih etmek durumundadırlar. Bu zorunluluk ise, doktora puanı açısından 

üniversiteler arasında bir yanlılık yaratmaktadır. Bunun yanında üniversitelerin kendi akademik 

personelini kendisi yetiştirmesi gibi bir işlevi de söz konusudur. Dolayısıyla bir üniversitede 

araştırma görevlisi olan bir kişi aynı zamanda büyük bir olasılıkla aynı üniversitenin doktora 

öğrencisidir. Bu da doktora puanının yanlılığına etki eden diğer bir problemdir. Doktora puanı 

değişkeninin çalışmada daha anlamlı olabilmesi için, ÖYP ve kendi doktora öğrencisi dışında 

dışarıdan gelen doktora öğrencisi sayısının çalışmaya dâhil edilmesi daha doğru olacaktır. 

Ancak bu veriye 124 üniversite için ulaşılamadığından, aynı çalışma bu değişken elimine 

edilerek bir kez daha yapılmıştır.  

Kurulan yeni modelin sonuçlarına göre; doküman puanı en önemli değişken iken bunu 

sırasıyla makale puanı, öğrenci başına düşen öğretim üyesi puanı ve atıf puanı değişkenleri 

izlemektedir. Bu değişkenlerin ağırlıkları sonucunda elde edilen sıralamada ise ilk 10’a giren 

üniversiteler; Hacettepe, ODTÜ, Ege, Boğaziçi, İstanbul, Bilkent, Ankara, İstanbul Teknik, Koç 

ve Sabancı’dır. Söylenen gerekçelerden dolayı doktora puanının sıralama dışında bırakılması 

daha fazla vakıf üniversitesinin sıralamanın ilk sıralarına çıkmasına neden olmuştur. Bunun 

yanında devlet üniversitesi olan Hacettepe, ODTÜ, Ege, Boğaziçi, Ankara, İstanbul Teknik 

üniversitelerinin her üç sıralamada da ilk 10’da yer aldıkları görülmektedir. 
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ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ÇALIŞAN 

PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEYEN BİR YAPISAL EŞİTLİK MODEL 

ÖNERİSİ 

Ömer ÇINAR* 

Salih YEŞİL** 

 

ÖZET 

Örgüt, bir grup insanın, iş bölümü yaparak, otorite ve sorumluluk hiyerarşisi altında; 

belirlenmiş ortak bir hedefi gerçekleştirmek amacıyla oluşturdukları, akılcı ve planlı bir 

yapılanmadır. Günümüzde örgütler, çalıştıkları kuruma karşı olan görevlerinin ötesinde katkılar 

sağlayan çalışanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Gelişmeler çalışanların klasik görev tanımlarında 

yer almayan, ancak uzun vadede örgütsel başarı üzerinde önemli etkileri olan çalışma 

davranışlarına araştırmacıların ilgilerinin artmasına neden olmuştur (Jordan ve Sevastos, 

2003:131). Bir örgüte bağlanma anlamında kullanılan örgütsel bağlılık, bireyin örgütün 

hedeflerine inanması ve kabul etmesi, örgüt hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik çaba sarf 

etmesi ve örgüte üyeliğinin devam etmesini istemesi olarak tanımlanmaktadır (Hunt ve Morgan, 

1994:26). Bu tanıma göre örgütsel bağlılığın: 1. Örgütün amaçlarını ve değerlerini kabul etme 

ve onlara çok sıkı bağlanma, 2. Örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için gayret gösterme, 3. 

Örgütün bir üyesi olarak kalma konusunda güçlü bir isteğe sahip olma şeklinde tanımlanan üç 

temel göstergesi vardır (Mowday vd., 1982:27). Organ (1997:90) tarafından  ''iyi asker 

davranışı'' olarak tanımlanan örgütsel vatandaşlık davranışı; verilen görevleri zamanında 

tamamlama, iş arkadaşlarına yardım etme, yeniliklere açık olma, aktivitelere gönüllü katılma ve 

sosyal anlamdaki davranışları gerçekleştirmenin yanı sıra, iş arkadaşlarıyla gereksiz yere 

tartışma, onları şikâyet etme ve onların yanlışını bulma gibi istenmeyen davranışları 

gerçekleştirmekten kaçınmayı da içermektedir (Turnipseed, 2002:3). Podsakoff vd. (2000) 

örgütsel vatandaşlık davranışını iş tanımlarında zorunlu tutulmayan, ihmali halinde ceza 

gerektirmeyen ya da gerçekleştirildiğinde ödül sistemince doğrudan ve biçimsel olarak 

ödüllendirilmeyen ve daha çok kişisel tercihe bağlı ve bütün olarak örgütün etkinliğini ve 

verimliliğini artırmaya dönük davranışlar olarak belirtmişlerdir. Graham (2000:70) ise "örgütün 

tüm üyelerinin örgütle ilgili tüm pozitif davranışları" olarak tanımlanmaktadır. Çalışanın 

bireysel performansı, kendi iş tanımına uygun olarak yürüttüğü işi kabul edilebilir sınırlar içinde 

yapmasıdır. Kurumlar hem bireysel performansını, hem de takım performansını iyileştirerek, 

kurumsal sinerjiyi ortaya çıkarmayı amaçlar (Armstrong, 1996:261). Çalışan, performansına 

karşılık elde ettiği ödüller arasında bir bağlantı kurmaktadır. Çünkü elde ettiği ödüller az ise 

performansı düşecektir, performansına karşılık elde ettiği ödülün adaletli olduğuna inanıyorsa 

performans düzeyi artacaktır (Avant vd., 1975:207). Araştırmada kullanılan değişkenler ve 

yapısal eşitlik modeli için ulusal ve uluslararası literatür taraması sonucunda; bireysel davranış 

değişkenlerinden olan örgütsel bağlılık ve kurumsal davranış değişkenlerinden olan örgütsel 

vatandaşlık davranışının çalışan performansı ile ilişkisinin birlikte ele alındığı bir yapısal eşitlik 

modeli önerilmiştir. Çalışmanın amacı; (1) örgütsel bağlılığın çalışan performansı üzerindeki 
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etkisini incelemek; (2) örgütsel vatandaşlık davranışının çalışan performansı üzerindeki etkisini 

araştırmak; (3) örgütsel vatandaşlık davranışının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini 

doğrulamak; (4) örgütsel vatandaşlık davranışı ve çalışan performansı arasındaki ilişkide, 

örgütsel bağlılığın aracılık etkisini araştırmaktır. Bu çalışma ile banka çalışanlarının örgütsel 

bağlılığı, performanslarını olumlu yönde etkilediği hipotezi desteklenmektedir. Ayrıca örgütsel 

vatandaşlık davranışının çalışanların performansını doğrudan olumlu yönde etkilediği de 

görülmüştür. Bununla birlikte örgütsel bağlılığın aracı değişken olarak kullanılmasıyla; örgütsel 

vatandaşlık davranışının çalışan performansını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu çalışmada kabul edilen söz konusu etkinin güçlülüğü, aracılık etkisinin de gücünü artırmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Çalışan Performansı, 

Yapısal Eşitlik Modellemesi 

 

A PROPOSAL OF THE STRUCTURAL EQUATION MODEL FOR REVIEW OF THE EFFECT OF 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR ON EMPLOYEE 

PERFORMANCE 

ABSTRACT 

Organization is a rational and planned settlement, which is structured by a group of people, who 

make work sharing, to form in order to realize a determined common goal under authority and 

hierarchy. Today, organization requires the use of employees who contributed beyond their duty 

to the institution they work. Improvements cause researcher’s interest more on work behavior 

which is not taking part in the classic job descriptions of employees but having a significant 

impact on organizational success in the long term (Jordan ve Sevastos, 2003:131). 

Organizational commitment which meant to be used to connect to an organization is described 

as individuals believe the objectives of the organization and accept and making efforts towards 

the achievement of organizational goals and wishes the continuation of membership in the 

organization (Hunt ve Morgan, 1994:26). In this description, organizational behavior has three 

main indicators; 1. Acceptance of the goals and values of the organization and connects them 

rigorous, 2. Striving to achieve the organization's objectives, 3. Organization that has a strong 

desire to remain a member (Mowday vd., 1982:27). A 'good soldier behavior' as defined 

organizational citizenship behavior by Organ (1997: 90) contains timely completion of assigned 

tasks, to help colleagues, be open to innovation, voluntary participation in activities and to 

perform as well as their behavior in social areas and unnecessary discussion with colleagues, do 

not complain to them and refrain from taking unwanted behavior such as finding them wrong 

(Turnipseed, 2002:3). Podsakoff vd. (2000) indicates organizational behavior that as not 

required in the job description, if there is a negligence case, there is not a criminal or when it is 

carried out, unrewarded as the direct and formal reward system and depends on personal 

preference and oriented behavior to improve the overall effectiveness and efficiency of the 

organization. On the other hand, Graham (2000:70) identifies “All positive behaviors relevant 

organizations of all members of the organization”. The individual performance of employees is 

conducted in accordance with their job descriptions to make the job within acceptable limits. 

Institutions aims to expose corporate synergy to improve individual performance as well as 

improving the functioning of the team (Armstrong, 1996:261). Employees link between their 

performance and earned rewards. Because if the rewards are not enough, employees’ 

performance will decrease and if they believe earned rewards are fair, the performance ace will 

increase (Avant vd., 1975:207). As a result of national and international literature, for variables 
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and structural equation model used in the study a structural equation model which corporate 

behavior is dealt with the relationship between the variables of employee performance and 

organizational citizenship behavior is proposed organizational commitment from the individual 

behavioral variables. The aim of the study, (1) To examine the impact on employee performance 

and organizational commitment, (2) To investigate the impact of employee performance and 

organizational citizenship behavior, (3) To verify the effect of organizational commitment on 

organizational citizenship behavior, (4) To investigate the effect of organizational commitment 

through the relationship between organizational citizenship behavior and employee 

performance. With this study, hypothesis which organizational commitment of the bank 

employees has a positive impact on their performance is supported. In addition to this, 

citizenship behavior has a direct positive impact on employees’ performance has been seen. 

Nevertheless, using organizational loyalty tool as a variable, organizational citizenship behavior 

has an impact on progressive direction has been found as a result. In this study, accepted impact 

strength which is said, increased the power in effect of mediation. 

Keywords: Organizational Commitment; Organizational Citizenship Behavior; Employee 

Performance; Structural Equation Model. 

 

GİRİŞ 

Örgütsel vatandaşlık davranışı, her ne kadar çalışanların kişisel özellikleri ile ilişkili 
olsa da, çalışma arkadaşlarını geliştirme ve yönetimsel üretkenlik sayesinde, örgüt 
performansının artmasına da yardımcı olur. Dolayısıyla örgütsel vatandaşlık davranışı, kurumun 
genel performansı ile büyük ölçüde bağlantılıdır. (Organ, 1988, Akt: Acar, 2006: 1-14). Örgütün 
hedefleri doğrultusunda çalışanlar arasındaki davranış biçimi, çalışanların örgüte bağlılığını da 
arttırır.  

Bu çalışmanın amacı örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışının çalışan 
performansı üzerindeki etkisinin alan çalışması yoluyla ölçülmesidir. Hem örgütsel bağlılık ve 
örgütsel vatandaşlık davranışından oluşan örgütsel davranış değişkenlerinin, çalışan 
performansına olan direkt etkilerini incelemek, hem de örgütsel bağlılık değişkeninin örgütsel 
vatandaşlık davranışı ve çalışan performansı ilişkisinde aracılık rolünü ortaya koymak 
hedeflenmiştir. Ayrıca örgüt çalışanlarının davranışlarının ölçülmesinde gizil değişkenlerin 
kullanılmasının sağladığı avantaj nedeniyle, yapısal eşitlik modeli tercih edilmiştir.  

Giriş bölümünden sonra ikinci bölümde kavramsal çerçeve kapsamında örgütsel 
bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve çalışan performansı kavramları ve bu kapsamda 
yapılmış ilgili çalışmalar özetlenmiştir. Üçüncü bölümde araştırmanın amacı ve hipotezlerine, 
dördüncü bölümde araştırmanın yöntemi ve bulgularına, son bölümde ise sonuç ve tartışmaya 
yer verilmiştir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ LİTERATÜR 

Bu bölümde örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel bağlılık ve çalışan performansı 
kavramları açıklandıktan sonra, örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel bağlılığın çalışan 
performansı üzerindeki etkisi ile ilgili literatüre yer verilmiştir. 

Örgütsel Bağlılık  

Bir örgüte bağlanma anlamında kullanılan örgütsel bağlılık, bireyin örgütün hedeflerine 
inanması ve kabul etmesi, örgüt hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik çaba sarf etmesi ve örgüte 
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üyeliğinin devam etmesini istemesi olarak tanımlanmaktadır (Hunt ve Morgan, 1994, s.26). 
Örgütsel bağlılık, bir örgütün bireyden beklediği formal ve normatif beklentilerin ötesinde, 
bireyin örgütün amaç ve değerlerini yansıtmaya yönelik davranışlarıdır (Celep, 2000, s.15). 
Allen ve Meyer’e (1990, s.6) göre örgütsel bağlılık; çalışanın örgüte olan psikolojik yaklaşımını 
ifade etmektedir.  Çalışan ile örgüt arasındaki ilişkiyi yansıtan ve örgüt üyeliğini devam ettirme 
kararına yol açan psikolojik bir durumdur. Örgütsel bağlılık, kurumun değer yargıları ve 
hedefleri ile özdeşleşmek, aynı zamanda kurumdan karşılık beklemeksizin bu hedefleri 
gerçekleştirmek için hissedilen sorumluluktur (Buchanan, 1974, s.533). Örgütsel bağlılıkla ilgili 
birçok tanımlama yapılmasına rağmen, en çok kabul gören tanıma göre örgütsel bağlılık, bireyin 
örgütün amaç ve değerlerini kabul etmesi, bu amaçlara ulaşılması yönünde çaba sarf etmesi ve 
örgütteki üyeliğini devam ettirme arzusudur (Samancı, 2006, s.33). Bu tanımlara göre örgütsel 
bağlılığın: 1. Örgütün amaçlarını ve değerlerini kabul etme ve onlara çok sıkı bağlanma, 2. 
Örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için gayret gösterme, 3. Örgütün bir üyesi olarak kalma 
konusunda güçlü bir isteğe sahip olma şeklinde tanımlanan üç temel göstergesi vardır (Mowday 
vd., 1982, s.27).  

Meyer ve Allen (1990, s.6) örgütsel bağlılığı; örgütle oluşan bir sevgi bağı ve 
özdeşleşmeden kaynaklanan duygusal bağlılık (affective commitment), örgütten ayrılmanın yol 
açacağı maliyetten kaynaklanan devam bağlılığı (continuance commitment) ve örgütte kalma 
yükümlülüğü hissetmekten kaynaklanan ilkesel bağlılık (normative commitment) şeklinde üç 
boyut altında incelemiştir (Speetor, 1996, s.236). Literatürde örgütsel bağlılık anlamında 
duygusal bağlılık boyutunun tek başına kullanımına sık rastlanıldığından dolayı, bu çalışmada 
örgütsel bağlılık kavramından kast edilen duygusal bağlılık boyutudur.  

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

Podsakoff vd. (2000)  örgütsel vatandaşlık davranışını iş tanımlarında zorunlu 
tutulmayan, ihmali halinde ceza gerektirmeyen ya da gerçekleştirildiğinde ödül sistemince 
doğrudan ve biçimsel olarak ödüllendirilmeyen ve daha çok kişisel tercihe bağlı ve bütün olarak 
örgütün etkinliğini ve verimliliğini artırmaya dönük davranışlar olarak belirtmişlerdir. Graham 
tarafından yapılan tanımlamada ise; yapılan olumlu davranışlara dikkat çekilmekte ve örgütsel 
vatandaşlık davranışı, "örgütün tüm üyelerinin örgütle ilgili tüm pozitif davranışları" olarak 
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla Graham'ın tanımı; örgütsel vatandaşlık davranışı sınırlarını 
genişletmekte ve sözleşmelere dayanan formal davranışları da kapsamaktadır (Graham, 2000: 
70). Moorman, Blakely ve Niehoff’a göre örgütsel vatandaşlık davranışı, işlerin yürümesinde 
önem taşıyan kişisel yardımların, bireysel ve grup performanslarını artışında etkili olan kişisel 
girişimlerin, iş tanımı dışındaki işlerin yapılmasını sağlayan kişisel gayretlerin ve kendilerini 
örgüte adamalarının sonucu sadık birer çalışan haline gelen bireylerin sergilemiş oldukları 
davranışlardır (Yılmaz ve Giderler, 2007:266). 

Podsakoff vd.’nin 2000 yılındaki sınıflandırmasının daha iyi anlaşılabilmesi için, 
Podsakoff ve diğer meslektaşları tarafından 1990-2000 yılları arasında yapılan araştırmaları 
incelemekte yarar vardır. Bu araştırmalardan 1990 yılında Podsakoff, Mackenzie, Moorman ve 
Fetter tarafından yapılan çalışmada, örgütsel vatandaşlık davranışı beş boyutta incelenmiştir. Bu 
boyutlar söyle ifade edilebilir (Organ vd.,   2006: 151): 

 Fedakârlık (: Çalışanların, örgütle ilgili bir problem olması durumunda diğer 
çalışanlara yardım etmesini ifade eden, isteğe bağlı davranışlarıdır. 

 Bilinçli Olma: Çalışanların, örgütteki kurallara uyması, zor koşullarda bile işine devam 
etmesi ve dinlenme aralarına dikkat etmesi gibi minimum rol gereklerinin ötesine 
geçen, isteğe bağlı davranışlarıdır. 
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 Centilmenlik: Çalışanların, ideal durumlardan daha azını kabul etmeye şikâyet 
etmeksizin istekli olmalarıdır. Diğer bir ifadeyle, çalışanların şikâyete yol açabilecek 
düşük derecede öneme sahip durumları dikkate almamasıdır. 

 Nezaket: Çalışanların, diğer çalışma arkadaşlarıyla birlikte, işle ilgili problemlerin 
oluşmasını önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri isteğe bağlı davranışlarıdır. 

 Sivil erdem: Çalışanların, örgütün politika ve stratejilerinin belirlenmesiyle ilgili 
konulara sorumlu olarak katılımlarına yönelik gönüllü davranışlarıdır. 

Çalışan Performansı 

Birçok disiplinde kullanılan Performans kavramının açık bir şekilde 
tanımlanamamasının ve araştırmacıların çalıştıkları alanlara uygun farklı anlamlar yüklemesinin 
nedenini, Lebas ve Euske (2005, s.66) performansın içine her şey alabilecek bavul bir kelime 
olmasından kaynaklandığını söylemektedir. Performans bir faaliyetin sonucunda ortaya konan 
çıktı düzeyi olarak tanımlanırsa, bu düzeyi Schermerhorn vd., (1994, s.32), amacın veya görevin 
yerine getirilme derecesi olarak ifade eder. Çalışan performansı, bireyin nitelik ve 
yeteneklerinin işe ilişkin olarak düzenlenmiş olan işletme başarı ölçütleriyle karşılaştırılmasıdır 
(Gümüştekin ve Öztemiz, 2005, s.280). Çalışanın bireysel performansı, kendi iş tanımına uygun 
olarak yürüttüğü işi kabul edilebilir sınırlar içinde yapmasıdır. Kurumlar hem bireysel 
performansı, hem de takım performansını iyileştirilerek, kurumsal sinerjiyi ortaya çıkarmayı 
amaçlar (Armstrong, 1996, s.261). Eğer bir işletme çalışanını ödüllendirmek için herhangi bir 
araç kullanacaksa, bu araç çalışanın performans düzeyi ile ilişkili olmalıdır. Çalışan, 
performansına karşılık elde ettiği ödüller arasında bir bağlantı kurmaktadır. Çünkü elde ettiği 
ödüller az ise performansı düşecektir, performansına karşılık elde ettiği ödülün adaletli 
olduğuna inanıyorsa performans düzeyi artacaktır (Avant vd., 1975, s.207). Çalışanın verimliliği 
ve performansının artması, işletmenin verimliliğini ve performansını da artırmaktadır. Bunun 
için çalışanların tatmin olmaları sağlanmalı ve hayal kırıklığına uğramaları önlenmelidir. 
Tatminsizlik durumunda, düşük performans, işe devamsızlık ve işgücü devrinde artış gibi 
olumsuzlukların yaşanacağı dikkate alınmalıdır (Noe vd., 1997, s.239). Örgütüyle özdeşleşen ve 
kendilerini örgütün bir parçası olarak gören çalışanlar işlerin yürütülmesi için daha fazla çaba 
harcayacaklar, içerde ve dışarıda kendilerini örgütün bir temsilcisi olarak görecekler ve aldıkları 
bütün kararlarda örgütün menfaatini ön planda tutacaklardır (Miller vd., 2000, s.652). Sonuç 
olarak örgütsel bağlamda başarının anahtarı olan çalışan performansının artışı kendiliğinden 
gerçekleşen bir sürecin ürünü olmadığı bilinmelidir.  

 

Şekil 1. Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Desteğin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisini 

Temsil Eden Yapısal Model. 
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ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ  

İkinci bölümde açıklanan ve Şekil 1’de gösterilen örgütsel bağlılık ve örgütsel desteğin 
çalışan performansı üzerindeki teorik etkileri aşağıdaki hipotezlerle ifade edilmiştir. 

Örgütsel Bağlılığın Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi     

Literatürde örgütsel bağlılığın çalışan performansını pozitif yönde etkilediğine dair pek 
çok çalışma bulunmaktadır (Meyer ve Allen, 1996; Luchak ve Gellayy, 2007, Hackett vd., 
1994; Caruana vd., 1999; Meyer vd., 1989; Meyer vd., 2002; Qaisar vd., 2012; Khan vd., 2010; 
Shore vd., 1995; Suliman ve Iles, 2000). Bayram (2005, s.126), son yıllarda bu konuda artan 
çalışmaların nedenini; örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanların daha iyi performans 
göstermelerine ve örgütsel bağlılığın örgütsel etkililiğin yararlı bir göstergesi olmasına 
dayandırarak açıklamıştır. Örgüte bağlılık, örgütün amaçlarına, politikasına, görev gereklerine 
uygun davranmayı içermekte, çalışandan örgütün yararlarını kendi yararlarından üstün tutma, 
özveriyle çalışma, örgüte daha çok çalışma süresi ayırma, yönetimin buyruklarını tartışmasız 
yerine getirme gibi bağlılık eylemleri beklenmekte ve böylece örgüt çalışanının bağlılığını 
örgütle özdeşleşmeye dönüştürmeye çalışmaktadır (Demirkan, 2004, s.37). Verilen bilgiler 
ışığında örgütsel bağlılığın çalışan performansı üzerindeki etkisini incelemek üzere aşağıdaki 
hipotez kurulmuştur. 

H1: Örgütsel bağlılığın çalışan performansı üzerinde olumlu etkisi vardır.   

Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi     

Örgütsel vatandaşlık davranışı, davranıştan çok yüksek bir görevi ifade eder. Davranış, 
örgüt üyelerinin örgütsel görev ve etkinliklerini gerektirmezken, örgütsel vatandaşlık davranışı 
ise örgütü yıkıcı ve istenmeyen davranışlardan koruma, önerileri kabul etme, yetenek ve beceri 
geliştirme, etkin ve yaygın bir iletişim ağı kurma gibi daha ileriyi hedefleyen konuları içerir. Bu 
davranışlar örgütün bütün üyelerinin katılımını gerektirir. Bu anlamda örgütsel vatandaşlık 
davranışı, kurumun genel performansı ile büyük ölçüde bağlantılıdır (Organ, 1988, Akt: Acar, 
2006: 1-14). Bu çalışmada örgütsel vatandaşlık davranışının çalışan performansı üzerindeki 
etkisini incelemek üzere aşağıdaki hipotez kurulmuştur. 

H2: Örgütsel vatandaşlık davranışının çalışan performansı üzerinde olumlu etkisi vardır. 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi    

Örgütsel vatandaşlık davranışında; örgütsel bağlılık, çalışanların kuruma olan bağının 
güçlü olması olarak tanımlanır. Çalışanların kuruma bağlılık düzeyleri ile kurumda kalma 
yönündeki istekleriyle birlikte, örgütsel vatandaşlık davranışı sonucunda performanslarının 
arttığına inanılmaktadır. Bu da çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışları sergileyeceğini akla 
getirmektedir. Örgütsel vatandaşlık davranışları, örgütün resmi bir talebi olmaksızın gerçekleşir, 
örgüte bağlılık ve vatandaşlık davranışları kavramsal olarak birbirlerinden farklıdır, fakat 
aralarında pozitif bir ilişki vardır. Örgüte bağlılık temelde örgüte psikososyal bir bağlılıktır 
(Güven, 2006: 31; Waris, 2005: 34-35). O’Reilly ve Chatman (1986) yapmış oldukları bir 
çalışmada bağlılık ile vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin anlamlı olduğuna yönelik 
bulgular elde etmişlerdir. Buna karşın Tansky (1993) ise yapmış olduğu çalışmada bağlılık ile 
örgütsel vatandaşlık davranışlarının hiçbir boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulamamıştır. 
Türkiye’de Kamer (2001: 70) çalışmasında; örgütsel vatandaşlık davranışı ile örgütsel bağlılık 
arasında önemli bir ilişki olduğu ortaya konmuştur Verilen bilgiler ışığında örgütsel desteğin 
örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini incelemek üzere aşağıdaki hipotez kurulmuştur. 

H3: Örgütsel vatandaşlık davranışının örgütsel bağlılık üzerinde olumlu etkisi vardır. 
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE BULGULARI 

Örneklem Yapısı  

Alan araştırması için seçilen evren, Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren 18 bankanın 
toplam 39 şubesinde çalışan yaklaşık 575 personelden oluşmaktadır. Çalışılan örneklem ise, 
banka çalışanlarından tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 306 kişidir. Veriler, çalışmayı 
yürütenler tarafından, çalışanlarla yüz yüze görüşme tekniği ile anket uygulanarak elde 
edilmiştir. Ankette çalışanlara ilişkin demografik değişkenler olarak cinsiyet, medeni durum, 
yaş, eğitim düzeyi, bankadaki pozisyonu, bulunduğu görevdeki tecrübesi, sektördeki tecrübesi 
ve aylık geliri ölçülmüştür. Örneklemin %42,5’i kadın, %57,5’i erkektir. Ankete katılan 
çalışanların çoğunluğu (%63,7) evli ve (%82,1) 20-35 yaş aralığındadır. Bu bilgiler ışığında 
bankacılık sektörünün, çalışanlarının evli ve genç olmasına öncelik verdiğini söyleyebiliriz. 
Buna paralel olarak katılımcıların çoğunluğu (%67,6) lisans mezunu ve aylık gelirleri 
bakımından ise çoğunluk (%54,9) 2001 TL - 3000 TL arasındadır. Aylık ortalama 5000 TL ve 
üzeri ücret alanlar ki bunlar müdür statüsünde olanlardır araştırmamıza katılanların %2,3 ile en 
az kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca araştırma örneğinde müdür statüsünde olanlar en az (%2,6), 
gişe görevlilerinden en çok (%29,1) katılım olmuştur. Son olarak hem bankacılık sektöründeki 
çalışma süresi (%26,1), hem de şu anda bulunduğu bankadaki çalışma süresi (%24,8) itibariyle 
3-6 yıl arası çoğunluğu oluşturmaktadır. Demografik özellikler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

   Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Demografik 

Özellikler 
Frekans Yüzde (%) Demografik Özellikler Frekans 

Yüzde 

(%) 

Cinsiyet   Görevdeki Tecrübesi   

Kadın 111 42,5 6 Aydan az 39 12,7 

Erkek 195 57,5 6 Ay - 1 Yıl 39 12,7 

Medeni Durum   1 - 3 Yıl 56 18,3 

Evli 191 63,7 3 - 6 Yıl 76 24,8 

Bekâr 63 36,3 6 - 9 Yıl 51 16,7 

Yaş   9 - 18 Yıl 41 13,4 

20-27 88 28,8 18 Yıl ve üzeri 4 1,3 

28-35 163 53,3 Sektördeki Tecrübesi   

36-43 38 12,4 6 Aydan az 24 7,8 

44 ve üzeri 17 5,5 6 Ay - 1 Yıl 27 8,8 

Eğitim Düzeyi   1 - 3 Yıl 53 17,3 

Lise 8 2,6 3 - 6 Yıl 80 26,1 

Ön Lisans 46 15,0 6 - 9 Yıl 57 18,6 

Lisans 207 67,6 9 - 18 Yıl 55 18,0 

Lisansüstü 45 14,8 18 Yıl ve üzeri 10 3,3 

Bankadaki 

Pozisyonu 
  Aylık Geliri (TL)   

Müdür 8 2,6 1000 TL - 2000 TL 79 25,8 

Yönetmen 56 18,3 2001 TL - 3000 TL 168 54,9 

Yönetmen 

Yardımcısı 

44 14,4 3001 TL - 4000 TL 35 11,4 

Yetkili (Uzman)  50 16,3 4001 TL - 5000 TL 17 5,6 

Yetkili (Uzman) 

Yardımcısı  

35 11,4 5000 TL ve üzeri 7 2,3 

Gişe Görevlisi 89 29,1    

Güvenlik Görevlisi 24 7,8    

N=306 (Araştırmaya katılan sayısı) 
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Ölçüm Aracı  

Araştırma kapsamında, örgütsel bağlılık ölçeği, örgütsel destek ve çalışan performansı 
ölçeği kullanılmıştır. Örgütsel bağlılık ölçeği için 1984 ve 1997 tarihlerinde Allen ve Meyer 
tarafından geliştirilen, 18 önermeden ve üç boyuttan (duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık) 
oluşan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği”nden duygusal bağlılığı ölçen 6 önerme kullanılmıştır. 
Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği Nadiri ve Tanova (2010: 40), Organ ve Konovsky 
(1989)’in 20 önerme ve 5 boyuttan oluşan “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği” 
(Organizational Citizenship Behavior Scale) kullanmıştır. Bu ölçek aynı zamanda Podsakoff ve 
MacKenzie (1989) tarafından geliştirilen 20 önermeden oluşan ölçek ile örtüşmektedir. 
Önermeler; fedakârlık, nezaket, centilmenlik, bilinçli olmak ve sivil erdem boyutlarına eşit 
şekilde dağılmıştır. Araştırmada aracı değişken olarak yer alan örgütsel vatandaşlık davranışı 
için, ölçeğin söz konusu boyutları kullanılmıştır. Çalışan performansı ölçeği ise Chiang ve 
Hsieh (2012, s.185) araştırmasında, Ang vd. (2003) ve Kim vd. (2009) tarafından çalışılan ve 6 
önermeden oluşan “İş Performansı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, araştırmada bağımlı değişken 
olarak ele alınan çalışan performansını 6 önerme ile ölçmektedir. Anket soruları 5’li Likert 
tipinde hazırlanmıştır (1=Kesinlikle katılmıyorum - 5=Kesinlikle katılıyorum).   

İstatistiki Analizler ve Bulgular  

Kullanılan ölçeklerin geçerliliğini test etmek amacıyla SPSS 18 ve AMOS 21 
programlarıyla; tek faktörlü doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeklerin geçerliliklerinin 
testi için oluşturulan ölçüm modellerinin ürettikleri uyum değerleri kabul edilebilir sınırlar 
içinde olmadığından programın önerdiği modifikasyonlar yapılmıştır. Modifikasyonlar 
sonucunda ölçekte yapılan değişiklikler Tablo 2’de, ölçüm modellerinin ürettiği uyum değerleri 
de Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Ölçekte Yapılan Değişiklikler 

Ölçekler İfade Sayısı Çıkarılan İfade Sayısı 

Örgütsel bağlılık 6 --- 

Örgütsel vatandaşlık davranışı 20 7 

Çalışan performansı 6 --- 

Tablo 2’den de görüleceği üzere Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğinden 7 ifade 
çıkartılmıştır. Ardından gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizlerinde ise pek çok araştırmacı 
tarafından tercih edilen Ki-Kare uyum testi (X2/df), İyilik Uyum İndeksi (GFI), (Wheaton vd., 
1977; Bentler, 1990; Bentler ve Bonett, 1980; Jöreskog ve Sörbom, 1989) dikkate alınmıştır. 
Aynı zamanda bunların yanında Hu ve Bentler (1998) tarafından önerilen Karşılaştırmalı Uyum 
İndeksi (CFI) dikkate alınmıştır. Pek çok araştırmada farklı uyum indeksleri tercih edilmekte ve 
çoğunda da Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA) indeksi, modelin uyum iyiliğinin 
belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılır. (Fan ve Sivo, 2005; Hu ve Bentler, 1999; Kenny ve 
McCoach, 2003) 

Tablo 3. Ölçeklerin Uyum Değerleri 

 X2 df X2/df GFI CFI RMSEA 

Örgütsel bağlılık 8,851 9 0,983 0,975 1,000 0,000 

Örgütsel vatandaşlık 

davranışı 

12,651 4 3,163 0,983 0,919 0,084 

Çalışan performansı 13,238 8 1,655 0,947 0,925 0,046 

İyi Uyum Değerleri*   ≤ 2 0,95 ≤ GFI ≤ 1 0,97 ≤ GFI ≤ 1 0 <  RMSEA ≤ 0,05 

Kabul Edilebilir  

Uyum Değerleri* 

  ≤ 3 0,90 ≤ GFI < 0,95 0,95 ≤ GFI < 0,97 0,05 < RMSEA ≤ 0,10 

p>0,05, *: Standart Uyum Ölçütleri (Schermelleh-Engel vd., 2003, s.31) 
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Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği kabul edilebilir uyum, örgütsel bağlılık ve çalışan 
performansı ölçekleri iyi uyum sınırları içinde olduğundan, ölçeklerin tek faktörlü yapıları 
doğrulanmıştır. 

Test edilen modelin güvenilirlik sonuçları Tablo 4’de sunulmuştur. Model için tüm 
Cronbach Alpha güvenilirlik değerleri genel kabul görmüş değerin (0,70) üzerinde çıktığı 
görülerek, verinin içsel tutarlılığı sağlanmış olduğu söylenir (Nunnally, 1978; Hair vd., 2009). 
Ayrıca Açıklanan Ortalama Varyans değeri hesaplanmış olup, seçilen örneklemin yeterli 
olduğunu ifade eden bu değer, tüm değişkenler için Fornell ve Larcker (1981, s.46)’in önerdiği 
0,50 düzeyinin üzerindedir.  

Tablo 4. Araştırma Modeli Güvenilirlikleri 

Değişkenler Açıklanan Ortalama Varyans Cronbach’s Alpha 

Örgütsel bağlılık 0,73 0,93 

Örgütsel vatandaşlık davranışı 0,65 0,85 

Çalışan performansı 0,74 0,81 

Tüm Değişkenler için 0,67 0,89 

Araştırmamızda her bir önermenin ayrı ayrı faktör yüklemesi yapılarak test edilmiştir. İç 
tutarlılık geçerliliğini belirleyebilmek için; 200 den fazla örneklem hacmi olan seriler için, kendi 
yapısı içerisinde her bir önerme 0,40’dan büyük olarak yüklenmelidir (DeVellis, 2012; Hinkin, 
1998).  Tablo 5’de görüldüğü gibi modele dâhil edilen değişkenleri açıklayan önermelerin 
faktör yükleri 0,40’tan büyüktür.  

Tablo 5. Araştırma Modeli Ölçeklerinin Ortalama, Standart Sapma ve Faktör Yüklemeleri 

 
OR

T 
SS 

Faktör 

Yükü 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK    

OB1 Kariyer hayatımın geri kalan kısmını bu bankada geçirmek beni çok mutlu eder 3,48 1,199 0,70 

OB2 Bu bankaya karşı duygusal bir bağ hissediyorum 3,61 1,149 0,90 

OB3 Bu bankanın problemlerini gerçekten kendi problemlerim gibi hissediyorum 3,62 1,157 0,82 

OB4 Kendimi bu bankada “ailenin bir parçası” gibi hissediyorum 3,54 1,182 0,87 

OB5 Bu bankanın benim için çok kişisel (özel) bir anlamı var 3,57 1,186 0,81 

OB6 Dışarıdaki insanlara, çalıştığım bankadan gururla bahsediyorum 3,85 1,068 0,78 

 ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI    

 Fedakârlık 4,23 0,83 0,49 

OVF1 İş yükü fazla olan iş arkadaşlarıma yardım etmeye çalışırım. 4,27 0,91 0,80 

OVF2 İşe gelmemiş çalışanların bankadaki yapılması gereken işlerine yardım etmeye çalışırım 4,18 0,92 0,80 

 Nezaket 4,45 0,58 0,71 

OVN1 Karar alırken kararlarımdan etkilenebilecek diğer kişilere ve yöneticime danışırım. 4,46 0,67 0,59 

OVN2 İşimde başkalarının hakkını suistimal etmem. 4,60 0,67 0,75 

OVN3 Diğer çalışanlarla çıkabilecek sorunları engellemek için elimden geleni yaparım. 4,34 0,79 0,70 

OVN4 İşimle ilgili önemli konularda harekete geçmeden önce ilgili kişilere bilgi veririm. 4,41 0,74 0,63 

 Centilmenlik 4,02 0,78 0,66 

OVC1 Gereksiz şeylerden şikâyet ederek çok zaman harcadığımı düşünmüyorum. 3,98 1,09 0,57 

OVC2 Sorunları, olduğundan daha büyük görme eğiliminde değilim. 4,04 0,92 0,69 

OVC3 Sürekli olarak işi bırakmak istediğinden söz eden biri değilim. 4,03 1,07 0,50 

 Bilinçli Olma 3,89 0,93 0,64 

OVB2 Hiçbir zaman öğle arası yemek molasını uzun tutmak istemem. 4,02 0,99 0,51 

OVB3 İşimde izin verilse bile fazladan dinlenme molası almak istemem. 3,76 1,14 0,56 

 Sivil Erdem 4,12 0,78 0,61 
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OVS2 Görevim olmayan, fakat bankamın imajına yardımcı olan faaliyetlere katılmak isterim. 4,09 0,90 0,67 

OVS3 Bankamla ilgili toplantı veya aktivitelerle ilgilenir ve bunlara katılmaya çalışırım. 4,15 0,82 0,63 

 ÇALIŞAN PERFORMANSI    

CP1 Sorumlu olduğum işleri yerine getiririm. 4,04 0,96 0,71 

CP2 Bankamın performans standartlarını ve beklentilerini karşılamaktayım 4,18 0,80 0,77 

CP3 Performans düzeyim tatmin edicidir 4,20 0,87 0,87 

CP4 Verimli bir şekilde çalışmaktayım. 4,02 0,91 0,76 

CP5 Benimle aynı işi gerçekleştiren diğer çalışanlardan daha iyi performans gösteririm 4,21 0,87 0,85 

CP6 Yaptığım işleri en iyi şekilde sonuçlandırırım. 4,16 0,93 0,49 

 ORT: Ortalama (Mean); SS: Standart Sapma;  

Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla oluşturulan yapısal eşitlik modeli Şekil 
2’de gösterilmiştir. 

Şekil 2’de sunulan modelin uyum değerleri Tablo 6’da gösterilmiştir. Tablodaki 
değerler, oluşturulan modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu ve 
modelin yapısal olarak uygun olduğuna ilişkin yeterli kanıtları sağladığı söylenebilir. 

Tablo 6. Oluşturulan Yapısal Eşitlik Modelin Uyum Değerleri 

 2 f 2/df GFI CFI RMSEA 

Uyum Değerleri 75,628 16 ,376 0,89 0,63 0,067 

İyi Uyum Değerleri*    2 0,95 ≤ GFI ≤ 1 0,97 ≤ GFI ≤ 1   0 <  RMSEA ≤ 0,05 

Kabul Edilebilir  

Uyum Değerleri* 
   3 0,90 ≤ GFI < 0,95 0,95 ≤ GFI < 0,97 0,05 < RMSEA ≤ 0,10 

*: Standart Uyum Ölçütleri (Schermelleh-Engel vd., 2003, s.31) 

 

 

Şekil 2. Yapısal Model 
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Şekil 2’de sunulan örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel bağlılık ve çalışan 

performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen yapısal modelin RMSEA değeri 0,067 olup kabul 

edilebilir uyum değeri arasındadır (0,05 < RMSEA ≤ 0,10). Model kabul edilebilir uyum 

değerleri arasında olmasına rağmen, e2 ile e5, e13 ile e16 ve e12 ile e14 hata değerleri arasında 

modifikasyon önerisi sunulmaktadır. Bunun üzerine ilgili sorular incelenmiş; OB2 “Bu bankaya 

karşı duygusal bir bağ hissediyorum.” ve OB5 “Bu bankanın benim için çok kişisel (özel) bir 

anlamı var.”, CP2 “Bankamın performans standartlarını ve beklentilerini karşılamaktayım.” ve 

CP5 “Benimle aynı işi gerçekleştiren diğer çalışanlardan daha iyi performans gösteririm. ”ve 

CP1 “Sorumlu olduğum işleri yerine getiririm.” ve CP3 “Performans düzeyim tatmin edicidir.” 

soruları arasında ilişki olduğu için kovaryans bağı kullanılarak, modelin temsil gücü 

attırılmıştır. Bu artış Şekil 3’te görüldüğü gibi örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel bağlılık 

ve çalışan performansı arasındaki ilişkiyi güçlendirmiştir. Yapılan modifikasyon sonucunda 

araştırma modeli aşağıdaki gibidir. 

 

 

Şekil 3. Modifiye Edilmiş Yapısal Model 

Tablo 7. Oluşturulan Yapısal Eşitlik Modelin Uyum Değerleri 

 X2 df X2/df GFI CFI RMSEA 

Uyum Değerleri 229,006 113 2,027 0,912 0,734 0,058 

İyi Uyum Değerleri*   ≤ 2 0,95 ≤ GFI ≤ 1 0,97 ≤ GFI ≤ 1     0 <  RMSEA ≤ 0,05 

Kabul Edilebilir  

Uyum Değerleri* 

  ≤ 3 0,90 ≤ GFI < 0,95 0,95 ≤ GFI < 0,97 0,05 < RMSEA ≤ 0,10 

*: Standart Uyum Ölçütleri (Schermelleh-Engel vd., 2003, s.31) 

Tablo 7’da sunulan örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel bağlılık ve çalışan 
performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen yapısal modelin X2/df , GFI ve RMSEA değerleri 
kabul edilebilir uyum değeri arasındadır.  



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

679 

 

Oluşturulan modelin değişkenleri arasındaki standardize edilmiş β katsayıları, standart 
hataları, t -değerleri ve p değerleri Tablo 8’de sunulmuştur. Ayrıca araştırma hipotezlerinin 
kabul veya reddinde ölçüt olarak kabul edilen test sonuçlarına ilişkin özet bilgiler de 
gösterilmiştir. 

Tablo 8. Araştırma Modeli Test Sonuçları Özeti 

Hipotezler Katsayı (β) 
Standart 

Hata 
t -Değeri 

p (Sig.) 

Değeri 
Sonuç 

Örgütsel Bağlılık          Çalışan Performansı 

(H1) 
0,28 0,054 3,856 0,000* Kabul 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı            

Çalışan Performansı (H2) 
0,24 0,107 2,890 0,004* Kabul 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı            

Örgütsel Bağlılık      (H3)     
0,32 0,132 4,186 0,000* Kabul 

*: p < 0,05 

Elde edilen değerler incelendiğinde; Örgütsel bağlılığın çalışan performansını (β=0,28; 
p<0,05), örgütsel vatandaşlık davranışının çalışan performansı (β=0,24; p<0,05) ve örgütsel 
vatandaşlık davranışı örgütsel bağlılığı (β=0,32; p<0,05) etkilediği görülmektedir. Bu sonuçlar 
çerçevesinde araştırmanın H1, H2 ve H3 hipotezleri desteklenmiştir.  

Örgütsel vatandaşlık davranışı ile çalışan performansı arasında dolaylı bir ilişki olup 
olmadığı, Baron ve Kenny (1986) tarafından geliştirilen aracılık yöntemi (mediation) ile test 
edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, örgütsel vatandaşlık davranışının örgütsel bağlılık üzerinden 
çalışan performansını dolaylı olarak etkilediğini göstermektedir. Değişkenlerin anlamlılık 
düzeyleri ve etki güçleri Tablo 9’da gösterilmiştir. 

Tablo 9. Aracı İlişki (Mediative) Test Sonuçları 

Bağımsız 

Değişken 

Aracı 

Değişken 

Bağımlı 

Değişken 

Katsayı 

(β) 

Standart 

Hata 

t -

Değeri 

p (Sig.) 

Değeri 

Aracı 

Etkili/Etkisiz 

Örgütsel 

Vatandaşlık 

Davranışı        

Örgütsel 

Bağlılık           

Çalışan 

Performansı 
0,33 0,030 4,131 0,000* Etkili 

*: p < 0,05 

Örgütsel vatandaşlık davranışı ve çalışan performansı ilişkisinde p<0,05 olduğundan 
değişkenler arasında istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulmuştur. Tablo 8’de söz konusu iki 
değişken arasındaki ilişkiyi temsil eden standartlaştırılmış direkt etki (β=0,24) zayıf bir etki 
iken, Örgütsel bağlılık değişkeninin aracı değişken olarak kullanılmasıyla; örgütsel vatandaşlık 
davranışının çalışan performansına etkisi β=0,33 (p<0,05) olmuş ve söz konusu etkiyi % 9 
oranında artmıştır (bakınız Tablo 9). Bu sonuçlar ışığında; örgütsel bağlılık değişkeninin 
modeldeki aracılık etkisinin önemli olduğu söylenebilir.  

SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı, örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel bağlılığın, çalışan 
performansı üzerindeki etkisinin ölçülmesidir. Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren banka 
çalışanlarından elde edilen verilerin kullanılmasıyla; örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık 
davranışı ve çalışan performansı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışanlara ait demografik 
değişkenler olan; cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, bankadaki pozisyonu, görevdeki 
tecrübe, sektördeki tecrübe ve aylık gelir incelenmiştir. Bankacılık sektörünün, çalışanlarının 
evli ve genç olmasına öncelik verdiği tespit edilmiştir. Kullanılan ölçeklerin geçerliliğini test 
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etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği 
kabul edilebilir uyum, Örgütsel bağlılık ve çalışan performansı ölçekleri iyi uyum sınırları 
arasında olduğundan, ölçeklerin faktör yapıları doğrulanmıştır. Model için tüm Cronbach Alpha 
güvenilirlik değerleri genel kabul görmüş değerin (0,70) üzerinde çıktığı görülerek, veri setinin 
içsel tutarlılığı sağlanmış olduğu söylenir (Nunnally, 1978; Hair vd., 2009). Ayrıca Açıklanan 
Ortalama Varyans değeri hesaplanmış olup, seçilen örneklemin yeterli olduğunu ifade eden bu 
değer tüm değişkenler için Fornell ve Larcker (1981:46)’in önerdiği 0,50 düzeyinin üzerindedir. 
Araştırmanın yapıldığı bankacılık sektöründe örgütsel vatandaşlık davranışı ve çalışan 
performansı ilişkisinde örgütsel bağlılığın önemli bir etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır Ayrıca 
oluşturulan modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu ve modelin yapısal 
olarak uygun olduğu söylenebilir. Örgütsel bağlılığın çalışan performansını, örgütsel 
vatandaşlık davranışının çalışan performansını ve örgütsel vatandaşlık davranışının örgütsel 
bağlılığı etkilediği görülmektedir. Ayrıca örgütsel bağlılığın aracı değişken olarak 
kullanılmasıyla; örgütsel vatandaşlık davranışının çalışan performansını olumlu yönde etkilediği 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Örgütsel bağlılık ile çalışan performansı arasında kurulan “H1: Örgütsel bağlılığın 
çalışan performansı üzerinde olumlu etkisi vardır” hipotezi kabul edilmiştir. Literatürde 
örgütsel bağlılığın çalışan performansını pozitif yönde etkilediğine dair bir çok çalışma 
bulunmaktadır (Meyer ve Allen, 1996; Luchak ve Gellayy, 2007, Hackett vd., 1994; Caruana 
vd., 1999; Meyer vd., 1989; Meyer vd., 2002; Qaisar vd., 2012; Khan vd., 2010; Shore vd., 
1995; Suliman ve Iles, 2000; Çınar, 2016). Bu çalışma ile banka çalışanlarının örgütsel bağlılığı, 
performanslarını olumlu yönde etkilediği hipotezi desteklenmektedir. 

Örgütsel vatandaşlık davranışı ile çalışan performansı arasında kurulan “H2: Örgütsel 
vatandaşlık davranışının çalışan performansı üzerinde olumlu etkisi vardır” hipotezi kabul 
edilmiştir. Literatürde örgütsel desteğin çalışan performansını olumlu yönde etkilediğine dair bir 
çok çalışma bulunmaktadır (Allen vd., 1990; Cınar, 2013; Sezgin., 2005; Gürbüz ve Yüksel, 
2008). Bu çalışma ile örgütsel vatandaşlık davranışının çalışanların performansını doğrudan 
olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Bununla birlikte örgütsel bağlılığın aracı değişken 
olarak kullanılmasıyla; örgütsel vatandaşlık davranışının çalışan performansını olumlu 
yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Örgütsel vatandaşlık davranışı ile Örgütsel bağlılık davranışı arasında kurulan “H3: 
Örgütsel vatandaşlık davranışının örgütsel bağlılık üzerinde olumlu etkisi vardır” hipotezi de 
kabul edilmiştir. Literatürde örgütsel bağlılığın çalışan performansını pozitif yönde etkilediğine 
dair birçok çalışma bulunmaktadır (O’Reilly ve Chatman, 1986; Sezgin, 2005; Çekmecelioğlu, 
2011; Kamer, 2001; Karacaoğlu ve Güney, 2010). Bu çalışmada kabul edilen söz konusu etkinin 
güçlülüğü, aracılık etkisinin de gücünü arttırmıştır.  

Araştırmanın yapıldığı bankacılık sektöründe söz konusu ilişkilerin araştırılmasında 
örgütsel bağlılığın önemli bir etken olduğu görülmektedir. Değişkenler arasındaki mevcut 
kuramsal ilişkinin örgütsel bağlılık aracılığıyla daha güçlü hale geleceği fikri, farklı sektörlere 
ve farklı işletmelere yönelik yapılacak olan çalışmalara ışık tutabilir. Yerel uygulamaların 
yapıldığı çalışmalar kültürel farklılıkların etkisinde kalmaktadır. Dolayısıyla her ne kadar 
bankacılık sektöründe çalışanların örgütsel davranışları benzer olsa da, kültürel farklılığın 
algılamalarda etkili olduğu gerçeği de çalışmanın bir kısıtını oluşturur. Araştırmaya katılan 
çalışanların ankette yer alan soruları anlayarak, tarafsız ve gerçeği yansıtacak şekilde 
cevapladıkları da varsayılmaktadır. 
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MOOD-BROWN REGRESYON ANALİZİNDE DÜZELTİLMİŞ ORTALAMA VE 

JACKKNIFE PARAMETRE TAHMİNİ 

Necati Alp Erilli* 

Kamil Alakuş** 

 

Özet 

Regresyon analizi, iki ya da daha çok değişkenlerin aralarındaki ilişkiyi hesaplamak için 

kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Başarılı sonuçlar elde etmek için birçok varsayıma ihtiyaç 

duyan regresyon analizi, tahmin çalışmalarında sıkça kullanılan bir yöntemdir. Birçok 

varsayıma ihtiyaç duyulması, özellikle gözlem sayısının az olduğu veya varsayımların 

sağlanamadığı durumlarda önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Parametrik 

olmayan regresyon yöntemleri, bu duruma iyi birer alternatif olarak kullanılmaktadır. Mood-

Brown yöntemi de sıklıkla kullanılan parametrik olmayan regresyon yöntemlerinden biridir.  

Bu çalışmada Mood-Brown yönteminde, medyan yerine düzeltilmiş ortalama kullanımı 

ve bunların Jackknife yöntemi ile birlikte kullanımı önerilmiştir. Uygulama verilerinde aykırı 

değerler yaratarak, sonuçlar klasik Mood-Brown ve EKK yöntemleri ile karşılaştırılmıştır. El de 

edilen sonuçlara göre özellikle aykırı değer sayısı arttıkça düzeltilmiş ortalamadan elde edilen 

tahmin değerleri medyan üzerinden elde edilen Mood-Brown değerlerinden başarılı olduğu, 

ayrıca normallik varsayımının sağlanamadığı durumlarda EKKY sonuçlarına da oldukça 

yaklaştığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Mood-Borwn, Jackknife, Parametrik Olmayan Regresyon 
 

MODIFIED MEAN AND JACKKNIFE PARAMETER ESTIMATION IN MOOD-BROWN REGRESSION 

ANALYSIS 

Abstract 

Regression analysis is a statistical method used to calculate the relationship between 

two or more variables. Regression analysis, which requires many assumptions to achieve 

successful results, is often used in forecasting studies. Many assumptions arise as a major 

problem, especially when the number of observations is low or where assumptions can not be 

made. Nonparametric regression methods are good alternatives to this situation. The Mood-

Brown method is also one of the most frequently used non-parametric regression methods. 

In this study, the Mood-Brown method, modified mean use as an alternative to median. 

Also Jackknife method were suggested for both means. By creating outliers in the application 

data, the results are compared with the classical Mood-Brown and LMS methods. According to 

the results obtained, it is seen that the predicted values obtained from the corrected average are 

more successful than the Mood-Brown values obtained from the median, and also close to the 

results of the RMSE when the normality assumption can not be achieved, especially when the 

outlier value increases. 

Key Words: Mood-Borwn, Jackknife, Non-parametric regression 
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GİRİŞ 

İstatistik, sayısal bilgiler arasında karşılaştırmalar yaparak incelenen özelliklerin 

birbirleri ile ilişkilerini belirleyen ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunmak üzere, sayısal 

verilerin matematiksel teknikler ile analiz edilerek yorumlanmasına yardımcı bir bilim dalı 

olarak tanımlanabilir. Regresyon analizi de özellikle tahmin çalışmalarında sıkça kullanılan 

istatistiksel teknikler biridir. Regresyon analizi, bir bağımlı değişkenin başka açıklayıcı 

değişkenlere olan bağımlılığını, birincinin ortalama değerini, ikinci(ler)in bilinen ya da 

değişmeyen değerleri cinsinden tahmin etme amacıyla inceleyen bir konudur (Gujarati, 1999). 

Amaç; bir bağımlı değişken ile bir veya birden fazla bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi 

ortaya çıkarmak, analiz etmek ve yorumlamaktır. Ortaya çıkarılan bu ilişki bir fonksiyona bağlı 

olmak zorunda değildir ve sebep-sonuç ilişkisi de taşımayabilir.  

Regresyon analizi, kullanılan yöntemler varsayımlarına ve kullanım alanlarına göre 

ikiye ayrılmaktadır: Parametrik Regresyon Yöntemleri ve Parametrik Olmayan Regresyon 

Yöntemleri. Parametrik ve Parametrik olmayan regresyon yöntemleri arasındaki en önemli fark, 

regresyon fonksiyonu hakkında araştırıcıdan ve veriden elde edilen bilgilere duyulan güvene 

dayanmaktadır. Parametrik regresyonda araştırmacı, tüm eğriler içerisinden olası bir eğriler 

ailesini seçer ve regresyon fonksiyonunun biçimi hakkında çok özel niceliksel bilgilere ihtiyaç 

duyar (Eubank, 1988). Parametrik olmayan regresyon teknikleri, regresyon fonksiyonu 

hakkında bilgi edinmek için parametrik tekniklere göre veriye daha fazla güvenmektedir. Bu 

nedenle çıkarım problemleri için uygun olmaktadır. Parametrik olmayan tahmin edicilerin, 

regresyon fonksiyonu için uygun bir parametrik biçim elde edilemediğinde kullanılması daha 

uygundur. Çünkü parametrik model geçerli olduğunda parametrik olmayan modellerin etkinliği 

daha az olacaktır. Bunun yanı sıra parametrik olmayan modeller, parametrik modelin 

geçerliliğini test etmek için de kullanılabilmektedir (Eubank, 1988).  

Bu çalışmada regresyon analizi sonucunda elde edilen tahminlerin sapmasız tahminciler 

olması için mood-brown yönteminde düzeltilmiş ortalama ve jackknife yöntemleri önerilmiştir. 
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ve Serfling (2008); Theil-Sen tahmin edicisi ile çok değişkenli mekânsal tahminler ve Shen 

(2009); Theil-Sen regresyonu ile asimptotik çoklu doğrusal regresyon tahmini çalışmaları 
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ve parametrik olmayan regresyon yöntemlerinde karşılaştırmasını yapmıştır. Hogg (1975), 

Mood-Brown yönteminin modifiye edilmiş hali olan persentil regresyonu ile verideki çarpıklık 

sorununu gidermeye çalışmıştır. Sen (1968), Kendall Tau katsayısı yardımı ile parametrik 

olmayan regresyon tahminlemesinde bulunmuştur.  Zhang v.d. (2016), çalışmalarında jackknife 

yöntemi ile küme örneklemesinde ortalama tahmin yöntemi önermişlerdir. Zang v.d. (2016) ise 

yüksek boyutlu regresyon katsayı tahminleri için jackknife yönteminde olabilirlik testi 

çalışmışlardır. 
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MATERYAL ve METOD 

Regresyon Analizi 

Regresyon analizinde amaç; bağımsız değişkenlere dayanarak bağımlı değişkeni 

tanımlamak, tahmin etmek ve kontrol etmek için kullanılabilen, bir regresyon modeli veya 

tahmin denklemi oluşturmaktır (Bowerman v.d., 2012:491). Kurulacak model veya denklem, 

değişkenler arasındaki ilişkilerin istatistiksel gösterimi olarak adlandırılabilir. İstatistiksel 

anlamda iki değişken arasındaki ilişki kavramı, bu değişkenlerin değerlerinin karşılıklı 

değişimleri arasında bir bağlılık olup olmadığının incelenmesidir. Bu ilişki bir sebep-sonuç 

ilişkisi olarak da tanımlanabilir. Buradaki en önemli sorun, bu ilişkinin yapısının 

belirlenmesidir. Gerçek hayat problemlerinde bu yapı, çoğu zaman belirlenemese de yeterli 

sayılabilecek bir doğruluk derecesinde tahmin edilebilir. Buradaki tahmin kavramı, ilişkinin 

fonksiyonel şeklini, ilişkinin yönünü ve derecesini kapsamaktadır. Değişkenler arasındaki 

ilişkinin fonksiyonel şekli, değişkenler arasındaki matematiksel fonksiyonu belirtir. Bu sayede 

ilişkinin doğrusal veya eğrisel olduğu belirlenebilir. İlişkinin yönü ile değişkenlerin aynı yönde 

mi farklı yönlerde mi değiştiğini ortaya koymaktadır. İlişkinin derecesi ise iki değişken 

arasındaki ilişkinin kuvveti hakkında bize bilgi verir. Genel olarak ilişkinin fonksiyonel şekli 

regresyon analizi ile, ilişkinin derecesi ise korelasyon analizi ile çözümlenir. 

Parametrik Olmayan Regresyon Analizi 

Parametrik regresyon, bağımlı ve bağımsız değişkenler ile bu değişkenler arasındaki 

ortalama ilişkinin matematiksel bir fonksiyonla ifade edilmesi ve bu fonksiyondaki parametre 

vektörlerinin açık bir şekilde gösterilmesidir. Parametrik regresyon analizinin başarılı bir 

şekilde uygulanabilmesi için normal dağımlılık, eşit varyanslılık, otokorelasyon gibi 

varsayımların sağlanması gerekmektedir. Varsayımların gerçekleşmesi durumunda en güçlü 

regresyon yöntemleridir. 

Parametrik regresyon yöntemler için geçerli olan bazı varsayımların sağlanamaması 

durumlarında kullanılan yöntemlerdir. Örneklem hacmi oldukça düşük veya aykırı gözlemlerin 

bulunduğu veriler için etkili yöntemlerdir. İstatistiksel çalışmalarda aykırı gözlemlerin etkilerini 

farklı biçimlerde ele alan güçlü (robust) parametrik yöntemler bulunmaktadır. Bununla birlikte, 

aykırı gözlemlerden dolayı parametreler bozulduğu için bu güçlü yöntemler bile uygun 

çözümler üretemeyebilir ve verinin gerçek yapısı modele yansıtılamayabilir. Bu durumda 

parametrik olmayan regresyon, ön bilgi sağlamaktadır (Hardle, 1994). 

Parametrik olmayan regresyon yönteminin tahmin yaparken kısıtlayıcı varsayımları 

olmamasına rağmen bazı sakıncaları vardır. Bağımsız değişken sayısı fazla olduğu zaman 

tahmin yapmak zor olmakta ve elde edilen grafikler karmaşık bir yapıda olmaktadır. Ayrıca 

parametrik olmayan yöntemle kesikli bağımsız değişkenleri dikkate almak ve bağımsız değişken 

sayısındaki artışa bağlı olarak bağımlı değişkenine ait bireysel etkileri yorumlamak, zor 

olmaktadır. Parametrik olmayan yöntemlerin sakıncaları yarı parametrik regresyon modeli 

kullanılarak giderilebilmektedir (Horowitz, 1993).  

Mood-Brown Yöntemi 

Mood ve Brown (1951), tarafından tanıtılan bu yöntem, basit regresyon tahmininde 

medyan değerinden yararlanarak katsayı hesaplamalarına dayanmaktadır. Bu yöntemde; n 

hacimli örneklemden alınan  ii yx ,  sayı ikilileri, bağımsız değişken X’e göre küçükten büyüğe 
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göre sıralanır. Medyanın 2 eşit parçaya böldüğü  ii yx ,  sıralı ikilileri, kendi aralarında da 

küçükten büyüğe göre sıralanır. 

1x  Birinci gruptaki örneklem birimlerinin X değişkeni bakımından ortancası 

1y  Birinci gruptaki örneklem birimlerinin Y değişkeni bakımından ortancası 

2x  İkinci gruptaki örneklem birimlerinin X değişkeni bakımından ortancası 

2y  İkinci gruptaki örneklem birimlerinin Y değişkeni bakımından ortancası 

olmak üzere; modelin eğim parametre tahmini  
 
 12

12

1
ˆ

xx

yy




  formülü yardımıyla bulunur. 

Doğrunun Y eksenini kestiği nokta ise 1110
ˆˆ xy    veya 2120

ˆˆ xy    eşitlikleri 

yardımıyla bulunabilir (Hill, 1962; Hogg ve Randles, 1975). 

Jackknife (Çakı) Yöntemi 

Jackknife (Çakı) yöntemi; kitle parametresini tahmin etmede kullanılan ve örneklem 

hatasını en küçükleme yöntemi olarak öne sürülmüş, yeniden örnekleme tekniklerinden biridir. 

Bu yöntemle ilgili olarak ilk tanımlama Quenouille (1949) tarafından yapılmıştır. Tukey, güven 

aralığı hesaplamaları ile bu yöntemi geliştirilmiştir (Gray ve Schucany,1972). Efron (1982); 

yöntemin standart hatasını ve yanlılığını tahmin etmiştir. Martin ve Roberts (2006) ise 

jackknife-after-bootstrap metodu ile önemli gözlemleri belirleme çalışmalarında 

bulunmuşlardır.  

İstatistiksel tahmin çalışmalarında farklı yöntemler ile çalışıldığında, elde edilen 

sonuçların benzer olmaları beklenmektedir. Farklı yöntemler ile aynı veriye analiz yapılması 

çoğu zaman uzun süre alabileceği ve her yöntemin farklı veri yapısında uygulama alanı 

olmasından dolayı tercih edilmeme durumları olmaktadır. Tahmin sonuçlarının benzer olması 

ve anakitle için genelleyebilmenin yapılabilmesi için, yeni örnek grubu ile çalışmayı 

tekrarlamak ile mümkün olabilmektedir. Bu durum ise uzun zaman almakta, fazladan finans 

veya personel gerektirdiğinden araştırmacılar tarafından pek tercih edilmemektedir. Buna 

karşılık yeni bir örneklem oluşturmadan da mevcut bir çalışmayı tekrarlayabilmek mümkün 

olmaktadır. Aynı çalışmayı yeni bir örneklem grubu ile tekrarlamadan, anakitle için 

genelleştirilebilecek güvenli tahminler elde edilebilmeyi araştıran bazı yöntemler 

bulunmaktadır. Bunlardan birisi de jackknife yöntemidir. 

Jackknife yöntemi, parametre tahmini gerektiren birçok alanda veri setindeki 

değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlayan bir istatistik süreç olarak 

değerlendirilmektedir (Swingler, 1995). Jackknife yöntemi; bilinen yollardan elde edilmesi zor 

olan durumlarda, tahmindeki yanlılığı azaltan ve güven aralıklarını yaklaşık olarak veren bir 

yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntem ile kitle parametrelerinin tahmin edilmesinde 

dar güven aralıkları elde edilebilir ve örnekleme hatası en aza indirilebilir. Jackknife yöntemi, 

veri setindeki değişkenlere ait dağılımın varsayımlarını dikkate almayan ve bu anlamda 

parametrik olmayan bir istatistik süreç olarak da bilinmektedir. Böylece parametre tahmini 

sürecinde, her defasında örneklemdeki bir gözlem değerini atılarak tahmin işlemi 

gerçekleştirilerek aykırı değerlerin etkisi giderilmeye çalışılır. Bu yönteminin esası; her bir 
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örneklem elemanını veri setinden sırayla atmak suretiyle her biri  1n  büyüklüğünde olan n

 tane farklı örneklem (alt örneklem) üretmektir.  

EKK Yönteminde Parametrelerin Jackknife Yöntemi ile Bulunması 

Jackknife yöntemi ile parametre tahmininde EKKY kullanırken, ilk adım olarak 

parametre tahmini için regresyon analizi EKK yöntemi ile yapılır. Buradan her değişken için 

elde edilen regresyon katsayıları kaydedilir. Çakı tahmin edicisi yardımıyla ĵ  katsayılarının 

hesaplanmasında; 

1,0

ˆ

ˆ 1

)(








j
n

n

i

ij

ç

j



  formülü kullanılır (Fox,1997). Eşitlikte; j

ç

j  ,ˆ parametresinin 

çakı tahmini ve )(
ˆ

ij   ise j  parametresinin i-nci gözlem değerleri çıkartıldıktan sonra 

hesaplanan EKK tahminini göstermektedir. 

Mood-Brown Yönteminde Parametrelerin Jackknife Yöntemi ile Bulunması 

Parametrelerin tahmininde Mood-Brown yöntemini uygularken yapılan istatistiksel 

ve matematiksel hesaplamalarda hiç bir değişiklik yapılmadan analiz gerçekleştirilir. Burada 

sadece veri büyüklüğü değişmektedir. Çakı tekniği uygulanırken, elimizdeki veri setinin her 

bir çiftini sırayla analiz dışı bırakarak gözlem sayısı kadar farklı analiz sonucu elde edilir. Bu 

analizlerdeki örneklem büyüklükleri hepsinde eşit ve veri sayısının bir eksiği kadar 

olmaktadır. Böylece elimizde n  adet gözlem sayısına sahip örneklem var ise her bir gözlem 

çifti sırayla veri setinden atılarak n  tane,  1n  boyutlu alt örneklem oluşturulur. 

Oluşturulan bu alt örneklemlere Mood-Brown yöntemi uygulanır ve n  tane 1  katsayısı 

bulunur. 

Yapılacak olan işlemler sırası şu şekilde olacaktır: 

1.Adım: Öncelikle veri setinde bulunun n  adet veri çiftini sırayla veriden atarak  1n  

büyüklüğünde n  tane farklı alt örneklem oluşturulur. 

2.Adım: Oluşturulan bu alt örneklemlere 0  ve 1 katsayılarının tahminine yönelik Mood-

Brown yöntemi uygulamak için alt örneklem veri setlerinin her biri 𝑋 'lerin ortanca 

değerlerinden daha küçük ya da eşit 𝑋 değerleri ve 𝑋 'lerin ortanca değerlerinden daha büyük 𝑋 

değerleri ile birlikte olanlar olmak üzere iki gruba ayrılır.  

3.Adım: Bu iki grupta bulunan X ve Y değerlerinin kendi içinde ortancaları bulunur. Burada 

1.grupta bulunan 𝑋'lerin ortancası
1x , Y'lerin ortancası 

1y ; aynı şekilde 2.grupta bulunan X'lerin 

ortancası
1x , Y'lerin ortancası 

2y  olmak üzere, 1  katsayısı şu formül yardımıyla hesaplanır: 

 
 12
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)(1
ˆ

xx

yy
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Burada :ˆ
)( ij  i-nci gözlem değerleri çıkartıldıktan sonra 

1  parametresinin Mood-Brown 

tahminidir. 
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4.Adım: Bulunan )(1
ˆ

i ’ler yardımıyla )(0
ˆ

i  katsayıları elde edilir. Bu değerler her bir alt 

örneklemde olacağı için elimizde n  tane  )(1)(0
ˆ,ˆ

ii    çifti oluşacaktır.  

5.Adım: Son olarak elde edilen bu katsayıların ortalamasına bakılır. Bulunan bu değer çakı 

tahmini olacaktır. Bu tahminler sırası ile  
n

n

i

i

ç






 1
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0

ˆ
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  ve 
n

n

i

i

ç






 1

)(1

1

ˆ

ˆ


  ile verilir. 

Bu yöntemin avantajı aykırı değerlerin etkisini azaltmaktır. Özellikle parametrik olmayan 

regresyonda aykırı gözlemlerin fazla olması bu yöntemin kullanılabilirliğini artıran bir etkendir. 

Çakı tekniğini uygularken ortanca değerlerin kullanılması çoğu veri tipinde daha iyi sonuç 

veriyor olmasına rağmen bazen analizlerde kırpılmış ortalamaya (KO) göre veya düzeltilmiş 

ortalamaya (DO) göre regresyon katsayıları bulunmaktadır. Ancak bu sürekliliği 

sağlamamaktadır. Yani aynı veri setinde ortanca, DO ve KO kullanılarak ayrı ayrı hata kareler 

ortalaması (HKO) elde edilip karşılaştırıldığı zaman en iyi sonucu veren Merkezi Eğilim Ölçüsü 

(MEÖ) hangisiyse, çakı tahmininde o kullanılır diyemeyiz. Verinin yapısına göre en iyi sonucu 

veren MEÖ değişebilir. Genellikle ortanca en iyi sonucu verdiği için analizlerde ortanca 

kullanılmaktadır.  

Düzeltilmiş Ortalama 

Birçok parametrik olmayan istatistiksel teknikler medyan parametresi üzerinden 

hesaplamalara dayanmaktadır. Tam ortaya düşen medyan değeri yerine kartilleri esas olan 

Düzeltilmiş Ortalama ile serilerde başlangıç veya sonlara doğru oluşabilecek artış veya azalış 

trendi de dikkate alınabilmektedir. Birinci kartil  1Q , ikinci kartil  2Q  ve üçüncü kartil  3Q

yardımıyla hesaplanabilen düzeltilmiş ortalama; 
4

2
.. 321 QQQ

OD


  formülü yardımıyla 

bulunmaktadır.. 

UYGULAMA 

Uygulamada Spaeth (1991:304) ve Kleinbaum v.d (1978: 47) tarafından doğrusal 

regresyon analizi örneklendirmek amacı ile kullandıkları 17 ila 69 yaşları arasında 30 bireye 

ilişkin yaş bağımsız değişkeni ile sistolik kan basıncı bağımlı değişken değerleri kullanılmıştır. 

Veriden elde edilen EKK, Theil-Sen ve Jackknife tahmin edicileri tahminleri karşılaştırılarak 

yorumlanmıştır. Kan basıncı iy  ve yaş ix  olmak üzere uygulamada kullanılan veri seti 

Tablo.1’de, yayılım grafiği de Şekil.1’de verilmiştir. 

Tablo.1 Sistolik Kan Basıncı ve Yaş verileri 

 iy  114 124 116 120 125 130 110 136 144 120 124 128 160 138 135 

 ix  17 19 20 21 25 29 34 36 39 39 42 42 44 45 45 

 iy  142 220 145 130 142 158 154 150 140 144 162 162 170 158 175 

 ix  46 47 47 48 50 53 56 56 59 63 64 65 67 67 69 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

694 

 

 
Şekil.1 Kan Basıncı ve Yaş değişkenleri yayılım grafiği 

Uygulama verisine EKK, Mood-Brown, Düzeltilmiş Ortalama ile Mood-Brown, 

Jackknife Yöntemi ile Mood-Brown ve Düzeltilmiş Ortalama kullanılarak Jackknife Yöntemi 

ile Mood-Brown yöntemleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçların karşılaştırılmasında HKOK 

(Hata Kareler Ortalaması Karekökü) değeri kullanılmış ve minimum HKOK değerine sahip 

model tahmininin daha başarılı olduğunu belirtilmiştir. 

Uygulama verisine Jackknife yöntemi için 30 alt model belirlenmiş ve her birine Mood-

Brown yöntemi uygulanarak parametre değerleri bulunmuştur. 30 modelden elde edilen 0  ve 

1  parametre tahminlerinin aritmetik ortalamaları, Jackknife tahmin değerlerini vermektedir. 

Yapılan hesaplamalara göre tahmin modelleri şu şekilde oluşmuştur: 

EKK Tahmini 

XY 971,0715,98ˆ   

Mood-Brown Tahmini 

XY 45,18,72ˆ   

Mood-Brown Tahmini (Düzeltilmiş Ortalama) 

XY 178,17375,86ˆ   

Mood-Brown Jackknife Tahmini 

XY 3958,12179,75ˆ   

Mood-Brown Jackknife Tahmini (Düzeltilmiş Ortalama) 

XY 1688,10601,87ˆ   

Elde edilen tahmin modellerinden hesaplanan HKOK değerleri Tablo.2’de verilmiştir. 

Buna göre EKK yöntemi en küçük HKOK değerine sahip olduğu görülmektedir. Şekil.1’deki 
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yayılım grafiğinden de anlaşılacağı gibi, normale yakın dağılmış bir veri setinde EKK 

yönteminin en iyi sonucu vermesi beklentileri karşılamıştır.  

Tablo.2 Beş tahmin modelinden elde edilen HKOK değerleri 

Yöntem HKOK 

EKK Tahmini 16,726 

Mood-Brown Jackknife Tahmini (D.O.) 17,205 

Mood-Brown Tahmini (D.O.) 17,216 

Mood-Brown Jackknife Tahmini  18,418 

Mood-Brown Tahmini 18,7107 

 

Tablo.2’deki sonuçlarda ayrıca, düzeltilmiş ortalama ile elde edilen Mood-Brown ve 

Mood-Brown Jackknife tahmin sonuçlarının, orijinal yöntemden elde edilen sonuçlara göre 

daha başarılı olduğu da görülmektedir. 

İkinci uygulama olarak aykırı değer olduğunda önerilen yöntemin tahmin sonuçlarına 

bakılmıştır. Tablo.3’de verilen verilerde verilerin %15’i üstten aykırı gözlem olarak alınmıştır. 

Tablo.3 verilerinin yayılım grafiği Şekil.2’de verilmiştir. 

Tablo.3 İkinci uygulama verileri 

 iy  114 116 120 124 125 130 110 120 124 120 136 144 203 220 

 ix  17 19 20 21 25 29 34 36 39 39 39 42 44 47 

 

Şekil.2 Tablo.3’deki verilerin yayılım grafiği 

 

Uygulama.2’den elde edilen tahmin modellerinden hesaplanan HKOK değerleri 

Tablo.4’de verilmiştir. Buna göre EKK yöntemi en küçük HKOK değerine sahip olduğu 

görülmektedir. Şekil.2’deki yayılım grafiğine baktığımızda verilerin %15’i gibi küçük bir 

oranda aykırı değer bulunması en iyi sonucun EKK yönteminden elde edilmesini değişmemiştir.   
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Tablo.4 İkinci uygulama verisi için 5 tahmin modelinden elde edilen HKOK değerleri 

Yöntem HKOK 

EKK Tahmini 23,64 

Mood-Brown Jackknife Tahmini (D.O.) 25,33 

Mood-Brown Tahmini (D.O.) 26,35 

Mood-Brown Jackknife Tahmini  32,10 

Mood-Brown Tahmini 33,39 

 

Üçüncü uygulama olarak, Tablo.3’de verilen gözlem değerlerinin %15’i kadar gözlem 

alttan aykırı değer olarak tanımlanmış ve yukarıda belirtilen 5 yöntem, yeni veriye 

uygulanmıştır. Yeni verinin dağılım grafiği Şekil.3’de ve 5 tahmin modelinden elde edilen 

HKOK değerleri Tablo.5’de verilmiştir. 

 
 

Şekil.3 Üçüncü uygulama verisinin yayılım grafiği 

Tablo.5 Üçüncü uygulama verisi için 5 tahmin modelinden elde edilen HKOK değerleri 

Yöntem HKOK 

EKK Tahmini 21,11 

Mood-Brown Tahmini (D.O.) 22,13 

Mood-Brown Jackknife Tahmini (D.O.) 23,68 

Mood-Brown Jackknife Tahmini  26,19 

Mood-Brown Tahmini 29,30 

Tablo.5’de verilen uygulama.3’den elde edilen tahmin modellerinden hesaplanan 

HKOK değerlerine baktığımızda,  en küçük HKOK değerine EKK yöntemi sahip iken, ikinci en 

iyi değer Mood-Brown Tahmini (D.O.) olduğu görülmektedir.  

Dördüncü uygulama olarak, Tablo.3’de verilen gözlem değerlerinin %30’u kadar 

gözlem aykırı değer olarak tanımlanmış ve yukarıda belirtilen 5 yöntem, yeni veriye 

uygulanmıştır. 
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Tablo.5’de verilen HKOK değerlerine bakıldığında, minimum HKOK değerinin yine 

EKK yöntemine ait olduğu, ikinci ve üçüncü minimum HKOK değerlerinin de düzeltilmiş 

ortalamadan elde edilen değerler olduğu görülmektedir. Orijinal Mood-Brown ve Mood-Brown 

Jackknife yöntemlerinden elde edilen HKOK değerlerinin ise gittikçe büyüdüğü görülmektedir. 

 

 
 

Şekil.4 Dördüncü uygulama verisinin yayılım grafiği 

Tablo.5 Dördüncü uygulama verisi için 5 tahmin modelinden elde edilen HKOK değerleri 

Yöntem HKOK 

EKK Tahmini 26,61 

Mood-Brown Jackknife Tahmini (D.O.) 27,18 

Mood-Brown Tahmini (D.O.) 28,83 

Mood-Brown Jackknife Tahmini  33,07 

Mood-Brown Tahmini 34,34 

 

Beşinci uygulama olarak verinin yarısı aykırı değer olarak tanımlanmış ve yayılım 

grafiği Şekil.5’de verilmiştir. 

 
Şekil.5 Beşinci uygulama verisinin yayılım grafiği 
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Yeni veriye tanımlı 5 yöntemden elde edilen HKOK değerleri Tablo.6’da verilmiştir. 

Buna göre EKK yöntemi yine en küçük değere sahip iken, düzeltilmiş ortalamadan hesaplanan 

Mood-Brown yöntemleri ile orijinal Mood-Brown yöntemleri arasındaki HKOK değerlerinin 

arttığı gözlemlenmektedir. 

Tablo.6 Beşinci uygulama verisi için 5 tahmin modelinden elde edilen HKOK değerleri 

Yöntem HKOK 

EKK Tahmini 29,23 

Mood-Brown Jackknife Tahmini (D.O.) 30,77 

Mood-Brown Tahmini (D.O.) 31,13 

Mood-Brown Jackknife Tahmini  36,01 

Mood-Brown Tahmini 38,94 

 

Buraya kadar olan uygulamalarda verinin %50’sine varan kısmı kadar aykırı değer 

alınarak hesaplama yapılmıştır. Gözlem sayısının az olması ve beş uygulamanın da normal 

dağılım göstermesi, EKK yönteminin hepsinde en iyi HKOK değerine sahip olmasını 

sağlamıştır. Normal veya normale yakın dağılmış serilerde EKK yöntemi hemen her zaman en 

başarılı tahmin sonucunu veren yöntem olmaktadır. Yukarıdaki uygulama verilerinde EKK 

yöntemine en yakın HKOK değerlerinin düzeltilmiş ortalama ile elde edilen Mood-Brown 

tahminlerinin olduğunu görmekteyiz. Normal dağılımdan uzaklaştıkça düzeltilmiş ortalama 

sonuçlarının EKK yöntemine yaklaşması, parametrik olmayan yöntemler için bu ortalama 

türünün oldukça uygun olduğunun da bir göstergesidir.  

Verilerdeki normalliğin bozulması robust (güçlü) regresyon yöntemlerinin de en az 

EKK yöntemine yakın HKOK değerleri vermesi beklenir. Özellikle aykırı değerlerin %50 gibi 

yüksek olduğu ve gözlem sayısının yeterince fazla olduğu verilerde EKK yönteminden daha 

başarılı sonuçlar veren M-Tahminci, S-Tahminci gibi alternatif yöntemler bulunmaktadır. 

Burada ise gözlem sayısının oldukça az olduğu durumlar için düzeltilmiş ortalama ve Jackknife 

yöntemi ile hesaplanan Mood-Brown yönteminin alternatif bir yöntem olarak tanıtılması 

amaçlanmaktadır. 

Bu amaçla Şekil.6 ve Şekil.7’de, yukarıda verilen veri için rasgele dağıtımlar yapılarak 

normallik varsayımının sağlanmaması durumunda tahminler yapılmıştır. Altıncı ve Yedinci 

uygulama olarak verilerin yayılım grafiklerinden de anlaşılacağı gibi EKK yönteminin 

varsayımlarının bozulduğu durumlar mevcuttur. Daha önce uygulanan 5 farklı yöntemin 

sonuçlarından elde edilen HKOK değerleri Tablo.7 ve Tablo.8’de verilmiştir. 
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Şekil.6 Altıncı uygulama verisinin yayılım grafiği 

 

 

Şekil.7 Yedinci uygulama verisinin yayılım grafiği 

 

Tablo.7 ve Tablo.8’de verilen sonuçlara bakıldığında en iyi HKOK değerlerinin yine 

EKK yöntemlerinde olduğu fakat Mood-Brown Jackknife tahmin değerine ait HKOK değerinin 

EKK değerine oldukça yaklaştığı görülmektedir. Yukarıda verilen diğer 5 uygulama da olduğu 

gibi düzeltilmiş ortalama ile hesaplanan Mood-Brown ve Mood-Brown Jackknife tahminlerinin 

orijinal hesaplamalara göre daha başarılı olduğu görülmektedir. 

Tablo.7 Altıncı uygulama verisi için 5 tahmin modelinden elde edilen HKOK değerleri 

Yöntem HKOK 

EKK Tahmini 27,73 

Mood-Brown Jackknife Tahmini (D.O.) 27,84 

Mood-Brown Tahmini (D.O.) 29,88 

Mood-Brown Jackknife Tahmini  33,56 

Mood-Brown Tahmini 33,95 

 

 

 

 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

700 

 

Tablo.8 Yedinci uygulama verisi için 5 tahmin modelinden elde edilen HKOK değerleri 

Yöntem HKOK 

EKK Tahmini 34,13 

Mood-Brown Jackknife Tahmini (D.O.) 34,77 

Mood-Brown Tahmini (D.O.) 35,89 

Mood-Brown Jackknife Tahmini  38,26 

Mood-Brown Tahmini 39,91 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Regresyon analizi, iki ya da daha çok değişkenler arasındaki ilişkiyi hesaplamak için 

kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Regresyon Analizi birçok varsayıma ihtiyaç duymaktadır. 

Tahmin çalışmalarında sıkça kullanılan bir yöntem olan regresyon analizinde birçok varsayıma 

ihtiyaç duyulması, özellikle gözlem sayısının az olduğu veya varsayımların sağlanamadığı 

durumlarda önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Parametrik olmayan regresyon 

yöntemleri, bu duruma iyi birer alternatif olarak kullanılmaktadır. Mood-Brown yöntemi de 

Theil-Sen yöntemi ile birlikte en çok kullanılan parametrik olmayan regresyon yöntemidir.  

Bu çalışmada Mood-Brown yönteminde, medyan yerine düzeltilmiş ortalama kullanımı 

ve bunların Jackknife yöntemi ile birlikte kullanımı önerilmiştir. Böylece, medyan parametresi 

üzerinden hesaplamaya dayanan Mood-Brown yönteminde düzeltilmiş ortalama kullanılarak, 

aykırı gözlemlerin etkisi az da olsa hesaplamaya dahil edilmiştir. 

Uygulama verilerine EKK,  Mood-Brown, Mood-Brown Jackknife, Mood-Brown 

düzeltilmiş ortalama ile, Mood-Brown Jackknife düzeltilmiş ortalama ile yöntemleri 

uygulanmıştır.  Normal veya normale yakın dağılmış gözlemlerden elde edilen sonuçlarda 

EKKY, minimum HKOK değerine sahiptir. Beklenen bu sonucun aksine ikinci ve üçüncü en iyi 

HKOK değerleri düzeltişmiş ortalama ile yapılan hesaplamalar olmuştur. 

Uygulama verilerine aykırı değerler yaratarak, düzeltilmiş ortalama ile eledilen sonuçlar 

klasik Mood-Brown ve EKK yöntemleri ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 

özellikle aykırı değer sayısı arttıkça düzeltilmiş ortalamadan elde edilen tahmin değerleri 

medyan üzerinden elde edilen Mood-Brown değerlerinden başarılı olduğu, ayrıca normallik 

varsayımının sağlanamadığı durumlarda EKKY sonuçlarına da oldukça yaklaştığı görülmüştür. 

Bu çalışmada düzeltilmiş ortalama ve Jackknife yöntemleri, Mood-Brown parametrik 

olmayan regresyon yönteminde uygulanmıştır. Varsayımların sağlanamadığı, aykırı değerlerin 

çok olduğu veya gözlem sayısının yeterince az olduğu durumlarda, düzeltilmiş ortalama ile 

başarılı regresyon tahminleri yapılabilmetedir. Bu sayede düzeltilmiş ortalamanın, bazı 

alternatif regresyon yöntemlerinde başarı ile uygulanabileceği görülmüştür.  
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0 – 1 HEDEF PROGRAMLAMA İLE HEMŞİRE ÇİZELGELEME UYGULAMASI 

Burcu ERDEN* 

 Suna ÇETİN** 

 

Özet 

Ülkelerin sosyo-ekonomik açıdan gelişmişlik düzeylerini belirleyen faktörlerden birisi olan 

sağlık hizmetlerinin amacı, toplumun ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini müşterinin istediği kalitede 

istediği zamanda en düşük maliyetle sunulmasıdır. Sağlık hizmetlerinde yapılan hatalar doğrudan 

insan hayatı ile etkileşimde olduğundan çok önemlidir. Yapılan bu hatalar telafisi mümkün olmayan 

sonuçlar doğurabilir. Bu nedenledir ki sağlık personelinin verimliği, dikkati hayati önem 

taşımaktadır. Olası hataların ortadan kaldırılması ise personelin sayısı, aşırı iş yükü, dengesiz iş 

yükü, düzensiz çalışma ve uyku saatleri, motivasyon eksikliği  gibi sebeplere bağlıdır. Hastanelerin 

belkemiğini oluşturan hemşirelerin görev dağılımı önemli bir problemdir ve bunlar hemşire 

çizelgeleme problemi olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmada Kırıkkale’de bulunan bir kamu 

hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde çalışan hemşireler için nöbet çizelgesi 

hazırlanması amaçlanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Hemşire çizelgeleme,0-1 hedef programlama 

 

A 0-1 Goal Programming with Nurse Scheduling and Application 

Abstract 

The purpose of health service sone of the factors determining the socio-economic 

development leve, provide society in need of health services, at any time to provide quality customer 

wants at the lowest cost. The mistakes made in health care is very important because it is directly 

interact with human life.eliminating possible errors depends on the cause which are the number of 

staff, work overload, irregular sleeping hours, a lack of motivation, etc. Distribution of duty nurses 

form the backbone of the hospital is a major problem and it is defined as the nurse scheduling 

problem. In this study is intended to prepare the shift schedule for nurses working in obstetrics and 

gynecology clinic of public hospital in Kırıkkale. 

Keywords: Nurse scheduling, 0-1 goal programming. 

 

GİRİŞ 

Hizmet sektörünün bir kolu olan sağlık sektörü kesintisiz hizmet verdiği için vardiyalı 

çalışma sistemi ile çalışmaktadır. Vardiya sistemi, normal gündüz saatlerinin dışında, 

dönüşümlü olarak gündüz, akşam ya da gece çalışılması durumudur. Bir yandan bu sistem 

içinde çalışan hemşirelerin beklentilerine cevap verebilmek ve hizmet kalitesini arttırmak diğer 

yandan maliyetleri minimize etmek açısından hemşire çizelgeleme problemi literatürde yerini 

almıştır. Çalışan hemşire sayısı da hemşire çizelgeleme probleminde değerlendirilmelidir. 

Çünkü yetersiz sayıda hemşire çalıştıran hastanelerde iş yükü artacak ve hemşire motivasyonu 

                                                   
* Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı,burcumat86@hotmail.com 
** Yrd.Doç.Dr.,Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, sunacetin@kku.edu.tr 
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düşecektir. Bu da beklenen hizmet kalitesinin karşılanmamasına sebep olacaktır. Gereğinden 

fazla hemşire çalıştırmak ise maliyetli olacağından tercih edilmeyecektir. 

Sağlık sektörünün büyük kısmını oluşturan ve karmaşık bir yapıya sahip olan 

hastanelerin hatasız çalışabilmesi ve kaliteli bir hizmet verebilmesi personelin hatasız 

çalışmasına bağlıdır. Bunun için sağlık hizmetinin temel taşlarından olan hemşirelerin olumsuz 

etkileyen faktörlerin belirlenip bunlara bir çözüm bulunması gerekir. Bu sorunlar doğrultusunda 

hemşire görevlendirme ve hemşire çizelgeleme olarak çalışmalar karşımıza çıkmaktadır. 

Hemşire görevlendirme problemi ile her bölüm için uygun nitelikte hemşirenin hangi sayıda 

görevlendirilmesi gerektiği belirlenir. Çizelgeleme problemi ise görevlendirilen hemşirenin 

çalışma saatleri, izin ve tatil günlerini belirleyerek bir çalışma çizelgesi hazırlanmasıyla 

ilgilenir. 

Bu çalışmada hemşire çizelgeleme problemi ele alınmıştır. İlk bölümde literatürde yer 

alan çalışmalardan bahsedilmiştir. Daha sonra hemşire çizelgeleme problemi ve hedef 

programlama yöntemi anlatılmıştır. Örnek bir uygulama olarak Kırıkkale’de bir devlet 

hastanesinde uygulanmak üzere bir matematiksel model oluşturulmuştur. Son olarak uygulama 

dahilinde elde edilen sonuç ve öneri verilmiştir. 

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Hemşire çizelgeleme problemi için çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Literatürde, tam 

sayılı ve doğrusal programlama ile hedef programlama, genetik algoritma, memetik algoritma, 

tabu arama gibi sezgisel yaklaşımları, sezgisel yöntemler ile analitik ve sezgisel yaklaşımların 

birlikte kullanıldığı (hibrit) çalışmalar mevcuttur. Hastanelerin kendine özgü kısıtları, personel 

beklentileri, çalışma standartları gibi durumlar da ele alındığında çizelgeleme çalışmaları 

çeşitlenerek günümüze kadar gelmiştir. 

Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde; Warner (1976), çalışmasında çalışma 

gününün uzunluğu, rotasyon kalıpları, tatil günlerinin isteğe göre ayarlanması ayrıca her güne 

ve her vardiyaya minimum sayıda hemşire atanmasını amaçlamıştır. Hem tatil hem çalışma 

kısıtlarının bulunduğu ilk modeli ise Burns (1978), 14 günlük çizelgeleme boyunca 10 gün 

çalışmayı ve çizelgelemenin ikinci hafta sonuna tatil sınırı getirerek kurmuştur. Bu çalışmaların 

yanı sıra hastane bütçelerini de düşünen Meglino (1979) hemşire fazlalıklarını önlemeye 

yönelik bir sistem geliştirip her hemşireden maksimum düzeyde verim elde etmeye çalışmıştır. 

Trivedi (1981), makalesinde Meglino gibi bütçe ve hemşire hizmet kalitesini ön planda tutmuş, 

ayrıca tatil ve izinleri de dikkate almıştır. Özkarahan ve Bailey (1988), birçok hastanede 

uygulanabilirliği denenmiş olan çalışmalarında hemşire gereksiniminin haftanın günlerinde ve 

günün saatlerinde farklı olduğu daha esnek bir modelle maliyeti talep kısıdı altında minimize 

etmeye çalışmışlardır. Thompson (1996) mola saatlerini de işin içine dahil ederek vardiya 

saatlerini düzenlemiştir.Huarng (1999), çalışmasında doğrusal 0-1 hedef programlama ile esnek 

ve eşit görev dağılımı ile bazı ergonomi kriterleri kısıtlarını dikkate alarak çözüme gitmiştir. 

Carter ve Lapierre (2001) ve Ferland ve arkadaşları (2001) çalışmalarında hastane 

gereksinimlerini dikkate alarak problemi modellemişlerdir. Özcan (2002), makalesinde gerçek 

verilerle hemşire problemini memetik algoritma yöntemini kullanarak vardiya çizelgelemesini 

yapmıştır. Belien (2002), tam sayılı programlama ve karışık tam sayılı programlama ile Aicklein 

ve arkadaşları (2002), indirekt genetik algoritma ile şifre çözme yaklaşımını kullanarak 

çizelgeleme sonuçları elde etmişlerdir. 

Ikegami ve Niwa (2003), çalışmalarında alt-problem-merkezi algoritmayı 

kullanmışlardır. Azaiez ve Sharif (2005), hemşire çizelgeleme probleminde hem hastane hem de 
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hemşire istekleri bir anketle belirlenerek amaç fonksiyonu uyarlanmıştır. Narlı ve Oğulata 

(2008), yoğun bakım bölümüne çalışan hemşireler için matematiksel model 

oluşturmuş Lingo paket program yardımıyla çözüme ulaşmıştır. Güngör, çalışmasında tüm 

hemşirelerin kadrolu olduğu ve haftada 40 saat çalışılan, bir hastanenin hemşire planlaması için 

tam sayılı bir model üzerinde çalışmıştır. Brunner ve arkadaşları (2009), bir hastanedeki 

psikiyatrislerin vardiya çizelgeleme problemini karma tam sayılı bir modelle, kısıtlara göre fazla 

mesai saatlerini düşürerek psikiyatrislere yapılan ödemelerin minimizasyonu sağlayarak 

çözmüşlerdir. Topaloğlu ve Selim (2010), bulanık çok amaçlı programlama kullanarak 

yaptıkları çalışmada, kişisel tercihleri dikkate alarak hemşirelerin istedikleri izin günü ve 

vardiyayı seçmelerini ön gören bir çalışma yapmışlardır.  Karaatlı ve Güngör (2010), iki aşamalı 

çalışmalarında bulanık çok amaçlı doğrusal bir modelle optimum vardiyalar ve bu vardiyalarda 

çalışacak hemşire sayıları belirlenmiştir. Eren vd.(2012) Kırıkkale’de bir devlet hastanesinde 

Üroloji-KBB servisi için 0-1 hedef programlaya ile hemşire çizelgeleme yapmıştır. Atmaca ve 

arkadaşları (2012), çalışmalarında müşteri memnuniyetini sağlayıp, hastane verimliliğini 

arttırıp, maliyetleri minimize edecek şekilde mevcut ve önerilen durumu karşılaştırmışlardır. 

Petrovic ve Berghe (2012), hemşire çizelgeleme problemini yedi farklı kriter yönünden 

inceleyerek çözümde meta sezgisel yaklaşım kullanmışlardır. Öztürkoğlu ve Çalışkan (2014), 

hemşirelerin işe başlama saatlerine esneklik getirerek tam sayılı bir matematiksel model 

oluşturmuşlardır. 

HEMŞİRE ÇİZELGELEME PROBLEMİ 

Yapılan araştırmalarda bir hemşire probleminde iş yükü, ardışık çalışma günü, hemşire 

niteliği, hemşire beklenti ve tercihleri, mola atamaları, vardiyalar arası boş zamanlar, izin 

günleri, tatiller vb. kısıtların ele alındığı görülmektedir. 

Hastanelerde çalışan sayısının az olması iş yükünü artırıp motivasyonu düşüreceğinden 

hasta beklentilerinin karşılanmamasına neden olur. Çalışan sayısının fazla olması ise maliyeti 

arttıracaktır. Daha kaliteli bir hizmet verebilmek için, çalışan sayısının hasta yoğunluğuna göre 

ayarlanması gerekmektedir. 

Hastanelerin yoğun çalışma saatleri, hemşirelerin işlerinde sürekliliklerini sağlamak 

açısından sıkıntı oluşturmaktadır. Vardiya çalışma sistemi uyku düzenini doğrudan 

etkilediğinden çalışanlarda farklı olumsuz etkiler meydana getirir. Değişken saatlerde çalışan 

kişilerde, fizyolojik(uyku bozukluğu, halsizlik vb.), sosyolojik(sosyal izolasyon, aile ve 

arkadaşlara vakit ayıramama, tatil günleri veya bayramlarda çalışma…) ve psikolojik etkiler 

görülür. Tüm 58bu sayılan sebepler karşımıza hemşire çizelgeleme problemini çıkarmaktadır. 

Hemşire çizelgeleme problemi literatürde de geniş yer almıştır. Genelde çizelgelemeler görevli 

kişiler tarafından hazırlanmaktadır. Hastanenin kendine özgü kısıtları, personel beklentileri, 

çalışma standartları gibi durumlar da ele alındığında çizelgeleme yapmak hem zaman alıcı hem 

de zor bir hal almaktadır. 

HEDEF PROGRAMLAMA 

Hedef programlama 1961 yılında Charnes ve Cooper tarafından başlatılmış, Lee ve 

Ignızıo tarafından 1970’lerde geliştirilmiştir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan çok ölçütlü 

karar verme tekniklerinden biridir. Hedef kısıtlarının boyutları farklı olduğundan amaç 

fonksiyonu çok boyutlu bir fonksiyon olarak karşımıza çıkar. 

Karar problemleri birden çok amaca sahip olabilir. Bir amaca yönelik çalışan lineer 

programlamanın yetersiz kaldığı bu durumlarda, hedef programlama kullanılır. Hedef 
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programlamada karar vericiden her bir amaç için erişilmesi istenen hedef değerlerin 

belirlenmesi istenir. Hedef değerlerden, istenmeyen yöndeki sapmaların minimize edilmesi 

beklenmektedir. Hedef programlamada hedeflerin birbiriyle çeliştiği de görülmektedir. Bu 

nedenle amaçları önem derecelerine göre sıralayarak çözüme ulaşılabilir.  

Dikkat edilmesi gereken bir noktada amaç ve hedefin farklı kavramlar olduğudur. 

Amaç, karar vericilerin istekleri doğrultusunda kriterleri genel olarak belirten kavramdır. Hedef 

ise istenilenin somutlaştırılması yani sayısal bir değere bağlanması olarak ifade edilebilir.  

A. HEDEF PROGRAMLAMANIN BİLEŞENLERİ 

Karar değişkenleri: karar verici tarafından bilinmeyenlere karar değişkeni adı verilir. xi ile 

ifade edilir.  

Sapma: çözümde elde edilen sonuç ile modelde istenilen amaç arasındaki farktır. Sapmanın 

sıfır olması hedefin tam olarak gerçekleştirilmesiyle sağlanır.  

Sapma değişkenleri: Hedef kısıtının pozitif veya negatif sapma olabilme durumunu ifade eden 

değişkenlerdir. di
- , hedefin altında kalınması durumunu ve di

+ , hedefin aşılması durumunu 

belirtir. 

Sistem kısıtları: öncelikle gerçekleştirilmesi istenen ve hiçbir sapmaya izin verilmeyen 

kısıtlardır.  

Hedef kısıtları: Ulaşılmak istenen hedef değerlerini gösteren kısıtlardır. Sistem kısıtlarına gibi 

katı ve değişmez değildir. 

Amaç fonksiyonu: Hedeflere ilişkin pozitif veya negatif sapmaların minimize eden 

fonksiyondur.  

Öncelikli üstünlük faktörü: Hedef programlama modelinde, hedefleri düzenli olarak sıralayan 

sistemdir. (Pk ile gösterilir, k=1,2,..K, K; hedef sayısı). Hedefler, amaç fonksiyonu için en 

önemliden daha az önemliye doğru sıralanır. İlk önce birinci öncelikli hedeften başlayarak 

sırayla diğer hedeflerin karşılanması sağlanır. Wk karar verici tarafından belirlenen ağırlık 

katsayılarıdır. 

Hedef programlama algoritmalarını ağırlıklandırma yöntemi ve önceliği koruma 

yöntemi olarak ikiye ayrılır. Ağırlıklandırma yönteminde belirlenen hedeflere önem düzeyine 

göre ağırlık puanları verilerek hedefler tek bir amaç fonksiyonu olarak ifade edilir. 

Ağırlıklandırmalar öznel olarak verilebileceği gibi çok ölçütlü karar verme teknikleriyle de 

belirlenebilir. Önceliği koruma yönteminde, karar verici tarafından önem sırasına konan 

hedeflerde önem derecesi daha düşük olan hedefler ancak daha yüksek önem derecesine sahip 

hedeflere ulaşıldığında gerçekleştirilebilir. 

Yapılan bazı çalışmalarda karar değişkenlerinin sadece 0 ya da 1 tamsayılarını alması 

gerekir. Böyle doğrusal hedef programlama problemlerine 0-1 tam sayılı hedef programlama 

problemi denir. Genel olarak 0-1 tam sayılı hedef programlama modeli: 
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       (3) 

0,  d id i              (4) 

şeklinde formüle edilir (Ghosh, vd., 2005: Tamiz ve Jones, 1996). 

Yapılan hemşire çizelgeleme uygulamasında 0-1 hedef programlama modeli 

kullanılmıştır. Çalışma, Kırıkkale’de bir kamu hastanesi için yapılmıştır. Çizelgelemenin 

matematiksel modelinin oluşturulmasında, karar değişkenleri olarak mevcut hemşireler bölüm 

ve görevli hemşire olarak iki gruba ayrılmıştır. Çizelgenin yapılacağı gün sayısı belirlenmiş 

olup Nisan ayı için 28 günlük bir periyot seçilmiştir. Modelde belirlenen hedeflerden sapmaları 

minimize edecek şekilde amaç fonksiyonu oluşturulmuştur. 

ÖRNEK UYGULAMA 

Çalışmada Kırıkkale’de bulunan bir kamu hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum 

polikliniğinde çalışan hemşireler için vardiya çizelgesi hazırlanması amaçlanmıştır. Poliklinikte 

5 hemşire (bölüm hemşiresi) çalışmaktadır ve rotasyon ile bölüme her ay 2 

hemşire (görevli  hemşire) gelmektedir. Birimde çalışma saatleri 08:00-16:00 arası olan gündüz 

vardiyası ve çalışma saatleri 16:00-08:00 olan gece vardiyası olmak üzere 2 vardiya 

mevcuttur. Hafta sonları genellikle hafta içi mesaisi ile aynı özelliktedir. Haftalık 40 saatlik 

çalışma süresi söz konusudur. Gündüz vardiyasında 3 hemşire gece vardiyasında 1 hemşire 

çalışmaktadır.  

Problemin hedef programlama modeli aşağıda verilmiştir. 

Parametreler 

m Hedef indisi 

İi Bölüm hemşire indeksi 

g Görevli hemşire indeksi 

j Vardiya indeksi 

K Gün indeksi 

l Hafta indeksi 

Tj Vardiya süresi 

wl Haftanın günleri 

 

Karar değişkenleri 

Xijk 1, i.bölüm hemşiresi j.vardiyaya k.gün atanırsa 

 0, diğer durumlarda 

Yijk 1, i.görev hemşiresi j.vardiyaya k.gün atanırsa 

 0, diğer durumlarda 

Kısıtlar 

31i1k 
g

kg

i

YX   k=hafta içi günleri     (5) 

11i1k 
g

kg

i

YX   k=hafta sonu günleri     (6) 
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12i2k 
g
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i

YX   k        (7) 

1ijk 
j

X    ki,        (8) 

1gjk 
g

Y    ki,        (9) 

121211   kikiki XXX  i        (10) 

121211   kikiki YYY  i        (11) 

111 iY    i        (12) 

112 iY    i        (13) 

113 iY    i        (14) 

 

Hedefler 

1)( 1121  

ikikkiki ddXX    ki,      (15) 

1)( 2221  

ikikkiki ddYY    ki,      (16) 

3)( 3323133  

 ikikkikiki ddXXX  i      (17) 

3)( 4423133  
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5)( 662  
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Amaç Fonksiyonu 
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    (29) 

Kısıtlar incelenirse, Eş.5 gündüz vardiyasına hafta içi 3 hemşirenin, Eş.6 ise gündüz 

vardiyasına hafta sonu 1 hemşirenin atanmasını sağlar. Eş.7 gece vardiyasına 1 hemşirenin 

atanmasını sağlamaktadır. Eş.8 her bölüm hemşiresinin, Eş.9 ise her görevli hemşirenin üç 

vardiyadan birinde olmasını sağlar. Eş.10 ve Eş.11 gece vardiyasına atanan bölüm hemşiresinin 

ve görevli hemşirenin ertesi gün gündüz ve gece vardiyasına atanmamasını sağlar. Eş.12-14 

görevli hemşirelerin ilk 3 gün gündüz mesaisinde çalışmalarını sağlamaktadır. 

Hedeflerde ise Eş.15 ve Eş.16 hemşirelerin gündüz çalışmış ise aynı gün ve gece 

çalışmaması istenmektedir. Eş.17 bölüm hemşiresi, Eş.18 görevli hemşiresi için ardışık 3 

günden fazla tatil günü olmaması, Eş.19 ve Eş.20 hemşireler için aylık gece nöbeti sayısının 

dengelemesi istemektedir. Eş. 21-Eş.28 her bir hemşirenin haftalık çalışma süresinin 40 saati 

aşmaması istenmektedir. Amaç fonksiyonu olan Denk.29 hedeflerden sapmaların en 

küçüklenmesini ifade etmektedir. 

Hedef programlama modeli çalıştırıldığında elde edilen sonuçlar tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo incelendiğinde örneğin 9.gün birinci ve dördüncü bölüm hemşiresi ile birinci görevli 

hemşire gündüz vardiyasına, ikinci bölüm hemşiresi gece vardiyasına atanmıştır. Diğer üç 

hemşire ise o gün çalışmamaktadır. 

Tablo 1: Hemşirelerin Çalışma Çizelgesi 

HEMŞİRE/GÜN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 2 3 2 3 1 3 3 1 1 1 2 3 3 3 

2 3 3 3 1 1 1 2 3 2 3 1 1 1 3 

3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 3 2 

4 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 3 2 3 

5 3 3 3 2 3 2 3 1 3 1 3 2 3 3 

6 1 1 1 3 2 3 3 3 1 3 3 1 3 3 

7 1 1 1 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 1 
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HEMŞİRE/GÜN 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 2 3 

2 1 2 3 1 1 3 3 1 3 3 2 3 3 2 

3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 

4 2 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 1 3 

5 3 3 1 1 3 1 2 3 3 1 1 2 3 3 

6 3 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 

7 1 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 1 

               

1-5: bölüm hemşiresi       1:gündüz vardiyası 

6-7:görevli hemşire               2:gece vardiyası 

         3:dinlenme 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hemşire çizelgeleme problemlerinin çözümü konusunda günümüze kadar birçok 

çalışma yapılmış ve yapılmaya da devam edileceği aşikârdır. Çünkü insanların her geçen gün 

artan kaliteli yaşam sürdürme isteği sağlık sektörü gibi insan girdisinin yoğun olduğu yerde de 

kendini gösterecektir. Bu da sürekli çalışma koşullarının ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesini 

gerektirir. 

Bu çalışmada ele alınan kamu hastanesinin Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Polikliniğinde çalışan hemşireler için mevcut sistem analiz edilmiştir. Örnek 

uygulamada ifade edilen çalışma şartları dikkate alınarak çözümde, hemşirelerin, gündüz 

çalışması halinde aynı gün gece çalışmaması, ardışık üç günden fazla tatil yapılmaması 

sağlanmıştır. Ayrıca gece nöbetleri hemşireler arasında dengeli olarak dağıtılmış ve haftalık 40 

saatlik çalışma süresi de aşılmamıştır. 

Problem ILOG Cplex Optimization Studıo 12.6.0 programı ile çözülmüştür. Nisan ayı 

için 4 haftalık matematiksel modelde bulunan sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. Çözüm 

sonuçlarına göre gündüz çalışan hemşirenin aynı günün gecesinde çalışmadığı, hemşirelerin 

ardışık üç günden fazla tatil yapmadığı görülmektedir. Hemşireler için hedef programlama ile 

çizelgeleme yapılması amaçlanmış ve belirlenen hedefler gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmada ele alınan hedefler eşit ağırlıkta değerlendirilmiştir. Sonraki çalışmalarda 

hedeflere farklı ağırlıklar verilebilir veya çok ölçütlü karar verme teknikleri ile hedef ağırlıkları 

belirlenebilir. Yine oluşturulacak karmaşık kısıtlar ve yeni belirlenecek hedefler için farklı 

çözümler elde edilebilir. 
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A LITERATURE SURVEY ON ASSEMBLY LINE WORKER ASSIGNMENT AND 

BALANCING PROBLEMS WITH CONSIDERING ERGONOMIC RISK FACTORS 

Şebnem DEMİRKOL AKYOL* 

 Adil BAYKASOĞLU** 

 

ABSTRACT  

Assembly line worker assignment and balancing problem (ALWABP) is a decision 

problem that occurs when operation times of tasks vary due to the worker who executes the 

task. Assembly line literature is mainly based on fixed operation times. Though many research 

studies on assembly line balancing problem (ALBP) have been done for decades, ALWABP 

barely studied in the literature. The ALWABP concept is a relatively new type of ALBP. 

Moreover, although considering ergonomic risk factors in assembly lines is crucial, this concept 

is barely studied in the literature. Current literature only deals with the task assignment problem 

in assembly lines. In this study, we give a detailed literature survey on ergonomic ALBP and 

ALWABP. As a result, we demonstrate the gap in the relevant literature. 

Keywords: literature review, assembly line balancing, worker assignment, ergonomic 

risk assessment 

 

ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİNİ DİKKATE ALAN MONTAJ HATTI DENGELEME İŞGÜCÜ ATAMA 

PROBLEMİ HAKKINDA LİTERATÜR TARAMASI 

ÖZET 

Montaj Hattı Dengeleme İşgücü Atama Problemi (MHDİAP), işlerin operasyon 

zamanlarının işleri yapan işçiye bağlı olarak değiştiği durumlarda ortaya çıkan bir karar verme 

problemidir. Montaj hattı literatürü temelde sabit işlem süreleri varsayımına dayanmaktadır. 

Uzun yıllar boyunca montaj hattı dengeleme problemi (MHDP) hakkında birçok çalışma 

yapılmış olmasına rağmen, MHDİAP oldukça az çalışılmıştır. MHDİAP, MHDP’nin görece 

olarak yeni bir versiyonudur. Ayrıca, montaj hatlarında ergonomik risk faktörlerinin kontrolü 

son derece önemli olmasına karşın, bu konsept ilgili literatürde yeterli ilgiyi görmemiştir. 

Mevcut literatür montaj hatlarında yalnızca iş ataması ile ilgilenmektedir. Bu çalışmada, 

ergonomik MHDP ve MHDİAP hakkında detaylı bir literatür özeti sunarak ilgili literatürdeki 

mevcut boşlukları belirtmekteyiz.  

Anahtar kelimeler: literatür taraması, montaj hattı dengeleme, işgücü atama, 

ergonomik risk değerlendirme 
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INTRODUCTION 

Assembly lines are a special case of flow-line production systems that manufacture 

standardized commodities in large amounts. In an assembly process, subassemblies and 

components are put together on the semi-finished assembly which moves from station to station 

where the parts are added in sequence until the final assembly is produced. The tasks can be 

executed by workers, robots or both of them.  

The assembly line concept in manufacturing is firstly introduced by Henry Ford. In 

1913, Ford invented the first assembly line with a moving belt for mass production of an entire 

automobile. By using the assembly line, Ford produced Model-T cars at significantly lower 

prices. Since then, the assembly line concept has been present in various types of industries such 

as automobiles and other transportation vehicles, household appliances, electronic goods, 

computers, engines, and etc. In today's highly competitive market trends, companies need to 

meet the consumers’ expectations in short time with minimum acceptable costs in order to be 

sustainable. This is why assembly line concept is so popular among all manufacturing systems. 

In such environment, an important decision problem, assembly line balancing problem (ALBP) 

arises.  

I. ASSEMBLY LINE BALANCING  

Assembly line balancing problem (ALBP) is a decision problem arising when designing 

or redesigning an assembly line and it consists in finding the optimal assignment of tasks, each 

having an operation processing time and a set of precedence relations, among the workstations 

corresponding to some objectives. According to the objective function, the ALBP might be a 

single-objective or multi-objective problem. In single-objective optimization methods, the 

problem is described by only one objective function. In 1900s, assembly line manufacturers 

produced low variety of products in high volumes. Most of the companies considered only one 

objective such as maximizing throughput or minimizing costs, in those days. However, the 

assembly line concept has evolved during the decades. In today's highly competitive business 

environment, companies have the focus on customer needs and produce more customized 

products. Thus, companies have to cope with multiple objectives simultaneously. Some of the 

real life objectives can be listed as maximizing throughput, minimizing late delivery, 

minimizing setup times, minimizing inventory, minimizing cycle time, and etc.  

Depending on the objective function of the optimization problem, several versions of 

ALBP arise in the literature (Scholl, 1999). The most common problems used in the literature 

are Type–1 and Type–2 problems and each type of them belong to the NP-hard class of the 

combinatorial optimization problems (Karp, 1972). Type–1 problems try to minimize the 

number of workstations hence; the cycle time must be predetermined. In industrial life this type 

of balancing problems is generally occurred when the designing phase of a new assembly line. 

On the other hand, Type–2 problems try to minimize the cycle time for a fixed number of 

workstations. So, this type of balancing problems is more appropriate when redesigning an 

existing line. Moreover, Type–E problems try to maximize the line efficiency by simultaneously 

minimizing the cycle time and the number of workstations. Type–F problems seek for a feasible 

assembly line exists or not for predetermined cycle time and number of workstations. Also, 

Type–3, Type–4 and Type–5 problems try to maximize the workload smoothness, maximize the 

work relatedness and maximize multiple objectives with Type–3 and Type–4, respectively. 

Assembly line balancing problems vary with regard to the number and variety of 

products, line control, variability of operation times, line layout, degree of automation in 
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stations, type of stations, and etc and etc. (Scholl, 1999). The most important versions of the 

assembly lines are summarized in the following: 

There are three fundamental types of ALBPs according to the product mix: single-

model, multi-model and mixed-model. In single-model assembly lines, one homogenous 

product or several products with identical production process are manufactured on the same 

line. In multi-model lines, similar products are assembled in batches on the same line. In mixed-

model lines, several versions of a basic product are manufactured on the same line 

simultaneously and continuously. 

With regard to the line control procedures, assembly lines can be a paced line or an 

unpaced line. In paced lines a mechanical material handling equipment like conveyor belt, 

which has a constant speed, is present between workstations. In unpaced lines, there is no 

mechanical material handling equipment, so subassemblies are transferred by workers when the 

required operations are finished. 

In classic ALBP, it is assumed that every task has a fixed operation time. However, in 

recent years the traditional ALBP has evolved and it is understood that the fixed operation time 

assumption is inconvenient for the real life manufacturing systems. Because every worker has 

unique characteristics such as skill, experience, ability, etc., especially in labor intensive 

assembly lines a task operation time differs depending on the worker who executes the task. In 

order to close this gap between the traditional ALBP and real life assembly line systems, a 

special case of ALBP which is called assembly line worker assignment and balancing problem 

(ALWABP) is introduced to the assembly line literature.   

A. ASSEMBLY LINE WORKER ASSIGNMENT AND BALANCING PROBLEM 

By the fixed operation times assumption, the problem is simplified and become easier to 

solve. However, ALBP with this assumption is unlikely to model the real life assembly lines, 

especially for labor intensive industries. Because every operator has his own skills, abilities, 

experience and working performance; a task's operation time is of course depend on the worker 

who executes the task. This is the reason for occurrence of Assembly Line Worker Assignment 

and Balancing Problem (ALWABP). 

ALWABP is a new type of line balancing problem which appears in real assembly lines, 

but has recently been popular in academic area. This problem arises when the operation time for 

every task differs according to the worker. The problem is especially important for manually 

operated assembly lines with high labor turnover. Since the operation times of tasks vary due to 

the workers, the problem requires a simultaneous solution to the double assignment problem. 

Tasks must be assigned to workers and workers to stations, concurrently. 

Since, even the traditional ALBP is NP-hard, the much more complex ALWABP is also 

NP-hard conclusively. In analogy with the traditional ALBP, ALWABP is also have the same 

types of problems such as; –1, –2, –E, and –F. In ALWABP–1 the number of workstations is 

tried to be minimized for a predetermined cycle time; and in ALWABP–2 the cycle time is tried 

to be minimized for a fixed number of workstations. In the relevant literature, single model of 

ALWABP –2 with paced line is the most common situation. 

In order to define ALWABP more comprehensively, the main assumptions of the problem 

must be stated (Miralles et al., 2008): 

• Operation times and precedence relations of tasks are known deterministically. 
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• A single product is assembled on the line. 

• The assembly line is a serial paced line where buffers are not considered. 

• Because operators have unique personal characteristics such as skills, abilities, 

capabilities, motivation, and etc., processing time of a task varies depend on the worker 

executing that particular task. 

• There are not generically slow or speedy workers. Some workers can be very slow, or 

even incapable when executing some tasks, but very efficient when executing some 

others. 

• Every worker is assigned to only one station. 

• Every task is assigned to only one station, provided that the worker selected for that 

station is capable of performing the task, and that the precedence relations are satisfied. 

1. Motivation of the ALWABP  

Assembly line worker assignment and balancing problem (ALWABP) is firstly 

introduced by Miralles et al. (2007). One typical example of the ALWABP is sheltered work 

centers for the disabled (SWD). The idea behind the occurrence of the ALWABP is to employ 

disabled people. Since assembly lines carry out the division of work principle, operators 

perform specific tasks repeatedly and continuously. So, assembly lines are the most convenient 

manufacturing systems for disabled people to work.  

According to the World Health Organization (WHO) there are about 386 million 

disabled people within the active labor age range (16-64). Although the unemployment rates of 

disabled people are relatively moderate in developed countries such as UK (13%), they are 

pretty high in many emerging countries (around 80%). This fact force many countries to 

facilitate the development of many SWDs in order to employ disabled people just like any other 

person. Turkey is one of the countries with higher unemployment rates and many active policies 

have been launched by national and regional governments to achieve a better labor integration 

of the disabled. An increasing number of companies are becoming concerned with this matter. 

Miralles et al. (2007) summarized some features and constraints of a SWD: 

• Operation times for each differ substantially according to the worker who executes the 

task. 

• Some disabled workers cannot perform some specific tasks because of their physical 

characteristics; and some of them can perform a particular task in a huge amount of 

time. 

• There are some task-worker assignments that should be considered a priori because of 

some specific reasons. 

• Tasks which are executed by disabled workers have operations times with greater 

variability than tasks executed by normal workers. A disabled worker can execute a 

particular task very slowly while operating another one fastly. Because of this reason, it 

is not true to label a worker as slow or speedy. Each of them can be slow on some tasks 

and speedy on other particular tasks. 

• Environmental factors affect disabled workers yield considerably. Thus, ergonomic risk 

factors of the workplace should be controlled carefully. 

• There are some worker-station assignments that should be considered a priori because 

of some physical features of disabled workers. 

• Because disabled workers have some health problems, absenteeism is also very 

common in this environment. 
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• Psychological aid must be provided to disabled workers periodically.  

• The primary aim of a SWD is to integrate disabled workers to working environment 

such as a normal worker. Sometimes, disabled workers reach their best yields in the 

SWD and leave it in order to work in a regular assembly line. In such cases, the SWD 

must be rebalanced by considering new disabled workers. 

Since the motivation of the ALWABP is based on recruiting the disabled worker, especially in 

assembly lines operated by disabled workers, a proper control of ergonomic risks is very 

important. The aim of this study is to stress the importance of the ergonomically balanced 

ALBP and ALWABP by searching the relevant literature. 

B. ERGONOMIC ASSEMBLY LINE BALANCING 

Traditionally, the objectives while designing assembly systems are to increase the 

efficiency of the system by maximizing the throughput and/or minimizing the operating costs. 

However, while considering the traditional objectives one should not ignore the ergonomics 

issues, which plays an important role not only at the workplace level but at the systems level. It 

is well known that the productivity may be improved by applying the principles of ergonomics 

in the production environments, more specific assembly lines. Poor design in assembly lines 

often contributes to lower productivity and also to higher number of work-related 

musculoskeletal disorders (WMD) among workers.  

Especially in manual assembly lines, because of the repetitive unfavorable working 

conditions, some occupational diseases such as, repetitive strain injury, carpal tunnel and joint 

elbow syndromes related with hand, wrist, elbow and shoulder, occur on operators. The cure of 

such occupational diseases takes a long time; and this causes workforce and productivity loss. In 

order to prevent these complications, the design of assembly systems should be done such that 

the ergonomic risk factors should be below this highest acceptable level. If the system has 

already been designed, the existing risk level for the workplace should be analyzed. If needed 

further redesigns should be made decrease risk level. From this perspective, it can be clearly 

stated that ergonomics are becoming increasingly important and must go hand in hand with the 

assembly systems design. 

In many developed countries, such as EU countries, the musculoskeletal disorders have 

a great portion in occupational diseases. It is predicted that about 40% of the total occupational 

diseases is related to the musculoskeletal disorders, in Turkey. WMD occur as a result of poor 

workplace ergonomics (Berk et al., 2011). This situation points out that the ergonomic working 

conditions are often disregarded in Turkey. It is very important to know what damages in 

workers’ health and safety can be caused by unfavorable working conditions, in order to prevent 

the damage. Within this perspective, in 2012, Ministry of Labor and Social Security of the 

Republic of Turkey, Directorate General for Occupational Health and Safety legislate in order to 

control occupational health and safety, i.e. Legislation numbered 6331, which is put in this 

context, is an important progress for our country.  

II. LITERATURE REVIEW 

Published literature on assembly systems design often focuses on balancing and 

sequencing procedures and mostly addressing the ALBP in different layout configurations, 

developing exact, or heuristic solution techniques. In this study, the literature is reviewed from 

different perspectives due to the extended coverage of the problem. Not only the literature on 
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assembly balancing is reviewed briefly but also the related literature on worker assignment and 

ergonomics are reviewed in detail.   

Classic ALBP includes the assignment of the assembly tasks which have a certain 

processing time considering the precedence relations to workstation, in order to optimize several 

objectives (Gokçen & Agpak, 2001). ALBP is NP-hard in nature. ALBPs vary with regard to 

the number and variety of products, line control, variability of operation times, line layout, 

degree of automation in stations, type of stations, and etc. (Scholl, 1999). Depending on the 

objective function, the most common problems used in the literature are Type–1 and Type–2 

problems and each type of them belong to the NP-hard class of the combinatorial optimization 

problems (Karp, 1972). Type–1 problems try to minimize the number of workstations hence; the 

cycle time must be predetermined. In industrial life this type of balancing problems is generally 

occurred when the designing phase of a new assembly line. On the other hand, Type–2 

problems try to minimize the cycle time for a fixed number of workstations. So, this type of 

balancing problems is more appropriate when redesigning an existing line. Moreover, Type–E 

problems try to maximize the line efficiency by simultaneously minimizing the cycle time and 

the number of workstations. Type–F problems seek for a feasible assembly line exists or not for 

predetermined cycle time and number of workstations. Also, Type–3, Type–4 and Type–5 

problems try to maximize the workload smoothness, maximize the work relatedness and 

maximize multiple objectives with Type–3 and Type–4, respectively. Depending on the number 

and variety of product, the problems can be categorized in to three; i.e. Single-model line is the 

classical configuration in which a single model of a unique product type is produced; Mixed-

model line is the line where several variants of a basic product, referred to as models, are 

produced simultaneously. The production process does not involve setup times since all models 

require basically the same manufacturing tasks. Units of different models are produced in a 

mixed sequence; Multi-model line is the line where different models with significant differences 

amongst one another are processed. Therefore, sequences of batches are processed, containing 

either the same model or a group of similar models, involving intermediate setup tasks 

(Capacho, 2007). There exist extensively a large number of studies addressing ALBP. Since the 

first article on the ALBP (Salveson, 1955), it has been a hot topic for researchers. For more 

information, the reader can refer to several review studies, e.g. Baybars (1986), Talbot  et 

al.(1986), Ghosh & Gagnon (1989), Erel & Sarin (1998), Rekiek et al.(2002), Scholl & Becker 

(2006), Becker & Scholl (2006), Rekiek & Delchambre (2006), and Battaia & Dolgui (2013). 

A. ASSEMBLY LINE BALANCING WITH WORKER ASSIGNMENT 

Another variety of ALBP that includes the worker assignment is the ALWABP, which 

appears in real assembly lines, but has relatively been popular in academic area. This problem 

arises when the operation time for every task differs according to the worker. The problem is 

especially important for manually operated assembly lines with high labor turnover. Since the 

operation times of tasks vary due to the workers, the problem requires a simultaneous solution 

to the double assignment problem. Tasks must be assigned to workers and workers to stations, 

concurrently.  

The pioneer study on simultaneously operator assignment and line balancing is 

performed by Rubinovitz et al. (1993). They described a robotic assembly line configuration 

that has different robots with their own characteristics. Tasks operation times depend on robots 

and the objective is to assign the most efficient robot type for the task, to each workstation. By 

this assignment authors tried to balance the assembly line in such a way that the number of 

workstations is minimized.  
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Miralles et al. (2007) for the first time introduced the ALWABP to the assembly line 

literature. They proposed the SWD concept and presented a case study. They expressed that 

disabled workers can be changed with normal operators without any production loss by a logical 

assignment. Chaves et al. (2007) applied a clustering search approach and tested it on the 

generated ALWABP–2 data. Since then, the proposed  benchmark  data  sets,  which  are  

composed  of  four  families , have been used in every ALWABP–2 research study. One year 

later, Miralles et al. (2008) developed a branch-and-bound algorithm for the ALWABP, 

enabling the solution of small-sized instances. They randomly generate data based on the 

Jackson problem from the SALBP (Hoffmann, 1990) and solve the problem via branch and 

bound. Then, they integrate a heuristic approach to the branch and bound and apply the 

proposed method to an industrial case. Because of the problem complexity and the need to solve 

larger instances, the literature has since then shifted its efforts to heuristic methods. 

Chaves et al. (2009) hybridized clustering search algorithm with the iterated local 

search in order to solve the ALWABP–2 benchmark data. They obtained good results in 

reasonable computation times. Moreira and Costa (2009) developed a minimalist tabu search 

algorithm that tries to be successful at simplicity, flexibility, accuracy and speed. Blum and 

Miralles (2011) proposed an iterated beam search algorithm for the ALWABP–2 and obtained 

the best results in the previous literature. Moreira et al. (2012) proposed a simple constructive 

heuristic approach that based on 16 task priority rules and 3 worker priority rules and hybridized 

it with the genetic algorithm. They obtained the fastest results found so far. Araujo et al. (2012) 

introduced two new versions of the classic ALWABP which are parallelization and 

collaboration between different workers. In order to solve the proposed problem, the authors 

developed an integer programming model and hybridized it with a constructed heuristic 

algorithm. 

Mutlu et al. (2013) proposed an iterative genetic algorithm for the ALWABP–2 and 

obtained satisfactory solutions in short cpu times. Borba and Ritt (2014) developed an interval 

probabilistic beam search and hybridized it with the branch and bound procedure. Except the 

Wee-Mag family, they almost achieved the best results. Finally, Vila and Pereira (2014) 

published the last ALWABP-2 paper so far. They developed a branch and bound procedures 

with three different remember algorithms with a time constraint of 60 seconds, 600 seconds and 

with no time constraints. The time constraint of 600 seconds and no time constraint versions of 

their approaches acquired the best solutions in the relevant literature. More recently, Moreira et 

al. (2015) introduced the Assembly Line Worker Integration and Balancing Problem (ALWIBP) 

which contains assembly lines with normal operators and disabled workers simultaneously. 

They introduced benchmark data and presented mathematical models and heuristic 

methodologies in order to solve the newly proposed problem. 

The literature review explained above in detail is given in Table 1. 
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Table 1. An overview of the approaches in ALWABP literature in chronological order 

Year Researcher(s) 
Line 

Configuration 

Objective 

Function 
Methodology Test Problem 

1990 Hoffmann Straight line Type-2 Branch and bound Randomly generated 

1993 
Rubinovitz, 

Bukchin & Lenz 

Robotic 

straight line 
Type-1 

Heuristic, Branch and 

bound 
Randomly generated 

2007 
Chaves, Miralles 

& Lorena 
Straight line Type-2 Clustering search 

Benchmark problems are 

generated for the first time 

2007 
Miralles, 

Garcia-Sabater,  

Andres & Cardos 

Straight line Type-2 Integer Programming Randomly generated 

2008 
Miralles, 

Garcia-Sabater,  

Cardos & Andres 

Straight line Type-2 
Heuristic, Branch and 

bound 
Randomly generated 

2009 
Chaves, Lorena 

& Miralles 
Straight line Type-2 

Iterated local search, 
clustering search 

Benchmark problems 

2009 
Moreira 

& Costa 
Straight line Type-2 Tabu search Benchmark problems 

2011 Blum & Miralles  Straight line Type-2 Iterated beam search Benchmark problems 

2012 
Moreira, Ritt, 

Costa & Chaves 
Straight line Type-2 

Hybrid genetic 

algorithm 
Benchmark problems 

2012 
Araujo, Costa 

& Miralles 

Straight line, 

Parallel 

stations 

Type-2 
Heuristic, Integer 

Programming 
Benchmark problems 

2013 
Mutlu, Polat 

& Supçiller 
Straight line Type-2 

Iterative genetic 

algorithm 
Benchmark problems 

2014 Borba & Ritt Straight line Type-2 

Interval probabilistic 

beam search,  

Branch and bound 

Benchmark problems 

2014 Vila & Pereira Straight line Type-2 
Branch and bound, 

Remember algorithm 
Benchmark problems 

2015 Moreira et al. Straight line Type-2 
Mathematical model and 

Heuristic 
Benchmark problems 

      

It can be concluded from the above table that, there is no attempt to incorporate 

ergonomic risk factors to the assembly line worker assignment and balancing problem. Thus, 

this is why we stress the importance of considering ergonomic factors in ALWABP, in this 

study. 

B. ASSEMBLY LINE BALANCING WITH ERGONOMICS CONSIDERATIONS 

Although, there are many research attempts in assembly line balancing, ergonomic risk 

assessment in assembly lines is barely studied. Traditional procedures take into account only 

task time analysis and precedence relations, while human postures evaluation is often not 

integrated in these techniques. Especially workload among workers varies and in manual 

assembly lines, same type of work is done by the operator repetitively. As a result, there is a 

cumulative effect of repetitive work on worker. Assembly lines which are not well-designed 

ergonomically, cause not only lack of productivity, but also occupational diseases among 

workers. 

Benefits provided by ergonomics application in assembly systems design are first of all 

linked to the reduction in occupational injury risks and to the improvement of health condition 

and motivation of human resources. Secondly, ergonomics improvements permit to improve 

process quality and operators productivity.  

The link is investigated in the following published literature: Drury (2000) analyzes the 

relationship between ergonomics and quality improvements of the production system and 

provides a guideline for a discipline that includes quality and ergonomics. Gonzàlez et al. 
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(2003) and Eklund (1995) study the relationship between ergonomic performance and quality by 

empirical applications in industrial contexts. It is clear that attention to workplace ergonomics 

and reduction of WMSD is worthwhile Carey et al. (2002). For these and other reasons, the 

links between ASD and balancing problems and ergonomics evaluation techniques achieve 

strategic importance in practice. Previous projects have demonstrated the extra value of 

combining assembly engineering with ergonomics (Van Lingen et al.,2002). De Looze et al. 

(2003) apply an integrative approach bringing together assembly engineering and ergonomics 

disciplines in order to identify bottleneck and offer improvements. Usually ergonomics 

evaluations are performed by ergonomists, and workplace layouts are designed by planning 

engineers. Such practices have been somewhat unsatisfactory both for results and productivity 

(Carey et al., 2002). They need to be integrated. Computer aided workplace design and postural 

analysis software tools permit to simplify the analysis and create a virtual man-model Carey et 

al. (2002), while traditional procedures are still time-consuming and often unfeasible in practice. 

Published literature on assembly systems design often focuses on balancing and sequencing 

procedures and addressing the mixed-model assembly line balancing problem (MALBP) in 

different layout configurations, developing exact, or heuristic methods. Most methods address 

the balancing problem of traditional serial assembly systems and, in some cases; they allow the 

use of identical parallel workstations at each stage of the serial system. A considerable group of 

authors investigates the balancing problem in case of U-shaped layouts. A few studies address 

the fixed position layout and the two-sided layout in order to solve particular assembly cases. A 

number of papers aim to optimize a preexisting system, without scrutinizing the workplace 

ergonomics or task times value feasibility and correctness (Becker & Scholl, 2006). Experiences 

collected from the authors lead to recognize that task times analysis procedures are not 

sufficient in case of time losses due to workers disability. Thus, a workplace solution that seems 

to provide the lowest cycle time value might not be able to respect the schedule at all time or 

might increase disability time for the operators. Anyway, the realization of ergonomic potential 

seems to depend on management culture, as well as on factors outside the company (Bao et al., 

1996). Battini et al. (2007) presented an industrial case application in order to state the 

relationship between ergonomics and assembly line design. They improved the productivity of 

the considered line by 15% and reduced the fatigue levels and injuries for the operators, by the 

proposed procedure. More recently, Otto and Scholl (2011) claimed that by balancing an 

assembly line effectively, ergonomic risks of the workplace can be decreased substantially. 

They rebalanced an assembly line and showed that all stations lie under the critical acceptable 

ergonomic risk level without increasing the total number of workstations. Baykasoglu et al 

(2013) presented the concept of assembly line balancing considering ergonomic issues in 

harness manufacturing. More recently, Baykasoğlu and Demirkol Akyol (2014) studied the 

cumulative effect of repetitive tasks and make ergonomic risk assessment on assembly lines.  

However, it should be noted that the proposed solution methods were applied to solve 

the test problems under the unrealistic and restrictive assumptions. The real-life problem 

applications have been often ignored. 

CONCLUSIONS 

Under the conditions of tough competition, the importance of an efficient production 

system is increased. The way to reduce the production costs and respond to the customer 

demand in time is passed from the standard production system in assembly lines. However, in 

classical assembly line literature, all workers are assumed to have same skills, ergonomic 

conditions are not taken into consideration. But human factors play an important role in labor 
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intensive assembly lines. Today, companies that embrace ergonomics expect a safe working 

environment as well as an increase in efficiency and productivity. It is the goal of ergonomics 

and human factors engineering to achieve an optimal fit between work requirements and 

operator capabilities. 

Ergonomics has been playing and will continue to play an important role in assembly 

lines. Likewise, the ergonomic design/redesign of assembly systems has an impact both on 

productivity and well-beings of workers in the company. This study reviews the relevant 

literature both on assembly line balancing with worker assignment and ergonomic risk factors; 

and stresses the idea that assembly line balancing and ergonomics should be complimentary to 

each other to assess time efficiency and method analysis in modern industries. 

REFERENCES 

ARAUJO, F.F.B., COSTA, A.M., and MIRALLES, C. (2012), “Two Extensions for the 

ALWABP: Parallel Stations and Collaborative Approach”, International Journal of Production 

Economics, Vol 140, 483–495. 

BAO S., MATHIASSEN, S.E and WINKEL, J. (1996), “Ergonomic Effects of a Management-

Based Rationalization in Assembly Work-A Case Study”, Applied Ergonomics, 89-99.  

BATTAIA, O., and DOLGUI, A. (2013), “A Taxonomy of Line Balancing Problems and Their 

Solution Approaches”, International Journal of Production Economics, Vol 142(2), 259-277. 

BATTINI, D., FACCIO, M., PERSONA, A., and SGARBOSSA, F. (2007), “Linking 

Ergonomics Evaluation and Assembly System Design Problem in a New Integrated Procedure”, 

In The Proceedings of the 19th International Conference on Production Research (ICPR19), 

Valparaiso/Chile. 

BAYBARS, I. (1986), “A Survey Of Exact Algorithms For The Simple Assembly Line 

Balancing Problem”, Management Science, Vol 32, 909-932. 

BAYKASOĞLU, A., DEMIRKOL AKYOL, Ş., TAŞAN, A.S., ÖZMEHMET TAŞAN, S., 

ÇIMEN, T., ÖZEN, B., AKTAŞ, N., TARKI, G. & BOZ, O. (2013), “Otomobil Kablo Demeti 

Üretiminde Ergonomik Risk Faktörlerini Dikkate Alan Montaj Hatti Dengeleme”, 19. Ulusal 

Ergonomi Kongresi, 801–808. 

BAYKASOĞLU, A., and  DEMIRKOL AKYOL, S. (2014), “Ergonomik Montaj Hattı 

Dengeleme”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol 29 

(4): 785–792. 

BECKER, C., and SCHOLL, A. (2006), “A Survey on Problems and Methods in Generalized 

Assembly Line Balancing”, European Journal of Operational Research, Vol 694-715. 

BERK, M., ÖNAL, B., and GÜVEN, R. (Ed.) (2011). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM). Meslek hastalıkları kitabı, Matsa Press, 

Turkey: Ankara. 

BLUM, C., and MIRALLES, C. (2011), “On Solving the Assembly Line Worker Assignment 

and Balancing Problem via Beam Search.” Computers and Operations Research, Vol 38 (1): 

328–39. 

BORBA, L., and RITT, M. (2014), “A Heuristic and a Branch-and-Bound Algorithm for the 

Assembly Line Worker Assignment and Balancing Problem”, Computers and Operations 

Research, Vol 45, 87–96. 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

724 

 

CAPACHO, L., (2007). “ASALBP: The Alternative Subgraphs Assembly Line Balancing 

Problem. Formalization and Resolution Procedures.” Doctoral Thesis, Technical University of 

Catalonia. 

CAREY, E.J. and GALLWEY, T.J., (2002), “Evaluation of Human Postures with Computer 

Aids and Virtual Workplace Designs”, International Journal of Production Research, 825-843. 

CHAVES, A. A., MIRALLES, C., and LORENA, L. A. N. (2007), “Clustering Search 

Approach for the Assembly Line Worker Assignment and Balancing Problem”, Proceedings of 

the 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering, 1469-1478. 

CHAVES, A. A., LORENA, L. A. N., and MIRALLES, C. (2009), “Hybrid Metaheuristic for 

the Assembly Line Worker Assignment and Balancing Problem” Lecture Notes in Computer 

Science, Vol 5818: 1–14. 

DE LOOZE, M.P., VAN RHIJN J.W., VAN DEURSEN J., TUINZAAD G. H.& 

REIJNEVELDL C. N. (2003), “A Participatory and Integrative Approach to Improve 

Productivity and Ergonomics in Assembly”, International Journal of Production Planning and 

Control, 174-181. 

DRURY, C.G., (2000), “Global Quality: Linking Ergonomics and Production”, International 

Journal of Production Research, 4007-4018. 

EKLUND, J.A.E., (1995), “Relationships Between Ergonomics and Quality In Assembly 

Works”, Applied Ergonomics, 15-20. 

EREL, E. and SARIN, S. C. (1998), “A Survey Of The Assembly Line Balancing  Procedures”,  

Production  Planning  and  Control, Vol 9, 414-434. 

GHOSH,  S.  and  GAGNON,  R.  J.  (1989),  “A  Comprehensive  Literature  Review  And  

Analysis  Of  The  Design,  Balancing  And  Scheduling  Of  Assembly  Systems”,  

International  Journal  of  Production Research, Vol 27, 637-670. 

GOKÇEN, H. and AGPAK, K. (2001), “Goal Programming Approach to Simple U Line 

Balancing Problem.” International Journal of Production Research, Vol 171, 577–585. 

GONZÀLEZ, B. A., ADENSO-DIAZ, B., and GONZÀLEZ T.P., (2003), “Ergonomic 

Performance and Quality Relationship: An Empirical Evidence Case”, International Journal of 

Industrial Ergonomics, 33-40. 

HOFFMANN, T.R. (1990), “Assembly Line Balancing: A Set of Challenging Problems”, 

International Journal of Production Research, Vol 28, 1807–1815. 

KARP, R.M. (1972), Reducibility among Combinatorial Problems, Complexity of Computer 

Applications. Editors: Miller R.E.. & Thatcher J.W., 85–104. New York: Plenum Press. 

SCHOLL, A. (1999), Balancing and Sequencing of Assembly Lines. Heidelberg: Physica-

Verlag. 

MIRALLES, C., GARCIA-SABATER, J. P., ANDRES, C., and CARDOS, M. (2007), 

“Advantages of Assembly Lines in Sheltered Work Centres for Disabled. A Case Study.”  

International Journal of Production Economics, Vol 110 (1): 187-197. 

MIRALLES, C., GARCIA-SABATER, J. P., ANDRES, C., and CARDOS, M. (2008), “Branch 

and Bound Procedures for Solving the Assembly Line Worker Assignment and Balancing 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

725 

 

Problem: Application To Sheltered Work Centres for Disabled.” Discrete Applied Mathematics, 

Vol 156 (3): 352–367. 

MOREAU, M. (2003), “Corporate Ergonomics Programme at Automobiles Peugeot-Sochaux” 

Applied Ergonomics, Vol 34 (6): 29–34. 

MOREIRA, M. C. O., and COSTA, A. M. (2009), “A Minimalist Yet Efficient Tabu Search for 

Balancing Assembly Lines with Disabled Workers” Anais do XLI Simposio Brasileiro de 

Pesquisa Operacional, Porto Seguro, Brazil, 660–71. 

MOREIRA, M.C.O., RITT, M., COSTA, A.M., and CHAVES, A.A. (2012), “Simple Heuristics 

For the Assembly Line Worker Assignment and Balancing Problem” Journal of Heuristics, Vol 

18 (3): 505–524. 

MOREIRA, M.C.O., MIRALLES, C., and COSTA, A.M. (2015), “Model and Heuristics for the 

Assembly Line Worker Integration and Balancing Problem”, Computers and Operations 

Research, Vol 54 (1), 64–73. 

MUTLU, Ö., POLAT, O., and SUPÇILLER, A.A. (2013). An iterative genetic algorithm for the 

assembly line worker assignment and balancing problem of type-II. Computers and Operations 

Research, 40, 418–26. 

OTTO, A., and SCHOLL, A. (2011), “Incorporating Ergonomic Risks Into Assembly Line 

Balancing” European Journal of Operational Research, Vol 212 (1): 277–286.  

REKIEK, B., DOLGUI, A., DELCHAMBRE, A., and  BRATCU, A. (2002), “State  of  Art  of  

Optimization  Methods  for  Assembly  Line  Design”, Annual Reviews in Control, Vol 26, 163-

174. 

REKIEK, B., and DELCHAMBRE, A.  (2006),  Assembly  Line  Design: The  Balancing  of  

Mixed-Model  Hybrid  Assembly  Lines  with  Genetic  Algorithms,  Springer  Series  in  

Advanced  Manufacturing, London. 

RUBINOVITZ, J., BUKCHIN, J., and LENZ, E. (1993), “RALB – A Heuristic Algorithm for 

Design and Balancing of Robotic Assembly Lines”, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 

Vol 42, 497–500. 

SALVESON, M.E. (1955), “The Assembly Line Balancing Problem.” Journal of Industrial 

Engineering, Vol 6, 18–25. 

SCHOLL, A. (1999). Balancing and Sequencing Of Assembly Lines. (2nd ed.), Physica-Verlag: 

Heidelberg. 

SCHOLL, A. and BECKER, C.  (2006),  “State-of-the-Art  Exact  and  Heuristic  Solution  

Procedures  for  Simple  Assembly  Line  Balancing”, European  Journal  of  Operational  

Research, Vol 168, 666-693. 

TALBOT, F.B., PATTERSON, J.H. and GEHRLEIN, W.V.  (1986), “A Comparative 

Evaluation of Heuristic Line Balancing Techniques”, Management Science, Vol 32, 430 - 454. 

VAN LINGEN, P. (2002), “ERGO Tool for the Integral Improvement of Ergonomics and 

Process Flowing Assembly”, International Journal of Production Research, 3973-3980. 

VILA, M., and PEREIRA, J. (2014), “A Branch-and-Bound Algorithm for Assembly Line 

Worker Assignment and Balancing Problems”, Computers and Operations Research, Vol 44, 

105–114.  



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

726 

 

AĞIRLIK KISITLI VERİ ZARFLAMA PENCERE ANALİZİ İLE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

İİBF YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI DERSLERİNİN ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ 

Banu Sungur* 

 

Özet 

Bu çalışmada Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yöneylem 

Araştırması (YA) ders gruplarının 2010-2015 yılları arasındaki etkinlikleri ağırlık kısıtlı Veri 

Zarflama Analizi (VZA) pencere analiz yöntemi ile ölçülmüştür. Dersi alan öğrenci sayısı, dersi 

veren öğretim üyelerinin YA dersleri için yıl olarak tecrübeleri, bölümlerin ÖSYM puanları 

girdi değişkenleri, dersi AA ile geçen öğrenci sayısı,  BA ve BB ile geçen öğrenci sayısı ve CB 

ve CC ile geçen öğrenci sayısı ise çıktı değişkenleri olarak belirlenmiştir. Dersi veren öğretim 

üyelerinin görüşleri dikkate alınarak çıktı değişkenlerinin ağırlık kısıtları VZA modeline dahil 

edilmiştir. Modeller Lindo ile çözülmüş ve etkinlik skorları tespit edilmiştir. Sonuçlar gruplar 

arasında önemli etkinlik farklarının olmadığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Etkinlik Analizi, Yöneylem Araştırması 

EFFICIENCY MEASUREMENT OF ERCIYES UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND 

ADMINISTRATIVE SCIENCES OPERATION RESEARCH COURSES WITH WEIGHT RESTRICTED DATA 

ENVELOPMENT WINDOW ANALYSIS 

Abstract 

This paper analyses the efficiency of Operation Research (OR) course groups in Erciyes 

University Faculty of Economics and Administrative Sciences for the period of 2010-2015 by 

using weight restricted Data Envelopment Analysis (DEA) with window analysis method. The 

following variables have been used in the study: the number of students taking the course, the 

year of teaching experience of the lecturers in the OR course and the university admission 

scores of departments as input variables, and the number of students passing the course with AA 

degree, the number of students passing the course with BA and BB degree, the number of 

students passing the course with CB and CC degree as output variables. By taking into account 

the preferences of the course lecturers, the restrictions on the output weights have been 

incorporated into the DEA model. The efficiency scores have been determined by solving the 

formulated models with LINDO. Our results show that there are no significant efficiency 

differences between course groups.  

Key Words: Data Envelopment Analysis, Significant Analysis, Operation Research 

 

1. GİRİŞ 

Veri zarflama analizi (VZA)  benzer mal veya hizmet üreten ve karar verme 

birimlerinin (KVB) etkinliklerini ölçen doğrusal programlama temelli bir yöntemdir. İlk defa 
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Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından 1978 yılında   "Measuring the Efficiency of Decision 

Making Units" adlı çalışmada sunulmuştur (Charles ve Kumar,2012: 2). 

Bu çalışmada VZA'nın uzantısı olan ağırlık kısıtlı VZA pencere analizi ile etkinlik 

ölçümü yapılacaktır.  

VZA, ağırlık kısıtları ve pencere analizi ile ilgili temel bilgilere ve Charnes, Cooper ve 

Rhodes tarafından 1978 yılındaki ilk çalışmadan itibaren 30 yıl içinde VZA ile ilgili yapılmış 

temel araştırmalara Cook ve Seiford (2009) çalışmalarından ulaşılabilir.  

 Podinovski ve Chameeva (2015), Podinovski ve Chameeva (2016), Podinovski (2016), 

Sueyoshi ve Yuan (2016), ağırlık kısıtlı VZA çalışmışlardır. Özdemir ve Demirelli (2013) ise 

Türkiye'de faaliyet gösteren mevduat bankalarının 2011 ve 2012 yılları için etkinliklerini hem 

ağırlık kısıtsız hem de ağırlık kısıtlı modellerle ölçmüş ve sonuçları karşılaştırmıştır. 

VZA Pencere Analizi son yıllarda üretim, sağlık, enerji, bankacılık vb. pek çok alanda 

uygulanmıştır.  Bu çalışmalardan bazıları şöyledir: 

Chung vd. (2008) ürün ailelerinin  etkinlik ölçümü için VZA pencere analizi yapmıştır. 

Kazley ve Özcan (2009) hastane etkinliklerini 2001-2004 yılları için VZA pencere analizi ile 

ölçmüşlerdir. Pulina vd (2010) İtalya'daki hastanelerin etkinliği , Wang vd. (2013) VZA pencere 

analizi ile Çin'deki 29 bölgenin 2000-2008 yılları arasındaki enerji etkinliğini üçer yıllık 

pencerelerle analiz etmiştir. Meng vd. (2014) 16 ülkenin 1996-2011 yıllarındaki enerji tüketim 

etkinliğini üç yıllık pencerelerde analiz etmiştir. Repkova (2014) 2003-2012 yılları için Çek 

Bankalarının VZA pencere analizini yapmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde CCR VZA modeli, üçüncü bölümde pencere analizi ve 

dördüncü bölümde ise  VZA ağırlık kısıtları tanıtılmış. Beşinci bölümde uygulama için kurulan 

modeller ve modellerin çözülmesiyle elde edilen sonuçlar verilerek yorumlanmıştır. Son olarak 

altıncı bölüm çalışmanın sonuç bölümüdür.  

2. CCR VZA MODELİ 

Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından geliştirilmiş olan ve yazarların isimlerinin baş 

harflerinden adını alan CCR VZA modeli Cooper vd.çalışmalarında  (2004,:8) aşağıdaki gibi 

anlatılmıştır: 

Etkinliği ölçülecek n tane KVB’nin olduğunu varsayalım. Her bir KVB değişen 

miktarlarda s adet çıktıyı üretmek için m adet girdiyi tüketmektedir. KVBj,xij miktar i girdisi ile 

yrj miktar r çıktısı üretmektedir.xij ve yij değerlerinin en az sıfır olduğu ve her bir KVB’nin en az 

bir pozitif girdi ve bir pozitif çıktısı olduğu varsayılmaktadır. 

Bu modelde nispi etkinliği ölçülen KVBj=KVB0 çıktı girdi oranı diğer j=1,2,…,n KVBj 

oranlarıyla karşılaştırılır. CCR her bir KVB için birden çok çıktı/ birden çok girdi durumunu 

azaltarak tek bir hayali çıktı ve tek bir hayali girdiye indiren ölçeğe göre sabit getiri esasına 

dayanan bir yapıya sahiptir. Belli bir KVB için hayali çıktısının hayali girdisine oranı o 

KVB’nin etkinliğini verir. 

Etkinliği ölçülen KVB için matematiksel model şöyledir: 
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Burada, ur ve vi değişkenlerdir.  yr0 ve xi0 ise KVB0 için çıktı ve girdi miktarlarıdır. 

Yukarıdaki kesirli programlama modeli  (u,v) değişkenleri (μ, ν) olarak değiştirilerek 

doğrusal programlama modeline aşağıdaki gibi çevrilir: 
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Model her bir KVB için ayrı ayrı formüle edilir. Amaç fonksiyonunun değeri etkinlik 

skorunu verir. Etkinlik skoru bir olan KVB’ler etkin, birden küçük olan KVB’ler ise etkin 

değildir.  

Yukarıdaki modeller girdi odaklı modellerdir. CCR modeli girdinin çıktıya oranını 

minimize etmek amacıyla çıktı odaklı olarak da aşağıdaki gibi formüle edilebilir:  
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Yukarıdaki kesirli programlama modeli  (u,v) değişkenleri (μ, ν) olarak değiştirilerek 

doğrusal programlama modeline (çarpan model) aşağıdaki gibi çevrilir: 
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Çarpan modelin duali ise zarflama modelidir. 

Amaç fonksiyonunun değeri KVB0 nin etkinlik değerini verir. Etkinlik değeri birden 

küçükse KVB0 etkin değil, bir ise etkindir.  
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3. PENCERE ANALİZİ 

VZA'da her bir KVB kesit veri (cross-sectional data) kullanılarak bir defa analize 

alınırken, zaman serisi verileri ( time series data) kullanılarak her bir zaman periyodunda farklı 

bir KVB'ymiş gibi de analize alınabilir. İkinci durumda KVB'lerin zaman içindeki etkinlikleri 

de ölçülebilir. Bu analiz de VZA pencere analizidir. KVB’lerin zaman içindeki etkinlik 

gelişimlerinin araştırılmasının istendiği durumlarda VZA’da pencere analizi yapılır. Her bir 

periyottaki her bir KVB farklı bir KVB olarak analize dahil edilir. Böylelikle KVB’nin hem 

zaman içindeki etkinliği hem de diğer KVB’lere göre etkinliği tespit edilebilir ( Cooper vd., 

2004:24). 

Pencere Analizinde  n adet KVB (j=1,2,...,n),  P adet periyot (p=1,2,...,P)  içinde belirli 

uzunluktaki (w) pencerelerde analiz edilir. Periyot 1,2,...,w birinci pencereyi, periyot 

2,3,...,w,w+1 ikinci pencereyi vb. oluşturur. Toplam P-w+1 pencere ve her bir pencerede de 

n*w adet KVB vardır (Chung vd., 2008:382). 

Pencere Analizi yöntemi Charnes vd.(1984) çalışmalarında US hava kuvvetlerine 

uygulanmıştır. 14 askeri filonun (n=4) etkinliği yedi aylık periyot (p=7) içinde üçer aylık 

pencerelerle (w=3) ölçülmüştür. Toplam 42 KVB (n*w=14*3=) için etkinlik değerleri 

hesaplanmıştır.  

4. VZA AĞIRLIKLARININ KISITLARI 

VZA'da etkinlikler zarflama (envelopment) ya da çarpan (multiplier) modelleriyle 

ölçülür. Orjinal VZA formülasyonlarında girdi ve çıktı değişkenlerine ait ağırlıklar üzerinde bir 

kısıtlama söz konusu değildir. Bazı durumlarda KVB'lerin etkinlik ölçümlerinde öncelikli olarak 

hesaba katılmak istenilen değer yargıları olabilir.VZA'da girdi ve çıktı değişkenlerinin 

ağırlıklarına ilişkin kısıtların modele eklenmesiyle yönetsel tercih, düşünce ve değer yargıları da 

etkinlik ölçümüne dahil edilebilmektedir (Cooper vd., 2004:100).   

VZA’da çarpan modelde girdi ve çıktı değişkenlerinin ağırlıklarına kısıtlamalar 

getirilerek yönetsel tercihlerinde etkinliğe dahil edilmesi mümkün olmaktadır. 

VZA modeline uygulanabilecek ağırlık kısıtları aşağıdaki gibidir( Cooper vd., 2004: 

109): 

Girdi ve çıktı değişkenlerinin ağırlıklarına ayrı ayrı alt ve üst sınır getirilebilir. 

Mutlak ağırlık kısıtı: 

iii   rrr    

Girdi değişkenlerinin ağırlıkları kendi içinde, çıktı değişkenlerinin ağırlıkları ise kendi 

içinde ilişkilendirilebilir. Bu çalışmada çıktı değişkenleri kendi içlerinde ilişkilendirilecektir. 

Güven bölgesi I: 

211   iiiii   211   rrrrr ww   
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Girdi ve çıktı değişkenlerinin ağırlıkları birbiriyle ilişkilendirilebilir. Güven Bölgesi II: 
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rii    

irriirirrii  ,,,,,,,,,,  harfleri karar vericinin analize dahil etmek 

istediği kısıtlar için kullanılan sabitlerdir. 

5. VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İİBF YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 

DERSLERİNİN ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ 

Erciyes Üniversitesi İİBF’ de Yöneylem Araştırması 1 (YA1) dersi  birinci dönemde, 

Yöneylem Araştırması 2 (YA2) dersi ise ikinci dönemde  İşletme (İŞL) ve İşletme ikinci 

öğretim (İŞL İÖ) öğrencilerine verilmektedir. Dersler hem birinci hem de ikinci öğretimde 

ikişer grup şeklinde üç öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir. Bir öğretim üyesi dersleri 

birinci grup olarak verirken diğer  iki öğretim üyesi ise her dönem dönüşümlü olarak dersleri bir 

dönem birinci öğretimde diğer dönem ise ikinci öğretimde yürüterek ikinci grubu 

oluşturmaktadır. İki grup olmasına rağmen derslerin birinci ve ikinci öğretimde ayrı ayrı 

verilmesinden dolayı her dönem dört grup iki dönemde toplam sekiz grup söz konusu 

olmaktadır. Öğrenciler gruplara tesadüfi olarak atanmaktadır. Grupların sınavları ortak 

yapılmaktadır. Gruplar Tablo 1'de verilmiştir.  

Tablo 1. Yöneylem Araştırması Dersi için Gruplar 

DERSLER DÖNEM BÖLÜM GRUP ÖĞRETİM ÜYESİ 

YA1 GÜZ 

İŞL 
GRUP 1 ÖÜ1 

GRUP 2 ÖÜ2 

İŞL İÖ 
GRUP 1 ÖÜ1 

GRUP 2 ÖÜ3 

YA2 BAHAR 

İŞL 
GRUP 1 ÖÜ1 

GRUP 2 ÖÜ3 

İŞL İÖ 
GRUP 1 ÖÜ1 

GRUP 2 ÖÜ2 

Etkinlik ölçümü YA1-YA2 dersleri için 2010-2015 yılları arasında üçer yıllık 

pencerelerde (w=3) yapılmıştır. Pencerelerdeki her bir yılda sekiz grup (n=8) analize dahil 

edilmiş ve toplamda 24 (nw=8*3=) KVB'nin etkinliği ölçülmüştür. Aynı girdi ve çıktılarla farklı 

pencerelerde kurulan dört farklı modelin girdi çıktı değişkenleri ve KVB'leri Tablo 2'de 

gösterilmiştir.  

Tablo 2. Modeller 

Model Yıllar 

(Eğitim Öğretim Yılı) 

KVB Girdiler Çıktılar 

Model 1 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

nw=8*3=24 

 

1. Dersi alan 

öğrenci sayısı 

2.Dersi veren 

öğretim üyelerinin 

YA dersleri için yıl 

olarak tecrübeleri 

3.Bölümlerin Ösym 

puanları 

1.AA ile geçen 

öğrenci sayısı 

2. BA ve BB ile 

geçen öğrenci 

sayısı  

3.CB ve CC ile 

geçen öğrenci 

sayısı 

Model 2 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

Model 3 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

Model 4 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 
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Girdi değişkenleri üzerinde müdahele imkanının olmaması nedeniyle etkinliği ölçmek 

için çıktı yönelimli CCR modelleri formüle edilmiştir. Ayrıca, dersleri yürüten öğretim üyeleri 

tarafından çıktıların etkinlik üzerindeki ağırlıklarının eşit olmaması gerektiği düşünüldüğünden 

çarpan model kurularak modele çıktı değişkenleri için ağırlık kısıtları eklenmiştir. Öğretim 

üyeleri çıktı katsayılarının ağırlık kriterlerini aşağıdaki gibi belirlemişlerdir: 

25.1
2

1 




           

25.1
3

2 



 

Modeller, LINDO bilgisayar programı ile çözülmüştür. KVB' lerin etkinlik değerleri 

tespit edilmiştir. Bütün KVB'lerin l. penceredeki p. periyot için hesaplanmış etkinlik değerleri 

(Ejlp) Tablo 3'te verilmiştir. 

Tablo 3. Etkinlik Değerleri 
DERS BÖLÜM GRUP  2010-2011 2011-2012   2012-2013 2013-2014  2014-2015  2015-2016 

YA1 

 

İŞL 

GRUP 1 

 

       ORTALAMA 

0,756917 
 

 

 

0,756917 

0,644960 
0,739394 

 

 

0,692177 

0,5996264 
0,6444582 

0,649499 

 

0,631194 

 
0,522898 

0,525641 

0,525641 

0,524726 

0,927375 

0,927375 

0,927375 

0,987284 

0,987284 

GRUP 2 
 

  ORTALAMA 

0,711653 

 
 

 

0,711653 

0,704875 

0,889680 
 

 

0,7972775 

0,4682382 

0,5300920 
0,522527 

 

0,5069524 

0,449857 
0,440722 

0,437863 

0,442814 

 

 
0,549662 

0,496760 

0,523211 

 

0,853413 

0,853413 

İŞL İÖ 

GRUP 1 

 

ORTALAMA 

0,752134 
 

 

 

0,752134 

0,727760 
0,824882 

 

 

0,776321 

0,4798570 
0,5170561 

0,519768 

 

0,505560 

0,615826 

0,574899 

0,567413 

0,586046 

0,623162 

0,623162 

0,623162 

0,654060 

0,654060 

GRUP 2 
 

    ORTALAMA 

0,673277 

 
 

 

0,673277 

0,506931 

0,638071 
 

 

0,572501 

0,3942078 

0,5033554 
0,502874 

 

0,4668124 

 

0,598181 
0,535714 

0,535714 

0,556536 

 

 
0,768703 

0,754242 

0,7614725 

 

 
 

0,737910 

0,737910 

YA2 

İŞL 

GRUP 1 

 

ORTALAMA 

0,947592 

 

 
 

0,947592 

0,942798 

1 

 
 

0,971399 

0,8016636 

0,8616010 

0,86834 
 

0,8438682 

0,842476 

0,849066 
0,849066 

0,846869 

1 
1 

1 

0,862860 

0,862860 

GRUP 2 
 

 ORTALAMA 

1 

 
 

 

1 

0,861173 

1 
 

 

0,9305865 

0,6813790 

0,7616802 
0,758582 

 

0,7338804 

1 
0,993496 

0,993496 

0,995664 

1 

1 

1 

1 

1 

İŞL İÖ 

GRUP 1 

 

ORTALAMA 

0,985166 

 

 
 

0,985166 

0,902661 

0,970150 

 
 

0,9364055 

0,7250138 

0,7792210 

0,785315 
 

0,763183 

0,887784 

0,894728 
0,894728 

0,892413 

0,832216 
0,832216 

0,832216 

0,674185 

0,674185 

GRUP 2 
 

 ORTALAMA 

0,751584 

 
 

 

0,751584 

0,710135 

0,822950 
 

 

0,7665425 

0,7469398 

0,8350201 
0,831254 

 

0,804404 

0,749642 
0,747352 

0,7473518 

0,748115 

0,658078 

0,658078 

0,658078 

0,977128 

0,977128 

 

Birinci pencere için (2010-2012)  etkinlik değerlerine bakıldığında son yıl da (2012) 

etkinliklerin ilk iki yıla göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. İkinci pencerede de (2011-

2013) durum aynıdır. İlk iki yıla göre son yıl (2013) etkinlik değerleri daha düşüktür. Son iki 
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pencerede ise (2012-2014 ve 2013-2015) ilk iki pencerenin aksine son yıllarda (2014 ve 2015) 

etkinlik değerinin penceredeki ilk iki yıla göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Grupların yıllar itibariyle etkinlik değerlerlerine bakıldığında Grup 1'in genellikle Grup 

2'den daha etkin olduğu ama Grup 2'nin Grup 1'den daha etkin olduğu yılların da olduğu 

görülmektedir. Aynı ders aynı bölüm ve aynı yıl için farklı grupların etkinliklerinin birbirine 

yakın olduğu görülmektedir. Böylelikle gruplar arasında çok büyük etkinlik farklarının olmadığı 

tespit edilmiştir. 

Dersler için bakıldığında ise YA2 dersinin etkinlik değerlerinin YA1 dersinin etkinlik 

değerlerinden daha yüksek çıktığı görülmektedir. Bölümler için bakıldığında ise etkinlik 

değerlerinin bazı yıllarda İŞL bölümünde bazı yıllarda ise İŞL İÖ bölümünde daha yüksek 

çıktığı tespit edilmektedir.  

KVB'lerin 2010-2015 yılları için ortalama etkinlik değerleri (OEj) Chung vd. (2008)  

çalışmalarında olduğu gibi aşağıdaki şekilde hesaplanarak Tablo 4'te verilmiştir. 

)1(*

1

1

1




 








wPw

E

OE

wp

l

wl

lp

jlp

j
        j=1,...,n 

Tablo 4: Ortalama Etkinlikler 

DERS BÖLÜM GRUP OE 

YA1 

İŞL 
GRUP 1 0,7042557 

GRUP 2 0,5879452 

İŞL İÖ 
GRUP 1 0,6233316 

GRUP 2 0,5957650 

YA2 

İŞL 
GRUP 1 0,9021219 

GRUP 2 0,9208172 

İŞL İÖ 
GRUP 1 0,8469487 

GRUP 2 0,7696261 

Tablo 4'te görüldüğü gibi YA2 dersi İşletme bölümü için Grup 2' nin daha etkin diğer 

bölümler de ise Grup 1'in daha etkin olduğu görülmektedir. YA2 dersi için hesaplanmış etkinlik 

ortalamalarının YA1 dersi için hesaplanmış ortalama etkinlik değerlerinden daha yüksek olduğu 

burada da görülmektedir. 

6. SONUÇ 

Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F'de, YA dersleri İşletme ve İşletme İÖ Bölümlerinde YA1 ve 

YA2 olmak üzere iki dönemde ve öğrenci sayısının fazlalığı nedeni ile iki grup şeklinde 

verilmektedir. Çalışmada, bu grupların  ağırlık kısıtlı VZA pencere analizi ile etkinlik ölçümü 

yapılmıştır. 

Grupların etkinlikleri ölçülürken üç girdi değişkeni (dersi alan öğrenci sayısı, dersi 

veren öğretim üyelerinin YA dersleri için yıl olarak tecrübeleri ve bölümlerin Ösym puanları) 
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ve üç çıktı değişkeni (dersi AA ile geçen öğrenci sayısı, BA ve BB ile geçen öğrenci sayısı ve  

CB ve CC ile geçen öğrenci sayısı) belirlenmiştir.  

Dersi veren öğretim üyeleri, çıktı değişkenlerinin etkinlik üzerindeki ağırlıklarının eşit 

olmaması (birinci çıktı değişkeninin ikinci çıktı değişkenine göre, ikinci çıktı değişkeninin ise 

üçüncü çıktı değişkenine göre ağırlığının daha fazla olması) gerektiğini  düşünmüştür. Bu 

nedenle çıktı değişkenleri için ağırlık kısıtları modele eklenerek ağırlık kısıtlı VZA ile etkinlik 

ölçümü yapılmıştır. 

Grupların etkinlikleri 2010-2015 yılları arasındaki altı yıl içinde üçer yıllık pencereler 

için toplam dört pencerede ölçülmüştür. Böylelikle grupların yıllar itibariyle etkinlik 

değerlerinin nasıl değiştiği de tespit edilmiştir.  

Analiz sonuçlarına genel olarak bakıldığında Grup 1'in etkinlik değerlerinin daha 

yüksek olduğu ama Grup 2'nin daha etkin olduğu yılların da varlığı tespit edilmiştir. 2010-2011 

yıllarında etkinliklerin genellikle yüksek olduğu sonraki iki yıl (2012-2013) etkinlik 

değerlerinin düştüğü son iki yıl (2014-2015) etkinlik değerlerinin tekrar arttığı görülmektedir. 

Fakültede 2010-2011 yıllarında bütünleme sınavının olmadığı 2012 yılından sonra bütünleme 

sınavının gelmiş olduğu bilinmektedir. Bütünleme sınavının olmadığı yılların (2010-2011) dahil 

olduğu pencerelerde yapılan analizler sonucunda  bu yılların etkinliğinin penceredeki diğer yılın 

etkinliğine göre daha yüksek çıkması dikkat çekicidir.   Bütünleme sınavının geldiği 2012 

yılında  etkinlik değerleri düşüşe geçmiştir. Bütünleme sınavının gelmesiyle daha düşük 

dereceyle dersi geçen öğrenci sayısı arttmıştır. Analizde daha yüksek dereceyle geçen öğrenci 

sayılarının ağırlıkları daha yüksek verildiğinden etkinlik değerleri de düşmüştür. 

Son iki penceredeki yıllarda bütünleme sınavı vardır. Bu pencerelerde yapılan 

analizlerde ise  son yıllarda etkinlik değerlerinin tekrar yükselişe geçtiği görülmektedir.  

İşletme ve İşletme İÖ. arasında etkinlik farkı tespit edilmemiştir. YA2 dersi YA1 

dersine göre daha etkin çıkmıştır. 
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AHP TEMELLİ VIKOR VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ 
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ÖZET 

Talaşlı imalatın vazgeçilmezi olan kesici takımlar, metal sanayinde uzun süredir yer 

almaktadır. Gelişen teknoloji ve işlenecek malzeme çeşitliliğinin fazla olmasıyla da kesici takım 

uçların çeşitliliği artmıştır. Her metal türü için birden fazla uç çeşidi bulunmaktadır. İşlenecek 

tezgaha, yapılacak işlem türüne ve malzemeye önceden uygulanan işlemlerin (ısıl işlem, taşlama 

vb) ekstra özellik kazandırması uç türlerinde çeşitlilik yaratmıştır. Bu çalışmada C tipi kesici 

takım uçları tedarikçileri arasında bir değerlendirme ve sıralama gerçekleştirilmiştir. 

Tedarikçilerin değerlendirilmesi için, çok kriterli karar verme yöntemleri uygulanmıştır. Kesici 

takım ucu seçimi için Iscar, Korloy, Seco, Taegutec, Sandvik, Klp, Format ve Lamina tedarikçi 

firmaları seçilmiş ve 5 kriter (Takım Aşınması, Fiyatı, Talaş Kaldırma Oranı, Tedarik Süresi, 

Çeşitliliği) belirlenmiştir. AHP yöntemi ile bu kriterlerin ağırlıkları belirlenmiştir. Elde edilen 

kriter ağırlıkları ve kriter değerleri TOPSIS yönteminde kullanılarak tedarikçiler arasında 

sıralama gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar VIKOR yöntemi sonuçları ile 

karşılaştırılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kesici takım, Tedarikçi seçimi, AHP, TOPSIS Metodu, VIKOR 

Metodu,  

Jel Kodu : C44, M11 

 

SUPPLIER SELECTION WITH AHP BASED VIKOR AND TOPSIS METHOD 

ABSTRACT 

The cutting tools that are essantial for the machining, play a part in metal industry for so 

long. The diversity of the cutting edges have increased along with the rise of advancing 

technology and the variety of the workpieces. There are edge kinds more than one for each type 

of metal. Operations (like heat treating, grinding, etc) that processed to the bench, the type of 

operation and the material before, bring it in extra speciality, and so the diversity in edge types 

occurs. In this work, an assessment and gradation among the suppliers of the cutting edges are 

carried out. For assessment of suppliers, multi criteria decision making methods are performed. 

For the cutting ege selection, the supply houses, Iscar, Korloy, Seco, Taegutec, Sadvik, Klp, 

Format and Lamina, are chosen and five criterions (tool wear, price, machining removal rate, 

lead time, diversity) are designated. By the AHP method, the weight of these criterions are 

determined. By being used acquuired criterion weight and values in TOPSIS method, a 
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gradation among the suppliers is made. The acquired results are compared with the results of the 

VIKOR methods. 

Keywords: Cutting Tools, Supplier Selection, AHP, TOPSIS, VIKOR 

Jel Classification : C44, M11 

 

GİRİŞ 

 Günümüzde hem özel hayatımızda hem de iş dünyasında hızla değişen koşullara ayak 

uydurmak için birden fazla kriteri dikkate alarak karar vermek zorunda kalabiliriz. Etkin bir 

karar verme işletmeleri rakiplerinden öne çıkararak rekabet avantajı kazandırır. Karşılaşılan 

karar problemleri; karar durumlarının içerdiği belirsizlikler, karar süreçlerine birden fazla karar 

vericinin dahil olması, kararın sonuçlarının birçok kişiyi ilgilendirmesi ve hayati önem taşıyor 

olması gibi nedenlerle karmaşık bir yapıdadır. (Çınar, 2004: 13). 

Karar verme kavramı; bireyin, yöneticinin, işletmenin veya karar verici bir aktörün 

genellikle birbirlerine alternatif olan çok sayıda seçenek arasından birini seçme faaliyeti olarak 

tanımlanır (Işığıçok, 2015: 2). Karar vermede zor olan nokta alternatiflerin değerlendirilmesinde 

kullanılan kriterler kümesinin çeşitliliğidir. Karar verme sürecinde buna benzer zorlukların 

üstesinden gelmek için Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri kullanılmaktadır. ÇKKV; 

karar verme sürecinde kompleks çok sayıda bilginin organize edilmesini sağlayarak, alınan 

karardan pişman olma potansiyelini minimize ederek karar vericiye yardımcı olur (Gürsakal, 

2015: 243-244). ÇKKV yöntemleri karar problemlerinin yapısı gereği; karara esas olan bir 

amaç; karara etki eden kriterler ve bu kriterlere bağlı olarak sıralama veya seçim yapılacak 

alternatiflerden oluşmaktadır. Çoğu zaman kriterler birbirleriyle çelişen maliyet ve fayda 

kriterlerinden oluşmaktadır. ÇKKV yöntemi maliyet kriterleri için minimizasyonu, fayda 

kriterleri için maksimizasyonu sağlayacak uzlaşık bir çözüm ortaya koyar (Aktaş, vd., 2015: 

191).   

ÇKKV problemleri günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Bu çalışmada da 

tedarikçi seçimi problemi ÇKKV yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Bir işletmenin başarılı 

olabilmesi için uygun tedarikçi seçimi çok önem taşımaktadır. İşletmenin doğru ve uygun 

tedarikçilerini seçmesi maliyetlerini azaltmakta ve müşteri memnuniyetini artırmaktadır. Buna 

bağlı olarak da işletmenin rekabet yeteneği gelişmektedir.     

Birçok metal parça talaşlı işleme ile elde edilmektedir. Hatta dökme, dövme, kaynak ve 

toz metalurjisi ile elde edilen parçaların bir bölümü dahi son şekline ulaştırılması için talaşlı 

işlemeye maruz kalmaktadır. Talaşlı imalatta universal tezgahlarla üretim artışına geçilmesi ve 

teknoloji ile birlikte ilk önce NC tezgahlar ve şuan bu sektörün vazgeçilmezi olan CNC 

tezgahlar ile seri imalatın kapıları açılmıştır. CNC tezgahlarda torna, freze ve borvek başta 

olmak üzere çoğunun, tezgah-iş parçası birleşme noktası kesici takım uçlarıdır. 

Günümüzde kullanılmakta olan birçok kesici takım malzemesi bulunmaktadır. Bu 

malzemeler işlem maliyetlerini azaltır ve aynı zamanda üretkenliği ve kaliteyi artırmaktadır. 

Kesici takım malzemesinin sert işlemlere mukavemeti yüksek olması, hızlı işlemlerde metal-

metal sürtünmesine bağlı olarak artacak sıcaklığa karşın sıcaklığa dayanıklı kaplamaya sahip 

olması veya özel malzemesi ile aşınmasının az olması, talep edildiğinde rahatlıkla ulaşılabilmesi 

ve uygun fiyatlı olması kesici uç seçiminde aranan kriterler arasındadır. 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

737 

 

Bu çalışmada da, C tipi kesici takım ucu tedarikçi seçimi yapabilmek için çok kriterli 

karar verme yöntemlerinden olan TOPSIS ve VIKOR birlikte kullanılarak sonuçlar 

karşılaştırılacaktır. Çalışmada ilk olarak konuyla ilgili yapılmış olan bazı çalışmalardan oluşan 

literatür özeti verilecektir. Daha sonra AHP, TOPSIS ve VIKOR yöntemleri hakkında açıklama 

yapılacak ve son olarak da bu yöntemler tedarikçi seçiminde uygulama olarak yer alacaktır. 

I. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

AHP, TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile ilgili yapılan bazı çalışmalar Tablo 1.’de özetlenmiştir. 

Tablo 1. AHP, TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri ile İlgili Yapılan Bazı Çalışmalar 

AHP, VIKOR ve TOPSIS Yöntemi ile İlgili Yapılan Bazı Çalışmalar 

ÇKKV 

 Çok Kriterli Karar Verme İle Avrupa Birliği ve Aday Ülkelerin 

Yaşam Kalitesinin Analizi  
Kaya vd., (2011: 80-94) 

Kuruluş Yeri Seçim Problemlerinde Çok Kriterli Karar Verme 

Yöntemlerinin Kullanılması ve Bir Uygulama 

Uludağ ve Deveci,  

(2013: 257-287) 

AHP YÖNTEMİ 
 

The Voting Analytic Hierarchy Process Method For 

Selecting Supplier 

Liu and Hai, (2005: 308-

317) 

Analytic Hierarchy Process (AHP) Model For Evaluating 

Sustainable Manufacturing Practices in Indian Electrical Panel 

Industries 

Gupta vd., (2015: 208-216) 

Resource-Based Destination Competitiveness Evaluation Using A 

Hybrid Analytic Hierarchy Process (AHP): The Case Study Of West 

Virginia 

Zhou vd., (2015: 72-80) 

Sinkhole Susceptibility Mapping Using The Analytical Hierarchy 

Process (AHP) And Magnitude–Frequency Relationships: A Case 

Study in Hamadan Province, Iran 

Taheri vd., (2015: 64-79) 

TOPSIS YÖNTEMİ 
 

An Extension of TOPSIS For Group Decision Making Shih vd., (2007: 801-813) 

TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye’deki Kamu 

Bankaları Üzerine Bir Uygulama 
Demireli, (2010: 101-112) 

Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi 

İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir 

Uygulama 

Uygurtürk ve Korkmaz,  

(2012: 95-115) 

An Experimental Design Approach Using TOPSIS Method For The 

Selection Of Computer-Integrated Manufacturing Technologies 
İç, (2012: 245-256) 

Using TOPSIS For Assessing The Sustainability Of Government 

Bond Funds 

Bilbao-Terol vd., (2014: 1-

17) 

  A TOPSIS Based Design of Experiment Approach to Assess 

Company Ranking 
İç, (2014: 630-647) 

A New Technique to Evaluate the Effect of Chitosan on Properties 

of Deep-fried Kurdish Cheese nuggets by TOPSIS 

Ansarifar vd., (2015: 1211-

1219) 

AHP-TOPSIS YÖNTEMLERİ 
 

Project Selection by Using Fuzzy AHP and TOPSIS Technique 

Mahmoodzadeh vd.,  

(2007: 301-306) 

Ülke Kaynaklarının Verimli Kullanımı: 4x4 Arama ve Kurtarma 

Aracı Seçiminde AHS ve TOPSIS Yöntemlerinin Uygulanması 

Şahin ve Akyer, (2011: 72-

87) 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

738 

 

AHP-TOPSIS Yöntemine Dayalı Tedarikçi Seçimi Uygulaması 

Supçiller ve Çapraz, (2011: 

1-22) 

VIKOR YÖNTEMİ 
 

Banka Şube Performanslarının VIKOR Yöntemi İle 

Değerlendirilmesi 

Ertuğrul ve Karakaşoğlu,  

(2008: 19-28) 

VIKOR Method for Selecting Universities for Future Development 

Based on Innovation 

Chen and Chen (2008: 1-

17) 

Multi-Criteria Analysis Via The VIKOR Method For Prioritizing 

Land-Use Restraint Strategies in The Tseng-Wen Reservoir 

Watershed 

Chang and Hsu,  

(2009: 3226-3230) 

A Modified VIKOR Multiple-Criteria Decision Method for 

Improving Domestic Airlines Service Quality 
Liou vd., (2011: 57-61) 

Multi-Criteria Decision-Making in The Selection Of A Renewable 

Energy Project in Spain: The VIKOR Method 
Cristóbal, (2011: 498-502) 

İMKB’de İşlem Gören Çimento Sektöründeki Şirketlerin Finansal 

Performanslarının VIKOR Yöntemi İle Sıralanması 
Özden vd., (2012: 23-44) 

Bulanık Boyut Analizi ve Bulanık VIKOR İle Bir ÇNKV Modeli: 

Personel Seçimi Problemi 
Bali,  (2013: 125-149) 

Induced Aggregation Operators in The VIKOR Method And Its 

Application in Material Selection 
Liu vd., (2013: 6325-6338) 

AHP-VIKOR YÖNTEMLERİ 
 

Bir İşletmenin Tedarikçi Değerlendirme ve Seçim Probleminin 

Çözümünde AAS ve VIKOR Yöntemlerinin Kullanılması 
Göktürk vd., (2011: 61-74) 

AHP-VIKOR Bütünleşik Yöntemi İle Tedarikçi Seçimi Yılmaz, (2012: 331-354) 

Multicriteria Renewable Energy Planning Using An 

Integrated Fuzzy VIKOR & AHP Methodology: The case of 

Istanbul 

Kaya and Kahraman (2010: 

2517-2527) 

VIKOR-TOPSIS YÖNTEMLERİ 
 

Depo Operatörü Lojistik Firmasının Seçimi İçin Bulanık VIKOR ve 

Bulanık TOPSIS Yöntemlerinin Uygulanması 
Görener, (2013: 198-218) 

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle 

Klima Seçimi 

Ertuğrul ve Özçil, (2014: 

267-282) 

AHP-TOPSIS-VIKOR YÖNTEMLERİ 
 

Analitik Hiyerarşi Sürecine Dayalı TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri 

İle ADIM Üniversitelerinin Değerlendirilmesi 

Ömürbek vd., (2014: 

189:207) 

II.ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ 

 Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), Thomas L. Saaty tarafından 1970’li yıllarda önerilen 

çok ölçütlü bir karar verme tekniğidir. Bireylerin kendi kararlarını daha etkin vermelerini ve 

daha etkili sonuçlar elde etmelerini amaçlayan bir yöntemdir (Bertolini ve Bevilacqua, 2006: 

841). Çoğu karar verme yönteminin temelini oluşturmakta ve kriter ağırlıklarının 

belirlenmesinde de kullanılmaktadır. 

 AHP’nin aşamaları aşağıda beliritlmiştir: (Wind ve Saaty, 1980: 643). 

1. Aşama: Karar probleminin hiyerarşik yapısı en üstten en alta gidecek şekilde amaç, kriterler, 

alt kriterler ve alternatifler olarak belirlenir.  
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2. Aşama: Hiyerarşide yer alan iki öğe arasında karşılaştırma yapılır. İkili karşılaştırmalarda bir 

öğenin diğer bir öğeye göre ne kadar önemli olduğunu belirlemek için 1-9 arasındaki bir ölçek 

(Tablo 2.) kullanılmaktadır. 

 

                                             Tablo 2. İkili Karşılaştırma Ölçeği 

Önem Derecesi  Tanım 

1 Eşit Önemli 

3 Orta Derecede Önemli 

5 Yüksek Derecede Önemli 

7 Çok Yüksek Derecede Önemli 

9 Son Derecede Önemli 

2, 4, 6, 8 Ara Değerler 

                                           Kaynak: (Wind ve Saaty, 1980: 644) 

3. Aşama: Oluşturulan matrislerin tutarlılık oranı hesaplanır. Tutarlılık oranının 

hesaplanabilmesi için ikili karşılaştırmalar matrisi ve w (ağırlık) vektörü çarpılır. Oluşan yeni 

vektörün her bir satırı ile w vektörünün karşılık gelen satırı çarpılarak (i=1,…n) değerlerinden 

oluşan λmax değeri elde edilir. Daha sonra Tutarlılık İndeksi (CI - Consistency Index) hesaplanır.  

CI = ( λmax – n ) / ( n – 1 ) 

Tutarlılık indeksi hesaplandıktan sonra Rasssal indeks (RI - Random Index) değeri de Tablo 

3.’den elde edildikten sonra Tutarlılık Oranı (CR – Consistency Rate) hesaplanır.  

CR = CI / RI  

Tablo 3. Rassal Tutarlılık İndeksi 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

                                            Kaynak: (Saaty, 1980: 21) 

Tutarlılık oranı 0,1’e eşit ve küçük olduğunda, oluşturulan ikili karşılaştırma matrisinin tutarlı 

olduğu söylenebilir. Eğer tutarlı değilse ilk karşılaştırmalar tekrar gözden geçirilmelidir. 

III.VIKOR YÖNTEMİ 

 Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje; slav kökenli olan bu ifade 

VIKOR olarak kısaltılmıştır ve dilimizdeki anlamı çok kriterli optimizasyon ve uzlaşık 

çözümdür. Opricovic tarafından ilk olarak 1998 yılında karmaşık sistemlerin çok kriterli 

optimizasyonu için önerilmiştir. VIKOR yöntemi ile, birden çok kriter birlikte değerlendirilip 

ideal çözüme en yakın olan uygulanabilir çözümler üretilir. Bunun yanı sıra alternatifler 

arasından en iyi olanın seçilmesi veya bu alternatiflerin performanslarına göre sıralanması için 

de kullanılmaktadır (Özden vd., 2012: 25).  

VIKOR yöntemi, karmaşık sistemlerin çok kriterli optimizasyonu için geliştirilmiş bir 

yöntemdir. VIKOR yöntemi, uzlaşık bir sıralama belirlemeyi ve belirtilen ağırlıklar altında 

uzlaşık çözüme ulaşmayı sağlamaktadır. Uzlaşık çözüm, tüm kriterler tarafından optimum 

şekilde sağlanan ve ortak kabul görmüş karar üzerinde anlaşmaya varmaktır. Bu yöntem 
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çelişkili kriterlerin olması durumunda alternatiflerin sıralamasını belirleyerek en uygununun 

seçilmesini içermektedir. (Opricovic ve Tzeng, 2004: 446-448).  

Uzlaşık sıralama için çok kriterli ölçüm uzlaşık programlama metodunda toplam 

fonksiyon olarak kullanılan Lp ölçütten geliştirilmiştir. Çeşitli J alternatifleri a1, a2, a3,…., aj 

olarak gösterilsin. Alternatif aj için i. görünüşün derecesi fij ile gösterilir. fij, aj alternatifi için i. 

kriter fonksiyonunun değeridir. n ise kriter sayısıdır (Opricovic ve Tzeng, 2004: 447-448).  

VIKOR yönteminin geliştirilmesi aşağıda gösterilen Lp ölçüt formuyla başlar (Opricovic ve 

Tzeng, 2004: 447): 

𝐿𝑝𝑗 = {∑ [
𝑤𝑖(𝑓𝑖

∗−𝑓𝑖𝑗)

𝑓𝑖
∗−𝑓𝑖

− ]
𝑃

𝑛
𝑖=1 }

1/𝑃

        (1) 

1≤p≤∞;  j=1,2,…,J 

VIKOR yöntemi içinde Lij (eşitlik 3’de Sj) ve L∞j (eşitlik 4’de Rj) sıralama ölçümü 

formüle edilerek kullanılır. Çözüm maksimum grup yararı (çoğunluk kuralı) ile min
𝑗
𝑆𝑗  ve 

“rakiplerin” minimum bireysel pişmanlığı ile min
j
Rj elde edilmesidir. 

Uzlaşık çözüm Fc,  ideale F* “en yakın” uygun çözümdür. Uzlaşık, Şekil 1’de   ∆𝑓1 = 𝑓1
∗ − 𝑓1

𝑐 

ve 1’de ∆𝑓2 = 𝑓2
∗ − 𝑓2

𝑐   gösterilen karşılıklı tavizler ile kurulan bir anlaşma anlamına gelir.  

 

Şekil 1 : İdeal ve Uzlaşık Çözümler 

Kaynak: (Opricovic ve Tzeng, 2004: 447.) 

Uzlaşık çözüm Fc, ideale F* “en yakın” uygun çözümdür. VIKOR algoritmasının uzlaşık 

sıralama algoritmasının adımları aşağıdaki gibidir (Opricovic ve Tzeng, 2004: 447): 

Adım 1: Kriter fonksiyonlarının i = 1, 2, …., n,  en kötü fi
- ve en iyi fi

* değerleri belirlenir.  Eğer 

i. fonksiyonun faydası aşağıdaki gibi gösterilirse;   

𝑓𝑖
∗ = max

𝑗
𝑓𝑖𝑗 ,  𝑓𝑖

− = min
𝑗
𝑓𝑖𝑗.                     (2) 

Adım 2: Sj ve Rj değerlerinin hesaplanması, j = 1, 2, ….., J,  

Sj =∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 (𝑓𝑖

∗ − 𝑓𝑖𝑗)/(𝑓𝑖
∗ − 𝑓𝑖𝑗) ,       (3)         

   𝑅𝑗 = max
𝑖
[𝑤𝑖(𝑓𝑖

∗ − 𝑓𝑖𝑗)/(𝑓𝑖
∗ − 𝑓𝑖𝑗)],        (4)         

Burada wi göreceli önemi ifade edilen kriter ağırlıklarıdır. 

Adım 3: j = 1, 2, ….,J ilişkili Qj değerlerinin hesaplanması 
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𝑄𝑗 =
𝑣(𝑆𝑗−𝑆

∗)

(𝑆−−𝑆∗)
+ (1 − 𝑣)(𝑅𝑗 − 𝑅

∗)/(𝑅− − 𝑅∗)        (5) 

Burada; 

𝑆∗ = min
𝑗
𝑆𝑗 ,    𝑆

− = max
𝑗
𝑆𝑗         (6) 

𝑅∗ = min
𝑗
𝑅𝑗 ,        𝑅𝑗 = max

𝑗
𝑅𝑗           (7) 

v kriter çoğunluğunun stratejik ağırlığını göstermekte olup (veya maksimum grup faydası), v = 

0.5 tir. 

Adım 4: Alternatiflerin S, R ve Q değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanarak üç sıralama 

listesi oluşturulur.   

Adım 5: Aşağıda belirtilen iki koşul sağlanacak olursa en iyi Q (minimum) değerlerine göre 

sıralayan alternatif a' uzlaşık bir çözüm olarak önerilir: 

C1: “Kabul edilebilir avantaj”: 

𝑄(𝑎′′) − 𝑄(𝑎′) ≥ 𝐷𝑄           (8) 

a'' Q değerine göre ikinci sıradaki alternatiftir; DQ = 1/(J-1), J alternatiflerin sayısıdır. 

C2: ”Karar vermede kabul edilebilir istikrar” 

Alternatif 𝑎′  S ve/veya R değerlerine göre sıralanan en iyi alternatiftir. Bu uzlaşık 

çözüm karar verme sürecinde istikrarlıdır.  Burada v karar verme stratejisinin ağırlığıdır.  

Eğer bu şartlardan biri sağlanamazsa bir uzlaşık çözümler kümesi önerilir. Bu çözümler 

kümesinin içeriği: 

Yalnızca C2 şartı sağlanmazsa a' ve a'' alternatifleri 

Eğer C1 şartı sağlanmazsa 𝑎′ ,𝑎′′ ,.…..,𝑎(𝑀)  alternatifleri ve a(M)   maksimum M için   

𝑄(𝑎(𝑀)) − 𝑄(𝑎′) < 𝐷𝑄  ilişkisi ile belirlenir (bu alternatiflerin pozisyonlarına yakınlık) 

En iyi alternatif minimum Q değerine sahip alternatiflerden biridir. Ana sıralama sonucu 

alternatiflerin uzlaşık sıralama listesi ve “avantaj oranı” ile uzlaşık çözümdür. Elde edilen 

uzlaşık çözüm çoğunluğun maksimum grup faydası sağlayacağı (eşitlik 1 min S ile gösterilen) 

ve rakiplerin bireysel pişmanlıklarının minimizasyonu (min R ile gösterilen) için karar verici 

tarafından kabul edilir.  

IV.TOPSIS YÖNTEMİ 

 Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSIS, Hwang ve Yoon (1981) 

tarafından geliştirilmiştir. Tekniğin temelinde pozitif ideal çözüme en yakın ve negatif ideal 

çözüme en uzak mesafedeki alternatifin seçilmesi yer almaktadır (Uygurtürk ve Korkmaz, 

2012:103). Yöntemin aşamaları aşağıdaki gibidir (Lin vd., 2008: 22-23, Li vd., 2011: 411, 

Ertuğrul ve Karakaşoğlu, 2009: 706-707): 

Adım 1: Amaçların belirlenmesi ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi: Üstünlükleri 

sıralanacak alternatifler ve bu alternatiflerin karşılaştırılacağı kriterler belirlenir. 

Adım 2: Karar matrisinin oluşturulması: Karar matrisinin satırlarında alternatifler, sütunlarında 

ise değerlendirme kriterleri bulunmaktadır. Karar matrisi aşağıdaki gibidir. 
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Adım 3: Karar matrisinin Eşitlik 9’daki gibi normalize edilir: 

𝑟
𝑖𝑗=

𝑤𝑖𝑗

√∑ 𝑤𝑖𝑗
2𝑗

𝑖=1

  ,      j=1, 2, 3,….,J,      i=1,2,3,…..,n     (9) 

Adım 4: Ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi formülize edilir: 

𝑣𝑖𝑗 = 𝑤𝑖 ∗ 𝑟𝑖𝑗 ,   j=1,2,3,….,J,    i=1,2,3,….,n      (10) 

Adım 5: Pozitif ideal çözüm (PIS) ve negatif ideal çözüm (NIS) belirlenir: 

𝐴∗ = {𝑣1
∗, 𝑣2

∗, …… . . , 𝑣𝑛
∗}    maksimum değerler      (11) 

𝐴− = {𝑣1
−, 𝑣2

−, … . . , 𝑣𝑛
−}     minimum değerler       (12) 

Adım 6: Pozitif ideal çözüm (PIS) ve negatif ideal çözüm (NIS)’den alternatiflerin uzaklıkları 

hesaplanır: 

𝑑𝑖
∗ = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

∗)
2𝑛

𝑗=1  ,   j =1,2,…..,J       (13) 

𝑑𝑖
∗ = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

−)
2𝑛

𝑗=1 ,  j =1,2,…..,J        (14) 

Adım 7: Her alternatifin yakınlık katsayısı hesaplanır: 

𝐶𝐶𝑖 =
𝑑𝑖
−

𝑑𝑖
∗+𝑑𝑖

− , i = 1, 2, …., J      0 ≤ CCi ≤ 1      (15) 

Adım 8: CCi değerlerine göre alternatifler sıralanır. 

V. KESİCİ TAKIM UCU TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE AHP, VIKOR VE TOPSIS UYGULAMASI 

 Kesici takım uçları metal sektörünün vazgeçilmezidir. Sürekli ihtiyaç olduğu için uygun 

fiyatlı olması işletme harcamalarını da etkileyecek, mukavemetli ve işlevi yüksek olması iş 

parçasının kaliteli olmasını ve üretimin hızlanmasını sağlayacaktır. Bu yüzden tedarikçisinin 

belirlenmesi hem seri imalatın hızlanmasını, hem de imalat hatalarının azaltılmasını destekler. 

Bu çalışmada da kesici takım uçları tedarikçisi belirlenirken ilgili literatür (Görener, 2009: 99-

110) ve Süleyman Demirel Üniversitesi CAD-CAM Araştırma Uygulama Merkezi Uzmanları 

tarafından belirlenen kriterler dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda kesici takım uçları tedarikçisi 

belirlenirken; Takım Aşınması, Fiyatı, Talaş Kaldırma Oranı, Tedarik Süresi, Çeşitliliği 

kriterleri belirlenmiştir. Çalışmada fiyat, tedarik süresi, çeşitlilik kriterlerine ait bilgileri mail, 

telefon ve web sayfaları üzerinden edinilmiştir. Takım aşınması ise aynı çapta ve 300 mm 

boyutunda bir malzemeye kaba tornalama yaparken aldığı ilk yüzey aşınması 100 mm de 1, 140 

mm de 1.4 gibi orantılarla gözlemlenerek belirlenmiştir. Talaş kaldırma oranı ise firmalardan 

alınan temel bilgilerle şu şekilde hesaplanmıştır. 100 mm çapında bir paslanmaz çelik 

malzemesinin torna tezgâhında 400 d/dk’lık devri ile kesme hızı hesaplanarak, firmalardan 
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alınan maksimum verimli ilerleme miktarı ve kesme derinliğine göre talaş kaldırma oranı 

hesaplanmıştır.  

Kesme Hızı Hesabı     Vc   =  (Dm. π. n)/1000          

Talaş kaldırma Oranı     Q  = vc.. fn.. ap  

ap= kesme derinliği ( mm)                    vc= Kesme Hızı (m/dk) 

fn= Devir başı ilerleme ( mm/r)             n = fener mili hızı (dev/dk) dır 

Burada 100 mm çapındaki malzeme 400d/dk lık devirle çalışan tornada kesme hızı; 

Vc =  (100.π.400)/1000   →  Vc = 376,8 olarak bulunur. Firmalardan alınan maksimum verimli 

bilgilere göre firmalara ilişkin hesaplamalar Tablo 4.’de görülmektedir. 

Tablo 4. Firmalara Ait Hesaplamalar 

Firmalar 

Kesme hızı = 

Vc 

Kesme Derinliği = 

ap 

Devir başı ilerleme = 

fn 

Talaş Kaldırma 

Oranı Q  = vc.. fn.. ap  

A1 376,8 4 0,35 175,84 

A2 376,8 4,2 0,25 131,88 

A3 376,8 4 0,3 150,72 

A4 376,8 4 0,25 125,6 

A5 376,8 4,5 0,3 169,56 

A6 376,8 4 0,25 125,6 

A7 376,8 3 0,2 75,36 

A8 376,8 2,5 0,25 78,5 

 Alternatif firmalar; Korloy, Klp, Iscar, Seco, Taegutec, Sandvik, Format ve Lamina 

olarak belirlenmiştir. Bu firmalar metal imalat ve metal işleme sektöründe belirli nedenlerden 

dolayı en çok tercih edilen firmalardır. Kimi en ucuz olduğu için kimi ise işleme kalitesi yüksek 

olduğu için tercih edilmektedir. Çalışmada haksız rekabete yol açmamak için alternatif firmalar; 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ve A8 olarak gösterilmiştir. 

A. AHP YÖNTEMİNİN UYGULANMASI 

 Çalışmada kriter ağırlıklarının belirlenebilmesi için AHP yönteminde uzmanların 

yapmış olduğu ikili karşılaştırmalar kullanılmıştır. Çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi 

CAD-CAM Araştırma Uygulama Merkezi’nde ilgili alanda çalışmakta olan iki uzman ortak 

görüş bildirmiştir. Uzmanların yapmış oldukları ikili karşılaştırma matrisi Tablo 5.’de 

görülmektedir. 

Tablo 5. Kriterlere İlişkin İkili Karşılaştırma Matrisi 

  

Takım 

Aşınması 
Fiyatı 

Talaş Kaldırma 

Oranı 

Tedarik 

Süresi 
Çeşitlilik 

Takım Aşınması 1 3 1 4 5 

Fiyatı 1/3 1 1/3 2 3 

Talaş Kaldırma 

Oranı 
1 3 1 4 5 

Tedarik süresi 1/4 1/2 1/4 1 3 

Çeşitlilik 1/5 1/3 1/5 1/3 1 

TOPLAM 2,783333 7,83 2,7833333 11,33333 17 
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İkili karşılaştırma matrisinin normalizasyon işlemi kriter ağırlıkları Tablo 6.’da görülmektedir. 

Tablo 6. Kriterlerin Ağırlıklarının Hesaplanması 

  

Takım 

Aşınması Fiyatı 

Talaş 

Kaldırma 

Oranı 

Tedarik 

Süresi Çeşitlilik Toplam 

W 

(Ağırlık) 

Takım 

Aşınması 0,3593 0,383 0,3593 0,3529 0,2941 1,7486 0,3497 

Fiyatı 0,1198 0,1277 0,1198 0,1765 0,1765 0,7201 0,144 

Talaş kaldırma 

oranı 0,3593 0,383 0,3593 0,3529 0,2941 1,7486 0,3497 

Tedarik süresi 0,0898 0,0638 0,0898 0,0882 0,1765 0,5082 0,1016 

Çeşitlilik 0,0719 0,0426 0,0719 0,0294 0,0588 0,2745 0,0549 

Tutarlılık Oranı : 0,035 

Yapılan ikili karşılaştırma matrisinin tutarlılık oranı (CR) 0,035 olarak belirlenmiş olup 

bu oran 0,10’dan küçük olduğundan dolayı yapılan ikili karşılaştırma tutarlıdır. 

B. VIKOR YÖNTEMİNİN UYGULANMASI  

 Vikor yönteminin uygulannabilmesi için ilk önce her bir alternatife ait kriter değerleri 

hesaplanarak karar matrisi oluşturulmalıdır. Her parçanın aynı şartlar altında aşınma gösterene 

kadar işlenmesi sonucu takım aşınması verileri elde edilmiştir. Bir ucun ömrü bitene kadar 

yaptığı işlem süresi, diğer ucun aynı işlemi yapana kadar geçen işlem süresi arasında kıyaslama 

yapılmıştır. En az ömre sahip olan 1 olarak belirtilmiş ve diğerleri de bununla orantılı olarak 

belirtilmiştir. Talaş kaldırma oranı değerleri Tablo 4.’de hesaplanmıştır. Fiyat, tedarik süresi ve 

çeşitlilik kriterlerine ait bilgiler ise mail, telefon ve web sayfaları üzerinden elde edilerek Tablo 

7.’de görülen karar matrisi oluşturulmuştur. 

Tablo 7. Tedarikçilere İlişkin Veriler (Karar Matrisi) 

  Takım 

Aşınması 

Fiyatı Talaş Kaldırma 

Oranı 

Tedarik Süresi Çeşitliliği 

A1 1,8 3,75 175,84 3 iş günü 22 çeşit 

A2 1,6 3,25 131,88 3 iş günü 14 çeşit 

A3 1,8 5,83 150,72 2 iş günü 32 çeşit 

A4 1,7 4,2 125,6 4 iş günü 13 çeşit 

A5 1,5 4,61 169,56 2 iş günü 15 çeşit 

A6 1,6 4,63 125,6 5 iş günü 12 çeşit 

A7 1,4 3,91 75,36 4 iş günü 7 çeşit 

A8 1 3,56 78,5 2 iş günü 5 çeşit 

VIKOR Yöntemine göre öncelikle Tablo 7.’de yer alan verilerden yararlanarak, her 

kriter için en iyi (fi*) ve en kötü (fi-) değerler belirlenmiştir. Bu değerler Tablo 8’de görülmektir.       
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Tablo 8. Her Kriter İçin En İyi (fi*) ve En Kötü (fi-) Değerler 

  

 

 

 

 

Her kriter için en iyi (fi*) ve en kötü (fi-) değerler belirlendikten sonra 8 tedarikçi firma 

için Sj ve Rj (j=1,2,3,…,8) değerleri eşitlik (3) ve eşitlik (4) yardımıyla hesaplanmıştır. Daha 

sonra eşitlik (5) yardımıyla Qj (j=1,2,3,...,8) değerleri belirlenmiştir. Burada v = 0,5 alınmıştır. 

S, R ve Q değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanmış ve tedarikçi firmalar için üç sıralama 

listesi oluşturulmuştur. Bu sıralama Tablo 9.’da görülmektedir. 

Tablo 9. Tedarikçi Firmaların VIKOR Yöntemi ile Sıralama Sonuçları 

 Sj Rj Qj Sj değerine 

göre sıralama 

Rj değerine 

göre sıralama 

Qj değerine 

göre sıralama 

A1 0,082106977 0,033866667 0 A1 A1 A1 

A2 0,310885417 0,15299375 0,357166321 A3 A5 A3 

A3 0,231425 0,144 0,28437805 A5 A3 A5 

A4 0,377952422 0,17485 0,441185344 A2 A2 A2 

A5 0,263467393 0,1311375 0,287625584 A4 A4 A4 

A6 0,481564922 0,17485 0,51753187 A6 A6 A6 

A7 0,679953876 0,3497 0,940521498 A7 A7 A7 

A8 0,760674201 0,3497 1 A8 A8 A8 

Tablo 9.’da yer alan verilere göre A1, A3, A4, A6 ve A8 tedarikçi firmaları C1 

koşulunu sağladıkları için kabul edilebilir avantaja sahiptir. Yani; bu alternatifler için Q (a") - Q 

(a') ≥ DQ denklemi sağlanmaktadır. DQ; (1/(J-1)) formülü ile hesaplanmıştır ve 0,143 değeri 

elde edilmiştir. A1, A4, A6 ve A8 tedarikçi firmaları C2 koşulunu sağlamaktadır. C1 ve C2 

koşullarını bir arada sağlayan tedarikçi firmaları A1, A4, A6 ve A8’dir. Sonuç olarak seçilecek 

en uygun tedarikçi firmalar sırasıyla A1, A4, A6, A8 olarak sıralanır.  

C. TOPSIS YÖNTEMİNİN UYGULANMASI  

TOPSIS Yöntemine göre, Tablo 5.’deki karar matrisinden yararlanılarak, normalize 

edilmiş standart karar matrisi hesaplanır. 

 

 

 

 

 

 

 

  fi* fi- 

Takım Aşınması 1,8 1 

Fiyat 3,25 5,83 

Talaş Kaldırma Oranı 175,84 75,36 

Tedarik Süresi 2 5 

Çeşitlilik 32 5 
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Tablo 10. Normalize Standart Karar Matrisi                                        

  

Takım 

Aşınması Fiyatı 

Talaş Kaldırma 

Oranı Tedarik Süresi  Çeşitlilik 

A1 0,405545318 0,309395199 0,464718289 0,32163376 0,457144399 

A2 0,360484727 0,268142506 0,348538717 0,32163376 0,290910072 

A3 0,405545318 0,481006403 0,398329962 0,214422507 0,664937308 

A4 0,383015023 0,346522623 0,331941635 0,428845014 0,270130781 

A5 0,337954432 0,380349831 0,448121207 0,214422507 0,311689363 

A6 0,360484727 0,381999939 0,331941635 0,536056267 0,24935149 

A7 0,315424136 0,322596061 0,199164981 0,428845014 0,145455036 

A8 0,225302955 0,293719176 0,207463522 0,214422507 0,103896454 

Normalize edilmiş standart karar matrisi elde edildikten sonra kriterlerin ağırlıkları ile 

çarpılarak ağırlıklandırılmış standart matris elde edilir. Bu matris standart karar matrisinde 

bulunan sonuçlar ile her bir kriterin ağırlık oranının birebir çarpılmasıyla elde edilir. 

Tablo 11. Ağırlıklandırılmış Standart Matris 

  

Takım 

Aşınması Fiyatı 

Talaş Kaldırma 

Oranı Tedarik Süresi  Çeşitlilik 

A1 0,141819198 0,044552909 0,162511986 0,03267799 0,025097228 

A2 0,126061509 0,038612521 0,121883989 0,03267799 0,015970963 

A3 0,141819198 0,069264922 0,139295988 0,021785327 0,036505058 

A4 0,133940353 0,049899258 0,11607999 0,043570653 0,01483018 

A5 0,118182665 0,054770376 0,156707986 0,021785327 0,017111746 

A6 0,126061509 0,055007991 0,11607999 0,054463317 0,013689397 

A7 0,11030382 0,046453833 0,069647994 0,043570653 0,007985481 

A8 0,078788443 0,042295561 0,072549994 0,021785327 0,005703915 

Ağırlıklandırılmış standart matris hesaplandıktan sonra ideal ve negatif ideal çözüm 

setleri belirlenir. Bu çözüm setleri kriterin önemine göre maksimum ve minimum seçilir. (Tablo 

12.) 

Tablo 12. İdeal ve Negatif İdeal Çözüm Değerleri 

Tablo 12.’deki ideal ve negatif ideal çözüm değerlerine göre, ideal ve ideal olmayan 

noktalara olan uzaklık değerleri (Si
* ve Si

- ) elde edilir (Tablo 13 ve Tablo 14). Bu değerler her 

bir hücrenin aynı satırdaki diğer hücrenin farkının kareleri toplanıp karekökü alınması ile elde 

edilir. 

Tablo 13. İdeal Ayrım Ölçümü (İdeal Uzaklık) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

0,01685458 0,049388643 0,038451947 0,057356758 0,035064925 0,065279797 0,104720547 0,114141628 

 

A* (max) = 0,141819198 0,038612521 0,162511986 0,021785327 0,036505058 

A- (min) = 0,078788443 0,069264922 0,069647994 0,054463317 0,005703915 
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Tablo 14. Negatif İdeal Ayrım Ölçümü (Negatif İdeal Uzaklık) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

0,11856636 0,080516609 0,104116668 0,075990994 0,102661719 0,068247352 0,040465052 0,042469036 

Ayrım ölçüleri hesaplandıktan sonra, eşitlik (13) ve eşitlik (14) yardımıyla pozitif ideal çözüm 

(PIS) ve negatif ideal çözüm (NIS)’den her bir alternatifin uzaklığı hesaplanır ve eşitlik (15) ile 

de Tablo 15.’de görülen her alternatifin yakınlık katsayısı hesaplanır. 

Tablo 15. İdeal Çözüme Göreli Yakınlık 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

0,875539326 0,61981027 0,73029164 0,569870831 0,745402024 0,511112177 0,278712576 0,271175891 

Firmalar arasındaki sıralama ideal çözüme göreli yakınlık tablosundan en yüksek C değerine 

sahip olandan en düşüğe göre sıralanarak yapılır. Buna göre tercih edilecek firmalar sırasıyla 

Tablo 16.’da görülmektedir. 

Tablo 16. TOPSIS Yöntemine Tedarikçilerin Sıralaması 

C1 0,875539326 

C5 0,745402024 

C3 0,73029164 

C2 0,61981027 

C4 0,569870831 

C6 0,511112177 

C7 0,278712576 

C8 0,271175891 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Günümüzde hızla değişen çevresel koşullar ve teknolojik yenilikler işletmelerin stratejik 

pozisyonlarını daha çok etkilemektedir. İşletmelerin uzun dönemli büyümesine katkıda bulunan 

ve işletmelerin ileriye dönük planlarının gerçekleştirilmesi açısından en önemli fonksiyon 

tedarik zinciri yönetimidir. Tedarik zinciri yönetimindeki seçim probleminin üstesinden gelmek 

işletmelere önemli rekabet avantajı sağlamaktadır.  

Bu çalışmada, tedarik zinciri yönetiminin önemli bir rekabet avantajı sağlaması ve stratejik 

olarak öneme sahip olmasından dolayı, VIKOR ve TOPSIS yöntemleri ile gerçek bir tedarik 

süreci üzerinden uygulama sonuçları elde edilmiştir. 8 adet C tipi kesici takım ucu tedarikçisi 

arasında bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Takım aşınması, fiyat, talaş kaldırma oranı, 

tedarik süresi ve çeşitlilik olmak üzere 5 kriter belirlenmiştir. Kullanılan değerlendirme 

kriterleri tüm tedarikçiler arasındaki değişkenlikleri açığa çıkarabilecek verilerden elde 

edilmiştir. Belirlenen 5 kriterin ağırlıkları AHP yöntemi ile tespit edilmiştir. Daha sonra VIKOR 

ve TOPSIS yöntemleri ile yapılan çözümlemelerde A1 tedarikçi firması her iki yöntemde de 

birinci sırada yer almaktadır. VIKOR ve TOPSIS yöntemlerinin beraber kullanımının çok 

kriterli karar verme problemlerinde önemli bir alternatif olacağı tespit edilmiştir. 
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AKADEMİK BİRİMLERİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GÖRELİ 

ETKİNLİK ANALİZİ: VERİ ZARFLAMA ANALİZİ UYGULAMASI  

Hakan ALTUNAY* 

Elçin Karaş AYDIN** 

 

Özet   

Yükseköğretimde her geçen gün artan öğrenci, program ve bölüm sayılarına karşın; 

yapılan yatırımların yetersiz kalması, üniversiteler için etkinlik kavramının ön plana çıkmasına 

sebep olmuştur. Üniversiteler içerisindeki akademik birimlerin performanslarının 

değerlendirilmesi, mevcut kaynakların doğru kullanımı ve dağıtımı açısından oldukça önemli 

hale gelmiştir. Bu çalışmada, akademik birimlerin göreli etkinliklerinin değerlendirilmesi 

amacıyla Veri Zarflama Analizi yönteminden yararlanılmıştır.  Öncelikle Veri Zarflama Analizi 

modeline ilişkin girdi ve çıktı faktörlerinin belirlenmesi sağlanmıştır. Sonrasında ise bütün 

birimler için etkinlik değerleri belirlenerek, etkin olmayan birimler için potansiyel iyileştirme 

önerileri sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Etkinlik, Performans Yönetimi, 

Matematiksel Programlama, Yöneylem Araştırması    

  

Relative Efficiency Analysis for the Performance Assessment of Academic Departments: Data 

Envelopment Analysis Implementation 

Abstract 

In higher education, the concept of efficiency for the universities has featured due to the 

increasing numbers of students, programs, departments and inadequate investments. The 

assessment of the performance of academic departments in universities is crucial for the proper 

using and distributing of existing resources. In this study, we analyze the relative efficiency of 

academic departments using Data Envelopment Analysis. Firstly, the inputs and outputs for 

academic department performance measurement are determined. Then, the potential 

improvements and efficiency scores are computed for inefficient and efficient academic 

departments respectively. 

Keywords: Data Envelopment Analysis, Efficiency, Performance Management, 

Mathematical Programming, Operations Research 

 

GİRİŞ  

İşletme yönetiminin; planlama, organizasyon, yönetim ve kontrol olmak üzere dört 

temel işlevi bulunmaktadır. Performans değerlendirme süreci de işletme yönetiminin kontrol 
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işlevinin en önemli bileşenlerinden birisidir. Performans değerlendirme sistemi, kâr amacı olsun 

ya da olmasın mal veya hizmet üreten tüm işletmeler için anahtar bir süreçtir (Parker, 2000:63; 

Coşkun, 2006:120). Performans ölçme ve değerlendirme, bir kurum veya örgütün stratejik 

önceliklerini belirleyerek bu öncelikleri örgütün en üst seviyesinden tabana, tüm birimlerine ve 

tüm çalışanlarına yayma yoluyla stratejik çıktılara dönüştürme ve en iyi sonucu alma sürecini 

ifade etmektedir (Akçay 2009:86). 

Bir işletmenin performansı, belirli bir zaman diliminde elde edilen çıktı miktarıyla 

doğrudan ilişkili olmak kaydıyla, belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşılabilme derecesi olarak 

değerlendirilmektedir (Nursoy ve Şimşek, 2001:16). Performans, amaçlı ve planlı faaliyetler 

sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve nitel olarak belirleyen bir kavram olmakla birlikte, mutlak 

ya da göreli olarak açıklanabilmektedir.  

Performans anlayışının gelişim sürecindeki en önemli unsurlardan birisi verimliliktir. 

Verimlilik kavramı, mal ve hizmet üretiminde kullanılan kaynakların etkin kullanımını ifade 

etmektedir. Verimlilik matematiksel olarak, üretilen çıktıların bu çıktıların elde edilmesi 

amacıyla kullanılan girdilere oranı şeklinde tanımlanmaktadır (Prokopenko, 2001).  

Performans değerlendirme süreci için önemli olan bir diğer unsur ise etkinliktir. 

Etkinlik, verimlilikten farklı olarak, gerçekleşen çıktıların planlanan çıktı miktarına oranı 

şeklinde ifade edilmektedir (Gürkan, 1995:48-70). 

Verimlilik ve etkinlik ölçümü için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu çözüm 

yöntemlerinden ilki oran analizidir. Oran analizi yaklaşımında her bir oran, verimlilikle ilgili 

boyutlardan sadece bir tanesini değerlendirirken diğerlerini göz ardı etmektedir. Verimlilik 

ölçümü amacıyla kullanılan bir diğer yöntem ise parametrik yöntemlerdir. Bu yöntemlerde 

genellikle tek bir çıktı, birden çok girdiyle ilişkilendirilerek tanımlanmaktadır. Verimlilik 

analizinde kullanılan üçüncü çözüm yaklaşımı ise parametrik olmayan yöntemlerdir. Parametrik 

olmayan çözüm yaklaşımları ise matematiksel programlama yöntemini temel almaktadır. Bu 

yaklaşım ile birden çok girdi ve çıktı değerlendirilebilmektedir (Baysal vd., 2005:67). Veri 

Zarflama Analizi (VZA) yöntemi de parametrik olmayan çözüm yaklaşımlarından birisidir. 

VZA yardımıyla sistemlerin toplam etkinlik, teknik etkinlik ve ölçek etkinlik değerleri 

ölçülebilmektedir. Teknik etkinlik; sistemdeki girdilerin en uygun kullanımı ile mümkün olan 

en çok çıktının üretilmesini, ölçek etkinliği ise uygun ölçekteki üretim başarısını ifade 

etmektedir. Toplam etkinlik ise teknik etkinlik ve ölçek etkinliğin çarpımı ile hesaplanmaktadır. 

Ancak bazı çalışmalarda teknik etkinliğin, toplam etkinlik yerine kullanıldığı görülmüştür 

(Özden, 2008).  

Bu çalışmada da akademik birimlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla VZA 

yöntemi kullanılmıştır. Kâr amacı gütmeyen işletmelerde performansı ölçmek amacıyla 

geliştirilmiş parametrik olmayan ölçüm yöntemlerinden birisi olan VZA; banka şubeleri, 

hastaneler ya da eğitim kurumları gibi karar verme birimlerinin değerlendirilmesi için de 

kullanılan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım ile birden çok girdi ve birden çok çıktı birlikte 

değerlendirilebilmektedir (Cooper vd., 1999:597).  VZA yöntemi 1978 yılında Charnes, Cooper 

ve Rhodes tarafından eğitim kurumlarındaki etkinlikleri ölçmek için geliştirilmiştir (Charnes 

vd., 1978:429). VZA’nın CCR modeli olarak bilinen bu yaklaşım hızlı bir gelişme göstermiştir. 

1984 yılında ise Banker, Charnes ve Cooper tarafından BCC yaklaşımı geliştirilmiştir (Banker 

vd., 1984:1078). 

1978 yılından günümüze değin geçen süreçte VZA yöntemi çok farklı alanlarda 

uygulanmıştır. Seiford (1996) çalışmasında VZA yönteminin 1978-1995 yılları arasındaki 17 
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yıllık dönem boyunca yöntemin gelişim sürecine değinmiştir. Gillin ve Lall (1997) 

çalışmalarında ABD’deki havalimanlarının performans ölçümünü VZA ile hesaplamışlardır. 

Hesaplamalarda 5 yıllık dönem için 21 havalimanı değerlendirmeye alınmıştır. Cullinane ve 

arkadaşları (2006) çalışmalarında konteyner limanı sektörünün etkinliğini hem VZA ile hem de 

stokastik sınır analizi yöntemlerini kullanarak hesaplamışlardır. Sevkli ve arkadaşları (2007) 

tedarikçi seçimi probleminin çözümü için VZA ve Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemini 

birlikte kullanmışlardır. Chein ve Hu (2007), 2001-2002 dönemi boyunca 45 ülkede 

yenilenebilir enerjinin teknik etkinlik üzerindeki etkilerini VZA yöntemiyle incelemişlerdir. 

Yazarlar bu çalışmalarında OECD ülkelerinin ve OECD üyesi olmayan ülkelerin ekonomilerini 

de kıyaslamışlardır. Zhou ve arkadaşları (2008) VZA yöntemini enerji ve çevre modellemeleri 

için uygulamışlardır. Kao ve Hwang (2008) ise çalışmalarında VZA yöntemini iki aşamalı 

olarak kullanmışlar ve bu iki aşamalı VZA’yı Tayvan’daki sigorta şirketlerine uygulamışlardır. 

Paradi ve arkadaşları ise (2011) çalışmalarında banka şubelerinin etkinliklerinin 

değerlendirilmesini iki aşamalı VZA ile gerçekleştirmişlerdir. Çetin ve Bahçe de (2016) 

hesaplamalarında 34 OECD ülkesinden elde edilen verilerden yararlanarak sağlık sektöründe 

VZA yönteminin bir uygulamasını gerçekleştirmişlerdir. 

İncelenen çalışmalardan da görüleceği üzere VZA; sağlık, bankacılık, turizm gibi birçok 

sektörü içerisine alan geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bu uygulama alanı içerisinde eğitim 

sektörünün payı da oldukça büyüktür. Küreselleşmeyle birlikte eğitim kurumları arasındaki 

rekabet artmış ve kaynak kullanımında etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına yönelik 

uygulamalar önem kazanmıştır. Bu durum, kâr amacı gütmeyen devlet kuruluşları arasında yer 

alan eğitim kurumları için de etkinlik analizinin önemli bir yönetim aracı haline gelmesine 

neden olmuştur (Özel, 2014:124). Literatürde VZA yöntemi kullanılarak ortaöğretim veya 

yükseköğretim düzeyindeki eğitim kurumlarının performans değerlendirilmesinin yapıldığı 

birçok çalışma mevcuttur (Splitek, 1981; Bessent ve Bessent 1981a,b; Bessent vd., 1983, 1984, 

1985; Thorogood, 1983; Blair, 1983; Reaves, 1983; Stone, 1984; Katims, 1985; Garrent, 1985; 

Johnes ve Johnes, 1995; Johnes, 1996; Seiford, 1996; King, 1997; Kirjavainen ve Loikkanen, 

1998; Korhonen vd., 2001; Avkiran, 2001; Abbott ve Doucouliagos, 2003; Johnes, 2006a,b; 

Johnes ve Yu, 2008; Worthington ve Lee, 2008; Kuah ve Wong, 2011; Lee, 2011; Haelermans 

ve Ruggiero, 2013; Blackburn vd., 2014; Gökşen vd., 2015). Bu çalışmalar çoğunlukla 

yurtdışındaki eğitim sistemleriyle ilgili olmak üzere ülkemizdeki eğitim kurumlarının 

performans değerlendirmesinin yapıldığı çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır (Baysal 

ve Toklu, 2001). 

Bu çalışmada VZA yöntemi kullanılarak, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesinin 

2015-2016 öğretim yılında öğrenci alımı yapılan 9 bölümü için performans değerlendirmesi 

yapılmıştır. Fakülte bünyesindeki bölümler, karar verme birimleri (KVB) olarak ele alınmıştır. 

Çalışmada kullanılacak olan VZA modeli çok sayıda anlamlı girdi ve çıktıdan oluşmaktadır. 

Girdi olarak; öğrenci başına düşen akademik personel sayısı, toplam giderler, toplam fiziksel 

alan ele alınmıştır. Çıktı olarak ise; öğrenci sayısı (nitelikli mezun sayısı ve lisansüstü öğrenci 

sayısı), bilimsel yayınlar ve projeler kullanılmıştır. 

Çalışmanın amacı, akademik birimlerin etkinliklerinin belirlenmesinde VZA 

yönteminin kullanılabilirliğini göstermek ve Türkiye’deki devlet üniversitelerinin yapısına 

uygun, objektif bir performans değerlendirme sistemi geliştirmektir. Ülkemizde yükseköğretimi 

denetleyici kuruluşların hedefleri ve ihtiyaçları göz önüne alındığında, yükseköğretim 

kurumlarının etkinliklerinin değerlendirilebileceği kapsamlı bir performans değerlendirme 

sistemine olan gereksinimin gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Bu çalışma ülkemizdeki 

yükseköğretim kurumlarının göreli etkinlik değerlerinin belirlenmesine ve etkin olmayan 
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birimler için potansiyel iyileştirmelerin tespit edilmesine olanak tanıyacak bir performans 

değerlendirme sisteminin başlangıç noktası niteliğindedir. Önceki çalışmalar incelendiğinde; 

ülkemizdeki üniversiteler, üniversiteler içerisindeki fakülte veya bölümlerin etkinliklerinin 

değerlendirilmesi amacıyla önerilen performans değerlendirme modellerinin bu çalışmada 

önerilen VZA modelindeki gibi kapsamlı ve güncel olmadığı görülmektedir.  

 Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde VZA yöntemi ayrıntılı bir 

şekilde ele alınmış ve gerekli formülasyonlara yer verilmiştir. İkinci bölümde ise Fırat 

Üniversitesinde yapılan uygulama çalışmasına yer verilmiştir. Bu bölümde değerlendirilen 

akademik birimlerin göreli etkinlikleri VZA ile değerlendirilerek, etkin olmayan birimler için 

potansiyel iyileştirme önerileri sunulmuştur. Üçüncü bölümde ise elde edilen sonuçlara ve 

gelecek çalışmalara ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

I. VERİ ZARFLAMA ANALİZİ  

VZA; üretilen mal ve hizmet açısından birbirine benzer, girdi ve çıktıları ortak olan 

karar verme birimlerinin göreli etkinliklerinin belirlenmesi için kullanılan performans 

değerlendirme araçlarından birisidir (Aydagün, 2003).  VZA yöntemi ilk olarak Charnes, 

Cooper ve Rhodes tarafından 1978 yılında ABD’deki devlet okullarının etkinliklerinin 

belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Bu yöntem etkinlik analizinde kullanılan ve sistemin 

üretim sınırına olan uzaklığını ölçmeye yarayan parametrik olmayan yöntemler arasındadır 

(Özcan, 2005). 

VZA, birden fazla girdi ve çıktının söz konusu olduğu durumlarda göreli etkinlik 

değerlerinin elde edilmesini amaçlayan matematiksel programlama tabanlı bir tekniktir. VZA 

yönteminin işleyişi iki temel kurala dayanır (Baysal vd., 2005):  

Karar verme birimleri arasındaki en az girdiyi kullanarak en fazla çıktıyı üreten en etkin 

birimler belirlenir,  

Etkin birimlere ait etkinlik değerleri sınır kabul edilerek, etkin olmayan birimlerin bu 

sınır değerine uzaklıklarının radyal olarak ölçümü sağlanır.  

 VZA yöntemi, değerlendirilen karar verme birimlerinin kendi aralarında karşılaştırılarak 

bir etkinlik skoru elde edilmesini sağlamaktadır. Bu etkinlik skoru 0 ile 1 arasında değer 

almakla birlikte, etkinlik skoru 1 (%100)’den küçük olan birimler etkin olmayan birimler olarak 

değerlendirilmektedir. 

 VZA yönteminde uygulanan temel ölçüt, her bir karar verme birimi (KVB) için çıktıların 

ağırlıklı toplamının girdilerin ağırlıklı toplamına oranı ( 𝜃 )’dır (3). Verimlilik analizi 

uygulanacak “n” adet KVB’nin her birisi 𝐾𝑉𝐵𝑗 (j: 1, 2, ….. o …. n) için; “m” adet girdi 𝑥𝑖 (i: 1, 

2,….m) ve “s” adet çıktı 𝑦𝑟  (r: 1, 2,….s) değişkeni ve her bir girdi ve çıktı değişkenine ait 

ağırlıklar ” 𝑣𝑖 “ ve “ 𝑢𝑟 “ olarak gösterilmek üzere; herhangi bir karar verme birimi (𝐾𝑉𝐵𝑂) için 

ağırlıklı girdi (1) ve ağırlıklı çıktı (2) ifadeleri aşağıdaki belirtildiği gibidir (Cooper vd., 

2002:21-34). 

 𝑣1𝑥1𝑜 + 𝑣2𝑥2𝑜 + ……………+ 𝑣𝑚𝑥𝑚𝑜 (1) 

 𝑢1𝑦1𝑜 + 𝑢2𝑦2𝑜 + ……………+ 𝑢𝑠𝑦𝑠𝑜 (2) 

 𝜃 =
𝑢1𝑦1𝑜 + 𝑢2𝑦2𝑜 + ……………+ 𝑢𝑠𝑦𝑠𝑜
𝑣1𝑥1𝑜 + 𝑣2𝑥2𝑜 + ……………+ 𝑣𝑚𝑥𝑚𝑜

 (3) 
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 En temel VZA modellerinden birisi Charnes ve arkadaşları (1978) tarafından önerilen 

CCR (ölçeğe göre sabit getiri) modelidir. Bu modele göre n adet KVB’nin göreli etkinlik 

skorları, aşağıda verilen matematiksel ifadenin her bir KVB için ayrı ayrı çözülmesi ile elde 

edilmektedir. 4.1 numaralı eşitsizlikte belirtilen amaç fonksiyonu ile 𝐾𝑉𝐵𝑜 için 𝜃 ifadesini 

eniyileyecek ağırlık değerleri belirlenmektedir. Toplam ağırlıklı çıktının toplam ağırlıklı girdiye 

oranı “𝜃” en çok 1 değerini alabilmektedir. 4.2 numaralı eşitsizlikte ise toplam ağırlıklı 

çıktı/toplam ağırlıklı girdi ifadesinin 0 ile 1 arasında değer alması sağlanmaktadır. Son kısıt 

ifadesinde ise girdi ve çıktı değişkenlerine ait ağırlık katsayılarının negatif değer alması 

engellenmektedir (4.3).  

Amaç Fonk: Max  𝜃 (4.1) 

Kısıtlar: 
𝑢1𝑦1𝑗 + 𝑢2𝑦2𝑗 + ……………+ 𝑢𝑠𝑦𝑠𝑗

𝑣1𝑥1𝑗 + 𝑣2𝑥2𝑗 + ……………+ 𝑣𝑚𝑥𝑚𝑗
≤ 1       (𝑗: 1, 2, . . . 𝑛) (4.2) 

 𝑣1, 𝑣2, ……………𝑣𝑚 ≥ 0 

𝑢1, 𝑢2, ……………𝑢𝑠 ≥ 0 
(4.3) 

 Yukarıda verilen matematiksel modelde amaç fonksiyonu ifadesinin modelin 

doğrusallık özelliğini bozduğu görülmektedir. Bunun üstesinden gelebilmek amacıyla amaç 

fonksiyonunu oluşturan kesirli ifadenin payının ya da paydasının sabit kabul edilerek modelin 

yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu düzenleme VZA modellerinde farklı modellerin 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur.  Bu modeller VZA yönteminin girdi odaklı ve çıktı odaklı 

olmak üzere iki farklı şekilde çözülebilmesini sağlamıştır. Girdi odaklı VZA modellerinde 

toplam çıktı miktarı 1’e eşitlenerek girdi miktarının minimize edilmesi amaçlanmaktadır. 

Aşağıdaki doğrusal programlama modeli de ağırlıklı toplam çıktı miktarının sabit tutularak, 

ağırlıklı toplam girdi miktarının minimize edildiği girdi odaklı CCR modelini ifade etmektedir 

(5.1-5.4).  

Amaç Fonk: Min  𝜃𝑔 = 𝜋1𝑥1𝑜 + ……+ 𝜋𝑚𝑥𝑚𝑜  (5.1) 

Kısıtlar: 𝑢1𝑦1𝑜 + 𝑢2𝑦2𝑜 + ……………+ 𝑢𝑠𝑦𝑠𝑜 = 1 (5.2) 

 𝑢1𝑦1𝑗 + ……+ 𝑢𝑠𝑦𝑠𝑗 ≤ 𝜋1𝑥1𝑗 + ……+ 𝜋𝑚𝑥𝑚𝑗    (𝑗: 1, . . . 𝑛) (5.3) 

 
𝜋1, 𝜋2, ……………𝜋𝑚 ≥ 0 

𝑢1, 𝑢2, ……………𝑢𝑠 ≥ 0 
(5.4) 

 Çıktı odaklı VZA modellerinde ise toplam ağırlıklı girdi miktarı sabitlenirken toplam 

ağırlıklı çıktı miktarının maksimize edilmesi hedeflenmektedir (6.1-6.4).  

Amaç Fonk: Max  𝜃ç = 𝜇1𝑦1𝑜 + 𝜇2𝑦2𝑜 + ……+ 𝜇𝑠𝑦𝑠𝑜 (6.1) 

Kısıtlar: 𝑣1𝑥1𝑜 + 𝑣2𝑥2𝑜 + ……………+ 𝑣𝑚𝑥𝑚𝑜 = 1  (6.2) 

 𝜇1𝑦1𝑗 + ……+ 𝜇1𝑦𝑠𝑗 ≤ 𝑣1𝑥1𝑗 + ……+ 𝑣𝑚𝑥𝑚𝑗    (𝑗: 1, . . . 𝑛) (6.3) 
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 𝑣1, 𝑣2, ……………𝑣𝑚 ≥ 0 

𝜇1, 𝜇2, ……………𝜇𝑠 ≥ 0 

(6.4) 

 Yukarıda ifade edilen CCR (ölçeğe göre sabit getiri) modeli dışında VZA yönteminin 

mantıksal işleyişini temel alan birçok model mevcuttur. Bu modellerden en önemlileri: BCC ( 

ölçeğe göre değişken getiri) modeli, Toplamsal ve Çarpımsal modellerdir. Bu modellerin her 

birisinin girdi yönelimli, çıktı yönelimli ve yönelimsiz model olmak üzere farklı düzenlemeleri 

mevcuttur. VZA yönteminin kullanıldığı çalışmalarda bu modellerden en çok tercih edilenler ise 

CCR modeli ile BCC modelinin girdi ve çıktı yönelimli düzenlemeleridir (Öncel ve Şimşek, 

2011:99). Bu çalışmada da akademik birimlerin etkinlik analizlerinin gerçekleştirilmesi 

amacıyla CCR ve BCC modellerinin girdi ve çıktı yönelimli düzenlemeleri kullanılmıştır.  

 BCC modelinin CCR modelinden tek farkı, ölçeğe göre değişken getiri varsayımı 

dikkate alınarak her bir KVB için çözülerek doğrusal programlama sonucu elde edilecek toplam 

λ ( etkin olmayan herhangi bir karar noktası için etkin olası girdi ve çıktı bileşimini oluşturmak 

için gereken bilgiyi sağlayan değer) değerinin 1’eşitlenmesinin sağlanmasıdır. BCC sınır değeri 

her zaman CCR sınır değerinin altında kalmaktadır. Bu sebeple CCR etkinlik skoru her zaman 

BCC yöntemi sonucu elde edilen etkinlik skorundan küçük veya bu değere eşittir (Yavuz ve 

İşçi, 2013:162). BCC yöntemine ait uygun çözüm alanı CCR yönteminin uygun çözüm alanının 

bir alt kümesi niteliğindedir. Bu sebeple CCR modelinin çözümüne göre etkin bulunan bir 

KVB, BCC modelinin çözümüne göre de etkin olarak değerlendirilmektedir (Keçek, 2010; 

Çakmak ve Örkcü, 2016:34). Örnek teşkil etmesi bakımından, VZA yönteminin bir diğer 

modeli olan BCC modelinin girdi yönelimli versiyonuna ilişkin matematiksel model (7.1-7.4); 

𝑋= (𝑥𝑗)𝜖𝑅
𝑚𝑥𝑛, 𝑌= (𝑦𝑗)𝜖𝑅

𝑠𝑥𝑛 ve 𝜆𝜖𝑅𝑛 olmak üzere aşağıda sunulmuştur (Cooper vd., 2002:88). 

Amaç Fonk: Min  𝜃𝐵 (7.1) 

Kısıtlar: 𝜃𝐵𝑥𝑜 − 𝑋λ ≥ 0 (7.2) 

 𝑌λ ≥ 𝑦𝑜 (7.3) 

 
∑𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1 

𝜆𝑗 ≥ 0 

(7.4) 

II. UYGULAMA  

  Üniversitelerdeki akademik birimlerin performanslarının değerlendirilmesi, mevcut 

kaynakların doğru kullanımı ve adil dağıtımı açısından oldukça önemlidir. Her geçen gün artan 

öğrenci, program ve bölüm sayılarına karşın; yapılan yatırımların yetersiz kalması, akademik 

birimler için etkinlik kavramının ön plana çıkmasına sebep olmuştur. Karar verme birimleri 

olarak değerlendirilen üniversitelerin, üniversite içerisindeki fakültelerin ve bölümlerin 

etkinliklerinin değerlendirilmesi için öncelikle doğru performans ölçüm aracının belirlenmesi 

sonrasında ise genel bir performans ölçme ve değerlendirme modelinin geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bu çalışmada söz konusu performans değerlendirme ve ölçme sisteminin bir 

parçası olarak tasarlanan ve amacı akademik birimlerin etkinliklerinin değerlendirilmesi olan 

kapsamlı bir VZA modeli sunulmuştur. Modelin işlerliğinin ve ürettiği sonuçların test 

edilebilmesi amacıyla da fakülte ölçeğinde bir uygulama çalışması yapılmıştır. Bu örnek 
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uygulama çalışmasında geliştirilen VZA modeli kullanılarak Fırat Üniversitesi Teknoloji 

Fakültesi bünyesindeki 9 adet bölümün göreli etkinlik analizleri gerçekleştirilmiştir. 

  Önceki bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanan VZA yöntemi; benzer girdiler ve benzer 

çıktılara sahip karar verme birimlerinin göreli etkinliklerinin değerlendirilmesi amacıyla 

kullanılan doğrusal programlama tabanlı bir yöntemdir. Bu çalışmanın uygulama bölümü dört 

aşamadan oluşmaktadır (Şekil 1.). 

 

Şekil 2. VZA yönteminin uygulama aşamaları 

A. KARAR VERME BİRİMLERİNİN BELİRLENMESİ  

VZA yönteminin verimli sonuçlar üretebilmesi için karar verme birimlerinin (KVB) 

doğru seçilmesi oldukça önemlidir. KVB’ler benzer girdileri kullanarak ortak çıktılar üreten 

birbirinden bağımsız birimlerdir. Etkinlik analizleri yapılacak olan KVB’lerin dış etkilerden 

birbirlerinden farklı şekilde etkilenmeyen, homojen sistemlerden oluşması gerekmektedir.  

Yükseköğretim kurumlarının performanslarının değerlendirilmesi amacıyla yapılan 

önceki çalışmalarda, aynı girdileri kullanarak aynı çıktıları üreten ve etkinlikleri göreceli olarak 

karşılaştırılabilecek KVB’ler; üniversiteler, üniversitelerdeki fakülteler, yüksekokullar veya 

bölümler olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada da Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesinde yer 

alan bölümler karar verme birimleri olarak değerlendirilmiştir. Etkinlik analizinin 

gerçekleştirileceği bu bölümler KVB1 - KVB9 şeklinde rastgele olarak isimlendirilmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. Karar verme birimleri (KVB1 - KVB9) 

Adli Bilişim Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği 

İnşaat Mühendisliği Yazılım Mühendisliği 

Makine Mühendisliği  

B. GİRDİ ve ÇIKTI FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ   

VZA; doğrusal programlama prensiplerine dayanmakla birlikte, KVB’lerin kullandıkları 

girdileri, hangi etkinlik derecesinde çıktıya dönüştürdüğünü tespit etmemize imkân sağlayan ve 

duyarlılık analizi yöntemiyle kaynakların daha etkin kullanılması amacıyla girdi ve çıktıların 
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ayarlanmasını mümkün kılan bir yöntem olarak ifade edilmektedir. VZA yönteminde KVB’lerin 

etkinliğini belirleyen en önemli unsurlardan birisi de girdi ve çıktı faktörleridir. Yöntemin doğru 

sonuçlar üretebilmesi için karar birimlerinin değişkenliğini etkileyebilecek tüm girdi ve çıktı 

faktörlerinin dikkate alınması gerekmektedir (Charnes vd., 1978). 

Bu çalışmada tasarlanan VZA modelinin literatürde yer alan modellerden daha kapsamlı 

ve akademik birimlerde performans değerlendirmeyi bütün yönleriyle ele alan bir model olması 

amaçlanmıştır. Bu amaçla modele ait girdi ve çıktı faktörleri titizlikle seçilmiştir. Çalışmada 

kullanılacak olan model çok sayıda ve anlamlı girdi ve çıktı faktöründen oluşmaktadır. Tablo 2 

ve Tablo 3’de gösterildiği gibi; üniversitelerde fakülteler bünyesinde faaliyet gösteren her bir 

bölümün kullandığı kaynaklar girdi faktörleri olarak tanımlanmış ve yapılan faaliyetler de çıktı 

faktörleri olarak değerlendirilmiştir (Altunay vd., 2012). 

Tablo 2. VZA modelinde kullanılan girdi faktörleri 

Girdi Faktörleri Kod Açıklama 

Öğrenci başına düşen 

akademik personel sayısı 

X1 Bölümde görevli akademik personel sayısının bölümdeki toplam 

öğrenci sayısına oranı 

Profesör ve doçent oranı X11 Bölümde görevli profesör ve doçent sayısının bölümdeki toplam 

öğrenci sayısına oranı 

Yardımcı doçent oranı X12 Bölümde görevli yardımcı doçent sayısının bölümdeki toplam 

öğrenci sayısına oranı 

Araştırma görevlisi ve 

öğretim görevlisi oranı  

X13 Bölümde görevli araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi 

sayısının bölümdeki toplam öğrenci sayısına oranı 

Toplam Giderler  X2 Bölüm içerisindeki; ortalama maaş, ders ücretleri, 

makine/teçhizat giderleri, duran varlıklar, sarf malzemeleri, 

yolluklardan oluşan giderlerin toplam değeri (TL) 

Toplam Fiziksel Alan  X3  Bölümde içerisinde; öğrenci başına düşen derslik alanı, konferans 

salonu alanı ve öğrenci başına düşen uygulama alanının toplam 

değeri (m2) 

Tablo 3. VZA modelinde kullanılan girdi faktörleri 

Çıktı Faktörleri  Kod  Açıklama  

Öğrenci sayısı Y1 Bölümde yer alan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birlikte, 

nitelikli mezun sayısına ilişkin faktör 

Nitelikli mezun oranı Y11 Bölümden mezun olan öğrencilerin meslek sahibi olma 

durumlarına göre değerlendirildiği faktör 

Yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerinin sayısı 

Y12  Bölümde aktif olarak kayıtlı yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerinin toplam miktarı 

Bilimsel yayın faaliyetleri  Y2  Bölümde görevli akademik personelin değerlendirme yılı 

içerisindeki bilimsel yayın faaliyetlerini gösteren faktör 

Uluslararası indeksli 

dergilerdeki yayın sayısı 

Y21 Bölümdeki akademik personelin söz konusu değerlendirme 

dönemi içerisinde SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan yayınların 

sayısı 

Atıf sayısı Y22 Değerlendirme dönemi içerisinde, bölümdeki akademik 

personelin bilimsel yayınlarına yapılan toplam atıf sayısı 

Proje sayısı Y3  Bölümde yer alan akademik personelin yaptığı TÜBİTAK, 

KOSGEB, SAN-TEZ, DPT, AB, TEKNOGİRİŞİM, BAP 

projelerinin sayısı 
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VZA yöntemi ile yapılan etkinlik analizleri sonucunda anlamlı sonuçlar elde 

edilebilmesi için KVB sayısı için çeşitli varsayımlar öne sürülmüştür. Örneğin; Vassiloglou ve 

Giokas çalışmalarında (1990), KVB sayısının, girdi ve çıktı faktörleri sayısının toplamının en az 

üç katı olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu konuda yapılan bazı çalışmalarda ise KVB 

sayısının kullanılan girdi ve çıktı sayısı toplamının en az iki katı olması veya bu toplam 

değerinden bir fazla olması gerektiği önerilmiştir.  

Bu çalışmada da geliştirilen VZA modelinin çok fazla sayıda girdi ve çıktıdan oluştuğu 

görülmektedir. KVB sayısının oldukça fazla olduğu kapsamlı bir uygulama çalışması yapılması 

durumunda bütün girdi ve çıktı faktörlerinin kullanılması VZA yönteminin performansı 

etkilemeyecektir. Ancak yapılan uygulama çalışmasında yukarıda belirtilen minimum KVB 

sayısı varsayımları gözetilerek bazı girdi ve çıktı faktörleri değerlendirmeye dâhil edilmemiştir. 

9 adet KVB’nin değerlendirildiği bu çalışmada toplam girdi ve çıktı faktörü sayısının 

azaltılması amacıyla “Atıf sayısı” (Y22) ve “Proje sayısı” (Y3) çıktı faktörleri değerlendirme dışı 

bırakılmıştır. Değerlendirme dönemi itibariyle, bölümlerde akademik personel tarafından 

üretilen toplam proje sayılarının çok az, bazı bölümlerde ise hiç olmaması ve bilimsel 

çalışmalara yapılan atıf sayılarının kesin olarak tespit edilememesi sebebiyle bu faktörlerin bu 

uygulama çalışması için değerlendirmeye alınmaması uygun görülmüştür. 

C. UYGUN VZA MODELİNİN SEÇİLMESİ 

VZA yönteminin uygulanabilmesi için çok farklı modellerin mevcut olduğu önceki 

bölümlerde ifade edilmiştir. CCR (ölçeğe göre sabit getiri), BCC ( ölçeğe göre değişken getiri) 

modeli, Toplamsal ve Çarpımsal modeller bu modellerden en önemlileridir. Bilindiği üzere 

belirtilen her bir modelin çıktı yönelimli, girdi yönelimli veya yönelimsiz biçimleri de 

mevcuttur. Önceki bölümlerde bu modellerden en çok kullanılan CCR ve BCC modellerinin 

girdi ve çıktı yönelimli düzenlemelerine ayrıntılı bir şekilde değinilmiştir. 

Bu çalışmada da üretilen sonuçların karşılaştırılması bakımından CCR ve BCC olmak 

üzere iki farklı modelin girdi ve çıktı yönelimli düzenlemeleri ile etkinlik analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Bu modellerin çözümünden elde edilen etkinlik değerleri karşılaştırılarak 

sonuçlar analiz edilmiştir. Bu sayede geliştirilen performans ölçme ve değerlendirme sistemi 

için en uygun modelin belirlenmesi sağlanmıştır.  

D. SONUÇLARIN YORUMLANMASI: ETKİNLİK VE DUYARLILIK ANALİZİ 

Çalışma kapsamında geliştirilen VZA modelinin işlerliğinin ve ürettiği sonuçların test 

edilmesi amacıyla Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesindeki 9 adet bölümün göreli 

etkinlik analizinin gerçekleştirildiği bir uygulama çalışması yapılmıştır. Bu uygulama 

çalışmasında Tablo 2 ve Tablo 3’de belirtilen; 5 adet girdi faktörü (X11, X12, X13, X2, X3) ve 3 

adet çıktı faktörü (Y11, Y12, Y21) dikkate alınmıştır. VZA modellerin çözümünde Frontier 

Analyst 4.3.0 yazılımı kullanılmıştır. Çözümler BCC ve CCR modellerinin girdi ve çıktı 

yönelimli düzenlemelerine göre ayrı ayrı yapılarak, her bir birim için göreli etkinlik değerleri 

elde edilmiştir. 
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Tablo 4. Bölümlerin CCR ve BCC modellerine göre etkinlik değerleri 

Bölümler 

Etkinlik Değerleri 

Girdi ve Çıktı 

Yönelimli CCR 

Girdi Yönelimli 

BCC 

Çıktı Yönelimli 

BCC 

KVB1 1,000 1,000 1,000 

KVB2 0,905 1,000 1,000 

KVB3 0,600 1,000 1,000 

KVB4 0,783 0,801 0,953 

KVB5 1,000 1,000 1,000 

KVB6 0,729 0,873 0,784 

KVB7 0,938 1,000 1,000 

KVB8 0,812 1,000 1,000 

KVB9 1,000 1,000 1,000 

CCR (ölçeğe göre sabit getiri) ve BCC (ölçeğe göre değişken getiri) modellerine göre 

yapılan analiz sonucu elde edilen bölümlere ait etkinlik değerleri Tablo 4’te sunulduğu gibidir. 

CCR modeli için girdi ve çıktı yönelimli olarak ayrı ayrı çözüldüğünde aynı etkinlik değerleri 

elde edilmiştir. BCC modelinde ise girdi ve çıktı yönelimli modellerin çözümünde etkin 

birimler değişmemesine rağmen etkin olmayan birimlerin etkinlik değerlerinin değiştiği 

görülmektedir.  

Sonuçlara bakıldığında, CCR modeline göre yapılan analizde sadece 3 akademik 

birimin (KVB1, KVB5 ve KVB9) etkinlik değerinin 1 olduğu, BCC modeline göre yapılan 

çözümde ise 2 birim (KVB4 ve KVB6) dışında bütün birimlerin etkin olarak değerlendirildiği 

görülmektedir. Buradan yola çıkılarak CCR modelinin BCC modeline göre geliştirilen VZA 

modelinin çözümü için daha verimli çıktılar ürettiği sonucuna varılmaktadır. CCR modelinin 

çözümü ile elde edilen Şekil 2.’deki etkinlik grafiği kullanılarak birimlerin etkinlikleri kolayca 

değerlendirilebilmektedir. 

 

Şekil 3. CCR modelinin çözümü ile elde edilen etkinlik grafiği 
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CCR modelinin çözümü ile elde edilen önemli verilerden birisi de toplam potansiyel 

iyileştirme oranlarıdır. VZA modelinin CCR çıktı yönelimli olarak çözülmesi sonucu ortaya 

çıkan toplam potansiyel iyileştirme oranları Şekil 3’te sunulmuştur. Bu sonuçlara göre 

kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve maksimum çıktının elde edilebilmesi için; 

bölümlerdeki yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sayısının ( Y12) % 26,12 oranında 

arttırılması yönünde önlemler alınması gerekmektedir. Buna benzer olarak, nitelikli mezun 

sayısının %13,49 oranında, uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısının %11,86 oranında 

iyileştirilmesi; bölümlerdeki profesör ve doçent oranının mevcut değerlerin %19,16’sına, 

araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi oranının da %11,03’üne çekilebileceği tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla etkin olmayan birimlerin etkinlik sınırına ulaşabilmeleri amacıyla alınabilecek 

önlemlerden birisinin bölümlerdeki lisansüstü eğitimin kalitesinin artırılması, böylelikle 

lisansüstü öğrenci sayısındaki artışın %26,12 seviyelerine çıkarılması şeklinde olduğu tespit 

edilmiştir. Etkinlik artırıcı diğer önemli tedbirler ise; bölümdeki profesör ve doçent sayısının 

bölümde öğrenim gören öğrenci sayısına göre dengelenmesi, nitelikli mezun öğrenci sayısının 

belirtilen oranlarda arttırılması şeklinde sıralanabilmektedir. 

Şekil 3’te verilen toplam potansiyel iyileştirme oranları tüm KVB için etkinliği 

değerlerini artırmaya yönelik olarak, hedef değerlere ulaşılması için hangi faktör özelinde ne 

seviyede iyileştirmeler yapılması gerektiğini göstermektedir. Ancak akademik birimlerin 

performans değerlendirmesinin gerçekleştirildiği bu çalışmada asıl önemli olan, etkinlik 

sınırından görece uzakta yer alan birimlerin etkinlik sınırına yaklaştırılması için genel bir 

değerlendirmeden ziyade birim özelinde alınacak önlemlerin belirlenmesidir. Bu amaçla 

potansiyel iyileştirme oranlarının birimlerin özelinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

 

Şekil 3. CCR modelinin çözümüne göre toplam potansiyel iyileştirme oranları 

Etkinlik değerleri 0,9’dan küçük olan KVB3, KVB4, KVB6 ve KVB8 birimleri için 

potansiyel iyileştirme değerleri Tablo 5’de verilmiştir. Bu değerler etkin olmayan birimlerin 

etkinlik sınırına yakınlaşabilmesi için alınması gereken önlemler konusunda bilgi vermektedir. 

Örneğin, CCR modelinin çözümünden elde edilen sonuçlara göre etkinlik değeri en küçük olan 

KVB3 için bütün girdi ve çıktılar faktörlerinin hedef değerlerine ulaşmak amacıyla potansiyel 

iyileştirme miktarları ifade edilmiştir. KVB3 biriminin etkinlik değerinin yükseltilebilmesi için 
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bölümdeki akademik personel tarafından yayınlanan uluslararası indeksli dergilerdeki yayın 

sayısının % 111,6 oranında iyileştirilmesi gerekmektedir. Benzer bir şekilde, etkinlik değeri 

0,729 olan KVB6 birimi özelinde hedeflenen etkinlik değerine ulaşmak için alınacak 

önlemlerden birisi, bölümdeki lisansüstü eğitimin kalitesinin artırılması yönünde olmak üzere 

yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sayısının önemli derecede artırılmasıdır (%195,4). 

Tablo 5. CCR modeline göre etkinlik değeri 0,9’dan küçük olan bölümler için      

potansiyel iyileştirme oranları (%) 

Girdi ve 

Çıktı 

Faktörleri 

Etkin Olmayan Karar Verme Birimleri  

KVB3 KVB4 KVB6 KVB8 

X11 -59,3 -78,8 -38,6 -32,9 

X12 -36,0 0,0 -22,3 -29,4 

X13 -47,0 -4,9 0,0 -49,4 

X2 0,0 -72,4 -8,9 -38,7 

X3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Y11 66,7 27,7 37,2 85,6 

Y12 66,7 86,1 195,4 23,2 

Y21 111,6 27,7 37,2 23,2 

SONUÇ  

Bu çalışmada akademik birimlerin performanslarının değerlendirilmesi amacıyla VZA 

yönteminden yararlanılmıştır. Ülkemizde, üniversitelerdeki öğrenci, program ve bölüm sayıları 

hızla artmaktadır. Bu artışa karşın yapılan yatırımların yetersiz kalması, eldeki sınırlı miktardaki 

kaynağın doğru kullanılmasını kaçınılmaz bir zorunluluk haline getirmiştir. İşte bu sebeple 

etkinlik kavramı tüm akademik birimlerin önemli gündem maddelerinden birisi haline gelmiştir. 

Dolayısıyla yükseköğretim kurumları içerisindeki birimlerin performanslarının 

değerlendirilmesi de eldeki sınırlı miktardaki kaynağın doğru kullanımı ve bu kaynağın birimler 

arasında uygun şekilde dağıtımı açısından kilit rol oynamaktadır.   

Çalışmanın genel amacı, ülkemizdeki devlet üniversitelerinin yapısına uygun ve objektif 

bir performans ölçme ve değerlendirme sistemi tasarlamaktır. Bu amaçla geliştirilen VZA 

modeli literatürde yer alan modellerden daha kapsamlı bir yapıya sahiptir. Bu model akademik 

birimlerin etkinliklerinin en doğru şekilde belirlenmesini sağlayacak çok sayıda anlamlı girdi ve 

çıktı faktöründen meydana gelmektedir. Önerilen VZA modeli kapsamında fakülteler 

bünyesinde bulunan her bir bölümün kullandığı kaynaklar girdi faktörü olarak ve yapılan 

faaliyetler ise çıktı faktörü olarak değerlendirilmiştir. 

Bu çalışmada yükseköğretim kurumlarına yönelik olarak geliştirilmesi planlanan 

performans değerlendirme ve ölçme sisteminin bir parçası olarak önerilen ve amacı akademik 

birimlerin etkinliklerinin belirlenmesini sağlamak olan kapsamlı bir VZA modeli sunulmuştur. 

Üniversitelerde fakülteler bünyesinde faaliyet gösteren her bir bölüm için ortak olan 5 adet girdi 

ve 5 adet çıktı faktörü belirlenmiştir.  

Modelin işlerliğinin ve ürettiği sonuçların test edilebilmesi amacıyla fakülte içerisindeki 

bölümler bazında bir de uygulama çalışması yapılmıştır. Bu örnek uygulama çalışmasında, 

geliştirilen VZA modeli kullanılarak Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesindeki 9 adet 

bölümün göreli etkinlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada üretilen sonuçların 

karşılaştırılması bakımından CCR ve BCC olmak üzere iki farklı modelin girdi ve çıktı 
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yönelimli düzenlemeleri ile analiz gerçekleştirilmiştir. Bu analizlerin sonucu olarak 

değerlendirilen bölümlerin etkinlik değerleri hesaplanmış, etkin olmayan bölümler için 

potansiyel iyileştirme oranları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre CCR modeli ile yapılan 

analizde sadece 3 akademik birimin etkinlik değerinin 1 olduğu, BCC modeline göre yapılan 

çözümde ise 2 birim dışında bütün birimlerin etkin olarak değerlendirildiği görülmektedir. Bu 

sonuçtan hareket ile geliştirilen VZA modelinin çözümü için, CCR modelinin BCC modeline 

göre daha verimli çıktılar ürettiği belirlenmiştir. 

Bu çalışma sonucunda VZA yönteminin yükseköğretim kurumlarının performanslarının 

değerlendirilmesi amacıyla kullanılabileceği görülmüştür. İlerleyen çalışmalarda modelin 

üniversite genelinde yapılacak daha kapsamlı bir örnek uygulama ile test edilmesi ve sonuçların 

analiz edilmesi amaçlanmaktadır. 
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ANFIS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN TAHMİN EDİLMESİ: BIST’TE 

TİCARET VE HİZMET SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Ramazan Akbulut* 

Ömer Faruk Rençber** 

ÖZET 

Finansal başarısızlığa maruz kalmış işletmelerin sayısındaki artış, kaynakların etkin 

kullanılmadığının bir göstergesidir. Bu nedenle finansal başarısızlığın tahmin edilmesi 

kaynakların verimli kullanılması bakımdan önem arz etmektedir. Bu çerçevede çalışmada Borsa 

İstanbul’da işlem gören ticaret ve hizmet sektöründeki şirketlerin finansal başarı/başarısızlık 

durumlarının iki yıl önceden tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada 15 şirketin 2013-

2015 yılı verilerine dayanarak 11 finansal rasyosu hesaplanmıştır. Bunlardan 2013-2014 yılları 

verileri ağın eğitmek, 2015 yılı verileri ise ağın sınıflama performansını test etmek amacıyla 

kullanılmıştır. Bunun yanı sıra şirketlerin girdi değişkenlerinden hangisinin sınıflama üzerinde 

en büyük etkiye sahip olduğu tekli, ikili ve üçlü girdili modeller halinde incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda, yöntemin şirketleri %100 oranında doğru sınıflandırdığı, yani iflas etmesi 

muhtemel olan şirketleri en az iki yıl önceden tamamen doğru tahmin edebildiği bulgusuna 

ulaşılmıştır. Aynı zamanda tekli girdili modele göre borç oranının, ikili girdili modele göre borç 

oranı ve alacak devir hızının, üçlü girdili modele göre borç oranı, alacak devir hızı ve stok devir 

hızının finansal başarısızlığı en çok etkileyen değişkenler olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: ANFIS Yöntemi, Finansal başarısızlık, Ticaret ve Hizmet Sektörü, BIST 

Prediction of Financial Failure With ANFIS Method: An Application on Trade and Service 

Sector Quoted on BIST 

Abstract 

The increase in the number of companies which have suffered financial failure is an 

indication that the effective use of resources. Therefore, to estimate of the financial failure is 

important for efficient use of resources. In this context, this study aims to predict  the financial 

success / failure status before two years of companies which include trade and service sector 

quoted on Borsa İstanbul. In this study, 11 financial ratios of 15 companies are calculated based 

on data from the years 2013 to 2015. The data of 2013-2014 year were used to train the network 

and the data of 2015 year were used to test the performance of classification.  As well the input 

variables which have the greatest impact on the classification of companies with the single, 

double and triple-input models are studied. In the result of this study, has reach these findings 

that method has classified the company 100% and completely accurate predictions bankrupt 

companies for at least two years ago. At the same time in a single model based on input rate 

debt, dual-input model based on debt    and receivables turn over ratio, triple-input model based 

on debt ratio, receivables turn over and inventory turnover rate of financial failure has been 

identified as the most effecting variables. 

Keywords: ANFIS Method, Financial Failure, Trade and Service Sector, BIST 
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GİRİŞ 

Bir ülkedeki ekonominin önemli ölçüde işletmelerin performanslarına dayalı olarak 

şekillendiği kabul edildiğinde işletmelerin finansal anlamda başarısızlığının tahmin edilmesinin 

önemi ortaya çıkmaktadır. Finans alanında da finansal anlamda başarısız şirketlerin tahmini en 

çok öne çıkan araştırma alanlarından birisidir. Finansal başarısızlığı öngörebilme yeteneği 

şirketlerin kendileri, potansiyel ve cari yatırımcılar ve borsa düzenleyicileri açısından önem arz 

etmektedir (Alifiah, 2014). Başarısızlık, bir firmanın vadesi gelen finansal yükümlülüklerini 

ödeme yetersizliği olarak açıklanmaktadır. Bir firmanın faaliyetleri açısından başarısızlığının ise 

iflas, tahvillerini ödeyememe, banka hesaplarının açık vermesi veya imtiyazlı pay senetleri 

temettüsünü ödeyememeleri durumlarında söz konusu olduğu ifade edilmiştir (Beaver, 1966: 

71-111). 

Global finans krizi süreci ile birlikte tüm dünyada çok sayıda işletmenin finansal 

başarısızlığa uğrayarak iflaslarını açıkladıkları ya da iflas erteleme talep ettikleri görülmektedir. 

Benzer bir durum Türkiye içinde geçerlidir. Alacak şirketi Euler Hermes tarafından yapılan bir 

çalışmada Türkiye’de 2016 yılında iflasların % 6 artacağı ve bu yıl içerisinde yaklaşık 16.000 

adet firmanın iflas edeceği öngörülmektedir (Kulalı, 2016: 283-291) 

İşletmelerin başarısız olmaları hem kendileri hem de ülke ekonomileri açısından birçok 

olumsuz sonuçları vardır.  İşletmelerin başarısızlıkla birlikte maruz kaldıkları dolaylı ve 

dolaysız maliyetler söz konusudur. Dolaylı maliyetler, oluşan kötü koşulların satışlar ve karlılık 

üzerindeki olumsuz etkileriyle ortaya çıkan maliyetleri oluştururken dolaysız maliyetler ise 

başarısızlık veya iflasta üçüncü şahıslara ödenmesi gereken ücretlerden oluşmaktadır. Ülke 

ekonomileri bakımından ise işletme başarısızlıkları üretim ve istihdam kaybı ve bu olumsuz 

durumun sosyo-ekonomik yapıda ortaya çıkardığı olumsuz etkileridir. Dolayısıyla finansal 

başarısızlığın tahmin edilmesi kaynakların verimli kullanılması bakımdan önem arz etmektedir. 

Bu çerçevede çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören ticaret ve hizmet sektöründeki şirketlerin 

finansal başarı/başarısızlık durumları tahmin edilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, BIST’te işlem gören ticaret ve hizmet şirketlerinin finansal başarı 

durumlarının iki yıl önceden tahmin edebileceği güvenli bir model oluşturmaktır. Bu amaçla 

oran analizi yöntemiyle 2013-2015 yılları arasındaki finansal oranlarına dayanan veri seti 

oluşturulmuştur.  

Uygulama olarak, şirketlerin 2015 yılındaki finansal başarı durumlarını tahmin 

edebilmek için 2013-2014 yılları arasındaki veri seti ile sinir ağı eğitilmiş ve daha sonra 2015 

yılı veri seti ile de test edilmiştir. Çalışmada ayrıca hangi oranın şirketlerin finansal durumlarını 

en çok etkilediği ve yöntemin ne kadar doğru sınıflama yapabildiği incelenmiştir.  

Literatür İncelemesi 

Finansal başarısızlık konusundaki çalışmalar Beaver (1966) ile birlikte artarak devam 

etmektedir. Beaver (1966) çalışmasında 30 finansal oranı altı grupta toplamış ve diskriminant 

analizi sonucunda bu oranlardan nakit akışı/toplam borç değişkeninin finansal başarısızlığı 

tahmin etmede kullanılabileceğini ifade etmiştir.  

Selimoğlu ve Orhan’a göre (2015) finansal başarısızlık nedenleri makroekonomik 

etkenler, siyasi ve hukuki etkenler, sosyal etkenler, pazarın yapısı ve doğal etkenlerdir. 

Çalışmalarında BİST’te işlem gören dokuma, giyim eşyası ve deri işletmelerinde finansal 

başarısızlıkları hangi oranla doğru bir şekilde tahmin edilebileceğini incelemişlerdir. Toplamda 

23 adet finansal oranın kullanıldığı analizde yedi oranın başarısızlık tahmininde anlamlı bir 
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etkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Aynı zamanda bu 7 oranı kullanarak diskriminant 

analizi uygulanmışlar ve şirketlerin %92 oranında doğru sınıflandırıldığı sonucuna 

ulaşmışlardır.  

Cengiz vd. (2015), finansal başarısızlığı işletmenin faaliyetinin sona ermesi veya 

finansal anlamda yeniden yapılanması olarak tanımlamaktadırlar. Çalışmalarında likidite 

oranları, finansal yapı oranları, devir hızı oranları ve karlılık oranları değişkenleri ve alt oranları 

kullanarak faktör analizi ve diskriminant analizi uygulamışlardır. Buna göre değişkenlerin 

finansal başarısızlığı altı faktör altında açıklayabildiği ve diskriminant analizi sonucunda 

şirketlerin %92,8 oranında doğru sınıflandırıldığı sonucuna ulaşmışlardır.  

Hajiamiri vd. (2014), çalışmalarında iflas tahmininde yapay zekâ yöntemlerinden 

genetik algoritma yöntemini kullanmışlardır. Buna göre 2001-2011 yılları arasında iflas eden/ 

etmeyen 140 şirket ele alınmış ve yöntemin şirketlerin iflasını iki yıl önceden %96.44, bir yıl 

önceden %97.64 ve aynı yıl içerisinde %95.53 oranında doğru olarak sınıfladığını bulmuşlardır. 

Kaygın vd. (2016), çalışmalarında CHAID, C5.0 ve lojistik regresyon analizini 

kullanarak 2010-2013 yılları arasında kesintisiz olarak BIST’te işlem gören 143 şirketin finansal 

başarı durumlarını sınıflamayı amaçlamışlardır. Uygulama sonucunda başarılı tahmin olarak 

2012 yılı doğru sınıflama oranı CHAID analizine göre %83.33, C5.0’a göre %88.89 ve lojistik 

regresyon analizine göre %94.44 olarak bulmuşlardır. Buna göre lojistik regresyon analizinin 

karar ağacı algoritmalarından daha başarılı sınıflama yaptığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Kulalı (2016), finansal başarısızlığın net bir tanımının bulunmamasıyla birlikte iflas ile 

yakın bir anlama gelebileceğini ifade etmiştir. Çalışmasında Altman Z skor modeline göre 

şirketlerin finansal başarısızlık riskinin tahmin edilmesini amaçlamıştır. Buna göre 2000-2013 

yılları arasında Borsa İstanbul’da işlem gören ve iflas etmiş olan 19 şirket için yapılan uygulama 

sonucunda Altman Z skorunun şirketlerin iflasından bir yıl öncesinden %95 oranında, iki yıl 

öncesinden %90 oranında doğru tahmin ettiği sonucuna ulaşmıştır.  

Literatürde şirketlerin başarı durumlarına göre sınıflandırılmasında yapay zekâ 

uygulamaları yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bunlardan Akkaya vd. (2009) yaptıkları 

çalışmada işletmelerin finansal başarısızlık tahmininde yapay sinir ağları yöntemini 

kullanmışlardır. Yazarlar, Tekstil ve Kimya Petrol ve Plastik sektörlerinde yaptıkları 

uygulamada yöntemin doğru sınıflandırma oranını %81 olarak bulmuşlardır. 

Çelik (2010), çalışmasında bankaların finansal başarısızlıklarının tahmininde kullanılan 

geleneksel ve yeni yöntemlerin doğru sınıflandırma oranlarını karşılaştırmıştır. Erken uyarı 

modeline dayanan tahmin sonucunda şirketleri finansal başarı durumlarını diskriminant 

analizinin %92, yapay sinir ağlarının ise %100 oranında doğru sınıflama yapabildiği sonucuna 

ulaşmıştır. 

Öcal vd. (2015), karar ağaç diyagramı yöntemini kullanarak şirketlerin finansal 

başarısızlıklarını tahmin etmeyi amaçlamışlardır. BIST’te işlem gören imalat şirketleri üzerine 

yapılan uygulamada 2007-2013 yılları arasındaki verilere dayanarak şirketlerin %88,5’inin 

doğru sınıflandığını ifade etmişlerdir. 

Yakut ve Elmas (2013), BIST’te işlem gören sanayi işletmelerinin finansal 

başarısızlığın tahmininde diskriminant analizi ve CHAID analizi uygulaması yapmışlar ve iki 

yöntemin sınıflandırma performanslarını karşılaştırmışlardır. Buna göre veri madenciliği 

uygulaması olan CHAID analizinin şirketleri %98,21, diskriminant analizinin %87,5 oranında 

doğru sınıflandırdığı sonucuna ulaşmışlardır. 
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YÖNTEM 

ANFIS, Türkçe karşılığı Uyarlamalı Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi olarak 

çevrilen Adaptive Neural Fuzzy Inference System ifadesinin baş harfleridir. Yöntem, temel 

olarak Bulanık Çıkarım Sistemi’nin (Fuzzy Inference System) adaptif ağlara uyarlanmış halidir. 

Melez öğrenme algoritması temelinde ANFIS, bulanık eğer-ise kuralları ile yapay zekâ 

düşüncesini yansıtan girdi çıktı yapısını ortaya koymaktadır. 

Günümüzde ANFIS yöntemi sınıflama ve örüntü tanıma konularında sıklıkla 

kullanılmaktadır. Özkan ve İnal (2014) tedarik zinciri yönetiminde çok kriterli karar tekniği 

olarak ANFIS yöntemini kullanmışlardır. Buna göre tedarik zincirinde en önemli kriteri bulmak 

için kalite, teslimat, teknoloji, fiyat ve lokasyon değişkenlerini ele almış, çıkan sonuçları yapay 

sinir ağları ile karşılaştırmış ve sonuç olarak ANFIS yönteminin yapay sinir ağlarından daha 

doğru sonuç verdiği sonucuna ulaşmışlardır.  

Boyacıoğlu ve Avcı (2010), altı makroekonomik değişkeni kullanarak BIST’te işlem 

gören Ulusal 100 endeksine göre hisse senedi aylık getiri tahmininde ANFIS yöntemini 

kullanmışlardır. Gauss öğrenme algoritmasına göre eğitilen ağın %98,3 oranında doğru 

tahminde bulunduğunu ifade etmişlerdir. 

 

Şekil 1. ANFIS yapısı 

Şekil 1’e göre 2 girdi ve 1 çıktılı adaptif sinir ağ modeli yer almaktadır. Buna göre 

sistem toplamda 6 katmandan oluşmaktadır. Bu katmanlardan birincisi girdi değişkenlerin ağa 

tanıtıldığı giriş katmanı, ikincisi ise girdi değerlerine bulanık mantığın uygulandığı 

bulanıklaştırma katmanıdır. Üçüncü katman kural katmanı olup burada daha önce belirlenen 

Sugeno tipi kural yapısı oluşturulur. Dördüncü katman normalizasyon katmanı olup buraya 

gelen her değer giriş değer kabul edilmekte ve her kuralın eşik değeri hesaplanmaktadır. Beşinci 

katman durulaştırma katmanı olup burada her düğümde verilen kuralın ağırlıklandırılmış sonuç 

değerleri hesaplanmaktadır. Altıncı katman ise ağa sunulan girdilerin gerçek çıktılara 

dönüştürülmesine yarayan sonuç katmanıdır. 

ANFIS metodu ile analiz yapılırken aşağıdaki adımlar uygulanır; 

Adım 1: Veri seti eğitim ve test amaçlı olmak üzere iki gruba ayrılır. 

Adım 2: Ağın eğitiminde kullanılacak üyelik fonksiyonunu tespit edebilmek için her bir 

fonksiyon önceden ayrı ayrı uygulanır.  
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Adım 3: Eğitimi tamamlanan ağa test verileri tanımlanır ve sonuç üretmesi beklenir. Bunun 

ardından da tahmini sonuçlar ile gerçek sonuçlar karşılaştırılır.  

Yöntemin uygulaması için özel yazılımlar geliştirilmiş olsa da bu çalışmada MATLAB 

yazılımından yararlanılmıştır. 

Uygulama 

Araştırmanın Amacı ve Değişkenler 

Çalışmada şirketlerin finansal başarı durumlarının iki yıl önceden tahmin edilebilmesi 

ve başarı durumlarını etkileyen oranların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Borsa 

İstanbul’da ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 8adet karlı (başarılı), 7adet zarar 

(iflas) etmiş (başarısız) şirketin 2013-2014 yılları arasındaki verileri kullanılarak 2015 yılındaki 

finansal başarı/başarısızlık durumu tahmin edilmiştir. Çalışmaya dâhil edilen başarısız şirketler 

olarak iki yıl veya daha fazla üst üste zarar etmiş, başarılı şirketler olarak sürekli kar etmiş 

şirketler alınmıştır.  

Literatürde finansal başarı durumunun tahmin edilmesinde genellikle benzer finansal 

oranlar kullanılmıştır. Bu oranlar likidite, finansal yapı, karlılık ve faaliyet oranı olarak 

sıralanabilir. Bu çalışmada kullanılan değişkenler Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Finansal Oranlar 

1.Borç oranı: Toplam borç / Toplam varlık 

2.Toplam aktif devir hızı: Net satışlar/ Toplam varlık 

3.Cari oran: Cari varlıklar/Kısa vadeli borçlar 

4.Likidite Oranı : (Cari varlıklar – Stoklar) /Kısa vadeli borçlar 

5.Aktiflerin karlılığı: Net kar/Toplam varlıklar  

6.Stok Devir Hızı: SMM / Stoklar 

7.Alacak Devir Hızı: Net Satışlar / Ticari Alacaklar 

8.Döner varlık devir hızı: Net satışlar / Döner varlıklar  

9.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Öz sermaye 

10. Net kar Marjı: Net Kar/Satışlar 

Analiz ve Bulgular 

ANFIS uygulamasında veri seti, eğitim ve test olarak iki kısma ayrılmaktadır. Bu 

nedenle çalışmanın veri setinde bulunan 2013-2014 verileri eğitim, 2015 yılı verileri de test 

amaçlı kullanılmıştır. Buna göre amaç, öncelikle ağın eğitilmesi ve eğitilen ağın ne kadar doğru 

sınıflama yapabildiğinin test edilmesidir. Ağın eğitiminde bulanık mantık uygulaması için her 

girdi bir fonksiyon ile bulanıklaştırılmakta ve buna göre çıktı üretmektedir. Bu çalışmada her 

girdi değişkeni için 2 adet üyelik fonksiyonu tanımlanmış olup 11 girdi değişkeni olduğu için 

ağın yapısında toplamda 2048 (211) kural yer almaktadır. 

 ANFIS yönteminde hangi değişkenin çıktıyı ne düzeyde etkilediğini görebilmek için 

değişkenler tekli veya çoklu modeller halinde analize girilir ve çıktıyı tahmin etmesi sağlanır. 

Bu modellerden en düşük hata düzeyi olan değişken grubu aynı zamanda çıktıyı en çok 

etkileyen girdi olarak kabul edilir. Bu işlem MATLAB yazılımında “exhsrch” koduyla 

yapılmıştır. 

 

 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

773 

 

Tablo 2. Tek Girdili Modeller Performans Testi Sonuçları 

1.Borç oranı: Toplam borç / Toplam varlık Eğitim=0.2101, test=0.2150 1 

2.Toplam aktif devir hızı: Net satışlar/ Toplam varlık Eğitim=0.2268, test=0.2556 3 

3.Cari oran: Cari varlıklar/Kısa vadeli borçlar Eğitim=0.2367, test=0.2682 9 

4.Likidite Oranı : (Cari varlıklar – Stoklar) /Kısa vadeli borçlar Eğitim=0.2358, test=0.2654 10 

5.Aktiflerin karlılığı: Net kar/Toplam varlıklar  Eğitim=0.2218, test=0.2496 2 

6.Stok Devir Hızı: SMM / Stoklar Eğitim=0.2350, test=0.2708 8 

7.Alacak Devir Hızı: Net Satışlar / Ticari Alacaklar Eğitim=0.2332, test=0.2789 6 

8.Döner varlık devir hızı: Net satışlar / Döner varlıklar  Eğitim=0.2329, test=0.2702 4 

9.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Öz sermaye Eğitim=0.2292, test=0.2586 7 

10. Net kar Marjı: Net Kar/Satışlar Eğitim=0.2334, test=0.2599 5 

 Tablo 2’de hangi değişkenin çıktıyı ne düzeyde etkilediği gösterilmektedir. Buna göre 

hata oranı en düşük değişken çıktıyı en çok etkileyen değişken olarak değerlendirilmektedir. 

Tablo 2’deki analiz sonuçlarına göre bir şirketin finansal başarı durumunu en çok etkileyen ve 

belirleyen değişken borç oranıdır. Bunu aktiflerin karlılığı ve toplam aktif devir hızı takip 

etmektedir. En az etkiye sahip değişkenler ise likidite oranı ve cari orandır. Benzer şekilde 

değişkenler ikili grup halinde çıktıdaki etki düzeyleri incelendiğinde elde edilen sonuç aşağıdaki 

gibidir. Finansal başarı durumunu en çok etkileyen değişkenin borç oranı olması teorik olarak 

finansal anlamda iflas kavramını teyit etmektedir.  Finansal anlamda işletmenin vadesi gelen 

borçlarını ödeyememesi işletmenin teknik likiditesini kaybetmesi olarak tanımlanırken işletme 

borçlarının toplam varlık değerinden daha fazla olması durumunda teknik likiditeden daha kötü 

bir durum olan iflas söz konusu olmaktadır (Ceylan ve Korkmaz, 2010: 378-379).  

Tablo 3. İkili Girdili Modeller Performans Testi Sonuçları 

Model 1: Girdi1 Girdi2  Eğitim=0.1883, Test=0.1681 

Model 2: Girdi1 Girdi3  Eğitim=0.1885, Test=0.1854 

Model 3: Girdi1 Girdi4  Eğitim=0.1745, Test=0.1768 

Model 4: Girdi1 Girdi5  Eğitim=0.1870, Test=0.1955 

Model 5: Girdi1 Girdi6  Eğitim=0.1754, Test=0.1656 

Model 6: Girdi1 Girdi7  Eğitim=0.1381, Test=0.1053 

Model 7: Girdi1 Girdi8  Eğitim=0.1838, Test=0.1783 

Model 8: Girdi1 Girdi9  Eğitim=0.1962, Test=0.1934 

Model 9: Girdi1 Girdi10  Eğitim=0.1757, Test=0.1861 

Model 10: Girdi2 Girdi3  Eğitim=0.2199, Test=0.2467 

 Finansal başarısızlığın belirlenmesinde önem derecesi bakımından borçlanmadan sonra 

aktif karlılığı ve aktif devir hızı oranlarının gelmesi bu iki oranın işletmelerin toplam 

performanslarını yansıtan göstergeler olması açısından iflasta da belirleyici değerler olduğu 

gerçeğini ifade etmektedir.  

 Diğer bir ifade ile işletmelerle ilgili tüm paydaşların işletmeler hakkında karar verirken, 

analiz ederken, işletmelerin toplam borç düzeylerini, toplam dönemsel gelirlerini toplam 

varlıklarıyla karşılaştıran göstergeleri dikkate almaları gerektiği ortaya çıkmaktadır.  

Tablo 3’e göre çıktıyı en çok etkileyen ikili değişken grubu model 6’da elde edilmiş olup 

değişkenler sırasıyla borç oranı-alacak devir hızı, borç oranı-likidite oranı ve borç oranı-stok 

devir hızıdır.  
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Şekil 2. Üçlü Girdili Modeller Performans Testi Sonuçları 

 Girdilerin üçerli gruplar halinde çıktıyı etkileme 

düzeyleri incelendiğinde etki düzeylerine göre değişken grupları sırasıyla borç oranı-stok devir 

hızı-alacak devir hızı, borç oranı-alacak devir hızı-döner varlık devir hızıdır. 

ANFIS Tahmin Modelinin Oluşturulması ve Test Edilmesi 

Uygulama, bulanık mantık ile yapay sinir ağlarını birlikte içermektedir. Bu nedenle 

sistemin yapısında bulanıklaştırma sürecinde hangi fonksiyon ile verilerin bulanıklaştırılacağı 

ve nasıl eğitileceği bir sorun olarak görülmektedir.  

Tablo 4. Üyelik Fonksiyonları Hata Oranı 

Üyelik Fonksiyonu Eğitim Hata Oranı Epoch Sayısı  

Trimf 0,0067218 30 

Trapmf 0,13514 30 

Gbellmf 0,00072078 150 

Gaussmf 0,00080138 150 

Gauss2mf 0,0026919 60 

Pimf 0,0374537 60 

Dsigmf 0,0231412 60 

Psigmf 0,163616 60 

Dolayısıyla literatürde genellikle eğitim veri seti öncelikle her bir bulanık fonksiyona 

göre eğitilmekte ve en düşük RMSEA (En küçük kareler hatası) hangi fonksiyon ile elde edilirse 

o kullanılmaktadır. 
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Tablo 4’te her üyelik fonksiyonuna göre ağın eğitimindeki hata düzeyi gösterilmektedir. 

Buna göre ağın eğitimindeki hata oranı sabitleştiği anda eğitim sona erdirilmiştir. Tabloya göre 

en düşük hata oranı 150 çevrimde gbellmf (çan eğrisi) fonksiyonu ile elde edilmiştir.  

 

Şekil 3. Ağın Eğitim Görüntüsü 

 Şekil 3’e göre ağ 150 çevrimde yeterli düzeyde hataya ulaşmıştır. Ağın eğitiminde 

perakende sektöründe 2 yıl üst üste finansal anlamda başarısız olmuş (zarar etmiş) 7 adet şirket 

ile kar etmiş 8 adet şirketin 2013 ve 2014 yılı verileri kullanılmıştır.  

 Amaç, 2013 ve 2014 yılı verilerine dayanarak şirketlerin kar/zarar durumları ile ağın 

eğitilmesi ve 2015 yılı verilerine göre sonucun tahmin edilmesidir. Bu bağlamda çalışmada 

kullanılan şirket isimleri aşağıdaki tablodaki gibidir. Tablo 5’e göre 1 sayısı 2 yıl üst üste kar 

eden şirketleri gösterirken 2 ise zarar etmiş ve finansal anlamda başarısız kabul edilmiş 

şirketleri ifade etmektedir. 

Tablo 5. Çalışmada kullanılan şirket listesi 

 Şirket Adı Sınıf 

Karlışirketler 

Avrasya Petrol 1 

Doğuş Otomotiv 1 

Marmaris Altın Yunus 1 

Net Turizm 1 

PergamonDış Ticaret 1 

Tek Art 1 

TGS dış ticaret 1 

Uzer Taş Gıda 1 

Zarar eden (iflas etmiş) şirketler 

Altın Yunus Çeşme 2 

Etiler Gıda 2 

MetemturOtelcilik 2 

MilpaTicaret 2 

Ulaşlar Turizm 2 

Ütopya Turizm 2 

Vakko Tekstil 2 
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Şekil 4. Test edilen şirketlere ilişkin sonuç ekranı 

 Şekil 4’e göre ANFIS uygulaması sonucunda test edilen 15 şirketin tamamının 2015 

yılındaki kar/zarar sınıflama durumu tamamen doğru tahmin edilmiştir. Bu da yöntemin ne 

kadar doğru sınıflama yapabileceğini göstermektedir.  

SONUÇ 

 Çalışmada BİST’ekote olmuş ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 

finansal başarısızlıklarını tahmin etmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda şirketlerin 2013-2014 

finansal oranlarına dayanarak 11 girdi ve 1 çıktı değişkeni ile ANFIS uygulaması yapılmıştır.  

Uygulama sonucunda şirketler, kar/zarar durumuna göre tamamen doğru olarak tahmin 

edilmiştir. Bu durum yöntemin sınıflama probleminde kullanışlı olduğunu göstermektedir. Aynı 

zamanda şirketlerin finansal başarı durumunu en çok etkileyen değişkenler de incelenmiş ve 

tekli bakıldığında sırasıyla borç oranı, aktiflerin karlılığı ve toplam aktif devir hızının en yüksek 

etkiye sahip olduğu bulunmuştur.  
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 Değişkenler ikili bakıldığında borç oranı-alacak devir hızı, borç oranı-likidite oranı ve 

borç oranı-stok devir hızının çıktıyı en çok etkileyen değişkenler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Üçerli gruplar halinde incelendiğinde ise en çok etkileyen değişken grupları sırasıyla borç oranı-

stok devir hızı-alacak devir hızı, borç oranı-alacak devir hızı-döner varlık devir hızıdır. 

 Finansal başarısızlığın belirlenmesinde önem derecesi bakımından borçlanmadan sonra 

aktif karlılığı ve aktif devir hızı oranlarının gelmesi bu iki oranın işletmelerin toplam 

performanslarını yansıtan göstergeler olması açısından iflasta da belirleyici değerler olduğu 

gerçeğini ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile işletmelerle ilgili tüm paydaşların işletmeler 

hakkında karar verirken, analiz ederken, işletmelerin toplam borç düzeylerini, toplam dönemsel 

gelirlerini toplam varlıklarıyla karşılaştıran göstergeleri dikkate almaları gerektiği ortaya 

çıkmaktadır.  
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BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAĞAZALARIN FİNANSAL 

PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ ve ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ 

İLE ANALİZİ 

Engin KARAKIŞ* 

Ziya Gökalp GÖKTOLGA** 

ÖZET 

Bu çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören büyük ölçekli mağazaların finansal 

performansları çok kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Süreci ve Gri İlişkisel 

Analiz yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Bu amaçla sektörde faaliyet gösteren firmaların 2013-

2015 yılları arasındaki finansal tablo verileri kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Öncelikle 

Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemi ile kriter olarak kullanılan finansal oranların önem dereceleri 

tesbit edilmiş, daha sonra Gri İlişkisel Analiz yöntemi uygulanarak firmaların performanslarına 

yönelik gri ilişkisel dereceler hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda önem ağırlığı en fazla olan 

kriterler, karlılık oranları ve verimlilik oranları olarak bulunmuştur.  Firmaların performans 

sıralamasında Tesko-Kipa, Boyner, Teknosa ve Migros firmaları yüksek finansal performansa 

sahip firmalar olarak öne çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Prosesi, Gri İlişkisel Analiz, Finansal 

Performans Ölçümü, Çok Kriterli Karar Verme.  

ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF LARGE-SCALE COMPANIES OF RETAIL IN BORSA 

ISTANBUL WITH GREY RELATİONAL ANALYSIS AND ANALYTIC HIERACHY PROCESS 

ABSRACT 

The aim of this study is to determine the financial performance of  Large-Scale 

Companies of Retail in Borsa İstanbul with Analytic Hierarchy Process and Grey Relational 

Analysis which are Multi Criteria Decision Making (MCDM) methods. In this aim, the financial 

ratio analysis of these companies is made by using the financial statements between the years of 

2013-2015 and the obtained data have been evaluated with Analytic Hierarchy Analysis and 

Grey Relational Analysis. Primarily, the weights of criteria has been determined by using 

Analytic Hierarchic Process, then the grey relational degrees have been calculated with Grey 

Relational Analysis in order to measure the financial performance. Consequently; ıt was seen 

that profitability and efficiency ratios are most important criteria. Company performance 

rankings Tesko-Kipa Boyner, Teknosa and Migros companies have emerged as companies with 

high financial performance. 

Key Words: Analytic Hierarchy Process, Grey Relational Analysis, Evaluation of 

Financial Performance, Multi Criteria Decision Making. 
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GİRİŞ 

 Borsa istanbul’da işlem gören hakla açık firmaların finansal performanslarının 

değerlendirilmesi, başta finansal yatırımcılar olmak üzere firma yöneticileri, ortaklar, kreditör 

kuruluşlar, firmanın ilişkili olduğu diğer firmalar için önem taşımaktadır. Firmaların finansal 

performans değerlendirmesi pek çok kriteri içerdiğinden çok kriterli karar problemi olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla çok kriterli karar verme yöntemlerinin finansal performans 

analizlerinde kullanıldığı görülmektedir.   

 Çok hızlı değişen para ve sermaye piyasalarında, firmaların finansal yapılarının bilimsel 

yöntemlerle incelenerek bilgiler sunulmasının ilgililer için çok önemli olduğu görülmektedir. 

Ancak firmaların finansal analizi ile ilgili değerlendirmeleri yaparken birbiri ile çelişen ve çok 

sayıda kriter söz konusu olduğundan, çok kriterli karar verme tekniklerinin kullanılması doğru 

bir yaklaşım olarak görülmektedir. Çok kriterli karar verme yöntemlerinin işletme ve finans 

alanındaki karar problemlerinde kullanıldığı görülmektedir. Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), 

Analitik Network Prosesi(ANP), Multiple Attribute Utility Theory(MAUT), The Preference 

Ranking Organization Methods for Enrichment Evaluation(PROMETHEE), Technique for 

Order Preference by Similarity to İdeal Solution(TOPSIS), Data Envolepment Analysis (DEA) 

Grey Relational Analysıs kullanılan çok kriterli karar verme karar yöntemlerinden bazılarıdır. 

Bu çalışmada Borsa İstanbul’da işlem büyük ölçekli mağazaların finansal performanslarının çok 

kriterli karar verme tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Grey Relational 

Analysis (GİA) yöntemleri ile incelenmesi amaçlanmıştır. 

 Çalışmada öncelikle perakende sektörü hakkında bilgi verilmiş ve ekonomi için önemi 

kısaca açıklanmıştır. İkinci olarak finansal analizde kullanılan oranlar açıklanmıştır. Daha sonra 

AHP ve GİA yöntemlerine ilişkin bilgi verilerek büyük Borsa İstanbul’da işlem gören dokuz 

büyük ölçekli mağazanın 2013-2015 yılları arasındaki finansal performans analizi yapılmıştır. 

Analiz kriter olarak kullanılan finansal oranların önem ağırlıklarının AHP ile firmaların 

performans sıralamasının GİA ile yapıldığı bütünleşik bir karar modeli ile yapılmıştır.      

I. BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAĞAZALAR  

Küçük ve geleneksel dağıtım kanallarına göre önemli rekabet üstünlüğüne sahip olan 

büyük ölçekli mağazaların dünyada 20. Yüzyılın başlarında ortaya çıkmaya başladığı 

görülmektedir. Ülkemizde 1990’lı yıllar büyük ölçekli mağazaların, öncelikle büyük şehirlerde 

olmak üzere ülke çapında faaliyet göstermeye başladığı yıllar olmuştur. Perakendecilik sektörü 

içinde büyük mağazaların ortaya çıkmasının ya da geleneksel perakende satış noktalarının 

büyük marketlere dönüşerek büyümesinin çok çeşitli nedenleri olduğu görülmektedir.  Büyük 

ölçekli perakendeciliğin gelişiminde demografik nedenler, ekonomik nedenler, kişi başına 

gelirdeki artış, çalışma hayatındaki değişiklere bağlı olarak yaşanan sosyal ve kültürel 

değişimler, teknolojik gelişmeler, ulaşımdaki gelişmeler, kentleşme hukukî ve politik çevre 

olmak üzere pek çok neden etkilidir(Tek, 2001:5). Firma temelinde büyük mağazaların ortaya 

çıkışına bakıldığında ölçek ve alan ekonomilerinden yararlanma ve tek duraklı alışverişin 

yaygınlaşması öne çıkan nedenlerdir. Ayrıca perakendecilik teknolojilerindeki gelişmeler firma 

ve mağaza temelinde ölçek ekonomilerinden elde edilen kazanımları artırmış, özel markalı 

ürünlerin ticareti, üreticiler karsındaki pazarlık gücünü ve kârlılığı yükselten bir unsur olarak 

büyük ölçekli perakendecilerin gelişiminde önemli rol oynamıştır(Gürsel, 2009:409).  

Büyük ölçekli mağazaların gelişimi ve yaygınlaşmasına başta kentleşme olmak üzere 

pek çok açıdan eleştiriler de getirilmektedir. Büyük ölçekli tüketim mekânlarının gelişiminin, 

kent merkezlerinin kültürel ve ticari işlerliğini azalttığı, geleneksel ve yerel perakende işgücü 
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yapısını bozduğu, bulunduğu kentsel doku içerisindeki arazi kullanım yapısını ve trafik 

yoğunluğunu değiştirdiği ve çoğu zaman yerleşim yerlerinin mimari kimlik ve dokusu ile 

uyuşmadığı eleştirileri öne çıkan önemli bir konudur(Kompil ve Çelik, 2009:91). Ayrıca 

geleneksel perakende satış kanalları olan mahalle bakkalı, kasabı, manavı, fırını gibi küçük satış 

noktalarının büyük mağazalar karşısında zayıflaması ve kaybolmaları, bunların ekonomik 

birimler olmak yanında sosyal dokuyu oluşturan, sosyal hayatın geliştiği yerler olmaları nedeni 

ile de eleştirilmektedir.  

Ekonominin kendi kuralları çerçevesinde tüketim kanallarının geliştiği ve değiştiği 

görülmektedir. Geleneksel perakende sektöründeki kişisel ilişkiler yerini hız, zaman, verimlilik 

gibi kavramlara dayanan kurumsal ilişkilere bırakmaktadır. Büyük mağazalar ekonominin kendi 

doğası ve kuralları içerisinde gelişen ve geleneksel perakendeciler karşısında sahip oldukları 

çok büyük rekabet avantajları ile tüketicilere ihtiyaç duydukları her şeyi bir anda ve bir arada ve 

daha ucuza sunan mekânlardır. Perakendecilik sektörünün en önemli kuruluşları olan büyük 

ölçekli mağazaların perakendecilik sektöründeki pazar paylarını giderek arttırdıkları 

görülmektedir. Büyük ölçekli mağazalar ülkemizde giderek yaygınlaşmakta yeni mağazalar 

açarak şube sayısını arttırmaktadır.   

Türkiye’de perakende sektörünün alış veriş merkezi yatırımları ile hız kazanarak devam 

ettiği ve ekonomi içindeki öneminin giderek arttığı görülmektedir. Türkiye’de toptan ve 

perakende ticaretin toplam ekonomi içindeki payının, Avrupa Birliği içindeki ülke ekonomileri 

ile paralel olduğu, öte yandan Avrupa Birliği ülkelerinde modern perakende sektörünün payı, 

toplam perakende sektörünün %80-90’ına yakın iken, Türkiye’de bu oranın %40-42 aralığında 

olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de perakende sektörünün yaklaşık %60’ının geleneksel, 

%40’ının ise modern (organize) perakende sektörüne ait olduğu tahmin edilmektedir. 

Türkiye’de perakende sektörü 2011 yılı cirosu, TÜİK ticaret ciro verileri baz alınarak yapılan 

hesaplamada 191 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Organize perakende 81 milyar 

dolarlık büyüklüğü ile toplam perakende sektörü içindeki payı %42’dir(TOBB Perakendecilik 

Sektör Raporu, 2012:6-8). 

Çalışmada ekonomik ve sosyal hayatın giderek artan bir şekilde önemli mekânları 

haline gelen ve Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren büyük ölçekli mağazaların finansal 

performansları Analytic Hierarchy Process (AHP) ve Gri Sistem Teorisine dayanan Grey 

Relational Analysis (GİA) bütünleşik karar modeli ile değerlendirilmiştir. Finansal performans 

analizinde kriter olarak 17 adet finansal oran kullanılmıştır. Çalışma ile başta finansal 

yatırımcılar olmak üzere ekonomideki karar birimlerine etkin karar almayı sağlayacak alternatif 

karar destek yöntemleri sunmak amaçlanmıştır.   

Çok kriterli karar verme yöntemlerinden GİA’nın doğa ve sosyal bilim alanlarında pek 

çok karar probleminin çözümünde uygulanmış olduğu görülmektedir. Literatür taramasında 

finansal performans ölçümü konusunda çok kriterli karar verme yöntemlerinden GİA ile 

yapılmış olan çalışmalara değinilmiştir. Literatürde finansal performans ölçümünün ÇKKV 

yöntemleri kullanılarak yapıldığı çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan GİA 

yöntemi ile yapılmış çalışmalara bakıldığında;  

Oral (2016), Borsa İstanbul’da işlem gören 4 adet spor klubünün 2010-2014 yılları 

arasındaki finansal performansını 10 adet finansal oran kullanarak GİA ile incelemiştir. 

Meydan vd. (2016), Borsa İstanbul’da işlem gören 10 gıda işletmesinin finansal 

performansını 20 adet finansal oran kullanarak GİA yöntemiyle değerlendirmişlerdir. 
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Güneysu vd. (2015), Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ticari bankaların 

2010-2014 yılları arasındaki finansal performanslarını, 16 adet finansal oran kullanarak AHP ve 

GİA ile incelemişlerdir.  

Bektaş ve Tuna (2013), GİA ile Borsa İstanbul’da gelişen işletmeler piyasasında işlem 

gören firmaların performanslarını 6 adet finansal oran kullanarak incelemişlerdir.  

Ecer ve Günay (2014), Borsa İstanbul’da işlem göre turizm firmalarının finansal 

performanslarını belirledikleri 17 adet finansal oran kullanarak GİA yöntemi ile analiz 

etmişlerdir.   

Tayyar vd. (2014), Borsa İstanbul’da işlem gören bilişim ve teknoloji firmalarının 

finansal performanslarını AHP ve GİA yöntemi ile incelemişlerdir.  

Özçelik ve Öztürk (2014), GİA ile bankaların performansı, 3 finansal, 2 sosyal ve 4 

çevresel orana göre analiz edilmiş ve sıralanmıştır. 

Ecer (2013), 11 özel banka 2008-2011 yılları arasındaki performanslarına göre 12 

finansal oran kullanılarak GİA yöntemine göre değerlendirilmiştir.  

Peker ve Baki (2011), Türkiyede’ki sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların 

performanslarını 10 adet finansal oran kullanarak GİA yöntemi ile analiz etmişlerdir. 

Uçkun ve Girginer (2011), GİA ile 3 kamu bankası ve 10 özel banka, 14 finansal orana 

göre finansal performanslarına göre sıralanmıştır. 

Chaang ve Kun (2007), yaptıkları çalışmada Tayvan’da girişim sermayesi işletmelerinin 

finansal performansını etkileyen önemli değişkenleri ve diğer finansal göstergeleri bulmak için 

GİA yöntemini kullanmışlardır.  

II. BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAĞAZALARIN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİNDE KULLANILAN 

ORANLAR 

İşletmelerin mali tablolarında yer alan iki kalem arasında kurulan basit matematiksel 

ifadeye oran ve hesaplanan oranların yorumlanması ve değerlendirilmesine oran analizi 

denilmektedir(Akgüç, 1995:345). Firmaların finansal performans analizinde temel mali tablolar 

olan bilanço ve gelir tablosu ile ek mali tablolardan yararlanarak çok sayıda oran hesaplamak 

mümkündür. Ancak oranların sayısından çok, anlamlı finansal oranlar hesaplamak gerçekçi bir 

analiz açısından önemlidir(Çabuk ve Lazol, 2008:174). Birbiriyle ilgili ve zaman zaman 

çelişkili çok sayıdaki oranın işletme hakkındaki sorulara anlamlı cevaplar verecek şekilde 

yorumlanması gereklidir. Finansal performans ölçümünde hesaplanan oranları dört grupta 

incelemek mümkündür. Çalışmada kriter olarak kullanılan on yedi finansal oran, finansal oran 

grupları bazında kısaca aşağıda verilmiştir. 

LİKİDİTE ORANLARI 

Likidite oranları işletmelerin kısa vadeli borç ödeme gücünü ve çalışma sermayelerinin 

likit olma özelliğini ölçen oranlardır. Bu oranların yüksek olması kredi verenler ve satıcılar için 

bir güven unsurudur. İşletmelerde bu oranın yetersizliği finansal krizlere neden olurken günlük 

faaliyetlerin aksamasına neden olur.  

Çalışmada Likidite oranı, Asit Test Oranı, Nakit Oranı ve Stok Bağımlılık oranı olmak 

üzere dört Likidite oranı finansal performans ölçümünde kriter olarak hesaplanmıştır.  
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MALİ YAPI ORANLARI 

Mali yapı oranları işletmelerde üçüncü şahısların işletmenin varlıkları üzerindeki 

haklarının ne ölçüde olduğunu ölçen oranlardır. Bu oranlar işletmelerde uzun vadeli borçlanma 

yeteneğini ve uzun vadeli borç ödeme gücünü ölçen oranlarıdır.  

Çalışmada mali yapı diğer bir ifade ile mali güç Aktif Devir Hızı, Özsermaye Devir 

Hızı, Alacak Devir Hızı ve Stok Devir Hızı oranları hesaplanarak analiz edilmiştir.  

FAALİYET(VERİMLİLİK) ORANLARI 

Verimlilik ve çalışma oranları olarak da adlandırılan faaliyet oranları işletmelerin sahip 

oldukları varlıklarını ne ölçüde verimli kullanıldığını ölçen finansal oranlarıdır. Bu oranlarının 

sonucunun olabildiğince yüksek çıkması tercih edilir. Verimlilik eldeki kaynakların etkin 

kullanılıp kullanılmadığını ölçmesi bakımından önemlidir. Sahip olunan varlıkların büyüklüğü 

yanında verimliliği de karlılık açısından son derece önemlidir.  

Çalışmada verimlilik ölçümü için Toplam Borç/Toplam Aktif Oranı, Borç/Özsermaye 

Oranı, Duran Varlık/Devamlı Sermaye Oranı ve Kısa Vadeli Yab.Kay./Toplam Aktif Oranı 

olmak üzere dört oran hesaplanmıştır.  

KARLILIK ORANLARI 

Karlılık oranları işletmelerde başarı ölçüm oranlarıdır. Karlılık oranları sonuç oranları 

olup faaliyetlerin sonucunda kazanç ve kaybı ölçerler. Karlılık oranları faaliyetleri etkinlik 

bakımından ölçen nihai başarı oranlarıdır. 

Çalışmada karlılığı ölçmek amacıyla Aktif Kȃrlılık Oranı, Özsermaye Kȃrlılık Oranı, 

Brüt Kȃr Marjı, Net Kȃr Marjı, Faaliyet Kȃr Marjı ve Faiz Karşılama Oranı olmak üzere altı 

oran hesaplanmıştır. Tablo 1’de analizde kriter olarak kullanılan finansal oranlar yer almaktadır.  

Tablo 1. Kriter olarak kullanılan finansal oranlar. 

Likidite Oranları Formüller 

Cari Oran(L1) 𝐷ö𝑛𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟 

𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟
 

Asit Test Oranı(L2) 𝐷ö𝑛𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟 − 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑟 

𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟
 

Nakit Oran(L3) 𝐻𝑎𝑧𝚤𝑟 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟 

𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟
 

Stok Bağımlılık 

Oranı(L4) 

𝐾𝑉𝑌𝐾 − (𝐻𝑎𝑧𝚤𝑟 𝐷. +𝑀𝑒𝑛𝑘𝑢𝑙 +  𝐾. 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟)

𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑟
 

Faaliyet 

(Verimlilik) 

Oranları 

 

Aktif Devir 

Hızı(FO1) 

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟

𝑂𝑟𝑡. 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓(𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤)
 

Özsermaye Devir 

Hızı(FO2) 

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟

𝑂𝑟𝑡. Ö𝑧𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟)
 

Alacak Devir 

Hızı(FO3) 

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
 

Stok Devir 

Hızı(FO4) 

𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑟
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Mali Yapı Oranları  

Toplam 

Borç/Toplam Aktif 

Oranı(MY1) 

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟(𝐾𝑉𝑌𝐾 + 𝑈𝑉𝑌𝐾)

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓(𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟)
 

Borç/Özsermaye 

Oranı(MY2) 

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟(𝐾𝑉𝑌𝐾 + 𝑈𝑉𝑌𝐾)

Ö𝑧𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑎𝑙𝑟 
 

Duran 

Varlık/Devamlı 

Sermaye 

Oranı(MY3) 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟 

Ö𝑧𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟 + 𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑉𝑎𝑑. 𝑌𝑎𝑏. 𝐾𝑎𝑦.
 

Kısa Vadeli 

Yab.Kay./Toplam 

Aktif Oranı(MY4) 

𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓(𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟)
 

Kȃrlılık Oranları  

Aktif Kȃrlılık 

Oranı(KO1) 

𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟 

𝑂𝑟𝑡. 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓(𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟)
 

Özsermaye Kȃrlılık 

Oranı(KO2) 

𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟 

𝑂𝑟𝑡. Ö𝑧𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟 
 

Brüt Kȃr 

Marjı(KO3) 

𝐵𝑟ü𝑡 𝑠𝑎𝑡𝚤ş  𝐾𝑎𝑟𝚤 

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟 
 

Net Kȃr 

Marjı(KO4) 

𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟 

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟 
 

Faaliyet Kȃr 

Marjı(KO5) 

𝐹𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟𝚤 

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟 
 

 III. ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ 

Analitik Hiyerarşi Prosesi(AHP) Thomas L. Saaty tarafından çok kriterli karar verme 

problemlerinin çözümü amacıyla geliştirilmiştir.  AHP yöntemi karar analizinde kriter ve 

alternatifleri ikili karşılaştırmalara dayalı olarak değerlendirir. AHP böylece karmaşık ve zor 

karar problemlerini insan düşüncesine uygun bir şekilde parçalara ayırıp basite indirgeyerek 

karar analizini gerçekleştirir. İkili karşılaştırmalarda mantıklı değerlendirmeler yapılması diğer 

bir ifade ile karşılaştırmalarda tutarlı davranılması yöntemin doğru sonuçlar vermesi için gerekli 

ve önemlidir. “AHP, karmaşık ve iyi yapılandırılmamış bir durumun bileşenlerini ve 

değişkenlerini hiyerarşik bir düzende ifade ederek, her bir alternatifin karşılaştırmalı önem 

düzeylerine ilişkin kişisel yargılara kantitatif değerler atama ve elde edilen yargıların sonucuna 

göre değişkenlerin öncelik düzeylerini ortaya koyarak sentez yapma yöntemi olarak 

tanımlanabilir”(Alp ve Gündoğdu, 2012:10). AHP hem sübjektif ve objektif yargıların karar 

sürecine katılmasını sağlamakta hem de bireysel ve grup kararı alabilmeyi sağlayabilmektedir.  

AHP karar problemlerini hiyerarşik bir yapıda ele almaktadır. AHP  karmaşık bir karar 

problemine ait amaç, hedefler(kriterler), alt hedefler ve alternatifler arasındaki ilişkiyi hiyerarşik 

yapıda modelleyerek veri, tecrübe, ve sezgilerin doğru ve mantıklı bir şekilde uygulanmasına 

imkan vermektedir(Özdemir ve Saaty, 2006: 349-359). AHP’de karar probleminde etkili olan 

karar kriterlerinin önem ağırlıklarını bulmak için aşağıdaki aşamalar izlenir;   

1.Aşama: Her bir kriter diğer bir kriter ile karşılaştırılarak ikili karşılaştırma matrisi oluşturulur. 

İkili karşılaştırmalarda Thomas L. Saaty tarafından önerilen ve Tablo 2’de gösterilen ikili 

karşılaştırma ölçeğinden yararlanılır.   
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2.Aşama: Karşılaştırmaların tutarlılığını sağlamak amacıyla tutarlılık oranı hesaplanır. Eğer 

ikili karşılaştırmalarda mantıksal hatalar ve tutarsızlık var ise karşılaştırmalar tekrar gözden 

geçirilir. Aksi halde AHP doğru sonuçlar vermeyecektir.  

3.Aşama: Karşılaştırmaların tutarlı olup olmadığını tespit etmek için ilk önce ikili karşılaştırma 

matrisi normalize edilir. Her bir sütun toplamına göre normalize edilmiş karar matrisindeki her 

satırın aritmetik ortalaması alınarak öncelikler vektörü hesaplanır. Bulunan öncelikler vektörü 

ve karşılaştırma matrisi çarpılarak Tüm öncelikler matrisi oluşturulur. Tüm öncelikler 

matrisinden yararlanarak hesaplanan en büyük özdeğer ile ikili karşılaştırmaların tutarlılığı 

incelenir.  

Tablo 2.  İkili Karşılaştırmalar Ölçeği. 

İkili Karşılaştırma Tercihleri

   

Önem 

Derecesi 
Açıklama 

Eşit derecede önemli 1 İki faktör önemi eşittir. 

Az önemli (Az üstün olma 

durumu) 
3 

Bir faktör diğerinden biraz daha 

önemlidir. 

Oldukça önemli (Oldukça üstün 

olma durumu) 
5 

Bir faktör diğerinden kuvvetle daha 

önemlidir. 

Çok önemli (Çok üstün olma 

durumu) 
7 

Bir faktör diğerinden yüksek 

derecede önemlidir. 

Son derece önemli (Kesin üstün 

olma durumu) 
9 

Bir faktör diğerinden çok yüksek 

derecede önemlidir. 

Ara değerler 2,4,6,8 
İki faktör arasında tercihte küçük 

önem farkı  bulunur 

Kaynak: Saaty L. Thomas (2008) Decision Making for Leaders. RWS Publications, Pittsburgh. s.73. 

 A. AHP’DE TUTARLILIK (UYUM ORANI)  

Tutarlılık verilerin yargıların mantıksal tutarlılık içinde olması veya çelişmemesi olarak 

ifade edilebilir. AHP’de karar vericinin karşılaştırma yaparken tutarlı olup olmadığını tespit 

etmek için Tutarlılık Oranı hesaplanır. Bulunan tutarlılık oranı 0,10 ‘un altında ise karşılaştırma 

matrisinin tutarlı olduğu kabul edilir. Tutarlılık ya da uyum oranının 0,10’un üstünde olması 

halinde karar vericilerin ikili karşılaştırmalarını tekrar gözden geçirmeleri gerekmektedir. 

Tutarlılık oranının hesaplanması aşağıdaki aşamalarla yapılır:(Timor 2010:307). 

Karar matrisinin normalize edilmesiyle elde edilen normalize edilmiş karar matrisinde 

her bir satırının aritmetik ortalaması bulunarak hesaplanan Öncelikler Vektörü başlangıç matrisi 

olan karşılaştırma matrisi ile çarpılarak Tüm Öncelikler Matrisi elde edilir. Sonra bir sütun 

vektörü olan Tüm Öncelikler Matrisinin her elemanı Öncelikler vektörü elemanlarına 

bölünerek, elde edilen yeni matris elemanlarının aritmetik ortalaması alınmaktadır. Hesaplanan 

son sütun vektörünün aritmetik ortalaması ise en büyük özdeğer olan ƛ max değerini 

vermektedir. Bir karşılaştırma matrisinin tutarlı olabilmesi için en büyük özdeğerinin (ƛ max) 

matris boyutuna (n) eşit olması gerekmektedir.   

Tutarlılık oranının hesaplanmasında kullanılan ƛ max değeri her zaman n’ye eşit veya 

n’den büyüktür.  Tutarlılık indeksi CI aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır. Tutarlılık 

İndeksinin hesaplamasında kullanılan formüldeki n karşılaştırılan kriter sayısını gösterir.  

 CI= 
(ƛ max−n)

(n−1)
          (1)

             



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

786 

 

Tutarlılık indeksi CI’nın hesaplanmasından sonra indeks, rastgele indeks değeri(RI) ile 

karşılaştırılır.  Tutarlılık Oranının(CR) hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılır. 

Hesaplanan CR değerinin CR<0,10 bulunması halinde karşılaştırma matrisi tutarlı kabul edilir.  

 CR= 
𝐶𝐼

𝑅𝐼
           (2) 

Tablo 3. RI Değerleri Tablosu. 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0 0.5 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

Kaynak: Alonso Antonio Jose, Lamata Teresa(2006) “Consıstency In The Analytıc Hıerarchy 

Process: A New Approach” International Journal Of Uncertainty, Fuzziness And Knowledge-

Based Systems Vol.: 14, No: 4, s.449. 

AHP yöntemi ile kriter olarak kullanılan finansal oranların önem ağırlıkları finans 

uzmanı ve akademisyenlerden oluşan 6 kişilik bir gruba anket uygulanarak elde edilmiştir. 

Uzman ve akademisyenlerin ikili karşılaştırmalarında Saaty’nin önerdiği ikili karşılaştırma 

ölçeği kullanılmıştır. 6 kişilik uzman ve akademisyen grubunun karşılaştırmalarında tutarlılığın 

sağlandığı görülmüş ve yapılan hesaplamada Tablo 4.’te verilen önem ağırlıkları elde edilmiştir.    

Tablo 4. Finansal performans kriteri olarak kullanılan finansal oranların önem dereceleri ve 

referans değerleri 

 Kriterler(Finansal Oranlar) Ağırlık 
Referans 

Değer 

Likidite Oranları 

Cari Oran 0,019597 2 

Asit Test Oranı 0,013905 1 

Nakit Oran 0,008327 0,20 

Stok Bağımlılık Oranı 0,008327 Min 

Faaliyet (Verimlilik) 

Oranları 

Aktif Devir Hızı 0,062834 Max 

Özsermaye Devir Hızı 0,038055 Max 

Alacak Devir Hızı 0,026992 Max 

Stok Devir Hızı 0,031417 Max 

Mali Yapı Oranları 

Toplam Borç/Toplam Aktif Oranı 0,075279 0,50 

Borç/Özsermaye Oranı 0,105616 1 

Duran Varlık/Devamlı Sermaye Oranı 0,044381 Min 

Kısa Vadeli Yab.Kay./Toplam Aktif Oranı 0,044381 0,30 

Kȃrlılık Oranları 

Aktif Kȃrlılık Oranı 0,101462 Max 

Özsermaye Kȃrlılık Oranı 0,144833 Max 

Brüt Kȃr Marjı 0,114474 Max 

Faaliyet Kȃr Marjı 0,087886 Max 

Net Kȃr Marjı 0,071794 Max 

Tabloya bakıldığında kriter olarak kullanılan ana oranlardan Karlılık oranlarının % 52 

ile birinci sırada, Faaliyet(Verimlilik) oranlarının % 27 ile ikinci sırada önemli ve etkili kriterler 

olduğu görülmüştür. Bu ana oranların ardından % 15,9 ile Mali Yapı Oranlarının dördüncü 

sırada % 5,1 ile Likidite Oranlarının önemli olduğu görülmüştür. Bir işletmede nihai başarının 

ölçüsünü veren karlılık oranlarının yüksek derecede önemli bulunduğu görülmüştür. Mali yapı 

ve likidite oranları karlılık ve verimlilik oranlarına göre nisbeten daha az önemli bulunmuştur. 
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IV. GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ  

 GİA yöntemi eksik bilgilerle etkin karar alabilmek için önerilen çok kriterli karar verme 

yöntemlerindendir. GİA, verilerin herhangi bir dağılım göstermesi zorunluluğu aramayan, 

belirsiz ve az sayıda veri ile birey ya da grup kararı vermeyi sağlayan bir yöntemdir(Tzeng ve 

Huang, 2011:103). GİA yöntemi Çinli matematikçi Prof. Ju Long Deng tarafından ortaya atılan 

Gri Sistem Teorisine dayanmaktadır. Eksik bilgilerin bulunduğu tüm sistemler gri sistem olarak 

adlandırılmaktadır(Deng, 1989:1). Gri Sistem Teorisi stokastik ve bulanık sistemlerdeki 

belirsizliklerin sınırlı sayıda veri ile tahmin edilmesini sağlamaya yönelik bir 

yaklaşımdır(Meng, Rob ve Kees, 2004:125; Ecer ve Günay 2014:36). Gri Sistem Teorisi adını 

bir konudaki bilgi düzeyinin siyah-beyaz bir renk skalası ile açıklanmasından almaktadır. Eğer 

bir konu hakkında tam bir bilgi varsa beyaz renk ile konu hakkında hiç bilgi yok ise siyah renk 

ile ve konu hakkında kısmi ve eksik bilgi sahibi olunması durumunda ise gri renk ile ifade 

edilmektedir(Liu, Lin 2006:5). GİA, karar analizindeki faktörler arasındaki ilişkinin 

matematiksel olarak ifade edilmesini sağlamaktadır. “Hesaplanan gri ilişkisel katsayıları, 

referans serideki her bir kriter ile kıyaslanan diğer serilerdeki kriterler arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir”(Bektaş ve Tuna 2013:192). Karar analizinde etkili olan faktörler arasındaki 

ilişkinin düzeyi gri ilişki olarak ifade edilmektedir(Yıldırım ve Önder, 2014:231). “Belirli bir 

sistem içerisinde iki eleman veya iki alt sistem arasında değişen ilişkinin ölçümü, “Gri İlişki” 

olarak isimlendirilir. Bu ölçüm, analiz edilen elemanlar arasındaki benzerlikleri veya 

farklılıkları gösterir. İki eleman arasındaki değişim sürekli olduğunda, oluşan değişimler birlikte 

meydana geliyorsa; elemanlar arasında daha yüksek, birlikte meydana gelmiyorsa daha düşük 

bir ilişki söz konusu olacaktır”(Uçkun ve Girginer, 2011:52). 

Gri İlişki analizi aşamalar halinde uygulanır. Öncelikle karar problemine ilişkin karar 

matrisi oluşturulur. Referans serinin oluşturularak karşılaştırma matrisi normalize edilir. Daha 

sonra karşılaştırma matrisleri ile referans seriden hareketle gri ilişki katsayı matrisi oluşturulur. 

Bulunan katsayı matrisinden hareketle gri ilişkisel dereceler hesaplanır. Bu aşamalar aşağıdaki 

gibi sıralanabilir: 

Karar matrisinin oluşturulması; 

   Karar matrisinde satırlar alternatifleri, sütunlar ise kriterleri göstermektedir. Karar  verici 

tarafından oluşturulan matris, karar problemindeki her bir kriterlere göre alternatiflerin aldığı 

sayısal değerleri gösteren matris olup aşağıdaki şekilde gösterilebilir: 

𝑋𝑖𝑗= 

[
 
 
 
 
𝑥11 𝑥12    .    
𝑥21 𝑥22 .
. . .
. . .

𝑥𝑚1 𝑥𝑚2 .

𝑥1𝑛
𝑥2𝑛
.
.

𝑥𝑚𝑛]
 
 
 
 

            (3) 

  𝑋𝑖𝑗  matrisi, satırları (i=1,2,3,…m) alternatifleri, sütunlar ise (j=1,2,3,….n) kriterleri 

gösteren mxn’lik bir matristir. 

  Referans serisinin oluşturulması; 

Karar probleminde alternatifleri karşılaştırmak için referans seri oluşturulur. Referans 

seri, 

𝑥0 = (𝑥0(𝑗),…… . 𝑥0(𝑛))          𝑗 = 1,2,……… , 𝑛        (4) 
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şeklinde gösterilir. Referans seri içinde her bir j değeri normalize matris değerleri içinde j. 

Kritere ait en büyük değerdir.  

Normalize karar matrisinin oluşturulması; 

Farklı birimlerdeki verilerin karşılaştırılabilir olmasını sağlamak için karar matrisi 

referans seri değerlerinden yararlanılarak normalize edilir. Normalizasyon işlemi ile farklı 

büyüklük ve birimlerdeki değerlerin aynı birime dönüştürülmesi yanında çok büyük rakamların 

küçük rakamlara dönüştürülmesi ve değerlerin karşılaştırılabilir hale getirilmesi sağlanmış olur.  

Normalizasyon işlemi kriterlerin alternatifler üzerindeki etkisine göre farklı 

olabilmektedir. Fayda kriterlerinin yüksek olması tercih edilirken, maliyet niteliğindeki 

kriterlerin yüksek değerlerde olması tercih edilmemektedir. 

Fayda kriteri alternatiflerin seçimi üzerinde olumlu etki ettiğinde normalizasyon işlemi 

aşağıdaki formülden yararlanılarak yapılır. 

𝑥𝑖
∗ = 

𝑥𝑖(𝑗)−min𝑥𝑖(𝑗)

𝑚𝑎𝑥 𝑥𝑖(𝑗)−min𝑥𝑖(𝑗)
         (5) 

Maliyet kriteri alternatiflerin seçimi üzerinde olumsuz etki edecektir. Dolayısıyla 

maliyet kriterinin küçük değer alması olumlu etki edeceği için normalizasyon aşağıdaki 

formülden yararlanılarak yapılır. 

𝑥𝑖
∗ = 

𝑚𝑎𝑥 𝑥𝑖(𝑗)− 𝑥𝑖(𝑗)

𝑚𝑎𝑥 𝑥𝑖(𝑗)−min𝑥𝑖(𝑗)
         (6) 

Karar kriterinin alternatiflerin seçimi üzerinde belirli bir optimal değeri almasının tercih 

edildiği durumda normalizasyon işlemi aşağıdaki formülden yararlanılarak yapılır.  

𝑥𝑖
∗ = 1 − 

|𝑥𝑖(𝑗)−𝑥𝑜𝑑(𝑗)|

𝑚𝑎𝑥 𝑥𝑖(𝑗)−𝑥𝑜𝑑(𝑗)
        (7) 

Eşitlikte yer alan  𝑥𝑜𝑑  ,kriter için belirlenen optimal değer olup j. Kriterin hedef 

değeridir. 𝑥𝑜𝑑 değeri  𝑚𝑎𝑥 𝑥𝑖(𝑗) ≥ 𝑥𝑜𝑑 ≥ min𝑥𝑖(𝑗) aralığında yer alır.  

Mutlak değer matrisinin oluşturulması; 

Her bir kriterin referans değerleri 𝑥0  ile kriter değerleri  𝑋𝑖  arasındaki mutlak farkın 

değeri ∆𝑜𝑖(j) değeri; 

∆𝑜𝑖=|𝑥𝑜(𝑗) − 𝑥𝑖(𝑗)|      i=1,2,3,…..m      ve j=1,2,3…….n    (8) 

İlişkisel katsayı matrisinin hesaplanması; 

 Mutlak değerlerden yararlanılarak aşağıdaki eşitlik ile katsayı matrisi hesaplanır. 

∆𝑚𝑎𝑥  =𝑚𝑎𝑥𝑖 , 𝑚𝑎𝑥𝑗  ∆0𝑖 (j),     ∆𝑚𝑖𝑛  =𝑚𝑖𝑛𝑖 , 𝑚𝑖𝑛𝑗  ∆0𝑖 (j),   olmak üzere gri ilişkisel katsayı 

matrisi; 

𝛾0𝑖(𝑗) =
∆𝑚𝑖𝑛+𝑞∆𝑚𝑎𝑥

∆0𝑖(𝑗)+𝑞∆𝑚𝑎𝑥
                (9) 

formülü ile hesaplanır. Formüldeki q katsayısı ∆𝑚𝑎𝑥   değerlerinin uç değerleri önlemek için 

[0,1] aralığında seçilebileceği ve gri ilişkisel derece sıralamasını değiştirmeyeceği ifade edilir. q 

katsayısı veri farklılıklarına göre seçilebilmekler birlikte genellikle 0,5 olarak alınmaktadır.   

 Gri İlişkisel derecelerin hesaplanması; 
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 Gri ilişkisel derece 𝑥𝑖
∗  verileri ile 𝑥0

∗  referans verisi arasındaki benzerliğin bir ölçüsü 

olup derece 1’e yaklaşırken verilerin birbirine çok yakın ve benzer olduğu görülür. Derece ‘1’ 

olduğunda veri ile referans verinin aynı olduğu aynı olduğu görülür. Gri ilişkisel derece ile 

karşılaştırılan veri ile referans verinin birbirine ne derece benzediği ortaya konulur.  

Gri ilişkisel derece aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır. Formüldeki ᴦ0𝑖 , i. veri 

setinin gri ilişkisel derecesini göstermek üzere, 𝑤𝑖, j. kriterin önem ağırlığını göstermektedir.  

ᴦ0𝑖=∑ [𝑤𝑖 ( j). 𝛾0𝑖(𝑗)]  
𝑛
𝑗=1          i=1,2,3…..m       (10) 

    Eğer kriterler için ağırlıklar eşit önemde alınacak ise 𝑤𝑖 = 
1

𝑛
 ortalama olarak 

alınmaktadır.  

    Gri ilişkisel derecelerin bulunmasından sonra gri ilişkisel dereceler referans veri setine 

olan benzerliklerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanmakta en çok benzeyen, yani en güçlü 

ilişkiye göre sıralanmaktadır. En yüksek gri ilişkisel dereceye sahip alternatif karar probleminde 

tercih edilen alternatifi göstermiş olmaktadır.  

V. BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAĞAZALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİNDE AHP 

VE VIKOR YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI  

GİA yönteminde her bir faktörün etkisi referans kabul edilen faktöre göre 

belirlenmektedir. Çalışmada GİA ve AHP bütünleşik bir karar modeli olarak kullanılmıştır. 

Çalışmada öncelikle finansal performans değerlendirmesinde kullanılan finansal oranlar 

belirlenmiştir. Likidite, Mali Yapı, Faaliyet ve Karlılık oranlarından oluşan 17 adet finansal 

oran kriter olarak belirlenmiştir. GİA yöntemi ile kriterlerin fayda ve maliyet kriteri olarak 

değerlendirilmesi yanında kriterler için sayısal bir değeri ifade eden referans noktası 

belirlenerek kriterlerin değerlendirilmesi mümkün olmaktadır. GİA pozitif ve negatif referans 

noktalarının yanı sıra daha geniş ilişkisel dereceye sahip olan optimal referans noktası ve 

optimal alternatif yaklaşımına dayanmaktadır(Ji, 2012:418). Örneğin Cari oran gibi belirli bir 

değerin altında ve üstünde bir değerin olumsuz olarak değerlendirildiği kriterler söz konusu 

olduğunda GİA yöntemi bu değerlendirmeyi yapmaya imkan sağlamaktadır.  

Kriterleri ifade eden oranların önem ağırlıklarının belirlenmesinde AHP yönteminden 

yararlanılmıştır. Önem ağırlıklarının belirlenmesinden sonra GİA yöntemi ile firmaların finansal 

performansları analiz edilmiştir.  

EK 1.’de 2015 yılı için karar matrisi referans değerleri, kriter özellikleri ve kriterlerin 

önem ağırlıkları ile gösterilmiştir. Karar matrisinde Likitide Oranları, Faaliyet Oranları, Mali 

Yapı Oranları ve Karlılık Oranları olmak üzere toplamda 17 adet finansal oran Borsa 

İstanbul’da işlem gören 9 büyük mağaza için hesaplanmıştır. Karar matrisinden hareketle gri 

ilişkisel katsayıların hesaplaması yapılmıştır. Gri ilişkisel katsayıların hesaplanmasında 9 nolu 

formülden yararlanılarak gri ilişkisel katsayı matrisi oluşturulmuştur. Formüldeki q katsayısı 

q=0,50 olarak alınmıştır. Analizler her yıl için hesaplama adımları kullanılarak yapılmış ancak 

yer kısıtı nedeniyle sadece 2015 yılı karar matrisi ve gri ilişkisel derecelere ait tablo EK. Tablo 

2’de gösterilmiştir. Firmalar için 2013, 2014 ve 2105 yılları itibariyle yapılan her bir analiz 

sonucu elde edilen gir ilişkisel dereceler ile firmalar finansal performanslarına göre 

sıralanmıştır. 
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Tablo 5 . Firmaların gri ilişkisel derecelere göre sıralanması. 

 

Firmaların finansal performanslarına göre sıralamaları Tablo 5.’te gösterilmiştir. 2015 

yılı analiz sonuçlarına göre Tesko-Kipa, Bim, ve Adese  yüksek performans göstererek öne 

çıkan firmalar olurken Carrefour, Bimeks, Migros firmaları finansal performansları daha düşük 

olan firmalar olarak belirlenmiştir. 2014 yılına bakıldığında Tesko Kipa, Adese, Carrefoursa 

firmaları ilk üç yüksek performans gösteren firmalar olurken, Bim, Migros ve Teknosa düşük 

performans gösteren firmalar olmuştur. 2013 yılında ise Bim, Tesko-Kipa, Migros yüksek 

finansal performans gösteren firmalar olmuştur. Tesko Kipa, Adese, Bim, Boyner ve 

Carrefoursa firmalarının diğer firmalara göre yüksek finansal performansa sahip firmalar olduğu 

görülmüştür. 

SONUÇ 

Perakende satış sektöründe kurumsal ve büyük mağazaların küçük satış noktalarının 

yerini alması ile önemli değişimler olmaktadır. Alış veriş merkezlerinin inşa edilmesi ile bu 

kurumsallaşmanın giderek hızlandığı görülmektedir. Gıdadan dayanıklı tüketim mallarına pek 

çok ürünün satışını gerçekleştiren büyük mağazaların ekonomiler içindeki payı ve önemi sürekli 

artmaktadır. Ekonomi için önemi artan ve halka açılan büyük mağazaların finansal 

performanslarının ölçümü de giderek daha önemli hale getirmiştir. Bu nedenle finansal 

değerlendirmelerin bilimsel olarak incelenmesi gereklidir. Finansal performans analizinde 

kullanılan istatistiksel yöntemlerin veri sayısı, istatistiksel bir dağılıma uygunluğu gibi şartları 

gerektirmesi nedeniyle bu çalışmada, az sayıda veriyle karşılaştırma yapabilen Gri İlişki Analizi 

yöntemi, Analitik Hiyerarşi yöntemi ile birlikte kullanılarak analiz yapılmıştır.  

AHP yöntemi ile kriter olarak belirlenen finansal oranların önem ağırlıkları tespit 

edilmiştir. GİA yöntemi ile kriterlere göre firmaların gri ilişkisel katsayıları hesaplanmış ve 

sıralama yapılmıştır. Borsa İstanbul’da işlem gören ve perakende sektöründe faaliyet gösteren 

büyük-ölçekli mağazalardan Tesko-Kipa, Bim, Adese, Boyner ve Carrefoursa firmaları 

sektördeki yüksek finansal performansa sahip firmalar olarak öne çıkmıştır.   

Çalışmada GİA yönteminde kriterlerin fayda ve maliyet kriteri olarak değerlendirilmesi 

yanında kriterlerin optimum bir noktayı ifade eden referans noktası ile değerlendirilebilmesi 

önemli bir avantaj olarak görülmüştür. Çünkü karar problemindeki kriterlerin fayda ya da 

maliyet kriteri dışında optimal bir değer alması durumunda GİA yöntemi kullanılması avantaj 

sağlamaktadır. Çalışmada Gri İlişkisel Analiz ve Analitik Hiyerarşi Yöntemlerinin bütünleşik 
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bir karar destek modeli olarak finansal performans ölçümünde kullanılabileceği sonucuna 

ulaşılmıştır.  
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ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİNDEN AHP ve DEMATEL 

YÖNTEMLERİNİN YAPISAL KARŞILAŞTIRILMASI 

Adem Babacan* 

 

ÖZET 

Teknolojinin ilerlemesine paralel olarak karar birimleri, içlerinde birden fazla kriter 

barındırmaya başlamıştır. Karar birimleri tercih edilirken en doğru karar için mutlaka bu 

kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda karar kriterlerinin 

önceliği/ağırlıklandırılması önem kazanmaktadır. Karar kriteri sayısı arttıkça bu işlem gittikçe 

zorlanmaktadır. Karar vermede karşılaşılan bu zorluğu aşmak için kullanılan başlıca teknikler 

Çok Kriterli Karar Teknikleridir (ÇKKT).  

Bu çalışmada, çok kriterli karar verme tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP) ile 

Dematel (the Decision Making Trial and Evaluation Laboratory Method) yöntemi karşılaştırıldı. 

Belirlenen farklılıklar özetlendi. 

Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Yöntemi, Dematel, Karar Verme 

 

STRUCTURAL COMPARISON OF MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING METHODS of AHP and 

DEMATEL 

ABSTRACT 

In parallel with technological advances, decision-making units started to include more 

than one criteria. When making preferences about decision-making units, it is a must to take 

these criteria into account to reach the best decision. In this context, the priority/weighting of 

these decision criteria gains importance. As the number of decision criteria increase, this 

process becomes more and more difficult. Multiple Criteria Decision-making Techniques are 

the main techniques to overcome this difficulty. 

In this study, Analytic Hierarchy Method and Dematel (the Decision Making Trial and 

Evaluation Laboratory Method) have been compared. The differences determined are 

summarized. 

Key Words: Analytic Hierarchy Method, Dematel, Decision Making 

 

AMAÇ 

Pratikte Dematel Yöntemi kriterler arası ilişkiyi belirli duruma getirmek ve tüm 

kriterleri etkileyen merkezi kriteri bulmak için uygulanmıştır (Lee, 2013:6546). Dematel 

pazarlama stratejileri (Chiu,2006), kontrol sistemleri (Hori, (1999), güvenlik sorunları (Liou, 

2008), küresel yöneticilerin yeterliliklerinin geliştirilmesi (Wu, 2007), bilgi yönetim stratejileri 

seçme (Wu, 2007), bölgesel gelişmişlikte Ar-Ge ve inovasyonun rolü (Çakın, 2015) gibi birçok 

çok kriterli karar verme alanlarında uygulanmıştır.  

                                                   
* Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, Ekonometri Bölümü, ababacan@cumhuriyet.edu.tr 
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Analitik Hiyerarşi Proses (AHP), ilk olarak 1968 yılında Myers ve Alpert ikilisi 

tarafından ortaya atılmış ve 1977 de ise Saaty tarafından ÇKKT bir model olarak geliştirilerek 

karar verme problemlerinin çözümünde kullanılabilir hale getirilmiştir. AHP birçok alanda 

ÇKKT olarak başarıyla uygulanmıştır. Kurumsal kaynak planlamasında (Wei, 2005), tedarikçi 

seçiminde (Supçiller,2011; Özkan, 2011) ve oldukça geniş karar alanlarında uygulanmıştır. 

AHP ve Dematel karar tekliklerinde birlikte de kullanılmıştır. Personel seçiminde AHP 

ve Dematel entegre olarak (Roy, 2012), kentsel alanlarda yer seçimi için (Pourahmad, 2015) 

kullanılmıştır.  

 Bu çalışmada, benzer alanlarda bazen yalnız bazen birlikte kullanılan her iki ÇKKT’nin 

yapısal olarak birbirine göre farkları araştırıldı.  

YÖNTEM  

Karşılaştırılan ilk yöntem olan AHP yöntemi, alternatif karar içinde boyut 

bağımsızlığında kullanışlı bir yöntem olarak Saaty tarafından ortaya konulmuştur. AHP, ortak 

bir özellik yada kriter barındıran ögelerin bir skala çerçevesinde ikili karşılaştırmaları sonucu 

kriterlerin birbirine göre öncelik üretmesidir. Öncelikler üreterek düzenli bir şekilde karar 

vermek için aşağıdaki adımları izlemeye ihtiyaç duyarız (Saaty, 2008:85). 

Adım 1. Aranan bilgi türünü belirlemek ve problemin (Amacı) tanımlanması;   

Adım 2. Kriterler ve alt kriterler vasıtasıyla geniş bir perspektifle hedefler oluşturduktan 

sonra karar amacı ile en tepeden karar hiyerarşisi yapısının belirlenmesi; 

Adım 3.  Kriterler arasında ikili karşılaştırma matrisini (A) oluşturulması; 

𝐴 = [

1 𝑎12 … 𝑎1𝑛
𝑎21 1 … 𝑎2𝑛
… … … …
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 … 1

]

𝑛𝑥𝑛

 

(aij) iki kriter/faktör arasındaki karşılaştırma değeri faktör i den faktör j ye doğru 1-9 

aralığında sıralanır. A ikili karşılaştırma matrisi eğer birden fazla uzman tarafından verilen 

yargılar yardımı ile oluşturulacak ise bu yargı derecelendirmelerinin geometrik ortalaması 

alınmalıdır (Teknoma,2006:19).   

Adım 4. Normalize edilmiş (Anorm) matrisinin oluşturması; 

Anorm = [

𝑏11 𝑏12 . 𝑏1𝑛
𝑏21 𝑏22 . 𝑏2𝑛
. . . .
𝑏𝑛1 𝑏𝑛2 . 𝑏𝑛𝑛

]

𝑛𝑥𝑛

 

𝑏𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

 

Bu aşamadan sonra öncelik vektörü (priority vector) oluşturmalıyız. Öncelik vektörü 

matrisin normalize edilmiş öz vektörüdür (normalized Eigen Vektor). Öncelik vektörü aşağıdaki 

gibi ifade edilir. 
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𝑊 = [

𝑤1
𝑤2
.
𝑤𝑛

]    ve  𝑤𝑖 =
∑ 𝑏𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
 

Adım 5.  Faktör karşılaştırmalarına Tutarlılık araştırması; 

AHP kendi içerisinde tutarlı olasına rağmen karar vericinin karar vereceği faktör 

karşılaştırmaların net bir skalaya göre olmayıp tecrübe/tercihlerine göre olmasından dolayı 

faktör sayısının artması ile bu kıyaslama zorlaşır. Bu sebeple tutarlılık test edilmelidir. Tutarlılık 

oranı (CR=Consistency Ratio) tutarlılığın test edilmesine imkan sağlamaktadır. CR oranı %10 

küçük ise uyumsuzluk düzeyi yeterli kabul edilir. %10’dan büyük olması durumunda 

uyumsuzluk düzeyi kabul edilmez ve A ikili karşılaştırma matrisindeki yargılarımızın revize 

edilmesi gerekir. Tutarlılık oranı aşağıdaki gibi hesaplanır. 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

Burada CI, tutarlılık indeksi (Consistency Index) ve RI, Random tutarlılık indeksi 

(Random Consistency Index) olarak adlandırılır. CI aşağıdaki formda ifade edilir. 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑛

𝑛 − 1
 

Burada lmaks en geniş özdeğerdir (the largest eigen value). Eğer A ikili karşılaştırma 

matrisi çok küçük miktarda tutarlılıktan uzaklaşmış ise lmaks aşağıdaki formda verilir (Saaty, 

2003:87). 

λmaks = SCi ∗ W 

SCi, A matrisinin sütun toplamı olarak ifade edilir. 

           lmaks=SC1*W1+ SC2*W2+…+ SCn*Wn ; 

hesaplanır. lmaks temel değer (Principal Eigen Value) olarak adlandırır ve engeniş özdeğer’e 

(The largest Eigen Value) çok yakın bir sonuç verir (Teknoma, 2006:15). 

Karşılaştırılan ikinci yöntem DEMATEL yöntemi, The Science and Human Affairs 

Program of the Battelle Memorial Institute of Geneva tarafından komplex ve iç içe geçmiş 

gruplar ile çalışmak amacıyla 1972-1979 yılları arasında geliştirilmiştir. Belirli kriterler arasında 

neden-sonuç ilişkisini çözmek için en iyi araçlardan biri olarak kabul gördü (Chiu, 2006; Liou, 

2007; Tzeng, 2007; Wu, 2007; Lin, 2009). Değerlendirme kriterleri arasında neden-etki 

ilişkisini şekillendirmek (Yang, 2008) ya da faktörler arasında ilişkiyi türetmek için uygulandı. 

DEMATEL METOD prosedürü aşağıda verilmektedir; 

Adım 1: Z ilişki matrisini oluşturulması; 

Bu adımda m sayıda uzmandan n sayıda faktörlük bir grup için iki faktör arasındaki 

direkt etkinin derecesinin cevaplanması istenir. Faktör j üzerine faktör i’nin etkisinin uzman 

algısı derecesi Xij olarak gösterilir. Etki derecesi tam sayılı bir skordur ve 0-4 arasında etki yok- 

düşük etki-orta etki-yüksek etki-çok yüksek etki arasında derecelendirilir. 

Böylece her bir uzman için Xk =[Xij𝑘] = X1, X2, X3,.., Xm  gibi nxn boyutunda m sayıda 

matris oluşturulur. Burada k, 1≤ k ≤ m olacak şekilde uzman sayısıdır.  
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Xk =[X𝑘ij] = [
𝑋11

𝑘 ⋯ 𝑋1𝑛
𝑘

⋮ ⋱ ⋮
𝑋𝑚1

𝑘 ⋯ 𝑋𝑚𝑛
𝑘
] 

 Tüm uzmanların yargılarını bir araya getirerek Z ortalama matrisi oluşturulur.  

𝑧𝑖𝑗 =
1

𝑚
∑Xij

𝑘

𝑚

𝑖=1

 

Z=[𝑍ij] = [
𝑍11 ⋯ 𝑍1𝑛
⋮ ⋱ ⋮

𝑍𝑚1 ⋯ 𝑍𝑚𝑛

] 

Adım 2: Normalize edilmiş “D” Direkt İlişki matrisinin hesaplanması; 

“D” Direkt ilişki matrisi 0-1 arasında değişen [dij] elemanlardan oluşur.  

D=[dij]=lZ=l[𝑍ij]𝑛𝑥𝑛
;   burada l; 

  l=𝑚𝑖𝑛 [
1

𝑚𝑎𝑘 1≤𝑖≤𝑛 ∑ [𝑍𝑖𝑗]
𝑛
𝑗=1

,
1

𝑚𝑎𝑘 1≤𝑗≤𝑛 ∑ [𝑍𝑖𝑗]
𝑛
𝑖=1

] ile hesaplanır. 

Seçilen bu pozitif skaler değer l’yı faktör skalasıdır ve Z ortalama matrisinin 

normalizesinde kullanılır. 

Adım 3: Toplam ilişki matrisi “T” nin türetilmesi; 

Normalize edilmiş direkt ilişki matrisi D’nin kuvveti, Dm (D1, D2,D3,..,Dm)’dir. Toplam 

etki yada ilişki D1, D2,D3,.., Dm toplanarak elde edilebilir. Orijinal DEMATEL Dm‘nin sıfıra 

yakınsayacağını varsayar ve toplam ilişki matrisi T aşağıdaki gibi hesaplanır (Lee,2013:6748). 

T= D (I-D)-1 = 
𝐷

1−𝐷
  olur.  

𝑇 = [

𝑡11 𝑡12 … 𝑡1𝑚
𝑡21 𝑡22 … …
… … … …
𝑡𝑛1 . . . . 𝑡𝑛𝑚

] 

T toplam ilişki matrisinin i.inci satır toplamı olan ri faktör i tarafından diğer faktörlere 

yapılan direkt ve indirekt toplam ilişkiyi göstermektedir. Benzer şekilde; T toplam ilişki 

matrisinin j.inci sütun toplamı olan cj diğer faktörlerin j faktörüne yaptığı direkt ve indirekt 

toplam ilişkiyi göstermektedir. 

Adım 4: “T” Matrisinin satır ve sütun toplamlarının hesaplanması; 

T toplam ilişki matrisinin satır toplamı r vektörü ile ve sütun toplamı c vektörü ile 

aşağıdaki gibi temsil edilir. 

𝑟 = [𝑟𝑖]𝑛𝑥1 = (∑𝑡𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

)

𝑛𝑥1

 

𝑐 = [𝑐𝑗]𝑛𝑥1 = [𝑐𝑗]
′

1𝑥𝑛
= (∑𝑡𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

)

′

1𝑥𝑛
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Burada [𝑐𝑗]
′
transpose matris olarak adlandırılır (Lee, 2013:6749). 

Adım 5: Eşik değer α’nın belirlenmesi; 

Eşik değer α T matris elemanlarının aşağıdaki gibi ortalamasının alınması ile hesaplanır. 

𝛼 =
∑ ∑ [𝑡𝑖𝑗]

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝑁
 

N: T matrisinin toplam eleman sayısıdır. T matris elemanlarından [𝑡𝑖𝑗] < 𝛼  olanlar 

etkisiz olarak nitelenir; [𝑡𝑖𝑗]
∗
= [𝑡𝑖𝑗] > 𝛼 olanlar i.inci faktör j.inci faktör etkiliyor denir.  

𝑇 = [

𝑡11 𝑡12
∗ … 𝑡1𝑛

∗

𝑡21
∗ 𝑡22

∗ … …
… … … …
𝑡𝑛1 . . . . . .

]  gibi. 

Adım 6: Neden sonuç ilişki diyagramının kurulması; 

(ri+cj); faktör i’nin sistem içinde oynadığı ( hem alınan hem de etkilenen toplam etkiyi) 

önem derecesini göstermektedir. Benzer şekilde (ri-cj); faktör i’nin sistem üzerine katkısının net 

etkisini gösterir. Eğer (ri-cj) değeri pozitif ise faktör i diğer faktörler için net etkileyici ve bu 

değer negatif ise diğer faktörlerden net etkilenendir (Tzeng, 2007:1022). Tüm karmaşık ilişkileri 

görselleştirmek ve yargılamaya bilgi sağlamak için (ri+ci, ri-ci) kümelerinin oluşturduğu 

koordinat eşlemesi yapılarak Neden-Sonuç diyagramı kurulur. Bu diyagram en önemli faktör ve 

etkilenmiş faktörlere etki derecesini gösterir. (Yang, 2008:162).  

SONUÇ 

AHP’nin diğer karar verme tekniklerinden iki farkı vardır (Wu, 2010:570). İlki AHP, 

karar verme süreci içerisinde sezgisel rasyonel ya da irrasyonel değerleri kaynaştırarak kapsamlı 

bir yapı sağlar. İkincisi ise AHP karar vericiye karar süreci içerisinde tutarlı yargıyı olanaklı 

kılar. Dematel uzman görüşleri ile ağırlıklandırma yapmaktadır. AHP ise uzman görüşü yanı 

sıra tutarlılık testi ile uzman görüşü olmadan telefon, televizyon, araba tercihi gibi kişisel 

tercihlerimizin ağırlıklandırılmasına da olanak vermektedir. AHP’de A ikili karşılaştırma 

matrisi eğer birden fazla uzman tarafından verilen yargılar yardımı ile oluşturulacak ise bu yargı 

derecelendirmelerinin geometrik ortalaması alınmalıdır. Dematel’de ise Z ortalama matrisinde 

aritmetik ortalama alınır. AHP ikili karşılaştırma matrisinde kriterler arası önem değerlerini 1-9 

arasında 9’a ayırmakta Dematel ise Z ilişki matrisinde 0-4 arasında 5 etki derecesi 

kullanmaktadır. Uzmanlar için yeterli olan bu dereceleme uzman olmayan kişilerde tercih 

derecelendirmesinin ifade edilmesinde AHP 9 aralık ile öne çıkmaktadır. Dematel ise 

faktörler/kriterler arası ilişkiyi ve bu ilişkinin derecesini göstermektedir. Birbirinden çok az 

farkla ayrılan bu metotlar ÇKKV yöntemi olarak oldukça yararlı ve açıklayıcıdırlar. 
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DYNAMIC JOB SHOP SCHEDULING WITH PERIODIC AND EVENT DRIVEN 

RESCHEDULING METHODS 
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Abstract 

  In this study, a new solution approach is presented for solving dynamic job shop 

scheduling problem (DJSSP). A greedy randomized adaptive search procedure (GRASP) based 

algorithm is proposed for solving DJSSP.  The proposed GRASP based scheduling procedure 

which incorporates Giffler & Thompson algorithm is used to carefully adjust job orders on each 

machine to resolve the infeasibility and to convert solution vectors into active schedules. A 

computational study is performed under different scenarios. The results are compared with 

dispatching rules in order to find out the improvement potential of the proposed approach.  The 

results have proven that the GRASP based scheduling algorithm is an effective mechanism for 

DJSSP.  

 Keywords: Dynamic job shop scheduling, Combinatorial optimization,  GRASP, 

Metaheuristics. 

Özet 

  Bu çalışma, dinamik atölye çizelgeleme probleminin çözümü için yeni bir çözüm 

yaklaşımı sunmaktadır. Açgözlü rassallaştırılmış uyarlamalı arama prosedürü (ARUAP) temelli 

algoritma dinamik atölye çizelgeleme probleminin çözümü için önerilmektedir. 

Giffler&Thompson algoritması ve öncelikli hedef programlama yaklaşımını içeren ARUAP 

temelli algoritma, uygun çözüm bulamama sorunu çözülerek siparişlerin makinelere 

atanmasında ve çözüm vektörlerinin aktif çizelgelere çevrilmesinde kullanılmıştır. Farklı 

senaryolar altında deneysel çalışmalar yapılmıştır. Önerilen yaklaşımdaki potansiyel iyileşmeyi 

görmek için sonuçlar yönlendirme kurallarının sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, 

ARUAP temelli algoritmanın dinamik atölye çizelgeleme probleminin çözümü için etkili bir 

mekanizma olduğunu doğrulamıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Dinamik atölye çizelgeleme problemi, Kombinatoryal 

 optimizasyon, ARUAP, Metasezgiseller. 

 

1. INTRODUCTION 

  Most scheduling problems are quite complex and combinatorial and so difficult to 

solve. The job shop scheduling problem (JSSP) is a branch of the production scheduling. In the 

JSSP, we are given n jobs that have to be processed on m machines. Each job consists of m 

operations that have to be processed in a given technological sequence, i.e. the processing of an 

operation is restricted to a preassigned machine. The JSSP is to find a schedule that minimizes 

the completion time of the latest finished job, also referred to as the makespan of a schedule. 
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The general JSSP is strongly NP hard (Lenstra and Kan, 1979).  This definition is mostly related 

to static JSSP. 

  In most of the real manufacturing systems, unexpected events occur after the scheduling 

process. There is a new type of scheduling problem in most of industries named as the dynamic 

scheduling problem. In dynamic scheduling problems, there is an infinite set of jobs that 

continue to arrive after the scheduling. In this situation, all jobs might not be available at first 

and might cause some disturbances during later scheduling. Some events that may occur in real 

manufacturing systems are machine failure, adding new machine (repairing or buying), new job 

arrival, job cancellation, changing processing time, rush order, rework or quality problem, due 

date changing, etc. In additon to these, overtime, in-process subcontracting, process change or 

re-routing, machine substitution, limited manpower, setup times, equipment release may require 

dynamic scheduling. Near optimal schedules generated by static approaches may become 

outdated when they are released to the shop floor. Therefore, there is a need and extensive 

further research on modeling and solving dynamic scheduling problems. 

  The dynamic job shop scheduling problem (DJSSP) is a combinatorial optimization 

problem. At the beginning of the scheduling process, n jobs are scheduled and during the 

execution of this schedule, a set of new jobs arrives to be processed on m machines. In DJSSP, 

one or more conditions of the problem like number of jobs or number of operable machines are 

changed by any new event. Therefore, the solution before the event is not good or even feasible 

any longer. So in addition to scheduling problem, it is needed to deal with dynamic events in 

DJSSP. 

2. LITERATURE REVIEW  

  DJSSP are also combinatorial in nature and known to be NP-hard. In the literature, 

various methods have been proposed to obtain a near optimum solution. The first study on 

DJSSP was published by Holloway and Nelson (1977) who proposed a scheduling system for a 

job shop with intermittent job arrivals. They implemented a multi-pass procedure by generating 

schedules periodically. Haupt (1989) surveyed the literature on heuristic priority rule-based job 

shop scheduling. Kim and Kim (1994) proposed a simulation based scheduling system with two 

major components: simulation mechanism and reactive control. The simulation mechanism 

evaluates various rules and selects the best one for a given job population and performance 

criterion. Bierwirth et al. (1995) presented a genetic algorithm based scheduling in a dynamic 

manufacturing environment and compared the results with the outcome of dispatching rule 

based simulations. Jeong and Kim (1998) developed a scheduling mechanism in which job 

dispatching rules vary dynamically based on information from discrete event simulation that is 

used for evaluating candidate dispatching rules. Sabuncuoglu and Bayiz (2000) presented the 

effects of several system configurations on the performance of online and offline scheduling 

under deterministic and stochastic environments and concluded that dispatching rules were 

more robust to system uncertainty and performance of online methods decrease less than offline 

methods in dynamic environments. Chan and Chan (2001) presented a simulation model of a 

flexible manufacturing system which minimizes three performance criteria simultaneously, i.e. 

mean flow-time, mean tardiness and mean earliness with the dispatching rule which can be 

changed at a frequency that is varied by the quantity of output produced by the system. 

Baykasoğlu et al. (2002) presented a multiple dispatching rule based meta-heuristic solution 

approach for JSSP. Choi and You (2006) presented an extensive performance analysis of 

dispatching rules for a framework of simulation-based dynamic scheduling in one-of-a-kind 

production. Singh et al. (2007) presented a simulation model by using changing dispatching 
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rules to improve performance criteria in a dynamic system. Vinod and Sridharan (2008) also 

proposed some dispatching rules for dynamic job shop scheduling by considering sequence 

dependent set-up times, their proposed rules performed better than the previous simple rules. 

Zhang et al. (2009) described an approach into the evaluation and optimization of dispatching 

rules by integrating the simulation and response surface methodology. Baykasoğlu and Özbakır 

(2010) analyzed the effects of dispatching rules on the scheduling performance of job-shops 

with different flexibility levels. They defined four different flexibility levels for operations. Five 

dispatching rules are evaluated according to mean tardiness as the performance criteria for the 

scheduling system. After detailed analysis it is found that the effect of dispatching rule selection 

on job shop performance weakens as the job shop flexibility increases. Kaban et al. (2012) 

experimented the impact of the single dispatching rules and hybrid dispatching rules by using 

simulation technology. Chen and Matis (2013) developed weight biased modified rule (WBMR) 

for job shop scheduling problem and numerical experiments of the WBMR rule demonstrated 

the superior performance of this scheduling heuristic to minimize the tardiness of jobs in 

comparison to other dispatching rules. Sharma and Jain (2014) presented the performance of 

nine dispatching rules with consideration of sequence-dependent setup times for discrete event 

simulation model of a stochastic dynamic job shop system. Sharma and Jain (2015) presented a 

stochastic dynamic job shop scheduling problem while considering sequence-dependent setup 

times. Kundakcı and Kulak (2016) proposed efficient hybrid genetic algorithm methodologies 

for minimizing makespan in dynamic job shop scheduling problem. Various benchmark 

problems were generated and detailed numerical experiments were carried out to evaluate the 

performance of the proposed methodologies.  

3. GRASP FOR DJSSP 

  GRASP has been used to solve combinatorial problems including routing and 

scheduling (Feo et al., 1995). A GRASP based algorithm is proposed in this work for solving 

DJSSP.  In the literature, the application of GRASP for JSSP is rare. Binato et al. (2002) present 

a GRASP for JSSP. Aiex et al. (2003) introduced a parallel GRASP with path-relinking for 

JSSP. Armentano et al. (2007) proposed GRASP versions that incorporate adaptive memory 

principles for the problem of scheduling jobs in uniform parallel machines with sequence-

dependent setup times in order to minimize the total tardiness relative to job due dates. 

Chassaing et al. (2014) introduced an efficient GRASP approach for job shop scheduling with a 

web service paradigm. 

  GRASP is a multi-start or an iterative process, in which each GRASP iteration consists 

of two phases, a construction phase, in which a feasible solution is produced, and a local search 

phase, in which a local optimum in the neighborhood of the constructed solution is sought. The 

best overall solution is kept as the result. Figure 1 illustrates the construction phase with its 

pseudo code. The greedy randomized construction phase is an iterative process that 

incrementally constructs every attribute of a candidate solution by a compromise between 

greediness and randomness. Each iteration of this construction phase lets the set of candidate 

elements to be formed by all elements that can be incorporated to the partial solution under 

construction without destroying feasibility. The selection of the next element for incorporation 

is determined by the evaluation of all candidate elements according to a greedy evaluation 

function. This greedy function usually represents the incremental increase in the cost function 

due to the incorporation of this element into the solution under construction. The evaluation of 

the elements by this function leads to the creation of a restricted candidate list (RCL) formed by 

the best elements, i.e., whose incorporation to the current partial solution results in the smallest 
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incremental costs (this is the greedy aspect of the algorithm). We construct the list of best 

candidates which is called the restricted candidate list and then choose randomly one of the best 

candidates. This choice technique allows for different solutions to be obtained at each GRASP 

iteration. Once the selected element is incorporated to the partial solution, the candidate list is 

updated and the incremental costs are re-evaluated (this is the adaptive aspect of the heuristic). 

Figure 1. Pseudo-code of the construction phase of GRASP 

 The solutions generated by construction step are not guaranteed to be optimal. Therefore, 

in the second step a better solution in the neighborhood of the current solution with local search 

procedures is tried to be obtained. Local search terminates when no better solution is found in 

the neighborhood. In the proposed GRASP based scheduling procedure, we constructed active 

schedules by making use of Giffler & Thompson algorithm (Giffler, Thompson, 1960). After 

the construction phase, basic moves are used to obtain better solution in the local search phase.   

4. PROBLEM DESCRIPTION 

  Production orders enter to the job shop environment depending on the stochastic inter 

arrival time. Type of an arriving job is unknown and selected from a discrete uniform 

distribution. In standard DJSSP, setup times are included in the processing times or neglected to 

simplify the problem. In many production environmenets this is not a realistic assumption and 

setup times need to be considered separable. We consider sequence-dependent setup times. 

Setup time for one job depends on the job previously processed and a separate setup time matrix 

is defined for each machine. In classical manufacturing settings, the machines are considered to 

be continuously available and machine capacity is assumed to be unlimited. But in most of the 

real manufacturing systems, the machines are not continuously available because of cleaning, 

machine breakdown or preventive maintenance and meanwhile each machine capacity is limited 

and each machine is ready for processing only in certain time intervals. The unavailability 

periods are considered, which are known in advance. This information is included in preparing 

production schedules. Machine breakdowns may occur on the machines. The mean time 

between failure (MTBF) and the mean time to repair (MTTR) are two parameters to express the 

unreliability of machines. In real manufacturing system, although the customers declare the due 

dates, some customers may postpone due date to a later date or get an earlier date. Some 

customers may request the late delivery of order, and then these orders will be postponed. When 

customer wants to receive the order as soon as earlier, the order is called rush order and the 

schedule is reconstructed with this additional rush order constraint. During rescheduling 

process, priority is assigned to rush order and the operations of the rush order are assigned to the 
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required machines primarily. On the other hand, some customers have cancelled their 

production orders. After the order cancellation dynamic events, the remaining operations of this 

order are deleted from the task list.  Moreover, we suppose that the operations are strictly non-

preemptable, which means that once started, the execution of an operation can be interrupted 

neither by a maintenance task nor by another operation.  

  Rescheduling is the process of updating an existing production schedule in response to 

unpredictable real-time events to minimize its impact on the system performance.  In the 

proposed methodology, event-driven rescheduling strategy and periodic rescheduling strategy 

are used. In the event-driven rescheduling strategy, the schedule is updated whenever an 

unexpected event occurs.  Under the periodic strategy, schedules are generated at regular 

intervals, which gather all available information from the shop floor. The schedule is 

constructed and not revised until the next scheduling period begins, dynamic events are 

accumulated until the next rescheduling period. We analyzed both the periodic and event-driven 

rescheduling scheduling strategies in our experiments. 

5. EXPERIMENTAL STUDY 

  We needed to consider the generation of test instances because there are no test 

problems in the related literature. Ten different job types are processed at the job shop and the 

distribution of the order arrival process follows an exponential distribution with a mean of fifty 

time-units. The number of operation per job type is assigned randomly between two and fifteen. 

A purely random sequence is utilized to represent the more difficult control problem. Each job 

has unique operation route and the job routings are fixed. Each operation of jobs processes 

unique machine and has unique processing times. The number of operations needed for 

processing follows a uniform distribution with a minimum of fifty and maximum of one 

hundred time units. Sequence dependent setup times vary uniformly in the range of eight-fifteen 

time units. Mean time to machine repair (MTTR) and mean time between failure (MTBF) are 

uniformly distributed with an exponential distribution and two distributions are used 

respectively: Expo(60), Expo(1140). In the manufacturing system, each shift is processed 480-

time units and experiments are conducted with each shift 480-time units. Three scheduling 

periods, 120, 240, 360-time units are preferred. Each machine has different available time in 

each shift, 400, 420, 450, 440, 450, 460-time units. In our experiments, the due date of the fifth 

order is changed to 900-time units at 200-time units. The fourth order is cancelled at 350-time 

units. The design specifications of the proposed case is summarized in Table 1. All of the 

experimets were coded by MATLAB programming language and tested on a PC with Intel Core 

i5 2.40 GHz CPU and 16 GB of RAM. 

Table 1. Design specifications of the presented test case 
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 In this study, to test the performance of the proposed algorithm, dispatching rules are 

used as benchmarks. A dispatching rule is used to select the next job with highest priority to be 

processed from a set of jobs awaiting service at a machine that becomes free. In the present 

work, the following dispatching rules are used to make job sequencing decision: FIFO, SPT, 

EDD, LPT, LWKR, MWKR, FOPNR, GOPNR, SL, CR, ALLOPN, SOPN, SWKR, SALL. 

Figure 2 shows the results of the dispatching rules for dynamic job shop scheduling problem 

with periodic and even-driven rescheduling strategies and the best result of the dispatching rules 

is obtained from the event-driven rescheduling strategy. Figure 3 depicts the results of the 

proposed algorithm with dispatching rules for DJSSP with periodic and even-driven 

rescheduling strategies. The proposed algorithm with event-driven rescheduling strategy obtains 

the best results. The comparison of the proposed algorithm with the dispatching rules is given in 

Figure 4. The results of the proposed algorithm with event-driven rescheduling strategy yielded 

better results in all comparisons. 

 

Figure 2. The results of the dispatching rules for DJSSP. 

 

Figure 3. The results of the proposed algorithm for DJSSP. 
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Figure 4. Comparison of the dispatching rules and proposed algorithm under rescheduling 

strategies. 

6. CONCLUSIONS 

 In this study, a GRASP based algorithm is proposed for dynamic job shop scheduling 

problem with release dates, due dates, sequence-dependent setup times and machine capacity 

constraint. Dynamic events such as changes in due date, job cancellation, order arrivals, arrivals 

of urgent job and machine breakdowns trigger the rescheduling process. A computational study 

is performed under different scenarios. The results are compared with dispatching rules in order 

to find out the improvement potential of the proposed approach. The periodic scheduling 

strategy under different scheduling intervals for different problems is evaluated.  Extensive 

computational tests presented that the proposed event driven dynamic job shop scheduling 

approach can improve the job shop performance in comparison to employing basic dispatching 

rule based approaches.  
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G 8 ÜLKELERİNİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ MOORA YÖNTEMİYLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Arzu ORGAN* 

Engin YALÇIN** 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmada dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip G8 ülkeleri ele alınmaktadır. 

Çalışmanın amacı G8 ülkelerini MOORA yöntemiyle analiz ederek bu ülkelerin ekonomik 

görünümleri hakkında bilgi vermektir. Çalışmada MOORA yöntemlerinden MOORA Oran ve 

MOORA Referans Nokta yaklaşımlarından faydalanılmaktadır. Sonuç olarak ABD hem 

MOORA Oran hem de MOORA Referans Nokta yönteminde zirvede yer alırken Rusya ise hem 

MOORA Oran hem de MOORA Referans Nokta yaklaşımında sonuncu sırada yer almıştır. 

Anahtar Kelimeler: G8, MOORA Yöntemi, Çok Kriterli Karar Verme 

EVALUTİON OF THE ECONOMİC PERFONMANCES OF G-8 COUNTRİES BY THE MOORE METHOD 

ABSTRACT 

In this study, G8 countries which have the most developed economies of the world is 

elaborated. The objective of the study is to give information about economic overview of these 

countries analyzing with MOORA method. In this study MOORA Ratio and MOORA 

Reference Point approaches are utilized out of MOORA methods. As a result, USA remain at 

the top of list both on MOORA Ratio and on MOORA Reference Point method on the other 

side Russia takes the last row both on MOORA Ratio and on MOORA Reference Point method. 

Keywords: G8, MOORA Method, Multiple Criteria Decision Making 

 

GİRİŞ 

Çok kriterli karar verme birbiriyle çelişen çok sayıda kriterin mevcut olduğu 

durumlarda başvurulan yöntemler zinciridir. Çok kriterli karar verme mevcut alternatifler 

arasından en uygunu belirleme arayışı olarak da tanımlanabilir. 

Ekonomik değerlendirmesi ise alternatiflerin makroekonomik değişkenlerinin esas 

alınmasıyla alternatiflerin performanslarının ortaya konulması şeklinde tanımlanabilir. 

Bu çalışmada G8 ülkeleri makroekonomik değişkenleri esas alınarak performans 

değerlendirmesine tabi tutulmuştur. 
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1.  MOORA YÖNTEMİ 

 İlk kez Brauers ve Zavadskas tarafından 2006 yılında geçiş ekonomilerinin 

özelleştirilmesinde uygulanan MOORA tekniği oransal analize dayalı çok amaçlı optimizasyon 

tekniğidir. Tablo 1 MOORA tekniğinin hesaplama zamanı, basitlik, matematiksel işlemlerin 

miktarı, güvenilirlik ve analizlerde kullanılan veri türleri açısından diğer çok kriterli karar 

verme teknikleriyle karşılaştırması göstermektedir (Brauers ve Zavadskas, 2012: 5). 

Tablo 1. Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin Karşılaştırılması 

ÇKKV 

Teknikleri  

Hesaplama 

zamanı 
Basitlik 

Matematik 

İşlemleri 
Güvenilirlik Veri Türü 

MOORA Çok az Çok basit Minimum İyi Nicel 

AHP Çok fazla Çok kritik Maksimum Zayıf Karışık 

TOPSIS Orta Orta kritik Orta Orta Nicel 

VIKOR Az Basit Orta Orta Nicel 

ELECTRE Fazla Orta Kritik Orta Orta Kritik 

PROMETHEE Fazla Orta Kritik Orta Orta Karışık 

 Literatürde MOORA–Oran metodu, MOORA–Referans Nokta Yaklaşımı, MOORA 

Önem Katsayısı, MOORA–Tam Çarpım Formu, MULTI–MOORA olmak üzere çeşitli 

MOORA yöntemleri olduğu belirtilmektedir. 

I.MOORA–ORAN METODU 

 i= 1,2,…..m alternatifin sayısı j= 1,2,….n kriter sayısı olmak üzere, her bir alternatifin 

karelerinin toplamının karekökü ile kriterler bölünerek normalizasyon işlemi yapılır. 

Normalizasyon işlemi Eşitlik (1) yardımıyla gerçekleştirilir (Brauers ve Zavadskas, 2006: 447). 

*

2

1

i

m
i

j

i

j

ij

x

x

x






        (1) 

*

ijx ; i. Alternatifin, j. Kriter için olan değerinin normalleştirilmiş değeridir. 

 Bu normalizasyon işleminden sonra hazırlanan tabloda kriterler maksimum veya 

minimum olmalarına göre belirlenip, toplanırlar toplanan maksimum kriter değerlerinden 

toplanan minimum kriter değerleri Eşitlik (2)’de olduğu gibi çıkartılır. 

 

        (2) 

  

 Elde edilen performans değerleri büyükten küçüğe doğru sıralanır. 

II. REFERANS NOKTA TEORİSİ 

 Referans nokta teorisi, oran metodunda elde edilmiş normalizasyon değerleriyle başlar. 

Her kriter için amaç maksimizasyon ise maksimum noktalar, amaç minimizasyon ise minimum 

noktalar olan, referans noktaları belirlenir. Alternatifler ve belirlenen bu referans noktaların her 

xij ile olan uzaklıkları bulunur. Yani; j ijr x  işlemi gerçekleştirilir (Brauers, 2008: 249). 

* * *

1 1
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ij ij

j j g

i x xy
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Burada; 

i= 1,2,……..,m alternatiflerin sayısını 

j= 1,2,……..,n kriterlerin sayısını  

xij
*= i. Alternatifin j. Kriterdeki normalleştirilmiş değerini  

rj= j. kriterin referans noktasını göstermektedir. 

 Alternatifler ve referans noktalar arasındaki mesafeyi ölçmek için Tchebycheff Min 

Maks Metrik işlemimine [(maksj(rj-xij
*)] uygulanır (Brauers ve Zavadskas, 2006: 448). 

           Böylece sıralama yapılmış olunur. 

 III. MOORA TAM ÇARIM YAKLAŞIMI 

            Brauers ve Zavadskas 2010 yılında MOORA yönteminin tam çarpım yaklaşımını 

geliştirdiler. Bu yaklaşımda her bir alternatifin maksimizasyon amaçlı verileri çarpılarak 

minimizasyon amaçlı verilerin çarpımına bölünür. MOORA Tam Çarpım Yaklaşımı aşağıdaki 

gibi ifade edilir (Brauers ve Zavadskas: 2010, 14). 

                                    U=
𝑨𝒊

𝑩𝒊
 

1 1

j n

i gj i kj

g k j

A x B x
  

    şeklinde gösterilir. 

IV. MULTIMOORA YAKLAŞIMI 

             MULTIMOORA yaklaşımı ilk defa 2010 yılında Brauers ve Zavadskas tarafından geçiş 

ekonomilerinde bir araç olarak kullanılmıştır (Brauers ve Zavadskas, 2010).  

            MULTIMOORA yaklaşımı, MOORA yaklaşımlarının bir özeti şeklinde olup karar 

vericiye daha güvenilir bilgi sunmaktadır (Brauers ve Zavadskas, 2010: 13). 

            MULTIMMORA yöntemi son yıllarda gittikçe daha fazla literatürde kendisine yer 

bulmaktadır. MULTIMOORA ile gerçekleştirilmiş bazı çalışmalar şu şekildedir: 

            Türkiye kömür işletmelerinin performans değerlendirmesinde(Aksoy vd., 2015); Avrupa 

Birliği ülkelerinin ekonomik performans değerlendirmesinde; Brauers vd., 2012) Avrupa Birliği 

ülkelerinde inşaat işletmelerinin performans değerlendirmesinde (Kildiene, 2013) 

kullanmışlardır. 

 V. MOORA LİTERATÜR 

  MOORA yönteminin, diğer çok kriterli karar verme yöntemlerine göre yeni olmakla 

beraber son yıllarda giderek artan sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir. Daha önce de 

bahsedildiği gibi ilk çalışma Brauers ve Zavadskas tarafından geçiş ekonomilerinin 

özelleştirilmesine yönelik bir uygulamayla gerçekleştirilmiştir (Brauers ve Zavadskas, 2006). 

Bu tarihten itibaren MOORA yöntemi farklı konularda uygulanmıştır. Malzeme seçiminde 

(Karande ve Chakraborty, 2012), Litvanya‘nın Avrupa Birliği‘ndeki durumunun 

değerlendirilmesinde (Baležentis vd.2010) ,personel seçiminde (Baležentis vd., 2012), 2008-

2009 krizi sırasında 20 Avrupa ülkesinin inşaat sektöründe sıralanmasında (Brauers vd., 2013) , 

Avrupa Birliği‘ne üye ülkelerdeki çiftçilik etkinliğinin değerlendirilmesinde (Baležentis ve 
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Baležentis, 2011) bulut teknolojisi firmaların sıralanmasında (Yıldırm ve Önay, 2013) 

İstanbul‘da turistik yerlerin popülaritesinin belirlenmesinde (Önay ve Çetin, 2012), 

kullanılmıştır. 

2.UYGULAMA 

Çalışmada G8 ülkelerinin ekonomik performansları MOORA-Oran ve MOORA-

Referans yöntemleri esas alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada kullanılan G8 ülkeleri dünyanın GSMH bakımından en gelişmiş ülkelerini 

ifade etmektedir. G8 ülkeleri şu şekildedir: 

ABD 

Japonya 

Almanya  

Birleşik Krallık 

Fransa 

İtalya 

Kanada 

Rusya (Üyeliği askıdadır) 

G8 fikri ilk olarak 1973 yılındaki petrol krizinin ardından ekonomik durgunluğa çare 

bulunması amacıyla ortaya çıkmıştır. O dönemki Fransız başkanı Valery Giscard d’Estaing 

Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika hükümet başkanlarını Rambouiller’de 

toplantıya davet etti. Ertesi sene Birleşik Devletler Başkanı Gerald Ford’un emriyle Kanada 

gruba dahil oldu ve grup G7 olarak şekillendi. Grup başlangıçta 7 ülkeden oluşmuş olup 

sonrasında Rusya’nın da katılımıyla G8 adını almıştır. Grubu oluşturan ülkeler dünya 

nüfusunun %14’ünü oluşturmasına rağmen dünya ekonomisinin %65’ini 

oluşturmaktadır.1975’ten itibaren G8 ülkeleri her yıl ekonomik temelli görüşmeler yapmaktadır. 

Politik anlamda da öneme sahip olan G8 toplantıları uluslararası siyasete de yön verme 

potansiyeline sahiptir. 

Çalışmada G8 ülkeleri makroekonomik performansları MOORA-Oran ve MOORA-

Referans Nokta yaklaşımlarıyla analiz edilip iki yöntemin sonuçlarına karşılaştırmalı olarak 

uygulama sonunda yer verilmiştir. 

Çalışmada kullanılan makroekonomik veriler IMF World Economic Outlook ve World 

Bank veri tabanlarından elde edilmiş olup 2013 yılı verileri çalışmada esas alınmıştır. 

Çalışmada kullanılan makroekonomik değişkenler ise şu şekildedir: 

• GSYH (ABD Doları cinsinden) 

• Toplam Yatırımın GSYH’ye oranı 

• İthal edilen malların hacminin yıllık artış oranı 

• İhraç edilen malların hacminin yıllık artış oranı 

• İşsizlik oranı 

• Genel Hükümet Brüt Borcunun GSYH’ye oranı  

Bütün çok kriterli karar verme problemlerinde olduğu gibi ilk olarak karar matrisinin 

oluşturulmasıyla problemin çözümüne başlanmaktadır. 8 alternatif ve 6 kriterden oluşan karar 

matrisi Tablo 2’deki gibidir. 
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Tablo 2. Karar Matrisi 

 

GSYH 

(ABD 

Doları 

Cinsinden)  

Toplam 

Yatırımın 

GSYH’ye 

oranı 

Enflasyon 

Oranı 

İhraç 

edilen mal 

hacminin 

GSYH’ye 

oranı 

İhraç 

edilen mal 

hacminin 

GSYH’ye 

oranı 

İşsizlik 

Oranı 

Genel 

Hükümet 

Brüt 

Borcunun 

GSYH’ye 

oranı 

Kanada 1838.964 24.481 0.952 1.885 2.077 6.917 87.657 

Fransa 2811.128 22.302 0.989 -0.004 1.472 10.308 92.291 

Almanya 3746.488 19.383 1.601 2.199 1.347 5 76.978 

İtalya 2137.615 17.305 1.283 -2.65 0.686 12.667 128.535 

Japonya 4919.589 21.127 0.357 0.971 -1.532 3.583 242.593 

Rusya 2079.022 21.62 6.763 3.434 2.008 5.2 14.029 

Birleşik Krallık 2678.384 16.985 2.555 0.685 -0.484 6.2 87.31 

ABD 16663.15 19.548 1.464 0.971 2.834 6.15 104.782 

Eşitlik (1) yardımıyla gerçekleştirilen normalize karar matrisi Tablo 3’deki gibidir. 

Tablo 3. Normalize Karar Matrisi 

 

GSYH 

(ABD 

Doları 

Cinsinden)  

Toplam 

Yatırımın 

GSYH’ye 

oranı 

Enflasyon 

Oranı 

İhraç 

edilen mal 

hacminin 

GSYH’ye 

oranı 

İhraç 

edilen mal 

hacminin 

GSYH’ye 

oranı 

İşsizlik 

Oranı 

Genel 

Hükümet 

Brüt 

Borcunun 

GSYH’ye 

oranı 

Kanada 0.0992587 0.422573 0.122262 0.346712 0.42927 0.324027 0.257039 

Fransa 0.1517316 0.384961 0.127014 -0.00074 0.30423 0.482879 0.270627 

Almanya 0.202218 0.334575 0.20561 0.404467 0.278395 0.234225 0.225725 

İtalya 0.1153785 0.298706 0.164771 -0.48742 0.141781 0.593386 0.376907 

Japonya 0.2655366 0.364679 0.045848 0.178598 -0.31663 0.167846 0.711362 

Rusya 0.1122159 0.373189 0.868547 0.631624 0.415009 0.243594 0.041138 

Birleşik Krallık 0.1445667 0.293183 0.328129 0.125994 -0.10003 0.290439 0.256022 

ABD 0.8993994 0.337423 0.188016 0.178598 0.585725 0.288097 0.307255 

Maksimum kriterler toplamından minimum kriterler toplamının çıkarılması Eşitlik (2) 

yardımıyla gerçekleştirilerek Tablo 4 oluşturulmuştur. 

Tablo 4. Yi* Değerleri 

Alternatifler            Yi* Değerleri  

Kanada -0.09894 

Fransa -0.03886 

Almanya -0.25484 

İtalya -0.09178 

Japonya -0.79007 

Rusya -0.88449 

Birleşik Krallık -0.66287 

ABD 0.860581 

Son olarak performans değerlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanmasıyla MOORA 

Oran yöntemine göre sonuç elde edilmiş olunur. Elde edilen performans değerleri ve sıralama 

Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5. MOORA Oran Yöntemine göre Performans Değerleri ve Sıralama 

 

MOORA Oran yönteminde ABD ilk sırayı alırken Rusya son sırada yer almıştır. 

MOORA Referans yönteminde MOORA Oran yönteminde elde edilmiş normalize 

değerler üzerinden hesaplamalar gerçekleştirilmektedir. Belirlenen referans noktaları Tablo 6’da 

gösterilmiştir. 

Tablo 6. Referans Noktalar 

 

GSYH 

(ABD Doları 

Cinsinden ) 

Toplam 

Yatırımın 

GSYH’ye 

oranı 

Enflasyon 

Oranı 

İhraç 

edilen mal 

hacminin 

GSYH’ye 

oranı 

İhraç edilen 

mal 

hacminin 

GSYH’ye 

oranı 

İşsizlik 

Oranı 

Genel 

Hükümet Brüt 

Borcunun 

GSYH’ye 

oranı 

Kanada 0.0992587 0.422573 0.122262 0.346712 0.42927 0.324027 0.257039 

Fransa 0.1517316 0.384961 0.127014 -0.00074 0.30423 0.482879 0.270627 

Almanya 0.202218 0.334575 0.20561 0.404467 0.278395 0.234225 0.225725 

İtalya 0.1153785 0.298706 0.164771 -0.48742 0.141781 0.593386 0.376907 

Japonya 0.2655366 0.364679 0.045848 0.178598 -0.31663 0.167846 0.711362 

Rusya 0.1122159 0.373189 0.868547 0.631624 0.415009 0.243594 0.041138 

Birleşik 

Krallık 0.1445667 0.293183 0.328129 0.125994 -0.10003 0.290439 0.256022 

ABD 0.8993994 0.337423 0.188016 0.178598 0.585725 0.288097 0.307255 

Referans 

Noktalar 0.8993994 0.422573 0.045848 -0.48742 0.585725 0.167846 0.041138 

Referans noktalarından ilgili alternatife ait değerlerinden çıkarılması sonucu oluşan 

değerler Tablo 7’da gösterilmiştir. 
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Tablo 7. Referans Noktalardan İlgili Değerlerin Çıkartılması Sonucu Oluşan Değerler 

 

GSYH (ABD 

Doları 

Cinsinden  

Toplam 

Yatırımın 

GSYH’ye 

oranı 

Enflasyon 

Oranı 

İhraç edilen 

mal 

hacminin 

GSYH’ye 

oranı 

İhraç edilen 

mal 

hacminin 

GSYH’ye 

oranı 

İşsizlik 

Oranı 

Genel Hükümet 

Brüt Borcunun 

GSYH’ye oranı 

Kanada 0.8001407 0 0.076414 0.834133 0.156455 0.156181 0.215901 

Fransa 0.7476678 0.037612 0.081165 0.486685 0.281495 0.315033 0.22949 

Almanya 0.6971814 0.087998 0.159762 0.891888 0.30733 0.066379 0.184587 

İtalya 0.7840209 0.123867 0.118923 0 0.443944 0.425541 0.335769 

Japonya 0.6338628 0.057894 0 0.666019 0.902355 0 0.670225 

Rusya 0.7871835 0.049384 0.822699 1.119044 0.170716 0.075748 0 

Birleşik 

Krallık 0.7548327 0.12939 0.282281 0.613414 0.685757 0.122594 0.214884 

ABD 0 0.08515 0.142168 0.666019 0 0.120251 0.266118 

 Sonrasında Tchebycheff Min Maks Metrik işlemi mini [(maksj(rj-xij
*)] uygulanması ile 

MOORA Referans Nokta yaklaşımı gerçekleştirilmiş olunur. Tchebycheff Min Maks Metrik 

işlemine Tablo 8’de yer verilmiştir. 

Tablo 8. Tchebycheff Min Maks Metrik İşlemi 

 

GSYH 

(ABD 

Doları 

Cinsinden  

Toplam 

Yatırımın 

GSYH’ye 

oranı 

Enflasyon 

Oranı 

İhraç edilen 

mal 

hacminin 

GSYH’ye 

oranı 

İhraç edilen 

mal 

hacminin 

GSYH’ye 

oranı 

İşsizlik 

Oranı 

Genel 

Hükümet 

Brüt 

Borcunun 

GSYH’ye 

oranı Maksimum 

Kanada 0.8001407 0 0.076414 0.834133 0.156455 0.156181 0.215901 0,834133 

Fransa 0.7476678 0.037612 0.081165 0.486685 0.281495 0.315033 0.22949 0,747668 

Almanya 0.6971814 0.087998 0.159762 0.891888 0.30733 0.066379 0.184587 0,891888 

İtalya 0.7840209 0.123867 0.118923 0 0.443944 0.425541 0.335769 0,784021 

Japonya 0.6338628 0.057894 0 0.666019 0.902355 0 0.670225 0,902355 

Rusya 0.7871835 0.049384 0.822699 1.119044 0.170716 0.075748 0 1,119044 

Birleşik 

Krallık 0.7548327 0.12939 0.282281 0.613414 0.685757 0.122594 0.214884 0,754833 

ABD 0 0.08515 0.142168 0.666019 0 0.120251 0.266118 0,666019 

MOORA Referans yöntemine göre elde edilen performans değerleri ve sıralama Tablo 

9’de verilmiştir. 

Tablo 9. MOORA Referans Yöntemine göre Performans Değerleri ve Sıralama 
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 SONUÇ  

Bu çalışmada G8 ülkelerinin ekonomik performansı MOORA yöntemlerinden MOORA 

Oran ve MOORA Referans Nokta yaklaşımına göre analiz edilmiştir. Sonuç olarak ABD hem 

MOORA Oran hem de MOORA Referans Nokta yaklaşımlarında ilk sırayı almıştır. ABD’yi ise 

hem MOORA Oran hem de MOORA Referans Nokta yaklaşımında Fransa takip etmiştir. Rusya 

ise hem MOORA Oran hem de MOORA Referans Nokta yaklaşımında son sırada yer almıştır. 

ABD’nin her iki yöntemde de 1. sırada yer almasının sebepleri şu şekilde açıklanabilir: 

• Dünya nüfusunun %4,5’unu oluşturmasına rağmen dünya GSYH’ sinin beşte birini elinde 

bulundurması 

• Yabancı yatırımları çekme gücüne sahip olması 

• Teknoloji devi olması  

• İhracat hacminin çok geniş olması 

Fransa hem MOORA Oran hem de MOORA Referans Nokta yaklaşımında ABD’yi takip 

ederek ikinci olmuştur. Fransa’nın başarısının altında yatan sebepler ise şu şekilde sıralanabilir: 

• Yılda 80 milyondan fazla turist çekmesi 

• Avrupa bölgesinde GSYH’nin beşte birini elinde bulundurması, 

• Altyapı kalitesi ve ihracat hacmi  

Rusya ise hem MOORA Oran yönteminde hem MOORA Referans yönteminde son 

sırada yer almıştır. Sebepleri ise şu şekilde ifade edilebilir:  

• Özellikle petrol fiyatlarının düşmesi  

• Ukrayna krizi sonrası uluslararası ilişkilerinin zayıflaması 

• Suriye’de gerçekleştirilen operasyonlar 
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ÖZET 

Ana haber bültenlerindeki haberler siyasi görüşümüzü, meraklarımızı, ilgi alanlarımızı, 

düşünce tarzımızı etkilemektedir. Bu açıdan haberin neyi konu edindiği çok önemlidir. Bu 

çalışma ana haber bültenlerinde hangi tür haber konularına eğilim gösterildiğini ortaya koymaya 

çalışmaktadır. Bu araştırmadaki veriler ATV, Kanal D, Star, Show, TRT–1 kanallarındaki ana 

haber bültenlerinin her biri 10’ar günlük olmak üzere toplam 50 bülten ve 1017 haberin 

incelenmesi sonucu elde edilmiştir. Bu inceleme neticesinde haberler siyaset, şiddet, ölüm, suç, 

kaza, ekonomi, sağlık, eğitim, adalet, güvenlik, yaşam, reklam, teknoloji, protesto,  afet, sıra 

dışı, yurtdışı ve diğer olmak üzere 18 başlık altında sınıflandırılmıştır. Haber konuları bu 

başlıklara göre incelenmiştir. Ana haber bültenlerinde hangi haber türlerine ne kadar yer 

verildiği ve ne oranda ön planda tutulduğu TOPSIS ve PARETO analizi yöntemleri ile analiz 

edilmiştir. Haberlerdeki sorunlar ile konular entegre bir şekilde ele alınarak hangi haber 

başlığında hangi soruna daha çok rastlandığı belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Ana Haber Bültenleri, Haber Türleri, Pareto, TOPSIS 

ANALYSIS OF THE TYPES OF NEWS IN NEWS BULTEIN WITH TOPSIS AND PARETO METHODS 

ABSTRACT 

The News which are in main news bulletin, affect our political view, interests, concerns 

and our way of thinking. In this respect, topics of the news are so important. This study seeks to 

demonstrate that the news bulletins tend to show which types of news topics. The data in this 

research are obtained from ATV, Kanal D, Star, Show, TRT-1 channel in the 10 news bulletin 

was obtained by examining a total of 50, including 1017 daily news bulletin. The news is 

classified under 18 headings. These are politics, violence, death, crime, accidents, economy, 

health, education, justice, security, life, advertising, technology, protests, disasters, unusual, 

overseas and other criteria. News subjects were analyzed according to these titles. Which is 

given as to what kind of news in the news bulletins and in what proportion are listed on TOPSIS 

and PARETO analysis is kept at the forefront. Topics in the news and issues are analyzed in an 

integrated manner. 

 Keywords: Television News Bulletin, Types of news, Pareto, TOPSIS 
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GİRİŞ 

Bilgilendirme, yönlendirme ve eğitme gibi işlevleri olan medya insanların hayatında 

oldukça etkin bir role sahiptir. Medya siyasi görüşümüzü, meraklarımızı, ilgi alanlarımızı, 

düşünce tarzımızı etkilemektedir. Televizyon ise en etkili ve en gözde kitle iletişim aracıdır. 

Televizyon yayıncılığında haber verme işlevi, giderek daha fazla ön plana çıkmaktadır. Gün 

geçtikçe artan haber kanallarının sayısı, haberin ne kadar önemsendiğini ve izlendiğini 

göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Ayrıca akşam haberleri, bir televizyon kanalının 

izlenilirliğini, etkinliğini ve gücünü ortaya koymaktadır. Bu yüzden televizyon kanalları, ana 

haber bültenlerine büyük önem vermektedirler. Televizyon haberleri olaya dayalı, hedef kitlesi 

tüm toplum olan özet haberlerdir (MEGEP, 2011). Ana haber bültenleri ise bireylerin haber 

almada öncelikli olarak tercih ettikleri medyada yer alan kaynaklardan biridir.  

Ana haber bültenleri kısıtlı zaman diliminde gündemdeki olayları izleyici ile buluşturan 

bir kaynak olması bakımından konu içeriği oldukça önemlidir. Ana haber bültenlerinin 

içeriğinde hangi konulara önem verildiği hangi konuların göz ardı edildiği belirlenmelidir. Bu 

çalışmada ise ana haber bültenlerinde hangi tür haber konularına eğilim gösterildiği ortaya 

konulması hedeflenmiştir. Haberler siyaset, şiddet, ölüm, suç, kaza, ekonomi, sağlık, eğitim, 

adalet, güvenlik, yaşam, reklam, teknoloji, protesto, afet, sıra dışı, yurtdışı ve diğer olmak üzere 

18 başlık altında sınıflandırılmıştır. 

Ana haber bültenlerinde yer alan haberler içeriklerine göre TOPSIS ve Pareto analizi 

yöntemleriyle incelenmiştir. Bu araştırmadaki veriler ATV, Kanal D, Star, Show TV, TRT-1 

kanallarındaki ana haber bültenlerinin 10’ar gün takip edilmesi ve toplam 1017 haberin 3 analist 

tarafından incelenmesiyle elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler üzerinden Pareto analizi 

yapılarak en çok rastlanan başlıklar bulunmuştur. Yine aynı veriler kullanılarak bu 18 başlık 

TOPSIS yöntemi ile ağırlıklandırılarak sıralanmıştır. Ağırlıklandırma, elde edilen verilerin hem 

medyan hem aritmetik ortalamalarına göre ayrı ayrı yapılmış, böylece uç değerlerin gözlem 

üzerindeki etkisi de araştırılmıştır. Ayrıca çalışmaya ek olarak Alağaş vd. (2016) çalışmasında 

bahsedilen sorunlar ile bu çalışmadaki haber türleri entegre edilerek analiz edilmiştir. 

Yapılan bu çalışmanın ikinci bölümünde literatür araştırmasına yer verilmiştir. Üçüncü 

bölümde TOPSIS ve PARETO analizlerinden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde ise haber 

bültenlerinden elde edilen verilerin belirtilen yöntemlerle analizlerine yer almaktadır, beşinci ve 

son bölümü olan sonuç bölümünde çalışmada incelenen haber türleri ile ilgili analiz sonuçları 

verilmiştir. 

I. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Semetko ve Valkenburg (2000) sorumluluk, çatışma, insan ilgisi, ekonomik sonuçlar ve 

ahlak olarak belirlediği haber çerçevelerinin yaygınlığını araştırmışlardır. Kars vd. (2002) 

çalışmalarında ana haber bültenlerinde yer alan haberlerin teknik, tür, süre, sıralama, haber 

toplama, sunma biçimleri açısından incelemişler ve değerlendirmesini yapmışladır. Öztürk 

(2004) çalışmasında televizyon kanallarından TRT, NTV ve Show TV’nin ana haber 

bültenlerinin habercilik anlayışlarını incelemiş, içerik çözümlemesi yaparak haber bültenlerinin 

nasıl değiştiğini araştırmıştır. Olgun (2009) çalışmasında karşılaştırdığı NTV ve Show TV'nin 

haberlerini iki ay boyunca incelemiş haber içeriğini analiz etmiştir. İki kanalında ikna yoluyla 

kendi hegemonyalarını inşa etmeye çalıştıklarını göstermeye çalışmıştır. Işıklar (2011) 

televizyon haberciliği konusundaki genel teorik bilgiler ile uygulamaları karşılaştırmıştır. 

Çalışmada belirlenen TV haberi ölçütleri üzerinden TV haberlerinin öne çıkan ölçütleri 

tanımlanmış, bu ölçütlerin uygulama alanında ne kadar karşılık bulduğu tespit edilmiştir. Cereci 
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(2013) çalışmasında 21. yüzyılın en yaygın medyası olan televizyonun yapım materyali olarak 

kullandığı görüntülerden dile kadar her unsuruyla etkili olduğunu toplumu yönlendirdiğini 

belirtmiştir. Haber bültenlerinde konuların abartıldığını ve yanlışlar yapıldığını ifade etmiştir. 

Haber bültenlerinde kullanılan dil ve anlatımın ilgi, heyecan, merak uyandıran, şaşırtan, masalsı 

bir nitelik taşıdığını ortaya koymuştur. Horoz (2013) çalışmasında ana haber bültenlerinde 

gündemin oluşturuluşu ve ne tür haberlerin yer aldığını ele almıştır. Yurdigül (2014)  

çalışmasında ana haber bültenlerinde korku kültürünün inşasını ele almıştır. Bu çalışmada içerik 

analizi yöntemiyle TRT 1, Kanal D ve NTV ana haber bültenlerini örneklem seçerek kanalların 

korku kültürünü inşa etme şeklini ortaya koymaya çalışmıştır. Doğan (2015) çalışmasında 

televizyonun nefret söyleminde nasıl bir tavır takındığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Nefret söylemi kavramını Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecileri örneklem alarak araştırmıştır. 

10 televizyon kanalını bir ay süreyle ana haber bültenlerini inceleyerek analizini yapmış ve 

televizyon haberlerinin nefret söyleminin ileticisi olduğunu ortaya koymuştur. Öztürk (2015) 

çalışmasında medya ve suç korkusu arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada medyada yer 

alan suç haberlerinin kadınlar üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla kalitatif araştırma 

yöntemini kullanmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, medyadaki suç haberlerini yakından 

takip eden kadınların mağduriyet korkularının diğerlerine oranla daha yüksek olduğunu 

gösterdiğini ifade etmiştir. Alağaş vd. (2016) çalışmalarında ana haber bültenlerinde karşılaşılan 

sorunları ele almıştır. Belirlenen kriterler çok kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik 

Hiyerarşi Süreci(AHP) ile ağırlıklandırılmış, sonrasında AHP yöntemi ile elde edilen kriter 

ağırlıkları kullanılarak TOPSIS yöntemiyle beş ana haber bülteni en fazla olumsuzluk içerenden 

en az olumsuzluk içerene doğru sıralanmıştır. 

II. YÖNTEMLER 

Bu çalışmada kullanılan yöntemler Pareto Analizi ve çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden TOPSIS yöntemidir.  

A. TOPSIS 

Hwang ve Yoon tarafından 1981 yılında ELECTRE yöntemine alternatif olarak 

geliştirilen TOPSIS (Technique for Order Preferences by Similarity to an Ideal Solution) 

yönteminde alternatiflerin belirlenen kriterlere göre sıralanması işlemini gerçekleştiren birçok 

kriterli karar verme tekniğidir. Karar noktalarının pozitif ideale yakınlığı ve negatif ideale 

uzaklığına göre sıralama yapılarak optimal alternatif seçilir (Hwang ve Yoon, 1981). 

Temel olarak TOPSIS’in hesaplama prosedürü şu şekildedir: 

1. Karar matrisinin oluşturulması 

2. Standart Karar Matrisinin Oluşturulması 

3. Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin Oluşturulması 

4. İdeal ve Negatif İdeal Çözümlerin Hesaplanması  

5. Ayırım Ölçülerinin Hesaplanması 

6. İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması 
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Adım 1: Karar Matrisinin(Z) Oluşturulması 

  Karar matrisinin satırlarında üstünlükleri sıralanmak istenen alternatifler (karar 

noktaları), sütunlarında ise karar vermede kullanılacak kriterler yer alır. Z matrisi karar verici 

tarafından oluşturulan başlangıç matrisidir. Karar matrisi Denklem 1 'deki gibi gösterilir: 

𝐙𝐢𝐣 =

[
 
 
 
𝐳𝟏𝟏 𝐳𝟏𝟐   … . 𝐳𝟏𝐣
𝐳𝟐𝟏.....

𝐳𝟐𝟐   … . 𝐳𝟐𝐣

𝐳𝐢𝟏 𝐳𝐢𝟐   … . 𝐳𝐢𝐣

 

  ]
 
 
 

          (1) 

i:alternatif sayısı  j:kriter sayısı 

Adım 2: Standart (Normalize Edilmiş) Karar Matrisinin (R) Oluşturulması 

Standart Karar Matrisi, Z matrisinin elemanlarından yararlanarak Denklem 2 

kullanılarak Denklem 3'te hesaplanır. 

𝐫𝐢𝐣 =
𝐳𝐢𝐣

√∑ 𝐳𝐢𝐣
𝟐𝐧

𝐣=𝟏

           (2)

  

𝐑𝐢𝐣 =

[
 
 
 
𝐫𝟏𝟏 𝐫𝟏𝟐   … . 𝐫𝟏𝐣
𝐫𝟐𝟏.....

𝐫𝟐𝟐   … . 𝐫𝟐𝐣

𝐫𝐢𝟏 𝐫𝐢𝟐   … . 𝐫𝐢𝐣

 

  ]
 
 
 

                                                        (3) 

Adım 3: Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin (V) Oluşturulması  

Öncelikle değerlendirme faktörlerine ilişkin ağırlık değerleri (wj) belirlenir. Ağırlık 

değerleri toplamı Denklem 4'teki gibi toplamı 1 olmak zorundadır.  

∑ 𝐰𝐣 = 1
n
j=1           (4) 

Sonrasında R matrisinin her bir sütunundaki elemanlar ilgili wj değeri ile çarpılarak Denklem 

5'teki V matrisi oluşturulur. 

𝐕𝐢𝐣 = [

𝐰𝟏𝐯𝟏𝟏 𝐰𝟐𝐯𝟏𝟐   … . 𝐰𝐧𝐯𝟏𝐧
𝐰𝟏𝐯𝟐𝟏.....

𝐰𝟐v𝟐𝟐   … . 𝐰𝐧𝐯𝟐𝐧

𝐰𝟏𝐯𝐦𝟏 𝐰𝟐𝐯𝐦𝟐… . 𝐰𝐧𝐯𝐦𝐧

 

  

]       (5) 

Adım 4: İdeal (Z+ ) ve Negatif İdeal (Z- ) Çözümlerin Hesaplanması  

TOPSIS yönteminde, her bir değerlendirme faktörünün monoton artan veya azalan bir 

eğilime sahip olduğu varsayılmaktadır. İdeal noktanın bulunabilmesi için V matrisindeki 

ağırlıklandırılmış kriter değerlerinin yani sütun değerlerinin en büyükleri (ilgili kriter 

minimizasyon ise en küçüğü) seçilir.  

Z+ = {(max 𝐕𝐢𝐣 |j ∈ J) , (min 𝐕𝐢𝐣 |j ∈ J
−)} 

Z− = {(min 𝐕𝐢𝐣 |j ∈ J) , (max 𝐕𝐢𝐣 |j ∈ J
−)} 

Her iki formülde de J  fayda (maksimizasyon), J−  ise kayıp (minimizasyon) değerini 

göstermektedir. 
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Z+ = (v1
+, v2

+, v3
+, … . , vn

+) 

Z− = (v1
−, v2

−, v3
−, … . , vn

−) 

Adım 5: Ayırım Ölçülerinin Hesaplanması 

TOPSIS yönteminde her bir alternatifin ideal ve negatif ideal noktalarının sapmalarının 

bulunabilmesi için Öklid uzaklık fonksiyonundan yararlanılmaktadır. Buradan elde edilen 

alternatiflere dair sapma değerleri, İdeal Ayırım (S+) ve Negatif İdeal Ayırım (S-) ölçüsü olarak 

adlandırılmaktadır. Denklem 6'da ideal, Denklem 7'de ise negatif ideal ayrım değerleri 

hesaplanmıştır. 

S+ = √∑ (vij − vj
+)2n

j=1          (6) 

S− = √∑ (vij − vj
−)2n

j=1          (7) 

Burada hesaplanacak S+ ve S− sayısı alternatif sayısına eşit olacaktır. 

Adım 6: İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması  

Her bir karar noktasının ideal çözüme göreli yakınlığı (C+) Negatif İdeal Ayırım (S-) 

ölçüsünün İdeal Ayırım (S+) ve Negatif İdeal Ayırım (S-) ölçülerinin toplamına oranıdır. Bu 

işlem Denklem 8'de gösterilmiştir. 

C+ =
S−

S−+S+
           (8) 

C+  değeri 0 ≤ C+ ≤ 1  aralığında değer alır. Burada C+ = 1  alternatifin ideal çözüme (S+), 

C+ = 0 alternatifin negatif ideal çözüme (S-) mutlak yakınlığını gösterir. 

B. PARETO ANALİZİ 

Verilerin tasnif edilerek karar alma işinin kolaylaşmasını sağlar. Vilfredo Pareto 

tarafından geliştirilmiş bir yöntemdir. Pareto prensibine literatürde “80-20”, “90-10” veya “70-

30” kuralı da denir. ABC analizi olarak da isimlendirilen Pareto analizi, önceliklerin 

belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır (Özcan, 2001:152-157). 

Pareto analizinin genel adımları: 

1. Adım: Bütün Kriterlerin Listelenmesi 

2. Adım: Kriterleri Ölçümü 

3. Adım: Kriterlerin Sınıflandırılması 

4. Adım: Kümülatif Dağılımları Hesaplanması 

5. Adım: Pareto Grafiğinin Çizimi 

III. UYGULAMA 

A. ANA HABER BÜLTENLERİNİN İNCELENMESİ 

Haber almada en önemli araçlardan biri olan televizyondaki ana haber bültenlerinin 

incelenmesinde haberler belirli başlıklar altında toplanmıştır. Bu başlıklar; 
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Siyaset: Politika ile ilgili olan tüm haberler siyaset başlığı altında toplanmıştır. 

Şiddet: Terör, cinayet, darp, yaralama odaklı haberler şiddet başlığı altında toplanmıştır. 

Ölüm: Şehit haberleri, ünlü vefatları ve diğer ölüm haberleri ölüm başlığı altında toplanmıştır.  

Suç: Hırsızlık, uyuşturucu kumar gibi yasadışı faaliyetler, yapılan sahtekârlık haberleri gibi 

haberler suç başlığı altında toplanmıştır. 

Kaza: Trafik kazası ve diğer haber olarak sunulan kaza odaklı haberler kaza başlığı altında 

toplanmıştır. 

Ekonomi: Döviz kurları, ürün piyasa fiyatları ve diğer ekonomi odaklı haberler ekonomi başlığı 

altında toplanmıştır. 

Sağlık: Tıp ve insan sağlığını odağına alan haberler sağlık başlığı altında toplanmıştır. 

Eğitim: Eğitim sistemi, sınavlar gibi eğitim odaklı haberler eğitim başlığı altında toplanmıştır. 

Adalet: Çıkan kanunlar, devletin yargı organları vb. ile ilgili haberler adalet başlığı altında 

toplanmıştır. 

Güvenlik: Askeri ve polisi operasyonlar güvenlik başlığı altında toplanmıştır. 

Yaşam: Günlük yaşam odaklı haberler yaşam başlığı altında toplanmıştır. 

Reklam: Ürün, kişi, film vb. tanıtıma hizmet eden haberler reklam başlığı altında toplanmıştır. 

Teknoloji: Bilimsel ve teknolojik gelişmeler teknoloji başlığı altında toplanmıştır. 

Protesto: Sokak olayları, grev gibi protesto amaçlı yapılan gösteriler protesto başlığı altında 

toplanmıştır. 

Afet: Yangın, sel, deprem gibi afet olayları afet başlığı altında toplanmıştır. 

Sıra dışı: Alışılagelmişin dışında olan ilginç olayların sunulduğu haberler sıra dışı başlığı altında 

toplanmıştır. 

Yurtdışı: Türkiye dışında olan, ülkemiz insanından ziyade kendi ülke vatandaşlarını ilgilendiren 

haberler yurtdışı başlığı altında toplanmıştır. 

Diğer: Bahsedilen başlıklar dışında kalan haberler diğer başlığı altında toplanmıştır. 

Ana haber bültenlerinde karşılaşılan sorunlar için Alağaş vd. (2016)  çalışmasından 

yararlanılmıştır. Bu sorunlar;   

Haberin Reklamlaşması(HR): Haberde, sektörün ya da ürünün reklam sunarcasına 

haberi yapılarak insanlarda ilgi uyandırılmaya çalışılması, haberlerin insanları bilgilendirme 

hedefinden sapıp tanıtım aracına dönmesidir. 

Sapma(S): Medyanın, bazen haber süresini doldurmak bazen de reytingini artırmak için normal 

olarak kabul edeceğimiz durumlardan uzaklaşarak sundukları haberler sapma sorunu olan 

haberlerdir.  

Önyargı(Ö): Haber bülteninin göz ardı etmek, taraflı davranarak bazı olayları önemsizleştirmek 

yoluyla oluşturulan haberler önyargı sorunu taşıyan haberlerdir.  

Yüzeysel ve Önemsiz Bilgi Sunmak(YVÖBS): Haber niteliği taşıyan haberlerin yüzeysel olarak 

işlenmesi veya haber niteliği taşımayan önemsiz olayların haberleştirilmesi yoluyla insanlara 

bilgi sunulmasıdır. Çatışmayı Körüklemek(ÇK): Siyaset, din, terör veya protesto gibi insanların 
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hassas olduğu, kolaylıkla taraf olabileceği, tavır alabileceği, tamamen reyting artırma amacına 

yönelik olan haberler çatışmayı körükleme sorunu taşıyan haberlerdir. 

Duygusal Çekiciliği Olan Olaylara Yönelmek(DÇ): İnsan duygularını ön plana çıkarmaya 

çalışan, insanlarda korku, heyecan, üzüntü vb. duygular uyandırmayı amaçlayan haberler sorun 

teşkil eden haberlerdir. 

Felaket Tellallığı Yapmak(FTY): Kötü ve olumsuz olaylara yönelmek ya da olayların kötü ve 

olumsuz yanlarını ön plana alıp olumlu yanını göz ardı ederek haber sunumu yapılması felaket 

tellallığı yapılması sorununu taşır. 

Dengelilik Sorunu(DS): Haberin hazırlanış sürecinde özellikle toplumun her kesimini 

ilgilendiren olaylarda objektiflikten uzak bir biçimde taraflar arasında dengesiz bir bakış 

açısıyla olayların değerlendirildiği haberlerde dengelilik sorunu vardır. 

Belli Coğrafya ve Bölgelere Odaklanmak(BCVBO): Gerçekleşen olayları coğrafya ve bölgelere 

göre ön plana çıkarmak ya da arka plana itmek yoluyla yapılan haberler belli coğrafya ve 

bölgelere odaklanma sorununu taşır. 

B. TOPSIS YÖNTEMİ UYGULAMASI 

Karar matrisinin satırlarında üstünlükleri sıralanmak istenen karar noktaları (siyaset, 

şiddet, ölüm, suç, kaza, ekonomi, sağlık, eğitim, adalet, güvenlik, yaşam, reklam, teknoloji, 

protesto, afet, sıra dışı, yurtdışı ve diğer) sütunlarında ise karar vermede kullanılacak 

değerlendirme kriterleri (ATV, KANALD, SHOW, STAR, TRT1) yer almaktadır. Bu veriler 

incelenerek Tablo 1 oluşturulmuştur. 

Tablo 1. Problemde kullanılan veriler 

 

ATV KANAL D STAR SHOW TRT1 Toplam 

Siyaset 38 66 55 20 59 238 

Şiddet 32 36 36 49 24 177 

Yaşam 26 13 10 11 18 78 

Yurtdışı 14 13 9 1 20 57 

Sıradışı 11 4 10 28 2 55 

Ölüm 6 9 18 6 15 54 

Suç 12 1 9 26 3 51 

Reklam 3 15 7 9 13 47 

Diğer 11 7 8 14 7 47 

Kaza 23 2 6 10 2 43 

Sağlık 9 10 5 7 4 35 

Güvenlik 2 7 20 5 1 35 

Afet 15 0 2 2 9 28 

Adalet 3 2 6 5 4 20 

Ekonomi 1 8 2 3 2 16 

Protesto 3 7 4 2 0 16 

Teknoloji 1 3 2 1 4 11 

Eğitim 0 3 1 0 5 9 

Toplam 210 206 210 199 192 1017 

Tablo 1’deki veriler kullanılarak sütunda alternatifler (konular), satırda kriterler 

(kanallar) olmak üzere Denklem 1’deki formül kullanılarak karar matrisi oluşturulur. Karar 

matrisindeki veriler kullanılarak Denklem 2’deki formül yardımıyla normalize edilmiş karar 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

824 

 

matrisi oluşturulur. Ağırlıkların belirlenmesi için kriterlerin aritmetik ortalaması ve medyanları 

kullanılarak kriter ağırlıkları oluşturulur. Aritmetik ortalamaya göre kriter ağırlıkları Tablo 

2’de, medyana göre kriter ağırlıkları ise Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 2.  Aritmetik ortalamaya göre kriter ağırlıkları 

W1 0,20649 

W2 0,202557 

W3 0,20649 

W4 0,195674 

W5 0,188791 

Tablo 3. Medyana göre kriter ağırlıkları 

W1 0,28169 

W2 0,19718 

W3 0,21127 

W4 0,18310 

W5 0,12676 

Kriter ağırlıklarıyla normalize edilmiş matrisin çarpımıyla ağırlıklı standart karar 

matrisi(V) oluşturulmuştur. V matrisindeki ağırlıklandırılmış değerlendirme kriterlerinin yani 

sütun değerlerinin en büyükleri pozitif ideal çözüm(Z+) ve en küçükleri negatif ideal(Z-) 

değerleri oluşturulmuştur. Buradan elde edilen değerlerle Denklem 6 ve Denklem 7 

kullanılarak alternatiflere dair sapma değerleri; ideal ayırım(S+) ve negatif ideal ayırım(S-) 

değerleri hesaplanmıştır. Her bir karar noktasının ideal çözüme göreli yakınlığı(C+), negatif 

ideal ayırım(S-) ölçüsünün, ideal ayırım(S+) ve negatif ideal ayırım(S-) ölçülerinin toplamına 

oranı ile ideal çözüme göreli yakınlık hesaplanmış, bu değerler yüzdelik formata çevrilerek 

sonuç değerleri hesaplanmıştır.  

Aritmetik ortalamaların ağırlık olarak atanmasıyla uygulanan TOPSIS yöntemine göre 

elde edilen sonuçlar Şekil 1'de gösterilmiştir. Analiz sonucunda siyaset, şiddet ve yaşam 

haberleri ana haber bültenleri içerisinde  %43.3 görülme sıklığına sahiptir ve bu haberleri sıra 

dışı ve suç ile ilgili haberler takip etmektedir.   

 

Şekil 1. Alternatiflerin yüzdelik değerleri 
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 Medyan değerlerinin ağırlık olarak atanmasıyla uygulanan TOPSIS yöntemine göre elde 

edilen sonuçlar Şekil 2'de gösterilmiştir. Ana haber bültenleri içeresinde en çok görülen haber 

türleri eğitim, teknoloji ve ekonomi haberleri olup toplamda %43.1 görülme sıklığına sahiptir  

 

Şekil 2. Alternatiflerin yüzdelik değerleri 

C. PARETO YÖNTEMİ UYGULAMASI 

ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TRT1 kanalları için ayrı ayrı %70-%20-%10 

kuralına göre pareto analizi yapılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 4'de gösterilmiştir. 

Tablo 4. Kanalların Pareto analizi 

 

ATV KANAL D STAR SHOW TRT1 

Siyaset A A A A A 

Şiddet A A A A A 

Yaşam A A A B A 

Yurtdışı B A B C A 

Sıradışı B C B A C 

Ölüm C B A C B 

Suç B C B A C 

Reklam C A B B B 

Diğer B B B A B 

Kaza A C B B C 

Sağlık C B C B C 

Güvenlik C B A C C 

Afet A C C C B 

Adalet C C C C C 

Ekonomi C B C C C 

Protesto C C C C C 

Teknoloji C C C C C 

Eğitim C C C C B 

İncelenen her bir kanal için her bir haber türünün görülme sayısı tabloya aktarılmıştır ve 

yüzdeleri alınmıştır. Yüzdeler kümülatif toplanarak %70-%20-%10 kuralına göre yapılan Pareto 
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analizi Tablo 5'te gösterilmiştir. Yapılan analiz sonucunda Siyaset haberleri Kanal D’de, şiddet 

haberleri Show TV’de, yaşam haberleri ise daha çok Atv kanalında yayınlanmıştır. 

 Tüm kanalları Pareto analizine tabi tuttuğumuzda elde edilen grafik Şekil 3'teki gibidir. 

Grafikte görüldüğü gibi kümülatif olarak bakıldığında %70’lik alanda bulunan haber konuları 

siyaset, şiddet, yaşam, sıra dışı, ölüm, suç konuları A grubuna dahil olmuştur. Örneklem olarak 

aldığımız beş kanalda bu konular çerçevesinde haber yapılırken %10’luk dilimde yer alan 

güvenlik, afet, adalet, ekonomi, protesto, teknoloji ve eğitim haberleri ana haber bültenlerinde 

diğerlerine göre daha az yer verilmiştir. 

Tablo 5. Genel Pareto Analizi 

 

ATV KANAL D STAR SHOW TRT1 Toplam (%) 

Kümülatif 

Toplam 

ABC 

ANALİZİ 

Siyaset 38 66 55 20 59 238 23,40 23,40 A 

Şiddet 32 36 36 49 24 177 17,40 40,81 A 

Yaşam 26 13 10 11 18 78 7,67 48,48 A 

Yurtdışı 14 13 9 1 20 57 5,60 54,08 A 

Sıradışı 11 4 10 28 2 55 5,41 59,49 A 

Ölüm 6 9 18 6 15 54 5,31 64,80 A 

Suç 12 1 9 26 3 51 5,01 69,81 A 

Reklam 3 15 7 9 13 47 4,62 74,43 B 

Diğer 11 7 8 14 7 47 4,62 79,06 B 

Kaza 23 2 6 10 2 43 4,23 83,28 B 

Sağlık 9 10 5 7 4 35 3,44 86,73 B 

Güvenlik 2 7 20 5 1 35 3,44 90,17 C 

Afet 15 0 2 2 9 28 2,75 92,92 C 

Adalet 3 2 6 5 4 20 1,97 94,89 C 

Ekonomi 1 8 2 3 2 16 1,57 96,46 C 

Protesto 3 7 4 2 0 16 1,57 98,03 C 

Teknoloji 1 3 2 1 4 11 1,08 99,12 C 

Eğitim 0 3 1 0 5 9 0,88 100,00 C 

Toplam 210 206 210 199 192 1017 100 

   

 

Şekil 3. Pareto Grafiği 
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D. ANA HABER BÜLTENLERİ İÇİN KONU-SORUN ANALİZİ 

ATV, KANAL D, STAR, SHOW ve TRT-1 kanallarında yayınlanan haberlerdeki 

konular ile haberlerdeki sorunların eşlenmesi Tablo 6'da görülmektedir. Örneğin dengelilik 

sorunu siyaset haberlerinde en fazla sorun iken eğitim haberlerinde hiç yoktur. 

Elde edilen veriler yüzdesel olarak analiz edilmiştir. Bu analiz Tablo 7'de gösterilmiştir. 

Tablo 7'de gösterildiği üzere haberin reklamlaşmasına %50,63 ile en çok reklam 

haberlerinde; sapmaya %28,87 ile en çok sıradışı konulu haberlerde; önyargıya % 14,24 ile en 

çok siyaset haberlerinde; yüzeysel ve önemsiz bilgi sunmaya %41,24 ile en çok sıradışı konulu 

haberlerde; çatışmayı körüklemeye %26,86 ile en çok siyaset haberlerinde; duygusal çekiciliği 

olan olaylara yönelmeye %38,10 ile en çok şiddet haberlerinde; dengelilik sorununa %27,51 ile 

en çok siyaset haberlerinde; belli coğrafya ve bölgelere odaklanmaya %25 ile en çok eğitim 

konulu haberlerde rastlanılmıştır. 

Tablo 6. Genel Konu-Sorun Analizi 

  HR S Ö YVÖBS ÇK DÇ FTY DS BCVBO 

Siyaset 5 11 44 69 83 3 7 85 2 

Şiddet 2 6 12 30 5 88 61 4 23 

Yaşam 14 10 7 42 2 11 10 6 23 

Sıradışı 5 28 1 40 0 7 8 3 5 

Ölüm 2 5 2 18 9 10 5 8 5 

Güvenlik 3 5 5 11 6 6 5 5 2 

Teknoloji 9 2 0 2 2 4 0 1 1 

Diğer 10 7 3 22 1 7 4 4 5 

Adalet 3 4 1 12 1 4 0 4 2 

Ekonomi 6 3 4 6 3 2 1 3 3 

Eğitim 2 0 0 6 1 2 1 0 4 

Suç 5 22 2 30 6 10 5 6 4 

Yurtdışı 4 5 7 21 6 14 7 9 4 

Kaza 3 8 6 16 5 11 9 9 6 

Reklam 40 8 1 16 3 4 2 2 3 

Sağlık 18 5 7 10 1 5 5 4 2 

Afet 0 3 4 10 1 7 2 5 7 

Protesto 0 1 4 5 3 1 0 2 2 

SONUÇ 

Analiz çalışmasında ele alınan 1017 haberin konuları 18 başlık altında gruplanmıştır. 

Gruplama sonuçlarına göre elde edilen verilere göre verilerin aritmetik ortalaması ve medyan 

değerleri üzerinden ağırlık hesaplanıp bu ağırlıklar ile TOPSIS yöntemi uygulanarak sıralama 

yapılmıştır. Sıralama sonucunda aritmetik ortalamanın ağırlık olarak alındığı TOPSIS 

uygulamasında en çok işlenen haber konuları sırasıyla siyaset, şiddet, yaşam, sıra dışı, suç, 

yurtdışı, kaza; medyanın ağırlık olarak alındığı TOPSIS uygulamasında ise siyaset, şiddet, 
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yaşam, kaza, sıra dışı, suç, yurtdışı olarak bulunmuştur. Ayrıca Pareto analizi sonucunda siyaset, 

şiddet, yaşam, yurtdışı, sıra dışı, ölüm, suç haberleri ön plana çıkmaktadır.  

Tablo 7. Genel Konu-Sorun Analizi Yüzde Gösterimi 

  HR S Ö YVÖBS ÇK DÇ FTY DS BCVBO 

Siyaset 1,62% 3,56% 14,24% 22,33% 26,86% 0,97% 2,27% 27,51% 0,65% 

Şiddet 0,87% 2,60% 5,19% 12,99% 2,16% 38,10% 26,41% 1,73% 9,96% 

Yaşam 11,20% 8,00% 5,60% 33,60% 1,60% 8,80% 8,00% 4,80% 18,40% 

Sıradışı 5,15% 28,87% 1,03% 41,24% 0,00% 7,22% 8,25% 3,09% 5,15% 

Ölüm 3,13% 7,81% 3,13% 28,13% 14,06% 15,63% 7,81% 12,50% 7,81% 

Güvenlik 6,25% 10,42% 10,42% 22,92% 12,50% 12,50% 10,42% 10,42% 4,17% 

Teknoloji 42,86% 9,52% 0,00% 9,52% 9,52% 19,05% 0,00% 4,76% 4,76% 

Diğer 15,87% 11,11% 4,76% 34,92% 1,59% 11,11% 6,35% 6,35% 7,94% 

Adalet 9,68% 12,90% 3,23% 38,71% 3,23% 12,90% 0,00% 12,90% 6,45% 

Ekonomi 19,35% 9,68% 12,90% 19,35% 9,68% 6,45% 3,23% 9,68% 9,68% 

Eğitim 12,50% 0,00% 0,00% 37,50% 6,25% 12,50% 6,25% 0,00% 25,00% 

Suç 5,56% 24,44% 2,22% 33,33% 6,67% 11,11% 5,56% 6,67% 4,44% 

Yurtdışı 5,19% 6,49% 9,09% 27,27% 7,79% 18,18% 9,09% 11,69% 5,19% 

Kaza 4,11% 10,96% 8,22% 21,92% 6,85% 15,07% 12,33% 12,33% 8,22% 

Reklam 50,63% 10,13% 1,27% 20,25% 3,80% 5,06% 2,53% 2,53% 3,80% 

Sağlık 31,58% 8,77% 12,28% 17,54% 1,75% 8,77% 8,77% 7,02% 3,51% 

Afet 0,00% 7,69% 10,26% 25,64% 2,56% 17,95% 5,13% 12,82% 17,95% 

Protesto 0,00% 5,56% 22,22% 27,78% 16,67% 5,56% 0,00% 11,11% 11,11% 

Yapılan bu araştırma neticesinde televizyon kanallarının ana haber bültenlerinde 

özellikle siyaset, şiddet ve yaşam başlığı altındaki haber türlerine daha çok yer verdikleri 

görülmüştür. Ana haber bültenlerinde siyaset ve şiddet haberlerine yer verilme oranına bakıldığı 

zaman sadece bu iki konu başlığındaki haberler %40,81 oranında iken; eğitim ve teknoloji 

haberleri oranı %1,96’dır. Ülkemizde eğitim ve teknoloji haberlerine oldukça az yer verildiği 

bilinen bir gerçek iken istatistikî olarak da bu sonuç ortaya konulmuştur. Medyan ve aritmetik 

ortalamaya göre ağırlıklandırılan TOPSIS uygulamaları karşılaştırıldığında haber türlerinin 

önem derecesinde %1'in altında değişimler gösterdiği görülmüştür. Bu da uç değerlerin sonucu 

pek etkilemediğini göstermiştir.  

Haber bültenlerindeki sorunlar ile haber bültenlerinde işlenen konular birlikte analiz 

edilmiştir. Yüzdesel olarak analiz edildiğinde haberin reklamlaşması en çok reklam 

haberlerinde; sapma en çok sıradışı konulu haberlerde; önyargı en çok siyaset haberlerinde; 

yüzeysel ve önemsiz bilgi sunma en çok sıradışı konulu haberlerde; çatışmayı körüklemek en 

çok siyaset haberlerinde; duygusal çekiciliği olan olaylara yönelmek en çok şiddet haberlerinde; 

dengelilik sorunu en çok siyaset haberlerinde; belli coğrafya ve bölgelere odaklanmak en çok 

eğitim konulu haberlerde rastlanılmıştır. 

Bu gibi çalışmalarda incelenen kanal sayısı artırılarak toplumun izlediği daha fazla kanalın 

analizi yapılabilir. Haber kanallarının yayın politikaları, sektörel yapı, haber değerleri gibi haber 

içeriklerini etkileyen unsurlarda dikkate alınarak ÇKKV yöntemleriyle yeni değerlendirmeler 

yapılabilir. 
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HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK EĞRİ UYDURMA 

Selahattin YAVUZ* 

Suphi ÖZÇOMAK** 

Turgut KARABULUT*** 

Özet 

Doğrusal programlama problemlerinin çoğunun tek bir amacı olduğu bilinir. Halbuki bu 

yaklaşım çok gerçekçi değildir. Gerçek hayattaki problemlerde tek bir amacın bulunması çok 

nadir karşılaşılabilecek bir durumdur. Gerçek hayattaki problemlerde; kârlılığın arttırılması, 

toplam maliyetin azaltılması, pazar payının arttırılması, firmanın prestijinin yükseltilmesi gibi 

birçok amaç vardır. Hedef programlama tekniği birden fazla amacı aynı anda gerçekleştirme 

esasına dayanmaktadır. 

Bu çalışmada hedef programlama tekniği kullanılarak çok değişkenli doğrusal 

regresyon modelinin parametreleri tahmin edilmiştir. Hedef programlama tekniği kullanılarak 

elde edilen tahmin modeli en küçük kareler yöntemi kullanılarak bulunan tahmin modeli ile 

karşılaştırılmıştır. Bu iki yöntemin benzer sonuçlar verdiği görülmüştür. Hatta, modelin hata 

değerlerine dayanan MAPE (Ortalama Mutlak Yüzde Hata) ölçüsüne göre hedef programlama 

yöntemi kullanılarak elde edilen modelin en küçük kareler yöntemi kullanılarak bulunan 

modelden daha iyi olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Hedef Programlama, Eğri Uydurma, Parametre Tahmini 

 

CURVE FITTING USING GOAL PROGRAMMING 

Abstract 

Most of linear programming problems are known to have a single purpose. However, 

this approach is not very realistic. It is very rare in real-life problems to have only a purpose. In 

real life problems there are many purposes such as to raise the company's prestige, increasing 

profitability, reducing total costs, increasing market share. Goal programming technique is 

based on achieving more than one purpose target simultaneously. 

In this study parameters of the multivariate linear regression model were estimated by 

using goal programming techniques. Estimated model obtained using the goal programming 

technique was compared with model predictions found using least squares. These two methods 

were found to give similar results. In fact, according to MAPE (Mean Absolute Percentage 

Error) based on error value when compared with the model found using least squares, it was 

seen that the model found using goal programming method was better. 

Key Words: Goal Programming, Curve Fitting, Parameter Estimation 
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GİRİŞ 

Geçmişten günümüze karar vermek günlük hayatımızın bir parçası olmuştur. 

Yaşadığımız dünyada kaynakların kıtlığı sebebiyle karar vermede etkin yöntemlerin 

kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Bu yöntemlerden biri doğrusal programlama modeli 

yöntemidir. Klasik doğrusal programlama modeli ile karar vericiler için kârın maksimizasyonu 

veya maliyetin minimizasyonu gibi bir tek amaç dikkate alınır. Fakat gerçek hayat 

problemlerinde bir tek amaç yerine; istikrarlı kârın sağlanması, pazar payının arttırılması, fiyat 

istikrarının sağlanması, çalışanların moralinin yükseltilmesi, firmanın prestijinin arttırılması, 

müşteri memnuniyeti, ürün kalitesinin ve verimliliğinin arttırılması, maliyetlerin azaltılması gibi 

birden fazla amaç bulunmaktadır (Öztürk, 2012:246). Hedef programlama bu şekilde çok çeşitli 

amaçların bulunduğu problemlere uygulanan bir yöntemdir. 

Bu çalışmada doğrusal regresyon modelindeki parametreleri tahmin eden ve sıkça 

kullanılan en küçük kareler yöntemi ile bu yönteme alternatif olabilecek hedef programlama 

yöntemi karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma için iki ayrı model denenmiştir. En küçük kareler 

yönteminde hata terimi en küçüklenmeye çalışılırken hedef programlamada hedef sapmalar en 

küçüklenmeye çalışılmıştır. Hedef programlama çözümü için QM for Windows programı 

kullanılmıştır. 

I. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatür incelendiğinde hedef programlama son yıllarda birçok problemin çözümünde 

etkin bir şekilde kullanılmıştır. Hedef programlama ile ilgili yerli ve yabancı birçok çalışma 

yapılmıştır. Örneğin; Azaiez ve Sharif (2005) “0-1 Hedef Programlama Modeli Kullanılarak 

Hemşire Çizelgeleme”, Ferland (2001) “Genelleştirilmiş Atama Tipi Hedef Programlama 

Problemi ve Bir Uygulama”, Alp (2008) “Doğrusal Hedef Programlama Yönteminin Otobüsle 

Kent İçi Toplu Taşıma Sisteminde kullanılması”, Ediz ve Yağdıran (2009) “Hedef Programlama 

Tekniği İle Menü Planlaması”, Keçek (2005) “Bir Dişli Fabrikasında Tamsayılı Hedef 

Programlama Uygulama Denemesi”, Orhan vd.(2012) “Hedef Programlama İle Bütünleşik 

Uçak Rotalama ve Bakım Çizelgeleme”, Oruç (2014) “Bulanık Hedef Programlama İle Menü 

Planlama, BAĞ, Nurgül vd.(2012) “0-1 Hedef Programlama ve ANP Yöntemi ile Hemşire 

Çizelgeleme Problemi Çözümü”, Turanlı ve Köse (2005) “Doğrusal Hedef Programlama 

Yöntemi İle Türkiye’deki Sigorta Şirketlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi”, Oliveira 

vd. (2003) “Bir Planlama Probleminde Hedef Programlama” başlıklı çalışmaları yapmışlardır.   

II. HEDEF PROGRAMLAMA 

Hedef programlama çok çeşitli amaçların bulunduğu problemlere uygulanan bir 

yöntemdir. Hedef programlama hedefler ve onların istenilen düzeyleri arasındaki sapmaları 

minimize eden bir tekniktir. Bir hedef programlamada “karar değişkenleri”, “sapma 

değişkenleri”, “sistem kısıtlayıcıları” ve “amaç fonksiyonu” bulunur. Sapma değişkenleri di
- ve 

di
+ biçimindedir. Bu değişkenler istenen ve istenmeyen sapma değişkeni olarak adlandırılır. 

Hedef kısıtlayıcı ≥ yönünde ise di
- istenmeyen sapma değişkeni, hedef kısıtlayıcı ≤ yönünde ise 

di
+ istenmeyen sapma değişkeni, hedef kısıtlayıcı = yönünde ise hem di

- hem de di
+ istenmeyen 

sapma değişkenidir (Öztürk, 2012:248). Hedef programlamada istenmeyen sapma değişkeni 

minimum kılınmak istenir. (di
- i. hedefin altında kalınması durumunu, di

+ hedefin aşılması 

durumunu gösterir.)  

Bu üç durum Tablo-1’deki gibi özetlenebilir (Toklu, 2016:14): 
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Tablo-1: Bir Hedef Programlamanın Bileşenleri ve İlişkileri 

Orijinal Amaç 

Kısıtı 

Hedef Programlama 

Gösterimi 

En Küçüklenecek 

Sapma Değişkeni 
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Hedef programlama, kısıtların ve amaç fonksiyonunun yapısına bağlı olarak doğrusal ve 

doğrusal olmayan hedef programlama olarak ikiye ayrılır. Bu çalışmada doğrusal hedef 

programlama yöntemi kullanılmıştır.    

A. DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA TÜRLERİ: 

Hedef programlamada karar vericilere bağlı olarak herhangi bir önceliği yada ağırlığı 

olmayan yada belirli bir öneme ve/veya ağırlığa sahip amaçların eniyilenmesine çalışılmaktadır. 

Dolayısıyla, geliştirilen amaç fonksiyonunun yapısına göre hedef programlama türleri aşağıdaki 

başlıklarda sınıflandırılabilir (Öztürk, 2012:249): 

Tek Hedefli Programlama 

Eşit Ağırlıklı Çok Hedefli Programlama 

Ağırlıklı Çok Hedefli Programlama 

Öncelikli Çok Hedefli Programlama 

Öncelikli-Ağırlıklı Çok Hedefli Programlama 

Bu çalışmada ele alınan problemin yapısı gereği Eşit Ağırlıklı Çok Hedefli Programlama türü 

kullanılmıştır. 

N adet değişken ve m adet amaçtan oluşan genel hedef programlama modeli şu şekildedir 

(Toklu, 2016:11): 

Amaç Fonksiyonu: 

 

 

Hedef Kısıtları: 
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Pozitif Kısıtlama: 

 

 

 

B. PARAMETRE TAHMİNİ İÇİN EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİ VE HEDEF PROGRAMLAMA 

TEKNİĞİ 

Model formu, 

Xij : Bağımsız değişkenler 

Yi : Bağımlı değişken 

ei : Hata terimi 

αi : Regresyon katsayıları 

n: Gözlem sayısı  

olmak üzere çok değişkenli doğrusal regresyon modeli, 

 

biçiminde olsun. 

Bu modele ait tahmin modeli, 

 

biçiminde olur. 

Tahmin edilen katsayıların ve değişkenlerin hesaplanması için geliştirilen ve gerçek katsayılara 

en yakın sonuçları veren yöntemlerden bir tanesi en küçük kareler yöntemidir. Bir diğer ifade ile 

regresyon modelindeki hata terimini minimum yapan yöntem EKK yöntemidir. 

EKK yöntemi sayesinde gerçek Y değerleri ile tahmin edilen Y değerleri arasındaki farkın 

kareleri toplamını minimum yapılır. Yani,   

 

 

kılınmaya çalışılır (Maizah et al, 2005:104). Gerçek ve tahmini değer arasındaki fark olan hata 

terimi gösterimi Şekil-1’deki gibidir.  
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Şekil-1: Hata Terimi Gösterimi 

Doğru uydurmadaki amaç, sapmaları minimize etmek olduğuna göre hedef programlama 

kullanılarak da eldeki verilere doğru uydurulabilir.  

Hedef kısıtları her bir hedef için ayrı ayrı,  

(Karar Değişkenleri) = (Hedef Değer) + di  ,  (di = di
+ - di

-) 

(Karar Değişkenleri) + di
- + di

+ = (Hedef Değer)  

şeklinde oluşturulmak üzere aynı model için,  

Amaç Fonksiyonu, 

 

biçiminde oluşturulur. 

Hedef kısıtları ise, 

(β0+β1x11+β2x21+…+βnxn1)+d1
--d1

+= y1 

(β0+β1x12+β2x22+…+βnxn2)+d2-d2
+= y2 

(β0+β1x13+β2x23+…+βnxn3)+d3-d3
+= y3 

………………………………………….                            

(β0+β1x1m+β2x2m+…+βnxnm)+dm
--dm

+= ym 

 Pozitif kısıtlama, 

              di
-,di

+≥0,    i=1,…,m 

                βi≥0,        i=1,…,n   

biçiminde oluşturulur (Maizah et al, 2005:104). 

Hedef programlamada hedefler ve sapmalar (iki hedef için) Şekil-2’de gösterilmiştir. 

 e 

^

YYe   
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Şekil-2: Hedef Programlamada Hedefler ve Sapmalar 

III. UYGULAMA 

Doğrusal regresyon modelinin parametrelerini tahmininde en küçük kareler yöntemi ile 

hedef programlama yöntemini karşılaştırmak amacıyla Veri Seti-1 ve Veri Seti-2 olmak üzere 

iki ayrı varsayımsal veri seti oluşturulmuştur. Bu veri setinden biri basit doğrusal regresyon 

modeli için diğeri çoklu doğrusal regresyon modeli için oluşturulmuştur. Tablo-2’de basit 

doğrusal regresyon modeli için Veri Seti-1 değerleri bulunmaktadır. 

Tablo-2: Veri Seti-1* 

Gözlem No X Y Gözlem No X Y 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

0,527 

0,560 

0,619 

0,665 

1,739 

0,868 

1,909 

0,890 

1,004 

2,198 

1,380 

1,549 

1,672 

2,884 

3,351 

12,718 

10,833 

13,047 

12,367 

10,836 

13,975 

12,751 

12,826 

11,007 

15,809 

13,689 

12,694 

15,122 

14,953 

12,937 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

2,412 

3,799 

2,967 

3,071 

3,661 

4,253 

4,650 

4,756 

6,804 

5,306 

4,718 

5,278 

5,249 

5,646 

6,435 

15,853 

16,325 

14,931 

17,289 

16,851 

18,408 

16,184 

19,15 

16,59 

18,509 

21,368 

23,67 

21,089 

19,515 

20,21 
*Veri seti varsayımsaldır. 

Tablo-2’deki Veri Seti-1 için en küçük kareler yöntemine göre regresyon modeli, 

 

d1
- 

 

d2
+ 

 

d1
+ 

 

d2
- 

 

Hedef1 

 

Hedef2 
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ii XY 1

^

463,1288,11   olarak bulunur.  

Hedef programlama yöntemine göre regresyon modeli ise, 

Amaç Fonksiyonu: 




 
30

1

1 )(
i

iienk ddPZ  

Hedef Kısıtlayıcılar: 

809,15909,1

007,11868,0

826,12739,1

751,12665,0

975,13619,0

836,10560,0

367,12527,0

7721

6621

5521

4421

3321

2221

1121
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ddXX

ddXX
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210,20435,6

..............................................

..............................................

..............................................

122,15198,2

694,12004,1

689,13890,0

303021

101021

9921

8821

















ddXX

ddXX

ddXX

ddXX

 

Pozitif Kısıtlama: 

 

 

biçimde oluşturulur. Buradaki X1 regresyon katsayısı olan β1 katsayısına, X2 ise sabit katsayı 

olan β0 katsayısına karşılık gelmektedir.  

Bu hedef programlama modeli problemi QM for Windows yazılımı ile çözüldüğünde X1 

= 1,406 ve X2 = 11,574 bulunur. Buradan regresyon modeli ise, 

ii XY 1

^

406,1574,11   

olarak bulunur. İlgili problemin QM for Windows programındaki veri giriş ekran görüntüsü 

Şekil-3’te, aynı programın hedef programlama çözümü ise Şekil-4’te bulunmaktadır. 

30,...,5,4,3,2,1,0,,, 21  iddXX ii
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Şekil-3: QM for Windows Programı İçin Veri Giriş Ekranı Görüntüsü 

 

Şekil-4: Hedef Programlama Probleminin QM for Windows Programı Çözümü 

Tablo-3’de çoklu doğrusal regresyon modeli için Veri Seti-2 değerleri bulunmaktadır. 
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Tablo-3: Veri Seti-2* 

Gözlem 

No 

X1 X2 Y Gözlem 

No 

X1 X2 Y 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17,306 

17,74 

24,84 

16,456 

19,128 

17,217 

18,679 

23,107 

17,842 

19,392 

18,511 

22,08 

13,174 

15,42 

18,88 

5,3 

6,7 

7,6 

6,4 

4,1 

5,5 

6,5 

6 

6,2 

3,6 

4,4 

5,9 

5,3 

6 

7,6 

61,0 

63,8 

68,5 

52,6 

54,1 

57,4 

55,7 

66,6 

60,2 

62,7 

60,4 

62,8 

44,2 

59,5 

54,6 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

16,352 

13,343 

15,143 

17,305 

15,401 

19,44 

16,401 

19,175 

17,592 

21,932 

21,951 

20,897 

25,881 

21,372 

17,916 

6,6 

8,9 

7,8 

6,7 

5,8 

6,8 

5 

4,7 

6,5 

7,9 

6,5 

5,7 

6,2 

5,8 

5,8 

53,9 

54,1 

52,7 

58,7 

57,8 

63,3 

55,6 

61,6 

58,4 

64,9 

65,3 

59,9 

63,9 

57,4 

56,8 
*Veri seti varsayımsaldır.  

Tablo-3’deki Veri Seti-2 için en küçük kareler yöntemine göre regresyon modeli, 

iii XXY 21

^

218,0262,1061,34    

olarak bulunur.  

Hedef programlama yöntemine göre regresyon modeli ise, 

Amaç Fonksiyonu: 




 
30

1

1 )(
i

iienk ddPZ  
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Hedef Kısıtlayıcılar: 

8,568,5916,17

..............................................

..............................................

..............................................

7,626,3392,19

2,602,6842,17

6,660,6107,23

7,555,6679,18

4,575,5217,17

1,541,4128,19

6,524,6456,16

5,686,7840,24

8,637,6740,17

0,613,5306,17

3030321

1010321

99321

88321

77321

66321

55321

44321

33321

22321

11321













































ddXXX

ddXXX

ddXXX

ddXXX

ddXXX

ddXXX

ddXXX

ddXXX

ddXXX

ddXXX

ddXXX

 

Pozitif Kısıtlama: 

 

biçiminde oluşturulur. Buradaki X1 regresyon modelindeki β1 katsayısına, X2 regresyon 

modelindeki β2 katsayısına ve X3 ise sabit katsayı olan β0 katsayısına karşılık gelmektedir. 

Bu hedef programlama modeli problemi QM for Windows yazılımı ile çözüldüğünde X1 = 

1,312 ,  X2 = 0,524 ve X3 = 31,933 bulunur. Buradan regresyon modeli ise,  

iii XXY 21

^

524,0312,1933,31   olarak bulunur. İlgili problemin QM for Windows 

programındaki veri giriş ekran görüntüsü Şekil-5’te, aynı programın hedef programlama 

çözümü ise Şekil-6’da bulunmaktadır. 

30,...,5,4,3,2,1,0,,,, 321  iddXXX ii
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Şekil-5: QM for Windows Programı İçin Veri Giriş Ekranı Görüntüsü 

 

Şekil-6: Hedef Programlama Probleminin QM for Windows Programı Çözümü 

Modellerin ne derece iyi olup olmadığını ölçüp ve karşılaştırma yapmak için bazı 

istatistiksel ölçüler kullanılmaktadır. Bu ölçüler; Ortalama Hata (ME), Ortalama Mutlak Hata 

(MAE), Ortalama Hata Kare (MSE) olarak adlandırılmaktadır. Bu istatistiksel ölçüler için 

kullanılan eşitlikler aşağıda gösterilmiştir: 





n

i

ie
n

ME
1

1
 





n

i

ie
n

MAE
1

1
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n

i

ie
n

MSE
1

21
 

İlk eşitlik her bir dönem için gerçeklesen hataların ortalamasını hesaplamaktadır. Artı ve 

eksi hata değerleri birbirini yok edeceği için ME muhtemelen küçük bir değer alacaktır. ME 

ölçüsü, yalnızca, tahmin sapması olarak adlandırılan, tahmin değerlerindeki artı ya da eksi yöne 

doğru oluşmuş sistemli hareketleri göstermektedir. ME ölçüsü, tipik hataların büyüklükleri için 

çok fazla yeterli bilgi verememektedir. MAE, her bir hata değerini pozitif yapmak için hatanın 

mutlak değerini almakta, bunları toplamakta ve ortalamasını almaktadır. Hataların birbirlerini 

yok etmemesi için benzer bir düşünce MSE’de kullanılmaktadır. MSE, hataların karelerini 

alarak pozitif değer elde etmekte, bunları topladıktan sonra ortalamalarını 

almaktadır. MAE ile hatalar daha kolay ifade edilme yeteneğine sahiptir. MSE ise aynı yeteneğe 

sahiptir ve istatistiksel hesaplamalarda sıkça kullanılmaktadır. Bu istatistik ölçülerinin her biri 

zaman serilerinin uzunluğuna bağlı olarak, tahmin hatalarını farklı matematiksel değerlerle ifade 

etmektedir. Bu yüzden, farklı zaman serileri için, ölçüleri birbirleri ile karşılaştırmak mümkün 

olmamaktadır. Ölçülerin karşılaştırmasını yapmak için oranlı ya da yüzdelik hata ölçülerine 

ihtiyaç duyulmaktadır (Bulut, 2006:70). İstatistiksel hata ölçülerinin karşılaştırılması için 

gerekli bu hata ölçüleri Ortalama Yüzde Hata (MPE) ve Ortalama Mutlak Yüzde Hata ( MAPE) 

aşağıda gösterilmiştir: 

n

Y

e

MPE

n

i i

i



1

100.

 

n

Y

e

MAPE

n

i i

i





1

100.

 

ME değerinde olduğu gibi MPE değerinde de artı ve eksi yüzdelik hatalar birbirlerini 

yok edeceği için MPE değeri muhtemelen küçük bir değer alacaktır. Ortalama Mutlak Yüzde 

Hata (MAPE) ise yüzdelik hataların mutlak değerleri toplamlarının ortalamasını almaktadır. 

MAPE de hata değerleri birbirlerini yok etmemekte ve tahminde oluşan tüm hata büyüklükleri 

kendilerini gösterebilmektedirler. Bu yüzden MAPE ölçüsü daha sık olarak hata ölçümleri için 

kullanılmaktadırlar. Yüzdelik hata değerleri, tahmin sonuçlarının daha anlamlı olmasını 

sağlamakta ve sonuçların yorumlanmasını daha kolay hale getirmektedir (Bulut, 2006:71). 

Bu çalışmada en küçük kareler yöntemi ile bulunan model ile hedef programlama 

yöntemi ile bulunan modeli karşılaştırmak için MAPE (Ortalama Mutlak Yüzde Hata) ölçüsü 

kullanılmıştır.  

ii XY 1

^

463,1288,11   (En Küçük Kareler Tahmini) ve ii XY 1

^

406,1574,11 

(Hedef Programlama Tahmini) modellerinin MAPE değerlerini bulmak için gerekli 

hesaplamalar Tablo-4’te verilmiştir.  
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Tablo-4: Tahmin Edilen Değerler ve Hatalar 

Gözlem No 
iX  iY  

LSiY ,

^

 LSie ,  
GPiY ,

^

 GPie ,  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

. 

. 

. 

30 

0,527 

0,56 

0,619 

0,665 

1,739 

0,868 

1,909 

0,89 

1,004 

2,198 

. 

. 

. 

6,435 

12,718 

10,833 

13,047 

12,367 

10,836 

13,975 

12,751 

12,826 

11,007 

15,809 

. 

. 

. 

20,21 

12,059001 

12,10728 

12,193597 

12,260895 

13,832157 

12,557884 

14,080867 

12,59007 

12,756852 

14,503674 

. 

. 

. 

20,70241 

0,658999 

-1,27428 

0,853403 

0,106105 

-2,996157 

1,417116 

-1,329867 

0,23593 

-1,749852 

1,305326 

. 

. 

. 

-0,4924 

12,314962 

12,36136 

12,444314 

12,50899 

14,019034 

12,794408 

14,258054 

12,82534 

12,985624 

14,664388 

. 

. 

. 

20,62161 

0,403038 

-1,52836 

0,602686 

-0,14199 

-3,183034 

1,180592 

-1,507054 

0,00066 

-1,978624 

1,144612 

. 

. 

. 

-0,41161 

Tablo-4’teki değerler kullanılarak en küçük kareler yöntemi ile bulunan model ile hedef 

programlama yöntemi ile bulunan modelin MAPE değeri aşağıdaki gibi bulunur. 

 

(%)0028,9

30

100.
21,20

4924,0
...100.

833,10

2742,1
100.

718,12

6589,0

100.
30

1
















n

Y

e

MAPE
i i

i

LS

 

(%)9179,8

30

100.
21,20

4116,0
...100.

833,10

5283,1
100.

718,12

4030,0

100.
30

1
















n

Y

e

MAPE
i i

i

GP

 

iii XXY 21

^

218,0262,1061,34   (En Küçük Kareler Tahmini) ve 

iii XXY 21

^

524,0312,1933,31   (Hedef Programlama Tahmini) modellerinin MAPE 

değerlerini bulmak için gerekli hesaplamalar Tablo-5’te verilmiştir.  
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Tablo-5: Tahmin Edilen Değerler ve Hatalar 

Gözlem 

No 
iX 1  iX 2  iY  

LSiY ,

^

 LSie ,  
GPiY ,

^

 GPie ,  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

. 

. 

. 

30 

17,306 

17,74 

24,84 

16,456 

19,128 

17,217 

18,679 

23,107 

17,842 

19,392 

. 

. 

. 

17,916 

5,3 

6,7 

7,6 

6,4 

4,1 

5,5 

6,5 

6 

6,2 

3,6 

. 

. 

. 

5,8 

61 

63,8 

68,5 

52,6 

54,1 

57,4 

55,7 

66,6 

60,2 

62,7 

. 

. 

. 

56,8 

57,056572 

57,90948 

67,06588 

56,223672 

59,094336 

56,987854 

59,050898 

64,530034 

57,929204 

59,318504 

. 

. 

. 

57,935392 

3,943428 

5,89052 

1,43412 

-3,623672 

-4,994336 

0,412146 

-3,350898 

2,069966 

2,270796 

3,381496 

. 

. 

. 

-1,135392 

57,415672 

58,71868 

68,50548 

56,876872 

59,177336 

57,403704 

59,845848 

65,393384 

58,590504 

59,261704 

. 

. 

. 

58,477992 

3,584328 

5,08132 

-0,00548 

-4,276872 

-5,077336 

-0,003704 

-4,145848 

1,206616 

1,609496 

3,438296 

. 

. 

. 

-1,677992 

 Tablo-5’teki değerler kullanılarak en küçük kareler yöntemi ile bulunan model ile hedef 

programlama yöntemi ile bulunan modelin MAPE değeri aşağıdaki gibi bulunur. 

(%)8424,4

30

100.
8,56

1353,1
...100.

8,63

8905,5
100.

61

9434,3

100.
30

1













n

Y

e

MAPE
i i

i

LS

 

(%)7099,4

30

100.
8,56

6779,1
...100.

8,63

0812,5
100.

61

5843,3

100.
30

1













n

Y

e

MAPE
i i

i

GP

 

SONUÇ   

Bu çalışmada hedef programlama tekniği kullanılarak çok değişkenli doğrusal 

regresyon modelinin parametreleri tahmin edilmiştir. Doğrusal regresyon modelinin 

parametrelerini tahmin eden birkaç yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en çok kullanılanı 

ve bilineni en küçük kareler yöntemidir. Bu çalışmada en küçük kareler yöntemine alternatif 

olarak hedef programlama tekniği kullanılarak elde edilen tahmin modeli, en küçük kareler 

yöntemi kullanılarak bulunan tahmin modeli ile karşılaştırılmıştır.  
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Bu karşılaştırma iki farklı model ile denenmiştir. Bu modellerden biri basit doğrusal 

regresyon modeli diğeri çoklu doğrusal regresyon modelidir. Bunun için iki ayrı veri seti 

kullanılmıştır. Veri seti-1 için en küçük kareler yöntemine göre regresyon modeli, 

ii XY 1

^

463,1288,11   biçiminde bulunmuştur. En küçük kareler yöntemi kullanılarak 

bulunan bu modelin MAPE (Ortalama Mutlak Yüzde) değeri %9,0028 bulunmuştur. Aynı veri 

seti için hedef programlama yöntemine göre regresyon modeli, 
ii XY 1

^

406,1574,11   

biçiminde bulunmuştur. Hedef programlama yöntemi kullanılarak bulunan bu modelin MAPE 

(Ortalama Mutlak Yüzde) değeri ise %8,9179 bulunmuştur.  

Veri seti-2 için en küçük kareler yöntemine göre regresyon modeli, 

iii XXY 21

^

218,0262,1061,34   biçiminde bulunmuştur. En küçük kareler yöntemi 

kullanılarak bulunan bu modelin MAPE (Ortalama Mutlak Yüzde) değeri %4,8424 

bulunmuştur. Aynı veri seti için hedef programlama yöntemine göre regresyon modeli, 

iii XXY 21

^

524,0312,1933,31   biçiminde bulunmuştur. Hedef programlama yöntemi 

kullanılarak bulunan bu modelin MAPE (Ortalama Mutlak Yüzde) değeri ise %4,7099 

bulunmuştur. 

Her iki yöntemin benzer sonuçlar verdiği görülmüştür. Hatta, modelin hata değerlerine 

dayanan MAPE (Ortalama Mutlak Yüzde Hata) ölçüsüne göre hedef programlama yöntemi 

kullanılarak elde edilen modelin en küçük kareler yöntemi kullanılarak bulunan modelden daha 

iyi olduğu görülmüştür. 
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İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI’NA ÜYE ÜLKELERİN EKONOMİK GÖSTERGELERİNİN 

ARAS (ADDITIVE RATIO ASSESMENT) YÖNTEMİ İLE ANALİZİ 

Engin YALÇIN* 

Ersin YAVUZ** 

 

ÖZET 

 Çalışmanın amacı, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye olan 53 ülkenin 2008 ve 2013 yılına 

ait çeşitli ekonomik kriterlerini baz alarak, ekonomik performanslarını Additive Ratio 

Assesement (ARAS) yöntemi ile analiz ederek, iki dönem arasında kıyaslama yapmaktır. 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, 2013 yılında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Brunei 

ekonomik performans değerlendirmesinde ilk üç sırayı oluşturmakta iken, Afganistan, Yemen 

ve Mali son üç sırada yer almaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın önemli bir üyesi olan Türkiye 

ise, 2008 yılında 6’ncı sırada iken, 2013 yılında 11’inci sıraya gerilediği tespit edilmektedir. 

2008 ve 2013 yılları kıyaslandığında, Arap Baharı ve diğer siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle 

Mısır, Libya, Tunus ve Pakistan gibi ülkelerin ekonomik performanslarının dramatik şekilde 

düştüğü, Çad, Gine Bissau, Mozambik, Azerbaycan, Türkmenistan ve Senegal gibi ülkelerin ise, 

olumlu yönde kayda değer sıçrama gerçekleştirdikleri görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İslam İşbirliği Teşkilatı, ARAS, Performans Değerleme 

JEL Kodu: E31, E60, J64 
 

ABSTRACT 

The objective of this study is to compare two terms with 53 member states of 

Organisation of Islamic Cooperation by ARAS method basing on various economic criterias. 

According to findings obtained by study, in 2013 Qatar, United Arab Emirates, Brunei gets top 

3 rankings on the other side Afghanistan, Yemen and Mali reach the rock bottom. Turkey, an 

important member states of Organisation of Islamic Cooperation, was ranked as 6th in 2008, but 

in 2013 it is observed that Turkey fell to 11th tier. When compared 2008 and 2013 years, due to 

Arab Spring and other political instabilities, Egypt, Libya, Tunisia, Pakistan’s economic 

performance decreased dramatically. Countries such as Chad, Guinea Bissau, Mozambique, 

Azerbaijan, Turkmenistan made stride remarkably. 

Keywords:  Organization of Islamic Cooperation, ARAS, Performance Evaluation 

JEL Code: E31, E60, J64 

 

GİRİŞ 

İlk kurulduğunda 25 ülkeden oluşan İslam İşbirliği Teşkilatı, şu anda 57 ülke sayısı ile 

dünyanın en önde gelen organizasyonlarından biridir.  Yaklaşık 1.7 milyar Müslüman’ını temsil 

eden bu teşkilat, Müslümanların çeşitli alanlardaki haklarını savunmasının yanı sıra temsil ettiği 

                                                   
* Arş. Gör., Pamukkale Üniversitesi - İ.İ.B.F. - İşletme Bölümü - eyalcin@pau.edu.tr 
** Arş. Gör., Pamukkale Üniversitesi - İ.İ.B.F. - Maliye Bölümü - ersiny@pau.edu.tr 
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ülkelerin ekonomik açıdan küresel dünya ile bütünleşmesi yönünde çaba göstermektedir. Temsil 

edilen ülkelerin büyük çoğunluğu gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşmaktadır. Bu 

nedenle, bu ülkelerin ekonomik ve sosyal göstergeleri gelişmiş ülkelere kıyasla düşük 

seviyelerde seyretmektedir.  

ARAS yöntemi, çok kriterli karar verme yöntemleri alanında 2010 yılında Turskis ve 

Zavadskas tarafından literatüre katılmıştır. Bu çalışmanın literatüre katkısı, İslam İşbirliği’ne 

üye ülkelerin ekonomik performanslarını (istihdam oranı, insanı gelişmişlik endeksi, GSYH 

(kişi başına), doğrudan yabancı yatırım oranı, işsizlik oranı, enflasyon oranı) ARAS yöntemi ile 

analiz etmektir. Çalışmada 2008 ve 2013 yılları incelenmektedir. Bu yıllar arasında Küresel 

Finans Krizi ve Arap Baharı gibi küresel açıdan önemli etkileri olan olaylar yaşanmıştır. Bu 

olayların İİT’ye üye ülkeleri ne derece etkilediğini belirlemek çalışmanın temel hedefidir. 

I. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 

Genel sekreterliğini Mr. Iyaad Ameen Madani'nin yaptığı ve önceki adı İslam 

Konferansı Örgütü olan İslam İşbirliği Teşkilatı, 57 ülke (4 kıtada) üye sayısı ile Birleşmiş 

Milletlerden sonra dünyanın en büyük organizasyonu ünvanını taşımaktadır. Teşkilat, 

dünyadaki Müslümanların haklarını koruma misyonunun yanı sıra Müslüman dünyası ile 

uluslararası toplum arasındaki huzurun tesis edilmesi yönünde çaba göstermektedir. İslam 

İşbirliği Teşkilatı, işgal edilen Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın kundaklanma olayının akabinde, 25 

Eylül 1969 tarihinde, Rabat’ta (Fas) gerçekleşen zirvede alınan karar neticesinde kuruldu. İİT, 

son 40 yılda üye sayısını 25 ülkeden 57 ülkeye çıkarmıştır. İİT, yüksek sayıdaki üye sayısına 

bağlı olarak, dünyadaki 1.5 milyar Müslüman’ı temsil etmektedir. Teşkilat, Birleşmiş Milletler 

başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş ile temsil ettiği üyelerinin haklarını savunmak 

amacıyla işbirliği ve danışma içerisindedir. Teşkilat gerçekleştirdiği zirvelerde, teknoloji ve 

bilimi, eğitimi, insan haklarını, ticari ilişkileri, kapsamlı reformları ve modernizasyonu, çocuk, 

kadın, yaşlı ve aile değerlerini İslam sentezi bağlamında tartışmakta ve ilgili konuların 

eksikliklerini giderme yönünde mücadele etmektedir.1 

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kuruluş amaçları şu şekildedir: Üye devletler arasındaki 

birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi; Müslüman dünyasının karşılaştığı çeşitli sorunların 

çözümü bağlamında üye devletlerinin koordinasyonunu sağlanması; Üye devletlerin ortak 

çıkarlarının gözetilmesi; Her bir üye devletin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının 

sağlanması; Üye devletlerin çıkarlarının korunması amacıyla siyasi, ekonomik ve sosyal 

alanlarda küresel karar verici süreçlere aktif bir şekilde katılımının sağlanması; İslam Ortak 

Pazarı’nı oluşturmaya yönelik ekonomik entegrasyona ulaşmak üzere İslam-içi ekonomi ve 

ticaret alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi; BM kurucu anlaşmasında ve uluslararası hukuk 

çerçevesinde kararlaştırılmış insan haklarına destek verilmesi; Küresel barış, güvenlik ve uyumu 

temin etmek üzere, adalet, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde devletler arası 

ilişkilerin geliştirilmesi; İslam’ın doğru imajının korunması ve savunulması, İslam’a yönelik 

lekelemelerle mücadele edilmesi, dinler ve medeniyetler arası diyaloğun teşvik edilmesi; Bilim 

ve teknolojiyi yükseltmek ve kalkındırmak, bu alanlarda üye devletler arasında araştırma ve 

işbirliğini teşvik etmek (OIC, 2008: 3-4). 

 İslam İşbirliği Teşkilatı’nın misyon ve vizyonunu belirlerken benimsediği ilkeler ise şu 

şekildedir: Bütün üye devletler, Birleşmiş Milletler ilke ve hedefleri ile benimserler; Üye 

devletler egemendir, bağımsızdır, hak ve yükümlülüklerde eşittir; Üye devletler sorunlarını 

                                                   
1http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en (Erişim Tarihi: 12.03.2016). 
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barışçı yollarla çözer ve ilişkilerinde şiddet kullanmaktan veya şiddet kullanma tehdidinden 

kaçınırlar; Bütün üye devletler, diğer üye devletlerin ulusal egemenlik, bağımsızlık ve toprak 

bütünlüğüne saygı gösterir ve diğerlerinin içişlerine müdahale etmekten kaçınırlar; Üye 

devletler, ulusal ve uluslararası düzeyde, iyi yönetim, demokrasi, temel insan hak ve 

özgürlükleri ile hukukun üstünlüğü ilkesini desteklerler (OIC, 2008: 4-5). 

 İslam Zirvesi, Dış İşleri Bakanlar Konseyi, Genel Sekreterlik, Daimi Komiteler, 

Yönetim Kurulu, Uluslararası İslami Adalet Mahkemesi, İnsan Hakları Bağımsız Daimi 

Komisyonu, Daimi Temsilciler Kurulu, Yardımcı Organlar, Özelleşmiş Kurumlar, Bağlı 

Kurumlar, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın organizasyon yapısını oluşturmaktadır (OIC, 2008: 5-6). 

Genel Sekreterliğin ve bu yardımcı organların bütçeleri üye devletler tarafından milli 

gelirleriyle orantılı bir şekilde karşılanmaktadır (OIC, 2008: 12).  

II.  ARAS Yöntemi 

 Additive Ratio Assesement (ARAS) yöntemi, Turskis ve Zavadskas tarafından çok 

kriterli karar verme problemlerinin çözümünde yeni bir yöntem olarak 2010 yılında ortaya 

konulmuştur (Zavadskas ve Turskis, 2010). 

ARAS yöntemine göre, alternatiflerin nisbi etkinliğini belirleyen fayda fonksiyon değeri 

direk olarak göreli etki değeriyle ve kriter ağırlıklarıyla orantılıdır (Zavadskas vd., 2010: 126). 

Karar analizinde ve çok kriterli karar vermede klasik yaklaşım sübjektif sıralama 

üzerine odaklanır. Çok kriterli karar verme problemlerinin çoğu ideal pozitif ya da ideal negatif 

değere göreli uzaklığını esas almakta ya da fayda fonksiyonunun mevcut çözümlerini ideal 

pozitif alternatifle kıyaslamaktadır.  ARAS yöntemi araştırılan alternatiflerin fayda 

fonksiyonlarını optimal alternatifin fayda fonksiyon skoruyla kıyaslamaktadır. Örneğin, eğer 

kriterin optimal değeri 10 ve incelediğimiz alternatiflerin en büyük değeri 8 ve incelediğimiz 

alternatiflerin en büyük değeri 8 ise bu durumda kriterin optimal değeri diğer yöntemlerde 

olduğu gibi 1 olmayıp 8 olan alternatifin değeri 0.8’dir (Sliogeriene vd., 2013: 13). 

A. Literatür Taraması 

Literatürde gerek tek başına gerekse diğer çok kriterli karar erme problemleriyle 

gerçekleştirilmiş çeşitli ARAS yöntemi çalışmaları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu 

şekildedir: 

 Zavadskas vd., (2010) binalarda mikro klima seviyelerini 6 kriter ve 14 alternatif 

üzerinden ARAS yöntemiyle analiz etmişlerdir. 

 Ramezani vd., (2014) kadınların girişimcilik özelliklerini 11 örnek üzerinden ARAS 

yöntemiyle analiz etmişlerdir. 

 Kutut vd., (2013) şehir merkezindeki tarihi binaların korunma önceliğinin 

değerlendirmesini analiz ederken kriter ağırlıklandırılmasında AHP, alternatiflerin 

değerlendirilmesinde ARAS yöntemini kullanmışlardır. 

 Stanujkic ve Jovanovic fakülte web sitesinin kalitesinin değerlendirirken ağırlık 

belirlemede AHP yöntemine, alternatifleri belirlerken ARAS yöntemine başvurmuşlardır. 

 Yıldırım (2015) konut satın alma probleminin çözümünde 5 alternatifi ARAS yöntemi 

yardımıyla sıralamıştır. 
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 Dadelo vd., (2012) güvenlik görevlilerinin performans değerlendirmesini 6 kriter 

üzerinden ARAS yöntemine göre gerçekleştirmişlerdir. 

 Sliogerienevd., (2013) enerji alternatiflerinin Litvanya örneğini 6 alternatif ve 20 kriter 

üzerinden ARAS yöntemiyle değerlendirmişlerdir.  

B. ARAS Yöntemi'nin Aşamaları 

ARAS yöntemi 6 aşamadan oluşmaktadır. Yöntemin aşamaları aşağıda gösterildiği 

gibidir (Stanujkic ve Jovanovic, 2012: 547-550).  

Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması 

Diğer çok kriterli karar verme problemlerinde olduğu gibi ARAS yönteminde de ilk 

aşama karar matrisinin oluşturulmasıdır. Diğer çok kriterli karar verme problemlerinden farklı 

olarak ARAS yönteminde karar matrisinde her bir kritere ait optimal değerlerden oluşan bir satır 

da yer alır. 

m alternatif sayısını, n kriter sayısını göstermek üzere X karar matrisi aşağıdaki gibidir.  
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şeklinde gösterilir. Karar matrisinde yer alan xij i. alternatifin j. kriterdeki performans değerini; 

x0j ise j. kriterin optimal değerini gösterir. Karar matrisi oluşturulduktan sonraki adım ise her 

kriter için optimal performans değerinin belirlenmesidir.  

Adım 2: Normalize Karar Matrisinin Hesaplanması 

Normalize performans değeri Eşitlik (2) ve (3) yardımıyla hesaplanır: 
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riji. alternatifin j. kriter bakımından normalize edilmiş değeridir.  

Adım 3: Ağırlıklı Normalize Karar Matrisinin Hesaplanması 

Ağırlıklı normalize karar matrisi Eşitlik (4) yardımıyla hesaplanır: 

vij= wj. rij ; i=1,2,….,m                      (4) 

viji. alternatifin j.kriter bakımından ağırlıklı normalize edilmiş değeridir. 

Adım 4: Her Alternatif için Performans İndeksinin Hesaplanması  

Her alternatif için performans indeksi (Si) Eşitlik (5) yardımıyla ağırlıklı performans değerinin 

toplamı olarak hesaplanır: 
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  ; i=0,1,…,m                                (5) 

Adım 5: Her Alternatif için Fayda Değerlerinin Hesaplanması  

Her alternatif için fayda değerleri Eşitlik (6) yardımıyla hesaplanır: 

Qi=
i

o

S

S
 ; i=,1,2…,m                                    (6) 

Adım 6: Alternatiflerin Sıralanması 

Her alternatif için elde edilen fayda dereceleri büyükten küçüğe doğru sıralanır. En büyük fayda 

derecesine sahip olan alternatif en iyi alternatiftir. 

III. Veri Seti ve Uygulama 

  Çalışmada, İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) üye olan 53 ülkenin 2008 ve 2013 yılına ait 

makroekonomik verileri esas alınarak ARAS yöntemine göre analiz edilmektedir. 2013 yılına 

ait uygulamanın aşamaları ayrıntılı bir şekilde verilirken, 2008 yılının sadece sonuçları 

kıyaslama yapma amacıyla son tabloda gösterilmektedir. Karar problemlerinin çözümü Excel 

paket programıyla gerçekleştirilmiştir. 

İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin performans değerlendirilmesinde kriter olarak istihdam 

oranı, insanı gelişmişlik endeksi, GSYH (kişi başına), doğrudan yabancı yatırım oranı, işsizlik 

oranı, enflasyon oranı olmak üzere 6 kriter esas alınmıştır. 

İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye devletlerin makroekonomik veriler, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 

resmi sitesi (sesric) ve World Bank veri setlerinden elde edilmiştir. Verilerden oluşturulan karar 

matrisi Tablo 1’deki gibidir. 
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Tablo 1: Karar Matrisi 

 
İstihdam 

Oranı 

İnsani 

Gelişim 

Endeksi 

Kişi Başına 

Düşen GSYH 

($) 

Doğrudan 

Yabancı 

Yatırım ($) 

İşsizlik 

Oranı 

Enflasyon 

Oranı 

İdeal Değerler 86,5 0,852 96076,99638 18816,66 0,5 -0,6 

Afganistan 43,5 0,47 666,80 69,29 8,0 7,39 

Arnavutluk 46,3 0,72 4411,26 1265,56 16,0 1,93 

Cezayir 39,6 0,72 5491,61 2661,10 9,8 3,26 

Azerbaycan 62,8 0,75 7811,62 2632,00 5,5 2,43 

Bahreyn 67,6 0,82 24378,94 988,83 7,4 3,31 

Bangladeş 67,7 0,56 954,40 1599,13 4,3 7,54 

Benin 72,1 0,48 882,64 360,24 1,0 0,97 

Brunei 61,6 0,85 39151,23 775,64 3,8 0,38 

Burkina Faso 80,7 0,39 708,84 490,26 3,1 0,52 

Kamerun 67,4 0,50 1331,20 325,50 4,0 2,05 

Çad 66,5 0,37 985,10 538,40 7,8 0,22 

Komorlar Birliği 53,9 0,49 796,76 9,46 6,5 1,57 

Fildişi Sahili 64,5 0,45 1447,22 407,47 4,0 2,58 

Mısır 42,6 0,68 3104,22 4192,10 12,7 6,91 

Gabon 48,5 0,67 10658,77 967,53 19,6 0,48 

Gambia 72,0 0,44 484,11 37,64 7,0 5,22 

Gine 70,7 0,39 521,54 135,30 1,8 11,89 

Gine Bissau 68,3 0,40 538,73 19,64 7,1 0,78 

Guyana 54,5 0,64 3918,41 214,02 11,1 2,18 

Endonezya 63,5 0,68 3623,53 18816,66 6,3 6,41 

İran 39,3 0,75 6631,30 3049,95 13,2 34,73 

Irak 35,9 0,64 6882,41 5131,20 16,0 1,88 

Ürdün 36,3 0,75 5200,29 1747,46 12,6 4,83 

Kazakistan 68,7 0,76 13611,54 10221,31 5,2 5,83 

Kuveyt 66,1 0,81 48463,15 1433,63 3,1 2,70 

Kırgızistan 61,8 0,63 1282,44 626,09 8,0 6,61 

Lübnan 44,6 0,77 9870,49 2879,84 6,5 4,82 

Libya 42,8 0,78 10454,79 702,00 19,6 2,59 

Malezya 57,5 0,77 10973,66 12115,47 3,2 2,11 

Maldivler 59,3 0,70 7100,92 360,80 11,6 4,00 

Mali 60,7 0,41 659,52 307,85 8,2 -0,60 

Moritanya 37,2 0,49 1306,01 1125,68 31,0 4,13 

Fas 45,9 0,62 3156,18 3298,10 9,2 1,88 

Mozambik 65,2 0,39 605,23 6175,12 8,3 4,21 

Nijer 61,4 0,34 418,49 719,13 5,1 2,29 

Nijerya 51,8 0,50 2979,83 5608,46 7,5 8,48 

Umman 60,3 0,78 20011,35 1625,50 7,9 1,25 

Pakistan 51,6 0,54 1275,36 1333,00 5,1 7,36 

Katar 86,5 0,85 96077,00 -840,38 0,5 3,06 

Suudi Arabistan 51,8 0,84 24646,02 8865,00 5,7 3,51 

Senegal 68,6 0,49 1051,38 311,28 10,3 0,71 

Sierra Leone 65,0 0,37 783,01 144,10 3,2 9,80 

Sudan 45,7 0,47 1726,08 1687,88 15,2 36,52 

Surinam 51,9 0,71 9618,35 138,34 7,8 1,92 

Tacikistan 60,3 0,61 1048,66 104,50 10,7 5,04 

Togo 75,4 0,47 626,17 183,55 6,9 1,76 

Tunus 41,3 0,72 4309,99 1117,16 13,3 5,80 

Türkiye 45,1 0,76 10975,07 12357,00 10,0 7,49 

Türkmenistan 54,9 0,70 7826,77 3076,00 10,6 6,81 

Uganda 74,3 0,48 674,34 1096,00 3,8 4,78 

BAE 76,9 0,83 42831,09 10487,95 3,8 1,10 

Özbekistan 55,0 0,66 1877,96 686,04 10,7 11,19 

Yemen 40,2 0,50 1408,15 -133,60 17,4 10,97 

 Eşitlik (2) ve (3) yardımıyla elde edilen normalize karar matrisi Tablo 2’deki gibidir. 
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Tablo 2: Normalize Karar Matrisi 

 
İstihdam 

Oranı 

İnsani Gelişim 

Endeksi 

Kişi Başına 

Düşen GSYH ($) 

Doğrudan 

Yabancı Yatırım 

($) 

İşsizlik 

Oranı 

Enflasyon 

Oranı 

İdeal Değerler 0,027546893 0,025673477 0,170256629 0,122933411 0,155214391 -0,066703796 

Afganistan 0,013853062 0,014102332 0,001181618 0,000452687 0,009700899 0,005415734 

Arnavutluk 0,014744753 0,021575363 0,007817126 0,008268184 0,00485045 0,020736932 

Cezayir 0,012611063 0,021605496 0,009731609 0,017385556 0,007919101 0,012276772 

Azerbaycan 0,019999363 0,022509492 0,013842859 0,017195439 0,014110399 0,016470073 

Bahreyn 0,021527977 0,024558549 0,043201569 0,006460246 0,010487459 0,012091323 

Bangladeş 0,021559823 0,016814319 0,001691272 0,010447471 0,018048184 0,005307994 

Benin 0,022961052 0,014343398 0,001564111 0,002353528 0,077607195 0,04126008 

Brunei 0,01961721 0,025673477 0,069379325 0,005067428 0,020422946 0,105321784 

Burkina Faso 0,025699818 0,011691677 0,001256128 0,003202977 0,02503458 0,076965919 

Kamerun 0,021464285 0,015187127 0,002359 0,002126564 0,019401799 0,019523062 

Çad 0,02117767 0,011209546 0,001745673 0,003517487 0,00994964 0,181919445 

Komorlar 

Birliği 

0,017165058 0,014704996 0,001411935 6,18043E-05 0,011939569 0,025491897 

Fildişi Sahili 0,020540747 0,013620201 0,002564602 0,002662092 0,019401799 0,015512511 

Mısır 0,013566447 0,020550835 0,005500942 0,027387919 0,006110803 0,005791936 

Gabon 0,015445368 0,020309769 0,018888254 0,006321088 0,003959551 0,083379746 

Gambia 0,022929206 0,013288736 0,000857889 0,00024591 0,011086742 0,007667103 

Gine 0,022515207 0,01181221 0,000924211 0,000883945 0,04311511 0,003366045 

Gine Bissau 0,0217509 0,011932743 0,000954682 0,000128312 0,010930591 0,051310613 

Guyana 0,017356135 0,019224974 0,00694375 0,00139824 0,006991639 0,018358843 

Endonezya 0,020222286 0,020611101 0,006421208 0,122933411 0,012318602 0,006243725 

İran 0,012515525 0,022569758 0,011751226 0,019926 0,005879333 0,001152383 

Irak 0,011432757 0,019345507 0,012196212 0,033523267 0,00485045 0,021288446 

Ürdün 0,011560141 0,022449226 0,009215349 0,011416544 0,006159301 0,008286186 

Kazakistan 0,021878284 0,022810824 0,024120805 0,066778084 0,014924461 0,006864885 

Kuveyt 0,021050285 0,024528416 0,085880837 0,009366223 0,02503458 0,014823066 

Kırgızistan 0,019680902 0,018923642 0,002272588 0,004090385 0,009700899 0,006054808 

Lübnan 0,014203369 0,023051889 0,017491343 0,018814633 0,011939569 0,008303377 

Libya 0,013630139 0,02362442 0,018526784 0,004586322 0,003959551 0,015452617 

Malezya 0,018311519 0,023292955 0,019446254 0,079153051 0,024252248 0,018967904 

Maldivler 0,018884749 0,021032966 0,012583428 0,002357186 0,006690275 0,010005569 

Mali 0,019330595 0,012264208 0,001168726 0,002011252 0,009464292 -0,066703796 

Moritanya 0,011846756 0,014674863 0,002314357 0,007354317 0,002503458 0,009690624 

Fas 0,014617369 0,018592177 0,005593011 0,021547218 0,008435565 0,021288446 

Mozambik 0,02076367 0,011842343 0,001072527 0,040343428 0,009350264 0,009506479 

Nijer 0,019553517 0,010154885 0,000741604 0,004698236 0,015217097 0,017476977 

Nijerya 0,01649629 0,015187127 0,005280521 0,036641313 0,010347626 0,004719608 

Umman 0,01920321 0,023594287 0,035461814 0,010619752 0,009823696 0,032017822 

Pakistan 0,016432598 0,016181522 0,002260053 0,008708785 0,015217097 0,005437809 

Katar 0,027546893 0,025643344 0,170256629 -0,00549039 0,155214391 0,013079176 

Suudi 

Arabistan 

0,01649629 0,025191346 0,04367485 0,05791701 0,013615298 0,011402358 

Senegal 0,021846438 0,014614597 0,001863129 0,002033661 0,007534679 0,056369405 

Sierra Leone 0,020699978 0,011269813 0,001387563 0,000941437 0,024252248 0,004083906 

Sudan 0,014553677 0,014252998 0,003058761 0,011027294 0,005105737 0,0010959 

Surinam 0,016528136 0,021243898 0,017044537 0,000903806 0,00994964 0,020844936 

Tacikistan 0,01920321 0,018290846 0,001858314 0,000682722 0,007253009 0,007940928 

Togo 0,024011974 0,014252998 0,001109632 0,001199173 0,011247419 0,022739931 

Tunus 0,013152447 0,021726029 0,007637673 0,007298654 0,005835127 0,006900393 

Türkiye 0,0143626 0,02287109 0,019448769 0,08073102 0,00776072 0,005343428 

Türkmenistan 0,01748352 0,021032966 0,01386971 0,02009619 0,007321433 0,005876986 

Uganda 0,023661667 0,014584463 0,001194991 0,007160411 0,020422946 0,008372861 

BAE 0,024489666 0,024920147 0,075900342 0,068520102 0,020422946 0,036383889 

Özbekistan 0,017515366 0,019918038 0,003327913 0,004482051 0,007253009 0,003576611 

Yemen 0,01280214 0,015066594 0,002495355 -0,00087284 0,004460184 0,003648339 

 Normalize karar matrisi elde edildikten sonra Eşitlik (4) kullanılarak ağırlıklı normalize 

karar matrisi elde edilir. Kriter ağırlıklandırılırken her bir kritere eşit önem atfedilip kriter 
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ağırlıkları 0,166667 olarak kullanılmıştır. Elde edilen ağırlıklı normalize karar matrisi Tablo 

3’deki gibidir.  

Tablo 3: Ağırlıklı Normalize Karar Matrisi 

 
İstihdam 

Oranı 

İnsani 

Gelişim 

Endeksi 

Kişi Başına 

Düşen GSYH 

($) 

Doğrudan 

Yabancı 

Yatırım ($) 

İşsizlik 

Oranı 

Enflasyon 

Oranı 

İdeal Değerler 0,004591149 0,004279 0,028376105 0,020488902 0,025869065 -0,011117299 

Afganistan 0,002308844 0,00235 0,000196936 7,54478E-05 0,001616817 0,000902622 

Arnavutluk 0,002457459 0,003596 0,001302854 0,001378031 0,000808408 0,003456155 

Cezayir 0,002101844 0,003601 0,001621935 0,002897593 0,00131985 0,002046129 

Azerbaycan 0,003333227 0,003752 0,002307143 0,002865907 0,002351733 0,002745012 

Bahreyn 0,003587996 0,004093 0,007200261 0,001076708 0,00174791 0,00201522 

Bangladeş 0,003593304 0,002802 0,000281879 0,001741245 0,003008031 0,000884666 

Benin 0,003826842 0,002391 0,000260685 0,000392255 0,012934533 0,00687668 

Brunei 0,003269535 0,004279 0,011563221 0,000844571 0,003403824 0,017553631 

Burkina Faso 0,004283303 0,001949 0,000209355 0,00053383 0,00417243 0,012827653 

Kamerun 0,003577381 0,002531 0,000393167 0,000354427 0,003233633 0,003253844 

Çad 0,003529612 0,001868 0,000290945 0,000586248 0,001658273 0,030319907 

Komorlar 

Birliği 

0,002860843 0,002451 0,000235322 1,03007E-05 0,001989928 0,004248649 

Fildişi Sahili 0,003423458 0,00227 0,000427434 0,000443682 0,003233633 0,002585418 

Mısır 0,002261074 0,003425 0,000916824 0,004564653 0,001018467 0,000965323 

Gabon 0,002574228 0,003385 0,003148042 0,001053515 0,000659925 0,013896624 

Gambia 0,003821534 0,002215 0,000142981 4,09851E-05 0,00184779 0,001277851 

Gine 0,003752534 0,001969 0,000154035 0,000147324 0,007185852 0,000561008 

Gine Bissau 0,00362515 0,001989 0,000159114 2,13854E-05 0,001821765 0,008551769 

Guyana 0,002892689 0,003204 0,001157292 0,00023304 0,001165273 0,003059807 

Endonezya 0,003370381 0,003435 0,001070201 0,020488902 0,0020531 0,001040621 

İran 0,002085921 0,003762 0,001958538 0,003321 0,000979889 0,000192064 

Irak 0,001905459 0,003224 0,002032702 0,005587211 0,000808408 0,003548074 

Ürdün 0,00192669 0,003742 0,001535892 0,001902757 0,00102655 0,001381031 

Kazakistan 0,003646381 0,003802 0,004020134 0,011129681 0,00248741 0,001144147 

Kuveyt 0,003508381 0,004088 0,014313473 0,001561037 0,00417243 0,002470511 

Kırgızistan 0,00328015 0,003154 0,000378765 0,000681731 0,001616817 0,001009135 

Lübnan 0,002367228 0,003842 0,002915224 0,003135772 0,001989928 0,001383896 

Libya 0,00227169 0,003937 0,003087797 0,000764387 0,000659925 0,002575436 

Malezya 0,00305192 0,003882 0,003241042 0,013192175 0,004042041 0,003161317 

Maldivler 0,003147458 0,003505 0,002097238 0,000392864 0,001115046 0,001667595 

Mali 0,003221766 0,002044 0,000194788 0,000335209 0,001577382 -0,011117299 

Moritanya 0,001974459 0,002446 0,000385726 0,001225719 0,000417243 0,001615104 

Fas 0,002436228 0,003099 0,000932169 0,003591203 0,001405927 0,003548074 

Mozambik 0,003460612 0,001974 0,000178755 0,006723905 0,001558377 0,001584413 

Nijer 0,00325892 0,001692 0,000123601 0,000783039 0,002536183 0,00291283 

Nijerya 0,002749382 0,002531 0,000880087 0,006106885 0,001724604 0,000786601 

Umman 0,003200535 0,003932 0,005910302 0,001769959 0,001637283 0,005336304 

Pakistan 0,002738766 0,002697 0,000376676 0,001451464 0,002536183 0,000906302 

Katar 0,004591149 0,004274 0,028376105 -0,00091506 0,025869065 0,002179863 

Suudi 

Arabistan 

0,002749382 0,004199 0,007279142 0,009652835 0,002269216 0,001900393 

Senegal 0,003641073 0,002436 0,000310521 0,000338944 0,00125578 0,009394901 

Sierra Leone 0,003449996 0,001878 0,00023126 0,000156906 0,004042041 0,000680651 

Sudan 0,002425613 0,002375 0,000509794 0,001837882 0,000850956 0,00018265 

Surinam 0,002754689 0,003541 0,002840756 0,000150634 0,001658273 0,003474156 

Tacikistan 0,003200535 0,003048 0,000309719 0,000113787 0,001208835 0,001323488 

Togo 0,004001996 0,002375 0,000184939 0,000199862 0,00187457 0,003789988 

Tunus 0,002192075 0,003621 0,001272945 0,001216442 0,000972521 0,001150065 

Türkiye 0,002393767 0,003812 0,003241461 0,01345517 0,001293453 0,000890571 

Türkmenistan 0,00291392 0,003505 0,002311618 0,003349365 0,001220239 0,000979498 

Uganda 0,003943611 0,002431 0,000199165 0,001193402 0,003403824 0,001395477 

BAE 0,004081611 0,004153 0,012650057 0,011420017 0,003403824 0,006063981 

Özbekistan 0,002919228 0,00332 0,000554652 0,000747009 0,001208835 0,000596102 

Yemen 0,00213369 0,002511 0,000415893 -0,00014547 0,000743364 0,000608056 
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 Her alternatif için performans indeksi Eşitlik (5) yardımıyla hesaplanıp elde edilen 

performans indeks değerleri Tablo 4’deki gibidir. 

Tablo 4: Performans İndeks Tablosu 

Ülkeler Si     Ülkeler Si 

İdeal Değerler 0,072486834 Lübnan  0,01563403 

Afganistan 0,007451055 Libya  0,013296639 

Arnavutluk 0,012998801 Malezya  0,030570655 

Cezayir 0,013588266 Maldivler  0,011925696 

Azerbaycan 0,017354604 Mali  -0,003744121 

Bahreyn 0,019721187 Moritanya  0,008064063 

Bangladeş 0,012311511 Fas  0,015012298 

Benin 0,026681561 Mozambik  0,015479785 

Brunei 0,040913695 Nijer  0,011307053 

Burkina Faso 0,023975183 Nijerya  0,014778747 

Kamerun 0,013343639 Umman  0,021786763 

Çad 0,038253243 Pakistan  0,010706311 

Komorlar Birliği 0,011795876 Katar  0,064375007 

Fildişi Sahili 0,012383659 Suudi Arabistan  0,028049525 

Mısır 0,01315148 Senegal  0,017376985 

Gabon 0,024717296 Sierra Leone  0,010439157 

Gambia 0,009345931 Sudan  0,008182395 

Gine 0,013769455 Surinam  0,014419159 

Gine Bissau 0,016167973 Tacikistan  0,009204838 

Guyana 0,011712264 Togo  0,012426855 

Endonezya 0,031458389 Tunus  0,010425054 

İran 0,012299038 Türkiye  0,025086271 

Irak 0,017106106 Türkmenistan  0,014280134 

Ürdün 0,011514458 Uganda  0,012566223 

Kazakistan 0,026229557 BAE  0,041772849 

Kuveyt 0,030113901 Özbekistan  0,009345498 

Kırgızistan 0,010120537 Yemen  0,006266629 

Eşitlik (6) yardımıyla her alternatif için elde edilen fayda değerleri (Qi) Tablo 5’deki 

gibidir. 
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Tablo 5: Fayda Değerleri (Qi) Tablosu 

Ülkeler Qi     Ülkeler               Qi 

İdeal Değer 1 Lübnan 
 

0,215680962 

Afganistan 0,102791846 Libya 
 

0,183435224 

Arnavutluk 0,179326375 Malezya 
 

0,421740797 

Cezayir 0,187458407 Maldivler 
 

0,164522231 

Azerbaycan 0,239417331 Mali 
 

-0,051652422 

Bahreyn 0,272065777 Moritanya 
 

0,111248652 

Bangladeş 0,169844782 Fas 
 

0,207103786 

Benin 0,368088371 Mozambik 
 

0,21355306 

Brunei 0,564429326 Nijer 
 

0,155987675 

Burkina Faso 0,330752247 Nijerya 
 

0,203881817 

Kamerun 0,184083628 Umman 
 

0,300561664 

Çad 0,527726777 Pakistan 
 

0,147700074 

Komorlar Birliği 0,162731296 Katar 
 

0,888092411 

Fildişi Sahili 0,170840109 Suudi Arabistan 
 

0,386960277 

Mısır 0,181432674 Senegal 
 

0,239726083 

Gabon 0,340990142 Sierra Leone 
 

0,14401453 

Gambia 0,128932809 Sudan 
 

0,112881113 

Gine 0,189958008 Surinam 
 

0,198921075 

Gine Bissau 0,223047035 Tacikistan 
 

0,126986345 

Guyana 0,161577806 Togo 
 

0,171436022 

Endonezya 0,433987624 Tunus 
 

0,143819964 

İran 0,169672709 Türkiye 
 

0,34608038 

Irak 0,23598915 Türkmenistan 
 

0,197003143 

Ürdün 0,158848954 Uganda 
 

0,1733587 

Kazakistan 0,361852706 BAE 
 

0,576281876 

Kuveyt 0,415439594 Özbekistan 
 

0,128926834 

Kırgızistan 0,139618973 Yemen 
 

0,086451961 

 

Son aşamada alternatifler en büyük fayda derecesine sahip olandan en azına doğru 

sıralanır. Sıralanan alternatifler Tablo 6’daki gibidir. 
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Tablo 6: Alternatiflerin Sıralanması (2008*-2013) 

1 Katar (1) 0.888092411 28 Kamerun (24) 0.184083628 

2 BAE (3) 0.576281876 29 Libya (15) 0.183435224 

3 Brunei (5) 0.564429326 30 Mısır (14) 0.181432674 

4 Çad (41) 0.527726777 31 Arnavutluk (16) 0.179326375 

5 Endonezya (12) 0.433987624 32 Uganda (29) 0.1733587 

6 Malezya (9) 0.421740797 33 Togo (40) 0.171436022 

7 Kuveyt (4) 0.415439594 34 Fildişi Sahili (27) 0.170840109 

8 Suudi Arabistan (2) 0.386960277 35 Bangladeş (28) 0.169844782 

9 Benin (11) 0.368088371 36 İran (38) 0.169672709 

10 Kazakistan (8) 0.361852706 37 Maldivler (36) 0.164522231 

11 TÜRKİYE (6) 0.34608038 38 Komorlar (30) 0.162731296 

12 Gabon (22) 0.340990142 39 Guyana (39) 0.161577806 

13 Burkina Faso (31) 0.330752247 40 Ürdün (32) 0.158848954 

14 Umman (10) 0.300561664 41 Nijer (46) 0.155987675 

15 Bahreyn (7) 0.272065777 42 Pakistan (23) 0.147700074 

16 Senegal (34) 0.239726083 43 Sierra Leone (42) 0.14401453 

17 Azerbaycan (33) 0.239417331 44 Tunus (18) 0.143819964 

18 Irak (13) 0.23598915 45 Kırgızistan  (47) 0.139618973 

19 Gine Bissau (44) 0.223047035 46 Özbekistan (43) 0.128932809 

20 Lübnan (20) 0.215680962 47 Gambia (26) 0.128926834 

21 Mozambik (45) 0.21355306 48 Tacikistan (49) 0.126986345 

22 Fas (19) 0.207103786 49 Sudan (50) 0.112881113 

23 Nijerya (17) 0.203881817 50 Moritanya (51) 0.111248652 

24 Surinam (35) 0.198921075 51 Afganistan (53) 0.102791846 

25 Türkmenistan (37) 0.197003143 52 Yemen (52) 0.086451961 

26 Gine (25) 0.189958008 53 Mali (48) -0.051652422 

27 Cezayir (21) 0.187458407    
*2008 yılına ait ülke sıralamaları parantez içinde verilmiştir. 

SONUÇ 

 Çalışmadan elde edilen sonuca göre, 2013 yılındaki veriler neticesinde Katar, 2008 

yılında olduğu gibi birinci ülke olmuştur. Katar’ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri, Brunei, 

Çad, Endonezya, Malezya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Benin ve Kazakistan ilk on ülkeyi 

oluşturmaktadır. Katar’ın birinci olmasının temel nedeni, en yüksek istihdam, en düşük işsizlik 

oranına ve en yüksek kişi başına düşen GSYH miktarına sahip olmasıdır. İnsani gelişmişlik 

indeksinde ise, en iyi ikinci ülke konumda yer almaktadır. 53 ülke içindeki ilgili kriterlerde en 

düşük değerlere sahip son 5 ülke ise, Sudan, Moritanya, Afganistan, Yemen ve Mali’dir. Diğer 

önemli ülkelerden, Azerbaycan 17'nci, Lübnan 20'nci, Türkmenistan 25'inci, Cezayir 27'nci, 

Libya 29'uncu, Mısır 30'uncu, Pakistan ise 42'nci, Kırgızistan 45'inci, Özbekistan 47'nci sırada 

yer almaktadır.  

 Türkiye ise, 2008 yılında 6’ncı sırada yer almakta iken, 2013 yılında 11'inci sıraya 

gerilediği görülmektedir. Türkiye’nin 2013 yılında, 53 ülke içinde ilgili kriterlerdeki sıralaması 

şu şekildedir: 53 ülke içinde en yüksek enflasyon oranına sahip 9’uncu ülke; İşsizlik oranında en 

yüksek orana sahip 18’inci ülke; insani gelişmişlik indeksinde en iyi 11’inci ülke; istihdam 

oranında en iyi 42’nci ülke; Kişi başına düşen GSYH miktarında en yüksek 9’uncu ülke ve 

doğrudan yabancı yatırım miktarında ise, en yüksek ikinci ülke konumdadır. Türkiye'nin 

ekonomik açıdan enflasyon, işsizlik ve istihdam verilerinde 53 ülke içinde çok gerilerde olduğu 

ve bu rasyolarda acilen gerekli tedbirleri alması gerektiği görülmektedir. Diğer yandan 
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Türkiye'nin kişi başına düşen GSYH miktarına bakıldığında, yüksek gelirli ülkeler arasına 

sıçrama potansiyelinin olduğu görülmektedir. Orta gelir sorunsalı yaşayan Türkiye’nin zaman 

kaybetmeden gerekli yapısal reformları hayata geçirerek, sürdürülebilir büyüme rakamlarına 

ulaşmalıdır. 

 2008 ve 2013 yılları kıyaslandığında, Çad, Gine Bissau, Mozambik, Azerbaycan, 

Senegal, Burkina Faso, Türkmenistan ve Endonezya gibi ülkelerin ekonomik performanslarının 

önemli seviyede yükseldiği, Mısır, Libya, Arnavutluk, Tunus, Gambia, Pakistan, Suudi 

Arabistan gibi ülkelerin ise, dramatik derecede düşüş gösterdiği görülmektedir.  

Çalışmada hem 2008 hem de 2013 yıllarında birinci sırada yer alan Katar’ın bu 

başarısının temelinde kişi başına düşen milli gelirde dünya üçüncüsü olması, dünyanın en büyük 

üçüncü doğalgaz rezervlerine sahip olması, petrol ve türevleri ürünler açısından zengin olması 

gibi maddeler bulunmaktadır. Son sıralarda yer alan Mali ve Yemen gibi ülkelerde ise ülke 

ekonomilerinin genel itibariyle katma değeri düşük olan tarım sektörüne dayalı olduğu ve yer 

altı kaynakları noktasında zengin olsalar dahi bunları işleyebilme açısından sorun yaşadıkları 

görülmektedir.  
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KALKINMA VE YATIRIM BANKALARININ PERFORMANS ANALİZİ: ANP 

UYGULAMASI 

Sedat KARATAŞ* 

İlyas AKHİSAR** 

 

Özet 

Çok kriterli karar verme problemlerinde yaygın olarak kullanılan yöntemler Analitik 

Hiyerarşi Süreci (AHS) ve Analitik Ağ Süreci (AAS). Çok kriterli karar verme problemlerinde 

yer alan bileşenler arasındaki ilişkiler, tek yönlü değil de karşılıklı olduğu zaman, hiyerarşik 

tanımlamalar yeterli olmaz. AAS de AHS gibi ikili karşılaştırmalar esasına dayanmaktadır. 

AAS, AHS’ nin daha genel biçimi olup tek yönlü ilişki yerine hiyerarşik yapıda bulunan 

seviyeleri ortadan kaldırılarak oluşturulan ağ yapısı sayesinde doğrudan ilişkilendirilmemiş 

bileşenler arasında olabilecek dolaylı etkileşimler ve geri bildirimler de dikkate alınmaktadır. 

AAS modelinde çalışmaya esas teşkil eden veriler,  bankaların kriterleri (rasyo grupları); 

Sermeye Yeterliliği, Aktif Kalitesi, Likidite, Karlılık ve Gelir- Gider Yapısı ve alt kriterler 

(rasyolar) olarak da adı geçen  kriterlere ait toplam 37 alt kriterden 13 tanesi, ilgili literatür ve 

sektördeki uzmanların görüşleri çerçevesinde Türkiye’de faaliyet gösteren Kalkınma ve Yatırım 

Bankalarından kamu sermayeli üç bankanın 2010 - 2014 periyodu için Analitik Ağ Süreci 

(AAS) kullanılarak finansal performans analizini yapmaktır. 

Anahtar Kelimeler: AAS, karar alma, kalkınma ve yatırım  bankaları, performans 

sıralaması. 

Abstract 

Traditionally, Analytic Hierarchy Process (AHP) and Analytic Network Process (ANP) 

methods used for  Multi-criteria decision making problems. Hierarchical definitions are not 

enough when relations between the components of multi-criteria decision-making problems are 

not one-sided rather mutual, Both AHP and ANP based on mutual comparison. ANP is the 

general form of AHS and considers the interactions and feedbacks between the components 

which are not directly related rather than creating a network that makes it possible to able to 

eliminating  the levels which are in the hierarchical structure.In this study, ANP model based on 

the main criteria which are capital adequacy, asset quality, liquidity, profitability and income - 

expenditure and  related 13 criteria which is known sub-criteria of development and investment 

banks. The framework  investigates financial performances of  3 state-owned development and 

investment banks by using Analytic Network Process based on experts’ opinions and related 

literature  for the period 2010-2014 in Turkey. 

Keywords: ANP, decision-making, development and investment banks, performance ranking. 
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GİRİŞ 

Performans ölçümü son yıllarda araştırmacıların dikkatini hayli çekmiştir. (Kagioglou 

ve arkadaşları, 2001, 85-95; Bassioni ve diğerleri, 2004, 42-50). 

Faktörlerin saptanmalarının ve performanslarının ölçülmelerinin gerekliliği, küresel ve şiddetli 

rekabet yüzünden başarı için bir kriterdir. Geleneksel olarak, farklı sektörler performanslarını 

finansal kriterlerle ölçtürürler: getiri, satış, vs ve mali tedbirler bağlamında performansı bir 

işletmenin başarısı için yegane kriterdir. Endüstrideki değişimler, yeni teknolojiler ve artan 

rekabet ortamında; özellikle yerleşik performans ölçüm teknikleri işletmelerin finansal 

performansların ölçülmesi için yetersiz bir hale gelmiştir. (Kaplan ve Norton, 1992, 75-79) 

Peformans ölçümü aslında bir aksiyonun verimi ve etkenliğinin nicelenme süreci olarak 

tanımlanabilir (Amaratunga and Baldry, 2000a, 1-16).  Performans ölçümü bu yüzden 

şirketlerin veya bireylerin görev atamaları ve uygulayacakları stratejilerin belirlenmesi sürecidir. 

(Evangelidizs, 1992, 45-47) 

Bu çalışmanın amacı Kalkınma Bankacılığının verimini, seviyelerindeki (görevler, 

kaynaklar), market seviyelerindeki (rekabet, talep) faktörleri göz önünde bulunduracak ve 

sonrasında belirlenecek performansı ve bunların aralarındaki ilişkileri, bu parametrelerin 

performansa etkilerini saptamak için bulacak bir sistem oluşturmaktır. 

Bu amaç için, bu çalışmanın sınırları içerisinde Analtik Ağ Süreci (AAS), çok kriterli 

karar verme tekniklerinden kalkınma bankaları için performans sıralaması en uygun teknik 

olarak seçilmiştir.   

I. LITERATÜR 

Geleneksel olarak performans değerlendirmeleri finansal rasyo analizine dayanır. 

Bununla birlikte, bankacılık operasyonlarının etkinliğinin değerlendirilmesinde, tam güvenirlik 

için finansal olmayan kriterlerinde kullanılması gerekir (Secme et al 2009, Toloie-Eshlaghy et al 

2011, Amile et al 2013, Islam et al 2013). Performans ölçümü etkinlik ölçümü olarak da 

tanımlanabilir (Amaratunga and Baldry, 2000).  

Banka operasyonlarının etkili şekilde değerlendirilmesi için finansal olmayan 

performans kriterleri de gözönüne alınmalıdır (Secme et al 2009, Toloie-Eshlaghy et al 2011, 

Amile et al 2013, Islam et al 2013). Performans ölçümleri kantitatif etkinlik süreci olarak 

tanımlanabilir (Amaratunga and Baldry, 2000). 

Akkoç and Vatansever (2013)  yaptıüı çalışmada, Türkiye’deki  12 bankanın 2003-2013  

yılları için performans ölçümü AHS ve TOPSIS metodu kullanılarak ölçülmüş ve her iki metod 

uygulanması sonucunda benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

AAS, karar verme sürecini etkileyen kriterler ve alt kriterler arasındaki her türlü 

bağımlılık ve geri besleme ilişkilerini sistematik olarak ortaya koyma olanağı veren bir 

metodolojidir. AAS yönteminde ilk once model kurulur ve problem formüle edilir. Problemi 

optimize edecek kriterler arasında ikili karşılaştırma matrisleri oluşturularak karar vericiden 

Saaty puan skalasına göre karşılaştırma yapması istenir. Karşılaştırılan kriterler matris haline 

getirilir. Ağırlıklar matrisin her elemanının sütun toplamına bölünmesiyle elde edildikten sonra 

süper matris oluşturulur. 

Ağırlıklandırılmamış matris, ağ üzerinde tüm elemanların arasındaki direkt ya da 

dolaylı etkileşimi yapılan ikili karşılaştırmaları göstermektedir. Ağırlıklandırılmamış matrisin 
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bütün sütunlarında sütun normalizasyonu yapılarak ağırlıklandırılmış matris elde edilir. 

Ağırlıklandırılmış matris, ağırlıklandırılmamış matrisin stokastik yani sütun toplamlarının bire 

eşit hale dönüştürülmüş biçimidir. Limit matris, ağırlıklandırılmış matrisin satırları durağan hale 

gelinceye kadar kuvvetinin alınmasıyla elde edilir. Limit matris uygun alternatifi belirtmekle 

kalmamakta, her bir kriterin karar sürecindeki önemini ve katkısını da göstermektedir (Anık, 

2007). (Partovi, 2006) çalışmasında AHS ve AAS yöntemlerini kullanarak kuruluş yeri 

seçiminde  AHS yönteminin daha duyarlı sonuçlar verdiğini gözlemlemiştir. 

AAS’yi problemin çözümü aşamasında, AHS’den farklı kılan super matris 

oluşturulmasıdır. Burada kriterler ve alternatifler arasındaki etkileşimler dikkate alınmaktadır ve 

süper matristen hareketle en iyi alternative seçilmektedir (Susuz, 2005).(Ustasüleyman ve, 

Perçin, 2007) çalışmalarında, AAS yaklaşımı ile kuruluş yeri seçimi yönteminde kullanılan 

alternatifler karşılaştırılmıştır.  

(Meade ve Sarkis, 1999) yaptıkları  proje seçimi çalışmalarında AAS yöntemini 

kullanmışlardır. (Karsak vd, 2002) ve (Partovive ve Corredoira, 2002) çalışmalarında kalite 

işlev konuşlandırma sürecinde AAP yöntemini kullanmışlardır.  (Bayazıt, 2002) bir üretim 

işletmesi için en uygun üretim yönetimi sisteminin belirlenmesinde, (Sarkis, 2002) stratejik 

tedarikçi seçimine yönelik olarak geliştirdiği (Yurdakul, 2003) üretim işletmelerinin uzun 

dönemli performanslarının değerlendirilmesine yönelik olarak geliştirdiği modelde, (Niemira  

ve Saaty, 2004) finansal kriz tahmininde AAS yöntemini kullanmışlardır. 

Diğer taraftan, son yıllarda bankacılık sistemi düzenleyicileri ve denetleyicileri, 

bankaların finansal rasyolarına dayalı kantitatif ölçüm tekniklerinin bankaların finansal 

güvenliğini sağlamada  önemli bir argüman/araç  olarak kullanmaktadırlar.  

II. DATA ve YÖNTEM 

Çalışmada kullanılan veriler, Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’nin internet sitesinde 

yayımlanan bankacılık sektörüne ait finansal rasyolardır. 

AAS modelinde çalışmaya esas teşkil eden veriler,  bankaların kriterleri (rasyo 

grupları); Sermeye Yeterliliği, Aktif Kalitesi, Likidite, Karlılık ve Gelir- Gider Yapısı ve alt 

kriterler (rasyolar) olarak da adı geçen  kriterlere ait toplam 37 alt kriterden 13 tanesi, ilgili 

literatür ve sektördeki uzmanların görüşleri çerçevesinde çalışmaya dahil edilmiştir. 

Analitik Ağ Süreci (AAS), karar düzeyleri ve bileşenleri arasında daha karmaşık ve 

karşılıklı ilişkiler oluşturulmasına izin veren bir yöntemdir. AHS'de olduğu gibi AAS de ikili 

karşılaştırma esasına dayanır ve bu ikili karşılaştırma matrislerinin veya süpermatrislerin 

oluşturulması ile göreceli önem ağırlıklarının belirlenmesinde T. Saaty (1990) tarafından 

geliştirilen 1-9 ölçeği kullanılır.  
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Tablo 1: İkili Karşılaştırmalarda Kullanılan Önem Skalası 

Derecesi Tanım Açıklama 

1 Eşit Önemde İki kriterde eşit derece öneme sahiptir. 

3 Biraz Önemli Deneyimler ve yargılar bir kriteri diğerine karşı biraz önemli 

kılar. 

5 Fazla Önemli Deneyimler ve yargılar bir diğerini diğerine karşı güçlü 

şekilde önemli kılmaktadır. 

7 Çok Fazla Önemli Kriter diğerine göre çok güçlü şekilde üstündür. 

9 Son Derece 

Önemli 

Eldeki bilgiler ve deneyimler bir kriterin diğerine göre çok 

büyük oranda üstün olduğunu belirtmektedir. 

2,4,6,8 Ara Dereceler Ara rakamlar gerektiğinde kullanılabilir. 

Kaynak: Saaty, 1990: 15 

Analitik Ağ Süreci, sonlu sayıda alternatifi olan karar problemlerini, kararı etkileyen 

kriterleri ve alternatifleri hiyerarşik bir düzende ele alarak çözen Analitik Hiyerarşi Süreci 

yönteminin genelleştirilmiş halidir. Problemler her zaman hiyerarşik bir yapıyla ifade 

edilemeyebilirler. Böyle problemlerde yer alan kriterler ve alternatifler birbirleriyle karşılıklı 

etkileşim halinde olabilirler. Bu durumda, bileşenlerin ağırlıklarını (göreli önem vektörlerini) 

bulabilmek için daha karmaşık bir sürecin analizi gerekmektedir. Analitik Ağ Süreci bu tür 

problemlerde kullanılabilen bir tekniktir. 

Kararkriterleri arasındaki ilişkileri göz önüne alan ve tek bir yöne bağlı kalarak 

modelleme zorunluluğunu ortadan kaldıran ANP, Thomas L.Saaty tarafından 1980’de 

geliştirilen çok kriterli karar analizinde kullanılan analitik hiyerarşi sürecinin genel bir biçimidir  

Analitik Ağ Süreci, AHS' den çok daha kapsamlı bir yöntem olup karmaşık karar verme 

problemlerine uygulanmaktadır. ANP, karar verme sürecini etkileyen kriterler ve alt kriterler 

arasındaki her türlü bağımlılık ve geri beslemeyi sistematik olarak ortaya koyma olanağı veren 

ilk metodolojidir (Bayazıt, 2002: 15). AAS yöntemiyle AHS yöntemi arasındaki en büyük fark 

AAS’ nin hem karar noktalarının hem de değerlendirme faktörlerinin birbirini etkilemesidir. 

Ayrıca AAS, sayısal faktörlerin ifade edilemediği durumlarda da iyi bir çözümleyicidir. 

AAS yöntemi; finans, pazarlama, sağlık, politik ve sosyal alan olmak üzere kararAAS 

yönteminin uygulama adımları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.  

 Adım 1. Problemin Tanımlanması ve Modelin Kurulması: İlk aşamada karar problemi 

tanımlanmaktadır. Amaç, ana kriterler, alt kriterler ve alternatifler net biçimde ifade 

edilmektedir. 

Adım 2. Kriterlerarası Etkileşimlerin Belirlenmesi: İç ve dış bağımlılıklar ve varsa kriterlerarası 

geri bildirimler ilişkilendirilmektedir. 

Adım 3. Temel Karar Vericiler Arası İkili Karşılaştırma: Bu aşamada, temel karar vericiler 

altında her bir boyut içinde ana kriterlerin ve alt kriterlerin ikili karşılaştırmaları yapılarak 

birbirlerine göre önem dereceleri hesaplanmaktadır  

Adım 4. Elde Edilen Karşılaştırma Matrislerinin Tutarlılığı Araştırılır: Uzmanlardan elde 

edilen puanlar bir karşılaştırma matrisi oluşturmak için entegre edilirler. Bu matrisin sütunları 

normalize edildikten sonra elde edilen satır ortalama değerleri her bir bileşenin ağırlığını 

göstermektedir. Ancak bu değerlerin kabul edilebilmesi için karşılaştırma matrisinin tutarlı 

olması gerekmektedir.  
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İkili karşılaştırmalar bir matris şeklinde yapılır ve böylece kriterlerin öncelik değerleri 

elde edilmiş olur. Uzman desteği ile yapılan ikili karşılaştırmaların tutarlı olup olmadığı her bir 

matris için tutarlılık oranının (CR – Consistency Rate) hesaplanması ile bulunmaktadır. Yapılan 

ikili karşılaştırmaların tutarlı olması için tutarlılık oranının 0.10’a eşit veya küçük olması 

gerekmektedir. Aksi takdirde karşılaştırmalar gözden geçirilmelidir. 

Adım 5. Süper Matrisin Oluşturulması ve Analizi: Süper matris, parçalı bir matris olup, buradaki 

her matris bölümü bir sistem içindeki iki kriter arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Kriterlerin 

birbirleri üzerindeki uzun dönemli nispi etkisini belirleyebilmek için süper matrisin kuvveti 

alınmaktadır. Önem ağırlıklarının bir noktada eşitlenmesini sağlamak için süper matrisin 

(2n+1). kuvveti alınır, burada n rasgele seçilmiş büyük bir sayıdır ve elde edilen yeni matris 

limit süper matris olarak isimlendirilmektedir. 

Adım 6. En İyi Alternatifin Seçimi: Süper matrisin kuvvetinin alınmasıyla limit süper matris elde 

edilmektedir. Limit süper matristeki kriterlerin öncelik değerleri ve en yüksek önem derecesine 

sahip olan alternatifler belirlenmektedir  

AAS`de ağırlıklandırılmamış matris, ağırlıklandırılmış matris ve limit matrisi olmak 

üzere üç tür matris kullanılarak analizler yapılır. Ağırlıklandırılmamış süper matris, ikili 

karşılaştırmalar sonucu her bileşenin göreli önem vektörünü veren matristir. Ağırlıklandırılmış 

süper matris, bu değerlerin, ilgili bileşenin içinde yer aldığı kümenin ağırlığı ile çarpılması 

sonucu elde edilen değerlerin yer aldığı matristir.  Limit matris ise, problemin geri bildirim 

içermesi nedeniyle ağırlıklandırılmış matrisin limiti alınarak bileşenlerin göreli önem 

değerlerinin yakınsadıkları değerlerin elde edildiği matristir ve Karar Probleminin sonuç 

değerleri bu matristen elde edilir. Süpermatris yapısının uygulanmasıyla alternatiflere ilişkin 

önem ağırlıkları belirlenmiş olur. Eğer süpermatris sadece birbiri ile ilgili faktör gruplarından 

oluşuyor ise alternatiflerin genel önceliklerinin elde edilmesi için ek hesaplamalar yapmak 

gerekir. Yapılacak olan bu hesaplamalarda süpermatris işlemi sonucunda bulunan faktör 

öncelikleri kullanılır ve en yüksek önem ağırlığına sahip olan alternatif en iyi alternatif olarak 

seçilir. 

Ayrıca, AAS`de değerlendirmelerin ilgilenilen konunun uzmanları tarafından yapılması, 

tutarlılık testinin yapılması ve özellikle bir probleme etki eden tüm bileşenlerin ve ilişkilerin 

çalışmaya dahil edilmesi elde edilen sonuçların güvenilirliğini artırmaktadır. 

III. BULGULAR 

Uzman görüşleri çerçevesinde ikili karşılaştırmaların Süper Decision programına 

girilmesinden sonra model aşağıdaki şekil 1. de kurulmuştur. 
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Şekil.1 : Analitik Ağ Süreci modeli 

Modelin kurulmasıyla elde edilen rasyo ağırlıklarına ait öncelikler matrisi aşağıdaki 

Tablo 2.de verilmiştir. 

Tablo 2: Öncelikler matrisi 

 

Yukarıdaki, tablo incelendiğinde, performans sıralamasının yapılması hedefine göre, 

kriterler matrisinden kriterlerin önem sıralaması “Karlılık” % 35,66 ile en önemli kriter 

olmuştur. İlk sıradaki kriterden sonra  % 29,71 ile “Gelir-Gider Yapısı”, % 21,15 ile “Likidite”, 

% 9,28 ile “Sermaye Yeterliliği” ve 4,19 ile “Aktif Kalitesi” olduğu izlemektedir. 
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Tablo 3: Öncelikler Matrisi 

 

Modelleme sonuçu elde edilen yukarıdaki öncelikler matris alt kriterlere ait ağılıklar yer 

almaktadır. 

Tablo 4: Yatırım ve Kalkınma Bankaları Performans Sıralaması - 2010 

Bankalar  Toplam Normal Ideal Sıralama 

İLLER BANKASI AŞ 0.0472 0.3545 0.9061 2 

TÜRK EXİMBANK 0.0521 0.3912 1.0000 1 

T. KALKINMA BANKASI AŞ� 0.0338 0.2543 0.6500 3 

Tablo 5: Yatırım ve Kalkınma Bankaları Performans Sıralaması - 2011 

Bankalar  Toplam Normal Ideal Sıralama 

İLLER BANKASI AŞ 0.0675 0.5072 1.0000 1 

TÜRK EXİMBANK 0.0361 0.2713 0.5349 2 

T. KALKINMA BANKASI AŞ� 0.0295 0.2216 0.4369 3 

Tablo 6: Yatırım ve Kalkınma Bankaları Performans Sıralaması - 2012 

Bankalar  Toplam Normal Ideal Sıralama 

İLLER BANKASI AŞ 0.0589 0.4423 1.0000 1 

TÜRK EXİMBANK 0.0335 0.2516 0.5688 3 

T. KALKINMA BANKASI AŞ� 0.0408 0.3062 0.6922 2 

Tablo 7: Yatırım ve Kalkınma Bankaları Performans Sıralaması - 2013 

Bankalar  Toplam Normal Ideal Sıralama 

İLLER BANKASI AŞ 0.0679 0.5100 1.0000 1 

TÜRK EXİMBANK 0.0326 0.2448 0.4800 3 

T. KALKINMA BANKASI AŞ� 0.0326 0.2452 0.4807 2 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

865 

 

Tablo 8: Yatırım ve Kalkınma Bankaları Performans Sıralaması - 2014 

Bankalar  Toplam Normal Ideal Sıralama 

İLLER BANKASI AŞ 0.0602 0.4519 1.0000 1 

TÜRK EXİMBANK 0.0284 0.2130 0.4713 3 

T. KALKINMA BANKASI AŞ� 0.0446 0.3351 0.7414 2 

SONUÇ  

Finans sektöründe performans ölçümü ve performansı etkileyen öğelerin bulunması son 

yıllardaki çalışmalarda öne çıkmaktadır. Analitik Ağ Süreci kalitatif ve kantitatif verilerin 

kullanılabildiği yöntemdir. Analitik Ağ Süreci karar vericilerin kompleks yapıda ilişkili olan 

pek çok değişkenin varlığında karar vermesini sağlayan en etkin yöntemlerdendir. Bu çalışmada 

banka performansına etki eden finansal parametreleri ve bankaların performans sıralamasının 

bulunması hedeflenmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren Kalkınma ve Yatırım 

Bankalarından kamu sermayeli üç bankanın 2010 - 2014 periyodu için Analitik Ağ Süreci 

(AAS) kullanılarak kriterlerin ağırlıkları Super Decision programında belirlenerek finansal 

performans analizi yapılmış ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. 
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KAMU ARAÇLARI ENVANTER YÖNETİMİNDE ÖMÜR DEVRİ VE SİMÜLASYON 

TABANLI BAKIM MALİYET OPTİMİZASYONU 

Ömer BIYIKLI* 

Cihan ÇÖREKÇİ** 

 

Özet 

Kamu kurum ve kuruluşları envanterinde bulunan araç ve gereçlerinin bakımı sırasında 

ihtiyaç duyduğu parçaların bazılarını oldukça maliyetli olarak tedarik etmekte ve bir takım 

araçların özelliklede askeri araçların parçalarının yurt dışı kaynaklı olması nedeniyle tedarik 

süreleri çok uzun sürebilmektedir. Buna bağlı olarakta araçlardan yararlanma oranları oldukça 

düşmekte ve kullanım maliyetleri önemli derecede artmaktadır. Bu çalışmada amaç, zaman 

içerisinde eskiyen araçların envanterden bir defada topluca çıkarılması yerine, belirli bir zaman 

öncesinden başlayarak kademeli bir şekilde kaydının silinerek envanterden düşürülmesi ile bu 

kayıttan düşürülen araçlardan elde edilecek kritik parçaların yedek parça olarak kullanılmasıdır. 

Böylece oluşturulan matematiksel ve simülasyon modeli ile kullanım ömrü olarak son dönemine 

girmiş araçlarda hem faal araç sayısının artacağı hem de bakım/onarım maliyetlerinin düşeceği 

gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Envanter Kayıt Silme, Yöneylem Araştırması, Simülasyon, Ömür 

Devri Maliyeti 

LIFECYCLE IN PUBLIC SECTOR INVENTORY MANAGEMENT AND SIMULATION BASED 

MAINTENANCE OPTIMIZATION 

Abstract 

In public sector inventory, the replacement parts of some of the tools, especially the 

military vehicles, are imported from foreign countries with very high costs and processing 

times. This both severally decreases the productivity in using these vehicles and increases the 

maintenance costs. In this work, we propose a method that suggests the gradual replacement of 

old vehicles rather than the currently used all-once approach. This will allow us to use the parts 

from the vehicles that are deleted from the inventory as replacement parts for the rest of the 

vehicles. Our method concludes by mathematical and simulation model that gradual 

replacement approach both increases the number of actively used vehicles among older ones 

and decreases the maintenance cost. 

Key Words:  Deleting Inventory, Operations Research, Simulation, Life Cycle Cost 
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GİRİŞ 

Devlet halkına merkezi yönetim teşkilatları ile sağlık, eğitim, emniyet, savunma vb. 

hizmetler vermektedir. Yerel yönetimleri ile de ulaşım, su, kanalizasyon vb. hizmetler 

sunmaktadır. Bu bahsi geçen yönetim mekanizmalarına bağlı kurumlar, kuruluş vazifesini 

yerine getirebilmek için envanterinde çok çeşitli araç ve gereçler bulundurmaktadırlar. 

Kullanılan bu araç ve gereçler zaman içinde yıpranmakta ve çağın gereklerini yerine 

getirememektedir. Zaman geçtikçe kullanılan bu araçların arıza sıklıkları artmakta ve 

tamir/bakım süreleri de uzamaktadır ve buna bağlı olarak bakım-onarım-yenileştirme 

maliyetleri oldukça artmaktadır. Kurumlarda işte tam bu dönemlerde araçların ekonomik 

ömrünü tamamladığını düşünmektedirler ve envanterden çıkarma ve yeni araçları envantere 

almak için satın alma işlemlerini yapmaktadırlar. Envanterden kaydı silinen araçlar ya hurdaya 

ayrılmakta ya da satışa çıkarılmaktadır.  

Kamu kurum ve kuruluşları envanterinde bulunan iş makinesi, askeri araç, otobüs, uçak, 

tıbbi cihaz vb. araç ve gereçlerinin bakımı sırasında ihtiyaç duyduğu parçaların bazılarını 

oldukça maliyetli olarak tedarik etmekte ve bir takım araçların özelliklede askeri araçların 

parçalarının yurt dışı kaynaklı olması nedeniyle tedarik süreleri çok uzun sürebilmektedir. Buna 

bağlı olarakta araçlardan yararlanma oranları oldukça düşmekte ve kullanım maliyetleri önemli 

derecede artmaktadır. 

Askeri araçların ömür devirleri ve maliyet kalemleri hakkında uzun yıllardır çalışmalar 

sürmektedir ve bu konuda birçok çalışma yapılmıştır. (ANEP-41,2005; Boardman,2000; 

Boussabaine,2005; Dunn,2002; Flanagan,1989; Londeix,1987) Bu çalışmada askeri araçları 

örnek vermemizin nedeni maliyet unsurudur. Askeri araçlar gerek ilk yatırım gerekse 

idame/kullanım/bakım masraflarında devlet tarafından kullanılan diğer araçların önündedirler. 

 Bu çalışmada amaç, zaman içerisinde eskiyen araçların envanterden bir defada topluca 

çıkarılması yerine, belirli bir zaman öncesinden başlayarak kademeli bir şekilde kaydının 

silinerek envanterden düşürülmesi ile bu kayıttan düşürülen araçlardan elde edilecek kritik 

parçaların yedek parça olarak kullanılmasıdır. Böylece hem faal araç/gereç sayısının artacağı 

hem de bakım/onarım maliyetlerinin düşeceği değerlendirilmektedir.     

I.KAMU ARAÇLARININ MALİ YÜKLERİ 

Kamu araçları hizmet süresi boyunca birçok faklı kalemde maliyet oluşturmaktadır. Bu 

maliyetler; 

  Satın alma/üretim 

Kullanım 

Bakım/İdame Masrafları  

Olarak üç ana başlık altında toplanmaktadır. 

A.SATIN ALMA/ÜRETİM MALİYETLERİ 

Kamu araçlarının temin süreci iyi yönetilmiş bir tedarik zinciri yönetiminden 

geçmektedir. Bu araçlar türüne göre ya tamamı dış kaynaklardan satın alınmakta ya da tamamı 

Kamu tesis/fabrikalarında üretilmektedir. Bazen de aracın türüne göre bazı parçaları hazır olarak 

dışarıdan temin edilerek üretimi kamu tesis/fabrikalarında yapılmaktadır. Bu temin 

faaliyetlerinin tamamı uzun bir süreç gerektirmektedir. Eğer araç kullanıma hazır olarak dış 

kaynaktan temin edilecekse bir Kamu ihale süreci olacaktır. Diğer bir taraftan eğer kamu 
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imkanları ve tesisleri ile üretilecekse bunun için bir Ar-ge süreci olacak ve üretim için 

kullanılacak ham madde ve yardımcı ekipmanlar için tedarik süreci oluşacaktır. Özellikle 

savunma sanayisi gibi askeri bir araç gereçten söz ediyorsak bu süreçler çok daha fazla uzun ve 

maliyetli olacaktır. 

Yukarıda sayılan süreçlerin tamamının yürütülmesi, lojistiği, üretilmesi, Ar-ge giderleri 

vb. tüm maliyetler satın alma ve üretim maiyetlerini oluşturur. 

B.KULLANIM MALİYETLERİ 

Kamu araçlarının faal kullanımı sırasında yakıt, elektrik, su, operatör, depolama gibi 

maliyetlerinin tamamını kapsar.  Bu maliyetler değişen küresel ve yerel ekonomik 

koşullara göre sürekli değişmektedir. Bu maliyetlerde araçların yıllara göre azalan kullanım 

ömürlerinden kaynaklanan maliyetleri de eklemek mümkündür.  

Ayrıca araçların yıpranması da bu başlıkta toplanabilecek ayrı bir maliyet kalemidir.  

Örneğin kilometresi çok fazla olan bir belediye otobüsünün mekanik yorgunluğu ve piyasa 

değerinin düşmesi gibi birçok örnek verilebilir. 

C.BAKIM/İDAME MALİYETLERİ 

Yukarıda sayılan maliyetlerin aksine en belirsiz olan maliyet kalemi bakım 

masraflarıdır. Çünkü bu maliyet kaleminde yıllara göre değişen ve içerisinde birçok 

rastlantısallığı barındıran koşullar söz konusudur ve neredeyse tamamen stokastik bir süreçtir. 

Bunlar araçların arızalanma olasılığı, arıza sıklığının zaman geçtikçe artması, arızalanan 

parçanın türü vb. durumlar olarak göstertilebilir. 

Bakım/İdame masraflarını Araçların arızalanmaması ve kamu hizmetine devam 

edebilmesi adına rutin bakımlarının yapılması ile arıza sonrası tamirlerinin yapılması maliyetleri 

olarak ikiye ayırabiliriz. 

Birincisi arızanın olmaması için araçlar rutin olarak bakımı yapılmalıdır. Bu bakımlar 

için çeşitli ekipman ve personel bulundurulması gerekir. Bakım kimi zaman araçların 

kullanılmadığı boş zamanlarda, kimi zamanda kullanım zamanından alınarak yapılmaktadır. Bir 

başka ifade ile araçların rutin bakım süreleri uzun ise aktif kullanılamamasına sebep olmaktadır. 

İkincisi ise araçların bozulması nedeniyle hem tamir masrafları hem de kullanılamama 

maliyetidir.  Tamir masrafı ve süresi arızaya göre değişmekte olup çok uzun zamanlar ve 

yüksek maliyetler alabilmektedir. 

II. ÖMÜR DEVRİ MALİYET ANALİZİ  

Ömür devri maliyet analizi süreci, bir projenin veya herhangi bir sistem alternatifinin 

kavram geliştirme aşamasından, araştırma-geliştirme, kullanım ve kullanımdan çıkarılması da 

dâhil olmak üzere tüm süreçte ortaya çıkabilecek maliyetleri hesaplamaya yönelik geliştirilmiş 

bir metot ve işlemler zinciridir. 

Bir sistemin ömür devri maliyetinin önemli bir kısmını, işletme ve idame maliyetleri 

oluşturmaktadır. İşletme ve idame maliyetlerinin belirlenmesi durumunda, envanterdeki 

sistemler etkin bir şekilde kullanılacak, lüzumsuz stoklar ile gereksiz alımlar önlenebilecek, 

sistemler kontrolsüz kullanımdan dolayı ömürlerini tamamlamadan envanter dışına çıkarılmak 

zorunda kalmayacaktır. Bu sebeple, sistem geliştiriciler/tasarımcılar, sistemin işletme ve idame 
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maliyetlerini azaltmak için, sistemin güvenilirliğini artırmanın, lojistik destek ihtiyaçlarının ve 

işgücünü azaltmanın önemi üzerinde durmaktadırlar. 

Askeri sistemlerin maliyetleri uzun yıllardır bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Özellikle askeri alanda kullanılan ağır taşıtların ömür devri maliyet analizlerinin daha araçların 

envantere alınmadan yapılması gerekmektedir. Hatta bu tip araçların ihale aşamasında ömür 

devir maliyetlerine bakılır. (Treaty,2001) 

Yukarıdaki Tablo 1’de (Işın, Z. , 2009),  türüne göre sekiz farklı sistemin üç farklı 

maliyet kalemine göre yüzdelik dağılımı verilmiştir. Bu verilere bakarak İşletim/Bakım elden 

çıkarma maliyet oranın yüksek olduğu görülmektedir. 

Banyo küveti eğrisi sistemlerin zamana bağlı hata oranlarını göstermek için kullanılır. 

Yukarıdaki Şekil 1’de görüldüğü gibi bir sistemin yıllar ilerledikçe arıza oranları yıllar 

ilerledikçe değişimi görülmektedir. Elbette bu eğri yıllar sistemin türüne göre değişiklik 

gösterecektir. Fakat genel olarak incelediğimizde özellikle son devrede yani Eskime/Tükenme 

Periyodunda hata oranlarının arttığı birçok akademik çalışmada ispat edilmiştir. 

Tablo 1: Sistemlerin Ömür Devri Maliyet Dağılımları 

Sistem Tipi Ar-Ge Üretim 
İşletim ve Bakım Elden 

Çıkarma 

Gemi %1 %31 %68 

Kara Araçları %9 %37 %54 

Döner Kanat %15 %52 %33 

Uzay %18 %66 %16 

Sabit Kanat %20 %39 %41 

Elektronik %22 %43 %35 

Füze %27 %33 %40 

 

 

Şekil 1: Sistem Ömür Devrinin Gösterimi (Banyo küveti eğrisi) 
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Bizim önerimizde tam bu noktada yoğunlaşmaktadır. Arıza oranlarının arttığı bu son 

evrede özellikle maliyeti yüksek ve tamir süresi uzun olan Kamu araçları için belirli periyotlar 

ile kayıt silme işlemi yaparak kaydı silinen araçların parçalanması ve açığa çıkan kritik yedek 

parçaların stoklanarak herhangi bir arıza durumunda kullanılmasını sağlamaktır. Burada hedef 

availability (kullanabilirlik) oranının arttırılmasıdır.  

Aşağıda availability değerinin nasıl hesaplandığı gözükmektedir. 

MTBF (Mean Time Between Failure ): İki arıza arası geçen ortalama süre 

MTTR (Mean time to repair) : Onarıma kadar geçen ortalama süre 

Availability : Hazır bulunuşluk 

A = MTBF / (MTBF+MTTR)  

 
Şekil 2: MTBF/MTTR Gösterimi 

II. ÖNERİLEN ÖRNEK MODEL 

Bu bölümde kamu araçlarının kademeli olarak kaydının silinmesi için bir matematiksel 

model oluşturulmuş ve akabinde askeri bir araç için örnek bir simülasyon modeli yapılmıştır. 
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Şekil 3: Kullanılabilirlik Oranı-Maliyet İlişkisi 

A.PROBLEMİN TANIMI 

Kamu araçlarının zaman bazlı olarak; 

MTBF değerleri düşüyor.  

MTTR değerleri artık daha ciddi arızalar çıktığından uzuyor. 

Eski parçaları üreten yurtdışı firmalar fahiş fiyatlarla satmaya başlayabiliyor.  

Hükümetler arası problemler tedarik süresini uzatıyor bazen imkansızlaştırıyor. 

Bunlar hazır bulunuşluk oranını (Availability) düşürüyor ve tüm bu sebepler dikkate 

alındığında bu tür araçların kullanım oranını ve maliyetlerini optimum seviyede tutacak bir 

strateji üretme ihtiyacı doğurmaktadır. 

Eğer envanterde bulunan bir araç türü sürekli olarak envanterde ve faal tutulmaya 

çalışılsa bakım maliyetleri şekil 4’te belirtildiği şekilde gerçekleşir. Bakım maliyetleri özellikle 

ürünün ömrünün son 10-15 yıllık devresinde ciddi oranda artar. Ve söz konusu araçların bir 

anda kayıtları silinerek hurdaya ayrılırlar. Ancak bu araçların envanter miktarları belirli 

periyotlarla (t1,t2,t3) düşürülürse, yani araçlar kayıtlardan düşürülerek demontaj edilir ve yedek 

parça olarak kullanılırsa şekil 5’te verdiğimiz taralı alanda olduğu gibi bakım maliyetlerinin 

düşeceğini söyleyebiliriz. 
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Şekil 4: Bakım Maliyet Mevcut Durum 

Şekil 4’te mevcut durumda envanterdeki araçların bakım maliyetlerini göstermektedir. 

Burada zaman ile t1 gibi bir zamandan sonra bakım maliyetlerinin hızla artamaya başladığı, T 

zamanı ise araçların ömürlerini tamamladıkları ve kayıtlarının silindiği dönemi göstermektedir. 

 

Şekil 5: Bakım Maliyetlerinin Yeni Durumda Azalışı 

Şekil 5’te ise kademeli olarak envanter sildiği taktirde bakım masraflarının değişimi 

gösterilmiştir.  
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Şekil 6: Kullanılabilir Araç Sayısı Değişimi 

Şekil 6’da mevcut duruma göre kayıt silme işlemi sonrası öngörülen aktif kullanılabilir 

araç sayısı grafiği gösterilmektedir. Bu grafik bizim bu çalışmamızdaki temel amacı 

göstermektedir. Biz eğer düz siyah çizgi ile ifade edilen envanterdeki toplam araç sayısını 

kesikli siyah çizgiye azaltırsak faal araç sayımızı düz kırmızıçizgiden kesikli kırmızıçizgiye 

taşıyabiliriz.  Bunun içinde Şekil 7’de belirttiğimiz şekilde bir kayıt silme politikası bizi 

amacımıza ulaştıracaktır. Bu çalışmanın belki de en zor kısmı Şekil 7’de görülen “tn” 

zamanlarını belirlemek olacaktır. Bu çalışmada simülasyonu kullanmamızın nedeni de budur. 

Şekil 7’de ne zaman ve ne miktarda araç kaydı silineceğine dair grafiği göstermektedir.  

 

 

Şekil 7: Kademeli Kayıt Silme Ve Faal Araç Durumuna Etkisi 
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B.MATEMATİKSEL MODEL 

1.Amaçlar 

Her dönem faal durumdaki araç sayısını belirlenen ihtiyaç seviyesinde tutmak (TFAi : İ 

zamanındaki toplam faal araç sayısı) 

Her dönem araçların bakım-idame masraflarını ayrılan bütçe içerisinde yapmak  (TMi: İ 

zamanındaki toplam maliyet) 

2.Notasyon 

i= 0,1,…..n                                (Zaman/Periyot) 

3.Karar Değişkeni 

Xi = i periyodunda kaydı silinecek araç miktarı  

4.Parametreler 

Ai :  İ periyodundaki hazır bulunuşluk seviyesi 

MTBFi :  İ periyodundaki MTBF değeri 

MTTRi :  İ periyodundaki MTTR değeri 

Ti :  İ periyodundaki  toplam araç sayısı  

Ci :  İ periyodunda bir aracı faal tutma maliyeti 

mi :  İ periyodundaki  kaydı silinen bir aracın mali faydası 

gi :  İ periyodundaki  kaydı silinen bir aracın faal olmaya faydası 

 

5. Hedefler 
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6.Matematiksel Model 

 

 Böyle bir matematiksel modelin çalıştırılması elbette çok mümkün değildir. Çünkü bir 

araç üzerindeki parçalar stokastik bir süreçle arızalanmakta, onlarca belki yüzlerce farklı parça 

arıza yapabilmekte ve kaydı silinen bir araçtan elde edilecek parçalar yardımıyla o dönemde 

arızalı kaç araç faal hale gelecektir bunları modellemek oldukça güçtür. Bu nedenle problem 

simüle edilerek çözülmeye çalışılmıştır. 

C. SİMÜLASYON MODELİ 

Yapmış olduğumuz matematiksel modele ek olarak simülasyon tekniği ile 4 farklı 

senaryo uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Simülasyon ile sistem üzerinde zaman 

kontrolü ve duyarlılık analizi yapılmıştır. Yapılan modellerde ARENA 14.7 simülasyon 

programı kullanılmıştır. 

1. Simülasyon Başlangıç Koşulları 

 Arena programı kullanılmıştır. 

 1000 araç simüle edilmiştir. 

 Kritik 5 parça belirlenmiş ve bu parçalar üzerinden modeller oluşturulmuştur. 

 Parça tedarik süreleri belirlenmiştir. (Model-1 İçin) 

 Tüm modellerde araçların arıza sıklığı fonksiyonu aynıdır ve zamana göre artan sıklıkta 

oluşturulmuştur. 

 Yenilenen parçanın tekrar arıza yapma olasılığının değişmediği varsayılmıştır. 

 Araçların son 10-15 yılı arıza sıklığının en fazla olduğu dönem olduğu için modeller 

son 15 yılı yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. 

 Toplam 5 model çalıştırılmıştır. 

 1.Model (Mevcut Durum-Yedek Parça tedarik edilen) 

 2,3,4 ve 5’inci Modeller sırasıyla 3,5,8 ve 10 adet aracın üçer aylık periyotlar halinde 

kaydının silinmesi durumu. 
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2. Modeller 

a. Model-1 

Mevcut durumu temsil etmektedir. Burada araçların ömür devirleri bitine kadar kayıtları 

silinmemektedir. Zaman ilerledikçe artan arıza sıklıkları ve artan tamir süreleri ile model 

çalıştırılmıştır. Bu modelde diğer modellere ilaveten parça tedarik süreleri konulmuştur.  

b. Diğer Modeller 

Model-1 ile aynı koşullarda (Aynı arıza sıklıklarıyla) sistem çalışmaktadır. Fakat son 15 

yıla girildiğinde her üçer aylık dönemlerde sistematik olarak arızalanan araçlardan dört modelde 

sırasıyla 3-5-8 ve 10’ar adedinin kayıtları silinmek suretiyle parçalarına ayrılmıştır. Parçalanan 

araçların parçaları yedek parça stokuna eklenmiştir. Böylece arızalanacak bir aracın arıza yapan 

parçası bu yedek parça havuzundan kolaylıkla temin edilebilecek ve hiçbir parça maliyeti 

olmadan aracın bakımı yapılabilecektir. 

3. Simülasyon Sonuçları ve Modellerin Karşılaştırılması 

Aşağıda verilen Şekil 8’de 5 farklı modelin son 15 yıldaki yıllara göre araç miktarları ve 

faal araç sayıları verilmiştir. 

Sonuçlar incelendiğinde;  

 Model-1’in 15’nci yıllık dönemin sonundaki faal araç sayısı diğer tüm modellere göre 

daha düşüktür. 

 Model-2 (3 araç kaydının silindiği), sürecin tamamında model-1’ göre daha fazla faal 

araç sayısına sahiptir. 

 Model-3 (5 araç kaydının silindiği), model-2 ile yaklaşık sonuçlar vermiştir. 

 Model-4 (8 araç kaydının silindiği)’te artık kaydı silinen araç sayısı arttığından özellikle 

ilk 11 yılda model-1’e göre daha az faal araç sayısına sahipken son 4 yılda bu tersine 

dönmektedir. Ayrıca 15 yılın sonunda faal araç sayısı en yüksek olan model-4’tür. 

 Model-5 (10 araç kaydının silindiği), en fazla araç kaydının silindiği modeldir. Bu 

modelde kaydı silinen araç sayısı çok arttığından yedek parça depolarında ihtiyaçtan 

çok daha fazla yedek parça varken, bu parçaların takılabileceği araç sayısı çok 

azalmıştır ve bu nedenle de faal araç sayısı oldukça düşmektedir. Ancak son 2 yılda 

model-1’e göre daha fazla faal araç bulunmaktadır.  

 Modeller için genel olarak şunu söyleyebiliriz;  Son dört modelin hepsinde ilk modele 

göre maliyetler daha düşüktür. Çünkü yedek parça tedariki için herhangi bir maliyet söz 

konusu değildir.   

 Kaydı silinen araç sayısını çok arttırdığımızda faal araç sayısı düşmektedir. Kaydı 

silinecek Optimal araç sayısını belirlemek için model farklı sayılarda çalıştırılarak hesap 

yapılmalıdır. 
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Şekil 8: 3 Aylık Dönemler İçin Faal Araç Sayısı Grafiği 

SONUÇ 

Burada bahsi geçen probleme getirilen çözüm özellikle savunma sanayisi, ulaştırma, 

sağlık gibi maliyetlerin çok yüksek olduğu alanlarda kademeli bir kayıt silme ile hem bakım 

maliyetlerini düşürecek hem de faal olan araç sayısını arttıracaktır. Günümüz küresel 

dünyasında hiçbir ülke ihtiyaç duyduğu ürünlerin tümünü birden kendisi üretmemektedir. En 

gelişmiş ülkelerin bile bir dışa bağımlılığı söz konusudur. Ülkemiz açısından da aynı durum 

geçerlidir. Özellikle askeri alanda kullanılan araçlarda bu dışa bağımlılık çok daha fazladır. Bu 

nedenle ömrünü tamamlamaya yaklaşmış araçlarda bu tür bir çalışma maliyet ve hizmet 

etkinliği açısından olumlu sonuçlar verecektir. Böyle bir çalışma için özellikle kritik ve maliyeti 

yüksek parçaların MTBF ve MTTR değerlerine ilişkin kayıtların güvenilir bir şekilde 

tutulmasına ihtiyaç vardır. 
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KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA MÜTEAHHİT (YÜKLENİCİ) FİRMANIN 

BÜTÜNLEŞİK SWARA – VIKOR YÖNTEMİYLE SEÇİLMESİ 

Engin ÇAKIR* 

 

ÖZET 

6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanununun (Kentsel Dönüşüm 

Kanunu - KDK) yürürlüğe girmesinin ardından ekonomik ömrünü tamamlamış, depremlerde 

hasar görmüş binalar yeniden inşa edilebilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) 

tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara mülk sahibi / sahipleri tarafından yaptırılacak 

risk tespitinin ardından, binanın riskli olması durumunda bina yıkımına gidilmektedir. Yıkım 

sonrası yeni bina inşası için müteahhit firmanın seçiminde paydaşların en az üçte iki çoğunlukla 

alacakları karar geçerli olmaktadır. Müteahhit firmanın seçim işlemi ise, çok kriterli karar verme 

(ÇKKV) problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu çalışmada amaç, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen riskli bina 

yerine, yeni binayı inşa edecek müteahhit firmanın SWARA temelli VIKOR yöntemiyle 

seçilmesidir. Örnek uygulamada, 5 katlı ve 10 daireli bir binanın riskli yapı olduğu tespit 

edilerek, ÇŞB tarafından yıkılmasına karar verilmiştir. Yıkım sonrası yeni binayı inşa edecek 

müteahhit firmanın seçimi için kriterler ve alternatif müteahhitler uzman desteğinden 

faydalanılarak arsa paydaşları tarafından belirlenmiştir. Kriterlerin ağırlıklandırılması SWARA 

yöntemiyle yapılmış, alternatif müteahhitler ise, VIKOR yöntemiyle değerlendirilmiştir. 

Böylece, paydaşların kendi belirledikleri kriterler çerçevesinde, maksimum fayda ve getiriyi 

sağlayan müteahhit firma seçilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Müteahhit Seçimi, SWARA Yöntemi, VIKOR 

Yöntemi 

JEL Sınıflandırması: R52, C44, D70  

SELECTING CONTRACTOR COMPANY IN URBAN TRANSFORMATION USING INTEGRATED 

SWARA - VIKOR METHOD 

ABSTRACT 

After the Law No. 6306 on the Transformation of Areas Under Disaster Risk (Law on 

Urban Transformation) has entered into force, the buildings which have been damaged by the 

earthquakes and completed its economic life can be reconstructed.  In case that the building is 

found to be under the risk following the risk assessment to be carried out by the institutions and 

organizations, licensed by the Ministry of Environment and Urbanisation (MEU), upon request 

of the owner/ owners of the property, the building can be demolished. The resolution to be taken 

by at least two-thirds majority of stakeholders will be valid for the selection of the contracting 

firm for construction of new building after its demolition. We encounter with the selection of 

the contracting firm as a problem of multi-criteria decision making (MCDM). 

                                                   
* Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF, İşletme Bölümü, Nazilli/Aydın, 

engincakir@adu.edu.tr 
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The purpose of this study is to select the contracting firm, which will construct the new 

building in the place of the building under the risk that has been demolished under the urban 

transformation, by using SWARA-based VIKOR method. In the sample application; a-5-storey 

building with 10 houses was found to be the risk building and MEU decided to demolish that 

building. The stakeholders of land determined the criteria on the selection of the contracting 

firm to construct the new building following the demolition of the building and alternative 

contracting firms by utilizing the support of experts. The weighting of the criteria was 

performed by using SWARA method and the alternative contracting firms were assessed by 

VIKOR method. Thus, the contracting firm providing maximum benefits and yield was selected 

within the scope of the criteria set out by the stakeholders. 

Keywords: Urban Transformation, Contractor Selection, SWARA Method, VIKOR Method 

JEL Classification: R52, C44, D70  

 

GİRİŞ 

Kentsel dönüşüm, bir kentin tümünün ya da belli kesimlerinin değişmekte olmasını, 

başka bir biçime girmesi olarak tanımlanmıştır (Keleş, 2004: 73). İncedayı (2004) ise, kentsel 

dönüşümü birçok etmene bağlı olarak yaşamın her anında ve alanında gerçekleşen, sürekli 

değişim özelliğine sahip bir süreç olduğundan bahsetmiştir. Çalal (2016)’a göre kentsel 

dönüşüm, kamu, özel sektör ve halk katılımını savunan, yoksul bölgelerin ıslah edilmesine ve 

yapı-çevre-donatı üçlüsünün iyileştirilmesine çalışan, kişilerin yasam mekânlarının yanında 

ticaret ve sanayi sayesinde ekonominin de ilerlemesini amaç edinen; ayrıca, kent merkezlerini, 

günümüz yaşamına uyum sağlayabilecek niteliğe dönüştürebilmek için geliştirilmiş bir 

plânlama çalışmasıdır. 

Mevcut haliyle depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü tamamlamış binaların 

yerine depreme dayanıklı ve modern binalara dönüştürülebilmesi için 31.05.2012 tarihinde 6306 

sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (Kentsel Dönüşüm 

Kanunu) çıkarılmıştır. Kentsel Dönüşüm Kanununun imkânlarından da faydalanılarak, risk 

taşıyan binalar yıkılmakta, mevcut arsa üzerine yeni bina inşa edilebilmektedir. Kentsel dönüş 

kapsamında yıkılan bina yerine, yeni binayı inşa edecek müteahhit firmanın seçim işlemi ise, 

çok kriterli karar verme problemidir.  

Literatürde, müteahhit seçimini çok kriterli karar verme yöntemleri ile yapan 

çalışmalara rastlamak mümkündür. Ancak, paydaşların arsa payı oranında kararlara etkisinin 

olması; çok kriterli karar verme yöntemleri arasında yeni bir yöntem olarak karşımıza çıkan 

SWARA ile kriter ağırlıklarının belirlenmesi bu çalışmayı diğer çalışmalardan farklı 

kılmaktadır.  

Çalışmada, öncelikle çalışmanın amacı ve öneminden bahsedilmiş; daha sonra 

çalışmada kullanılan çok kriterli karar verme yöntemlerinden SWARA ve VIKOR yöntemleri 

hakkında bilgilere yer verilmiştir. Son olarak, Aydın ili Nazilli ilçesinde kentsel dönüşüm 

ilkeleri ile yıkım işlemi yapılan 5 kat 10 daireli bina için uygulama çalışmasına yer verilmiştir. 
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ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Çalışmada, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bina yerine 

yaptırılacak olan yeni binanın yapım işini üstlenecek müteahhitin çok kriterli karar verme 

yöntemleri ile seçilmesi amaçlanmıştır. Bunun için, çok kriterli karar verme yöntemleri arasında 

çok daha yeni bir yöntem olarak karşımıza çıkan SWARA (A Step-Wise Weight Assessment 

Ratio Analysis) yöntemi ile kriterler ağırlıklandırılmış, VIKOR (Vise Kriterijumska 

Optimizacija I Kompromisno Resenje) yöntemi ile alternatif müteahhitler değerlendirilmiştir. 

Çalışma, kentsel dönüşüm kapsamında müteahhit seçimi konusunda literatüre katkı 

sağlayıcı niteliğe sahip olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, paydaşların arsa payları oranında 

kararlarda etkilerinin bulunması, daha adil karar alınmasını sağlamıştır. SWARA yönteminin 

basit ve hızlı bir yöntem olması, paydaşlardan bilgi alma konusunda kolaylık sağlamıştır.  

LİTERATÜR TARAMASI 

Yöneticilerin en temel problemi, doğru ve zamanında karar vermektir. İşletmelerde alt, 

orta ve üst kademe yöneticileri, kısa, orta ve uzun dönemde stratejik, taktik ve operasyonel 

birçok karar vermek durumundadır. Doğru ve zamanında karar verebilmek işletmeye önemli 

avantajlar sağlar. Ancak bu kararların alınması o kadar kolay olmayabilir. Bu konuda 

yöneticilerin eğitim, tecrübe ve danıştığı çevrelerinin yanında karar vermede kullandıkları 

yöntemleri doğru seçmesi ve uygulaması da oldukça önemlidir (Gavcar vd., 2011: 14–15).  

Karar verme, karar organının değişik seçeneklerle karşı karşıya bulunduğu durumlarda 

bu seçenekler arasından amaca en uygun olanını seçmedir (Tekin, 2008: 20). Bir kararın iyi 

veya kötü olması, erişilebilen verilere, muhtemel alternatiflere ve karar vermek için kullanılan 

yol/yöntem/kriterlere bağlıdır (Timor, 2010: 1). Karar verme süreci ise, Şekil 2’de özetlenen 

adımlar izlenerek yürütülür (Erdem, 2013: 18; Hillier ve Lieberman, 2001: 749–752). 

 

Şekil 4. Karar Verme Süreci 

Günümüzde gerek bireysel, gerekse daha büyük ölçekli kararlar almak zorunda olan 

insanlar, aldıkları kararlarda birden fazla kriteri dikkate alarak hareket etmek durumundadır. 

Çok kriterli karar verme yönetim, matematik, psikoloji, enformatik, ekonomi ve sosyal bilimler 

gibi birden çok disiplinin bir araya gelip karar alıcıya birden fazla boyutla karar problemini 

değerlendirme ve karar alma imkânı sağlayan yöntemlerin bir araya getirildiği bir yapıdır 

(Yıldırım ve Önder, 2014: 15).  

Bu çalışmaya konu olan müteahhit seçiminin de çok sayıda kriter dikkate alınarak karar 

verilmesi gereken bir durum olduğundan; çok kriterli karar verme yöntemleri ile müteahhit 

(yüklenici) seçim işlemi yapılabilmektedir. Tablo 1’de, müteahhit seçiminde kullanılan ÇKKV 

yöntemleri ile ilgili bazı çalışmalara yer verilmiştir.  
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Tablo 10. Müteahhit Seçiminde Kullanılmış ÇKKV Yöntemleri 

Topçu (2004) Önyeterlik Skoru Yöntemi 

Köseokur (2007) Yapay Sinir Ağları 

Ulubeyli (2008) Bulanık Çok Kriterli Karar Verme 

Juan vd. (2009) 
Bulanık Küme Teorisi ve Kalite Fonksiyon Göçerimi 

(QFD) 

Juan (2009) Veri Zarflama Analizi ve Durum Tabanlı Çıkarsama 

Cristóbal (2012) TOPSIS, VIKOR 

Ramezaniyan vd. (2012)  Bulanık VIKOR VE Analitik Hiyerarşi Prosesi 

Çiftçioğlu (2013) Analitik Hiyerarşi Prosesi  

Forghani ve Izadi (2013) SWOT Analizi, Bulanık Mantık, VIKOR, TOPSIS 

Kaplan (2014) Genetik Algoritma ve Monte Carlo Simülasyonu 

Acar (2014) Analitik Ağ Prosesi 

Rashvand vd. (2015) Analitik Ağ Prosesi 

Ulubeyli ve Kazaz (2016) Bulanık Küme 

Görener ve Sabuncuoğlu 

(2016) 
Analitik Hiyerarşi Prosesi ve TOPSIS 

Literatürde çok sayıda, çok kriterli karar verme yöntemine rastlamak mümkündür. Bu 

çalışmada çok kriterli karar verme yöntemlerinden SWARA ve VIKOR yöntemleri tercih 

edilmiştir.  

SWARA YÖNTEMİ 

Kriter ağırlıklandırma yöntemleri arasında yer alan ve son zamanlarda sıklıkla 

kullanılmaya başlanan SWARA’nın açılımı “Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis”dır 

ve dilimizde “Adım Adım Ağırlık Değerlendirme Oran Analizi” olarak kullanılabilir. SWARA 

yöntemi ilk olarak Keršuliene, Zavadskas ve Turskis (2010) tarafından ortaya konulmuştur. 

SWARA yöntemi ile ilgili literatür incelendiğinde Tablo 2’de gösterilen bir çok problemin 

çözümünde kullanıldığı bilgisi ile karşılaşılmıştır.  

Tablo 11. SWARA Yöntemi Literatür Taraması 

Keršuliene vd., 2010 Uyuşmazlık çözümü 

Keršulienė ve Turskis, 2011 Mimar seçimi 

Zolfani vd., 2013 Optimal mekanik havalandırma alternatifinin seçimi 

Alimardani vd., 2013 Tedarikçi seçimi 

Zolfani vd., 2013 Ürün dizaynı 

Aghdaie vd., 2013 Makine parçası seçimi 

Zolfani ve Saparauskas, 2013 
Enerjide sürdürülebilirliği değerlendirme göstergelerini 

önceliklendirme 

Zolfani ve Banihashemi, 2014 Personel seçimi 

Zolfani ve Bahrami, 2014 SWARA-COPRAS yaklaşımı ile yatırım önceliklendirme 

Vafaeipour vd., 2014 Güneş enerji santrallerinin kurulacağı bölgenin seçimi 

Aghdaie vd., 2014a Tedarikçi kümeleme ve sıralama 

Aghdaie vd., 2014b Satış şubesi seçimi 

Dehnavi vd., 2015 Bölgesel heyelan tehlikesinin değerlendirilmesi 

Karabasevic vd., 2015 İşe alınacak maden mühendisi adaylarının seçimi 

Stanujkic vd., 2015 Personel seçimi 

Stanujkic vd., 2015 Paket tasarımı seçimi 
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Şekil 5. SWARA Yöntemi ile Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi 

Kaynak: Keršulienė ve Turskis, 2011: 654 

Şekil 2’de, SWARA yöntemi ile yapılan kriter ağırlıklandırma işleminin geniş çaplı iş 

akışı görülebilir. Yöntemde değerlendirmeye alınacak kriterlerin (Şekil 2’deki “Birbiriyle 

ilişkisi olmayan kriter listesinin oluşturulması” adımı) belirlenmesi durumunda ise, aşağıda yer 

alan 5 adımda kriter ağırlıkları belirlenebilmektedir.  

Adım 1: Kriterler en önemliden başlamak üzere sıralanır. 

Adım 2: İkinci kriterden başlayarak, her bir kriter için göreli önem düzeyleri belirlenir. Bunun 

için, j kriteri ile bir önceki kriter (j-1) karşılaştırılır. Kerseliene vd. (2010), bu orana “ortalama 

değerin karşılaştırmalı önemi” olarak adlandırmışlar ve sj simgesi ile göstermişlerdir.  

Adım 3: Katsayı (kj) aşağıdaki eşitlikle belirlenir: 

1 1

1 1j

j

j
k

s j


 

   
(1) 

Adım 4: Önem vektörü wj, aşağıda yer alan eşitlikle hesaplanır:  

1

1 1

1
jj

j

j

xw
j

k






 




 (2) 

Adım 5: Kriterlere ait ağırlıkların (qj) hesaplama işlemi ise, aşağıdaki eşitlikle sağlanır:  
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1

j

j n

k

k

w
q

w





 

(3) 

qj, j kriterinin göreli önemini göstermektedir.  

VIKOR YÖNTEMİ 

Çok kriterli karar vermede sıklıkla kullanılan VIKOR’un açılımı sırpça 

VIseKriterijumsa Optimizacija I Kompromisno Resenje’dir ve Türkçeye “Çok Kriterli 

Optimizasyon ve Uzlaşık Çözüm” olarak geçmiştir. 1998 yılında Opricovic tarafından önerilen 

yöntem, birbiri ile çelişen kriterler altında alternatifleri sıralayarak en uygun alternatifin 

seçimine odaklanmaktadır (Akyüz, 2012: 202). Opricovic ve Tzeng (2004: 447–448) VIKOR 

yöntemini, ideal çözüme yakınlık ölçümü temeline dayanan çok kriterli karar sıralama indeksi 

olarak tanıtmışlardır. VIKOR yönteminde her alternatifin her kriter için değerlendirildiği 

varsayımı altında, ideal alternatife yakınlık değerleri karşılaştırılarak uzlaşık sıralama 

yapılmaktadır.  

Elde edilen uzlaşık çözüm, çoğunluk için maksimum grup faydasını ve karşıt 

görüştekiler için minimum pişmanlığı sağladığından; bu durum karar verici tarafından kabul 

görecektir. Böylece yöntem, karar verici grubun sonuç üzerinde etkili olabilmesine de imkân 

vermektedir. VIKOR yönteminin kullanılabilmesi için gerekli koşullar ise şu şekildedir 

(Adıgüzel ve Ekizler, 2014): 

• Fikir ayrılıklarının çözüme ulaştırılmasında uzlaşma kabul edilebilir olmalıdır. 

• Karar verici, ideal çözüme en yakın çözümü kabul etmeye istekli olmalıdır. 

• Karar verici için fayda ile her kriter fonksiyonu arasında doğrusal bir ilişki olmalıdır. 

• Alternatifler, belirtilen tüm kriterler için değerlendirilmelidir. 

• Karar vericinin tercihleri ağırlıklar ile ifade edilir. 

• VIKOR yöntemi, karar vericinin etkileşimli katılımı olmadan başlar, fakat karar verici 

nihai çözümü onaylamaktan sorumludur. Karar verici, bu nihai çözüme kendi 

tercihlerini de dâhil edebilir. 

VIKOR yönteminde yer alan uzlaşık sıralama için çok kriterli ölçüm, uzlaşık 

programlamada toplama fonksiyonu olarak kullanılan Lp ölçütünden geliştirilmiştir (Opricovic 

ve Tzeng, 2004: 447–448). Uzlaşık çözüm cF , ideale *F  en yakın uygun çözümdür. Uzlaşık, 

Şekil 4’teki gibi ( *

1 1 1 2 2 1 ve c c cf f f f f f      ) gösterilen karşılıklı tavizler ile kurulan bir 

anlaşma anlamına gelmektedir (Karaatli, Ömürbek, ve Köse, 2014: 40).  
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Şekil 6: İdeal ve Uzlaşık Çözümler 

Kaynak: Opricovic ve Tzeng, 2004: 447 

VIKOR yönteminin adımları ise aşağıdaki gibidir (Opricovic ve Tzeng, 2004: 447–448) 

( i alternatifleri, j kriterleri ifade eder): 

Adım 1: Her bir kriter için en iyi ( *

jf ) ve en kötü (
jf  ) değerler bulunur.  

Eğer j kriteri “fayda” anlamında bir değerlendirme kriteri ise, j =1, 2, …, n için; 

   * ,j ij j ij
ii

minmaksf f f f 
 

(4) 

Eğer j kriteri “maliyet” anlamında bir değerlendirme kriteri ise, j =1, 2, …, n için; 

   * ,j ij j ij
i i

min maksf f f f 

 

(5) 

formüllerinden yararlanılır.  

Adım 2: Her bir alternatif (i) için iS  ve iR değerleri hesaplanır. jw  kriter ağırlığını 

göstermektedir. 

*

1

*

( )
n

j j ij

j

i

j j

w f f

S
f f












 

(6) 

 *

*

j j ij

i

j j

w f f
R maks

f f 

 
 

  

 (7) 

Adım 3: Her bir i alternatifi için iQ  değerleri hesaplanır. 

 *

i
i

minS S

 

(8) 

 i
i

maksS S 
 

(9) 

 *

i
i

minR R
 

(10) 
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 i
i

maksR R 
 

(11) 

 
 

 
 
 

* *

* *
1

i i

i

S S R R
Q v v

S S R R 

 
  

 
 (12) 

Eşitlik 12’de yer alan v  değeri, maksimum grup faydasını sağlayan stratejinin ağırlığını ifade 

ederken;  1 v  değeri ise, karşıt görüştekilerin minimum pişmanlığının ağırlığını ifade 

etmektedir. v değeri genel itibariyle 0,5 olarak kullanılmaktadır.  

Adım 4: Alternatiflere ait iS , iR  ve iQ  değerleri küçükten büyüğe sıralanır. En küçük iQ  

değerine sahip alternatif en iyi seçenek olarak ifade edilir. 

Adım 5: Elde edilen sonucun geçerli sayılabilmesi için aşağıda verilen her iki koşulun da 

sağlanması gerekir.  

 Koşul 1 - Kabul edilebilir avantaj: Q sıralamasında en iyi ve en iyi ikinci alternatif 

arasında belirgin bir fark olduğunun kanıtlanmasını gerektiren koşuldur. 

     Q a Q a D Q  
 (13) 

Eşitlikte yer alan  a  değeri Q tarafından sıralanan listede en iyi ikinci alternatif iken,  a en 

iyi alternatiftir. 𝑖 alternatif sayısını göstermek üzere, 

   1 1D Q i 
 (14) 

eşitliği kullanılarak hesaplanır. 

Koşul 2 - Kabul edilebilir istikrar:  a alternatifi S ve R indeks değerlerinden en az bir 

tanesinde en iyi seçenek olmalıdır. Bu durumun uzlaştırıcı çözümün istikrarlı olduğunu kanıtlar.  

Eğer      mQ a Q a D Q   ve Koşul 1 sağlanmıyorsa,  ma ve  a benzer uzlaştırıcı 

çözümlerdir. , , , ma a a   uzlaştırıcı çözümleri benzer olması nedeniyle,  a karşılaştırmalı bir 

üstünlüğe sahip değildir. Eğer Koşul 2 sağlanmıyorsa,  a karşılaştırmalı bir üstünlüğe sahip 

olmasına karşın karar vermede istikrar yoktur. Bu sebeple  a ve  a ’nin uzlaştırıcı çözümü 

aynı olmaktadır (Akyüz, 2012: 205). 

Q  değerlerine göre sıralanan en iyi alternatif minimum Q  değerine sahip 

alternatiflerden biridir. Ana sıralama sonucu alternatiflerin uzlaşık sıralama listesi ve “avantaj 

oranı” ile uzlaşık çözümdür (Karaatli vd., 2014: 42). 

SWARA - VIKOR YÖNTEMLERİNİN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ 

SWARA -VIKOR yöntemlerinin bütünleştirilmesi işlemi, Şekil 4’teki adımlar izlenerek 

yürütülmüştür. 

 

Şekil 7. Çalışma İş Akış Planı 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

889 

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA MÜTEAHİT SEÇİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA 

Örnek uygulamada, 5 katlı ve 10 daireli bir binanın riskli yapı olduğu tespit edilerek, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (ÇŞB) bağlı birimler tarafından yıkılmasına karar verilmiştir. 

Yıkım sonrası yeni binayı inşa edecek müteahhit firmanın seçimi için, paydaşların karar alması 

gerekmektedir. Bunun için, kriterler ve alternatif müteahhitler uzman desteğinden 

faydalanılarak arsa paydaşları tarafından belirlenmiştir. Kriterlerin ağırlıklandırılması SWARA 

yöntemiyle yapılmış, alternatif müteahhitler ise, VIKOR yöntemiyle değerlendirilmiştir. 

Paydaşların kararlardaki ağırlıkları da, arsadaki payları oranında hesaba dâhil edilmiştir. Tablo 

3’te paydaşların arsa payları ve oranları görülmektedir. Bu çalışmada, paydaşların arsa hisse 

payları, karar verici ağırlığı olarak kullanılmıştır.  

Tablo 12. Paydaşların Arsa Payları ve Kararlardaki Ağırlıkları 

Paydaşlar 
Arsa 

Payı 

Oran 

(Ağırlık) 

 
Paydaşlar 

Arsa 

Payı 

Oran 

(Ağırlık) 

P1 - Paydaş 1 112/1375 0,0815  P6 - Paydaş 6 135/1375 0,0982  

P2 - Paydaş 2 98/1375 0,0713  P7 - Paydaş 7 156/1375 0,1135  

P3 - Paydaş 3 154/1375 0,1120  P8 - Paydaş 8 130/1375 0,0945  

P4 - Paydaş 4 132/1375 0,0960  P9 - Paydaş 9 162/1375 0,1178  

P5 - Paydaş 5 158/1375 0,1149  P10 - Paydaş 10 138/1375 0,1004  

KRİTERLERİN BELİRLENMESİ VE SWARA YÖNTEMİ İLE AĞIRLIKLANDIRILMASI AŞAMASI 

Müteahhit firma seçiminde kullanılan kriterler Tablo 4’teki gibi belirlenmiştir.  

Tablo 13. Müteahhit Seçim Kriterleri 

C1 Maliyet C5 Finansal Durum 

C2 Zaman C6 Yönetsel Kabiliyet 

C3 Teknik Kabiliyet C7 Güvenirlik 

C4 Deneyim C8 Mesleki Yeterlilik 

Karar vericiler tarafından Tablo 4’te yer alan her bir kriter için en önemlisi 1 olmak 

üzere sıralama yapılmıştır. Sıralama sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir. Tabloya göre, Paydaş 1 

için en önemli kriterin “C4 - Deneyim” kriteri olduğu görülmektedir.  

Tablo 14. Paydaşlara (Karar Verici) Göre Kriter Sıralamaları 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

C1 2 4 3 1 3 1 1 1 3 2 

C2 7 2 6 6 8 7 3 4 5 4 

C3 6 8 4 2 6 6 6 6 4 8 

C4 1 5 5 5 1 2 2 3 1 3 

C5 4 3 8 3 5 5 7 7 6 6 

C6 8 6 7 7 7 3 8 8 8 7 

C7 3 1 1 4 2 4 4 2 2 1 

C8 5 7 2 8 4 8 5 5 7 5 

Tablo 5’te yer alan kriterler en önemliden başlayarak, Tablo 6’daki gibi sıralanmış ve 

ikinci kriterden itibaren her bir kriter için göre önem düzeyleri ( js ) karar verici tarafından 
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belirlenmiştir. Örneğin, Paydaş 1 için C4 kriteri ile C1 kriteri arasında karşılaştırmalı önem 

düzeyi 0,30’dur. 

Tablo 15. Kriterlerin Paydaşlar Düzeyinde Karşılaştırmalı Önemi 

 Ö
n

em
 S

ır
a

sı
 

P
a

y
d

a
ş 

1
 

P
a

y
d

a
ş 

2
 

P
a

y
d

a
ş 

3
 

P
a

y
d

a
ş 

4
 

P
a

y
d

a
ş 

5
 

P
a

y
d

a
ş 

6
 

P
a

y
d

a
ş 

7
 

P
a

y
d

a
ş 

8
 

P
a

y
d

a
ş 

9
 

P
a

y
d

a
ş 

1
0
 

Sıra js  Sıra js  Sıra js  Sıra js  Sıra js  Sıra js  Sıra js  Sıra js  Sıra js  Sıra js  

1 C4   C7   C7   C1   C4   C1   C1   C1   C4   C7   

2 C1 0,30 C2 0,25 C8 0,20 C3 0,25 C7 0,40 C4 0,20 C4 0,10 C7 0,25 C7 0,05 C1 0,10 

3 C7 0,15 C5 0,20 C1 0,15 C5 0,35 C1 0,30 C6 0,20 C2 0,05 C4 0,30 C1 0,20 C4 0,10 

4 C5 0,20 C1 0,30 C3 0,20 C7 0,60 C8 0,15 C7 0,30 C7 0,10 C2 0,35 C3 0,30 C2 0,35 

5 C8 0,25 C4 0,10 C4 0,30 C4 0,40 C5 0,05 C5 0,35 C8 0,20 C8 0,15 C2 0,15 C8 0,40 

6 C3 0,20 C6 0,35 C2 0,15 C2 0,20 C3 0,25 C3 0,15 C3 0,20 C3 0,05 C5 0,40 C5 0,30 

7 C2 0,05 C8 0,15 C6 0,15 C6 0,70 C6 0,35 C2 0,20 C5 0,10 C5 0,20 C8 0,35 C6 0,25 

8 C6 0,15 C3 0,10 C5 0,40 C8 0,15 C2 0,10 C8 0,20 C6 0,05 C6 0,40 C6 0,45 C3 0,10 

SWARA yöntemiyle yapılan kriter ağırlıklandırma adımları ise şu şekilde devam 

etmektedir; 

Öncelikle, eşitlik 1 ile js ’ler kullanılarak, katsayı ( jk ) değerlerine ulaşılmıştır. 

Ardından eşitlik 2 yardımıyla, her bir kritere ait önem vektör ( jw ) değerleri hesaplanmıştır. Son 

olarak, kriterlere ait ağırlıklar ( jq ) eşitlik 3 ile hesaplanmıştır. Paydaş 1’e ait her bir kriter için 

hesaplanan jk , jw  ve jq değerleri, Tablo 7’de gösterilmiştir.  

Tablo 16. SWARA Yöntemi ile Paydaş 1'e Ait Kriter Ağırlıklarını Hesaplama İşlemi 

Sıralama  Kriterler j
s

 j
k

 j
w

 j
q

 
1 C4   1,00 1,00 0,2235 

2 C1 0,30 1,30 0,77 0,1719 

3 C7 0,15 1,15 0,67 0,1495 

4 C5 0,20 1,20 0,56 0,1246 

5 C9 0,25 1,25 0,45 0,0997 

6 C3 0,20 1,20 0,37 0,0830 

7 C2 0,05 1,05 0,35 0,0791 

8 C6 0,15 1,15 0,31 0,0688 

Tablo 7’de, Paydaş 1 için yapılan hesaplamaların diğer paydaşlar için de yapılması sonucu elde 

edilen kriter ağırlıkları Tablo 8’e çıkarılmıştır.  
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Tablo 17. Kriterlerin Paydaşlar Bazında Hesaplanan Ağırlıkları 

  
P
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P
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a
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1
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Paydaş 

Ağırlığı 0,0815  0,0713  0,1120  0,0960  0,1149  0,0982  0,1135  0,0945  0,1178  0,1004  

Kriterler 

C1 0,1719  0,1175  0,1564  0,2865  0,1348  0,2311  0,1744  0,2390  0,1674  0,1961  

C2 0,0791  0,1833  0,0872  0,0632  0,0602  0,0663  0,1510  0,1089  0,1120  0,1321  

C3 0,0830  0,0626  0,1304  0,2292  0,0893  0,0795  0,0953  0,0902  0,1288  0,0528  

C4 0,2235  0,1068  0,1003  0,0758  0,2454  0,1926  0,1585  0,1471  0,2109  0,1783  

C5 0,1246  0,1528  0,0542  0,1698  0,1117  0,0914  0,0866  0,0752  0,0800  0,0726  

C6 0,0688  0,0791  0,0758  0,0372  0,0662  0,1605  0,0825  0,0537  0,0409  0,0581  

C7 0,1495  0,2291  0,2159  0,1061  0,1753  0,1234  0,1373  0,1912  0,2009  0,2157  

C8 0,0997  0,0688  0,1799  0,0323  0,1172  0,0552  0,1144  0,0947  0,0592  0,0943  

Her bir paydaşa ait kriter ağırlıklarının paydaş ağırlıkları da dikkate alınarak 

birleştirilmesi sonucu elde edilen kriter ağırlıkları ise, Tablo 9’da gösterilmiştir. Paydaşların 

değerlendirmeleri sonucunda, en önemli kriterin 0,1874 değeriyle “C1 - Maliyet” kriteri olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 18. Birleştirilmiş Kriter Ağırlıkları 

Kriterler Nihai Kriter Ağırlığı 

C1 Maliyet 0,1874  

C2 Zaman 0,1026  

C3 Teknik Kabiliyet 0,1057  

C4 Deneyim 0,1661  

C5 Finansal Durum 0,0989  

C6 Yönetsel Kabiliyet 0,0717  

C7 Güvenirlik 0,1741  

C8 Mesleki Yeterlilik 0,0935  

Tablo 9 ile nihai kriter ağırlıklarına ulaşılmıştır. Bu aşamadan sonra yapılacak olan 

işlem; elde edilen kriter ağırlıkları da dikkate alınarak, VIKOR yöntemi ile müteahhitlerin 

belirlenmesidir. 

ALTERNATİF MÜTEAHHİTLERİN BELİRLENMESİ VE VIKOR YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

AŞAMASI 

Çalışmada, Nazilli ilçesinde uzun yıllardır inşaat sektöründe yer alan, ancak kentsel 

dönüşüm projeleri içerisinde yer almayan, bölgedeki müteahhitleri iyi bilen iki müteahhit karar 

verici olarak seçilmiştir. Söz konusu bu iki müteahhit ve arsa paydaşları tarafından karşılıklı 

müzakereler sonucunda, altı müteahhit firma için değerlendirilme yapılmasına karar verilmiştir.  

Öncelikle, karar verici olarak belirlenen iki müteahhitin deneyimleri ve bilgisinden 

yararlanılarak, altı müteahhit firma için C3, C4, C5, C6, C7 ve C8 kriterlerini dikkate alarak 

değerlendirme yapması sağlanmıştır.  
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Tablo 19. Karar Verici Müteahhit Değerlendirme 

 

C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Teknik 

Kabiliyet 
Deneyim 

Finansal 

Durum 

Yönetsel 

Kabiliyet 
Güvenirlik 

Mesleki 

Yeterlilik 
KV1 KV2 KV1 KV2 KV1 KV2 KV1 KV2 KV1 KV2 KV1 KV2 

M1 - 

Müteahhit1 
30 50 60 60 80 80 50 70 80 70 50 60 

M2 - 

Müteahhit2 
50 40 40 80 90 80 60 40 60 50 80 60 

M3 - 

Müteahhit3 
80 80 60 50 80 50 70 60 70 80 40 50 

M4 - 

Müteahhit4 
70 60 50 70 60 40 50 60 40 60 60 60 

M5 - 

Müteahhit5 
90 80 70 80 70 60 80 70 80 20 70 80 

M6 - 

Müteahhit6 
60 40 80 80 50 60 90 80 70 80 90 90 

Tablo 10’daki karar verici değerlendirmelerinin ortalaması alınarak, Tablo 11’e 

yansıtılmıştır. Ayrıca, “C1 – Maliyet” ve “C2 – Zaman”  için alternatif müteahhitlerle görüşme 

sağlanarak gerekli bilgilere ulaşılmış ve Tablo 10’da bu bilgilere de yer verilmiştir.  

Tablo 20. Alternatif Müteahhit Seçimi İçin Kriter Değerleri 

Kriterler C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Min/Maks Min Min Maks Maks Maks Maks Maks Maks 

SWARA 

Sonucu Kriter 

Ağırlıkları 

0,1874 0,1026 0,1057 0,1661 0,0989 0,0717 0,1741 0,0935 

M1  60.000 ₺  20 40 60 80 60 75 55 

M2  75.000 ₺  15 45 60 85 50 55 70 

M3  40.000 ₺  20 80 55 65 65 75 45 

M4  45.000 ₺  18 65 60 50 55 50 60 

M5  80.000 ₺  16 85 75 65 75 50 75 

M6  60.000 ₺  20 50 80 55 85 75 90 

VIKOR yönteminde kriterlerin fayda ve maliyet özelliklerine sahip olma durumlarına 

bakılarak, her bir kriter için eşitlik 4 ve 5 ile en iyi (
*

jf ) ve en kötü            ( jf 
) değerler 

belirlenmiştir (Tablo 12). 

Tablo 21. En İyi ve En Kötü Değerler 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

*

jf  40.000  15  85  80  85  85  75  90  

jf   80.000  20  40  55  50  50  50  45  

Eşitlik 6 ve eşitlik 7 yardımıyla, her bir alternatif müteahhit (i) için ortalama değer ( iS ) 

ve en kötü grup skorları ( iR ) hesaplanmıştır.  

Eşitlik 8, 9, 10 ve 11 ile 
* 0,3633S  , 0,6616S  , 

* 0,1026R   ve 0,1874R  değerleri 

bulunmuş; v = 0,5 olarak alınarak, her bir alternatif müteahhit için iQ değerleri eşitlik 12 
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yardımıyla hesaplanmıştır. VIKOR yöntemi ile elde edilen indeks değerlerine Tablo 13’te yer 

verilmiştir.  

Tablo 22. VIKOR Yöntemi Sonucu İndeks Değerleri 

 i
Q  

i
S  

i
R  

M1 0,530  0,57  0,13  

M2 0,831  0,64  0,16  

M3 0,556  0,47  0,17  

M4 0,922  0,66  0,17  

M5 0,768  0,52  0,19  

M6 0,000  0,36  0,10  

VIKOR yönteminde, uzlaşık koşulların sağlanıp sağlanmadığına da bakılması gerekir. 

Bunun için öncelikle kabul edilebilir avantaj koşuluna bakıldığında; eşitlik 13 ve 14 ile yapılan 

hesaplamalar sonucunda 0,530 ≥ 0,000 ile bu koşulun geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Bu 

koşulda sadece en iyi alternatif ile en iyi ikinci alternatifin karşılaştırması yapılmıştır). Kabul 

edilebilir istikrar koşuluna bakıldığında ise; en iyi Q değerine sahip müteahhit firma 6’nın (M6)  

S ve R değerleri bakımından da en iyisi olması nedeniyle (Tablo 13) bu koşulun da geçerli 

olduğu söylenebilir. Bu sonuca göre, müteahhit firma 6’nın paydaşların çıkarlarına en yakın 

firma olduğu bilgisi paydaşlara aktarılmıştır.  

SONUÇ 

Kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli binaların yıkımı sonrası, parsel ortakları yeni 

binayı inşa edecek müteahhit firmanın seçiminde kararsız kalarak, anlaşmazlığa 

düşebilmektedir. Bu uyuşmazlık ortamının oluşmasını önlemek, maksimum fayda ve getiriyi 

sağlayan müteahhit firmayı seçebilmek için yapılan bu çalışmada, paydaşların kendi 

belirledikleri kriterler çerçevesinde, SWARA temelli VIKOR yöntemi tercih edilmiştir.  

SWARA yöntemi ile kriterlerin ağırlıklandırılması yapılmış, en yüksek önem derecesine 

sahip kriterin “C1-Maliyet” kriteri olduğu ve en düşük öneme sahip kriterin ise “C6-Yönetsel 

Kabiliyet” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. VIKOR yöntemi ile değerlendirme sonrası, Müteahhit 

6 firmasının seçilmesi gerektiği paydaşlara iletilmiştir.  

Bu çalışmada, paydaşların kendi belirledikleri müteahhit firmaların, yine kendilerinin 

belirlediği kriterler yardımıyla değerlendirmeleri sağlanmıştır (Kriterler SWARA yöntemiyle 

ağırlıklandırılmış, müteahhit firmalar VIKOR Yöntemi ile değerlendirilmiştir. Tüm paydaşlar, 

kararlarda arsa payları oranında temsil edilmiştir.  Böylece, uyuşmazlıklar ortadan kalkarak, tüm 

paydaşları tatmin eden en uygun müteahhit firma seçilmiştir. 
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ÇOKLU GÖREV ATAMALI MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ İÇİN YENİ BİR 

MATEMATİKSEL MODEL ÖNERİSİ 

Hakan ALTUNAY* 

Hüseyin Cenk ÖZMUTLU** 

Seda ÖZMUTLU*** 

 

Özet   

  Bir montaj hattı, birbirlerine bant veya konveyör gibi hareketli bir taşıma sistemi ile 

bağlanmış belirli sayıdaki iş istasyonundan meydana gelmektedir. Montaj hattı dengeleme 

problemi ise çevrim süresi ve öncelik ilişkileriyle ilgili bazı kısıtlamalar dikkate alınarak, 

görevlerin toplam iş yükünün olabildiğince eşit olarak dağıtılmasını sağlayacak şekilde 

istasyonlara atanmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada, çoklu görev atamalı montaj hattı 

dengeleme problemi için yeni bir matematiksel programlama modeli önerilmiştir. Modelin amaç 

fonksiyonu belirli bir istasyon sayısı için çevrim süresinin minimizasyonuna yöneliktir. Bunlara 

ek olarak, önerilen matematiksel model açıklayıcı bir örnek problem ile test edilmiş ve modelin 

performansının değerlendirildiği bazı karşılaştırmalı analizlere de yer verilmiştir. 

  Anahtar Kelimeler: Çoklu Görev Atama Yaklaşımı, Montaj Hattı Dengeleme 

Problemi, Matematiksel Programlama, Yöneylem Araştırması 

 

A New Mathematical Model for Assembly Line Balancing Problem with Multitasking 

Assignment Approach 

Abstract 

 An assembly line consists of a set of workstations connected together by transport 

mechanism such as band or conveyor system. Assembly line balancing problem aims assigning 

tasks to workstations so that the total time required at each workstation is approximately the 

same by considering some constraints about cycle time or precedence relationship. In this study, 

a new mathematical programming model for assembly line balancing problem with multitasking 

assignment approach is proposed. The objective function of the model is minimizing the cycle 

time for a given number of workstation. The proposed model is also tested with an illustrative 

example and some comparative analysis are conducted to assess the performance of the 

mathematical model. 

  Keywords: Multitasking Assignment Approach, Assembly Line Balancing Problem, 

Mathematical Programming, Operations Research 
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1. GİRİŞ  

Günümüz rekabet koşulları altında üretim kaynaklarının etkin kullanımı işletmeler 

açısından büyük önem taşımaktadır. İşgücü, sermaye, makine ve hammadde gibi kısıtlı 

kaynakların verimli kullanılması ile üretim maliyetlerinde önemli oranlarda iyileştirmelerin 

yapılması ve mevcut kapasiteden optimum yararın elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlara 

ulaşabilmek için de üretim sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlenmelerin 

yapılması kaçınılmazdır (Derya, 2012). 

Tek bir ürün çeşidinin veya imalat süreçleri birbirlerine benzeyen ürün gruplarının 

yüksek miktarlarda üretildiği işletmelerde kaynakların etkin kullanımına olanak tanıyan üretim 

sistemlerinden birisi akış tipi üretim sistemidir. Montaj hatları da akış tipi üretim sistemlerinin 

en önemli parçalarından birisidir. Montaj hattı sistemi, standartlaştırılmış ürünlerin kaliteli bir 

şekilde imalatı konusunda yaygın olarak kullanılan üretim teknikleri arasındadır. Montaj hatları 

en genel haliyle; çeşitli malzeme taşıma sistemleriyle birbirlerine bağlı olan istasyonlardan 

meydana gelen bir tesis yerleşimi türü şeklinde tanımlanmaktadır (Çerçioğlu vd., 2009).  

Montaj hatlarında standartlaştırılmış ürün gruplarının büyük miktarlarda üretimi söz 

konusudur. Ürün çeşitliliğin az, üretim miktarının ise büyük boyutlarda olduğu montaj 

hatlarında asıl amaç; mümkün olan en hızlı sürede parçaların birleştirilerek nihai bir ürüne 

dönüştürülmesidir.  

Montaj hatları; başta otomotiv, elektronik ve beyaz eşya endüstrisi olmak üzere birçok 

üretim sisteminin temelini oluşturmaktadır. Bir montaj hattı, iş parçalarının işgücü veya 

malzeme taşıma donanımı aracılığıyla hat boyunca kesintisiz olarak aktarıldığı birbiri ardına 

sıralanmış bir dizi iş istasyonundan meydana gelmektedir (Şekil 1). Her bir iş istasyonunda, son 

ürünü üretmek için her biri montaj işleminin bir parçası olan belirli operasyonlar tekrarlı ve 

eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilir. Görevlerin bazı istasyonlara atanması sürecinde; görevler 

arasındaki öncelik ilişkileri, çevrim zamanı, istasyon sayısı ve görevler arasındaki bazı özel 

durumları içeren kısıtlar dikkate alınmaktadır. Her bir ürüne ait imalat sürecinin bir parçası olan 

görevlerin, işlem süreleri ve önceden düzenlenmiş kısıtlara bağlı olarak bir veya birden fazla 

amacı eniyileyecek şekilde ardışık olarak birbirine bağlanmış istasyonlara atanması işlemi ise 

montaj hattı dengeleme problemi olarak adlandırılmaktadır. Yüksek verimliliğe sahip bir üretim 

sistemini hedefleyen tüm işletmeler için hat dengeleme süreci kritik öneme sahiptir (Tuncel ve 

Topaloğlu, 2013). 

 

Şekil 8.  Montaj hattının yapısı (Derya, 2012) 

Bir ürünün imalatı için gerekli olan bütün montaj işlemleri önceden belirlenmiş çevrim 

süresi ve teknolojik öncelik gibi kısıtlamalar dikkate alınarak sınırlı sayıdaki iş istasyonuna 

paylaştırılmıştır. Montaj hatlarında karşılaşılan en temel problem ise; uygulanması gereken 

üretim aşamalarının (görevlerin), ürün ve üretim sistemine bağlı kısıtlar altında bir veya daha 

fazla amaç gözetilerek iş istasyonlarına dengeli bir şekilde atanmasıdır. Bu probleme montaj 

hattı dengeleme problemi (MHDP) adı verilmektedir. MHDP, bir ürünün imalatı için gerekli 

olan görevlerin, görevlere ait işlem sürelerinin, görevler arasındaki öncelik ilişkilerinin ve çıktı 

hızının bilindiği varsayılarak; toplam iş yükünün istasyonlar arasında olabildiğince eşit olarak 

Malzeme Taşıma Sistemi (Konveyör)

İş istasyonu İş istasyonu İş istasyonu İş istasyonu
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dağıtılması amacıyla üretim hattının yeniden düzenlenmesidir. Bir hat dengeleme probleminin 

girdi ve çıktıları da Şekil 2.’de belirtildiği gibidir. 

 

 

Şekil 9. Hat dengeleme probleminin girdi ve çıktıları (Dervitsiotis, 1981) 

Montaj hattı dengeleme fikri ilk olarak bir tez çalışmasında ortaya atılmıştır (Bryton 

1954). Matematiksel ifadesi ilk olarak Salveson (1955) tarafından ortaya konulan MHDP için 

ilk geniş kapsamlı araştırmalardan birisi Baybars (1986) tarafından yapılmıştır. Baybars bu 

çalışmasında montaj hattı dengeleme problemini; basit montaj hattı dengeleme problemi 

(BMHDP) ve genel montaj hattı dengeleme problemi (GMHDP) olarak iki bölüme ayırmıştır. 

BMHDP’de deterministik olduğu varsayılan işlem sürelerinin hiçbirisi çevrim süresini 

aşamamaktadır. Bütün görevler (iş ögeleri); donanım, ekipman ve iş gücü bakımından birbirine 

eş değer bütün istasyonlara atanabilmektedir. Bu atamalar yapılırken görevler bölünemeyeceği 

gibi sadece öncelik ve çevrim süresi kısıtları dikkate alınmaktadır. GMHDP ise çeşitli hat 

biçimleri, alan kısıtları, görevlerin arasındaki bazı uyuşmazlıklar ve paralel istasyon oluşturma 

gibi birçok ek kısıtlama ve özellik içermektedir.  Scholl ve Becker (2006) BMHDP, Becker ve 

Scholl (2006) ise GMHDP konusunda geniş kapsamlı birer araştırma sunmuşlardır (Tuncel ve 

Topaloğlu, 2013). 

Literatürde, MHDP ile ilgili olarak yapılan pek çok çalışma bulunmakla birlikte, bu çalışmalar 

probleminin yapısı dikkate alınarak çeşitli tiplerde incelenebilmektedir (Özkan, 2003): 

 Amaç tipi ve sayısı, 

 İşlem süreleri, 

 Ürün/Model sayısı, 

 Paralel tezgâh durumu, 

 İstasyondaki işçi sayısı, 

 Hattın durumu, 

 Kaynak kısıtı, 

 Malzeme ikamesi, 

 Kusur oranlarının verilmesi durumu, 

 Özel problemler (Öğrenme, maliyet, atanan iş öğelerinin istasyon içinde sıralanması 

vb.) 

Görüleceği üzere MHDP oldukça fazla sayıda gruba ayrılmaktadır. Ancak bu bölümde sadece, 

çalışmanın kapsamı içerisinde yer alması ve MHDP’nin en çok kullanılan gruplandırmalarından 

birisi olması sebebiyle MHDP’nin amaç tipi ve sayısı bakımından hangi dallara ayrıldığına 

Hat Dengeleme

Görev 

Süreleri

Öncelik 

İlişkileri

Çıktı oranı

Toplam iş 

yükünün 

istasyonlar 

arasında 

olabildiğince 

eşit olarak 

dağıtıldığı bir 

üretim hattı
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değinilecektir. MHDP, kullanılan amaç fonksiyonu tipi ve sayısı açısından da çeşitli sınıflara 

ayrılmaktadır (Tuncel ve Topaloğlu, 2013): 

 Tip 1: Belirli bir çevrim zamanına göre kullanılacak istasyon sayısının minimize 

edilmesidir. Bu amaç iş gücü ve donanım maliyetini en küçüklemeye yöneliktir. 

 Tip 2: Önceden belirlenmiş sayıdaki istasyonlar için çevrim süresinin minimize 

edilmesidir. Bu amaç da birim zamandaki üretim miktarını en büyüklemeye 

yöneliktir.  

 Tip 3: İş yükü dengesinin sağlanması, 

 Tip 4: İş uyumluluğunun sağlanması hedeflenmektedir.  

 Tip 5: Tip 3 ve Tip 4’de kullanılan amaçların kullanıldığı çoklu amaçları 

içermektedir. 

 Tip E: Kullanılan istasyon sayısı ve çevrim süresini eş zamanlı olarak minimize 

ederken, hat etkinliğinin maksimizasyonu temel alınmaktadır. 

 Tip F: Verilen istasyon sayısı ve çevrim süresi için uygun bir denge bulmaya 

dayanmaktadır 

MHDP çalışmalarının çoğunda belirli bir çevrim süresi içerisinde kullanılan iş istasyonu 

sayısının en küçüklenmesi (BMHDP-1) ve/veya belirli bir istasyon sayısı için çevrim süresi en 

küçüklenmesi (BMHDP-2) amaçlanmaktadır (Çerçioğlu vd., 2009). 

1950’li yıllardan itibaren günümüze değin geçen süreçte MHDP’nin çözümü ile ilgili 

matematiksel programlama, sezgisel ve metasezgisel yöntemlerinin kullanıldığı birçok çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmalarda kullanılan belli başlı yöntemler Şekil 3.’te sunulduğu gibidir. 

MHDP konusunda yapılan araştırmalara ilişkin daha geniş kapsamlı bilgiye Becker ve Scholl 

(2006), Battaia ve Dolgui (2013) çalışmaları aracılığıyla ulaşmak mümkündür (Foroughi ve 

Gökçen, 2014). 
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   Şekil 10. MHDP’nin çözümünde yaygın olarak kullanılan yöntemler 

 Bu çalışmada çoklu görev atama yaklaşımının kullanıldığı ve çevrim süresinin 

minimizasyonunu amaçlayan bir matematiksel programlama modeli önerisi sunulmuştur. 

1950’li yıllardan günümüze kadar geçen süreçte MHDP ile ilgili sayısız bilimsel çalışma 

bulunmasına rağmen bu çalışmada incelenen çoklu görev atama yaklaşımı konusundaki literatür 

çok sınırlıdır. Üstelik önerilen matematiksel modelin literatürde benzeri bulunmamaktadır. 

MHDP literatürü için bir ilk olma özelliği taşıyan bu matematiksel modelin bu alanda yapılacak 

sonraki çalışmalara da kaynak teşkil etmesi beklenmektedir. 

Bu makale çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde MHDP alanında 

henüz çok yeni bir yaklaşım olan çoklu görev atama yaklaşımına değinilmiştir. İkinci bölümde 

ise önerilen matematiksel programlama modeli tüm ayrıntılarıyla birlikte ele alınmıştır. Bu 

bölümde matematiksel modelin bir örnek problem üzerinde uygulamasına yer verilmiştir. Bu 

uygulama çalışması ile modelin ürettiği sonuçlar analiz edilmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise 

elde edilen sonuçlara ve gelecek çalışmalara ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

II.ÇOKLU GÖREV ATAMA YAKLAŞIMI  

Üretim ortamlarındaki hat yapısı, ürün çeşitliliği vb. gibi farklı koşullar montaj 

hatlarındaki çeşitliliği artıran en önemli unsurlardan biridir. Bu farklı koşullar da farklı hat 

dengeleme problemlerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Tüm bu nedenler geçmişi 1950’li 

yıllara dayanan MHDP’nin halen akademik düzeyde incelenmesi gereken birçok özelliğinin 

olduğunu göstermektedir (Becker ve Scholl, 2006). 

Şekil 4’te K adet iş istasyonundan oluşan geleneksel bir montaj hattının gösterimi yer 

almaktadır. Bu görselden de görüleceği üzere; geleneksel montaj hattı dengeleme 

problemlerinin ana varsayımlarından birisi hattın seri olarak düzenlenmesidir. Bu anlayışa göre; 
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her bir görev yalnızca bir istasyona atanabilir ve eş özellikteki birden fazla istasyon 

oluşturulmasına izin verilmemektedir. Montaj hatlarında istasyonların seri bir şekilde 

sıralanması çevrim süresinin işlem süresi en büyük görev (operasyon) tarafından belirlenmesine 

sebep olmaktadır. Bu varsayımın en büyük dezavantajı işlem süresi çevrim süresinden çok 

büyük olan görevlerin üretim hızını sınırlandırmasıdır. Ancak yeni bir yaklaşım olan çoklu 

görev atama yaklaşımı hattın farklı şekillerde düzenlenmesine olanak tanımaktadır. Bu yaklaşım 

gereği bir görevin birden fazla istasyonda yer almasına müsaade edilmektedir. Bu sayede hat 

etkinliği artmakta ve işlem süresi çevrim süresinden çok büyük olan görevlerin üretim oranını 

düşürmesi önlenebilmektedir (Pinto vd., 1975; Bard, 1989; Bukchin ve Tzur, 2000; Bukchin ve 

Rubinovitz, 2003; Çerçioğlu, 2009). 

1 2 K-1 K

Akış Hattı Yönü

………….

 

Şekil 11. Geleneksel montaj hattı (Grzechca ve Foulds, 2015) 

Çoklu görev atama yaklaşımı, öncelik ilişkileri ve işlerin bölünememesi kuralları 

gözetilmek şartıyla, bazı görevlerin birden fazla istasyonda yer almasına izin verilmesini temel 

almaktadır. Çerçioğlu’na (2009) göre çoklu görev atama; bir montaj hattındaki bir veya birden 

fazla görevden herhangi birisinin çevrim süresini aştığı durumlarda, görevlerin belirlenen bir 

çoklanma seviyesi ile birden fazla istasyonda yer alacak şekilde paralel hale getirilmesidir. 

Kaplan (2004) tez çalışmasında bu görev paralelliğinden yararlanılarak tek modelli MHDP için 

bir dal-sınır algoritması önerisi sunmuştur.  

Öncelik diyagramı aşağıda verilen küçük bir örnek problem (Şekil 5.) yardımıyla çoklu 

görev atama yaklaşımını daha iyi açıklamak mümkündür. Bu problemin geleneksel montaj hattı 

dengeleme problemi olarak çözülmesi durumunda çevrim süresinin en küçük değerine ait alt 

sınır, 3 numaralı görevin işlem süresi olan 10’dur. Burada görevlerin bölünememesi ve birden 

fazla istasyonda yer alamaması durumunda, çevrim süresinin alabileceği en küçük değerin işlem 

süresi en büyük olan görevin süresine eşit olacağı görülmektedir. Bu problemde olduğu gibi; söz 

konusu görevin işlem süresi diğer görevlerin sürelerinden çok büyükse üretim hızı ciddi 

miktarda düşmektedir. 

1

3

2 6

5

3

10

2

4

5

 

Şekil 12. Çoklu görev atama yaklaşımının tanıtılması için örnek problem 
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Çoklu görev atama yaklaşımı, montaj hattındaki işlem süresi en büyük olan görevin 

süresinin diğer görevlerin işlem sürelerinden çok büyük olduğu durumlarda önemli kazanımlar 

sağlamaktadır. Örneğin yukarıdaki problemde 3 numaralı görevin işlem süresinin (10) diğer 

görevlerin sürelerinden çok büyük olduğu görülmektedir. Bu durumda 3 numaralı görevin 

birden fazla istasyonda yer almasına müsaade edilerek işlem süresinin paylaştırılması 

sağlanmıştır (Şekil 6). 3 numaralı görevin eş zamanlı olarak iki istasyonda yer alması görevin 

işlem süresinin yarıya indirilmesi anlamına gelmektedir.  

1

3a

2

3

5

2

3b
5

 

Şekil 13. 3 numaralı görevin birden fazla istasyona atanması durumu 

 

 Aşağıdaki eşitsizlikte (1) de görüleceği üzere, birden fazla istasyonda yer alan görevin 

işlem süresi çoklanma miktarı oranında azaltılmış olur (Ege 2001).  

 

 𝑡𝑖 = 𝑡𝑖𝑎 + 𝑡𝑖𝑏 = 𝑡𝑖/2 (1) 

III. ÖNERİLEN MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA MODELİ  

  Çalışmanın bu bölümünde, daha önceki çalışmalarda yer almayan ve çevrim süresinin 

minimizasyonunun hedeflendiği, çoklu görev atamalı bir matematiksel programlama modeli 

önerisi sunulmuştur. Bu model geliştirilirken, Kaplan (2004) tarafından önerilen, iki seviyeli 

çoklu görev atamaya izin veren, toplam istasyon açma ve ekipman maliyetinin en 

küçüklenmesini amaçlayan matematiksel modelden yararlanılmıştır. Verilen bir istasyon sayısı 

için çevrim süresinin minimize edildiği çoklu görev atamalı matematiksel programlama modeli, 

varsayımları, karar değişkenleri, parametreleri, indisleri ve tanım kümeleri aşağıda verilmiştir. 

Varsayımlar: 

 Üretim hattı boyunca tek tip ürünün montajı söz konusudur. 

 Görevlere ait işlem süreleri sabit kabul edilmektedir. 

 Görevlere ait öncelik ilişkilerini gösteren öncelik diyagramı bilinmektedir.  

 Öncelik diyagramından elde edilen öncelik ilişkileri görevlerin istasyonlara 

atanmasında dikkate alınmaktadır. 
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 Görevler bölünemez. Ancak bazı görevler birden fazla istasyona atabilmektedir. 

Önerilen matematiksel model için bir görev en fazla iki istasyonda yer 

alabilmektedir. 

 Atanan her bir görev için ekipman, donanım vb. maliyetler dikkate alınmamaktadır. 

Ancak birden fazla istasyona atanabilecek toplam görev sayısı için sınırlama 

getirilmiştir. 

  Önerilen modele ilişkin; indisleri ve tanım kümeleri (Tablo 1), parametreler (Tablo 2) 

ve karar değişkenleri (Tablo 3) aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 1.  Önerilen matematiksel modele ilişkin indisler ve tanım kümeleri 

 İndisler  Tanım Kümesi  Açıklamalar 

Görevler               i I ={1,2,3…..…..N} I: Montaj hattındaki görevler kümesi 

İstasyonlar                                 j J ={1,2,3,…..….M} 
J:Kullanılabilecek istasyonlar 

kümesi 

 n n ≥ j+1, ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 j’den sonraki istasyonlar 

Öncüller                                 p Pi , ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 
Pi: Öncüllük ilişkileri kümesi     (“p”, 

“i” nin öncülü olmak üzere) 

Tablo 2.  Önerilen matematiksel modele ilişkin parametreler 

Parametre Parametre Tanımı 

ti i. görevin işlem süresi 

U Çoklu görev sayısının üst sınırı 

  Tablo 3.  Önerilen matematiksel modele ilişkin karar değişkenleri 

Karar değişkeni Tanımı 

𝑥𝑖𝑗 {
1, 𝑖. görev 𝑗. istasyona atanırsa

0, diğer durumlarda
 

𝑦𝑖    {
1, 𝑖. görev birden fazla istasyona atanırsa

0, diğer durumlarda
 

𝑧𝑖𝑗 
𝑧𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗  . 𝑦𝑖   (modelin doğrusal hale getirilmesi için 

kullanılmıştır) 

C Çevrim süresi 

  İndisleri ve tanım kümeleri, parametreleri ve karar değişkenleri sunulan çoklu görev 

atamalı montaj hattı dengeleme probleminin çözümü için geliştirilen matematiksel programlama 

modeli aşağıda belirtildiği gibi düzenlenmiştir (2.1-2.10). Bu matematiksel modelin amaç 

fonksiyonu çevrim süresinin minimizasyonunu hedeflemektedir (2.1). Bütün Tip-2 

modellerinde olduğu gibi asıl amaç, üretim hızını artırmak ve birim zamanda üretilen ürün 

miktarını maksimum seviyeye ulaştırmaktır. Önerilen modelin diğer Tip-2 modellerinden farkı 
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ise üretim hızını arttırmak amacıyla bazı görevlerin birden fazla istasyona atanmasına müsaade 

edilmesidir. 

  Matematiksel modelin kısıt yapıları ise çoklu görev atama özelliğinin getirdiği bazı 

farklılıklar dışında diğer modellerle benzerlik göstermektedir. İlk iki kısıt  (2.2-2.3) her bir 

görevin en az bir, en fazla iki istasyona atanmasını sağlamaktadır. Önerilen çoklu görev atamalı 

matematiksel modelin iki seviyeli atamaya izin verdiği görülmektedir. 2.4’te (“p”, “i” nin 

öncülü ve Pi kümesinin elemanı olmak üzere) öncelik ilişkileri kısıtlarını ifade etmektedir. 

Çevrim süresi kısıtı ise görevlerin iki istasyonda yer alabilmesi durumuna göre düzenlenmiştir 

(Kaplan 2004). Bu sayede birden fazla istasyonda yer alan görevin işlem süresi çoklama 

seviyesi oranında bölünmektedir. 2.5’te de belirtildiği gibi çevrim süresi kısıtı ile bir istasyona 

atanan bütün görevlerin işlem süreleri toplamının çevrim süresini aşması engellenmektedir. Bu 

kısıt yapısı en basit haliyle (Kaplan 2004) 3 numaralı eşitsizlikte belirtildiği gibidir. Ancak bu 

kısıtın doğrusallığı bozması sebebiyle eşitsizlik 4’te verilen dönüşüm uygulanmıştır. 2.6 ve 2.7 

numaralı eşitsizlikler de doğrusallığın sağlanması amacıyla kullanılmıştır. 2.8 numaralı kısıt ise 

karar değişkenlerinin birbirine bağlanmasını sağlamaktadır.  Amaç fonksiyonunda ekipman ve 

donanım maliyetleri bileşeni olmasa da 2.9 numaralı kısıtta birden fazla istasyonda yer alacak 

toplam görev sayısı sınırlandırılmaktadır. Çoklu görev atamalı matematiksel programlama 

modelinin son kısıt yapıları da karar değişkenlerinin tanım kümeleri ve işaret sınırlamalarından 

oluşmaktadır (2.10). 

 

Amaç Fonksiyonu: 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐶 (2.1) 

 

Kısıtlar: ∑𝑥𝑖𝑗
𝑗∈𝐽

≥ 1                  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 (2.2) 

 ∑𝑥𝑖𝑗
𝑗∈𝐽

≤ 2               ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 (2.3) 

 𝑥𝑖𝑗 ≤ 1 − 𝑥𝑝𝑛      
∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑝
∈ 𝑃𝑖, 𝑛 (n ≥ j+1) 

(2.4) 

 ∑𝑧𝑖𝑗(

𝑖∈𝐼

𝑡𝑖/2) +∑(𝑥𝑖𝑗 − 𝑧𝑖𝑗)

𝑖∈𝐼

𝑡𝑖 ≤ 𝐶           ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 (2.5) 

 𝑧𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗 − 𝑦𝑖 + 1,5 ≥ 0                ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽 (2.6) 

 1,5(𝑧𝑖𝑗) − 𝑥𝑖𝑗 − 𝑦𝑖  ≤ 0                ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽 (2.7) 

 ∑𝑥𝑖𝑗
𝑗∈𝐽

− 1 = 𝑦𝑖              ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 (2.8) 

 ∑𝑦𝑖
𝑖 ∈ 𝐼

 ≤ 𝑈             (2.9) 

 𝑥𝑖𝑗 , 𝑧𝑖𝑗 , 𝑦𝑖 ∈ {0,1}  𝐶 ≥ 0           ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽 (2.10) 
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 Önerilen matematiksel modelde çevrim süresi kısıtının orijinal hali 3 numaralı 

eşitsizlikte belirtilmiştir. Ancak bu eşitsizliğin matematiksel modelin doğrusallık özelliğini 

bozduğu görülmektedir. Bu sebeple 3 numaralı eşitsizliğin doğrusallaştırılması amacıyla 4 

numaralı eşitsizlikten yararlanılmıştır. 

 ∑𝑥𝑖𝑗. 𝑦𝑖(

𝑖∈𝐼

𝑡𝑖/2) +∑(1 − 𝑦𝑖)𝑥𝑖𝑗.

𝑖∈𝐼

𝑡𝑖 ≤ 𝐶           ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 (3) 

 𝑥𝑖𝑗 . 𝑦𝑖 =  𝑧𝑖𝑗 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽 (4) 

  Çoklu görev atama yaklaşımının uygulandığı matematiksel programlama modeli önerisi 

yukarıda ifade edildiği gibidir. Montaj hattı dengeleme problemlerine ilişkin yapılan çalışmalar 

incelendiğinde bazı görevlerin birden fazla istasyona atanmasına izin verilen ve çevrim 

süresinin minimizasyonunu amaçlayan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Görev paralelliği 

yaklaşımının kullanıldığı daha önceki çalışmalarda genellikle ekipman ve donanım 

maliyetlerinin minimizasyonu hedeflenmiştir (Kaplan 2004). Çoklu görev atama yaklaşımı 

gereği çevrim zamanının minimizasyonu yanında bazı görevlerin birden fazla istasyonda yer 

alması sebebiyle ekstra maliyetler söz konusudur. Bu durumda söz konusu maliyetler ve üretim 

oranı kazancı karşılaştırılarak fayda-maliyet analizi yapılmalıdır. 

AÇIKLAMALI ÖRNEK 

  Çalışmanın bu bölümünde önerilen matematiksel programlama modelinin ürettiği 

sonuçların test edilebilmesi ve diğer yaklaşımlarla karşılaştırılabilmesi amacıyla bilinen bir 

örnek problemin (Guéret vd., 2000:99) değiştirilerek çözümü gerçekleştirilmiştir. Bu problemin 

önerilen matematiksel model ile çözümünde MPL (Mathematical Programming Language) 

paket programı kullanılmıştır.  

  12 görevli problemin öncelik ilişkilerini gösteren öncelik diyagramı işlem süreleriyle 

birlikte Şekil 7’de verilmiştir. Bu öncelik diyagramında düğümler görevleri, bağlantılar 

düğümler arasındaki öncelik ilişkilerini, düğümlere ait etiketler ise her bir göreve ait işlem 

süresini (dakika) ifade etmektedir. 

 

    Şekil 14. Örnek probleme ait öncelik diyagramı 

  Belirtilen örnek problem öncelikle belirli bir istasyon sayısı için çevrim süresinin 

minimizasyonunu amaçlayan ikinci tip basit montaj hattı dengeleme problemi (BMDHP-2) 
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olarak ele alınmıştır. Bu problemin çözümünde ise literatürde yaygın olarak kullanılan 

matematiksel programlama modeli (Patterson ve Albracht, 1975) kullanılmıştır.  

 

7, 11 6, 8 10 1, 2, 3, 5

20 13 19 20

İstasyon 1 İstasyon 2 İstasyon 3 İstasyon 4

4, 9, 12

İstasyon 5

11

İstasyon 

çevrim 

süreleri   

   Şekil 15. Örnek problemin geleneksel Tip-2 problemi olarak çözümü  

 Şekil 8’de problemin geleneksel Tip-2 problemi olarak çözümüne ilişkin montaj hat 

yapısı verilmiştir. Aynı problemin bu çalışmada önerilen çoklu atamalı çevrim zamanının 

minimizasyonunu hedefleyen matematiksel model yardımıyla çözümü de gerçekleştirilmiştir. 

Bu çözüme ilişkin montaj hattı tasarımı ise Şekil 9’da görülmektedir. 

 

6, 7 5, 8, 11 4, 101, 2, 3

16 17 17 16

İstasyon 1 İstasyon 2 İstasyon 3 İstasyon 4

5, 9, 10, 12

İstasyon 5

17

İstasyon 

çevrim 

süreleri  

  Şekil 16. Örnek problemin önerilen matematiksel model ile çözümü 

  

 İki ayrı hat tasarımı karşılaştırıldığında önerilen matematiksel modelin sağladığı 

kazanımlar açıkça görülmektedir. Geleneksel yaklaşım olarak ifade edilen BMHDP-2’ye göre 

yapılan çözümde çevrim süresi değeri 20, önerilen matematiksel model ile elde edilen çevrim 

süresi değeri ise 17 olarak belirlenmiştir. İki yaklaşım ile tasarlanan montaj hattında da 5 

istasyon kullanıldığı ancak önerilen yaklaşımda elde edilen hattın üretim hızının daha yüksek 

olduğu görülmektedir.  

Tablo 4.  Örnek problemin iki ayrı yaklaşımla çözümüne ilişkin özet tablo 

 Geleneksel Yaklaşım Önerilen Yaklaşım 

İstasyon 1               1, 2, 3, 5 1, 2, 3 

İstasyon 2                                              7, 11 6, 7 

İstasyon 3               6, 8 5, 8, 11 

İstasyon 4                                               10 4, 10 

İstasyon 5               4, 9, 12 5, 9, 10, 12 

Çevrim Süresi 20 17 

Atıl Süre 17 2 

Denge Kaybı %17 %2,35 

Hat Etkinliği %83 %97,65 

  Önerilen matematiksel model yardımıyla elde edilen çözümde çevrim süresinin yanında 

atıl süreler bakımından da oldukça verimli sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Örnek 

problemdeki 10 numaralı görevin işlem süresinin diğer görev sürelerinden çok büyük olması 
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sebebiyle geleneksel yaklaşımla elde edilen çözümde toplam atıl sürenin 17 gibi oldukça yüksek 

bir değer aldığı belirlenmiştir. Ancak bu çalışmada önerilen yaklaşım sayesinde işlem süresi 

diğer görevlerden çok yüksek olan 10 numaralı görevin üretim oranını sınırlandırması 

engellenmiştir. 5 ve 10 numaralı görevlerin birden fazla istasyonda yer almasına müsaade 

edilerek çoklandıkları görülmektedir. Bu sayede de toplam atıl süre değeri diğer yaklaşımın 

sonucuna göre çok düşük bir değer almıştır. Bu değerlerin bir sonucu olarak geleneksel 

yaklaşımla tasarlanan hattın etkinliği %83 iken; önerilen yaklaşımın çözümüne göre tasarlanan 

hattın etkinlik değeri ise %97,65’tir. Örnek probleme ilişkin elde edilen tüm bu sonuçlar 

önerilen çoklu görev atamalı matematiksel programlama modelinin ürettiği çözümlerin 

başarısını ortaya koymaktadır. 

SONUÇ 

Bu çalışmada, daha önceki çalışmalarda yer almayan ve çevrim süresinin 

minimizasyonunun hedeflendiği, çoklu görev atamalı bir matematiksel programlama modeli 

önerisi sunulmuştur. Çoklu görev atama yaklaşımı, öncelik ilişkileri ve işlerin bölünememesi 

varsayımları gözetilmek şartıyla, bazı görevlerin birden fazla istasyonda yer almasına müsaade 

edilmesini temel almaktadır. Bu yaklaşım, özellikle uzun görev sürelerinin yoğunlukta olduğu 

montaj hatlarında çevrim süresinin düşürülerek üretim oranının üst seviyelere çıkarılmasında en 

etkin yöntemlerden birisidir.  

Bu çalışmanın amacı, çoklu görev atama yaklaşımının montaj hattı dengeleme 

problemlerinde sağladığı kazanımları somut olarak ortaya koymak ve problemin çözümü için 

etkin bir kesin çözüm önerisi sunmaktır. Çalışmanın ilk bölümünde çoklu görev atama 

yaklaşımına ilişkin geniş bir bilgilendirme yapılmıştır. İkinci bölümde ise çoklu görev atama 

yaklaşımının kullanıldığı ve çevrim süresinin minimizasyonunu hedefleyen yeni bir 

matematiksel programlama modeli önerisine yer verilmiştir. Ayrıca bu bölümde sunulan bir 

örnek problem yardımıyla, geliştirilen matematiksel modelin ürettiği sonuçlar ile geleneksel 

yaklaşımların ürettiği sonuçlar karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.  

Bu çalışma sonucunda çoklu görev atama yaklaşımının hat dengeleme çalışmalarında 

sağladığı kazanımlar açıkça ortaya konularak, literatüre yeni bir matematiksel programlama 

modeli kazandırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, önerilen yaklaşım ve çözüm önerisi sayesinde, 

yüksek verimlilikteki üretim hatlarının tasarlanması sürecinde; üretim oranında önemli 

iyileştirmeler,  mevcut işgücü ve üretim süresinin verimli kullanımı ve atıl sürelerin minimize 

edilmesi açısından önemli kazanımlar elde edildiğini göstermiştir. İlerleyen çalışmalarda ise 

önerilen matematiksel modelin geniş kapsamlı bir örnek uygulamanın çözümünde kullanılması 

ve elde edilen sonuçların ayrıntılı olarak analiz edilmesi planlanmaktadır.  
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Özet 

Sabit iş çizelgeleme problemleri en büyük tümleşik optimizasyon problemleri arasında 

yer almaktadır. Sabit iş çizelgeleme problemlerinin farklı bir tipi olarak kabul edilen 

Operasyonel Sabit İş Çizelgeleme, tümleşik optimizasyon ve üretim yönetiminde çok önemli bir 

alana sahiptir. Bu çizelgeleme probleminde amaç atanan işlerin ağırlığını maksimum yapmak 

olabileceği gibi, atanan iş sayısını maksimum yapmak veya maksimum tamamlanma zamanını 

minimum yapmak olabilir. Bu amaçlar tek başlarına seçilebileceği gibi çok amaçlı çözümler 

için birden fazla amaç seçilebilir. Bu çalışmada amaç, atanan işlerin toplam ağırlığının 

maksimum yapılması olarak seçilmiştir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için melez genetik 

algoritma önerilmiştir. Genetik algoritma operatörlerine tavlama benzetimi algoritmasının en iyi 

çözüme hızlı ulaşma özellikleri eklenerek yeni bir algoritma geliştirilmiştir. Geliştirilen 

algoritma Tavlama Benzetmi (SA) ve Dal-Sınır (B&B) algoritmaları ile test edilmiştir. Test 

problemleri neticesinde melez genetik algoritmanın etkin sonuçlar verdiği gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sabit İş Çizelgeleme, Genetik Algoritmalar, Tavlama Benzetimi 

SOLVING THE OPERATIONAL FIXED JOB SCHEDULING PROBLEMS USING HYBRID GENETIC 

ALGORITHM 

Abstract 

Fixed job scheduling problems are among the largest integrated optimization problems. 

Operational Fixed Job Scheduling which is considered as a different type of fixed job 

scheduling problem, has very important area of integrated management and production 

optimization. In this scheduling problem, the purpose may be to maximize the weight of the 

assigned jobs, to maximize the number of assigned jobs or to minimize the maximum 

completion time. These objectives may be selected individually, and in multi-purpose solutions 

can be selected for more than one purpose. The aim of this study was selected as the maximum 

of the total weight of assigned jobs. A hybrid genetic algorithm is proposed in order to achieve 

this objective. A new algorithm has been developed by adding features quickly reach the best 

solution of simulated annealing algorithm to genetic algorithm operators. This algorithm was 

tested with simulated annealing (SA) and branch-and-bound (B&B) algorithm. As a result of 

testing problems; hybrid genetic algorithm has been shown to yield effective results. 

Key Words: Fixed Job Scheduling, Genetic Algorithms, Annealing Simulation 
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GİRİŞ 

Çizelgelemede amaç, işlem görecek olan işlerin hangi makinalar tarafından ve hangi 

zaman aralıklarında yapılacağının belirlenmesidir. Sonuç, makinalarda işlem gören işlerin 

sırasını, başlangıç ve tamamlanma zamanlamalarını gösteren bir çizelgedir. 

Çizelgeleme, hem imalat hem de servis endüstrisinde önemli rol oynayan bir karar 

verme işlemidir. Üretim, satın alma, dağıtım, ulaştırma, bilgi işlem ve haberleşme gibi birçok 

alanda yaygın olarak kullanılır (Baker, 1974). Çizelgeleme yardımıyla işletmelerde 

matematiksel veya sezgisel teknikler yardımı ile işlerin gerçekleştirilmesinde sınırlı kaynakların 

uygun şekilde tahsis edilmesine yardımcı olur. Kaynakların uygun tahsisi, işletmelerin 

amaçlarını en uygun şekilde gerçekleştirmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına imkan sağlar. 

Birçok imalat veya montaj ortamlarında işler çok farklı makinalar üzerinde işlenebilir. 

Tüm işlerin işlem sıralarının aynı olması durumunda yani tüm işler aynı makinaları aynı sırada 

takip ediyorlar ise bu ortam akış tipi olarak adlandırılır. Buna karşın, işlenmek üzere sabit bir 

başlangıç ve bitiş zamana sahip işlerin ve belirli sayıda makinelerin bulunduğu bir vardiyada, 

işlerin hangi sırada ve hangi makinalarda işleneceğini gösteren çizelgelenme tekniği de sabit iş 

çizelgeleme olarak tanımlanır. İşlerin işlem süreleri makinadan makinaya değişebilir (Kaya ve 

Engin, 2009).  

I. LİTERATÜR ÖZETİ 

Çizelgeleme problemleri kombinatoryal optimizasyon problemleri sınıfından olduğu 

için optimal çözümlerini bulmak oldukça zordur. Genellikle küçük boyutlu ve tek ölçütlü 

problemler için optimal çözümler bulunabilir. Tek makinalı iki ölçütlü bir çizelgeleme problemi 

için Van Wassenhove and Gelders (1980), (pseudo-polinom algoritma) ve Chen and Bulfin 

(1990) tarafından (polinom algoritma) iki algoritma geliştirilmiştir. Bu algoritmaların her ikisi 

de iki ölçütlü problem için etkin çözüm seti üretir. Van Wassenhove and Gelders (1980)’in 

yaklaşımı ile 50 işe kadar olan problemlerin çözümü gösterilmiştir. Dileepan and Sen (1988), 

Sen and Gupta (1983) ile Sen et al. (1989)’nin algoritmalarında parametrik yaklaşım kullanarak 

tüm etkin çözümler üretilebileceğini göstermişler. Fakat dal ve sınır algoritmasının yapısından 

dolayı bu algoritmalar polinom veya pseudo-polinom algoritmalar değildir. Çok ölçütlü 

problemler daha karmaşık olduğu için bu konudaki literatür tek ölçütlülere göre oldukça azdır. 

Fakat bir çok uygulamalarda bir çizelgenin değişik ölçütlere göre iyi olup olmadığının 

ölçülmesinde yarar vardır. Optimal çözümlerin bulunmadığı durumda, karar vericiye değişik alt 

optimum çözümleri sunmak esneklik sağlar. Çok ölçütlü problemler için geniş çaplı beş literatür 

tarama makalesi yayınlanmıştır. İki ölçütlü statik çizelgeleme ile ilgili Dileepan and Sen (1988), 

tarafından yapılan çalışmada onaltı makale incelenmiştir. Çalışmada, yazarlar çizelgeleme 

problemlerini iki sınıfa ayırmışlardır. Birinci sınıfta; ölçütlerden bir tanesi amaç fonksiyonu 

olarak alınırken diğeri kısıt olarak alınmakta, ikinci sınıfta ise; çizelge uygun olmak şartıyla her 

iki ölçütte amaç fonksiyonunu oluşturmaktadır. Çok ölçütlü tek makinalı çizelgeleme üzerinde 

bir başka çalışma Fry et al. (1989) tarafından yapılmıştır. Tek ve paralel makinalı çok ölçütlü 

çizelgeleme ile ilgili bir literatür taraması da Eren and Güner (2002) tarafından yapılmıştır. 

Nagar et al. (1995) ise, tek ve çok makinalı sistemlerde yapılan iki ve çok ölçütlü çizelgeleme 

çalışmalarına ait bir literatür araştırması yapmışlardır. Çalışmalarında bir sınıflandırma şeması 

geliştirerek çalışmaları değerlendirmişlerdir. T’kindt and Billaut (2001), çalışmalarında çok 

ölçütlü çizelgeleme problemlerin çözümünde çok amaçlı optimizasyon teorisi bağlantısına işaret 

ederek, karar analizi kavramlarına göre üstesinden gelinmesi mümkün, çok ölçütlü çizelgeleme 

problemlerinin çözümü için genel bir yapı vermişlerdir. 
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Son yıllarda çizelgeleme problemlerini çözmek için birçok çalışma yapılmıştır. 

Akgöbek (2012), operasyonel sabit iş çizelgeleme problemlerini çözmek için hem genetik 

algoritmalardan hem de tavlama benzetimi algoritmalarını ayrı ayrı kullanmış ve sonuçlarını 

birbirleriyle test etmiştir.  Nui vd. (2013) çok amaçlı (tamamlanma zamanı, gecikme ve 

ortalama akış süresi) atölye tipi çizelgeleme problemini çözmek için yeni zeki bir algoritma 

geliştirmiştir. Bu çalışmada yazarlar, Pareto optimal sonuçları bulmak için yeni bir yaklaşım 

önermişlerdir. Hanafi ve Kozan (2014) demiryolu işçilerinin çizelgeleme problemi için bir 

matematiksel model ve algoritma geliştirmişlerdir. Bu model ve algoritmanın amacı toplam 

boşta geçiş sürelerini en aza indirerek çalışanların görev sayısını en aza indirmektir. Bu 

çalışmada önerilen problemi çözmek için tavlama benzetimi algoritmasını kullanmışlardır.   

Xiao ve Konak (2015), çoklu zaman periyodu altında zamana bağlı trafik şartlarını göz 

önünde bulundurarak yeşil araç rotalama ve çizelgeleme problemini çalışmışlardır. Bu 

çalışmada yazarlar, doğrusal kısıtlar ve hiyerarşik amaçlar ile karma tamsayılı programlama 

modeli geliştirmişlerdir. Amaç fonksiyonu, ağırlıklandırılmış gecikmeler ve karbondioksit 

salınımını minimize etmek olarak seçilmiştir.  

Xiao vd. (2016), çoklu kısıtlar ile paralel makineler üzerinde bir melez Lagrangian ve 

tavlama benzetimi algoritması geliştirmişlerdir. Bu çalışmada amaç, birçok kısıt altında (makine 

nitelikleri ve öncelikleri, hazırlık zamanları, toplam elde stok tutma maliyeti, hazırlık ve makine 

maliyetleri vb)  makine arızaları olmaksızın her bir işin makinelere atanma sırasını ve üretim 

miktarlarını belirlemek olarak belirlenmiştir.  

Kundakçı ve Kulak (2016), tamamlanma zamanını minimize etmek için verimli bir 

melez genetik algoritma geliştirmişlerdir. İşlerin random olarak gelişleri, makine bozulmaları ve 

işlem zamanlarındaki değişimler gibi dinamik olaylar statik atölye tipi çizelgeleme probleminde 

ihmal edilmektedir. Yazarlar bu tür özellikleri içeren dinamik problemleri çözmek için bir 

algoritma önermişlerdir. 

Pechac ve Saga (2016), genetik algoritmanın bir kombinasyonu olan melez bir 

algoritma geliştirmişlerdir. Bu algoritmada, yerel araştırma metodunun parametrelerini kontrol 

etmişlerdir. Li ve Gao (2016), dengeli arama ve çıkarma için Tabu Arama algoritmasının yerel 

iyileştirme yeteneği ile genetik algoritmaların popülasyon tabanlı evrimsel arama yeteneğini 

birleştirdikleri yeni bir metot geliştirmişlerdir. Amaç olarak tamamlanma zamanının minimize 

etmeye çalışmışlardır.  

SABİT İŞ ÇİZELGELEME  

Sabit iş çizelgeleme problemleri sabit geliş ve teslim zamanlı işlerin paralel özdeş 

makinelerde aralıksız olarak çizelgelenmesi sabit iş çizelgeleme olarak tanımlanmaktadır. Sabit 

iş çizelgeleme problemleri taktiksel ve operasyonel olmak üzere iki alt gruba ayrılmaktadır 

(Eliiyi ve Azizoğlu, 2006). Sabit geliş ve teslim zamanlı işlerin sabit maliyetli paralel özdeş 

makineler üzerinde çizelgelenmesi ve maliyet minimizasyonu amaçlı problemleri taktiksel, her 

işin belirli bir değer ile ağırlıklandırılması üzerine toplam kâr maksimizasyonu amaçlı 

problemleri ise operasyonel sabit iş çizelgeleme olarak tanımlanmaktadır. Bu problemler NP-

zor problem tipi kapsamındadır. Bu problemlerin çözümünde klasik ve meta sezgisel yöntemler 

olmak üzere birçok sezgisel yöntemler kullanılmaktadır. Meta sezgisel yöntemlerin sabit iş 

çizelgeleme problemlerinde kullanımı kısıtlı sayıdadır.  

• Operasyonel sabit iş çizelgeleme problemlerinin yapısı ile ilgili varsayımlar aşağıda 

verilmiştir:   
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• Bütün sayısal veriler (hazırlık zamanı, işlem zamanı, ağırlık vb.) tamsayıdır, 

• İşlerin ve makinelerin sayısı ile işlerin hazırlık, işlem, başlama zamanları ve ağırlıkları 

bilinir ve sabittir,  

• Her bir makinede aynı anda sadece bir iş işlenebilir,  

• Gelen işleri işlemek üzere bütün makineler hazırdır, 

• Makinelerde arıza meydana gelmez,  

• Bütün makineler paralel ve özdeştirler 

Operasyonel sabit iş çizelgeleme problemi ile ilgili ilk çalışmayı Kolen ve Kroon (1991) 

yapmışlardır. Yazarlar, çalışmalarında, bir hava limanına gelen uçağın inişi ile bakım hizmeti 

görüp limanı terk etmesi sürecini incelemişlerdir. Amaç, uçağın gecikmesini önleyecek sabit 

aralıklı bakım sürecini planlamaktır. Araştırmada, uçaklar işi temsil etmekte ve bakım süreci de 

makinede işlerin operasyona tabi tutulması olarak kabul edilmiştir.  

Bir diğer çalışmada, Wolfe ve Sorenson (2000) tarafından yapılmıştır. Yazarlar, dünya 

uydularının çizelgelenmesini, operasyonel sabit iş çizelgeleme problemi olarak kabul 

etmişlerdir. Amaç, yeryüzünden uydulara verilerin gönderilip tekrar cevap alınması sürecinde, 

çakışmaları önleyip, uydulardan maksimum verimi elde etmektir. 

Çizelgeleme problemlerinin en iyi çözümü, dal-sınır, dinamik programlama veya 

tamsayılı programlama gibi yöntemler ile bulunabilir. Ancak bu yöntemleri uygulamak için hem 

güçlü bilgisayarlara hem de çok fazla hesaplama zamanına ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda 

yeni sezgisel teknikler geliştirilmiştir. Bu sezgiseller; genetik algoritma, tavlama benzetimi, tabu 

arama ve karınca kolonisi gibi yaklaşımlardır. 

Tavlama benzetimi, kombinatoryal optimizasyon problemleri için iyi çözümler veren 

olasılıklı bir arama yöntemidir. “Tavlama Benzetimi” ismi, katıların fiziksel tavlanma süreci ile 

olan benzerlikten ileri gelmektedir  (Kirkpatrick ve ark,1983 ve Cherny 1985). Bu metot bugüne 

kadar farklı alanlardaki birçok eniyileme problemine başarıyla uygulanmıştır. Tavlama 

benzetimi, bir katının minimum enerji durumu elde edilene kadar yavaş yavaş soğutulduğu 

fiziksel tavlama sürecini taklit eden olasılıklı bir arama yöntemidir. Bu yöntem ile üretilen 

çözümler sırasının amaç fonksiyon değerleri genel bir azalma eğilimindedir. Fakat bazı 

durumlarda amaç fonksiyonu değerleri yüksek olan çözümler de kabul edilebilmektedir. 

Tavlama benzetiminin kombinatoryal eniyileme problemleri için optimuma yakın çözümler 

veren kullanışlı bir yöntem olarak kabul edilmektedir (Aarts and Jan, 1989). 

Tabu arama, kombinatoryal optimizasyon problemlerini çözmek için geliştirilmiş bir 

sezgisel tekniktir ve başka metotlarla birlikte kullanılarak, bu metotları yerel optimum tuzağına 

düşmekten koruyan uyarlanabilir bir yaklaşımdır (Glover, 1989,1990; Glover ve Laguna, 1997).  

Tabu aramada başlangıç çözümü rassal olarak seçilebileceği gibi, başlangıç çözümünün 

belirlenmesinde herhangi başka bir algoritma da kullanılabilir. Hareket mekanizması ise, 

mevcut çözümde yapılan bir değişiklikle elde edilebilecek yeni çözümleri belirler ve mümkün 

hareketler, mevcut çözümün tüm komşularını oluşturur. Büyük boyutlu problemlerde aramanın 

erken safhalarında amaç fonksiyon değerinde hızlı bir düşüş olabilirken aramanın sonuna doğru 

ise bu düşüş daha yavaştır.  

Genetik algoritmalar, tavlama benzetimi ve tabu aramadan daha geneldir. Tavlama 

benzetimi ve tabu arama, genetik algoritmaların özel durumlarıdır. Genetik algoritmaların 

öncüleri Holland (1975), De Jong (1975) ve Goldberg (1989)’dir. Genetik algoritmada çözüm 

uzayı, dizi veya kromozom olarak gösterilen aday çözümlerden oluşturulmaktadır. Her 

kromozomun bir amaç fonksiyonu değeri yani uygunluk değeri bulunmaktadır. Seçilen bir 
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kromozom kümesi ve bunların uygunluk değerleri bir yığın oluşturmaktadır. Genetik 

algoritmanın her iterasyonunda üretilen bir yığın hacmi, o iterasyonun neslini oluşturur. 

Genetik algoritmalar çizelgeleme problemlerine uygulandığında çizelgeler bir yığının 

üyeleri veya bireyleri olarak dikkate alınır. Her bireyin uygunluğu vardır. Bir bireyin uygunluğu 

ilgili problemin amaç fonksiyon değeri ile ölçülür. Yöntem iteratif olarak çalışır ve her iterasyon 

bir nesile karşılık gelir. Bir neslin genişliği önceki nesilden yaşayan bireyler ile önceki neslin 

çocuklarından (veya yeni çizelgelerden) oluşur. Algoritmada nesile karşılık gelen yığın genişliği 

bir iterasyondan diğerine genellikle sabittir. Çocuklar önceki neslin bir bölümüne ait bireylerin 

mutasyonu ve çaprazlaması ile elde edilir. Bireyler, kromozomlar olarak ifade edilir. Çok 

makinalı bir sistemde bir kromozom alt kromozomlardan oluşur. Bu kromozomların her biri bir 

makina üzerindeki iş sırası ile ilgilidir. Bir aile kromozomundaki bir mutasyon, ilgili sıradaki 

eşdeğer iş çiftlerin yer değiştirmesine eşdeğer olabilir. Her nesilde uygunluğu yüksek olan 

bireyler çoğalırken düşük olanlar ölür. Yeni neslin oluşumunu belirleyen doğum, ölüm, üreme 

sürecçleri karmaşık olabilir ve genellikle mevcut nesil bireylerinin uygunluk seviyelerine 

bağlıdır. 

Karınca kolonisi, farklı kombinatoryal optimizasyon problemlerin çözümünde 

kullanılabilen genel amaçlı sezgisel bir algoritmadır. Karınca sisteminde, arama aktiviteleri, 

gerçek karıncaların karakteristiklerini taklit eden basit temel yeteneklere sahip "karınca" olarak 

adlandırılan ajanlara yaptırılmıştır. Gerçek karıncaların davranışlarına ilişkin araştırmalar 

çalışmanın büyük bir kısmını oluşturur. Bu çalışmalarda üzerinde durulan problemlerden biri de 

karıncalar gibi neredeyse kör olan hayvanların kolonileri içinde besin kaynaklarından geriye 

doğru en kısa yolu nasıl bulduklarıdır. Yollan gösteren ve nereye gidileceğine karar vermekte 

kullanılan medya, fenomen izden oluşur. Hareket eden bir karınca, yolu belirlemek üzere bir 

miktar (değişen miktarlarda) fenomeni yüzeye bırakır. Tek başına bir karınca genellikle rassal 

olarak hareket etmesine rağmen, yola daha önceden bırakılan bir miktar fenomen ize rastlarsa 

bu karınca bunu inceler ve bunu takip edip etmemeye karar verir bu yolla da fenomen izi kendi 

fenomeni ile güçlendirir. Bu kollektif davranış, bir oto katalitik davranış formudur, karıncalar 

izi daha çok takip ederlerse, bu iz takip edilmek için daha çekici bir hale gelir. Bu proses bu 

yüzden pozitif geri besleme olarak adlandırılır. Bir karıncanın bir yolu seçme olasılığı, o yoldan 

daha önceden geçen karıncaların sayısı arttıkça artar (Dorigo et al., 1996; Michel R., 

Middendorf M., 1999). 

Operasyonel sabit iş çizelgeleme problemine ait tamsayılı matematiksel model 

aşağıdaki gibi tanımlanabilir (Bouzina & Emmons, 1996): 

Bütün makinelere atanan işlerin toplam ağırlıkları:  

TW = max∑ ∑ wjkxjk
n
j=1

m
k=1  ∀k ∈ {1,2,… ,m}, ∀j ∈ {1,2,… , n}   (1) 

Bütün makinelere atanan işlerin sayısı: 

NPJ = max∑ ∑ xjk
n
j=1

m
k=1  ∀k ∈ {1,2,… ,m}, ∀j ∈ {1,2,… , n}   (2) 

Maksimum tamamlanma zamanı: 

Cmax =  min {max
j=1,n

max
k=1,m

{cjk}}  ∀j ∈ {1,2,… , n}, ∀k ∈ {1,2,… ,m}    (3) 

Herbir iş sadece bir makinede işlenebilir: 

∑ xjk   ≤ 1              
n
j=1  ∀k ∈ {1,2,… ,m}, ∀j ∈ {1,2,… , n}    (4) 
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Herbir makine aynı anda sadece bir iş işleyebilir: 

∑ xjk   ≤ 1
m
k=1  ∀k ∈ {1,2,… ,m}, ∀j ∈ {1,2,… , n}     (5) 

Modelin karar değişkenleri: 

xjk = {
1, Eğer j işi k makinesine atanmış ise        
0, Eğer j işi k makinesine atanmamış ise  

 ∀j, k    (6) 

Burada, (4) nolu denklem herbir işin sadece bir makinede işlenebileceğini, (5) nolu 

denklem ise herbir makine aynı anda birden fazla iş işlenemeyeceğini göstermektedir. (6) nolu 

denklem işin makeye atanıp atanmadığı göstermektedir. Amaç fonksiyonu (Zmax) olarak 

makinelere atanan işlerin toplam ağırlıkları seçilmiştir. 

II. AMPİRİK ANALİZ 

A. GENETİK ALGORİTMALAR 

Genetik algoritmalar (GA) günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan çözümü yapılamayan 

veya optimum sonucunun hesaplanması çok zaman alan karmaşık problemlerin çözümünde 

kullanılan bir tekniktir. 1970’li yıllarda Michigan Üniversitesi’nden John Holland tarafından 

geliştirilmiştir.  

GA, doğal seçim ilkelerine dayanan bir arama ve optimizasyon yöntemi olarak ifade 

edilmektedir. Temel ilkeleri John Holland tarafından ortaya atılmış olan genetik algoritmalar 

hakkında birçok bilimsel çalışma yayınlanmıştır. Genetik algoritmalar, fonksiyon 

optimizasyonu, çizelgeleme, mekanik öğrenme, tasarım, hücresel üretim gibi bütün mühendislik 

alanlarında başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. 

Canlıların yapılarında var olan birtakım özellikler bilgisayar ortamında taklit edilerek 

yeni modeller geliştirilmeye ve bu modeller için de çözümler bulunmaya çalışılmaktadır. Bu 

modellerin birisi olan genetik algoritmalar canlıların çevreye uyum ve genetik özelliklerinin 

araştırılmasıyla geliştirilmiş bir optimizasyon tekniğidir (Kömür ve Altan, 2001). Olasılık 

kurallarına göre çalışan genetik algoritmalar, sadece amaç fonksiyonuna gereksinim duyarlar. 

Çözüm uzayının tamamını değil belirli bir kısmını tararlar. Böylece, etkin arama yaparak çok 

daha kısa bir sürede çözüme ulaşırlar (Goldberg, 1989). Diğer bir önemli özellikleri ise 

çözümlerden oluşan popülasyonu eş zamanlı incelemeleri ve böylelikle yerel en iyi çözümlere 

takılmamalarıdır.  

GA mühendislik problemlerinde amaç fonksiyonunun optimum değerini veya buna en 

yakın değeri bulmaya çalışırlar. GA problemin yapısına bakmaksızın çok karmaşık 

optimizasyon problemleri için bile çözüm bulabilirler. Problemin karmaşıklığı genetik 

algoritmalar için hiç önemli değildir. Genetik algoritmaların ihtiyaç duyduğu şey problemin 

karar değişkenlerinin uygun bir yöntemle kodlanması ve neyin iyi olduğunu genetik algoritmaya 

belirtmek üzere tasarlanan bir uygunluk (amaç) fonksiyonudur. Genetik algoritmalar çözüm 

uzayını taramaya bir topluluk ile başladıkları için global optimum çözüme yaklaşmak diğer 

yöntemlere göre daha kolay olmaktadır.  

B. GENETİK ALGORİTMALARIN ÖZELLİKLERİ 

Temel olarak GA her adımda bir önceki nesilden yeni bireyler oluşturarak amaç 

fonksiyonunun optimum değere yaklaşmasını sağlamak ve belli kısıtları da sağlayarak amaç 

fonksiyonunun en uygun değerini elde etmektir. 
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GA ile diğer sezgisel yöntemlerden arasındaki farklar aşağıda verilmiştir: (Biroğul, 2005). 

1. GA parametreler yerine parametre kodlarıyla uğraşır. 

2. GA tek bir alana bağlı kalarak çözüm aramaz, yığının tamamında çözümü arar. 

3. GA amaç sapma değerleri ve diğer hata faktörleri yerine kendi işlevini kullanır. 

4. GA belirli ve kesin yöntemler kullanmak yerine rastlantısal operatörler kullanır. 

C. GENETİK ALGORİTMALARIN OPERATÖRLERİ 

Genetik Algoritmalarda kullanılan operatörler, var olan popülasyon üzerine uygulanan 

işlemler olarak tanımlanabilir. Bu işlemlerin amacı daha iyi özelliklere sahip yeni nesiller 

üretmek ve aranan en iyi çözüm alanını genişletmektir. Standart olarak üç operatör 

kullanılmaktadır: üreme, çaprazlama, mutasyon. 

Üreme operatörü, başlangıç popülasyonunda rastsal olarak üretilen kromozomların 

uygunluk değerlerine göre yeni bir popülasyon oluşturma işlemidir. Bu işlem, ilerleyen 

jenerasyonlarda daha yüksek uygunluk değerlerine sahip bireylerin oluşmasını sağlar. Üreme 

işlemi belli bir seçme kriterine göre bireylerin seçilip yeni kuşağın oluşturulması işlemidir. 

Seçme kriterleri uyumluluğu esas alarak birbiriyle uyumlu olan bireyleri seçer. Daha sonra 

çaprazlama ve mutasyon uygulanacak olan bireylerden daha uyumlu yeni bireylerin ortaya 

çıkması olasıdır. Bireylerin tamamı uyumluluğa göre seçilebilir veya bir kısmı rasgele seçilerek 

yeni kuşağa aktarılabilir (Engin ve Fığlalı, 2002). 

Çaprazlama operatörü Genetik Algoritmalardaki en önemli operatördür. Rastgele 

seçilen iki kromozomun yapıları kullanılarak yeni bir nesil oluşturulması esasına dayanır. 

Çaprazlama işlemi genel olarak ikili dizilerin parçalarının değiştirilmesi şeklinde 

gerçekleştirilir.  

Mutasyon operatörü Genetik Algoritmalarda karar verici olarak ikinci derecede rol 

oynar. Amaç, varolan bir kromozomun genlerinin bir ya da bir kaçının yerlerini değiştirerek 

yeni kromozom oluşturmaktır (Goldberg, 1989).  

D. YÖNTEM   

Meta sezgisel yöntemler NP-zor kapsamındaki çizelgeleme problemlerinde uygun 

çözümlere ulaşmak için kullanılan genelde popülasyon tabanlı algoritmalardır. Bu 

algoritmalarda çözümleri temsil eden popülasyonlar oluşturularak kullanılan yönteme ait 

operatörler yardımıyla her adımda daha iyi bir sonuca ulaşılmaya çalışılır: Popülasyon tabanlı 

algoritmalar sınıfında yer alan genetik algoritma çözüm uzayını bir topluluk olarak taramaya 

başladığı için global optimum çözüme yaklaşmak diğer yöntemlere göre daha kolaydır.  

Genetik algoritmalar bir topluluk ile başlar ve çaprazlama, seçme ve mutasyon 

operatörlerinin uygulanmasıyla her adımda daha iyi sonuca ulaşır. Tavlama benzetimi ise yerel 

komşuluk arama yöntemine benzer diğer bir tekniktir. Bu yöntemde belirli bir başlangıç noktası 

seçilerek çözüm uzayında arama yapılır. Komşuluk yapısı geniş tutularak daha iyi sonuçlara 

ulaşılması sağlanabilir.  

Bu çalışmada, genetik algoritmaların popülasyon oluşturma, mutasyon ve çaprazlama 

operatörleri ile tavlama benzetimi algoritmasının en iyi çözüme hızlı ulaşma özellikleri 

birleştirilerek melez bir algoritma geliştirilmiştir.  
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Genetik algoritmada başlangıç popülasyonu 10 adet olacak şekilde rassal olarak üretilmiştir. Her 

problem 100 nesil ve 5 tekrar ile çözülmüştür. Kromozomlarda üreme işlemi rulet çemberi 

yöntemi seçilerek gerçekleştirilmiştir. Çaprazlama ve mutasyon işlemlerinde literatüre uygun 

olarak çaprazlama oranı %80, mutasyon oranı ise %20 olarak seçilmiştir. Tavlama benzetimi 

algoritmasında kullanılan operatörler olarak Boltzman sabiti=10.000, alfa sabiti=0,90 yer 

değiştirme operasyonu olarak swap operatörü kullanılmıştır.   

E. ÖRNEK SETLERİ 

Geliştirilen melez genetik algoritmanın verimliliğini ölçmek için çalışmada 2, 3 ve 4 

özdeş paralel makine ve 20 ve 70 iş’ten oluşan örnek setleri rassal olarak üretilmiştir. Üretilen 

örnek setlerinde n (n=20 ve 70) adet iş ve m (m=2,3 ve 4) adet özdeş paralel makine olduğu 

kabul edilmektedir.  

wj değeri j. işin ağırlığını ve pj değeri ise j. işin işlem zamanını göstermektedir.  İşin 

hazırlık zamanını rj ve tamamlanma zamanını ise dj göstermektedir. Burada, teslim zamanı 

dj=rj+pj olarak hesaplanmaktadır. 

Örnek setleri için r={1, 2}, p={1, 2} ve w={1, 2, 3} olarak seçilmiş ve üretilecek örnek 

setindeki sayıların oranı ve ağırlıkları aşağıda verilmiştir: 

 r=1 için  [0, 200] 

r=2 için  [30 – 40] %30,   

[130 – 140] %30,  

[0-29] [41-129] ve [141-200] %40 

p=1 için [5-10]  

p=2 için  [5-40] 

w=1 için  [5-10] 

w=2 için [5-40] 

w=3 için  [5-70] 

Yukarıda gösterilen şartlara göre üretilen toplam 72 adet örnek setini çözmek amacıyla 

önerilen melez algoritma (hGASA), tavlama benzetimi ve dal-sınır algoritmaları için Delphi 

programlama dili kullanılarak gerekli kodlamalar yapılmıştır. Uygunluk fonksiyonu olarak 

atanan işlerin toplam ağırlığı seçilmiştir. 

H. DİĞER ALGORİTMALARLA KARŞILAŞTIRMA 

Yeni algoritmanın performansını test etmek amacıyla tavlama benzetimi ve dal-sınır 

algoritmaları kullanılmıştır ve elde edilen en iyi sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. Karşılaştırmada 

atanan toplam iş sayısı, toplam tamamlanma zamanı, atanan işlerin toplam ağırlıkları ve işlem 

zamanları ölçü olarak kullanılmıştır. 
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Tablo 1:  Geliştirilen melez algoritma, Tavlama Benzetimi ve Dal-Sınır Algoritmalarının en iyi 

sonuçları (n=20) 

 

Yeni Geliştirilen 

Algoritma  

(hGASA) 

Tavlama Benzetimi Dal Sınır (B&B) 

Ornek Tanımı 

(n x m x r x d x w) 

Atanan  

iş sayısı 
Cmax Zmax 

Atanan  

iş sayısı 
Cmax Zmax 

Atanan  

iş sayısı 
Cmax Zmax 

20 x 2 x 1 x 1 x 1 10 208 79 9 205 72 9 208 68 

20 x 2 x 1 x 1 x 2 11 209 288 11 209 279 10 209 271 

20 x 2 x 1 x 1 x 3 10 206 447 8 206 356 10 206 456 

20 x 2 x 1 x 2 x 1 10 200 70 11 200 71 11 200 76 

20 x 2 x 1 x 2 x 2 10 196 232 10 196 240 10 196 197 

20 x 2 x 1 x 2 x 3 11 205 464 11 205 464 10 200 376 

20 x 2 x 2 x 1 x 1 8 188 62 8 189 66 8 189 62 

20 x 2 x 2 x 1 x 2 7 199 206 6 199 192 7 199 181 

20 x 2 x 2 x 1 x 3 7 210 322 7 210 305 7 210 321 

20 x 2 x 2 x 2 x 1 10 198 70 10 198 73 10 198 71 

20 x 2 x 2 x 2 x 2 6 198 154 6 204 150 6 161 145 

20 x 2 x 2 x 2 x 3 9 172 436 8 172 412 9 149 369 

20 x 3 x 1 x 1 x 1 8 203 68 9 207 74 9 207 73 

20 x 3 x 1 x 1 x 2 10 210 264 10 210 250 10 209 215 

20 x 3 x 1 x 1 x 3 12 201 500 12 201 481 11 204 417 

20 x 3 x 1 x 2 x 1 13 205 86 12 205 80 12 205 77 

20 x 3 x 1 x 2 x 2 12 180 338 11 184 355 12 180 326 

20 x 3 x 1 x 2 x 3 14 203 720 14 203 720 14 203 644 

20 x 3 x 2 x 1 x 1 10 210 80 10 210 81 10 200 75 

20 x 3 x 2 x 1 x 2 6 204 185 7 204 179 7 190 162 

20 x 3 x 2 x 1 x 3 9 209 408 7 206 383 9 206 398 

20 x 3 x 2 x 2 x 1 13 200 109 13 200 110 12 200 99 

20 x 3 x 2 x 2 x 2 10 163 234 10 163 219 10 153 214 

20 x 3 x 2 x 2 x 3 11 207 487 11 207 485 11 207 449 

20 x 4 x 1 x 1 x 1 15 207 104 15 207 104 15 207 100 

20 x 4 x 1 x 1 x 2 13 207 353 13 207 311 13 207 310 

20 x 4 x 1 x 1 x 3 13 202 566 14 210 316 13 202 543 

20 x 4 x 1 x 2 x 1 15 201 114 16 201 120 15 199 114 

20 x 4 x 1 x 2 x 2 13 210 311 13 204 300 13 204 238 

20 x 4 x 1 x 2 x 3 16 206 693 16 206 683 15 206 620 

20 x 4 x 2 x 1 x 1 13 205 98 12 203 91 12 203 89 

20 x 4 x 2 x 1 x 2 12 210 294 12 210 268 11 176 251 

20 x 4 x 2 x 1 x 3 11 203 486 10 203 422 11 173 412 

20 x 4 x 2 x 2 x 1 15 190 116 15 190 116 14 190 108 

20 x 4 x 2 x 2 x 2 16 207 411 16 207 416 16 207 373 

20 x 4 x 2 x 2 x 3 12 206 484 12 206 465 12 206 387 

Ortalama 11.14 201.06 287.19 10.97 201.31 269.69 10.94 196.36 257.97 

n=20 için yeni geliştirilen melez algoritma ile tavlama benzetimi algoritmaları 

karşılaştırıldığında amaç fonksiyonuna (Zmax) göre melez algoritma 36 örnek setinden 22 adet 

örnek setinde en yüksek değere ulaşırken, tavlama benzetimi algoritması 10 adet örnek setinde 

en yüksek değere ulaşmıştır. 4 adet örnek setinde de aynı sonuç bulunmuştur. Maksimum 

tamamlanma (Cmax) zamanlarına göre melez algoritma 5 adet örnek setinde minimum değere 
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ulaşırken, tavlama benzetimi algoritması 4 adet örnek setinde minimum değere ulaşmıştır.  27 

örnek setinde de aynı sonuç bulunmuştur. Atanan toplam iş sayısına göre melez algoritma 9 adet 

örnek setinden en yüksek değere ulaşırken, 5 adet örnek setinde tavlama benzetimi algoritması 

en yüksek değere ulaşmış ve 22 örnek setinde de aynı sonuçlar bulunmuştur. 

Yeni geliştirilen melez algoritma ile dal-sınır algoritmaları karşılaştırıldığında amaç 

fonksiyonuna (Zmax) göre melez algoritma 36 örnek setinden 30 adet örnek setinde en yüksek 

değere ulaşırken, dal-sınır algoritması 4 adet örnek setinde en yüksek değere ulaşmıştır. 2 adet 

örnek setinde de aynı sonuç bulunmuştur. Maksimum tamamlanma (Cmax) zamanlarına göre 

melez algoritma 3 adet örnek setinde minimum değere ulaşırken, dal-sınır algoritması 13 adet 

örnek setinde minimum değere ulaşmıştır.  20 örnek setinde de aynı sonuç bulunmuştur. Atanan 

toplam iş sayısına göre melez algoritma 10 adet örnek setinden en yüksek değere ulaşırken, 3 

adet örnek setinde dal-sınır algoritması en yüksek değere ulaşmış ve 23 örnek setinde de aynı 

sonuçlar bulunmuştur. 

n=20 için elde edilen tüm örnek setlerine ait Zmax değerleri Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 1. N=20 için Zmax değerleri 
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Tablo 2:  Geliştirilen melez algoritma, Tavlama Benzetimi ve Dal-Sınır Algoritmalarının 

sonuçları (n=70) 

 

Yeni Geliştirilen 

Algoritma  

(hGASA) 

Tavlama Benzetimi Dal Sınır (B&B) 

Ornek Tanımı 

(n x m x r x d x w) 

Atanan  

iş sayısı 
Cmax Zmax 

Atanan  

iş sayısı 
Cmax Zmax 

Atanan  

iş 

sayısı 

Cmax Zmax 

20 x 2 x 1 x 1 x 1 14 203 101 13 203 113 11 210 91 

20 x 2 x 1 x 1 x 2 17 204 353 16 204 353 15 209 367 

20 x 2 x 1 x 1 x 3 20 209 855 18 209 678 20 209 761 

20 x 2 x 1 x 2 x 1 17 205 122 15 207 114 16 207 125 

20 x 2 x 1 x 2 x 2 23 200 483 18 207 418 19 207 438 

20 x 2 x 1 x 2 x 3 17 201 637 14 207 567 14 195 557 

20 x 2 x 2 x 1 x 1 16 210 107 13 210 91 12 210 91 

20 x 2 x 2 x 1 x 2 13 202 265 10 210 234 10 201 295 

20 x 2 x 2 x 1 x 3 18 207 564 14 207 460 12 207 531 

20 x 2 x 2 x 2 x 1 19 203 153 18 203 144 16 203 134 

20 x 2 x 2 x 2 x 2 19 206 357 16 206 370 16 206 374 

20 x 2 x 2 x 2 x 3 17 206 621 13 206 570 13 206 598 

20 x 3 x 1 x 1 x 1 22 202 174 21 206 163 20 206 156 

20 x 3 x 1 x 1 x 2 20 210 378 14 210 314 16 210 355 

20 x 3 x 1 x 1 x 3 20 199 766 16 200 568 18 208 725 

20 x 3 x 1 x 2 x 1 30 207 240 26 207 214 29 207 236 

20 x 3 x 1 x 2 x 2 26 195 565 20 205 463 24 195 610 

20 x 3 x 1 x 2 x 3 23 209 983 19 203 848 18 209 832 

20 x 3 x 2 x 1 x 1 18 209 139 16 209 126 17 209 131 

20 x 3 x 2 x 1 x 2 18 207 321 13 207 282 13 207 294 

20 x 3 x 2 x 1 x 3 20 208 845 17 208 681 16 208 692 

20 x 3 x 2 x 2 x 1 22 205 158 21 205 164 19 209 148 

20 x 3 x 2 x 2 x 2 26 206 561 24 210 536 24 206 585 

20 x 3 x 2 x 2 x 3 20 203 776 17 208 695 18 203 694 

20 x 4 x 1 x 1 x 1 23 207 169 21 207 161 21 207 149 

20 x 4 x 1 x 1 x 2 28 210 572 22 210 487 22 210 516 

20 x 4 x 1 x 1 x 3 26 210 910 21 210 772 23 210 907 

20 x 4 x 1 x 2 x 1 25 208 191 21 209 157 21 208 164 

20 x 4 x 1 x 2 x 2 30 210 602 24 210 591 26 210 563 

20 x 4 x 1 x 2 x 3 30 210 1149 24 208 1013 29 210 1171 

20 x 4 x 2 x 1 x 1 21 208 146 19 208 140 20 208 145 

20 x 4 x 2 x 1 x 2 22 196 485 21 210 464 19 208 433 

20 x 4 x 2 x 1 x 3 21 208 857 18 208 696 18 208 769 

20 x 4 x 2 x 2 x 1 28 208 221 25 208 200 26 208 214 

20 x 4 x 2 x 2 x 2 26 210 543 23 210 491 24 210 532 

20 x 4 x 2 x 2 x 3 25 203 959 21 203 777 22 203 866 

Ortalama 21.67 205.67 481.33 18.39 207.17 419.86 18.81 206.86 451.36 

n=70 için yeni geliştirilen melez algoritma ile tavlama benzetimi algoritmaları 

karşılaştırıldığında amaç fonksiyonuna (Zmax) göre melez algoritma 36 örnek setinden 32 adet 

örnek setinde en yüksek değere ulaşırken, tavlama benzetimi algoritması sadece 3 adet örnek 

setinde en yüksek değere ulaşmıştır. 1 adet örnek setinde de aynı sonuç bulunmuştur. 

Maksimum tamamlanma (Cmax) zamanlarına göre melez algoritma 11 adet örnek setinde 
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minimum değere ulaşırken, tavlama benzetimi algoritması 2 adet örnek setinde minimum değere 

ulaşmıştır.  23 örnek setinde de aynı sonuç bulunmuştur. Atanan toplam iş sayısına göre melez 

algoritma 36 adet örnek setinin tamamında en yüksek değere ulaşmıştır. 

n=70 için yeni geliştirilen melez algoritma ile dal-sınır algoritmaları karşılaştırıldığında 

amaç fonksiyonuna (Zmax) göre melez algoritma 36 örnek setinden 29 adet örnek setinde en 

yüksek değere ulaşırken, dal-sınır algoritması 7 adet örnek setinde en yüksek değere ulaşmıştır. 

Maksimum tamamlanma (Cmax) zamanlarına göre melez algoritma 8 adet örnek setinde 

minimum değere ulaşırken, dal-sınır algoritması 2 adet örnek setinde minimum değere 

ulaşmıştır.  26 örnek setinde de aynı sonuç bulunmuştur. Atanan toplam iş sayısına göre melez 

algoritma 35 adet örnek setinden en yüksek değere ulaşırken, 1 örnek setinde de aynı sonuçlar 

bulunmuştur. 

n=70 için elde edilen tüm örnek setlerine ait Zmax değerleri Şekil 2’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 2. N=70 için Zmax değerleri 

Her üç algoritma tarafından elde edilen sonuçların ortalama değerleri Tablo 3’te 

verilmiştir.  

Tablo 3: Elde edilen sonuçların ortalama değerleri 

 

Yeni Geliştirilen 

Algoritma  

(hGASA) 

Tavlama Benzetimi  

(SA) 

Dal Sınır  

(B&B) 

İş Sayısı  

(n) 

Atanan 

iş sayısı 
Cmax Zmax 

Atanan 

iş sayısı 
Cmax Zmax 

Atanan 

iş sayısı 
Cmax Zmax 

20 11.14 201.06 287.19 10.97 201.31 269.69 10.94 196.36 257.97 

70 21.67 205.67 481.33 18.39 207.17 419.86 18.81 206.86 451.36 
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n=20 ve n=70 için atanan iş sayısı ve atanan işlerin toplam ağırlığına göre en yüksek değerler 

melez algoritma tarafından elde edilmiştir. Tamamlanma zamanına göre dal-sınır algoritması 

sadece n=20 için minimum tamamlanma zamanını üretmiştir. 

SONUÇ 

Geliştirilen melez genetik algoritmanın verimliliğini test etmek amacıyla oluşturulan 

problem setleri önce melez algoritma ile daha sonra literatürde yer alan tavlama benzetimi ve 

dal-sınır algoritmaları ile çözülerek elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Atanan işlerin toplam 

ağırlığının maksimum yapılması performans ölçütlü sonuçlarda melez algoritmanın, hem 

tavlama benzetimi hem de dal-sınır algoritmasının sonuçlarına göre daha iyi sonuçlar verdiği 

görülmüştür. Ayrıca atanan toplam iş sayısı ve maksimum tamamlanma zamanı performans 

ölçütlerinde de geliştirilen melez genetik algoritmanın tavlama benzetimi ve dal-sınır 

algoritmalarına göre daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir.  

Önerilen melez algoritma ile literatürde yer alan örnek setleri kullanılarak çözümler yapılabilir 

ve sonuçlar bu alanda geliştirilen diğer algoritmalarla test edilebilir. 
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PARALEL MAKİNELERDE TEPKİSEL ÇİZELGELEME 

 Seda MANAV ŞİMŞEK* 

Serpil EROL** 

 

ÖZET 

Tam zamanında sevkiyat politikasının benimsendiği bir üretim sisteminde mutlak 

(erken-geç) gecikme sürelerini minimize etmeyi hedefleyen, paralel makinelerde bir 

çizelgeleme problemi ele alınmıştır. Problemin çözümü için iki aşamalı bir çizelgeleme modeli 

önerilmiştir. Birinci aşamada paralel makinelerde bir karışık tam sayılı çizelgeleme modeli, 

ikinci aşamada dinamik ortam yapısına cevap veren paralel makinelerde karışık tam sayılı 

tepkisel bir çizelgeleme modeli önerilmiştir. Tepkisel çizelgeleme formülasyonu üretim için 

planlanan mevcut çizelgeyi dikkate almakta, sipariş değişikliği ve/veya arıza anında hızlı ve 

etkili bir şekilde çizelgeyi revize etmektedir. Önerilen yöntem bir gerçek hayat problemi 

üzerinde uygulanmıştır. Ulusoy Elektrik A.Ş. ürün gamı içerisindeki monoblok beton köşk 

döküm çizelgelemesi için uyarlanan model, gerçek üretim verileri ile, veri büyüklüğü kademeli 

olarak artırılarak çalıştırılmış ve önerilen sistemin etkinliği ölçülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Çizelgeleme Modeli, Tepkisel Çizelgeleme, Etkinlik 

REACTIVE SCHEDULING IN PARALLEL MACHINES 

ABSTRACT 

 A parallel machine scheduling problem handled, aiming to minimize absolute delays in 

a production environment that just in time delivery policy adopted. A two stage scheduling 

model is proposed to solve the problem. At the first stage, a mixed integer parallel machine 

scheduling model is proposed, at the second stage, mixed integer reactive parallel machine 

scheduling model is proposed to adopt dynamic production environment. The reactive 

scheduling formulation takes into consideration the previous schedule aiming to adopt the 

schedule with regard to order priority changes and/or machine breakdown cases by fastly and 

effectively revising the schedule. Proposed model applied to a real life case. The model has 

been applied for moulding schedules of conceret monoblock kiosks with actual production data. 

Sensivity analysis has been conducted by gradually increasing the data size in order to evaluate 

the performance and effectiveness of the proposel model. 

Key Words: Scheduling Model, Reactive Scheduling, Activity 

 

GİRİŞ 

İşletmelerin hızla değişen müşteri talepleri karşısında etkili yöntemler seçerek hızlı 

karar vermeleri ve bu kararlar doğrultusunda hızla aksiyon almaları gerekmektedir. Artan 

rekabet ortamında firmalar ayakta kalabilmek için sahip oldukları bilgiyi doğru kullanmalı ve 

değer yaratmayan faaliyetlerden kurtulmalıdırlar. Üretim ve/veya hizmet sektörlerinde 
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çizelgeleme faaliyetleri süreçlerin çok önemli bir parçası olması ile birlikte üretime endirekt 

katkı sağlamasından dolayı mümkün olan en kısa sürede tamamlanmalıdır. Bilgi 

teknolojilerinde kaydedilen ilerlemeler sayesinde servis planlama ve çizelgelemedeki yenilikçi 

sistematikler büyük önem kazanmıştır. Bunun yanı sıra çizelgelemenin tamamen otomatik 

olması gerçekçi değildir çünkü bu tarz sistemlerde problem çözümlerinde devreye girmek 

isteyen ve tüm kararlar için sorumlu olan uzman insan rolü önemsenmez. Bu zorlukların 

üstesinden gelmek için birçok yazar bilgiye dayalı yaklaşımlar benimsemiştir. Gerçek hayat 

problemlerini çözmeye yönelik inşa edilen çizelgeleme sistemlerinin inşaası için nesne 

yönelimli teknoloji ve bilgiye dayalı sistemler sunulmuştur (Henning ve Cerda, 2000). Gerçek 

hayat çizelgeleme problemlerinde genellikle beklenmedik olayların sürekli gerçekleşebildiği 

dinamik yapılar söz konusudur ve çelişkili örgütsel hedefler, operasyonların kısıtlarının oluşu ve 

tercihlerinden dolayı özünde karmaşıklardır. Endüstrilerde çizelgeleme sistematiklerinin 

ortamın her türlü unsurunu göz önünde bulundurması ve gerçeğe uygun, uygulanabilir bir 

çizelge oluşturulabilmesi gerekmektedir. Klasik çizelgeleme uygulamaları genellikle kaynaklara 

iş atamasının yapılması, iş yükünün takibi ve işlerin hangi sıralama ile yapılacağının belirlendiği 

sıralama kurallarının tanımlanmasından ibarettir. Çizelgelemenin planlamacı tarafından manuel 

olarak hazırlanması ve göz önünde bulundurulacak çok sayıda faktörün olmasından dolayı çok 

uzun sürmekte, optimal ya da optimale yakın sonuçlar alınamamaktadır. Operasyon kısıtlarının 

değişmesi, makinelerin arızalanması, makine bakımları, işlerin erken ya da geç gelmesi, işlerin 

önceliklerinin değişmesi ya da taleplerdeki değişiklikler nedeniyle çizelgelemenin sürekli revize 

edilmesi gerekebilir. Planlama mühendislerinin çizelgeleme faaliyetlerini sezgilerini kullanarak 

yönetmesi hızlı ve etkin çözümler üretmekte yetersiz kalmaktadır. Çalışmada paralel 

makinelerde çizelgeleme problemi iki aşamalı olarak ele alınmıştır. Birinci aşamada 

çizelgeleme problemi için karışık tam sayılı bir programlama modeli önerilmiştir. İkinci 

aşamada ise doğrudan ya da dolaylı olarak meydana gelen ve kaynak kısıtlarını etkileyen 

değişikliklerin sisteme olan olumsuz etkilerini en aza indirmek amacı ile karışık tam sayılı 

tepkisel bir çizelgeleme yaklaşımı geliştirilmiştir. Önerilen yaklaşım ile değişen müşteri 

isteklerine hızla ve tam zamanında cevap vermek için toplam mutlak (erken-geç) gecikme 

süresini minimize etmek amaçlanmıştır. 

Çalışmanın birinci bölümünde sunulan literatür araştırmasında öncelikli olarak paralel 

makinelerle ilgili incelenen çalışmalar sistem parametreleri, amaç fonksiyonları ve çözüm 

yöntemlerine göre kategorize edilmiştir, sonrasında tepkisel çizelgeleme çözüm yöntemlerine 

ilişkin çalışmalar aktarılmıştır. İkinci bölümde ele alınan problemin tanımı yapılmış ve 

problemin karakteristikleri ortaya koyulmuştur. Problemin çözümü için önerilen karışık tam 

sayılı çizelgeleme modelleri sunulmuştur. Üçüncü bölümde, önerilen yöntem bir gerçek hayat 

problemi üzerinde uygulanmıştır. Ulusoy Elektrik A.Ş. ürün gamı içerisindeki monoblok beton 

köşk dökümü için çizelgeleme problemi üzerinde çalışılmıştır. Bu bölümde firmanın mevcut 

sistemi analiz edilmiş ve problem tespit edilmiştir. Problemin çözümü için önerilen model 

gerçek veriler kullanılarak GAMS/SIMPLEX çözücüsü ile çözülmüş ve yaklaşımın etkinliği test 

edilmiştir. Dördüncü bölümde konu ile ilgili tartışma bölümü mevcuttur. Beşinci bölümde 

çalışmanın sonucu ve çalışmaya dair öneriler sunulmuştur. 

1. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Teorik olarak paralel makinelerde çizelgeleme, tek makineli çizelgelemenin 

genelleştirilmiş halidir. Paralel makine problemleri, m tane eş makinenin paralel olarak 

yerleştiği sistemlerdir. Her iş yalnız bir operasyona sahiptir ve bu m makinenin herhangi birinde 

işlenebilir. Genellikle makine sayısı, iş sayısından az olmaktadır. Pratikte paralel durumdaki 
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makinelerde yük dengelemesi problemi ile sık karşılaşılır ve üretim zamanı minimize edilerek 

iyi bir denge sağlanması hedeflenir. Ağırlıklı olarak çok aşamalı sistemlerin ayrışma/bölünme 

işlemleri için paralel makinelerde çizelgeleme tekniği tercih edilmektedir. Paralel makinelerde 

çizelgeleme iki aşamalı bir işlem olarak kabul edilebilir. Birinci aşamada, hangi işin hangi 

makinede işleneceği saptanır, ikinci aşamada ise iş yükü dağılım yapılarak makinelere atanacak 

işlerin sıralaması tespit edilir. 

Literatür araştırması kapsamında öncelikli olarak paralel makinelerde çizelgeleme 

sistemleri ile ilgili incelenen çalışmalar Çizelge 1. ‘de sistem parametreleri, amaç fonksiyonları 

ve çözüm yöntemlerine göre kategorize edilmiştir. Sonrasında tepkisel çizelgeleme çözüm 

yöntemlerine ilişkin incelenen çalışmalar aktarılmıştır. 

Tepkisel çizelgeleme; bir çizelgeyi, çizelgenin gerçekleşme zamanında karşılaşılan 

bozulmalara karşı onarma sürecidir. Tepkisel çizelgelemenin amacı çizelgeye yeni siparişlerin 

eklenmesi, mevcut siparişlerin değiştirilmesi ve/veya ekipmanların arızası gibi beklenmedik bir 

olaya acil cevap vererek mevcut üretim programını güncellemektir. Gerçek hayatta önceden 

öngörülemeyen birçok belirsizlik kaynağı vardır. Özellikle karışık ürün üretimine bağlı olan 

operasyonlar için tesis kapasitesi ve dar boğaz aşamaları genellikle vaktinden önce 

bilinememektedir. Makine bozulmaları, yeni gelen siparişler, sipariş iptalleri, teslim tarihi 

değişiklikleri, işlem zamanı dalgalanmaları, malzeme eksikliği gibi durumlarla her an 

karşılaşılabilir. Bu nedenle kalıplaşmış çizelgeleme problemleri farklı koşullar altında optimal 

ya da optimale yakın sonuçlar elde etmek için yeniden tasarlanır. Üretim çizelgesi tepkisel 

algoritmalarla değişen koşullara göre dinamik olarak adapte edilebilirler. Bu zorlukların 

üstesinden gelmek için birçok yazar bilgiye dayalı yaklaşımlar benimsemiştir.  

 

 



 

 

Tablo 1. Paralel Makineli Çizelgeleme Problemlerinin Sınıflandırılması 

 

 

MAKALE 

SİSTEM ÖZELLİKLERİ AMAÇ FONKSİYONU ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ 

Özdeş 
Özdeş 

Değil 
Bölünebilir Bölünemez 

Sıra 

Bağımlı 

Hazırlık 

Zamanı 

Mutlak 

Gecikme 

Süresinin 

Minimizasyonu 

Toplam 

Ağırlıklı Mutlak 

Gecikme 

Süresinin 

Minimizasyonu 

Toplam 

Tamamlanma 

Zamanının 

Minimizasyonu 

Toplam 

Ağırlıklı 

Tamamlanma 

Zamanının 

Minimizasyonu 

Mutlak 

Gecikme 

Maliyetinin 

Minimizasyonu 

Analitik 

Yöntemler 

Sezgisel 

Yöntemler 

Metasezgisel 

Yöntemler 

Lawler ve Labetoulle (1978)   *   *       *     *     

Azizoğlu ve Kırca (1998) *     *   *         *     

Alidaee ve Ahmedian (1993)   *   *       *   *   *   

Yalaoui ve Chu (2002) *     *   *         *     

Shim ve Kim (2007) *     *   *         *     

Heady ve Zhu (1998) *     * *         * *     

Anghinolfi ve Paolucci (2007)  *     *   *             * 

Toksarı ve Güner (2009) *     * * *         * *   

Min ve Cheng (1999) *     *       *       *   

Gupta ve Ruiz-Torres (2000) 
 

*   *       *       *   

Gupta, Ho ve Webster (2000) *     *       *     *     

Mokotoff ve Chretienne (2002) *   *         *       *   

Tsai ve Wang (2015)   *   *   *         *     

Silva, Sousa, Runkler, Palm ve Da Costa 

(2002) *     * *     *       *   

Mensendiek, Gupta ve Herrmann (2015) *     *   *         * *   

Eren ve Güner (2006) *     *     *   *   * *   

Sundararaghavan ve Ahmed (1984) *   *  *      *  

Li ve Cheng (1994) *   *  *      *  

Toksarı ve Güner (2008) *     * *         * *     

Zouba, Baptiste ve Rebaine (2009) *     *       *       *   

Su (2009)  *     *       *   * *     

Suresh ve Chaudhuri (1996)   *   *   *   *       *   

Chen (2009)   *   * *     *       *   
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Lin, Pfund ve Fowler (2011)   *   *       * *     * * 

Alcan ve Başlıgil (2011)   *   *       *       *   

Mohri, Masuda ve Ishii (1999) *     *   *   *       *   

Ling-HSu, Cheng ve Chou (2013)   *   *       *       *   

Liu, Zheng, Wang ve Xu (2013) *     *       *       *   

Shen, D. Wang ve X. Wang (2013) *     *       *       *   

Yang (2013)   *   *       *       *   

D. Yang ve S. Yang (2013)   *   *       *       *   

Liu (2013) *     * *     *       *   

Torabi, Sahebjamnia, Mansouri ve 
Bajestani (2013)  *  * *  *  *   *  

Edis, Oguz ve Ozkarahan (2013) *   *    *   *   

Zhang ve Luo (2013) *     *       *   *   *   

Rodriguez, Lozano, Blum ve García-
Martínez (2013)   *   *         *     *   

Li, Huang, Tan ve Chen (2013)   *   *       *       *   

Hasani, Kravchenko ve Werner (2014) *   *   *     *     *     

Tao (2014) *     *         *     *   

Fu, Tian, Yuan ve Li (2014) *     *       *       *   

Rambod ve Rezaeian (2014)   *   *       *       *   

Bilyk, Mönch ve Almeder (2014) * 

 

  *     *         *   

Li ve Zhang (2014) *     *       *     * *   

Nogueira, Arroyo, Villadiego ve 

Gonçalves (2014)   *   * *         *   *   

Lee, Liao ve Chung (2014) *     * *     *       *   

Lin ve Ying (2014)   *   * *     *       * * 
T. Liao, Chang, Kuo ve C. Liao (2014)   *   * *     *         * 

Sels, Coelho, Dias ve Vanhoucke (2015)   *   *       *       *   

Sankar, Ponnambalam, Rathinavel ve 

Visveshvaren (2005) *     *   *   *       *   

Samur ve Bulkan (2011)  *  *   *     *  
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Hsieh, Yang ve Yang (2015)  *  *    *  * * *  

Kayvanfar, Zandieh ve Teymourian 

(2015) *   *      * * * * 

W. Lee, Wang ve L. Lee (2015) *     *   *           *   

Li, Yang, Zhang ve Liu (2015)   *   *   *           *   

Afzalirad ve Shafipour (2015)   *   *       *     * * * 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

932 

 

Smith (1995), tepkisel çizelgeleme sistemlerinin geliştirilmesi amacına yönelik 

çalışmalar yapmıştır. Smith’e göre en pratik ortamlarda, çizelgeleme devam eden reaktif bir 

süreçtir. Gelişen ve değişen koşullarda önceden planlanmış çizelge revize edilir ya da tekrar 

gözden geçirilir. Çizelgeleme araştırması problemin geleneksel süreç yaklaşımını göz ardı eder, 

onun yerine çözümün yürütülebilirliği ve ortam şartlarının sabit olması gibi ideal şartlar altında 

performans optimizasyonuna odaklanır. Çalışmada öngörülen bir çözümün korunması zamanla 

bir problem olarak vurgulanmıştır, çözüm sürekliliği, sistem yanıtı gibi boyut hedefleri üzerinde 

durulmuştur. Bu hedefler dinamik ortamlardaki çizelgelemenin kullanımı ve etkin gelişimi ile 

doğrudan ilgilidir. Smith çalışmasında çözüm kısıtlarındaki değişikliklere cevap verebilen, 

çizelgelemeyi aşamalı olarak revize edebilen bir çizelgeleme sistemi tasarlamıştır. Tepkisel 

çizelgelemeye direk etki edecek kısıtlara yönelik bir yaklaşım uygular. Kısıt analizleri mevcut 

programda önce çıkan problemleri önceliklendirmek, değişen amaçların öneminin belirlenmesi, 

işlem esnasındaki program değişikliğinin ve mümkün olan etkilerinin tahmin edilmesi için 

kullanılmıştır. Bu bilgiler sırayla, plan iyileştirme yeteneği ve çatışma çözümü farklı olan bir 

dizi alternatif değişiklik eylemleri arasından temel olanın seçilmesini, ihtiyaçların 

hesaplanmasını ve işleri aksatan etkilerin belirlenmesini sağlamıştır. 

Sabuncuoglu ve Bayız (2000), stokastik üretim ortamındaki tepkisel çizelgeleme 

problemleri üzerinde çalışmıştır. Çalışmada özellikle klasik bir atölye sisteminde makine arızası 

altında birkaç çizelgeleme politikası test edilmiştir. Sistem performansında iş tahsisinin tipi 

(tekdüze ve darboğaz) ve sistem boyutunun etkileri ölçülmüştür. Sistem performansı ortalama 

gecikme süresi ve tamamlanma zamanı kriterleri ile ölçülmüştür. Birkaç sistem konfigürasyonu 

için hem dinamik hem de stokastik ortamların altında kısmi bir çizelgeleme planı araştırılmıştır. 

Archimede ve Coudert (2001), supervisor, müşteri, çevre ve üreticiler (SCEP) olarak 

adlandırılan yeni birçok etmenli bir model önermiştir. Bazı zamanlarda çizelgeleme 

problemlerinde çok etmenli sistemlerin kullanımı başarılı olmuştur. Bununla birlikte genellikle 

bunların kullanımı istenmeyen sonuçların yarattığı hayal kırıklığı ile sonuçlanır. Archimede ve 

Coudert’in bu çalışmasındaki model planlama aktivitelerinin tüm tipleri için geliştirilmiştir, iki 

etmen arası ilişkiyi bilgilendirir ve yüksek bir işbirliğine yol açar. En önemli çıkarlarından biri, 

olağan sistemlere göre yerel kararlarla oluşturulan sonuçların etkin kontrolünün sağlanması 

olmuştur, sonrasında kabul edilen mimari ve davranışlar farklı SCEP modelleri arasında kolay 

bir işbirliği sağlamıştır. Üretim, tedarik yönetimi, bakım veya farklı atölye gibi farklı üretim 

fonksiyonlarında kullanılabilir. Bunun bir sonucu olarak SCEP modeli çizelgeleme/planlama 

problemlerinin büyük çeşitliliğine adapte edilebilir. Önerilen model esnek üretim sistemlerinin 

temel çizelgeleme problemlerine uygulanabilir ve üretim siparişleri tarafından gerçekleştirilen 

sonsuz kapasiteli çizelgeleme süreçleri ve makineler tarafından gerçekleştirilen sonlu kapasite 

planlama süreçleri arasında doğal bir işbirliğine izin vermiştir. Ayrıca uygulamanın farklı 

seviyelerinde meydana gelen bozukluklara tepki göstermek için bir çerçeve sağlanmıştır. 

Sun ve Xue (2001), üretim siparişlerinin ve imalat kaynaklarının değişiminden dolayı 

çizelgelemenin tamamlanamadığı durumlarda oluşturulan orijinal çizelgelemeyi modifiye etmek 

için dinamik bir tepkisel ürün çizelgeleme mekanizması üzerinde çalışmıştır. Çizelgelemenin 

kalitesi korunurken tepkisel çizelgeleme etkinliğinin artırılması için eşleştirme/birleştirme 

yaklaşımları ile model oluşturulmuş ve bu sayede orijinal çizelgelemenin sadece bir kısmı 

değiştirilmiştir. Dinamik tepkisel üretim çizelgeleme sistemi nesne tabanlı bir programlama dili 

olan Smalltalk kullanılarak uygulanmıştır. Sun ve Xue bir akıllı üretim sistemi için geliştirilen 

dinamik bir tepkisel çizelgeleme mekanizmasını sunmuşlardır. Kaynak kısıtları ve üretim 

ihtiyaçları üzerine kurulan optimal üretim çizelgelemesi tanımlanması için öngörülen 

çizelgeleme mekanizması önce geliştirilmiştir. Öngörülen çizelgeleme mekanizması üretim 
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süreci öncesinde optimal çizelgeyi yaratmak için kullanılmıştır. Tepkisel çizelgeleme 

mekanizması üretim süreci esnasında, kaynak kısıtları ve ürün değişikliği gibi sebeplerden 

dolayı orijinal çizelgelemenin tamamlanamayacağı durumlarda orijinal çizelgenin 

değiştirilebilmesini amaçlamaktadır ve bunun için bir dinamik tepkisel çizelgeleme yaklaşımı 

önerilmiştir. 

Sabuncuoglu ve Kizilisik (2003), dinamik ve stokastik üretim çevrelerinde tepkisel 

çizelgeleme problemleri üzerinde çalışmıştır. Özellikle esnek üretim sistemleri için çizelgeleme 

sistemi tabanlı bir simülasyon geliştirilmiştir. Ayrıca çalışmada birkaç tepkisel çizelgeleme 

politikası önerilmiş ve çeşitli işlem süresi farklılıkları ve makine bozulmaları gibi deneysel 

koşullar altında performansları test edilmiştir. Dinamik bir üretim ortamında çevrimdışı ve 

çevrimiçi çizelgeleme şemaları karşılaştırılmıştır. Kapsamlı simülasyon deneylerinin sonuçları 

göstermiştir ki değişken tepki zamanı sabit tepki zamanından daha iyidir. Tam çizelgeleme 

şeması genellikle kısmi çizelgelemeye göre daha iyi performans göstermiştir.  

Mendez ve Cerdá (2004), toplu çok aşamalı kısıtlı kaynakların tepkisel çizelgelemesi 

için etkili bir karma tam sayılı lineer programlama matematiksel çerçevesi üzerinde çalışmıştır. 

Yaklaşım kesintisiz bir zamanda temsil edilen etki alanını temel almış ve devam etmekte olan 

üretim programı da hesaba katılmıştır. Eski üretim serisine ait güncellenmiş bilgiler hala 

işlemdeyken yeni siparişler alınabilmektedir. Ek olarak mevcut tesis durumu, insan gücü ve 

işlem üniteleri gibi ayrık kaynakların yenilenebilir gerçek kullanılabilirliği göz önünde 

bulundurulmuştur. Seriler teslim tarihleri ve sıra bağımlı değişimlerine uygun ayrıca 

işlenebilmektedir. Önerilen yöntem mevcut işlem zamanlarındaki sapmalar, ekipman kırılması 

ya da serilerde meydana gelen yeniden işleme gibi öngörülmeyen olaylar olduğu zaman 

çizelgeyi güncelleyebilmektedir. Tam ölçekli yeniden çizelgelemeden kaçınmak için yaklaşım 

devam eden çizelgelemede değişen başlama zamanı, kısıtlı kaynakların yeniden tahsisi ve 

değerlendirilen herhangi bir kaynağın yenilenen siparişe göre tekrar gruplanması gibi kısmi 

değişiklere izin vermektedir. Yeniden çizelgeleme algoritması seçilen performans ölçüsünün 

minimum artışında tekrar fizibilite etmek için iteratif olarak uygulanabilmiştir.  

Janak, Floudas, Kallrath ve Vormbrock (2006)’ya göre tepkisel çizelgeleme 

formülasyonu hızlı ve etkili olmalıdır. Çalışmalarında öngörülemeyen olayların etkilerini 

yansıtmak için bilgilendirme eklenmesi ile kısa dönemli çizelgeleme problemleri için karma tam 

sayılı lineer programlama ile matematiksel bir çerçeve çizilmiştir. Mevcut üretimin tamamının 

yeniden çizelgelenmesini önlemek için bir formülasyon belirlenmiştir, böylece çizelge doğrudan 

ya da dolaylı öngörülemeyen olaylardan etkilenmemiş ve çizelge gerçekleştirilebilmiştir. 

Görevlerin yanı sıra eklenen alt görevler ile karışık tam sayılı programlama sabitlenmiş ve kalan 

sürede yeniden çizelgeleme gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada beklenmeyen olayların iki tipi 

göz önünde bulundurulmuştur, birim kapatma ve siparişlerin eklenmesi ya da değiştirilmesi. Bu 

iki durumda da nominal çizelgeden (kısa dönemli çizelgeleme) değişimler ve bir program 

seçmek için orijinal karma tam sayılı lineer programlama formülasyonundan faydalanılmıştır, 

görevler yeniden çizelgeleme öncesinde sabitlenmiştir. Formülasyon daha sonra makul bir CPU 

zamanında periyodun kalan zamanı için üretim programını güncelleştirme kararı alabilir. 

Önerilen tepkisel çizelgeleme yaklaşımının etkinliğini göstermek için büyük ölçekli bir beton 

santralinde çizelgeleme çalışması yapılmıştır. 

Relvas, Matos, Barbosa-Póvoa ve Fialho (2007), bir boru hattının orta vadeli planlama 

sorunu ve petrol depoları sahası ile ilişkilerinin çizelgelemesi üzerinde çalışmışlardır. Relvas ve 

arkadaşları tarafından problemin çözümü için karma tam sayılı lineer programlama 

formulasyonu geliştirilmiştir. Bu model ile petrol depoları sahasında envanter yönetimi ve boru 

http://tureng.com/search/petrol%20depolar%c4%b1%20sahas%c4%b1
http://tureng.com/search/petrol%20depolar%c4%b1%20sahas%c4%b1
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hattı çizelgelemesi arasında iki düzeyli bir yapılanma sunulmuştur. Bu geliştirmeler değişken 

debi, boru hattı kesintileri ve değişken ürün çöktürme periyodlarını içermektedir. Bu 

çizelgeleme modelinde, etkin bir şekilde çizelgeleme revizyonunun tanımı ile gerçek bir tesis 

değişikliğindeki çeşitlilikleri göz önünde bulundurarak yeni bir yeniden çizelgeleme programı 

geliştirilmiştir. Bu model ve ilgili yeniden çizelgeleme stratejisi bir Portekiz petrol dağıtım 

şirketi senaryosu için uygulanmıştır. Problem bir aylık bir süreci, birden fazla düzensizlik ve 

onların revizyonlarını kapsamaktadır ve başarıyla çözüme ulaşılmıştır. 

Suwa ve Sandoh (2007), tepkisel çizelgelemede bir limit kontrolü politikası kavramını 

temel alan yeni bir çizelgeleme politikası önermiştir. Önerilen politikanın altında çizelgeleme 

revizyonu işlerin kümülatif gecikmesine dayalı olarak yapılmıştır. Yapılan bazı hesaplanabilir 

deneyler makine arızaları ile atölye problemlerine uygulanmak için önerilen politikanın 

etkinliğini ispatlamaktadır. Çizelgeleme sıklığının yanı sıra maksimum gecikmenin minimize 

edilmesi hedeflenmiştir. Önerilen politika ile düşük frekanslı çizelgeleme ortamlarında bile 

büyük öneme sahip tepkisel çizelgeleme metodu olan olay güdümlü yeniden çizelgeleme 

yaklaşımı daha iyi performans göstermiştir. 

Duenas ve Petrovic (2008), kesin olmayan aksamalar bulunan bir paralel makineli 

çizelgeleme problemi için yeni bir tahmini tepkisel çizelgeleme yaklaşımı üzerinde çalışmıştır. 

Bu geliştirilen yaklaşım üretimdeki tahmini bir çizelgelemeyi ele almaktadır ve mümkün kesin 

olmayan duraksamaları işlerin proses zamanlarına boş bekleme zamanlarını ekleyerek absorbe 

etmiştir. Dikkate alınan belirsiz duraksamalar malzeme eksikliğidir, aksamaların tekrarlama 

sayısı ve tekrarlama periyodu tanımlanmıştır. Bu parametreler kesin değildir ve bulanık kümeler 

kullanılarak modellenmiştir. Aksamanın etkisi çok yüksekse absorbe etmek için tahmini 

çizelgeleme ile bir yeniden çizelgeleme işlemi gerçekleştirilmiştir. 

1. PROBLEMİN TANIMI VE ÖNERİLEN MATEMATİKSEL MODEL 

Bu bölümde çalışmada ele alınan paralel makinelerde çizelgeleme probleminin tanımı 

yapılmış ve problemin çözümü için geliştirilen iki aşamalı çizelgeleme modeli sunulmuştur. 

Birinci aşamada hangi işin, hangi makinede, ne zaman ve hangi sıralama ile üretileceğini 

belirleyen bir model tasarlanmıştır. İkinci aşamada ise çizelgenin dinamik ortam yapısına cevap 

verebilmesi için geliştirilen tepkisel çizelgeleme modeli oluşturulmuştur. 

I.Problemin Tanımı 

Çalışmada birden fazla paralel makine ve ürün çeşitliliğine sahip bir sistemin 

çizelgeleme problemi ele alınmıştır. Makineler özdeş ya da özdeş olmayan/ilişkisiz makine 

sınıfına da girmemektedir. İşler sadece tek bir makinede işlenmektedir ve benzer 

operasyonlardan geçer. Üretim başladıktan sonra iş bölünemez. Hazırlık zamanları üretim 

sürelerine dahil edilmiştir. Ürün tipine göre makine seçimi yapılır, her iş her makinede 

işlenemez. Gün içindeki üretim seanslarında bir makinede art arda işlem görecek işlerin aynı 

tipte olmaları gerekmektedir. Her işin kendine özgü bir teslim tarihi vardır. Operasyon 

kısıtlarının değişmesi, ekipman kırılmaları/bozulmaları, arıza ve bakım çalışmaları, sevkiyat 

sorunu ve/veya müşteri talep ya da önceliklerinin değişmesi gibi beklenmedik olayların sürekli 

gerçekleşebildiği dinamik bir üretim yapısı söz konusudur. Bu tarz beklenmedik olayların 

yaşanması halinde çizelgenin olabildiğince hızlı ve doğru bir şekilde revize edilebilmesi 

gerekmektedir. Sistem genel olarak üç temel probleme sahiptir. Bunlardan birincisi; işlerin 

hangi sırayla işleneceği, diğeri; her işin işlenebileceği birden fazla aday makine olması 

nedeniyle bu işlerin hangi makinelerde işleneceği, sonuncusu da planlı bir bakım ya da 
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beklenmedik bir değişiklik halinde çizelgenin dinamik olarak değiştirilmesi gerekliliğidir. Bu üç 

temel problemin çözülmesiyle ulaşılmak istenen asıl hedef mutlak (erken/geç) gecikme 

süresinin minimize edilmesidir. Bu bağlamda problem iki aşamalı olarak ele alınmıştır. Birinci 

aşamada mevcut işlerin hangi makinede, ne zaman ve hangi sıralama ile üretileceğini belirlemek 

amacıyla bir çizelgeleme modeli tasarlanmıştır, ikinci aşamada ise dinamik ortam yapısına hızla 

cevap vermesi istenen tepkisel bir çizelgeleme modeli oluşturulmuştur. Problemi tekrar 

özetlemek gerekirse; 

Sistem Özellikleri: 

1. Farklı büyüklüklerde fakat aynı hızlara sahip makineler mevcuttur. 

2. Farklı iş tipleri vardır. 

3. Tüm işler için üretim süresi sabittir. 

4. Her iş farklı teslim sürelerine sahiptir. 

5. Her iş her makinede işlenmez.  

6. Üretim başladıktan sonra iş bölünemez. 

7. Dinamik bir yapı söz konusudur.  

Varsayımlar: 

1. Hazırlık zamanları üretim sürelerinin içine dâhil edilmiştir. 

2. Makineler işsiz (boş) olabilir, hiçbir makine aynı anda birden fazla iş yapamaz. 

Kısıtlar:  

1. Üretim kapasitesi. 

2. Makine adetleri. 

3. İş tipleri. 

4. İş sayısı. 

5. Teslim süreleri. 

6. İş-makine kombinasyonu (her iş her makinede işlenemez). 

7. Gün içinde aynı makinede art arda üretilen iki iş aynı tipte olmalıdır. 

Amaç Fonksiyonu: 

Paralel makinelerde toplam mutlak gecikme süresini minimize etmektir. 

II.Paralel Makinelerde Çizelgeleme İçin Matematiksel Model 

Problemin çözümünün birinci aşamasında karışık tam sayılı programlama modeli önerilmiştir. 

Bu bölümde sistem parametreleri ve matematiksel model aktarılmıştır.  

İndisler; 

i, i’    :      İş indisi  

j         :      Makine İndisi  

t         :      Vardiya indisi  
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d        :      Gün indisi  

l         :      Ekipman indisi  

m       :      İş tipi/model indisi  

Parametreler; 

Fi,m= {
1 , iş i,  m tipi  makineye ait ise,                                          

0, aksi halde                                                                        
  

Ei,j= {
1, i işi j tipi makinede işlenebilirse ise,                                                               

0, aksi halde                                                                                                         
 

Ni,l= i tipi işlerde kullanılacak olan l tipi ekipman sayısı 

Al = Fabrikada kullanılabilecek l tipi toplam ekipman sayısı  

DDi = i işinin teslim zamanı 

Karar Değişkenleri; 

𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑   :   Eğer i işi j makinesinde t vardiyasında ve d gününde atanırsa 1 aksi durumda 0 alır 

𝑐𝑖          :     i işinin tamamlanma süresi 

𝑇𝑆𝑝𝑜𝑠𝑖  :    i işinin pozitif gecikme süresi 

𝑇𝑆𝑛𝑒𝑔𝑖  :    i işinin negatif gecikme süresi 

Amaç Fonksiyonu; 

 Min Z = ∑ (𝑇𝑆𝑝𝑜𝑠𝑖
𝐼
𝑖 + 𝑇𝑆𝑛𝑒𝑔𝑖)                                                                            (1)                                                   

Kısıtlar; 

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑
𝐷
𝑑=1

𝑇
𝑡=1

𝐽
𝑗=1 ≤ 1                         ∀𝑖𝜖 𝐼                                                      (2)                                               

∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑 ≤ 1                                             𝐼
𝑖=1 ∀𝑙𝜖𝐿       ∀𝑡𝜖𝑇     ∀𝑑𝜖 𝐷                         (3)                                                         

∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑
𝐷
𝑑=1

𝑇
𝑡=1 ≤ 𝐸𝑖,𝑗                                ∀𝑖𝜖𝐼       ∀𝑗𝜖 𝐽                                         (4) 

∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑
𝐽
𝑗=1

𝐼
𝑖=1 × 𝑁𝑖,𝑙 ≤ 𝐴𝑙                        ∀𝑡𝜖𝑇    ∀𝑑𝜖 𝐷    ∀𝑙𝜖 𝐿                           (5) 

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑
𝐷
𝑑=1

𝑇
𝑡=1

𝐽
𝑗=1 × 𝑑 = 𝑐𝑖                 ∀𝑖𝜖𝐼                                                        (6) 

∑ (𝐹𝑖,𝑚 × 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑) − ∑ (𝐹𝑖′,𝑚 × 𝑋𝑖′,𝑗,𝑡+1,𝑑) ≤ 0      𝐼′

𝑖′=1    𝐼
𝑖=1                                         (7) 

∀𝑗𝜖 𝐽   ∀𝑡𝜖 𝑇  ∀𝑑𝜖𝑫     𝒕 ≠ 𝟑      

𝑇𝑆𝑝𝑜𝑠𝑖 − 𝑇𝑆𝑛𝑒𝑔𝑖 = 𝑐𝑖 − 𝐷𝐷𝑖                                                                               (8)       

𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑 = {0,1}                                                                                                         (9) 

𝑐𝑖, 𝑇𝑆𝑝𝑜𝑠𝑖, 𝑇𝑆𝑛𝑒𝑔𝑖 ≥ 0                                                                                      (10) 

Amaç fonksiyonu (1) toplam mutlak (erken/geç) gecikme süresini minimize etmektir. 

Birinci kısıt (2) her işin bir makineye bir günün bir zaman dilimine en fazla bir kez 

atanabileceğini ifade eder. İkinci kısıt (3) bir makineye bir günün bir vardiyasında sadece bir iş 

atanabileceğini gösterir. Üçüncü kısıt (4) i işinin üretimi için j makinesi uygun ise 
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atanabileceğini değil ise atanamayacağını belirtir. Dördüncü kısıta göre (5) bir günün aynı 

vardiyada atanan işlerde kullanılacak ekipman sayıları işletmede mevcut olan toplam ekipman 

sayısını aşmamalıdır. Beşinci kısıt (6) işlerin tamamlanma sürelerini gösterir. Bir işin bir 

makinede bir günün bir vardiyasında üretimi gerçekleştiyse üretim yapıldığı gün ile çarpımı işin 

tamamlanma süresine eşittir. Altıncı kısıta göre (7) günün ilk vardiyasında üretilen iş tipi ile 

takip eden iki vardiyasında üretimi gerçekleşen iş tipi aynı olmalıdır. Yedinci kısıt (8) işin 

gecikme süresini gösterir. Tamamlanma süresi ve teslim zamanı arasındaki fark gecikme 

süresini ifade eder. Sekizinci kısıt (9) ikili değişkenleri, dokuzuncu kısıt (10) pozitif 

değişkenleri gösterir. 

I.Paralel Makinelerde Tepkisel Çizelgeleme İçin Matematiksel Model 

Problemin çözümünün ikinci aşamasında birinci aşamada sunulan karışık tam sayılı 

programlama modeline bir parametre ve ilgili döküm kaybı için bir kısıt eklenerek paralel 

makinelerde tepkisel çizelgeleme için yeni bir yaklaşım önerilmiştir. Önerilen bu yaklaşıma 

göre tüm ürünler yeniden çizelgelemeye girmez. Arızanın olduğu döküm seansına ya da 

değişiklik yapılan döküm seansına kadar mevcut çizelgeleme ile atanmış işler sabitlenir, diğer 

işler için tepkisel çizelgeleme modeli çalıştırılır ve tekrar atama yapılır. Sonrasında ilk atanan 

işler ve yeni atanan işler birleştirilerek modelin çalışması sonlandırılır. Yeniden çizelgeleme 

yaklaşımı ve birleştirme yöntemi ile tüm işler tüm kısıtlara göre tekrar değerlendirilmez, bu 

sayede modelin çalışma süresi kısaltılarak etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir. Bu bölümde 

tepkisel çizelgeleme için sistem parametreleri ve matematiksel model aktarılmıştır. Paralel 

makinelerde tepkisel çizelgeleme için önerilen karışık tam sayılı programlama model kodu EK-

2’de sunulmuştur. 

İndisler; 

i, i’    :      İş indisi  

j         :      Makine İndisi  

t         :      Vardiya indisi  

d        :      Gün indisi  

l         :      Ekipman indisi  

m       :      İş tipi/model indisi  

Parametreler; 

Fi,m= {
1 , iş i,  m tipi  makineye ait ise,                                          

0, aksi halde                                                                        
  

Ei,j= {
1, i işi j tipi makinede işlenebilirse ise,                                                               

0, aksi halde                                                                                                         
 

Ni,l= i tipi işlerde kullanılacak olan l tipi ekipman sayısı 

Al = Fabrikada kullanılabilecek l tipi ekipman sayısı  

DDi = i işinin teslim zamanı 

FSi,j,t,d = Arıza öncesinde atanan işlerin sabitleyicisi 

Karar Değişkenleri; 
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𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑   :   Eğer i işi j makinesinde t vardiyasında ve d gününde atanırsa 1 aksi durumda 0 alır 

𝑐𝑖          :     i işinin tamamlanma süresi 

𝑇𝑆𝑝𝑜𝑠𝑖  :    i işinin pozitif gecikme süresi 

𝑇𝑆𝑛𝑒𝑔𝑖  :    i işinin negatif gecikme süresi  

Amaç Fonksiyonu; 

Min Z = ∑ (𝑇𝑆𝑝𝑜𝑠𝑖
𝐼
𝑖 + 𝑇𝑆𝑛𝑒𝑔𝑖)                                                                            (1) 

Kısıtlar; 

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑
𝐷
𝑑=1

𝑇
𝑡=1

𝐽
𝑗=1 ≤ 1                        ∀𝑖𝜖 𝐼                                                       (2) 

∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑 ≤ 1                  𝐼
𝑖=1                           ∀𝑙𝜖 𝐿       ∀𝑡𝜖 𝑇     ∀𝑑𝜖 𝐷                        (3)                                                         

∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑
𝐷
𝑑=1

𝑇
𝑡=1 ≤ 𝐸𝑖,𝑗                              ∀𝑖𝜖𝐼       ∀𝑗𝜖 𝐽                                          (4) 

∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑
𝐽
𝑗=1

𝐼
𝑖=1 × 𝑁𝑖,𝑙 ≤ 𝐴𝑙                      ∀𝑡𝜖𝑇    ∀𝑑𝜖 𝐷    ∀𝑙𝜖𝐿                              (5) 

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑
𝐷
𝑑=1

𝑇
𝑡=1

𝐽
𝑗=1 × 𝑑 = 𝑐𝑖               ∀𝑖𝜖𝐼                                                          (6) 

∑ (𝐹𝑖,𝑚 × 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑) − ∑ (𝐹𝑖′,𝑚 × 𝑋𝑖′,𝑗,𝑡+1,𝑑) ≤ 0      𝐼′

𝑖′=1    𝐼
𝑖=1                                         (7) 

∀𝑗𝜖𝐽   ∀𝑡𝜖𝑇  ∀𝑑𝜖𝐷     𝑡 ≠ 3      

𝑇𝑆𝑝𝑜𝑠𝑖 − 𝑇𝑆𝑛𝑒𝑔𝑖 = 𝑐𝑖 − 𝐷𝐷𝑖                                                                               (8)       

𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑 = {0,1}                                                                                                         (9) 

𝑐𝑖, 𝑇𝑆𝑝𝑜𝑠𝑖, 𝑇𝑆𝑛𝑒𝑔𝑖 ≥ 0                                                                                      (10) 

𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑 ≥  𝐹𝑆𝑖,𝑗,𝑡,𝑑                                           ∀𝑖𝜖𝐼    ∀𝑗𝜖 𝐽  ∀𝑡𝜖 𝑇    ∀𝑑𝜖 𝐷                 (11) 

𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑=0                                                     i=1  ∀𝑗𝜖 𝐽    ∀𝑡𝜖 𝑇   d=4,5                  (12) 

Amaç fonksiyonu (1) toplam mutlak (erken/geç) gecikme süresini minimize etmektir. 

Birinci kısıt (2) her işin bir makineye bir günün bir vardiyasında en fazla bir kez atanabileceğini 

ifade eder. İkinci kısıt (3) bir makineye bir günün bir vardiyada sadece bir iş atanabileceğini 

gösterir. Üçüncü kısıt (4) i işinin üretimi için j makinesi uygun ise atanabileceğini değil ise 

atanamayacağını belirtir. Dördüncü kısıta göre (5) bir günün aynı vardiyasında atanan işlerde 

kullanılacak ekipman sayıları işletmede mevcut olan toplam ekipman sayısını aşmamalıdır. 

Beşinci kısıt (6) işlerin tamamlanma sürelerini gösterir. Bir işin bir makinede bir günün bir 

vardiyasında üretimi gerçekleştiyse üretim yapıldığı gün ile çarpımı işin tamamlanma süresine 

eşittir. Altıncı kısıta göre (7) günün ilk vardiyasında üretilen iş tipi ile takip eden iki 

vardiyasında üretimi gerçekleşen iş tipi aynı olmalıdır. Yedinci kısıt (8) işin gecikme süresini 

gösterir. Tamamlanma süresi ve teslim zamanı arasındaki fark gecikme süresini ifade eder. 

Sekizinci kısıt (9) ikili değişkenleri, dokuzuncu kısıt (10) pozitif değişkenleri gösterir. Herhangi 

bir arıza esnasında arıza anına kadar atanmış işlerin sabitlenmesi için modele bir parametre ve 

Onuncu kısıt (11) eklenmiştir. Onbirinci kısıt ile (12) arızanın ya da yapılacak değişikliğin 

hangi gün, hangi üretim seansı ve hangi makine, iş ve ekipmanda gerçekleştiği ifade edilir. Bu 

kısıt sayesinde çizelgenin ilgili zaman dilimine atama yapılmaz. 
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3. ÖNERİLEN MATEMATİKSEL MODELİN PERFORMANSININ SINANMASI 

Bu bölümde önerilen algoritmanın performansının sınanması için benzer sistem 

özelliklerine sahip bir gerçek hayat problemi üzerinde yapılan uygulama aktarılmıştır. Öncelikli 

olarak uygulamanın yapıldığı fabrikanın mevcut durumu analiz edilmiş ve problem tanımı 

yapılmıştır. Problemin kısıtları ve varsayımları önerilen modele uyarlanmış ve gerçek veriler 

kullanılarak model GAMS/SIMPLEX çözücüsü ile çözülmüştür. Veri sayısı kademeli olarak 

artırılarak model çalıştırılmış ve elde edilen sonuçlar manuel çizelgeleme ile kıyaslanarak 

modelin etkinliği ölçülmüştür. Tepkisel çizelgeleme modelinin etkinliğini ölçmek içinse bir 

arıza ve bakım senaryosu oluşturulmuş ve bu senaryoya göre model revize edilerek tekrar 

çözülmüştür. Bölümün sonunda önerilen model sonuçları ile manuel çizelgeleme sonuçları 

karşılaştırılmıştır. Çizelgeleme süreleri ve geciken iş sayıları yorumlanmıştır. 

 Problemin Tanımı 

Türkiye Orta Gerilim Anahtarlama Elemanları Pazar payının %37’sini elinde 

bulunduran Ulusoy Elektrik A.Ş. küresel ve yerel rakipleri ile rekabet edebilmek ve dinamik 

yapısını daha da ileriye götürebilmek için planlama faaliyetlerini optimize edecek karar destek 

sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Ulusoy Elektrik A.Ş. ürün gamı içerisindeki monoblok beton 

köşk döküm çizelgeleme problemi çalışmada ele alınan problemle benzer özellikler 

taşımaktadır. Aynı zamanda işletmenin en çok kısıta bağlı ve en çok zaman alan faaliyetlerinden 

birisi olması sebebiyle de monoblok beton köşk döküm çizelgelemesi üzerinde çalışılmıştır. 

Uygulamada kalıplar makine olarak düşünülerek modelleme yapılmıştır. Monoblok köşk 

dökümleri farklı büyüklüklerdeki birbirine paralel ve eş zamanlı çalışan kalıplarda 

yapılmaktadır ve her döküm için üretim süreleri eşittir. Farklı büyüklüklerde monoblok köşk 

tipleri mevcuttur. Döküm kalıplarının büyüklük ve özellikleri nedeniyle her tip her kalıpta 

dökülemez. Monoblok köşklerin kapı ve pencereleri için farklı tip ve boyutlarda maçalar 

mevcuttur. Her köşk tipinde kullanılan maça tipi ve sayısı da siparişin projesine göre farklılık 

göstermektedir. Bir günde her kalıpta 3 seans döküm yapılabilmektedir. İşletme bünyesinde 4 

adet döküm kalıbı mevcuttur ve günlük üretim kapasitesi maksimum 12 adettir. Her döküm 

işlemi 6 saat sürmektedir ve hazırlık zamanları bu üretim süresi içerisine dahil edilmiştir. Her 

siparişe özgü bir teslim tarihi vardır. İşletmenin müşteri odaklı çalışıyor olması dolayısıyla tam 

zamanında sevkiyat prensibini benimsemesi gerekmektedir. Müşteri kaybına ya da müşteri 

memnuniyetsizliğine sebep olacağından dolayı işlerin gecikmemesi gerekmektedir. Monoblok 

beton köşklerin erken üretilip üretim sahasında bekletilmesi köşklerin büyük hacimli ürünler 

olması dolayısıyla yer sıkıntısı yaşanmasına sebep olmaktadır. Alanda çok sayıda bekleyen 

köşkün olması sevkiyat yollarının da kapanmasına neden olmaktadır. Sevkiyat yapılacak köşke 

ulaşmak için diğer ürünlerde sürekli yer değişiklikleri yapılması gerekmektedir. Bu da 

köşklerde kırılma ve çatlamalara yol açarak kalite sorunlarına sebep olmaktadır. Bu yüzden 

üretimin teslim tarihinden erken tamamlanması da istenmeyen bir durumdur. Vinç arızası, kalıp 

arızası, arıza ve bakım çalışmaları, maça kırılması ya da sayılarının değişmesi, döküm 

alanındaki doluluklar, sevkiyat sorunu ve/veya müşteri talep ya da önceliklerinin değişmesi gibi 

beklenmedik olayların sürekli gerçekleşebildiği dinamik bir üretim yapısı söz konusudur. 

Mevcut sistemde planlama faaliyeti bir planlama personeli tarafından ve excel üzerinden 

yürütülmektedir. Üretimi etkileyen kısıtların değişmesiyle birlikte planın da aynı doğrultuda 

hızlı ve doğru bir şekilde güncellenmesi gerekmektedir. Planlama personelinin manuel yaptığı 

güncel çizelgeleme sonuçlarının optimum veya yakın optimum olup olmadığından emin 
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olunamaması sistemin dezavantajlarından biridir. Planlama faaliyetlerinin ortalama 1,5 günlük 

mesai ile yapılması ve değişen müşteri isteklerine hızla cevap verilememesi de mevcut yapının 

önemli bir dezavantajıdır. Tasarlanan sistemle birlikte kısa bir süre içerisinde mümkün sonuçlar 

içerisinden en iyi sonucun karar vericinin önüne çıkarılabilmesi hedeflenmektedir. 

Sistem Özellikleri: 

1. Farklı büyüklüklerde 4 adet döküm kalıbı mevcuttur (A,B,C,D). 

2. Farklı büyüklüklerde 8 adet köşk tipi mevcuttur. 

3. Farklı büyüklüklerde ve sayıda kapı ve panjur maçaları mevcuttur.  

4. Döküm süresi tüm köşk tipleri için sabittir. 

5. Siparişlerin kendine özgü teslim tarihleri vardır. 

6. Gün içinde bir kalıp 3 seans çalışmaktadır. 

7. Üretim başladıktan sonra iş bölünemez  

8. Hafta sonları talebe bağlı üretim söz konusudur. 

9. Dinamik bir yapı söz konusudur. 

 Varsayımlar: 

1. Her bir döküm kalıbı birer makine olarak varsayılmıştır. 

2. Hazırlık zamanları üretim sürelerinin içine dâhil edilmiştir. 

3. Makineler işsiz (boş) olabilir, hiçbir makine aynı anda birden fazla iş yapamaz. 

Kısıtlar:  

1. Üretim kapasitesi. 

2. Döküm kalıp adetleri. 

3. Monoblok beton köşk tipleri. 

4. Maça tipleri ve sayıları. 

5. Teslim süreleri. 

6. Kalıp ve köşk tipi kombinasyonu (her köşk her kalıpta dökülemez). 

7. Gün içinde aynı kalıpta art arda dökülen iki köşk aynı tipte olmalıdır. 

Tablo 2. Köşk Tipi-Köşk Büyüklüğü-Döküm Kalıbı Eşleştirme 

Köşk Tipi  Köşk Büyüklüğü Döküm Kalıbı 

B25 2,50 metre D 

B32 3,20 metre D 

B36 3,65 metre D 

B43 4,35 metre C,D 

B48 4,85 metre C 

B53 5,35 metre B 

B64 6,40 metre A,C 

B72 7,20 metre A 
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Tablo 3. Maça Tipi Miktarları 

 

Amaç Fonksiyonu: 

Paralel döküm kalıplarında toplam mutlak (erken/geç) gecikme süresini minimize etmektir. 

Performans kriterleri : 

1. Talep değişikliklerine dönüş hızı, 

2. Manuel planlama ve çizelgeleme modeli sonuçlarına göre toplam gecikme arasındaki 

fark, 

3. Müşteri memnuniyeti  

I. Monoblok Beton Köşk Çizelgelemesi İçin Matematiksel Model 

Paralel makinelerde çizelgeleme problemi için birinci aşamada önerilen karışık tam sayılı 

programlama modeli monoblok beton köşk döküm çizelgelemesi için uyarlanmıştır. Bu 

bölümde sistem parametreleri ve matematiksel model aktarılmıştır.  

İndisler; 

i, i’    :      İş indisi  

j         :      Kalıp İndisi  

t         :      Döküm süreci indisi  

d        :      Gün indisi  

l         :      Maça tipleri indisi  

m       :      Beton köşk tipleri indisi  

Parametreler; 

Fi,m= {
1 , iş i,  m tipi  kalıba ait ise,                                          

0, aksi halde                                                                 
  

Ei,j= {
1, i işi j tipi kalıpta dökülebilir ise,                                                               

0, aksi halde                                                                                             
 

Ni,l= i tipi işlerde kullanılacak olan l tipi maça sayısı 

Al = Fabrikada kullanılabilecek l tipi maça sayısı  

DDi = i işinin teslim zamanı 

Maça Tipi (Boyut/Tip) Miktar (Adet) 

2 980 2 

2 000 11 

1 640 5 

1 380 5 

1 000 3 

B 4 

K (TR&DM) 6 

JEN 2 
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Karar Değişkenleri; 

𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑    :     Eğer i işi j kalıbına t zamanında ve d gününde atanırsa 1 aksi durumlarda 0 alır 

𝑐𝑖           :     i işinin tamamlanma süresi 

𝑇𝑆𝑝𝑜𝑠𝑖   :     i işinin pozitif gecikme süresi 

𝑇𝑆𝑛𝑒𝑔𝑖  :     i işinin negatif gecikme süresi 

Amaç Fonksiyonu; 

Min Z = ∑ (𝑇𝑆𝑝𝑜𝑠𝑖
𝐼
𝑖 + 𝑇𝑆𝑛𝑒𝑔𝑖)                                                                            (1) 

Kısıtlar; 

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑
𝐷
𝑑=1

𝑇
𝑡=1

𝐽
𝑗=1 ≤ 1                   ∀𝑖𝜖𝐼                                                             (2) 

∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑 ≤ 1                  𝐼
𝑖=1                      ∀𝑙𝜖 𝐿      ∀𝑡𝜖𝑇     ∀𝑑𝜖𝐷                               (3) 

∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑
𝐷
𝑑=1

𝑇
𝑡=1 ≤ 𝐸𝑖,𝑗                         ∀𝑖𝜖𝐼       ∀𝑗𝜖 𝐽                                               (4) 

∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑
𝐽
𝑗=1

𝐼
𝑖=1 × 𝑁𝑖,𝑙 ≤ 𝐴𝑙                 ∀𝑡𝜖𝑇    ∀𝑑𝜖𝐷    ∀𝑙𝜖 𝐿                                  (5) 

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑
𝐷
𝑑=1

𝑇
𝑡=1

𝐽
𝑗=1 × 𝑑 = 𝑐𝑖           ∀𝑖𝜖 𝐼                                                            (6) 

∑ (𝐹𝑖,𝑚 × 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑) − ∑ (𝐹𝑖′,𝑚 × 𝑋𝑖′,𝑗,𝑡+1,𝑑) ≤ 0      𝐼′

𝑖′=1    𝐼
𝑖=1                                         (7) 

∀𝑗𝜖 𝐽   ∀𝑡𝜖 𝑇  ∀𝑑𝜖𝐷     𝑡 ≠ 3 

𝑇𝑆𝑝𝑜𝑠𝑖 − 𝑇𝑆𝑛𝑒𝑔𝑖 = 𝑐𝑖 − 𝐷𝐷𝑖                                                                               (8) 

𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑 = {0,1}                                                                                                         (9) 

𝑐𝑖, 𝑇𝑆𝑝𝑜𝑠𝑖, 𝑇𝑆𝑛𝑒𝑔𝑖 ≥ 0                                                                                      (10) 

Amaç fonksiyonu (1) toplam mutlak gecikme süresini minimize etmektir. Birinci kısıt 

(2) her işin bir kalıba bir günün bir zaman dilimine en fazla bir kez atanabileceğini ifade eder. 

İkinci kısıt (3) bir kalıba bir günün bir zaman diliminde sadece bir iş atanabileceğini gösterir. 

Üçüncü kısıt (4) i işinin döküm için j kalıbına uygun ise atanabileceğini değil ise 

atanamayacağını belirtir. Dördüncü kısıta göre (5) bir günün aynı zaman dilimine atanan işlerde 

kullanılacak maça sayıları mevcut olan maça limitini aşmamalıdır. Beşinci kısıt (6) işlerin 

tamamlanma sürelerini gösterir. Bir işin bir kalıba bir günün bir zaman diliminde dökümü 

gerçekleştiyse döküm yapıldığı gün ile çarpımı işin tamamlanma süresine eşittir. Altıncı kısıta 

göre (7) günün ilk zaman diliminde üretilen beton köşk tipi ile takip eden iki zaman diliminde 

dökülen beton köşk tipi aynı olmalıdır. Yedinci kısıt (8) işin gecikme süresini gösterir. 

Tamamlanma süresi ve teslim zamanı arasındaki fark gecikme süresini ifade eder. Sekizinci 

kısıt (9) ikili değişkenleri, dokuzuncu kısıt (10) pozitif değişkenleri gösterir. 

II.Paralel Döküm Kalıplarında Tepkisel Çizelgeleme İçin Matematiksel Model 

Bu bölümde firmanın dinamik yapısına yönelik bir arıza ve bakım senaryosu 

oluşturulmuştur. Monoblok köşklerde tepkisel çizelgeleme için problem çözümünün birinci 

aşamasında sunulan karışık tam sayılı tepkisel çizelgeleme modeli kullanılmıştır ve oluşturulan 

senaryo bu modele uyarlanmıştır. Senaryoya göre; A kalıbının 3. gününün 2. ve 3. seansında 

başlayan bir kalıp arızasının 4. ve 5. günlerde de devam ettiği varsayılmıştır. Bu arıza devam 
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ederken aynı hafta D kalıbının 3. gününün 3. seansında başlayacak ve 4. günün tüm seanslarında 

da devam edecek planlı bir bakım çalışması yapılacağı varsayılmıştır. Sistem parametreleri ve 

kurgulanan senaryo dikkate alınarak oluşturulan matematiksel model aşağıdaki gibidir.  

İndisler; 

i, i’    :     İş indisi  

j         :      Kalıp İndisi  

t         :      Döküm süreci indisi  

d        :      Gün indisi  

l         :      Maça tipleri indisi  

m       :      Beton köşk tipleri indisi  

Parametreler; 

Fi,m= {
1 , iş i,  m tipi  kalıba ait ise,                                          

0, aksi halde                                                                 
  

Ei,j= {
1, i işi j tipi kalıpta dökülebilir ise,                                                               

0, aksi halde                                                                                             
 

Ni,l= i tipi işlerde kullanılacak olan l tipi maça sayısı 

Al = Fabrikada kullanılabilecek l tipi maça sayısı  

DDi = i işinin teslim zamanı 

FSi,j,t,d = Arıza öncesinde atanan işlerin sabitleyicisi 

Karar Değişkenleri; 

𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑    :     Eğer i işi j kalıbına t zamanında ve d gününde atanırsa 1 aksi durumlarda 0 alır 

𝑐𝑖            :     i işinin tamamlanma süresi 

𝑇𝑆𝑝𝑜𝑠𝑖   :     i işinin pozitif gecikme süresi 

𝑇𝑆𝑛𝑒𝑔𝑖  :     i işinin negatif gecikme süresi 

Amaç Fonksiyonu; 

Min Z = ∑ (𝑇𝑆𝑝𝑜𝑠𝑖
𝐼
𝑖 + 𝑇𝑆𝑛𝑒𝑔𝑖)                                                                            (1) 

Kısıtlar; 

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑
𝐷
𝑑=1

𝑇
𝑡=1

𝐽
𝑗=1 ≤ 1                     ∀𝑖𝜖𝐼                                                           (2) 

∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑 ≤ 1                  𝐼
𝑖=1                        ∀𝑙𝜖𝐿      ∀𝑡𝜖 𝑇     ∀𝑑𝜖 𝐷                            (3) 

∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑
𝐷
𝑑=1

𝑇
𝑡=1 ≤ 𝐸𝑖,𝑗                           ∀𝑖𝜖𝐼       ∀𝑗𝜖𝐽                                              (4) 

∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑
𝐽
𝑗=1

𝐼
𝑖=1 × 𝑁𝑖,𝑙 ≤ 𝐴𝑙                   ∀𝑡𝜖 𝑇    ∀𝑑𝜖𝐷    ∀𝑙𝜖 𝐿                                (5) 

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑
𝐷
𝑑=1

𝑇
𝑡=1

𝐽
𝑗=1 × 𝑑 = 𝑐𝑖            ∀𝑖𝜖 𝐼                                                           (6) 

∑ (𝐹𝑖,𝑚 × 𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑) − ∑ (𝐹𝑖′,𝑚 × 𝑋𝑖′,𝑗,𝑡+1,𝑑) ≤ 0      𝐼′

𝑖′=1    𝐼
𝑖=1                                         (7) 
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∀𝑗𝜖𝐽    ∀𝑡𝜖 𝑇    ∀𝑑𝜖𝐷     𝑡 ≠ 3 

𝑇𝑆𝑝𝑜𝑠𝑖 − 𝑇𝑆𝑛𝑒𝑔𝑖 = 𝑐𝑖 − 𝐷𝐷𝑖                                                                               (8) 

𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑 = {0,1}                                                                                                         (9) 

𝑐𝑖, 𝑇𝑆𝑝𝑜𝑠𝑖, 𝑇𝑆𝑛𝑒𝑔𝑖 ≥ 0                                                                                      (10) 

𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑 ≥  𝐹𝑆𝑖,𝑗,𝑡,𝑑                     ∀𝑖𝜖𝐼    ∀𝑗𝜖𝐽  ∀𝑡𝜖𝑇    ∀𝑑𝜖 𝐷                                       (11) 

𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑=0                                   i=1     ∀𝑗𝜖𝐽       ∀𝑡𝜖 𝑇    d=4,5                              (12) 

𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑=0                                   i=1    ∀𝑗𝜖𝐽     𝑡 = 2,3     d=3                              (12a) 

𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑=0                                   i=1     ∀𝑗𝜖𝐽       ∀𝑡𝜖𝑇    d=4                                (12b) 

𝑋𝑖,𝑗,𝑡,𝑑=0                                  i=1    ∀𝑗𝜖𝐽      𝑡 = 3      d=3                                 (12c) 

Amaç fonksiyonu (1) toplam mutlak gecikme süresini minimize etmektir. Birinci kısıt (2) 

her işin bir kalıba bir günün bir zaman dilimine en fazla bir kez atanabileceğini ifade eder. 

İkinci kısıt (3) bir kalıba bir günün bir zaman diliminde sadece bir iş atanabileceğini gösterir. 

Üçüncü kısıt (4) i işinin döküm için j kalıbına uygun ise atanabileceğini değil ise 

atanamayacağını belirtir. Dördüncü kısıta göre (5) bir günün aynı zaman dilimine atanan işlerde 

kullanılacak maça sayıları mevcut olan maça limitini aşmamalıdır. Beşinci kısıt (6) işlerin 

tamamlanma sürelerini gösterir. Bir işin bir kalıba bir günün bir zaman diliminde dökümü 

gerçekleştiyse döküm yapıldığı gün ile çarpımı işin tamamlanma süresine eşittir. Altıncı kısıta 

göre (7) günün ilk zaman diliminde üretilen beton köşk tipi ile takip eden iki zaman diliminde 

dökülen beton köşk tipi aynı olmalıdır. Yedinci kısıt (8) işin gecikme süresini gösterir. 

Tamamlanma süresi ve teslim zamanı arasındaki fark gecikme süresini ifade eder. Sekizinci 

kısıt (9) ikili değişkenleri, dokuzuncu kısıt (10) pozitif değişkenleri gösterir. Herhangi bir arıza 

esnasında arıza anına kadar atanmış işlerin sabitlenmesi için modele bir parametre ve Onuncu 

kısıt (11) eklenmiştir. Uygulamadaki senaryoya istinaden on birinci (12,12a,12b,12c) kısıt 

modele eklenmiştir. (12) 1.kalıbın 3.gününün 2. ve 3. seansında vinç arızası ile döküm 

yapılamayacağını, (12a) 1.kalıbın 4. ve 5.gününde arızanın devam edeceğini, (12b) 4.kalıbın 

3.gününün 3.seansında bakım çalışması başlatılacağını, (12c) 4.kalıbın 4.gününde bakım 

çalışmasının devam edeceğini ifade eder ve seanslara atama yapılmamasını sağlar. 

II. Monoblok Beton Köşk Döküm Çizelgelemesi İçin Uygulama Sonuçları 

Model GAMS/SIMPLEX çözücüsü kullanılarak çözülmüştür. Performans ölçütü olarak 

modelin maksimum çalışma süresi 3 saat (10 800 saniye) olarak sabitlenmiştir. Model öncelikli 

olarak işletmenin haftalık üretim adedi olarak belirlediği 70 iş için çalıştırılmıştır. Planlama 

personeli tarafından yaklaşık 1,5 günlük mesai saatine tekabül eden 14,5 saatte (48 600 saniye) 

tamamlanan çizelgeleme çalışmasının önerilen model ile 2 saniyede sonuçlandığı görülmüştür. 

Modelin zaman performans oranı oldukça iyidir. Veri büyüklüğü artırılarak model çalıştırılmaya 

devam edilmiş ve iş sayısı ile orantılı olarak model performansı ölçülmüştür. 700 işe kadar 

optimum sonuç alınmıştır. 700 iş için modelin çalışması 2 230 saniye yani yaklaşık 37 dakika 

sürmüştür. 700 işten sonra model çalışma süresinin 3 saate sabitlenmiş olmasından dolayı 

optimuma yakın sonuçlar alınmıştır. Modelin artan iş sayısına göre çalışma süreleri ve iş sayısı 

arttıkça optimum sonuçtan uzaklaşma oranları Tablo 4.’te gösterilmiştir. İş sayısına göre 

çizelgeleme sürelerinin dağılımı Şekil 1.’de, iş sayısına göre sapma oranlarının (relative gap) 

dağılımı da Şekil 2.’de sunulmuştur. 
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Tablo 4. İş Sayısına Göre Model Sonuçları 

İş Sayısı 
Gün 

Sayısı 

Gün İndisi 

(gün 

sayısı+3)  

Atama 

Yapılan 

Gün 

Sayısı 

Model 

Çalışma 

Süresi 

Model 

Çalışma 

Süresi 

(saniye) 

Absolute 

gap 

Relative 

gap 

70 6 9 6 0:00:01.625 2 

  140 13 16 13 0:00:04.205 4 

  210 20 23 20 0:00:20.794 21 

  280 25 28 25 0:00:47.889 48 

  350 31 34 31 0:01:58.956 119 

  420 37 40 40 0:01:57.662 118 

  490 43 46 43 0:05:12.085 312 

  560 49 52 49 0:04:41.847 282 

  630 54 57 57 0:28:12.598 1 513 

  700 60 63 63 0:37:10.337 2 230 

  770 66 69 69 3:01:01.378 10 861 6,000000 0,014 

840 72 75 75 3:00:25.907 10 826 8,000000 0,008 

910 78 81 81 3:00:36.733 10 837 39,000000 0,024 

980 84 87 87 3:00:46.823 10 847 26,375000 0,016 

1 050 89 92 92 3:00:40.415 10 840 40,000000 0,026 

1 120 95 98 98 3:00:43.649 10 844 103,240521 0,075 

 

 

Şekil 1. İş Sayısına Göre Çizelgeleme Sürelerinin Dağılımı 
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Şekil 2. İş Sayısına Göre Sapma Oranlarının (Relative Gap) Dağılımı 

III. Monoblok Beton Köşk Tepkisel Çizelgeleme Uygulama Sonuçları 

Tepkisel çizelgeleme modeli kurgulanan bir arıza ve planlı bakım senaryosu için gerçek 

veriler kullanılarak GAMS/SIMPLEX çözücüsü ile çözülmüştür Oluşturulan senaryoya göre; A 

kalıbının 3. gününün 2. ve 3. seansında başlayan bir kalıp arızasının 4. ve 5. günlerde de devam 

ettiği varsayılmıştır. Bu arıza devam ederken aynı hafta D kalıbının 3. gününün 3. seansında 

başlayacak ve 4. günün tüm seanslarında da devam edecek planlı bir bakım çalışması yapılacağı 

varsayılmıştır. Tepkisel çizelge çözüm yönteminin birinci aşamasında EK-4’te verilen program 

verilerindeki ilk 70 iş için çizelgeleme modeli çalıştırılmış olup kurgulanan senaryoya göre 

ikinci aşamada tepkisel çizelgeleme modeli devreye girmiştir. İkinci aşamada modele eklenen 

bir parametre ve bir kısıt ile arızanın başladığı 3.günün 2.seansına kadar atanan işler 

sabitlendikten sonra, eklenen diğer kısıtlar sayesinde arıza ve bakım seanslarına atama 

olmaksızın diğer işlerin atamaları yapılmıştır.  

Model sonuçlarına göre Şekil 3.’te birinci aşama çizelgeleme ve ikinci aşama tepkisel 

çizelgeleme tabloları gösterilmiştir. 70 iş için alınan tepkisel çizelgeleme sonuçlarına göre 

manuel olarak ortalama 12 saat süren planlama faaliyeti 5 saniyede tamamlanmıştır.  Manuel 

çizelgelemede geciken iş sayısı 18 ve toplam gecikme süresi 40 gün iken, önerilen modelde 

geciken iş sayısı 15, toplam gecikme süresi 39 güne düşmüştür. Aynı senaryo üzerinden 140 ve 

210 iş için model çalıştırılmış olup, veri büyüklüğü arttıkça iyileşme oranlarında da büyük 

oranda artış olduğu gözlemlenmiştir.  

Tablo 5.’te manuel çizelgeleme ve tepkisel çizelgeleme çalışma süreleri kıyaslanmıştır. 

Kurgulanan senaryoya göre oluşturulan tepkisel çizelgeleme modeli öncelikli 70 iş için 

çalıştırılmıştır. Manuel olarak 1,5 günlük bir mesai (13,5saat) ile yapılan çizelgeleme 2 

saniyede tamamlanmıştır.  Manuel olarak 3günlük bir mesai ile (27saat) çizelgelemesi yapılan 

140 iş önerilen model ile 5 saniyede tamamlanmıştır. İş sayısı 210 a çıkarıldığında manuel 

olarak yaklaşık 4,5 günde tamamlandığı varsayılan çizelgeleme, önerilen model ile 28 

dakikada tamamlanmıştır.  70 ve 140 iş için çizelgeleme süresinde %100 iyileşme görülürken 

210 iş için %98 oranında bir iyileşme görülmüştür. Zaman performans oranı oldukça yüksektir. 
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Tablo 5. Manuel Çizelgeleme ve Tepkisel Çizelgeleme Çalışma Süreleri 

İş Sayısı 

Manuel 

Çizelgeleme 

Süresi 

(saniye) 

Tepkisel 

Çizelgeleme 

Süresi 

(saniye) 

Çizelgeleme 

Süresindeki 

Miktarsal Değişim 

Çizelgeleme 

Süresindeki 

Oransal Değişim 

70 48 600 2 48 598 100,00% 

140 97 200 5 97 195 100,00% 

210 145 800 1 706 144 094 98,83% 

 

 

Şekil 3. Çizelgeleme ve Tepkisel Çizelgeleme Sonuçları 

Tablo 6. Manuel Çizelgeleme ve Tepkisel Çizelgeleme Geciken İş Sayıları 

İş Sayısı 

Manuel 

Çizelgeleme 

Geciken İş 

Sayısı 

Tepkisel 

Çizelgeleme 

Geciken İş Sayısı 

Geciken İş 

Sayısındaki 

Miktarsal 

Değişim 

Geciken İş 

Sayısındaki 

Oransal 

Değişim 

70 18 15 3 16,67% 

140 49 23 26 53,06% 

210 87 33 54 62,07% 

A B C D A B C D

SEANS1 B64 B53 B64 B36 SEANS1 B64 B53 B64 B36

SEANS2 B64 B53 B64 B36 SEANS2 B64 B53 B64 B36

SEANS3 B64 B64 B36 SEANS3 B64 B64 B36

SEANS1 B64 B53 B64 B36 SEANS1 B64 B53 B64 B36

SEANS2 B64 B53 B64 B36 SEANS2 B64 B53 B64 B36

SEANS3 B64 B53 B64 B36 SEANS3 B64 B53 B64 B36

SEANS1 B72 B53 B64 B25 SEANS1 B72 B53 B64 B25

SEANS2 B72 B53 B64 B25 SEANS2 B53 B64 B25

SEANS3 B72 B53 B64 SEANS3 B53 B64

SEANS1 B72 B53 B64 B43 SEANS1 B53 B43

SEANS2 B72 B53 B64 B43 SEANS2 B53 B43

SEANS3 B72 B53 B64 B43 SEANS3 B53 B43

SEANS1 B72 B53 B64 B43 SEANS1 B53 B64 B43

SEANS2 B72 B53 B64 B43 SEANS2 B53 B64 B43

SEANS3 B72 B53 B64 B43 SEANS3 B53 B64 B43

SEANS1 B72 B53 B64 B43 SEANS1 B72 B53 B64 B43

SEANS2 B72 B53 B64 B43 SEANS2 B72 B53 B64 B43

SEANS3 B72 B53 B64 B43 SEANS3 B72 B53 B64 B43

SEANS1 B72 B64

SEANS2 B72 B64

SEANS3 B72 B64

SEANS1 B72

SEANS2 B72

SEANS3 B72

SEANS1 B72

SEANS2 B72

SEANS3 B72

1. AŞAMA 

ÇİZELGELEME

2. AŞAMA TEPKİSEL 

ÇİZELGELEME

7.GÜN

8.GÜN

9.GÜN

1.GÜN

2.GÜN

3.GÜN

4.GÜN

5.GÜN

6.GÜN6.GÜN

1.GÜN

2.GÜN

3.GÜN

4.GÜN

5.GÜN
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Tablo 6.’da manuel çizelgeleme ve tepkisel çizelgeleme geciken iş sayıları 

kıyaslanmıştır. 70 işte manuel yapılan çizelgeleme sonunda 18 geciken iş varken, önerilen 

model sonucunda 15 iş gecikmiştir ve %16 oranında bir iyileşme vardır. 140 işte manuel 

yapılan çizelgeleme sonunda 49 geciken iş varken, önerilen model sonucunda 23 iş gecikmiştir 

ve %53 oranında bir iyileşme vardır. 210 işte manuel yapılan çizelgeleme sonunda 87 geciken 

iş varken, önerilen model sonucunda 33 iş gecikmiştir ve %62 oranında bir iyileşme vardır. İş 

sayısı arttıkça iyileşme oranlarında da büyük oranda artış görülmüştür. 

Tablo 7. Manuel Çizelgeleme ve Tepkisel Çizelgeleme Toplam Gecikme Süreleri 

İş Sayısı 

Manuel 

Çizelgeleme 

Toplam 

Gecikme 

Süresi (gün) 

Tepkisel 

Çizelgeleme 

Toplam 

Gecikme Süresi 

(gün) 

Toplam 

Gecikme 

Süresindeki 

Miktarsal 

Değişim 

Toplam 

Gecikme 

Süresindeki 

Oransal 

Değişim 

70 40 39 1 2,50% 

140 91 72 19 20,88% 

210 147 83 64 43,54% 

Tablo 7.’de manuel çizelgeleme ve tepkisel çizelgeleme toplam gecikme süreleri ve bu üç 

başlık için iyileşme oranları verilmiştir. 70 işte manuel yapılan çizelgeleme sonunda 40 gün 

gecikme söz konusu iken, önerilen model sonucunda 39 gün gecikme görülmüştür ve %2,5 

oranında bir iyileşme vardır. 140 işte manuel yapılan çizelgeleme sonunda 91 günlük gecikme 

varken, önerilen model sonucunda 72 günlük bir gecikme mevcuttur ve %20 oranında bir 

iyileşme görülmüştür. 210 işte manuel yapılan çizelgeleme sonunda ise 147 gün önerilen model 

sonucunda 83 güne düşmüştür ve %43 oranında bir iyileşme olmuştur. Geciken iş sayısı 

kıyaslamasında olduğu gibi gecikme sürelerinde de benzer şekilde İş sayısı arttıkça iyileşme 

oranlarında da artış gözlemlenmiştir. 

4. TARTIŞMA 

Monoblok beton köşk gibi büyük boyutlu bir ürün için literatürde benzer bir 

çizelgeleme çalışması yoktur. Gerçekleştirilen çizelgeleme çalışmasında her bir döküm kalıbı 

birer makine olarak varsayılmış ve çalışmada ele alınan çizelgeleme problemine getirilen çözüm 

yaklaşımı kullanılmıştır. Döküm kalıplarının benzer özelliklere sahip olmaları ve her bir kalıpta 

tek bir dökümün mümkün olması dolayısıyla problem özdeş paralel makine problemi olarak 

nitelendirilebilirdi. Fakat özdeş paralel makinelerde operasyon herhangi makineden birinde 

yapılabilirken, her döküm her kalıpta yapılamaz. Benzer ve bağımsız paralel makinelerde ise 

farklı hızlara sahip makine ve/veya operasyon mevcuttur. Her dökümün eşit sürede yapılıyor 

olmasından dolayı söz konusu problem bu makine grubuna da dâhil edilememektedir. Çalışma 

bu yönü ile de literatürdeki diğer çalışmalardan farklılık göstermektedir. Türkiye’de sektör 

içerisinde en yüksek döküm kapasitesine sahip olan firmanın yıllık kapasitesinin dörtte birine 

yakın iş sayısı için çok kısa sürelerde model çalışmakta ve optimum sonuç alınmaktadır. 

Önerilen modelin çok kısa sürelerde optimum sonuç vermesi dolayısıyla zaman performans 

oranı çok yüksektir. Günümüz şartlarında firmanın mevcut kapasitesi pazarın taleplerine cevap 

verebilmektedir. Gelecekte kapasite artış kararı verilmesi halinde model optimum atanan iş 

sayısı ile bunu karşılayabilecek kapasitededir. Mevcut şirket politikası gereği her kalıpta 

periyodik olarak günlük 3 seansta döküm yapılmaktadır. Gelecek çalışmalarda 24 saate 

yayılarak kalıplarda birbirinden bağımsız seanslarda döküm yapılabilecek bir sistem 

tasarlanabilir.  Bu sayede herhangi bir arızanın kısa süreli bir bakımından sonra tüm bir döküm 
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seansının kaybedilip ikinci seansın beklenmesindense, sadece arıza ve bakım süresi için 

bekleme yaşanacaktır. Sezgisel ve/veya metasezgisel çözüm yöntemleri ile de çizelgeleme 

problemi çözülebilir ve sonuçlar kıyaslanarak en iyi çözüm yöntemi bulunabilir. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çizelgeleme, işletme ve/veya hizmet sektörlerinde yapılması gereken işlerin hangi 

kaynaklar kullanılarak ve hangi zaman aralıklarında yapılacağının belirlenmesidir. Bununla 

birlikte performans ölçütlerinin ve amaçların en iyilenmesi hedeflenir. Çizelgeleme 

problemlerinde analitik ve/veya sezgisel çizelgeleme yöntemleri kullanılarak işletmelerin kıt 

kaynaklarının değer yaratması sağlanır. Gerçek hayat problemlerinde genellikle beklenmedik 

olayların sürekli gerçekleşebildiği dinamik yapılar söz konusudur. Operasyon kısıtlarının 

değişmesi, makinelerin arızalanması, makine bakımları, işlerin erken ya da geç gelmesi, işlerin 

önceliklerinin değişmesi, taleplerdeki değişiklikler nedeniyle çizelgelemenin sürekli revize 

edilmesi gerekir. Bu tarz durumlarda çizelgelemenin baştan yapılması ya da manuel 

değişiklikler oldukça zaman alıcı ve hataya açık durumlardır. Çalışmada tam zamanında 

sevkiyat politikasını benimsemiş dinamik bir ortam yapısına sahip paralel makinelerde 

çizelgeleme problemi ele alınmıştır. İşlerdeki toplam mutlak (erken/geç) gecikme sürelerinin en 

küçüklenmesi hedeflenmiştir. Problemin çözümü için iki aşamalı bir çözüm önerisi getirilmiştir. 

Birinci aşamada çizelgeleme problemi için karışık tam sayılı bir programlama modeli 

geliştirilmiştir.  İkinci aşamada ise doğrudan ya da dolaylı olarak meydana gelen ve kaynak 

kısıtlarını etkileyen değişikliklerin sisteme olan olumsuz etkilerini en aza indirmek amacı ile 

karışık tam sayılı tepkisel bir çizelgeleme yaklaşımı oluşturulmuştur. Oluşturulan tepkisel 

çizelgeleme modeli ile tüm ürünlerin tüm kısıtlara göre yeniden çizelgelenmesi yerine önceki 

yaratılan çizelgenin sadece bir bölümünün değiştirilmiştir. Önerilen yöntem bir gerçek hayat 

problemi üzerinde uygulanmıştır. Ulusoy Elektrik A.Ş. ürün gamı içerisindeki monoblok beton 

köşk dökümü için çizelgeleme ve tepkisel çizelgeleme olarak iki aşamalı bir çizelgeleme 

çalışması yapılmıştır. Öncelikli olarak planlamanın manuel yapıdan kurtulması için çalışmada 

önerilen karışık tam sayılı çizelgeleme modeli kullanılmıştır. Amaç monoblok köşk 

üretimindeki toplam mutlak (erken/geç) gecikme süresini minimize etmektir. Çözüm için 

kullanılan veri boyutu kademeli olarak artırılarak tasarlanan çizelgeleme modelinin etkinliği 

ölçülmüştür. İkinci aşamada ise vinç arızası, kalıp arızası, periyodik bakımlar, maça kırılması, 

döküm alanındaki doluluklar, sevkiyat sorunu ve/veya müşteri talep ya da önceliklerinin 

değişmesi gibi doğrudan ya da dolaylı olarak öngörülemeyen değişikliklerin üretime olumsuz 

etkilerini en aza indirmek için önerilen paralel makinelerde tepkisel çizelgeleme yaklaşımı 

kullanılmıştır. Tepkisel çizelgeleme ile bir arıza anında birinci aşama çizelgelemede o ana kadar 

olan atanmış işler sabitlenmekte ve değişiklik anından sonraki işler yeniden çizelgelenmektedir. 

Tüm ürünlerin tekrar çizelgelenmesi yerine önceki yaratılan çizelgenin sadece bir bölümü 

değiştirilerek çizelgeleme süresi kısaltılmış ve modelin etkinliği artırılmıştır. Oluşturulan 

tepkisel çizelgeleme formülasyonu üretim için planlanan mevcut çizelgeyi dikkate almakta, 

sipariş değişikliği ve/veya arıza anında hızlı ve etkili bir şekilde çizelgeyi revize etmektedir. 

Yapılan çalışmalarda planlama süresinde büyük bir iyileşme görülürken, iş sayısı arttıkça da 

gecikme sürelerinde büyük oranda azalma görülmüştür.  
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PERFORMANCE RANKING OF FOREIGN BANKS IN TURKEY:TOPSIS APPLICATION 
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Abstract 

Performance measurement and the determination of critical factors need for the success 

of the bank firm is very much attention from the side of the researchers and supervisors over the 

last few decades. Bank managers are always encountering different problems with many criteria 

while they are performing important functions of the company such as profit, cost, production, 

labor force. Banking sector, especially for developing countries is dynamic market. Turkey 

comes at a particularly attractive to credit and financial investors for foreign banks is emerging 

in terms of foreign trade. In the study were analyzed financial ratios of foreing banks operating 

in Turkey, and these banks were ranked according to their financial performance with TOPSIS 

(Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution) method. The analyzes 

performed covers the 2010-2014 period. Findings have shown that a significant change in the 

performance of foreign banks for this period. 

Key Words: TOPSIS, foreign banks, decision making, performance rank. 

JEL Codes: C1, G2, M21 

 

TÜRKİYE’DE YABANCI BANKALARIN DERECELENDİRME PERFORMANSI: TOPSIS UYGULAMASI 

Özet 

Performans ölçümü ve banka firma başarısı için gereksinim duyulan kritik faktörlerin 

belirlenmesi uzunca bir süredir hem araştırmacıların hem de gözetim otoritelerinin en fazla 

önem verdiği konular arasındadır. Banka yöneticileri, daima kar, maliyet, üretim ve işgücü gibi 

firmanın önemli işlevlerinin icrasında farklı sorunlarla ilgili birçok ölçütle karşılaşmaktadır. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde bankacılık sektörü son derece dinamiktir. Yükselen bir 

ekonomi olan Türkiye’de yabancı bankalar için kredi piyasası ve finansal yatırımlar oldukça 

caziptir. Çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı bankaların finansal oranları analiz 

edilmiş ve bu bankalar TOPSIS yöntemiyle finansal performanslarına göre sıralanmıştır. 

Analizler 2010-2014 dönemini kapsamaktadır. Ulaşılan bulgular söz konusu dönemde yabancı 

bankaların performanslarında ciddi bir değişim olmadığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: TOPSIS, yabancı bankalar, karar alma, performans sıralaması. 

JEL Kodları: C1, G2, M21 

 

                                                   
* Prof.Dr., Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. Fakültesi, İşletme Bölümü, ilyasakhisar@keu.edu.tr 
** Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, 

batu.tunay@marmara.edu.tr 

mailto:ilyasakhisar@keu.edu.tr
mailto:batu.tunay@marmara.edu.tr


 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

956 

 

INTRODUCTION 

Performance measurement and determination of the critical factors for business success 

is a result of globalization and increasing competition in the business environment. In general, 

the measurement of performance is traditionally important for strategic decision-makers. 

Performance measurement has great deal of attention by the researchers in the past decades 

(Kagioglou et al., 2001; Bassioni et al., 2004). Commercial banks has great role that 

determining the allocation of resources in different economic sectors. On the other hand 

competion in the banking sector as well as in all sectors force banks to use resources effectively 

and measure performance.   

A variety of decision making methods and to33ols are available to measure of 

performance ranks of financial companies for decision making. In general, MCDM 

methodologies are well–suited to the complexity of economic decision problems and 

significantly improve the robustness of financial analysis and business decisions (Balzentis et al. 

2012). Multi Criteria Decision Making (MCDM) methods such as TOPSIS was chosen as the 

most suitable methodology for a multi-criteria decision model to performance ranks of foreign 

banks.   

The aim of this study is to present performance ranks for Turkish foreign banks using 

TOPSIS that allows us to use quantitative information to rank foreign banks in Turkish banking 

sector.  In Turkish banking sector, totally 26 sub-ratios covered with 7 main financial ratios are 

evaluated by governmental institution for banks. In this study, performances of the foreign 

banks in Turkey were determined by TOPSIS. The study showed that in accordance with highly 

weighted sub-ratios belonging to banks and its performance order with respectively. 

I. LITERATURE SURVEY 

Traditionally bank performance evaluation is based on the analysis of financial ratios. 

However, nonfinancial performance criteria have been recognized significant that should be 

taken in to account to fully satisfy the analysis of needs and bank operations’ efficiency 

evaluation (Secme et al 2009, Toloie-Eshlaghy et al 2011, Amile et al 2013, Islam et al 2013). 

The measure of the performance can equally be defined as the process to quantify the efficiency 

and the effectiveness of an action (Amaratunga and Baldry, 2000).  

Financial performance of foreign banks operating in the Turkish banking sector is 

measured by TOPSIS method for the years 2003-2013 by Gundogdu (2015). Akkoç and 

Vatansever (2013) measured financial performance of 12 banks in Turkey using AHP and 

TOPSIS methods so both methods were given similar results. Yayar and Baykara’s (2012) 

studied to measure efficiency and activity of banks for the years 2005-2011 in Turkey. Yılmaz 

(2013) analyzed the efficiency of the 30 commercial banks in Turkey are measured by using 

Data Envelopment Analysis in for the period  2007-2010.  

Multi-criteria decision making approaches Fuzzy AHP and TOPSIS are implemented to 

accomplish performance evaluation and to reveal leading positions in the market for financial 

data of the year 2013-2014 (Aliakbarzadeh and Tabriz, 2014 ). Combined AHP and TOPSIS 

methodologies are used for the ranking of 3 state banks,9 foreign banks and 5 foreign banks of 

Turkish banking  sector during 2002-2011 using 57 ratios based on  subjective and objective 

opinions of financial actors turn into quantitative form with AHP (Onder and Hepsen, 2013). 

Bank regulators have relied on financially ratios formally or informally for a very long time, 

they have not always used the ratios in the same way.  Financial ratios have long been a 
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valuable tool for assessing the safety of banks bank regulators and supervisors goes back well 

over a century. 

II. METHODOGY - TOPSIS METHOD 

TOPSIS method tries to determine  Positive Ideal Solution (PIS) and Negative Ideal 

Solution (NIS) points.  Preferred alternative is not only closest to solution, at the same time, it is 

alternative that is most distant to negative ideal solution; basis underlies TOPSIS approach. The 

method basically depending  on  closest distance  to  positive-ideal solution and most distance to 

negative-ideal solution developed by Hwang and Yoon (1981). 

TOPSIS method procedure steps as follows; 

1st  Step:  The Constitution of Decision  Matrix  (A): Alternatives  are  positioned  as  

decision  points  on  rows and evaluation criteria about decision positioned on columns in the 

decision matrix. In the Amxn decision matrix, m and n represent decision point number and 

evaluation factor numbers respectively (Rao 2008).  

{ | (1, 2, ..., ) (1, 2, ..., )}mn ijA a i m and j n    

2nd  Step: Normalized Decision Matrix (R): Normalizing by square root  of  the  sum of 

the squares scores or features belong to decision matrix criteria, calculated from A matrix by 

applying following equation (Opricovic and Tzeng, 2004).  
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 where 1,2, . . ., : , :1,2,..., : )n criteria numbers j m alternative numbers . 

3rd Step: Weighted Normalized Decision Matrix (V): In this step firstly weighted values 

are determined  ( jw for each j. criteria, relative weight values of elements of normalized 

decision matrix ) according to purpose, (Monjezi et al., 2010). V matrix is formed by 

multiplying elements in the R matrix each column with jw  value. It is obtained as follows  
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4th Step: Construction of Positive Ideal (A+ ) and Negative Ideal (A- ) Solutions:  The 

biggest  ones which are the weighted  factors of  the column  values  in  the  V  matrix  selected  

in order to get  the  ideal  solution  set,  in  other  words (smallest  value  is  selected  if  related  

evaluating  factor  have  direction  of  minimization). Positive ideal ( A
) and negative ideal (

A
) solutions sets obtained from V matrix as follows respectively, 
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Furthermore set which will be calculated from formula can be showed as In  both  

formulas, J demonstrates the benefit (maximization) and J’ demonstrates the cost 

(minimization) value. 

5th Step: Calculation of Distance Between Alternatives: Distance between alternatives is 

obtained by n sized Euclidean Distance Approach. Distance from Positive Ideal (S+ )and 

Negative Ideal (S- ) Solutions for each alternative are calculated by formulas which are given 

below respectively.   
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6th Step: Calculation of Relative Closeness to the Ideal Solution: Distinction 

measurements are used to calculation of relative closeness (C*) to the ideal solution has shown 

in the following, (Olson 2004).   

*

*

ii

i

i
SS

S
C








  where  
*0 1iC         (3) 

7th Step: Closeness of the alternatives to the ideal solution: Closeness of the alternatives 

to the ideal solution is sorted according to the value 
*

iC , alternative which have highest 
*

iC  is 

chosen.  

III. IMPLEMENTATION AND RESULTS 

A. IMPLEMENTATION 

In order to find the performance ranks of the Foreign banks established in Turkey 

according to 7 financial main ratios such as Capital Ratios, Assets Quality, Liquidity, 

Profitability, Income-Expenditure Structure, Group Share, Sector Share and 26 sub-ratios for 

each banks by using TOPSIS method for each foreign and governmental banks. The data 

obtained open sourced from governmental institution (TBB 2015). 

B. RESULTS  

Traditionally, different sectors have their own performance measurement criteria in 

terms of financial ratios, focus on the only one of the success of a company in the sector. The 

scores are obtained by TOPSIS method for each year for the period 2010-2014 for the 

performance ranks of foreign banks of Turkish banking sector. Performance ranking results of 

foreign banks of Turkish banking sector evaluated by TOPSIS method are given the following 

tables with respectively for investigated the period. 
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Table 1: Performance Ranks of Foreign Banks-2010 

Rank Bank name 
*

iC  weight Rank Bank name 
*

iC  weight 

1 Finans Bank  4,286 6 Deutsche Bank  2,132 

2 Denizbank  3,320 7 Arap Türk Bankası  2,078 

3 HSBC Bank  2,891 8 Burgan Bank  1,688 

4 ING Bank  2,840 9 Alternatifbank  1,384 

5 Citibank  2,585 10 Turkland Bank  1,233 

Table 2: Performance Ranks of Foreign Banks-2011 

Rank Bank name 
*

iC  weight Rank Bank name 
*

iC  weight 

1 Finans Bank   3,577 6 ING Bank   1,932 

2 Denizbank   3,327 7 Citibank   1,793 

3 Deutsche Bank   2,802 8 Burgan Bank   1,460 

4 HSBC Bank   2,706 9 Alternatifbank   1,054 

5 Arap Türk Bankası   1,932 10 Turkland Bank   1,014 

Table 3: Performance Ranks of Foreign Banks-2012 

Rank Bank name 
*

iC  weight Rank Bank name 
*

iC  weight 

1 Deutsche Bank   3,758 7 Odea Bank   2,244 

2 Finans Bank   3,489 8 Citibank   2,073 

3 Denizbank   3,242 9 Alternatifbank   1,460 

4 HSBC Bank   2,487 10 Burgan Bank   1,313 

5 ING Bank   2,304 11 Turkland Bank   0,853 

6 Arap Türk Bankasi 2,280    

Table 4: Performance Ranks of Foreign Banks-2013 

Rank Bank name 
*

iC  weight Rank Bank name 
*

iC  weight 

1 Finans Bank   3,597 7 Deutsche Bank   1,946 

2 Denizbank   3,381 8 Arap Türk Bankası   1,922 

3 Bank of Tokyo-Mitsubishi  2,670 9 Alternatifbank   1,92 

4 ING Bank   2,555 10 Odea Bank   1,733 

5 Citibank   2,447 11 Turkland Bank   1,523 

6 HSBC Bank   2,352 12 Burgan Bank   1,128 

Table 5: Performance Ranks of Foreign Banks-2014 

Rank Bank name 
*

iC  weight Rank Bank name 
*

iC  weight 

1 Denizbank   3,713 7 Odea Bank   2,237 

2 Finans Bank   3,632 8 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ   2,208 

3 Citibank   3,043 9 Alternatifbank   2,116 

4 Arap Türk Bankası   2,733 10 HSBC Bank   2,088 

5 Deutsche Bank   2,662 11 Turkland Bank   1,707 

6 ING Bank   2,598 12 Burgan Bank   1,454 

7 Rabobank   2,589    

The relative ranks of the banks have been obtained by using the results of the 

applications that were done separately for each year from 2010 to 2014. Investigation of 
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performance ranks of foreign banks in consistency with banks’ raw data, especially, capital 

ratios, asset quality and income-expenditure weights. In this research also show that there is no 

valuable difference banks ranks, i.e. there is almost no change performance rank of Turkish 

foreign banks for investigated period. 

CONCLUSION  

Measurement of banking sector simultaneously contribute to being in competition as an 

early warning indicator. Banks could not to replicate the failures revealed in the past and make 

foresight and strategies by analyzing their performance. Performance scores of foreign banks 

established in Turkey obtained by TOPSIS method related with foreign banks’ financial ratios 

and results interpreted. Measurement of banking sector performance simultaneously contribute 

to being in competition as an early warning indicator. Banks could not to replicate the failures 

revealed in the past and make foresight and strategies by analyzing their performance. 

In this study, weighted ratios used by TOPSIS method combining to rank foreign banks 

in Turkey. Main criteria and sub-criteria weights prioritizing and TOPSIS priority of banks 

directly engagament with the performance based on their raw data. Consequently, this research 

also provides very valuable information to the supervisor, decision makers and global and local 

investors who are responsible from prevention of bank failures. The higher the capital adequacy 

ratio, the higher the level of protection available to depositors.  
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HİZMET KALİTE STANDARTLARI TEMELLİ HASTANELERİN ÇKKV İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mehmet PEKKAYA*  

 

ÖZET 

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 2009’da hazırladığı 354 standart ve 900 bileşen temel 

alınarak oluşturulan hastanelerin hizmet kalite standartları (HKS) dikkate alınarak hastanelerin 

değerlendirilmesine önem verilmektedir. HKS’ye göre hastanelerin değerlendirilmesinde birden 

çok boyut veya kriter olması bu alandaki çalışmaların çok kriterli karar verme (ÇKKV) 

teknikleriyle analiz edilmesine olanak sağlar. Çalışmanın amacı, HKS’de dikkate alınan 

kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesi ve hastanelerin uzmanlarca ölçüldüğü HKS puanları 

temelli performanslarına göre sıralanabileceğinin ÇKKV yöntemleriyle gösterilmesi olup ayrıca 

bu alanda araştırma yapan akademisyenlere ve yöneticilere ışık tutmaktır. Elde edilen sonuçlara 

göre, “Yönetim Hizmetleri” kriteri HKS’da en önemli ana kriter/boyut olduğu belirlenmiştir. 

Sonrasında ise “Poliklinik Hizmetleri”, “Mutfak Hizmetleri” ve “Atık Yönetimi” boyutlarının 

oldukça önemli olduğu gözlenmiştir. Çalışmada ayrıca, Zonguldak’taki 4 devlet hastanesi 

PROMETHEE ile HKS temelli performans sıralaması yapılmış, TOPSIS ve ÇKPM ile bu 

sıralama sonuçları karşılaştırılmıştır. PROMETHEE, ihtiyaç duyulduğunda kritik noktaların 

dışındaki uzaklıkları sansürlemeye olanak sağlayabilen tercih fonksiyonlarının varlığıyla 

avantajlı olduğuna dikkat çekilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: ÇKKV, PROMETHEE, Sağlık Hizmet Kalite Standartları 

 

EVALUATION OF THE HOSPITALS VIA MCDM, BASED ON SERVICE QUALITY STANDARDS 

Abstract  

The Ministry of Health of Turkish Republic in 2009 pay attention to evaluation of the 

hospital by preparing service quality standards of hospital (SQS) based on 354 standard and 900 

component. Since there is more than one criteria or dimension, multi criteria decision making 

(MCDM) can be used in such studies in evaluation of hospitals. The aim of this study is to 

determine the priorities of the criteria taken into account for SQS and MCDM method could be 

used in ordering the hospitals based on their grades given by the related experts via SQS, then 

also enlighten the way in performance assessments for academics and managers engaged in 

related field. According to the results obtained, "Management Services" determined as the most 

important main criterion/dimension of SQS. Then, "Outpatient Services", "Kitchen Services" 

and "Waste Management" have been observed as quite important. We studied also calculated 

performance rankings of 4 state hospitals in Zonguldak by PROMETHEE based on SQS, the 

ranking results are compared with the ranking results of TOPSIS and MCGM (weighted mean). 

PROMETHEE is outstanding to use with the advantage of censoring the distances out of the 

settled critical points by using alternative preference functions in case of needing. 

Keywords: MCDM, PROMETHEE, Healthcare Service Quality Standards 
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GİRİŞ 

Diğer hizmet sektörlerine göre daha hassas, hataya çok az tolerans gösteren ve doğrudan 

insan sağlığı ile ilgili olan sağlık sektörünün en önemli birimi olan hastanelerin hizmet kalitesi 

bu çalışmanın inceleme konusunu oluşturmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı, 2009’da ayrıntılı 

olarak 354 standart ve 900 bileşeni temel alarak hizmet kalite standartları (HKS)’nı hazırlamıştır 

(Çinal ve Demir, 2011). Oluşturulan HKS dikkate alınarak hastanelerin değerlendirilmesi 

bakanlık birimleri tarafından yapılmaktadır. 

Kalite anlam olarak literatürde müşteri odaklı, minimum hatalı-süreç kontrol temelli, 

kalite kontrol çemberleri temelli vb. çok farklı şekilde tanımlanabilmektedir. Bir açıdan kalite, 

objektiflikten ziyade öznel olarak da değerlendirebilir. Bu anlamda Avrupa Kalite Kontrol 

Örgütü kaliteyi, bir mal veya hizmetin belirlenmiş bazı ihtiyaçları karşılamadaki yeterliliğine 

ilişkin tüm özellikler olarak tanımlamıştır. Toplam kalite yönetimi (TKY) ise müşteri tatminini 

sağlama ile müşterilerin istediği mal ve hizmeti daha ucuza, daha kısa sürede ve ihtiyaç duyulan 

anda sunabilmeyi amaçlar (Demirbilek ve Çolak, 2008:97). Bu anlamda, kalite kavramına ek 

olarak TKY’de farklı olarak maliyet ile zaman da önem kazanmakta, bir stratejik program 

dahilinde verimlilik ön plana alınmaktadır.  

Sağlık hizmetlerindeki kaliteyi Institute of Medicine, eldeki en son profesyonel bilginin 

ışığında ve arzu edilen sağlık sonuçlarına ulaşacak şekilde sağlık hizmetinin sunulması, şeklinde 

ifade etmiştir (Tapan vd., 2016). Ayrıca, sağlık hizmetlerini tanı ve tedavi yöntemlerinin sürekli 

gelişmesi ve bu gelişim ve değişimin beraberinde riskler taşıması ve direkt insan hayatıyla ilgili 

olması açısından diğer hizmet sektörlerinden farklılığını göstermektedir. Bu özellikler sağlık 

hizmetinin sunulmadan önce çok iyi planlanmasını ve etkili bir risk yönetim süreci sonucunda 

sunulmasını gerekli kılmaktadır. Sağlık hizmetinde kalite ifade edildiğinde, yalnızca tıbbi bakım 

kalitesi yeterli olmamakta; çevresel şartlar, hizmeti sunan ekibin yetkinliği ve performans 

değerlendirmeleri, bina ve tesisat güvenliği dikkate alınmalıdır (Tapan vd., 2016). 

 Hizmet sektöründe veya sağlık hizmetleri alanında yapılan kalite temelli çalışmaları iki 

açıdan değerlendirmek gerekir. Birincisi, müşterilerin algısı veya beklentisi açısından yapılan 

çalışmalar olup sağlık hizmetlerinin kalitesi müşterilerin gözlemleri doğrultusunda ölçülür. 

Literatürde bu açıdan hizmet kalitesi üzerine yapılmış çok sayıda çalışma vardır. Bu 

çalışmaların birçoğu Parasuman vd. (1985)’nin geliştirdiği genelde 22 soru üzerinden hizmet 

kalitesinin ölçümü için SERVQUAL ölçeği kullanmışlardır (Altuntaş vd., 2012; Pekkaya ve 

Akıllı, 2013;  Li vd., 2015). Bu çalışmanın da içerisinde olduğu ikinci tip çalışmalar ise müşteri 

yerine yöneticilerin/denetçilerin bakış açısından, hizmet işletmesinin mutfağı diyebileceğimiz 

TKY veya hastane hizmet kalite standartları (HKS)’nı dikkate alan araştırmalardır. HKS’nin 

birçok konusunu müşterinin/hastanın başvuru anında hizmetini almadığı veya aldığı doğrudan 

hizmet dışındaki konular olup gözlemlemediği veya gözlemlese dahi olası zayıf hizmet 

kalitesini teknik olarak algılamayabileceği stok yönetimi, atık yönetimi, morg hizmetleri vb. 

konularını da içermektedir. Sağlıkta TKY veya HKS üzerine yapılmış ampirik çalışma oldukça 

az sayıdadır veya kapsamlı analiz içermemektedir. Örneğin Demirbilek ve Çolak (2008), 7 

sağlık kurumundaki 51 yöneticiye TKY temelli 20 anket sorusu üzerinden değerlendirme 

yapmıştır. Çavuş ve Gemici (2013) ise sağlık sektöründe TKY’nin gelişim süreci ve çerçevesini 

incelemiştir. HKS üzerine temel istatistiksel tekniklerle yapılmış çok az sayıda çalışmalara 

rastlansa da çok kriterli karar verme (ÇKKV) ile yapılmış akademik bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu anlamda ÇKKV yöntemleri ile gerçekleştirilen bu analizlerimizin bu alanda 

orijinal olduğu söylenebilir. 
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Çalışmamızın amacı, HKS’de dikkate alınan kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesi 

ve hastanelerin uzmanlarca ölçüldüğü HKS puanları temelli performanslarına göre 

sıralanabileceğinin ÇKKV yöntemleriyle gösterilmesidir. Bu anlamda çalışmamız, alanda 

araştırma yapan akademisyenlere ve yöneticilere yardımcı olacak bir çalışma olarak 

değerlendirilmiştir. Çalışmamızda, kriter/boyut önem derecelerinin belirlenmesinde, her kriter 

için aralık ölçeğinde alınmış puanların ÇKKV yaklaşımlarından ters method kullanılmış, 

hastanelerin HKS temelli değerlendirilmelerinde Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluation  (PROMETHEE) yöntemi kullanılmıştır. 

HKS TEMELLİ HASTANELERİN ÇKKV İLE DEĞERLENDİRİLMESİ  

HKS’de birden çok faktör/konu/kriter olduğundan dolayı, sağlık hizmetlerinin 

değerlendirilmesinde ÇKKV tekniklerinin uygulanabilmesine olanak sağlanmaktadır. Sağlık 

Bakanlığı, HKS’yi 33 ana boyut/konu üzerinden tanımlamıştır. HKS değerlendirilmesinde 

dikkate alınan ana boyutlara ait puanlanan alt konu/başlık sayıları ve ana boyut isimleri; 69 

konulu “Yönetim Hizmetleri” boyutu, 4 konulu “Atık Yönetimi” 13 konulu “Bilgi Yönetimi”, 

20 konulu “Biyokimya Laboratuar Hizmetleri”, 6 konulu “Çamaşırhane Hizmetleri”, 36 konulu 

“Klinikler”, 7 konulu “Morg Hizmetleri”, 6 konulu “Mutfak Hizmetleri” ve 19 konulu 

“Poliklinik Hizmetleri”dir.  Söz konusu ana boyut, alt başlık kadar konuda her hastane belirli 

periyotlarla denetçi/yöneticiler tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek HKS’nin ana boyutlarına 

ait puanlamaları elde edilebilmektedir. Çalışmamızda, Zonguldak’ta faaliyet gösteren 4 

hastanenin (karar verme birimi, kvb) denetçi sağlık personeli tarafından ölçülmüş olan 9 ana 

boyut/konu puanlamaları açısından değerlendirmeleri yapılmıştır. Tablo 1’de de listelenen bu 9 

ana kriterlerin seçiminde, alanında görüşü alınmış uzman bireyler ve Zonguldak ilçe 

hastanelerini de içeren veri setinde ancak 9 kriter açısından düzenli ölçümü yapılmış veriler de 

etkili olmuştur. 

Tablo 1: Kriterler 

 Seçilen KHY Boyutları/Kriter Alt Başlık Sayısı Kısaltma 

K1 Yönetim Hizmetleri 69 K1 YönHiz 

K2 Atık Yönetimi 4 K2 AtYön 

K3 Bilgi Yönetimi 13 K3 BilYön 

K4 Biyokimya Laboratuar Hizmetleri 20 K4 BioKHi 

K5 Çamaşırhane Hizmetleri 6 K5 ÇamHiz 

K6 Klinikler 36 K6 Klnklr 

K7 Morg Hizmetleri 7 K7 MorgHi 

K8 Mutfak Hizmetleri 6 K8 MutHiz 

K9 Poliklinik Hizmetleri 19 K9 PolHiz 

Çalışmamızın amacı kapsamında, öncelikle kriter/boyut önem derecelerinin 

belirlenmesinde, her kriter için aralık ölçeğinde alınmış puanların ÇKKV yaklaşımlarından ters 

(reciprocal) method (Roszkowska, 2013) kullanılmıştır. Uzmanlardan aralık ölçeğinden alınan 

görüşler doğrultusunda önem dereceleri wi =(1/ri)/(Toplam(1/ri)) formülüyle hesaplanmıştır. 

Formüldeki wi’ler ağırlıklar, ri’ler ise kriterlerin önem puanlarıdır. Böylece bu kriterlerin, ikisi 

kalite/denetlemede görevli olmak üzere 8 uzmanın görüşü alınarak konuların bağıl önem 

dereceleri belirlenmiştir. Önem dereceleri belirlenirken konu hakkında daha detaylı 

bilgiye/tecrübeye sahip olduğu bilinen iki uzmanın görüşlerine daha fazla ağırlık verilmiştir. 

Kriterlerin önem dereceleri Tablo 2’de raporlanmıştır. 
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Tablo 2: HKS’ya ait Ana Kriterlerin Önem Dereceleri 

 

K1  

YönHiz 

K2 

AtYön 

K3  

BilYön 

K4  

BioKHi 

K5  

ÇamHiz 

K6  

Klnklr 

K7  

MorgHi 

K8  

MutHiz 

K9  

PolHiz 

W1 ,1620 ,1198 ,1156 ,0877 ,0810 ,1165 ,0725 ,1198 ,1252 

Sıra 1 3 6 7 8 5 9 3 2 

W2 ,1699 ,1185 ,1139 ,0871 ,0767 ,1169 ,0680 ,1203 ,1288 

Sıra 1 4 6 7 8 5 9 3 2 

Aralık ölçeğinde, kriterler için uzman tarafından önem puanı atanmış olan görüşlerini 

ortalaması alınarak hesaplanan kriter ağırlıkları normalize edilerek Tablo 2’de W1 satırında; 

ayrıca her bir uzmanın görüşünden hesaplanan kriter ağırlıklarına ait serilerin aritmetik 

ortalaması W2 satırında raporlanmıştır. Bu iki senaryoya göre hesaplanan ağırlıklarının yanı 

sıra, Tablo 3’de, uzmanların bireysel özelliklerine göre incelenen farklılıklar her bir uzmanın 

görüşünden hesaplanan kriter ağırlıklarına ait seriler üzerinden gerçekleştirildiğinden de W2 

ağırlıkları değerlendirmelerde temel alınmıştır.   

Uzman görüşleri doğrultusunda, HKS 9 temel konu içerisinde en önemli görülen 

boyutun “Yönetim Hizmetleri”nin %17,6 önem derecesiyle belirgin şekilde diğer konulardan 

ayrıldığı gözlenmiştir. Sonrasında ise “Poliklinik Hizmetleri” (%12,9),  “Mutfak Hizmetleri” 

(%12,0) ve “Atık Yönetimi” (%11,9) boyutlarına önem verildiği gözlenmiştir. Orta düzeyde 

önem verilen diğer konular ise “Klinikler” (%11,7) ve “Bilgi Yönetimi” (%11,4) olarak 

sıralanabilir. “Biyokimya Laboratuar Hizmetleri” (%8,7), “Çamaşırhane Hizmetleri” (%7,8) ve 

“Morg Hizmetleri” (%6,8) en az önem verilen HKS ana boyutları olduğu gözlenmiştir. 

Tablo 3: Gruplara Göre Önem Dereceleri Arasındaki Görüş Farklılığı 

 n Sen. K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  

Lisans 7 W3 ,1983 ,1257 ,1059 ,0820 ,0795 ,1084 ,0752 ,1189 ,1059 

Lis.Ü 6 W4 ,1374 ,1095 ,1237 ,0933 ,0729 ,1314 ,0595 ,1204 ,1518 

P değ.   ,039* ,185 ,206 ,206 ,237 ,197 ,018* 1,000 ,019* 

<20 yıl 8 W5 ,1383 ,1225 ,1157 ,0957 ,0780 ,1218 ,0641 ,1253 ,1387 

21 yıl≤ 5 W6 ,2222 ,1111 ,1111 ,0741 ,0741 ,1111 ,0741 ,1111 ,1111 

P değ.   ,003* 1,000 ,673 ,206 1,000 ,337 ,023* 1,000 ,451 

Not: Lis.Ü: Lisans üstü eğitim. P değ.: Mann-Whitney U Testi anlamlılıklarıdır. Sen: 

uzmanların eğitim ve tecrübe durumlarına göre oluşturulan alt gruplarına ait elde edilen W3, 

W4, W5 ve W6 ağırlık senaryolarıdır.  

Belirlenen önem derecelerine ait serilerde alt grup sayıları oldukça az olduğundan 

uzman görüşleri sırasıyla eğitim düzeyleri ve tecrübesi temelli parametrik olmayan istatistiksel 

tekniklerle de değerlendirilmiştir (Tablo 3). Buna göre denetleme/değerlendirmelerde daha etkin 

role sahip ve/veya tecrübesi yüksek olan uzmanların “Yönetim Hizmetleri” konularına daha 

önem verdiği Mann-Whitney U Testine göre istatistiksel olarak 0,01 anlamlılıkta gözlenirken, 

bu kişilerin çoğunluğunun lisans eğitimi almış bireylerden oluşması dikkat çekicidir. Ayrıca,  

morg hizmetlerine lisans eğitimli ve nispeten tecrübeli uzmanlar daha fazla önem verirken, 

lisans üstü eğitime sahip bireylerin poliklinik hizmetlerine nispeten daha fazla önem verdiği 

gözlenmiştir. “Poliklinik Hizmetleri” konusuna lisans üstü eğitim görenler (%16,5), lisans 

mezunlarına (%10,6) göre daha fazla önem verirken, “Morg Hizmetleri” konusuna lisans 

mezunları (%7,5), lisans üstü (%6,5) eğitim görenlere göre daha fazla önem verdikleri 

söylenebilir. “Yönetim Hizmetleri” konusuna 20 yıl üstünde tecrübesi olanlar (%22,2), daha az 

tecrübeli olanlara (%14,7) göre daha fazla önem verirken, “Morg Hizmetleri” konusuna 
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nispeten daha az tecrübeliler (%7,4), tecrübelilere (%6,8) göre daha fazla önem verdikleri 

söylenebilir. 

Farklı senaryolarla elde edilen bu kriter önem dereceleri kullanılarak, Zonguldak’ta 

faaliyet gösteren 4 devlet hastanesi, HKS temelli PROMETHEE yöntemi üzerinden performans 

sıralanma sonuçları elde edilmiştir. 

PROMETHEE yöntemi, 1982 yılında Brans tarafından geliştirilmiş ve aşağıdaki gibi 6 

adımda hesaplaması yapılabilir (Yararlı, 2010:28-33; Albadri vd., 2007). PROMETHEE, kendi 

kvb’lerinin arasındaki iç ilişkilerini dikkate alması ve ilişki yapısına bağlı alternatif tercih 

fonksiyonlarının kullanılabilmesi açısından tercih edilen bir yöntemdir.  

1A) Hücre elemanları aij olmak üzere karar matrisi ve ağırlıklar hazırlanır. 

A2) Her kriter için kvb’lerin değerleri üzerinden farksızlık değeri (q, büyük kritik değer), kesin 

tercih eşiği (p, küçük kritik değer) ve bu iki değer arasındaki gözlem/fark (d) üzerinden her bir 

kriter için aşağıdaki gibi altı tercih fonksiyonlarından biri belirlenebilir.  

Olağan: d≤0 için 0, d>0 için 1;  

U tipi: d≤q için 0, d>q için 1;  

V tipi: d≤0 için 0, 0<d≤p için d/p, d>q için 1;  

Seviyeli: d≤q için 0, q<d≤p için 1/2, d>q için 1;  

Doğrusal: d≤q için 0, q<d≤p için (d-q)/(p-q), d>q için 1;  

Gaussian: d≤0 için 0, d>0 için 1-EXP(-d2/2s2)) 

A3) Kvb’ler için ikili karşılaştırma (F(A)≤F(B) için 0;  F(A)>F(B) için p(F(A)-F(B)) yapılır. 

A4) İkili karşılaştırma skorlarından her kvb için kvb’nin bir eksiği kadar tercih indeksleri 

hesaplanır. 

A5) Her kvb için tercih indekslerinin yatay ve düşeyde ortalamaları alınarak pozitif Fi ve negatif 

Fi değerleri hesaplanır.  

A6a) PROMETHEE 1: Pozitif üstünlük (Fi-) ve negatif üstünlük (Fi-) değerleri karşılaştırılarak 

kısmi sıralama yapılabilir.  

A6b) PROMETHEE 2: Fi değerleri (Fi+ ve Fi- değerleri arasındaki fark) küçükten büyüğe 

sıralanması suretiyle net tercih sırası elde edilir. 

Söz konusu 9 kriter temelli, Zonguldak’ta faaliyet gösteren ve HKS’ye göre uzmanlarca 

puanlandırılan 4 hastane, PROMETHEE yöntemi ve doğrusal tipteki tercih fonksiyonuyla Tablo 

4’deki gibi sıralanmıştır. Ayrıca hastaneler, PROMETHEE yöntemi yanısıra sıralama 

sonuçlarının karşılaştırılması amacıyla TOPSIS ve ağırlıklı ortalama temelli hesaplanan çok 

kriterli puanlama (ÇKPM) yöntemleriyle de hesaplanmıştır. TOPSIS, diğer ÇKKV 

yöntemlerine göre daha pratik/kolay hesaplamaya olanak sağlayan ve genel kabul görmüş bir 

yöntemdir (Pekkaya ve Başaran, 2011). ÇKPM ise sıralamada en ilkel, en kolay ve en sade bir 

ÇKKV yöntemi olarak değerlendirilebilir (Ayaş ve Pekkaya, 2008). 
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Tablo 4: Hastanelerin W1 Ağırlığı ile HKS Temelli Sıralanması 

 

PROMETHEE  TOPSIS ÇKPM 

 

Fi+ Fi- Fi Sıralar Puan Sıra Puan Sıra 

H1 ,4211 ,1348 -,2863 2 2 2 ,8459 1 ,7622 2 

H2 ,5045 ,1159 -,3886 1 1 1 ,5756 3 ,8210 1 

H3 ,1603 ,4292 ,2689 4 3 3 ,5876 2 ,3847 3 

H4 ,1743 ,5803 ,4060 3 4 4 ,3084 4 ,2948 4 

Tablo 5: Hastanelerin W2 Ağırlığı ile HKS Temelli Sıralanması 

 

PROMETHEE  TOPSIS ÇKPM 

 

Fi+ Fi- Fi Sıralar Puan Sıra Puan Sıra 

H1 ,4225 ,1323 -,2903 2 2 2 ,8462 1 ,7665 2 

H2 ,5048 ,1139 -,3909 1 1 1 ,5780 3 ,8238 1 

H3 ,1620 ,4268 ,2648 4 3 3 ,5873 2 ,3888 3 

H4 ,1701 ,5865 ,4163 3 4 4 ,3072 4 ,2886 4 

Ek 1’de görüldüğü üzere, hastanelerin HKS temelli uzmanlarca yapılmış puanları ve 

bazı tanımlayıcı istatistikleri raporlanmıştır. H1 ve H2 hastanelerine ait toplam kalite puanları 

ortalamanın üzerinde iken H3 ve H4 hastanelerine ait toplam kalite puanlarının ortalamanın 

altında olduğu görülmektedir. H1 ve H2 hastaneleri analizlere dahil edilen H3 ve hastanelerine 

göre kalite uygulamalarında daha başarılı olması, etkili ve etkin bir sağlık hizmeti sunumunun 

göstergesi sayılabilir.  

Tablo 4-6’daki sonuçlara göre H2 hastanesi, HKS’ye göre en yüksek performanslı 

hastane olduğu TOPSIS senaryoları hariç tüm senaryolar tarafından desteklenmiştir. Genel 

olarak H2’nin, TOPSIS senaryolarında ise H1’in HKS’ye göre en yüksek performanslı olduğu 

görülmüştür. H4 ise tüm senaryolarda en düşük performanslı hastane olduğu hesaplanmıştır. İlk 

üç sıralamadaki TOPSIS ve PROMETHEE’ye göre puanlamalarında belirgin değişimler, 

PROMETHEE’deki sansürlemenin etkisi olarak değerlendirilerek, tartışılmıştır. Pekkaya 

(2015)’nın meslek seçimi üzerine yaptığı çalışmada da PROMETHEE ve ÇKPM sonuçlarının 

hemen hemen aynı sonuç verdiği, TOPSIS’in de benzer sonuçlar verdiği, VIKOR sonuçlarının 

ise farklılık gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmada, karar matrisinden (Ek 1) de görüldüğü 

üzere, H2’nin özellikle diğer kriter puanlamalarında önde olmasına rağmen K3 kriterindeki 

zayıf puanlaması TOPSIS sıralama sonuçlarının değişmesinde etkili olmuştur. 

Tablo 6: Hastanelerin Diğer HKS Temelli Sıralamaları 

 PROMETHEE (W3) PROMETHEE (W4) TOPSIS ÇKPM 

 Fi+ Fi- Fi Fi+ Fi- Fi W3 W4 W3 W4 

H1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 

H2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 

H3 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 

H4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 4 

 PROMETHEE (W5) PROMETHEE (W6) TOPSIS ÇKPM 

 Fi+ Fi- Fi Fi+ Fi- Fi W5 W6 W5 W6 

H1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 

H2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 

H3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 

H4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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SONUÇ  

Hastanelerin hizmet kalitelerine göre değerlendirilmesinde birden çok kriter olması, bu 

alanda yapılacak çalışmalarda ÇKKV teknikleri kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu 

çalışma ile hastanelerin HKS temelli değerlendirilmesinde etkin bir şekilde ÇKKV 

yöntemlerinin kullanılabileceği ve elde edilen kriter ağırlıkları üzerinde istatistiksel hipotez 

testlerinin yapılabileceği gösterilmiştir. Analiz sonucunda, değerlendirilen 9 kriter içinden 

“Yönetim Hizmetleri” boyutunun en önemli çıkması, hastanelerdeki hizmet kalitesi 

değerlendirilmesi açısından denetçilerin /uzmanların en çok önemi yönetime verdiğini 

göstermektedir. Ayrıca, denetleme/değerlendirmelerde daha etkin role sahip ve/veya tecrübesi 

yüksek olan uzmanların “Yönetim Hizmetleri” konularına daha önem verdiğinden, bu boyutun 

önemini daha da artırdığı söylenebilir. Sonrasında “Poliklinik Hizmetleri” yanısıra “Mutfak 

Hizmetleri” ve “Atık Yönetimi” gibi destek ve kurumsal hizmet yönetimlerine de önem 

verildiği görülmüştür. Hastaneler değerlendirilirken bu boyutların eşit öneme sahip olmadığı 

puanlamalardan gözlenebildiğinden, araştırmacı /yöneticilerin boyutların önem derecelerini 

daha hassas/ayrıntılı şekilde elde edilen ağırlıkları dikkate alması gerekmektedir. Ancak bu 

şekilde hastanelerde sunulan hizmet kalitesi daha güvenilir şekilde değerlendirilebilir.  

Bulgulara göre, nispeten daha tecrübeli ve/veya lisan eğitimine sahip uzmanlar 

“Yönetim Hizmetleri” ve “Morg Hizmetleri”ne daha fazla önem vermekteler. Hastane 

sıralamalarından ise bireysel özellikleri de dikkate alan senaryolara göre HKS temelli olarak 

performans sıralamasında en yüksek olan H2 ve en düşük performanslı olan ise H4 olduğu 

gözlenmiştir. 

Hemen hemen tüm senaryolardaki PROMETHEE ile ÇKPM yöntemlerinin uyum 

gösterdiği, ancak TOPSIS’in farklı sıralama sonuçları verdiği görülmektedir. H2, K3 boyutunda 

belirgin bir farkla en düşük puanı alması, TOPSIS ile yapılan sıralamaları etkilemiş, bu düşük 

puana TOPSIS sıralamasının oldukça duyarlı olduğu gözlenebilir. PROMETHEE, belli bir 

kritik değer altına/üstüne, uzaklığı dikkate almayarak veya söz konusu sınır değerleri dışında 

kalan (alt veya üst) verileri sansürleyerek puanlandırmasına (1/0) rağmen, diğer kriterlerin 

genelinde düşük skor alan H2’nin düşük veya iyi puanlama aldığından dolayı en üst sıraya 

taşımıştır.  

Bu çalışmada elde edilen önemli sonuçlardan biri de kritik değerler dışındaki 

uzaklıkların sansürlenerek puanlamaların yapıldığı ve alternatif ilişkilendirmelere olanak 

sağlayan PROMETHEE’nin, bu tip yapıda puanlama arzulandığında tercih edilebilir bir yöntem 

olarak düşünülebileceğidir. 

Ayrıca bu çalışma sürecinde aşağıda listelenen 3 kısıt/problem ile karşılaşılmış olup bu 

imkanlarda iyileştirme yapılarak çalışanın tekrar edilmesinde yarar vardır. (1) 33 adet hastane 

HKS değerlendirme kriterinden, ölçülme imkanı bulunan sadece 9 kriter göz önüne alınmıştır. 

Zorunlu da olsa seçilen bu ana kriterlerin önemli olduğu dikkate alındığında, elde edilen bu 

sonuçlar dikkate değerdir. (2) Çalışmada, sadece Zonguldak ilinde yarısı ilçelerine ait 4 adet 

devlet hastanesinin verilerine erişilmiş ve kullanılmıştır. Devlet hastanelerinden bu çeşit verilere 

ulaşılmasının güç olması veya izin alınamaması, daha büyük kapasitede olan ve daha fazla 

sayıda hastane üzerine uygulama yapılmasına pek olanak sağlamamaktadır. (3) İzin alma, 

zaman ve maliyet açısından ancak 8 uzmandan görüş alınabilmiştir. Bu açıdan, imkanlarda 

iyileştirme yapılarak daha fazla uzman görüşü alınması daha geçerli ağırlıklar edilmesini 

sağlayacaktır. 
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Ek 1: Hastanelerin Boyutlara Göre HKS Temelli Puanları 

 
K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  

Mak Puan 950 50 140 255 80 490 90 80 240 

Başlık Sa. 69 4 13 20 6 36 7 6 19 

H1 915 50 130 240 55 455 75 55 215 

H2 900 40 40 255 65 455 80 70 230 

H3 808 35 90 210 55 420 60 45 210 

H4 720 0 95 225 70 310 65 65 180 

Ortalama 835,8 31,3 88,8 232,5 61,3 410,0 70,0 58,8 208,8 

En Düşük 720 0 40 210 55 310 60 45 180 

En Yüksek 915 50 130 255 70 455 80 70 230 

Değ.Kat 10,8 69,6 41,7 8,3 12,2 16,8 13,0 18,9 10,0 

Uzaklık % 88,0 62,5 63,4 91,2 76,6 83,7 77,8 73,4 87,0 

Std. H1 96,3 100,0 92,9 94,1 68,8 92,9 83,3 68,8 89,6 

Std. H2 94,7 80,0 28,6 100,0 81,3 92,9 88,9 87,5 95,8 

Std. H3 85,1 70,0 64,3 82,4 68,8 85,7 66,7 56,3 87,5 

Std. H4 75,8 0,0 67,9 88,2 87,5 63,3 72,2 81,3 75,0 

Std. Min 75,79 0 28,57 82,35 68,75 63,27 66,67 56,25 75 

Std. Mak 96,32 100 92,86 100 87,5 92,86 88,89 87,5 95,83 

Std. Ort. 87,97 62,5 63,39 91,18 76,56 83,67 77,78 73,44 86,98 

Not: Std.: 0-100 arası için standardize edilmiş seri için en düşük/yüksek ortalama değer. Değ. Kat.: 

Değişim katsayısı; Uzaklık %: Ortalamanın azami puana olan uzaklık yüzdesi.  
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SABİT MALİYETLİ ULAŞTIRMA PROBLEMLERİNİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ 

Mert DEMİRCİOĞLU* 

İbrahim Tolga ÇOŞKUN** 

 

ÖZET 

Bu çalışma, sabit maliyetli ulaştırma problemlerinin çözümünün MS Excel’in çözücü 

eklentisiyle nasıl yapılabileceğini göstermeyi hedeflemektedir. Sabit maliyetli ulaştırma 

problemleri hakkında genel bilgiler, literatür taraması ile birlikte sunulmuştur. Konunun 

açıklanmasında Adlakha, Kowalski, Vemuganti ve Lev tarafından 2007 yılında yapılan sabit 

maliyetli ulaştırma problemlerinde More-for-less yöntemi kullanılan çalışmada, sabit ve 

değişken maliyetlerin bulunduğu veriler kullanılmıştır. Verilen örnekte 4 arz merkezinden 3 

talep merkezine ürün gönderim maliyetleri verilmiş olup, problemin optimal sonucu olan 350 

birim maliyet değeri Excel ile de basit bir yöntemle bulunmuştur. MS Excel 2013 sürümü 

kullanılarak yapılan çalışmanın sonuç kısmında ise Excel ile çözülebilecek sabit maliyetli 

ulaştırma problemlerinin sınırlılıklarına yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sabit Maliyetli Ulaştırma Problemi, Excel Çözücü 
 

SOLUTION OF FIXED COST TRANSPORT PROBLEMS WITH EXCEL 

ABSTRACT 

This study aims how to solve fixed charge transport problems with the MS Excel solver 

add-ons. General information about the fixed cost transportation problems was presented with 

literature. Adlakha, Kowalski, Vemuganti and Lev made by the year 2007 ‘More-for-less 

algorithm for fixed-charge transportation problems' is used in this study. This example is used 

for data where the fixed and variable charge.  There are four central supply center from the three 

demands to the product shipping costs are given, with optimal results with Excel 350 unit cost 

of the problem has been found a simple method. MS Excel 2013 edition is made using the 

results of the work are given the limitations of the fixed charge transportation problems can be 

solved with Excel. 

Keywords: Fixed Charge Transportation Problem, Excel Solver 

 

GİRİŞ 

Ulaştırma modeli, doğrusal programlama probleminin özel bir şeklidir. Bu modelde, 

malların kaynaklardan (fabrika gibi) hedeflere (depo gibi) taşınmasıyla ilgilenilir.  Buradaki 

amaç bir taraftan hedeflerin talep gereksinimleri ve kaynakların arz miktarları arasındaki 

dengenin sağlanması, diğer taraftan da her bir kaynaktan her bir hedefe yapılan taşımaların 

toplam maliyetini minimum kılacak taşıma miktarlarını belirlemektir. Modelde, verilen rota 
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üzerindeki taşıma maliyetlerinin aynı rota üzerindeki taşıma miktarlarıyla doğru orantılı olduğu 

kabul edilmektedir (Taha, 2015:163). 

Sabit maliyetli ulaştırma problemleri ise, ulaştırma problemlerinin özel bir şeklidir. 

Sabit maliyetler;  taşıma miktarı ile orantılı olan değişken maliyetlerin yanında, taşıma 

miktarından bağımsız olarak ortaya çıkan ve herhangi bir rotada taşıma yapılması halinde 

katlanılması gereken, toplam taşıma maliyetlerinin içerisinde bulunan araç sigortası, taşıma 

sigortası, park garaj ücretleri, vergiler, yol-köprü geçiş ücretleri gibi kalemlerden oluşan 

maliyetlerdir. Ulaştırma işi yapan firmaların ve işletmelerin karlarını arttırmaları için 

maliyetlerini doğru hesaplamaları önemlidir. Sabit maliyetli ulaştırma problemleri; değişken 

maliyetlerle beraber sabit maliyetleri de ele alarak, daha uygun ve düşük maliyetli güzergâhların 

belirlenmesi ile ilgilenir. 

Bu çalışmanın amacı; sabit maliyetli ulaştırma problemlerinin çözümünün, Microsoft 

Office programında bulunan Excel’in çözücü eklentisi yardımıyla ne şekilde yapılabileceğinin 

gösterilmesi ve büyük boyuttaki problemlerin çözücü eklentisi yardımıyla çözümünün 

yapılmasıdır. 

SABİT MALİYETLİ ULAŞTIRMA PROBLEMİ 

Sabit maliyetli ulaştırma problemleri; bilinen optimizasyon teknikleriyle veya ulaştırma 

problemlerinin çözüm yöntemleriyle çözülememektedir. Yöntem çözümüne dair geliştirilmiş 

bazı algoritmalar bulunmakla beraber, halen bu algoritmalardan hiç biri orta veya büyük 

ölçekteki problemleri çözememekte ve bu tür problemlerin çözümü için bilgisayar programları 

kullanılmaktadır. 

Sabit maliyetli ulaştırma problemleri ile yerli literatüre geçmiş,“Sabit maliyetli 

ulaştırma problem için bir genetik algoritma” (Ayan, 2008) isimli çalışma bulunmaktadır. 

Yabancı literatüre ise geçmiş birçok çalışma bulunmakla beraber, son yıllarda bu yayınların 

sayısı giderek artmıştır. Sabit maliyetli ulaştırma problemleri ile ilgili literatüre geçmiş ilk 

çalışma Michel L. Balinski tarafından 1961 yılında yapılmıştır. Sonrasında, sabit maliyetli 

ulaştırma problemleri için doğrusal programlamada kullanılan simpleks metodu yardımıyla bir 

çözüm geliştirilmiştir (Cooper ve Drabes, 1967). (Kennington ve Unger,1976) dal-sınır 

tekniğine dayalı bir algoritma geliştirerek, sabit maliyetli ulaştırma problemlerinin doğrusal 

programlama yardımıyla çözülebileceğini ortaya koymuşlardır. (Diaby,1991) orta ve büyük 

ölçekli problemleri çözmek için sezgisel bir yöntem geliştirmiştir. Adlakha, Kowalski ve Lev’in 

sabit maliyetler ve sabit maliyetli ulaştırma problemlerinin çözümüne dair geliştirdikleri 

algoritmaları içeren çok sayıda çalışmaları olmuştur (Adlakha vd 1999, 2003, 2004, 2009 ve 

2010). 

  Sabit maliyetli ulaştırma problemlerinin notasyonu aşağıdaki şekildedir (Balinski,1961): 

𝑐𝑖𝑗 = i arz merkezinden, j talep merkezine bir birim ürün göndermenin değişken maliyetidir. 

𝑥𝑖𝑗=  i arz merkezinden, j talep merkezine gönderilen ürün miktarıdır. 

𝑓𝑖𝑗 = i arz merkezinden, j talep merkezine ürün göndermenin sabit maliyetidir. 

𝑦𝑖𝑗 = i arz merkezinden, j talep merkezine ürün gönderilmesi halinde ortaya çıkacak sabit 

maliyetin katsayısıdır.  

𝑎𝑖= i tedarikçisi (kaynak) tarafından sunulan her arz miktarı 
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𝑏𝑗= j müşterisi (hedef) tarafından istenen her talep miktarı 

Sabit maliyetli ulaştırma problemlerinin doğrusal programlama modelinin amaç 

fonksiyonu (1) denkleminde , sınırlayıcı şartlar ise (2), (3), (4) ve (5) denklemlerinde 

verilmiştir: 

Amaç Fonksiyonu:  

Zmin= ∑ ∑ (𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1  

𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 + 𝑓𝑖𝑗𝑦𝑖𝑗)       (1) 

Sınırlayıcı Şartlar: 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 ≤ 𝑎𝑖    ve  ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1 ≥ 𝑏𝑗    (𝑖 = 1,2,…𝑚)   (𝑗 = 1,2, …𝑛)   (2) 

∑ 𝑎𝑖
𝑚
𝑖=1 = ∑ 𝑏𝑗

𝑛
𝑗=1          (3) 

𝑦𝑖𝑗={
0  𝑥𝑖𝑗 = 0

1   𝑥𝑖𝑗> 0
 ise 𝑥𝑖𝑗 ≥ 0 , 𝑖 = 1,2,…𝑚    𝑗 = 1,2, …𝑛     (4) 

𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖𝑗, 𝑐𝑖𝑗 , 𝑓𝑖𝑗 ≥ 0 , 𝑖 = 1,2,…𝑚    𝑗 = 1,2, …𝑛      (5) 

MS EXCEL İLE SABİT MALİYETLİ ULAŞTIRMA PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ 

Doğrusal yapıda olan bu ve bu türden problemleri çözmek için çözücü içerisinde 

bulunan Basit LP çözme yöntemi seçilmiştir. Adlakha, Kowalski, Vemuganti ve Lev tarafından 

2007 yılında yapılan sabit maliyetli ulaştırma problemlerinde More-for-less yöntemi kullanılan 

çalışmada, değişken ve sabit maliyetlerin bulunduğu veriler kullanılmıştır. Veriler Tablo – 1’de 

gösterilmektedir. (Adlakha v.d. 2007:120)  

Örnekte 4 arz noktası ve 3 adet talep noktası bulunmaktadır. Toplam arz ve talep 

birbirine eşit olup 100 adettir. Tabloda yer alan maliyetlerden ilki değişken maliyeti, ikinci 

maliyet ise sabit maliyeti göstermektedir. Örneğin A1, T1 kesişim hücresinde yani A1 arz 

noktasından T1 talep noktasına olan hücrede değişken maliyet 2, sabit maliyette 10 olmaktadır.  

Tablo-1 Sabit ve Değişken Maliyetler 

 T1 T2 T3 ARZ 

MİKTARLARI 

A1 (2,10) (3,30) (4,20) 10 

A2 (3,10) (2,30) (1,20) 30 

A3 (1,10) (4,30) (3,20) 40 

A4 (4,10) (5,30) (2,20) 20 

TALEP 

MİKTARLARI 

20 50 30 100 

 

İlgili veriler ile amaç fonksiyonu ve sınırlayıcı şartlar oluşturularak Excel çözücüye 

çözümlenecek matematiksel model oluşturulmuştur. 

Amaç Fonksiyonu: Zmin= ∑ ∑ (𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1  

𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 + 𝑓𝑖𝑗𝑦𝑖𝑗)      (6) 
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hesaplanabilmesi için Şekil-1 deki gibi TOPLA.ÇARPIM formülü kullanılmıştır.  

Uygulama örneği için amaç fonksiyonu aşağıda verilmiştir. 

Zmin= ∑ ∑ (𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1  

𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 + 𝑓𝑖𝑗𝑦𝑖𝑗) = ∑ ∑ (2𝑥11 + 3𝑥12 + 4𝑥13 + 3𝑥21 + 2𝑥22 + 1𝑥23 +
3
𝑗=1

4
𝑖=1

1𝑥31 + 4𝑥32 + 3𝑥33 + 4𝑥41 + 5𝑥42 + 2𝑥43 + 10𝑦11 + 30𝑦12 + 20𝑦13 + 10𝑦21 + 30𝑦22 +
20𝑦23 + 10𝑦31 + 30𝑦32 + 20𝑦23 + 10𝑦41 + 30𝑦42 + 20𝑦43) (𝑦𝑖𝑗 = 0 veya 1)  (7) 

Excel’de ise (6) ve (7) fonksiyonlarına karşılık gelen formül şu şekildedir;  

= TOPLA.ÇARPIM(d3:f6;d9:f12)+ TOPLA.ÇARPIM(g3:ı6;g9:ı12)=  

(d3*d9+e3*e9+f3*f9+d4*d10+….+f6*f12) + (g3*g9+h3*h9+ı3*ı9+g4*g10+…+ı6*ı12) 

 

Şekil-1 Amaç Fonksiyonu 

Şekil-2’de Hedef ayarla kısmına amaç fonksiyonu hücresi belirlenmiş, amaç fonksiyonu 

minimizasyon olduğu için hedef sekmesinde En Küçük seçilmiştir. Değişken hücreleri 

değiştirerek kısmına Excel tablosu üzerinde hesaplanması istenen değişken maliyet 

miktarları(𝑥𝑖𝑗)nın bulunduğu hücreler, sabit maliyet katsayıları(𝑦𝑖𝑗)nın bulunduğu hücreler 

seçilmiştir. Kısıtlamalara bağlıdır kısmına ise (8), (9), (10), (11) ve (12) denklemlerindeki 

kısıtlar doğrultusunda, sınırlayıcı şartlar eklenmiştir.  

Sınırlayıcı şartlar: 

Arz kısıtları 

𝑥11 + 𝑥12 + 𝑥13 = 10, 𝑥21 + 𝑥22 + 𝑥23 = 30, 𝑥31 + 𝑥32 + 𝑥33 = 40, 

 𝑥41 + 𝑥42 + 𝑥43 = 20         (8) 

şeklindedir. Benzer şekilde talep kısıtları ise 

𝑥11 + 𝑥21 + 𝑥31 + 𝑥41 = 20, 𝑥12 + 𝑥22 + 𝑥32 + 𝑥42 = 50,  

𝑥13 + 𝑥23 + 𝑥33 + 𝑥43 = 30        (9) 

şeklindedir. Toplam arz=Toplam talep kısıtları ise 
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𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 + 𝑎4 = 10 + 30 + 40 + 20 = 100 

𝑏1 + 𝑏2 + 𝑏3 = 20 + 50 + 30 = 100                   (10)  

şeklindedir. 

𝑦𝑖𝑗={
0  𝑥𝑖𝑗 = 0

1   𝑥𝑖𝑗> 0
 ise 𝑥𝑖𝑗 ≥ 0 , 𝑖 = 1,2,3,4    𝑗 = 1,2,3                      (11) 

Pozitiflik Koşulu: 𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖𝑗, 𝑐𝑖𝑗, 𝑓𝑖𝑗 ≥ 0 , 𝑖 = 1,2,…𝑚    𝑗 = 1,2,…𝑛            (12) 

Belirtilen probleme göre kısıtlayıcı şartların Excel’e aktarımı ise şu şekilde olur. 

Sabit maliyetlerin 𝑦𝑖𝑗 kısıtları için; 

𝑦11 = g9, 𝑦12 = h9, … , 𝑦34 = ı12 olmak üzere 

$G$9:$I$12=ikili düzen (𝑦𝑖𝑗 = 0 𝑣𝑒𝑦𝑎 1 𝑖ç𝑖𝑛) 

Değişken maliyetlerin hesaplanan kısımda oluşabilmesi için; 

D9<=M*g9, e9<=M*h9, . . . , f12<=M*ı12 (M=çok büyük pozitif sayı) 

Arz kısıtları eşitlenirken;  

∑ 𝑥1𝑗
3
𝑗=1 = 𝑎1 𝑖ç𝑖𝑛 c9=d9+e9+f9, 

 … ,  

∑ 𝑥4𝑗
3
𝑗=1 = 𝑎4 𝑖ç𝑖𝑛 c12=d12+e12+f12 

kısıtlar oluşturulurken c9=b9, c10=b10, c11=b11, c12=e12 (c9:c12=b9:b12) 

b9=10 (A1 arzı) b10=30 (A2 arzı) b11=40 (A3 arzı) b12=20 (A4 arzı)    

Talep kısıtları eşitlenirken; 

∑ 𝑥𝑖1
4
𝑖=1 = 𝑏1  𝑖ç𝑖𝑛  d13=d9+d10+d11+d12, 

∑ 𝑥𝑖2
4
𝑖=1 = 𝑏2 𝑖ç𝑖𝑛 e13=e9+e10+e11+e12, 

∑ 𝑥𝑖3
4
𝑖=1 = 𝑏3 𝑖ç𝑖𝑛 f13=f9+f10+f11+f12, 

kısıtlar oluşturulurken d13=d14, e13=e14, f13=f14 (d14:f14=d13:f13) 

D14= 20 (T1 talebi), e14=50 (T2 talebi) ve f14=30 (T3 talebi)  

koşulları göz önünde bulunularak problemin sınırlayıcı şartları girilmiştir. 
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Şekil-2 Sınırlayıcı Şartların Oluşturulması 

Çözümleme işlemine geçmeden Şekil-3’teki seçenekler kısmında bulunan kısıtlama 

duyarlığı ve tamsayı en iyi durum ölçütü olarak %0 belirlenerek optimal ya da optimale en 

yakın sonuçların alınması sağlanmıştır. 

 

Şekil-3 Seçeneklerin Oluşturulması 

Seçeneklerin de oluşturulmasıyla Çöz butonu ile yapılan çözümleme sonrası yapılan 

çözümleme sonucunda; uygun taşımanın yapılacağı rotalar ve amaç fonksiyonunda belirtilen 

maliyet değeri hesaplanmıştır (Şekil-4). 
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Şekil-4 Çözümleme Sonucu 

Değişken maliyet kısmında (𝑥13 = 10, 𝑥22 = 30, 𝑥31 = 20, 𝑥32 = 20, 𝑥43 = 20) 
değerleri hesaplanmış ve sabit maliyetlerin göz önüne alınarak amaç fonksiyonunda belirtilen 

değerin hesaplanması için (𝑦13 = 𝑦22 = 𝑦31 = 𝑦32 = 𝑦43 = 1) değerleri Excel tarafından 

hesaplanmıştır. Amaç fonskiyonunda belirtilen taşıma maliyeti ise 350 olarak bulunmuştur. 

BULGULAR VE YORUM 

Tablo-1’de A1, A2, A3, A4 olarak belirlenen 4 arz merkezinden, T1, T2 ve T3 olarak 

belirtilen 4 talep merkezine sabit maliyetler göz önüne alınarak oluşturulan dağıtım planına göre 

A1’den T3’e 10 birim, A2’den T2’ye 30 birim, A3’ten T1-T2’ye 20 şer birim ve A4’den T3’e 

20 birim ürün taşımasının yapılması halinde 350 birimlik bir maliyetin oluştuğu görülmüştür. 

Bu gönderim sürecinde ise A1’in 10 birimlik, A2’nin 30 birimlik, A3’ün 40 birimlik ve A4’ün 

20 birimlik arzlarının tamamı eksiksiz olarak gönderilmiş, T1’in 20, T2’nin 50 ve T3’ün 30 

birimlik taleplerinin tamamı eksiksiz olarak karşılanmıştır. 

Sabit maliyetli ulaştırma problemlerinin çözümüne dair geliştirilmiş çok sayıda 

algoritma bulunmaktadır. Geliştirilen algoritmalardan birçoğu yalnızca belirli örnek ya da 

örnekler için optimal sonuçları vermektedir. Literatür taraması ile incelenen ve sabit maliyetli 

ulaştırma problemlerinin çözümüne dair geliştirilen algoritmaların bulunduğu çalışmalarda, 

yapılan örnek uygulamalardaki arz ve talep merkezlerinin toplam sayısının çoğunlukla 6 ile 10 

arasında olduğu görülmüştür. Ayrıca bu algoritmaların çözüm aşamaları uzun adımlar ve çeşitli 

matematiksel işlemler gerektiğinden zaman alıcıdır. Sabit maliyetli ulaştırma problemlerinin 

çözümü Matlab, Gams gibi programlar ile kodlar yazılarak ya da komutlar girilerek te 

yapılabilmekte fakat uzun zaman almaktadır. Arz talep merkezlerinin sayılarında, 

kapasitelerinde, kısıtlayıcı şartlarda ya da amaç fonksiyonunda oluşacak değişikliklerin de bu 

kodlar arasından bulunup düzeltilmesi işlemi de birçok durumda zaman alıcı olmakta ve dikkat 

gerektirmektedir. 

Yöneylem araştırması problemlerinin çözülebildiği ve veri girişinin kolay olduğu birçok 

bilgisayar programı ile sabit maliyetli ulaştırma problemleri çözülememektedir. Microsoft 

Excel’in Solver (çözücü) eklentisi ile 200 değişken hücreye kadar olan doğrusal programlama 

problemleri çözülebilmektedir. Excel’de uygulanacak işlem adımlarının kolay olması ve veri 

girişlerinin pratik bir şekilde yapılabilmesi, sabit maliyetli ulaştırma problemlerinin çözümü için 

kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca Excel çözücü için FrontlineSolvers geliştirilen Premium Solver 

eklentisi ile 2000 doğrusal değişken ve 8000 kısıta sahip problemler çözülebilmektedir. Bu 
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çalışmada da yüksek boyuttaki sabit maliyetli ulaştırma problemlerinin çözümü Microsoft 

Excel’in Çözücü eklentisi ile yapılmıştır. 

SONUÇ 

Belirli sayıda arz ve talep merkezinin bulunduğu sabit maliyetli ulaştırma 

problemlerinin optimal çözümüne dair bilgisayar programları dışında, geliştirilen algoritmalar 

kullanılarak el ile yapılabilecek çözümleme yöntemleri bulunmamaktadır. Az sayıda arz ve talep 

merkezinin bulunduğu problemler için bile bu çözümlemeler uzun uğraşlar gerektirmekte ve 

zaman alıcı olmaktadır. Kod girişi yapılarak kullanılabilecek programlar ise; programın erişim 

ve kurulum zorluğu, lisanslı yazılımların bedellerinin yüksek olması, bu programlar ile 

çözümlemeler için ekstradan optimizasyon paketi ya da eklentisi satın alınması gerektirmesi, 

kısıtların ve verilerin girişinin zaman alıcı olması, bu programların verimli ve hızlı çalışabilmesi 

için yüksek konfigürasyonlu donanıma sahip bilgisayarların gerektirmesi gibi sorunlar 

barındırmaktadır.  

Excel programının ise hemen hemen her bilgisayarda bulunuyor olması, programa 

erişimin ve program kullanımının kolay olması, yüksek konfigürasyondaki donanıma sahip 

bilgisayarlar gerektirmemesi, sabit maliyetli ulaştırma modellerinin kısıtlarının hızlı ve basit bir 

şekilde girilebilmesi, kısıtlardaki katsayı değerlerinin doğrudan kopyalanarak ilgili hücrelere 

girişlerinin basit bir şekilde yapılabilmesi ve çoğu kullanıcı tarafından kolaylıkla 

kullanılabiliyor olması gibi birçok olumlu özelliğe sahiptir. Excel’in çözücü eklentisinin, sabit 

maliyetli ulaştırma problemlerinin optimal çözümünün bulunmasında ve uygun dağıtım 

planlarının oluşturulmasında, kullanıcılar için birçok kolaylık sunması, iyi çözümlemeler 

yapabilmesi araştırmacıların öncelikle tercih etmelerine neden olacaktır. Standart çözücü ile 

3x24, 4x18 ve 6x12 tipinde yani; arz merkezi sayısı x talep merkezi çarpımı sayısının 72’ye 

kadar olan sabit maliyetli ulaştırma problemleri çözülebilmektedir. 
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SÜREÇ TABANLI TEMEL GÖSTERİMLERİ İLE DÖKÜM SANAYİSİNDE 

İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜ UYGULAMASI  

Kenan Orçanlı* 

 Burak Birgören** 

 

Özet 

İstatistiksel süreç kontrolünde kullanılan çok değişkenli kontrol grafikleri, çok 

değişkenli bir süreçteki anormal değişimleri veya kontrol dışı sinyalleri incelemede önemli 

araçlardır. İstatistiksel süreç kontrolünde çok değişkenli kontrol grafiklerinin, tek bir istatistiğe 

dayalı olan kontrol dışı sinyallerin tespit edilmesinde oldukça etkili olduğu gösterilmiştir. Fakat 

geleneksel çok değişkenli kontrol grafikleri kontrol dışı sinyalin kaynağını ortaya koymada 

yeterli değildir. Literatürde kontrol dışı sinyallerin yorumlanmasını kolaylaştırmak için yapılan 

çalışmalar da vardır. Bu çalışmalar kontrol dışı sinyaller ile bunlara yol açan hata kaynakları 

arasındaki ilişkiyi sistematik bir biçimde ortaya koymayı hedefler. Bu çalışmalardan biri, Süreç 

Tabanlı Temel Gösterimleri (STTG) yöntemidir. Bu yöntem, bir süreçteki özel nedenlerin 

ürünün performansı üzerinde bilinen örüntüler oluşturduğu durumlarda ürünün 

performansındaki yanlılığın veya değişimin en muhtemel nedenlerini tanımlar. Literatürde 

STTG yöntemi, imalat sanayinde geometrik sapmaların modellenmesinde başarılı bir şekilde 

kullanılmaktadır ve katsayılarının tek değişkenli kontrol grafikleri ile takibi önerilmektedir. 

Yapılan bu çalışma ile söz konusu yöntemin süreç (kimya, petro-kimya, döküm vb.) 

endüstrilerinde ve aynı zamanda birbiriyle ilişki içinde olan kalite karakteristiklerin bulunduğu 

çok değişkenli endüstriyel üretim süreçlerinde uygulamasının ve katsayıların çok değişkenli 

kontrol grafikleri ile nasıl izleneceğinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın uygulaması 

Kırıkkale'de MKE Kurumuna bağlı olarak faaliyet gösteren Pirinç Fabrikasında yapılmıştır.  

 Anahtar Kelimeler:Süreç Tabanlı Temel Gösterimleri, Çok Değişkenli Kontrol 

Grafiği, Pirinç.    

A STATISTICAL PROCESS CONTROL APPLICATION IN THE BRASS INDUSTRY VIA PROCESS 

ORIENTED BASIS REPRESENTATION 

Abstract 

Multivariate control charts for statistical process control are important tools to 

examination abnormal changes or out of control signals in a multivariate process. In statistical 

process control (SPC), most multivariate quality control charts are shown to be effective in 

detecting out-of-control signals based upon an overall statistic. But these charts do not relieve 

the need for pinpointing source(s) of the out-of-control signals. In literature, there are studies 

performed for facilitating the interpretation of out-of-control signals; these studies aim to 

describe the relationships between the signals and the problem sources in a systematic way, One 

of these studies is Process Oriented Basis Representation approach. This methodology identifies 
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the most likely causes of bias or variation in product performance by linking patterns in 

multivariate performance data with patterns associated with certain kinds of production 

problems in a process. In literature, STTG method is successfully used in modeling geometric 

deviation in manufacturing and the coefficients are recommended to be monitored by univariate 

control charts. In this study,  this approach is used to show how it can be practiced in industrial 

process like chemical, petro-chemical, casting etc. and at the same time in multivariate 

industrial production processes including the quality characteristics that are associated with each 

other and coefficients is intended to show how it can be monitored by multivariate control chart. 

The applicatıon of the study was conducted in Rice Plant which operates under the MKE 

Kırıkkale 

Key Words: Process Oriented Basis Representation, Multivariate Control Chart, Brass. 

 

GİRİŞ 

Çağdaş kalite anlayışının temel ilkesi, bir ürün üzerinde oluşabilecek hatalara tepki 

göstermek yerine problemleri oluşmadan engelleme yönünde önlemlerin belirlenmesidir. Bir 

süreçte üretim gerçekleştikten sonra nihai ürünlerden kusurlu olanların kontrol sonrası 

ayıklanması işletmelere maliyet yüklemektedir. İdeal olan süreçte meydana gelebilecek 

durumlara karşı önceden önlemler alarak hatalı ürün üretilmeden engellemektir. Bu durum 

istatistiksel süreç kontrolü ile mümkün olabilmektedir. 

İstatistiksel süreç kontrolü, ana kütleden rassal olarak seçilen örneklemlerden elde 

edilen gözlem değerlerine dayanarak sürecin istenen özelliklere göre yönlendirilmesini sağlayan 

bir tekniktir (Işığıçok, 2004). İstatistiksel süreç kontrolünün temel amacı, süreçteki değişimi 

izlemek ve azaltmaktır. Bu yöntem, kalite karakteristiklerinin istenen ve kabul edilebilir 

seviyede devamını sağlamada çok yararlıdır (Guh 2007).  

Herhangi bir üretim sürecinde bir miktar değişkenlik daima mevcuttur. Değişkenlik, 

kısaca gerçek değerden sapmalar olarak tanımlanmakta olup değişkenliğin nedenleri, genel ve 

özel nedenler olarak ikiye ayrılmaktadır. Değişkenlik küçük ve kabul edilebilir sınırlar 

içerisinde olduğu sürece sistem durağan olarak nitelendirilir. Eğer değişkenlik büyük ve kabul 

edilen sınırlar dışında ise o süreçte bir problem var demektir ve bu değişkenliğe neden olan 

problemlerin araştırılması gerekir. Genel nedenler sürecin doğal yapısından kaynaklanmaktadır. 

Genel nedenler, istense de kaçınması mümkün olmayan birçok değişim kaynağının ortak 

etkisidir. Özel nedenler ise sürecin doğasında olmayan sıra dışı değişim kaynaklarıdır. Özel 

nedenler, genel nedenlere kıyasla baskın olan ve süreçte iz bırakan nedenlerdir. Bunlar önceden 

tahmin edilememektedir (Birgören, 2015). İstatistiksel süreç kontrolünde süreçte meydana gelen 

özel sebeplerin varlığı araştırılır ve meydana gelmeden önlem alınmaya çalışılır. Ancak bu 

durumu gerçekleştirmek o kadar kolay olmamaktadır.  

İstatistiksel süreç kontrolü, Dr. W. A. Shewhart’ın 1930’larda geliştirdiği ve 

günümüzde kendi adıyla bilinen kontrol grafiklerine dayanır (Orçanlı vd, 2015). İstenilen kalite 

düzeyinde bir mal üretebilmek için sürecin istatistiksel olarak kontrol ve analiz edilmesinde 

Shewhart kontrol grafiklerinin günümüzde yaygın kullanımı vardır.  

Shewhart kontrol grafikleri değişken sayısına göre tek ve çok değişkenli kontrol 

grafikleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Başlıcaları geleneksel tek değişkenli nicel kontrol 
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grafikleri, X-R, X-S, EWMA, CUSUM kontrol grafikleridir. Başlıca geleneksel çok değişkenli 

kontrol grafikleri ise Hotelling T², MCUSUM ve MEWMA kontrol grafikleridir.  

I. ÇOK DEĞİŞKENLİ KONTROL GRAFİKLERİ 

Genelde bir ürünün kalitesini, genellikle birbirlerini etkileyen birden fazla kalite 

karakteristiği belirlemektedir. Birçok üretim sürecinde, gerek mamul gerekse yarı mamul için, 

kritik kalite karakteristiğinin sayısı birden fazladır. Bu nedenle bu değişkenlerin tamamının 

kontrol edilmesi gerekmektedir. Çünkü, tek değişkenli (Shewhart) kontrol çizelgelerinde ilgili 

değişken tek başına izlenirken, diğer bir takım faktör yahut kalite karakteristiklerinin bu 

değişkenin değerlerine etkileri göz ardı edilmektedir. Ancak sürecin, istatistiksel olarak değil de 

teknik olarak kontrol altında olup olmadığının belirlenmesinde bu karakteristiklerin de göz 

önünde bulundurulması gereklidir. 

Bir ürünün ya da sürecin birden fazla karakteristiğini birlikte değerlendiren ve bu 

değerlendirme ışığı altında kontrol altında tutmayı amaçlayan kalite kontrol yaklaşımına çok 

değişkenli kalite kontrolü denir (Uyar, 1993). Çok değişkenli kalite kontrolünde birbiri ile 

ilişkili kalite değişkenleri eş zamanlı olarak izlenir. Tek değişkenli kontrol grafiklerinden farklı 

olarak çok değişkenli kontrol grafiklerinde değişkenler arasında ilişki dikkate alınmaktadır. 

İzlenen gözlemler veya gözlemlerden hesaplanan istatistik değerler kontrol sınırları arasında yer 

alıyorsa sürecin kontrol altında, eğer kontrol sınırlarının dışında yer alıyorsa sürecin kontrol 

dışında olduğu söylenir. Eğer süreç kontrol dışında ise bu durumun sebeplerini bulmak ve 

yorumlamak gerekir.    

Tek değişkenli kontrol grafiklerinde kontrol dışı noktalar tek bir değişkene ait 

olduğundan hata kaynağını belirlemek nispeten kolaydır. Ancak çok değişkenli süreçlerde 

birden fazla değişken tek bir T² istatistiğinde ifade edilmektedir. Bu durumda sürecin kontrol 

dışı olduğu belirlenmekte ancak hangi değişken ya da değişkenlerin sinyal üzerinde ne derece 

etkili olduğu bilinmemektedir. Bu da hata kaynaklarının belirlenmesini güçleştirmektedir.  

Hata kaynağının tespiti için literatürde yapılan çeşitli çalışmalar vardır. Alt (1985), 

hangi değişkenin ortalamasının kaydığının belirlenmesinde Bonferroni aralıklarının 

kullanılmasını önermiştir. Blazek vd, (1987), tek değişkenli ve çok değişkenli kontrol 

grafiklerinin tek grafik üzerinde göstermeyi önermişlerdir. Murphy (1987), kalite vektöründeki 

değişkenleri sinyale neden olmasından şüphe edilen ve edilmeyen iki kümeye bölmeyi 

önermektedir. Hawkins (1991) gözlenen değişkenler arasında regresyon modelleri oluşturarak 

artık terimi için kontrol çizelgesi oluşturmaktadır. Jackson (1985), sinyallerin yorumlanmasında 

Temel Bileşenler Analizini kullanarak aralarında korelasyon olan değişkenler yerine bunlardan 

elde edilen bağımsız ana bileşenlerin kontrolünü önermiştir. Tracy vd, (1995,1997), T² 

istatistiğini ayrıştırma metodunu önermiştir. Ayrıca yapay zeka ve veri madenciliği tekniklerinin 

gelişmesi üzerine kontrol dışı sinyalin sınıflandırma yöntemleri ile tespit edilebileceği 

literatürde oldukça geniş bir şekilde önerilmekte ve uygulanmaktadır. Kontrol dışı sinyalin 

yorumlanması ile ilgili daha başka benzer çalışmalar da mevcuttur.    

II. STTG YÖNTEMİ 

Çok değişkenli kalite kontrol grafiklerinin kullanımında ortaya çıkan en önemli problem 

sinyalin yorumlanması ve problem kaynaklarının teşhisidir. Bu konu ile ilgili olarak literatürde 

oldukça geniş bir biçimde tartışılmıştır. Bu konu üzerine yakın zamanda yapılan araştırmaların 

bir kısmı bazı süreçlerde özel nedenlerin kalite vektörü üzerinde örüntüler oluşturduğunu ortaya 

koymuştur. Bu örüntülerin her biri bir sapma vektörü ile gösterildiğinde bu vektörlere Süreç 
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Tabanlı Temel Elemanları (STTE) adı verilmektedir. Yapılan araştırmalar, bu elemanların 

kullanımıyla elektronik imalat süreçleri gibi bir kalite vektöründeki değişken sayısının yüzlerle 

ifade edildiği süreçlerde özel nedenlerin teşhisinin kolaylaşacağını göstermiştir. İlk olarak temel 

elemanları ile regresyon matrisi oluşturulur. Daha sonra kalite vektörüne lineer regresyon 

uygulaması ile regresyon katsayıları elde edilir. Bu regresyon katsayıları özel sebeplerin 

büyüklüğü ile bağlantılıdır. Bu yöntem Gonzalez ve Barton (1996) tarafından geliştirilmiş ve 

STTG olarak adlandırılmıştır.  Literatürde bunun için her regresyon katsayısı için tek değişkenli 

kalite kontrol grafiklerinin kullanılması önerilmektedir. 

Yukarıda sözel olarak açıklanan yöntem matematiksel formüller ile şu şekilde 

açıklanabilir. Bir ürünün performans değerinin yani nominal değerinin sürecin sonunda 

üretilmek istenen hedef değerden sapma değerlerinin oluşturduğu çok değişkenli kalite 

vektörünü x, STTE matrisini A ve STTG katsayılarını z ile gösterilecek olunursa yöntemle ilgili 

iki adet matematiksel model önerilmektedir. Birinci matematiksel model x=zA ve ikinci 

matematiksel model ise x=zA+ 𝜺 dir. Burada 𝜺~(0,σ²) ve i.d.d .dir.  STTE hata matrisindeki 

kalite değişken sayısı ile STTE sayısının eşit olup olmamasına göre STTG katsayılarının 

hesaplanmasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Kalite değişkeni sayısı temel eleman sayısına 

eşit (matematiksel model-1) ise STTG katsayıları basit lineer eşitlik yardımıyla yani z= (A)¹̄x 

çözümü ile bulunur. Eğer STTE hata matrisinin satır sayısı sütun sayısından büyükse 

(matematiksel model-2) bu durumda ise  STTG katsayıları, sıradan en küçük kareler yöntemi ile 

yani z=(A'A)¹̄A'x çözümü ile çözülmektedir. Fakat STTE hata matrisinin satır sayısı sütun 

sayısından küçük olması durumunda belirtilen çözüm yaklaşımları ile STTG katsayıları 

hesaplanamamaktadır. 

   Bu konu üzerine yapılan çalışmalar kapsamında Runger vd (2007) ve Barton ve 

Gonzalez-Barreto (1996) kalite değişken sayısından fazla olan hata kaynağının sayısının 

azaltılması için iki yöntem ortaya koymaktadır. Bu yöntemlerden birincisi olan adımsal  

(stepwise) regresyon yöntemi ile modelde anlamlı değişkenlerin bulundurularak 

azaltılabileceğini belirtmektedir. Adımsal regresyon yöntemlerinde, tüm muhtemel regresyonlar 

hesaplama açısından yüklü olabileceğinden yalnızca az sayıdaki regresyon modellerini 

değerlendirmek amacıyla her adımda bağımsız değişkenler modele eklenerek ya da modelden 

çıkartılarak işlem gerçekleştirilir (Montgomery vd, 2012). Adımsal yöntemlerin haricinde 

uygulanabilecek diğer ikinci yöntem ise genelleştirilmiş ters matris yöntemidir.    

STTG yönteminde istenen bir özellik temel elemanların ortogonal olmasıdır. Temel 

elemanların ortogonal olmaması modelde çoklu doğrusallık problemi ortaya çıkmaktadır. Yani 

çoklu doğrusallık terimi temel elemanları arasında doğrusal ilişkinin varlığını ifade etmekte 

kullanılır. En basit tabiriyle eğer temel elemanları arasında tam bir doğrusal bağlantı varsa, 

STTG katsayıları için sayısal değerler bulunamaz olur ve en küçük kareler yöntemi işlemez 

olur. Öteki uçta eğer temel elemanlar arasında hiç bir ilişki yoksa bunlara ortogonal temel 

elemanları denir. Temel elemanların ortogonal olması durumunda STTG katsayıları etkin 

olmakta ve yorumu kolaylaştırmaktadır. Eğer temel elemanlarda ortogonalliğin bozulması yani 

ilişki olması durumunda ise çoklu bağlantı sorununu gündeme getirmektedir. Bu da kurulan 

regresyon modelinin sonuçlarını güvenilmez kılar. Örneğin verilerde çok küçük bir değişiklik 

yapıldığında katsayılarda büyük değişiklikler olur. 

Çoklu bağlantıyı saptayabilmek için literatürde farklı teknikler önerilmiştir. Bu 

yöntemler korelasyon matrisinin incelenmesi, varyans şişirme değerleri, A'A'nın özdeğer-

özvektör analizi, A'A'nın determinantının hesaplanması, A'A'nın koşul sayısının ve indislerinin 

belirlenmesi, varyans ayrışım oranları, bazı durumlarda temel katsayıların işaretleri ve 
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büyüklüklerinin incelenmesi gibi yöntemlerdir. Bu yöntemlerin istenen özellikleri, çoklu 

bağlantı sorununun boyutunu gösterebilme ve hangi bağımsız değişkenlerin dahil olduğunu 

belirlemeye yardımcı olacak bilgi sağlayabilmedir. 

Çoklu bağlantıyı saptamada kullanılan göstergelerden birincisi temel elemanlar 

arasındaki korelasyon katsayısıdır. En basit şekilde iki temel eleman arasındaki korelasyon 

katsayısının bire yakın olması (yaklaşık 0.8'in üzerinde olması) çoklu bağlantının olabileceğini 

düşündürür (Alpar, 2012). 

Çoklu bağlantıyı saptamada kullanılan göstergelerden ikincisi, varyans şişirme 

değerleridir.  Bağımsız değişkenlere ilişkin korelasyon matrisinin tersinin köşegen öğelerine 

varyans şişirme değerleri denmektedir. Varyans şişirme değerleri, iki veya daha fazla çoklu 

bağlantının varlığını göstermede yararlı olabilecek en iyi ölçütlerden birisidir. Varyans şişirme 

değerleri, beşin altında olması zayıf çoklu bağlantının, beş ile otuzun arasında olması orta 

derecede çoklu bağlantının ve otuzun üzerinde olması ise çok güçlü çoklu bağlantının 

olduğunun göstergesidir.   

Çoklu bağlantıyı saptamada kullanılan göstergelerden üçüncüsü korelasyon matrisine 

ilişkin özdeğerlerin incelenmesidir. Veride bir veya daha fazla yakın doğrusal bağımlılık 

olduğunda temel elamanlar korelasyon matrisinin özdeğerlerinin biri veya daha fazlasının değeri 

sıfır veya sıfıra yakın olur. Bu kapsamda geliştirilmiş çeşitli yöntemler olmasına rağmen en 

fazla kullanılan iki yöntem vardır. Bu yöntemlerden bir tanesi, bulunan özdeğerlerin terslerinin 

toplamının değişken sayısına yani bu çalışma da temel eleman sayısına eşit olmasıdır. Çoklu 

bağlantının olması durumunda bu değer çok büyük değerlere ulaşır. Diğer yöntem ise özdeğer 

yelpazesindeki yayılımın bir ölçüsü olan durum ya da koşul sayısı olarak adlandırılır. Bu değer 

temel elemanları korelasyon matrisinde elde edilen en büyük özdeğerin en küçük özdeğere 

bölünmesi ile bulunur. Bulunacak bu rakam eğer 100'ün altında olacak olursa çoklu bağlantının 

olmadığı, 100 ile 1000 arasında olması orta dereceli bir çoklu bağlantının olduğunu ve 1000'in 

üzerinde olması ise ciddi çoklu bağlantının olduğunun bir göstergesidir (Gujarati, 1995). 

Buraya kadar literatürde oldukça yaygın olarak kullanılan yöntemler anlatılmıştır. Diğer 

tanılama yöntemleri de bu yöntemler kadar önemlidir. Bu yöntemlerle ilgili detaylı bilgi için 

Montgomery vd, (2013) tarafından hazırlanan yayına bakılabilir.   

Çoklu doğrusallığın varlığının saptanması aslında işin yarısıdır. İşin öbür yarısı ise 

çoklu bağlantının nasıl giderileceğidir. Tanılama yöntemlerinde olduğu gibi burada da kesin bir 

yöntem yoktur. Yalnızca bazı gevşek kurallar bulunmaktadır. Bu kurallardan bazıları, önsel 

bilgilerden yararlanmak, kesit ve zaman serilerini bir araya getirmek, yüksek ortak doğrusallık 

gösteren bir değişkeni dışlamak, verileri dönüştürmek, faktör analizi (Gujarati, 1995), ek veya 

yeni veri toplamak, ridge regresyonu ve temel bileşenler regresyonu (Montgomery vd, 2013) 

gibi yöntemlerdir. Bu kurallardan hangisinin işe yarayacağı, kuşkusuz verinin niteliğine ve ortak 

doğrusallık sorununun ciddiliğine bağlıdır (Gujarati, 1995). 

Literatürde ridge regresyonu, temel bileşenler regresyonu ile faktör analizine yanlı 

kestiriciler denmektedir. Yanlı kestiricileri incelemek ve hangi işlemlerin en iyi şekilde 

işlediğini belirlemeye yönelik Monte Carlo benzetim çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda 

örnek olarak Hoerl ve Kennard (1976)'ın en küçük kareler ve ridge regresyonunu karşılaştırdığı 

çalışma ve Gunst ve Mason (1977)'ın ridge regresyonu, temel bileşenler regresyonu ve gizil kök 

yöntemini karşılaştırdığı çalışma verilebilir. Ancak yapılan bu çalışmalarda ortaya tek bir en iyi 

yöntem çıkmazken yanlı yöntemlerin en küçük karelerden üstün olduğu çok kez ortaya 

konmuştur. Ayrıca, Padilla (2005) tarafından yapılan çalışmada, yanlı tahmin tekniklerinden 
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elde edilen STTG katsayıları karşılaştırılmış ve bu yöntemlerden en etkili olanın Birgören 

(1998) tarafından önerilen çözüm uzayının sınırlandırılması yöntemi olduğu ortaya konmuştur.   

Günümüzde üretim sistemlerinde veri toplanması için otomatik ve yeni teknolojiyle 

donatılmış sistemler geliştirilmiştir. Otomatik veri toplama araçları ve sayısal analiz yöntemleri 

çok hızlı ve masrafsız şekilde çok değişkenli ölçüm yapmaktadır ve birçok endüstrilerdeki 

üretimlerde ölçüm sayısını çoğaltmaktadır. Örneğin imalat sanayiinde, kullanım kolaylığı 

arttırılmış hassas mastar ve ölçüm aletleri, üç-boyutlu koordinat ölçüm cihazları, kameralara 

veya lazer teknolojisine dayalı optik sistemler, bilgisayarla bütünleşik şekilde hata teşhisinde 

kullanılmaktadır (Barton vd, 1996; Colon vd., 1997; Singh vd., 2002; Gong vd, 1997). Kamera 

sistemleri hem talaşlı hem elektronik imalat fabrikalarında, üç-boyutlu koordinat ölçüm 

cihazları ise talaşlı imalat fabrikalarında hızla yaygınlaşmaktadır. Bu durum şirketlerin elinde 

karmaşık ve içinde birçok gizli bilginin bulunduğu çok sayıda veri kümesini yani kalite 

karakteristiklerini ortaya çıkarmaktadır.  

Montgomery (2013)'nin belirttiği üzere Hotelling T² (1947) tarafından önerilen klasik 

çok değişkenli kontrol grafikleri ile süreç ortalamasını takip için birbiriyle ilişkili on ve daha az 

sayıda değişken takip edilebilmektedir. Diğer bir deyişle problem kaynaklarını teşhis etmek için 

klasik çok değişkenli kontrol grafiklerinin kabiliyeti değişken sayısı fazlalaştığında 

düşmektedir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde Hotelling T² kontrol grafikleri ile sayıca fazla 

kalite karakteristiklerinin takibinde hem zorlanılmakta, hem de kontrol grafiklerinin performansı 

düşmektedir. Bu durumda çok değişkenli EWMA ve CUSUM kontrol grafikleri gibi oldukça 

etkili yöntemler olmasına rağmen, yükselen değişken sayısı yine de bu konunun performansının 

düşmesine neden olmaktadır (Runger vd, 2007:160). Literatürde mevcut veriler yani değişken 

sayısı temel bileşenler analizi ve faktör analizi değişkenler gibi yöntemleri kullanarak izlenen 

değişkenlerin sayısını azaltmak önerilmektedir. Bu açıdan bakıldığında STTG yönteminin bir 

özelliği de değişken sayısını azaltmak için kullanılan bir yöntem olduğudur. Bu kapsamda 

Schmitt ve Barton (2002) tarafından yapılan bir çalışma da, süreç tabanlı temel gösterimleri 

yönteminin yukarıda sayılan yöntemlerden temel bileşenler analizi ile karşılaştırılmış ve üstün 

olduğu ispat edilmiştir.     

A. STTG YÖNTEMİ LİTERATÜR TARAMASI 

STTG yöntemi, Barton ve Gonzalez-Barreto (1996) tarafından geliştirilmiş istatistik 

tabanlı çok değişkenli bir süreç teşhis yöntemidir. Bu çalışmada, STTG yönteminin temelleri 

atılmış ve imalat sanayinde geometrik sapmaların modellenmesinde başarılı bir şekilde 

kullanılmıştır. Birgoren (1997) süreç tabanlı temel gösterimleri yönteminde çoklu bağlantı 

problemini çözmek için Çözüm Uzayının Sınırlandırılması (Constrained Space Solution (CSS)) 

stratejisini geliştirmiştir. Colon (1998) tarafından STTG yönteminin baskılı devre kartları 

imalatına uygulanabilirliği gösterilmiştir. Schmitt ve Barton (2002) tarafından yapılan 

çalışmada, STTG etkili bir boyut indirgeme metodu olduğu gösterilmiştir; bir örnek üzerinde 

yapılan simülasyon çalışması ile temel bileşenler analizi ile karşılaştırmış ve çalışmanın 

sonunda elde edilen ortogonal temel bileşenlerin anlamlılığı açısından STTG yönteminin daha 

üstün bir yöntem olduğu ortaya konmuştur. Padilla (2005) STTE ortogonal olmadığı 

durumlarda STTG katsayılarını beş farklı teknik ile elde etmiş ve yapılan karşılaştırma 

sonucunda Birgoren (1997) tarafından ortaya konan Çözüm Uzayının Sınırlandırılması 

yönteminin en iyi performansı gösterdiğini ortaya koymuştur. Foster vd, (2005) tarafından 

yapılan çalışmada, çok değişkenli bir sürecin yeterliğini ortaya koymak için çok değişkenli 

süreç yeterlilik ölçüsü önermiştir. Runger vd, (2007) tarafından yapılan çalışmada, en küçük 
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kareler yöntemiyle hesaplanan STTG yöntemi katsayılarına dayalı Hotelling T² istatistiğinin U² 

istatistiğine eşit olduğunu göstermiştir.  

Literatürde STTG katsayılarının takibinin tek değişkenli I ve MR kontrol grafikleriyle 

yapılması gerektiği önerilmektedir. Ancak Hotelling T² ve MEWMA kontrol grafikleri gibi çok 

değişkenli kontrol grafiklerinin de kullanılabileceği belirtilmektedir. Burada bahsi geçen kontrol 

grafiklerinin nasıl kurulduğu konusuna girilmeyecektir. Tek değişkenli I ve MR kontrol 

grafikleri ve Hotelling T² ve MEWMA kontrol grafiklerinin kurulması ile ilgili detaylı bilgilere 

Montrogomery (2013) tarafından hazırlanmış yayına bakılabilir.   

III. UYGULAMA 

Süreç tabanlı temel gösterimleri yönteminin uygulaması, Kırıkkale ili merkezinde 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Pirinç Fabrikası 

Müdürlüğü'nde yapılmıştır ve iki bölüm halinde dizayn edilmiştir. 

Uygulamanın birinci bölümünde;  Pirinç Fabrikası Müdürlüğü vazifesi ve üretim süreci 

ile ilgili bilgiler verilmiş ve üretim sürecinde uygulanan kalite kontrol yöntemi anlatılmaya 

çalışılmıştır.  

Uygulamanın ikinci bölümde; Pirinç Fabrikası Müdürlüğünün üretim sürecindeki 

problemleri ortaya konmuş, problemin sebepleri sebep-sonuç diyagramı ile irdelenmiş ve bu 

probleme yönelik STTG yönteminin uygulaması yapılmıştır.   

A. UYGULAMA YERİ 

Pirinç Fabrikası Müdürlüğünün görevi, askeri ihtiyaçlara yönelik kovan pulları, kovan 

ve gömlek yüksükleri, sevk çemberleri üretimi ile her nevi pirinç, kurşun, alüminyum mamul ve 

alaşımlarını üretmek ve ihtiyacı karşılamak, piyasadan gelecek talepler yönünde çeşitli 

mamullerin üretimini yapmaktır.  

Pirinç Fabrikası Müdürlüğü kendisine tevdi edilen görevi üç adet ana süreçte yerine 

getirmektedir. Bu süreçlerde üretilen kovan pulları, kovan ve gömlek yüksükleri ve sevk 

çemberlerinin ana kaynağı pirinç alaşımıdır.  

1. Pirinç Üretimi 

Pirinç, tabii olarak bulunmayıp bakır (Cu), çinko (Zn) ve gerekli hallerde kurşundan 

(Pb)  oluşan ve döküm (metal üretme fırınlarından elde edilen eriyik haldeki metalin kullanım 

amacına göre gerekli şekil verilerek katılaştırılması) yoluyla üretilen bir alaşımdır. Diğer bir 

deyişle pirinç, bakır (Cu) ve çinkonun (Zn) birlikte yaptığı alaşıma verilen isimdir.  

Saf maddeler olan Bakır (Cu), ve çinko (Zn) elementlerin yanında pirinç üretiminde, 

maliyetinin düşük olması nedeniyle hurda malzemeler de kullanılmaktadır. Dolayısıyla pirinç 

üretim sürecinde kullanılan girdiler, saf ve endüstride kullanılan hurda malzemelerdir. Pirincin 

içinde bakır (Cu), çinko (Zn) saf maddelerin yanında bu hurdaların içinden gelen kalay (Sn), 

antimuan (Sb), nikel (Ni), demir (Fe), alüminyum (Al) gibi çeşitli elementlerde bulunmaktadır. 

Bu elementlere safsızlık (empürite) adı verilmektedir.  

Pirinçler içerdikleri element yüzdelerine göre farklılık gösterir ve isimlendirilir. Dünya 

standardı olarak belirlenmiş ve DIN 17660 normunda tanımlanmış on dokuz çeşit pirinç 

mevcuttur.  
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Bu çalışmada Pirinç Fabrikası Müdürlüğü üretim sürecinde MS58 cinsi pirinç çeşidi 

üretilmektedir. MS58 cinsi pirinç çeşidi, bakır ve çinko elementleri 58/42 oranında birleşirler. 

Yani meydana gelen alaşım içerisinde ağırlıkça % 58 bakır bulunur. Ticari pirinç olarak da 

bilinen bu alaşım, üretilen malzemeye işlenebilirlik (talaş kaldırma) özelliği kazandırabilmesi 

açısından yine ağırlıkça % 2,5 – 3,5 oranında kurşun (Pb) da ihtiva etmektedir. Çinko ise alaşım 

içerisinde geriye kalan miktar olarak ifade edilir. MS-58 pirincinin detaylı içeriği, Tablo-1'de 

verilmiştir. Oranlar ağırlık cinsinden yüzde değerleridir.  

Tablo-1:MS 58 CuZn39Pb3 içeriği 

 Minimum Değer (%) 

 
Maksimum Değer (%) 

Cu 57 59 
Pb 2.5 3.5 

Al 0 0,1 

Fe 0 0,5 

Ni 0 0,5 

Sb 0 0,02 

Sn 0 0,4 

Diğer 0 0,3 

Zn Geri kalan 

Tablo-1'de MS-58 pirinç cinsinin içinde bulunan elementler ve bunların alt ve üst spesifikasyon 

sınırlarıdır. MS-58 cinsi pirinç ismini Cu elementinin değerinden almaktadır. Hedef olarak % 58 

(minimum değer ile maksimum değerin ortalaması) oranında Cu ihtiva ettiği için MS-58 olarak 

adlandırılmıştır. Minimum değer (%) sütunu, elementlerin alaşımda bulunması gereken en az 

miktarı, maksimum değer (%) sütunu ise alaşımda bulunması gereken en fazla miktarı ifade 

eder. Alaşımdaki element miktarı bu iki sınır arasında da olabilir. Diğer satırı ise oranları çok 

küçük olan ve alaşım için bir önem arz etmeyen empüritelerin toplamını ifade eder. En küçük ve 

en büyük oranlarının dışına çıkan bir element alaşımın yapısını bozduğu için pirinç hatalı kabul 

edilir.  

Pirinç Fabrikası Müdürlüğünde askeri ihtiyaçlara yönelik kovan pulları, kovan ve 

gömlek yüksükleri, sevk çemberleri üretimi için ihtiyaç duyulan pirinç cinsinde yukarıda 

özellikleri yazılı değerlere ulaşılmaya çalışılır.  

Pirincin üretiminin yapıldığı fabrikanın üretim alt sürecini oluşturan bölümler, vezin 

hazırlama bölümü, hammadde ergitme ve döküm bölümü, ekstrüzyon bölümü ve yüksük basma 

bölümüdür.  

Vezinhane bölümü, pirinç üretimi alt sürecinin ilk aşamasıdır ve üretim sürecinde girdi 

olarak kullanılacak olan bütün malzemeler bu bölümde depolanır. Bu bölümde depolanan 

malzemeler ilk olarak ölçülendirme işlemi ile malzemenin içerisindeki elementler ve oranları 

tespit edilerek tasnif edilir. Daha sonra üretilecek ürüne göre gerekli karışım (gerekli 

malzemelerden gerekli miktarlar) hazırlanır ve şarjlara konularak dökümhaneye gönderilir.  

Vezinhane bölümünün açık sahasında depolanan hammadde ve malzemeler, içerdikleri 

elementlere ait oranların belirli ve belirsiz olmasına göre üç grup altında toplanmıştır.  

Birinci grup saf malzemeleri içermektedir. İkinci grup tedarikçilerden temin edilen hurda 

parçalardan oluşmaktadır. Üçüncü grup ise fabrika bünyesindeki diğer atölyelerden vezinhane 

bölümüne dönen atıl kalmış ya da üretim sırasında fireye çıkmış mamul ve yarı mamulleri 

kapsamaktadır. Üçüncü grup hurda malzemeye diğer bir deyişle ara iş malzeme de denmektedir.  
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Ara iş üretimin çeşitli aşamalarında oluşmaktadır. Örneğin; dökümhane bölümünden 

elde edilen ara işler olarak testere talaşları, takoz (ingot) başları, bozuk veya tamamen çatlak 

ingotlar, pres bölümünden elde edilen ara işler olarak takozlardan alınan kabuklar, takoz 

basıldıktan sonra kalan kısımlar, testere talaşları ve haddehane bölümünden elde edilen ara işler 

olarak lamaların baş kısımları, dönen bozuk işler örnek ara işler olarak verilebilir.   

Vezinhane kapalı alanında dökümhaneye gönderilecek olan şarjlar hazırlanır. Şarj, 

hurdaların içindeki element oranları dikkate alınarak üretilmek istenen pirinç cinsine uygun 

olarak hurdalardan oluşturulmuş gruplardır. Şarjlar dökümhaneden gelen talep doğrultusunda 

saf ve hurda malzemeler kullanılarak hazırlanır.  

Vezinhane kapalı alanında ana problem istenilen özelliklerde pirinç elde etmek için 

hangi hammadde ve malzemelerin hangi miktarlarda karıştırılacağıdır. Bu durum saf ve 

hurdaların ölçümleme işlemi ile çözüme ulaşılır. Ölçümleme işlemi, hurda malzemelerin içinde 

bulunan bileşimlerin yüzde cinsinden ölçülmesi işlemidir. Ölçümleme işlemi ile malzemenin 

içerisindeki elementler ve oranlar tespit edilerek tasnif edilir. Üretilecek ürüne göre gerekli 

karışım vezinhane bölümünde hazırlanır ve şarjlar oluşturularak dökümhaneye gönderilir. 

Karışım hazırlanılırken ürünün içereceği elementlerin oranları dikkate alınır ve sınırlar arasında 

kalan bir harman (ürüne değer katan girdilerin karıştırılması) oluşturulur. İhtiyaç halinde 

dökümhaneye ocaklara konulması için saf malzemeler de gönderilir.  

Vezinhane bölümünde şarjlar çeşitli normlar doğrultusunda hazırlanılır. Normlar DIN, 

EN, ASTM vs. normlardır. En çok kullanılan normlar EN normlarıdır. Şarj hesapları Cu - Zn 

dengesine göre ağırlıkça % olarak yapılır ve şarj hesabı yapılırken stokiometrik tablolardan 

faydalanılmaktadır.  

2. Pirinç Fabrikası Müdürlüğünde Uygulanmakta Süreç Kontrolü 

Pirinç döküm sanayinde pirinç alaşımın elde edilmesi ile ilgili olarak üretim süreci 

vezinhanenin açık alanına getirilen hurda malzemeler ile saf maddelerin içindeki birbirine 

benzer elementlere göre sınıflandırılması ile başlar ve en kritik süreçlerden biri bu hurda 

malzemeler ile saf maddelerin istenen metal oranlarını sağlayacak şekilde harmanlanmasıdır. 

Harmanlar, içerisinde çeşitli metaller ihtiva eden hurda malzemelerin ve saf malzemelerin 

karışımından oluşmaktadır. 

Mevcut saf ve hurda malzemeler karıştırılarak ergitme ocaklarına şarj edilip istenilen 

standartlarda pirinç elde edilir.  Ergitme ocaklarından her şarjda belli periyotlarla kontrol amaçlı 

örnek alınarak karışımın içerisindeki element yüzdeleri ölçülür. Herhangi bir elementin oranı az 

gelmişse standardı sağlamak için o maddeden gerekli miktar ocağa eklenir. Element oranı fazla 

çıkmışsa öncelikle saf çinko (Zn) ve bu çinkonun eklenmesiyle oranı alt sınır altına (min) 

inecek elementten gerekli miktar ocağa ilave edilerek oranlar sağlanmaya çalışılır. Eğer ocakta 

farklı bir ürünün dökümüne geçilecekse, bir önceki ürünün dökümünden belli bir miktar ocakta 

kaldığı için ocağa saf bakır veya çinko ilave edilir: Yeni ürünün bakır oranı bir öncekinden 

yüksek ise saf çinko, düşük ise saf  bakır ilave edilerek ocaktaki karışımın empürite oranları 

yeni ürünün seviyesine çekilir. 

B. UYGULAMA YÖNTEMİ 

Uygulamada, Barton ve Gonzalez-Barreto (1996) tarafından önerilen STTG yöntemi, 

tek değişkenli I ve MR kontrol grafikleri, Hotelling (1947) tarafından önerilen Hotelling T² 

kontrol grafiği ve Lowry vd, (1992) tarafından önerilen MEWMA kontrol grafiği kullanılmıştır. 
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STTE'e başlangıçta en küçük kareler yöntemi uygulanmış ve STTG katsayıları elde edilmiş, 

daha sonra elde edilen STTG katsayıları tek ve çok değişkenli kontrol grafikleri ile izlenmiş ve 

değerlendirmeler yapılmıştır. STTG katsayıları elde edilirken R istatistik programlama dili ve 

tek ve çok değişkenli kontrol grafikleri ile izlenirken ise MİNİTAB istatistik paket programı 

kullanılmıştır.    

1.Uygulama Verileri 

Uygulamada Pirinç Fabrikası Md.lüğü üretim sürecinde 01 Ocak-31 Mart 2015 tarihleri 

arasında yapılan spektral analiz sonucunda elde edilen 384 adet bireysel gözlem verisi 

kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan verilerin içeriği ile ilgili detaylar Orçanlı (2016) tarafından 

hazırlanmış olan Doktora Tezi'nde yer almaktadır. Tek ve çok değişkenli kontrol grafikleri ile 

bireysel gözlem verileri izlenirken 384 adet bireysel gözlem verisinin 50 adedi Faz I 

aşamasında, geri kalan 334 adet veri ise Faz II aşamasında kullanılmıştır. 

2. Uygulama 

Kalite karakteristikleri değerleri, kalite kontrol grafikleri ile izlenmeden önce bazı 

varsayımların yerine getirilmesi gerekmektedir. Kalite kontrol grafikleri ister tek değişkenli 

olsun ister çok değişkenli olsun bu grafiklerde izlenecek olan verilerin dağılımı ile ilgili en 

önemli varsayım kalite karakteristikleri değerlerinin normal dağılmasıdır. Diğer varsayımlar ise 

gözlem değerlerinin otokorelasyonlu olmaması, doğrusal olması, varyans kovaryans matrisi 

eşitliği varsayımlarıdır.  

Kalite karakteristikleri ile ilgili olarak yapılan tek ve çok değişkenli normallik testleri 

sonucunda gözlemlerin bu varsayımları sağladığı görülmüştür. Ayrıca aynı fabrika da başka 

döneme ait veriler ile Özel (2006) tarafından yapılan çalışmada da pirinç alaşımını oluşturan 

elementlere ait değerlerin normal dağıldığı gösterilmiştir.  

MKE Kurumu Pirinç Fabrikası Md.lüğünde pirinç üretimi için verilerin alındığı dönem 

içinde kullanılan 18 adet saf ve hurda malzemelerin isimleri Tablo-2'de ve bu hurdaların içinde 

bulunan elementlerin yüzdelerini gösteren değerler ise  Tablo-3'de gösterilmiştir.  

Tablo-2: Saf ve Hurda Malzemelerin İsimleri 

Hurda Numarası Hurda İsmi 

1.Hurda MS 58 (Ara iş),  

2.Hurda Kovanlık-fişeklik MS-70 (Ara iş) 

3.Hurda MS 90 Tombak Paket (Yüksük) 

4.Hurda Soyma Cu 

5.Hurda Kablo Bakırı (Granül Bakır) 

6.Hurda Hurda Radyatör 

7.Hurda Hurda Elektrolit Çinko (E-Zn) 

8.Hurda Reganya Toprak 

9.Hurda Reganya Takoz 

10.Hurda Elektrolit Külçe Kurşun (E-Pb)  

11.Hurda Pirinç 70 (G.Ankara Talaşı) 

12.Hurda Boş kovan 70 (Fesih-Fesih Hurda Kovan) 

13.Hurda Hurda Kapçık 70 (Fesih-Fesih Hurda Kapçık) 

14.Hurda Elektrolit Külçe Çinko (E-Zn) 

15.Hurda Harici Pirinç ve Bronz Talaşı 

16.Hurda Harici Pirinç ve Bronz Hurdası 

17.Hurda Harici Hurda Bakır 

18.Hurda Kurşunlu Kapçık Müftüoğlu 
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Tablo-3:Saf ve hurda malzemelerin İçinde bulunan elementlerin Yüzde Değerleri 

 

Uygulamanın 1.Bölümü 

Uygulamanın bu bölümünde kalite karakteristiklerini pirinç alaşımının içinde bulunan 

elementler oluşturmaktadır. Bu kapsamda her bir eriyikten alınan numunenin spektral analize 

tabi tutulduktan sonra elde edilen çok değişkenli kalite vektörünü X ile simgeleyecek olursak bu 

durumda kalite karakteristikleri aşağıda olduğu gibi gösterilir.  

x1=Cu, x2=Pb, x3=Al, x4=Fe, x5=Ni, x6=Sb, x7=Sn 

Yukarıda yer alan kalite karakteristikleri tek ve çok değişkenli kontrol grafikleri ile takip 

edilecektir. Kalite karakteristikleri bireysel gözlem değerlerine sahip olmalarından dolayı I ve 

MR kontrol grafikleri, küçük kaymaların tespiti için EWMA kontrol grafiği ve kalite 

değişkenlerinin eş zamanlı olarak takibi için Hotelling T² ve MEWMA kontrol grafikleri dizayn 

edilmiştir. Bu kalite karakteristiklerini hem tek değişkenli hem de çok değişkenli kontrol 

grafikleri ile takip ederken süreç parametreleri bilinmemesinden dolayı Faz I ve Faz II olarak iki 

aşamada dizayn edilecektir. 

b. I ve MR Kontrol grafikleri 

Faz I Aşaması 

Faz I aşamasında her element yani her  kalite karakteristiği için 50 adet bireysel gözlem 

değeri ile başlanarak I ve MR kontrol grafikleri dizayn edilmiştir. Dizayn edilen kontrol 

grafiklerinde kontrol dışı sinyaller tespit edilmiştir ve kontrol dışı sinyaller gözlem 

değerlerinden çıkartılarak kalan gözlem değerleri ile yeniden her kalite karakteristiği için 

kontrol grafiği dizayn edilmiştir. En sonunda kontrol altında bir sürece ait referans değerlere 
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sahip gözlem vektörü elde edilmiştir. Elde edilen referans gözlem verilerine ait ortalama ve 

standart sapma değerleri Tablo-4'de yer almaktadır. 

Tablo-4:I ve MR Kontrol Grafikleri Faz I Aşaması Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

�̅�𝐂𝐮  �̅�𝐏𝐛  �̅�𝐅𝐞  �̅�𝐒𝐧 �̅�𝐀𝐥  �̅�𝐍𝐢  �̅�𝐒𝐛 

58.538 1.86229 0.071 0.2104 0,001 0,0345 0.0058 

𝑆Cu 𝑆Pb 𝑆Fe 𝑆Sn  𝑆Al  𝑆Ni 𝑆Sb 

1.07649 0.1801 0.0139 0.0397 0.00001 0.007 0.0043 

Bu istatistik değerler Faz II aşamasında her elemente ait olan 334 gözlem değerleri ile 

kurulan kontrol grafiklerinde kullanılmıştır. 

Faz II Aşaması 

Her kalite karakteristiğine ait 334 adet bireysel gözlem değerinin izlenmesi için dizayn 

edilen I ve MR kontrol grafikleri, Grafik-1'de yer almaktadır. 

 

Şekil-1:Pirinç Alaşımı Element Değerleri İçin I ve MR kontrol Grafikleri 

Değerlendirme 

I Kontrol Grafiği 

Kalite karakteristikleri gözlem değerlerinin bireysel olarak takip edildiği I kontrol 

grafiklerine bakıldığında Fe, Ni, Al ve Sb elementlerinin gözlem değerlerinin genel itibarıyla I 

kontrol grafiklerinin üst kontrol sınırının üzerinde olduğu görülmektedir. Cu, Pb ve Ni 

elementlerinde de bazı kontrol dışı sinyaller olsa da genel itibarıyla bu elementlerde az olduğu 

görülmektedir. Bu durum numunelerin alındığı eriyik içinde Fe, Ni, Al ve Sb elementlerinin 
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bulunduğu hurda cinslerinin fazla kullanıldığı düşünülmektedir. Dolayısıyla eriyik içinde 

bulunan elementlerin istenen sınırlar içinde olmasını sağlamak için saf malzemelerden katılması 

gerekmektedir. Ancak günümüzün rekabet ortamında işletmelerin amacı kar olduğundan 

masraflı bir işlem olan eriyik içindeki element oranlarını dengelemek için saf malzeme 

kullanmak uygun bir işlem olmadığı düşünülmektedir. I ve MR kontrol grafiklerinde elementler 

ayrı ayrı değerlendirildiğinden dolayı fazla veya az atılmasının nedeni konusunda herhangi bir 

yorumda bulunamamaktadır. Bu durum teorik kısımda da anlatıldığı gibi kontrol grafiklerinin 

en büyük eksikliği ile karşı karşıya kalmaktayız. 

MR Kontrol Grafiği 

Kalite karakteristikleri gözlem değerlerinin bireysel olarak takip edildiği MR Kontrol 

Grafiklerine bakıldığında bütün kalite karakteristikleri gözlem değerlerinin genel itibarıyla % 

30-50 oran arasındaki değerlerinin MR kontrol grafiklerinin üst kontrol sınırının üzerinde 

olduğu görülmektedir. Ancak bu durumun hata kaynağı olan numunelerin alındığı eriyiğin 

üretildiği şarjların içinde bulunan hurda cinsleri ile ilgili herhangi bir şey söylenemeyecektir. 

Ayrıca hareketli ortalamaların değerleri hep pozitif değer olmasından dolayı karışıma 

hurdalardan eksik atılması durumunda alt kontrol sınırının altında bir değer olamayacaktır. Bu 

durumda I ve MR kontrol grafiklerinin beraber karşılaştırılmalı olarak yorumlanmasının önemi 

ortaya çıkmaktadır. Element değerlerinde fazla veya az olmasının nedeni konusunda I kontrol 

grafiğinde anlatıldığı gibi herhangi bir şey söylenememektedir. 

c. EWMA Kontrol Grafiği 

Faz I Aşaması 

Faz I aşamasında her kalite karakteristiği için 50 adet bireysel gözlem değeri 

kullanılmıştır ve Faz I aşaması sonunda elde edilen referans örneklem gözlem verilerine ait 

istatistikler Tablo-5'dedir. Ayrıca EWMA kontrol grafiğinin kurulması esnasında ARL değeri 

olarak 200 ve düzeltme katsayısı değeri olarak ise 0.1 alınmıştır. 

Tablo-5:EWMA Kontrol Grafiği Faz I Aşaması Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

�̅�𝐂𝐮  �̅�𝐏𝐛  �̅�𝐅𝐞  �̅�𝐒𝐧 �̅�𝐀𝐥  �̅�𝐍𝐢  �̅�𝐒𝐛 

58.538 1.86229 0.071 0.2104 0,001 0,0345 0.0058 

𝑆Cu 𝑆Pb 𝑆Fe 𝑆Sn  𝑆Al  𝑆Ni 𝑆Sb 

1.07649 0.224  0.01376 0.0459  0.00001 0.007 0.005 

Faz II Aşaması 

Her elemente ait 334 adet bireysel gözlem değerinin izlenmesi için dizayn edilen 

EWMA kontrol grafikleri, Grafik-2'de yer almaktadır. 
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Şekil-2:Pirinç Alaşımı Element Değerleri İçin EWMA Kontrol Grafikleri 

Değerlendirme 

Kalite karakteristikleri gözlem değerlerinin bireysel olarak takip edildiği EWMA 

kontrol grafiklerine bakıldığında Cu, Pb ve Ni elementlerinin gözlem değerlerinin bazılarının 

genel itibarıyla EWMA kontrol grafiklerinin üst kontrol sınırının üzerinde olduğu görülse de 

çok fazla bir sorun olmadığı değerlendirilmektedir. Ancak Ni elementinin bütün değerlerinin 

sıfır olmasından dolayı farklı olarak yorumlanmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer elementlerin 

yani Fe, Sn, Al ve Sb elementlerin gözlem değerlerinin ise ortalama olarak % 40-60 oranında 

kontrol dışı yani EWMA kontrol grafiklerinin üst kontrol sınırının üzerinde olduğu 

görülmektedir. Bu durumda özellikle EWMA kontrol grafiğinin literatürde ufak kaymaları tespit 

etmedeki başarısı düşünüldüğünde oldukça önemli bir durumu oluşturmaktadır. I kontrol 

grafiğinde  Fe, Sn, Al ve Sb elementlerinin gözlem değerlerinin büyük çoğunluğunun üst 

kontrol sınırının üzerinde tespit edilmiştir. EWMA kontrol grafiğinde de aynı elementler tespit 

edilmesinden dolayı Pirinç Fab.Md.lüğü üretim sürecinde ağırlıklı olarak büyük hatalar 

meydana gelmektedir ve Bu fabrikada küçük kaymaların tespit edilmesinde başarılı olan 

EWMA ve CUSUM kontrol grafiklerinin kullanılmasına ihtiyaç olmadığı düşünülmektedir. Cu, 

Pb ve Ni elementlerinde de bazı kontrol dışı sinyaller olsa da genel itibarıyla bu elementlerde az 

olduğu görülmektedir. Bu durum numunelerin alındığı eriyik içinde Fe, Sn, Al ve Sb 

elementlerinin bulunduğu hurda cinslerinin fazla kullanıldığı düşünülmektedir.    

d. Hotelling T² Kontrol Grafiği  

Faz I Aşaması 

Faz I aşamasında her kalite karakteristiği için 50 adet bireysel gözlem değeri 

kullanılmıştır ve Faz I aşaması sonunda elde edilen referans örneklem gözlem verilerine ait 

istatistikler Tablo-5'dedir. 

Tablo-5: Hotelling T²  Kontrol Grafiği Faz I Aşaması Ortalama Değerleri 

�̅�𝐂𝐮  �̅�𝐏𝐛  �̅�𝐅𝐞  �̅�𝐒𝐧 �̅�𝐀𝐥  �̅�𝐍𝐢  �̅�𝐒𝐛 

58.47 1.842 0.071 0.2112 0,001 0,0351 0.0072 
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Faz II Aşaması 

Kalite karakteristiklerine ait 334 adet gözlem değerinin eşzamanlı olarak izlenmesi için 

kurulan Hotelling T²  kontrol grafiği, Grafik-3'de yer almaktadır. 

 

Şekil-3:Pirinç Alaşımı Element Değerlerinin Eşzamanlı olarak İzlenmesi için Kurulan Hotelling 

T² Kontrol Grafiği 

Değerlendirme 

Tek değişkenli kontrol grafiklerinde olduğu gibi kalite karakteristikleri arasında ilişkiyi 

dikkate alan Hotelling T² kontrol grafiğinde de üretim sonunda elde edilmek istenen hedef 

değerden yine fazlalık yönünde bir sapma oldu sonucuna ulaşılmıştır. Yani Hotelling T² kontrol 

grafiği ile izlenen kalite karakteristiklerinden adedi üst kontrol sınırının dışına çıktığı 

görülmektedir. 

e. Problem Durumu 

Pirinç Fabrikasında uygulanan kalite kontrol yönteminde pirinç alaşımının içinde 

bulunan element oranları takip edilmektedir ve her elementin oranının üretim sonunda DIN 

standartlarında olması istenmektedir.  

Çalışmanın 1.Bölümünde pirinç alaşımının içinde element oranları fabrikada halen 

uygulanan mevcut kalite kontrol yöntemine uygun olarak yalnız mevcut yöntemden farklı 

olarak element oranları tek ve çok değişkenli kontrol grafikleri ile izlenmiştir. Kontrol grafikleri 

incelendiğinde her elementin bireysel gözlem verilerinde hem tek hem de çok değişkenli kontrol 

grafiklerinde bir rassallık olmadığı görülmektedir. Her elementin gözlem değerlerinin 

çoğunluğunun ya kontrol grafiklerinin alt kontrol sınırının altında veya üst kontrol sınırının 

üstünde toparlandığı görülmüştür. Bu durumdan da anlaşılacağı üzerine yapılan çalışma da 

problem durumu olarak üretilen eriyin içindeki metal oranlarının istenilen düzeyde yani DIN 

standartlarında olmaması olarak ortaya konulabilir. İstenilen düzeyde olmamasının nedenleri 

fabrika da halen görevli kalite sorumlusu, proses mühendisi ve şefler ile çalışanlarla beyin 

fırtınası yöntemi ile araştırılmıştır. Araştırma neticesinde alınan cevaplar çerçevesinde 

problemin bir çok nedeni olduğunu ama bilinen neden olarak şarjların hazırlanması esnasında 

saf ve hurda malzemelerin istenilen oranda atılmaması olarak belirlenmiştir. Diğer nedenlerin 

nem oranı, hava sıcaklığı, hurdaların element oranlarının bilinmesine rağmen bazı durumlarda 

farklılık olabileceği gibi nedenler sayılmıştır. Ancak bu hususları kontrol altına alamadıkları ve 

dolayısıyla herhangi bir müdahalede bulunmadıkları öğrenilmiştir. Sayılan nedenlerden dolayı 

kontrol altına alınamayan nedenler genel nedenler olarak değerlendirilmiş ve bilinen nedenler 

arasından çıkartılmıştır. Problemi, bilinen ve bilinmeyen nedenleri kapsayacak şekilde dizayn 

edilen sebep-sonuç grafiği Şekil-1'dedir.  
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Şekil-4:Sebep-Sonuç Diyagramı 

 

f. Uygulamanın 2.Bölümü 

Uygulamanın 2. bölümünde izlenecek yol aşağıya çıkartılmıştır. 

-  İlk adım olarak matematiksel model ortaya konmuştur. 

-  İkinci adım olarak ortaya konan modelin varsayımları araştırılmıştır. 

-  Üçüncü adım olarak bağımsız değişken olarak kullanılacak olan süreç tabanlı temel elemanlar 

matrisi oluşturulmuştur. 

-  Dördüncü adım olarak ortaya konan modelin yeterliliği araştırılmıştır. 

- Beşinci ve en son adım olarak ise ortaya konan modelin geçerliği incelenmiştir. 

Modelin Ortaya Konması 

Literatür incelendiğinde STTG yöntemi ile ilgili Barton ve Gonzalez-Barreto (1996, 

1999) tarafından iki model ve Runger vd, (2007) tarafından üç matematiksel model 

önerilmektedir. Önerilen modeller incelendiğinde Pirinç Fabrikası Md.lüğündeki üretim süreci 

sonunda elde edilen verilere ve duruma uyan matematiksel model  Barton ve Gonzalez-Barreto 

(1996,1999) tarafından önerilen iki nolu matematiksel modeldir. Matematiksel model; 

y=Az+ε                       ε ~N(0,σ²) 

şeklindedir. Modelde A, STTE'ler matrisini, z, STTG katsayısını ve y ise üretim sonunda 

spektral analiz sonunda elde edilen eriyik içindeki element oranlarının yer aldığı ürün 

performans değerlerinin hedef değer vektöründen sapma değerleridir. Yukarıda yer alan model 

incelendiğinde modelin sıfır noktasından geçen doğrusal çoklu regresyon modeli olduğu 

görülmektedir. Ancak klasik regresyon modelinden farkı regresyon modelinde bulunan sabit 

katsayının olmamasıdır. Çünkü model değişkenlerin ortalamaya göre veya herhangi bir vektöre 

göre sapma değerlerine göre kurulması durumunda sabit katsayı hesaplanmamaktadır.  

Varsayımların Kontrolü 

STTG katsayılarının tek ve çok değişkenli kontrol grafikleri ile izlenebilinmesi için en 

önemli varsayım 1.bölümde de belirtildiği üzere tek ve çok değişkenli normallik kontrolüdür. 

Katsayıların normallik kontrolü için oluşturulmuş normallik grafikleri Grafik-4'de yer 

 

MS 58 Pirincin 

istenilen 

özelliklerde 

olmaması 

Saf ve hurdalar eksik atılması 

 

Saf ve hurdaların fazla atılması 

Al, Fe, Ni, Sn, Sb fazla 

atılması 

 
Cu ve Pb fazla 

atılması 

 

 

Al, Fe, Ni, Sn, Sb eksik 

atılması 

Cu ve Pb eksik 

atılması 

Genel nedenler 

Doğal etkiler Proses kaynaklı 

etkiler 

Elementin Değerinin 

bilinmemesi 
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almaktadır. Çok değişkenli normallik kontrolünde sıralanmış uzaklıklar olan 𝑚𝑖
2 (i=1,2,....n) ile 

χ𝑝(𝑖−0.5)𝑛
2  değerlerine ilişkin saçılım grafiğinin incelenmesi yönteminden yararlanılmıştır.  

 

 

Şekil-5:Tek ve Çok Değişkenli Normallik Kontrolü 

 

Grafiklerin incelenmesi neticesinde katsayıların çizilen çizginin etrafında yer alması 

katsayıların hem tek hem de çok değişkenli normal dağıldığı kabul edilir.  

STTE Matrisinin Oluşturulması 

Pirinç Fabrikası Md.lüğünün tanıtımı yapılırken hurda çeşitlerinin bir çok kaynaktan 

geldiği ifade edilmiştir. Farklı kaynaklardan gelen hurda malzemelerin farklı kullanım alanları 

olduğundan dolayı farklı olarak isimlendirilebilmektedir. Hatta endüstrilerde aynı kullanım 

alanı olan malzemeler bile farklı olarak adlandırılabilmektedir. Örnek vermek gerekirse 

savunma sanayisinde mermi kovanları kullanılan silah cinsine göre farklı isimler alabilmektedir. 

Eğer 7.62 mm çapında G-3 piyade tüfeğinin mermisinin boş kovanına hafif silah boş kovanı 

diye isimlendirilirken 12,7 mm çapında uçaksavar mermisinin boş kovanına ise ağır silah boş 

kovanı diye isimlendirilmektedir. Ancak söz konusu bu iki boş kovanın yapıldığı alaşımın cinsi 

aynıdır ve içindeki elementlerin yüzdeleri de aynı değerlere sahip olabilmektedir. Bu kapsamda 

element oranları dikkate alınarak birbiriyle aynı hatta birbirine çok yakın özelliklerde hurdalar 

gruplandırılabilir. Bu kapsamda yapılan gruplandırma Tablo-6'da yer almaktadır. Yapılan 

gruplandırmada saf olarak değerlendirilen yedi adet hurda bu gruplandırmaya dahil 

edilmemiştir. Çünkü üretim sürecinde asıl problem olan az veya çok atılma hususu hurda 

malzemelere dayanmaktadır. Dolayısıyla on sekiz hurdadan yedi adet hurda çıkarılacak 

olunursa gruplandırmaya sadece on bir hurda kalacaktır. Geri kalan hurdaların element oranları 

dikkate alınarak oluşan altı grubumuz Tablo-6'da yer almaktadır.    

Tablo-6:Hurda Grupları 

Hurda Numarası Hurda İsmi 

1.Hurda Grubu 1.Hurda MS 58 (Ara iş) 

2.Hurda Grubu 

2.Hurda Kovanlık-fişeklik MS-70 (Ara iş) 

11.Hurda Pirinç 70 (G.Ankara Talaşı) 

12.Hurda Boş kovan 70 (Fesih-Fesih Hurda Kovan) 

13.Hurda Hurda Kapçık 70 (Fesih-Fesih Hurda Kapçık) 

18.Hurda Kurşunlu Kapçık Müftüoğlu 

3.Hurda Grubu 6.Hurda Hurda Radyatör  

4.Hurda Grubu 8.Hurda Reganya Toprak 
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5.Hurda Grubu 9.Hurda Reganya Takoz 

6.Hurda Grubu 
15.Hurda Harici Pirinç ve Bronz Talaşı  

16.Hurda Harici Pirinç ve Bronz Hurdası  

Saf Hurda Grubu 

3.Hurda MS 90 Tombak Paket (Yüksük) 

4.Hurda Soyma Cu 

5.Hurda Kablo Bakırı (Granül Bakır) 

7.Hurda Hurda Elektrolit Çinko (E-Zn) 

10.Hurda Elektrolit Külçe Kurşun (E-Pb) 

14.Hurda Elektrolit Külçe Çinko (E-Zn) 

17.Hurda Harici Hurda Bakır 

Bu kapsamda STTE olarak oluşturulan altı hata kaynağı yani altı grup hurda cinsi 

oluşmaktadır. Yani problemimiz olan element oranlarının hedef değerden az veya fazla 

olmasına neden olan şarj grupları oluşturulurken hurda malzemelerin çok veya az atılan 

hurdaların gruplandıktan sonra oluşan element özellikleri Tablo-7'de yer almaktadır 

Tablo-7:Hurda Gruplarının Element Oranları 

Element 
1. 

HHK 

2. 

HHK 

3. 

HHK 

4. 

HHK 

5. 

HHK 

6. 

HHK 

Cu 58% 69.94% 71% 57.5% 64% 57.5% 

Pb 2% 0.035% 3% 2% 2.5% 4% 

Fe 0.015% 0.025% 0.22% 0.6% 0.94% 0.22% 

Sn 0.015% 0.025% 1.22% 0.25% 1.22% 1.22% 

Al 0.025% 0.005% 0.025% 0.1% 0.125% 0.1% 

Ni 0.015% 0.025% 0.22% 0.125% 0.27% 0.22% 

Sb 0.01% 0.0005% 0.01% 0.0013% 0.03% 0.0125% 

Pirinç üretim sürecinde M kg ağırlığında saf ve hurda malzemelerin hatasız olarak 

harmanlama yapıldığını ve üretim sonunda herhangi bir kayıp olmadan bu şarjdan M kg eriyik 

elde edildiğini varsayalım. Bu durumda üretim sürecinde ideal şartlarda M kg ağırlığında DIN 

standartlarında bir eriyik elde edilir. İdeal şartlarda olan eriyiğin içinde elementlerin oranları 

yani yüzde değerleri olan çok değişkenli kalite vektörünü DIN olarak adlandırılacak olunursa; 

üretim esnasında elde edilen M kg eriyik çok değişkenli kalite vektörü ile beraber; M kg X 

(DINCu, DINPb, DINFe, DINSn, DINAl, DINNi, DINSb)' şeklinde gösterilebilir.   

Yukarıda süreç sonunda ideal şartlarda üretilen DIN standartlarda eriğin içine çok 

değişkenli kalite vektörünün H ile gösterilen m kg ağırlığında hurda cinsinden fazla atılmış 

olsun. Yeni durumda elimizde M kg X (DINCu, DINPb, DINFe, DINSn, DINAl, DINNi, 

DINSb)'+m kg X (HCu, HPb, HFe, HSn, HAl, HNi, HSb)'ağırlığında bir eriyik olacaktır. 

Her ikisinin birleşmesi sonucunda içinde fazlalık hurda olan eriyin yeni çok değişkenli 

kalite vektörü ( (M kg X DINCu, M kg X DINPb,...........M kg X DINSb)'+ (m kg X HCu, m kg 

X HPb,........... m kg X HSb)')/(M kg+m kg) olur. Bu yeni çok değişkenli kalite vektörü ideal 

şartlarda üretilen DIN standartlarında üretilmiş eriyik ile fazla atılan hurdanın çok değişkenli 

kalite vektörünün toplamıdır. 

Elde edilen içinde fazla hurdanın bulunduğu bu toplam bir yandan DIN standartlarında 

elde edilen kalite vektörü ile fazla hurdanın atıldığı hurda cinsinin kalite vektörleri arasında 

vektörel toplam olarak gösterilebilir. Bu kapsamda oluşturulan STTE'ler Tablo-8'de yer 

almaktadır.  
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Tablo-8:STTE'nin Oluşturulması 

Element 
1. 

HHK 

2. 

HHK 

3. 

HHK 

4. 

HHK 

5. 

HHK 

6. 

HHK 

Cu 58-58 69.94-58 71-58 57.5-58 64-58 57.5-58 

Pb 2-3 0.035-3 3-3 2-3 2.5-3 4-3 

Fe 0.015-0.25 0.025-0.25 0.22-0.25 0.6-0.25 0.94-0.25 0.22-0.25 

Sn 0.015-0.2 0.025-0.2 1.22-0.2 0.25-0.2 1.22-0.2 1.22-0.2 

Al 0.025-0.05 0.005-0.05 0.025-0.05 0.1-0.05 0.125-0.05 0.1-0.05 

Ni 0.015-0.25 0.025-0.25 0.22-0.25 0.125-0.25 0.27-0.25 0.22-0.25 

Sb 0.01-0.01 0.0005-0.01 0.01-0.01 0.0013-0.01 0.03-0.01 0.0125-0.01 

Cu 0 11.94 13 -0.5 6 -0.5 

Pb -1 -2.965 0 -1 -0.5 1 

Fe -0.235 -0.225 -0.03 0.35 0.69 -0.03 

Sn -0.185 -0.175 1.02 0.05 1.02 1.02 

Al -0.025 -0.045 -0.025 0.05 0.075 0.05 

Ni -0.235 -0.225 -0.03 -0.125 0.02 -0.03 

Sb 0 -0.0095 0 -0.0087 0.02 0.0025 

STTE'ler Çoklu Bağlantı Kontrolü 

STTG yönteminde istenilen en önemli özellik temel elemanların ortogonal olmasıdır.  

Çünkü STTE'lerin ortogonal olması STTG katsayıları etkin olmakta ve yorumu 

kolaylaşmaktadır. Eğer  değişkenler arasında ortogonalliğin bozulması yani ilişki olması 

durumunda çoklu bağlantı sorununu gündeme getirmektedir. Bu da kurulan regresyon modeli 

ile yapılacak çıkarsamalar yanlış yönlendirmelere ve hatalara neden olur. Bu kapsamda bu 

kısımda temel elemanlar arasındaki ilişkiye bağlı olarak çoklu bağlantının varlığı araştırılacak 

ve uygun yöntemlerle giderilecektir.   

Çoklu bağlantının varlığının araştırılması ve giderilmesi için literatürde çeşitli 

yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler temel elemanlar arasındaki korelasyon matrisinin 

incelenmesi, VIF değerlerini kontrol etmek, koşul endeksine bakmak gibi yöntemlerdir. 

Çalışmamızda oluşturduğumuz modele ait çoklu bağlantıyı ölçen göstergeler Tablo-9'dadır.   

Tablo-9:Çoklu Bağlantının Varlığının Gösterge Değerleri 

 1. 

HHK 

2. 

HHK 

3. 

HHK 

4. 

HHK 

5. 

HHK 

2. 

HHK 
0,497     

3. 

HHK 
0,309 0,976    

4. 

HHK 
0,694 -0,12 -0,31   

5. 

HHK 
0,402 0,982 0,984 -0,16  

6. 

HHK 
-0,67 -0,65 -0,50 -0,29 -0,52 

 

 
1. 

HHK 

3. 

HHK 

4. 

HHK 

3. 

HHK 
0,309   

4. 

HHK 
0,694 -0,315  

6. 

HHK 
-0,673 -0,506 -0,292 

Korelasyon Matrisleri (0.8 üzerindeki 

değerler dikkate alınmıştır.)(Aypar, 

2012) 
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            1.HHK 2.HHK 3.HHK 4.HHK 5.HHK  

6.HHK 

1.HHK  536   -1611    -1812    -787     2844   -

337 

2.HHK-1611    6681     1714   1746    -6734   

1101 

3.HHK-1812    1714   14177   4014  -13732   

1005 

4.HHK  -787    1746     4014   1385    -4874     

475 

5.HHK2844   -6734  -13732  -4874   17279  -

1741 

6.HHK-337    1101     1005      475    -1741      

221 

            1.HHK  2.HHK   3.HHK  4.HHK 

1.HHK  5.462   -2.350    -4.157       1.270 

2.HHK -2.350    2.972     2.780       0.735 

3.HHK -4.157    2.780     4.758       

0.0007 

4.HHK  1.270    0.735      0.0007    2.227 

VIF Değerleri 

1. HHK Özdeğeri:3.673 

2. HHK Özdeğeri:1.834      

3. HHK Özdeğeri:3.778*e-01  

4. HHK Özdeğeri:1.136*e-01  

5. HHK Özdeğeri:1.392*e-04      

6. HHK Özdeğeri:3.022e-05 

1. HHK Özdeğeri: 10.959   

3. HHK Özdeğeri: 3.289   

4. HHK Özdeğeri: 0.719   

6. HHK Özdeğeri: 0.451 

Özdeğerler 

40286.84 4.003  

121535 0.08538267 

Temel elemanlar matrisinden iki adet temel eleman çıkartıldığında temel elemanlar 

arasında oluşan korelasyon matrisi incelendiğinde yüksek korelasyon değerlerinin ve Bu 

kapsamda oluşan yeni STTE ve değerleri Tablo-10 'dadır.  

Tablo-10:Çoklu Bağlantının Giderilmesi Sonucunda Oluşan Yeni STTE ve Değerleri 

STTE-1; MS 58 (Ara iş) 

STTE-3; Hurda Radyatör 

STTE-4; Reganya Toprak 

STTE-6; Harici Pirinç ve Bronz Talaşı, 

Harici Pirinç ve Bronz Hurdası 

Element 
1. 

STTE 

2. 

STTE 

3. 

STTE 

4. 

STTE 

Cu 0 13 -0.5 -0.5 

Pb -1 0 -1 1 

Fe -0.235 -0.03 0.35 -0.03 

Sn -0.185 1.02 0.05 1.02 

Al -0.025 -0.025 0.05 0.05 

Ni -0.235 -0.03 -0.125 -0.03 

Sb 0 0 -0.0087 0.0025 

Şu ana kadar yapılanlar çerçevesinde kısaca özetlenecek olunursa ve söz konusu 

çalışma için kullanılacak model dikkate alınacak olunursa yukarıda hesaplanan dört adet STTE 

modelimizde A matrisini oluşturmaktadır. A matrisini n her bir sütununu yani her bir STTE'yi 

bağımsız değişken olarak ve y'i yani üretim sonunda spektral analiz sonunda elde edilen eriyik 
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içindeki element oranlarının yer aldığı ürün performans değerlerinin hedef değer vektöründen 

sapma değerlerini bağımlı değişken olarak alınırsa bu bağımlı ve bağımsız değişkenlere sıfır 

noktasından geçen en küçük kareler yöntemi uygulanırsa STTG katsayıları yani modelde geçen 

z katsayıları hesaplanır. Faz aşamasında 50 adet ve Faz II aşamasında 334 adet çok değişkenli 

bireysel gözlem vektörü olması nedeniyle Faz aşamasında 50 adet ve Faz II aşamasında 334 

adet STTG katsayıları elde edilecek ve kontrol grafikleri ile bu katsayılar izlenecektir.      

STTG Katsayılarının Elde Edilmesi Modelin Yeterliliğinin Kontrolü 

 Regresyon çözümlemesi sonucunda kurulan modelin doğru olduğu biliniyorsa daha ileri 

bir analize girişilmeden sonlandırılabilir. Ancak, yinede elde edilen sonuçlar üzerinde dikkatli 

bir denetim yapmadan kurulan modeli kullanmamak gerekir. bu denetime kurulan modelin 

yeterliğinin kontrolü adı verilmektedir.  

 Kurulan model bir regresyon modeli olmasından dolayı modelin geçerliği klasik 

regresyon modelinin geçerliliğinin kontrolünde uygulanan yöntemler kullanılacaktır. Bu 

kapsamda kurulan modelin yeterliğinin kontrolü için açıklayıcılık katsayısının incelenmesi, 

değişen varyanslılık sorunu olup olmadığının saptanması, hataların normal dağılıp dağılmadığı 

ve hataların ilişkili olup olmadığı araştırılacaktır.  

 Çalışmamız kapsamında 334 adet çok değişkenli kalite vektörünün olmasından dolayı 

STTE matrisi kullanılarak 334 adet model kurulmuştur. Belirtme katsayıları incelendiğinde 29 

adet belirtme katsayıları dışındaki diğer katsayılar 0.9'un üzerindedir. Belirtme sayıları değerleri 

açısından önerilen matematiksel modelin pirinç fabrikası verilerinde oldukça uyduğunu 

göstermektedir. 

 Kurulan modelin yeterliliği ile ilgili diğer önemli konu hata teriminin ortalaması sıfır, 

sabit varyanslı ve bağımsız olmasıdır. Ortalamalar incelendiğinde hepsinin sıfır olmasa bile 

sıfıra çok yakın değerler olduğu görülmektedir. Gujarati (1995) sıfır noktasından geçen bir 

regresyon modelinde hata teriminin dağılımında ortalamanın sıfır olmasının bir şart olmadığını 

belirtmektedir. Ayrıca sabit varyanslılık ve bağımsızlık varsayımlarının da aşağı yukarı 

sağlandığı görülmüştür. Çünkü model gerçek verilerle kurulmuştur ve gerçek verilerle kurulan 

matematiksel modelde bu şekilde elde edilen yakın sabit varyanslılık ve bağımsızlık oldukça iyi 

bir durum olduğu düşünülmektedir.  

Kurulan modelin yeterliliği ile ilgili bakılacak göstergeler hata terimleri ile ürün çok 

değişkenli kalite vektörlerinin korelasyon ve varyans-kovaryans matrislerinin incelenmesidir.  

Ürün kalite vektörü ile hata terimleri korelasyon matrisleri Tablo-11'de ve ürün kalite vektörü 

ile hata terimleri varyans-kovaryans matrisleri ise Tablo-12'dedir.  

Tablo-11:Ürün Kalite Vektörü ve Hata Terimi Korelasyon Matrisleri 

 Cu Pb Fe Sn Al Ni  Cu Pb Fe Sn Al Ni 

  Pb -0.042        Pb 0.477      

Fe 0.025 0.147     Fe 0.113 0.28     

Sn 0.054 0.207 0.149    Sn 0.543 -0.154 0.016    

Al -0.004 -0.028 0.134 -0.003   Al 0.187 -0.315 -0.174 0.539   

Ni 0.065 0.247 0.36 0.412 0.12  Ni 0.074 0.405 0.804 -0.174 -0.599  

Sb 0.01 0.251 0.016 0.296 -0.014 0.378 Sb -0.02 0.01 -0.182 0.01 0.046 -0.131 
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Tablo-12:Ürün Kalite Vektörü ile Hata Terimleri Varyans-Kovaryans Matrisleri 

 

Yukarıda yer alan korelasyon matrisleri incelendiğinde bazı elementlerin değerleri 

arasında düşük düzeyde bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Diğerlerinin ise hemen hemen 

bağımsızlık düzeyinde değerlere sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca varyans-kovaryans 

matrislerinde de değişkenler arasında oldukça düşük kovaryans bulunurken sabit varyans olarak 

kabul edebileceğimiz bir durum mevcuttur. Gerçek verilerle uygulama yapıldığından dolayı bu 

durum kabul edilebilecek bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Z1                                                             Z2 

 

 

 

Z3                                                              Z4 

 

 

Şekil-6:STTG Katsayılarının I ve MR Kontrol Grafikleri İle İzlenmesi 

Değerlendirme 

STTG katsayılarından birinci katsayısında yani Z1'nin izlendiği I kontrol grafiğinde 

kontrol sınırlarının dışına bazı değerler çıksa da hem alt hem de üst kontrol sınırlarının dışında 

değerler olduğu görülmektedir. Bu durumun daha çok hurdanın insan hatasından kaynaklandığı 

değerlendirilmektedir. İkinci katsayıda yani Z2'nin çok fazla kontrol dışı sinyalin olmamasından 

dolayı bu katsayı hakkında yorum yapılmayacak ve kontrol altında olduğu değerlendirilecektir. 

Ancak bu kontrol dışı sinyalin........den kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Üçüncü ve 
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dördüncü katsayılara yani Z3 ve Z4'nin bakıldığında ise bariz bir şekilde üçüncü hurda 

cinsinden fazla atıldığı ve dördüncü hurda cinsinden ise eksik atıldığı görülmektedir.  

Z1                             Z2                             Z3                             Z4 

 

Şekil-7:STTG Katsayılarının EWMA Kontrol Grafiği İle İzlenmesi 

Değerlendirme 

STTG katsayılarının EWMA kontrol grafiği ile izlenmesi durumunda da I ve MR 

kontrol grafiklerinde ulaşılan sonuçlara paralel sonuçlara ulaşılmaktadır. Şöyle ki ikinci 

katsayıda bir kaç noktada kontrol dışı sinyaller görülse de katsayı değerlerinin ağırlıklı olarak 

kontrol sınırlarının içinde olduğu görülmektedir. Aynı katsayı için I ve MR kontrol grafiklerinde 

de benzer durum söz konusudur.  Birinci ve dördüncü katsayıların izlendiği EWMA kontrol 

grafikleri incelendiğinde ise birinci ve dördüncü hurda cinslerinden eksik atıldığı görülmektedir. 

Bu durum I ve MR kontrol grafiklerinde de benzerdir. Üçüncü katsayıya bakıldığında katsayı 

değerlerinin üst kontrol sınırlarının üzerinde olduğu ve dolayısıyla üçüncü hurdanın eriyik içine 

fazla atıldığının göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Grafik-7:STTG Katsayılarının Hotelling T² Kontrol Grafiği İle İzlenmesi 

 

Değerlendirme 

Kalite karakteristiklerinin Hotelling T² kontrol grafiği ile izlenmesi esnasında tek 

değişkenli kontrol grafiklerine göre daha az sayıda kontrol dışı sinyal tespit edilmiştir. 

Fabrikada görev yapan süreç uzmanları ile mühendisleri ile yapılan inceleme neticesinde sayıca 

az tespit edilmesinin nedeni ise süreçte meydana gelen kaymaların orta ve küçük miktarlarda 

olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ayrıca ufak kaymaların tespitinde kalite 

karakteristikleri MEWMA kontrol grafiği ile takip edilmesi gerekmektedir. Kontrol dışı sinyalin 

az olmasının diğer bir nedeni de kalite karakteristiklerinin arasındaki pozitif ve negatif 

korelasyondur. Çünkü mevcut kalite karakteristikleri ile yapılan deney tasarımı sonucunda 

kalite karakteristikleri arasındaki ilişki katsayılarının değerleri -0.8 ile 0.8 arasında değiştirilerek 
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bu durum kontrol edilmiştir. Uzun süre almasından dolayı çalışmanın sonuçları burada 

verilmemiştir. Tablo-11 ve 12 bakıldığında STTG katsayıları arasındaki ilişki durumuna 

bakılarak bu durum değerlendirilebilir.   

Şekil-9:STTG Katsayılarının MEWMA Kontrol Grafiği İle İzlenmesi

 

Değerlendirme 

MEWMA kontrol grafiğinde görüldüğü üzere tespit edilen kontrol dışı sinyal sayısı 

Hotelling T² kontrol grafiği ile tespit edilen kontrol dışı sinyal sayısından fazladır ve  Hotelling 

T² kontrol grafiği ile tespit edilemeyen örüntüler MEWMA kontrol grafiği ile tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla pirinç üretim sürecinde ufak kaymaların meydana geldiği ve bazı örüntülerin 

oluştuğu görülmektedir. Bu tespit edilen özel durumların ise  Hotelling T² kontrol grafiğine göre 

MEWMA kontrol grafiğinin daha etkili olduğu görülmüştür.  

Şekil-10:STTG Yönteminin Hata Terimlerinin EWMA Kontrol Grafiği İle İzlenmesi 

 

 

Değerlendirme 

STTG yönteminin hata terimlerinin EWMA kontrol grafiği ile izlenmesinde 10-12, 67-

69, 106-111, 265-270 ve 299-304 nolu hata terimlerin kontrol sınırlarının dışına çıktığı 

görülmektedir. Özellikle kontrol sınırlarının en uzağına ise 106-111 nolu değerlerin olduğu 

görülmektedir. Kontrol sınırları dışına çıkan hata terimlerinde rastlanan ortak özellik ilk kontrol 

dışına değerin maksimum bir noktaya çıktığı ve daha yavaş yavaş azalarak kontrol sınırları içine 
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girdiğidir. Bu hata terimlerinin elde edildiği modeller ve bu modellerin hata kaynaklarının 

oluştuğu döneme ait kayıtlar fabrika kalite kontrol sorumlusu ile yapılan inceleme neticesinde 

tartıda genel bir arıza olduğunu ve tamiri için gerekli girişimde bulunulmasına rağmen 

giderilmediği belirtilmiştir. Daha sonra aynı döneme ait yeni tartının alındığı ve fabrika 

envanterine girdiği görülmüştür. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çok değişkenli istatistiksel süreç kontrol metotlarının son yıllarda yabancı literatürde 

büyük önem arz ettiği ve özellikle endüstriyel alanda çok fazla kullanıldığı görülmektedir. Çok 

değişkenli kontrol grafikleri ile birbiri ile ilişki halinde olan değişkenler takip edilmektedir ve 

bu grafikleri değişkenler arasındaki kovaryansı dikkate almaktadır. Ancak Montgomery 

(2013)'ün bahsettiği üzerine geleneksel çok değişkenli kontrol grafikleri ile on ve daha az 

değişken takibi yapılmakta ve kontrol dışı sinyale meydana geldiğinde bu kontrol dışı sinyal 

hangi değişken veya değişkenlerden kaynaklandığı sorusuna cevap bulunamamaktadır. Bu çok 

değişkenli kontrol grafiklerinin en büyük sorunudur. Bu konu üzerine birçok araştırmacı 

literatürde geniş bir şekilde tartışmışlar ve tartışmaya devam etmektedir. Ayrıca kontrol dışı 

sinyal tespit edilse bile bu sinyale sebep olan neden konusunda kesin olarak bir şey 

söylenememektedir. STTG yöntemi, bu kapsamda geliştirilmiş yöntemlerden biridir.  

Yapılan çalışma ile; 

- STTG yönteminin imalat sanayinde geometrik sapmaların modellenmesi dışında pirinç 

üretim sürecinde de uygulanabileceği, 

- Söz konusu yöntemin STTE'lerin pirinç üretim sürecinde nasıl elde edilebileceği ve 

matematiksel modelin nasıl oluşturulabileceği, 

- En küçük kareler yöntemi ile elde edilen STTG yöntemi katsayılarının tek değişkenli 

kontrol grafikleri yerine değişkenler arasındaki ilişkiyi dikkate alan çok değişkenli kontrol 

grafiklerinden Hotelling T² ve MEWMA kontrol grafikleri ile de izlenebileceği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

STTG yöntemi lineer çoklu regresyon yöntemine dayanmaktadır. Regresyondaki klasik 

varsayımlarından bir tanesi gözlem sayısının tahmin edilecek anakütle katsayılarından fazla 

olmalıdır. Yani gözlem sayısı açıklayıcı değişken sayısından büyük olmalıdır. Eğer bu varsayım 

sağlanmazsa en küçük kareler yöntemi uygulansa bile katsayılar yanlı olmaktadır. Bu kapsamda 

STTG yöntemi değerlendirildiğinde eğer hataların gözlem sayısı hata kaynağı sayısından küçük 

olması durumuyla ilgili olarak literatürde herhangi bir yöntem önerilmemiştir. Bu durumda 

adımsal (stepwise) regresyon modeli kullanılabilir. Dolayısıyla modelde anlamlı değişkenler 

bulunarak açıklayıcı değişken sayısı azalarak en küçük kareler yöntemi uygulanabilir. 

Regresyon katsayıları, β=(X'X)X'y çözümlenerek elde edilmektedir. Ancak bir matrisin 

determinantı sıfıra eşit olduğunda yani matris tekil bir matris olduğunda tersi alınamamaktadır. 

Bu kapsamda belirtilen yöntemde (X'X) in tekil olduğunda tersi alınamamaktadır. Böyle 

durumlarda genelleştirilmiş ters matris (the generalized inverse matrix) ile söz konusu eksiklik 

giderilebilir.  

STTG yönteminde kurulan ikinci modelde bir hata terimi bulunmaktadır. Hata terimi 

regresyonun varsayımlarından biri olan ε~N(0,σ²) şeklindedir. Ancak pirinç üretim sürecinde de 

görüldüğü gibi gerçek dünya koşullarında bu koşul sağlanamamaktadır. Yani çoğunlukla hata 

terimi sabit varyanslı değil kovaryansa sahip olmaktadır. Dolayısıyla bu kapsamda yapılacak 
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çalışmalarda kurulacak modellerde hata teriminin kovaryanslı olarak incelemelerde 

bulunabilinir. Bu konu üzerine Orçanlı vd, (2016) tarafından YAEM-2016 sempozyumu ile 

yapılan çalışmaya bakılabilir.  

STTG katsayılarının Hotelling T² kontrol grafiği ile takip edildiğinde tespit edilen 

kontrol dışı sinyal sayısı tek değişkenli kontrol grafiği ile tespit edilen kontrol dışı sinyal 

sayısından az olmasının nedeni olarak süreç uzmanları ve mühendisleri ile yapılan inceleme 

neticesinde süreçte ufak kaymaların olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine STTG katsayıları 

MEWMA kontrol grafiği ile izlenmiş ve süreç uzmanları ve mühendislerinin belirttiği süreçte 

küçük kaymaların olduğu teyit edilmiştir. Hotelling T² kontrol grafiği ile MEWMA kontrol 

grafiği ile tespit edilen kontrol dışı sinyallerin hangi hatadan kaynaklandığı ise literatürde 

mevcut olan temel bileşenler analizi (Fuchs ve Kennett, 1998) veya MYT ayrıştırma (Tracy vd, 

1995, 1997), yöntemlerinden birisi kullanılarak çözüm getirilebilir. Ayrıca eğer sorunu 

sınıflandırma problemi olarak değerlendirilecek olunursa son günlerde literatürde geniş olarak 

kullanım alanı bulan veri madenciliği tekniklerinden yapay sinir ağları veya destek vektör 

malineleri veya discriminant analizi gibi yaklaşımlarla bu problem kısmi olarak 

çözülebilmektedir.  
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TEHLİKELİ ATIK YÖNETİM MODELİ 

Durdu Hakan Utku* 

Serpil Erol** 

 

ÖZET 

Tehlikeli atık yönetimi, endüstriyel ve evsel atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi, 

geri dönüşümü ve bertaraf edilmesini içeren işlemlerin, bir düzen içerisinde yerine getirilmesini 

kapsamaktadır. Çalışmada “Tehlikeli atık yönetimi problemi” için tek amaçlı tehlikeli atık tesis 

yerleşim ve rotalama modeli geliştirilmiştir. Amaç, en düşük maliyet ve en yüksek kazançla, 

belirlenmiş aday yerleşim yerlerine atık işleme, geri dönüşüm ve bertaraf etme tesislerinin 

yerleştirilmesi ve söz konusu atıkların atık üretim merkezleri ile bu tesisler arasında en uygun 

rotalarla taşınmasının sağlanmasıdır.  Literatürde farklı çalışmalarda yer alan, atık işleme, geri 

dönüşüm ve bertaraf etme tesislerinin yerleşimi; bu tesisler arasında, atık, geri dönüşüm 

maddeleri ve atık kalıntılarının taşınması; maliyet-kazanç/geri kazanım, risk, kapasite, teknoloji 

uyumu ve atık-atık uyumu, geliştirilen tehlikeli atık modelinde tek bir model içinde yer 

almaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Tehlikeli atık, tamsayı programlama, tesis yerleşimi-rotalama, 

lojistik. 

 

HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT MODEL 

ABSTRACT 

Hazardous waste management includes the collection, transportation, treatment, 

recycling and disposal of industrial and municipal hazardous wastes. In this study a single 

objective hazardous waste location and routing model is developed for the “Hazardous waste 

management problem”. The objective is to locate the waste treatment, recycling and disposal 

facilities to the predetermined candidate location sites and transport these wastes and waste 

residues with minimum cost and maximum profit. Location of waste treatment, recycling and 

disposal facilities; the transportation of wastes and waste residues between these facilities; cost, 

profit and recycling benefits; transportation and facility risks, capacity, equity and technology 

compatibility are included in one model different from the studies in the literature including 

only some of these. 

Key Words: Hazardous waste, integer programming, location-routing, logistics. 

GİRİŞ  

Tehlikeli madde/atık olmanın dört temel özelliği,  tutuşabilir, reaksiyona girebilir, 

aşındırabilir ve toksik olmasıdır (Alumur ve Kara, 2007). Tehlikeli maddeler/atıklar, radyoaktif 
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maddeler, patlayıcılar, gazlar, yanıcı sıvı ve katılar, oksidize maddeler, zehirli ve enjekte edici 

maddeler, mutajenik ve hasta yapıcı maddeler, aşındırıcı maddeler ve evsel atıkları içermektedir 

(Cappanera vd., 2004; Emek ve Kara, 2007).  

Tehlikeli madde lojistiği alanı, tehlikeli atık/maddelerin depolanması, taşınması ile bu 

esnada oluşan riskin belirlenmesi; atık işleme tesisleri, geri dönüşüm tesisleri ve atık bertaraf 

etme tesisleri gibi tesislerin tesis yerleşim yerlerinin seçimi ve tesis yerleşim riskinin ortaya 

koyulması; bir politik karar sonucu oluşan etkilerin toplumun bütün üyelerine adaletli bir 

şekilde dağıtılmasını içeren denge kavramı konularını içermektedir. 

 Eurostat istatistiklerine göre, 2012 yılı itibarıyla, 37 Avrupa ülkesinin yaklaşık 2 milyar 

500 bin ton atık üretmiş; bu atıkların: %33’ü yapı, %29’u maden ve taş ocağı, %11’i üretim, 

%8’i atık su, %8’i evsel, %4’ü enerji, %4’ü hizmet, %2’si tarım, ormancılık ve balıkçılık ve 

%1’i atıkların toptan satışı kaynaklıdır (Eurostat, 2016). Bu atıklardan 2 milyar 302 bin ton atık 

işlem görmüş; bunların, %36.4’ı geri dönüşüm, %4.4’ü enerji geri kazanımı, %9.3’ü inşaat ve 

çevre düzenleme amaçlı dolgulama, %1.6’sı yakma ve %48.3’ü arazi dolgulama işlemine tabi 

tutulmuştur. 

Tehlikeli madde/atık taşımacılığının diğer maddelerin taşımacılığından farkı, tehlikeli 

madde/atıkların taşınması esnasında bir kaza sonucu serbest kalmaları durumunda çevreye olan 

etkileridir. Zehirli kimyasal içeriklerinden dolayı, tehlikeli madde/atıklar,  bitkiler, hayvanlar ve 

insanların ölümüne veya yaralanmasına neden olabildiğinden, çevreye ve insan sağlığına çok 

zararlı sonuçlar doğurabilmektedir (Erkut ve Verter, 1998).   Yang ve arkadaşları tarafından 

Çin’de 2000-2008 yılları arasında meydana gelen tehlikeli madde/atık kazaları hakkında yapılan 

bir araştırmada 332 kaza meydana geldiği belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre tehlikeli 

madde yayılması oranı (%84,5), bunu gaz bulutu ile takip eden kaza oranı (%13), yangının takip 

ettiği kaza oranı (%10,2), alınan tedbirlerle hiçbir yayılmanın olmadığı kaza oranı (%9,9) ve 

patlama gerçekleşen kaza oranı ise (%5,9)’dur (Yang vd., 2010). 

Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi aşamasından önce, asit içerikli etkisiz hale getirme, 

yakma ve kimyasal çökeltme/katılaştırma gibi atık işleme teknolojileri kullanılabilmektedir. 

Atık işlemenin amacı, atığın kimyasal ve/veya fiziksel özelliklerinin emniyetli bir şekilde 

bertaraf edilebilmesi için değiştirilmesidir (Nema ve Modak, 1998). Atık işleme teknolojilerinin 

atık tipi ile uyumlu olması gerekmektedir (Nema ve Gupta, 1998; Alumur ve Kara, 2007). 

Bununla birlikte,  bazı atık tipleri aynı teknoloji ile işlenebilmesine rağmen birlikte işlem 

görmesi mümkün değildir. Bu durumda atık-atık uyumluluğunun dikkate alınmasına ihtiyaç 

bulunmaktadır (Nema ve Gupta, 1999). Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesinde, yüksek 

sıcaklıkta yakma (incineration), toprak üstü ve altı depolama ve güneş enerjisi ile 

detoksifikasyon gibi teknoloji ve yöntemler kullanılmaktadır. Yakma en az atık kalıntısı bırakan 

yöntemdir (Emek ve Kara, 2007).  Atık kalıntılarının bertaraf edilmesi tehlikeli atık 

yönetiminde son aşamadır. Atık kalıntılarının bertaraf edilmesi için arazi doldurma, derin kuyu 

enjeksiyonu ve denize dökme yöntemleri kullanılabilmektedir. Atıkların bertarafı esnasında 

kullanılan yakma yöntemi ile birlikte enerji kazanımı; ayrıştırılan geri dönüştürülebilir 

maddelerden ise kazanç elde edilmesi mümkündür (Alidi, 1996; Erkut vd., 2008). 

Tehlikeli maddelerin stratejik yönetiminde dikkate alınan faktörler; bu maddeler ile 

ilgili riskler, risklerin dengeli dağıtımı ve yönetim sürecinde katlanılması gereken maliyettir 

(Erkut ve Verter, 1998). Tehlikeli atık tesis yerleşim ve rotalama problemi ilk olarak 

1990’lardan itibaren incelenmeye başlanmıştır (Zhao ve Verter, 2015). Zografos ve Samara, 

tesis ve taşıma risklerini içeren birleşik yerleştirme ve rota problemi için amaç programlama 

modeli önermişlerdir (Zografos ve Samara, 1989). Bu çalışmada, önerilen tehlikeli atık yönetim 
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modeli ile tehlikeli atık işleme, geri dönüşüm, bertaraf etme tesislerinin yerleşimi; sabit tesis 

maliyeti, değişken maliyetler, taşıma maliyetleri; enerji kazanımı,  geri dönüşümden elde edilen 

kazanç, risk, denge, atık-teknoloji uyumu ve atık-atık uyumunun birlikte kullanılarak bir 

birleşik model geliştirilmiştir. Tehlikeli atık yönetimi problemi için, Tablo 1’de kapsamı 

gösterilen literatürde yer alan çalışmalardan farklı olarak; atık işleme, geri dönüşüm ve bertaraf 

etme tesislerinin yerleşimi ve atık üretim merkezlerinde üretilen atıkların bu tesislere 

taşınmasını; risk, maliyet, geri dönüşüm kazancı, enerji kazanımı, denge, atık-teknoloji uyumu, 

atık-atık uyumunun tamamını aynı anda içeren tek amaçlı bir tamsayılı programlama modeli 

geliştirilmiştir. Önerilen tehlikeli atık yönetim modelinin ayrıntılı açıklaması birinci bölümde; 

örnek problem, deneysel çalışma ve sonuçları ikinci bölümde incelenmektedir.  
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AF: Amaç Fonksiyonu; M: Maliyet; Z: Zaman; K:Kazanç; A: Atık tipi; T:Teknoloji 

Uyumluluğu; AA:Atık-Atık Uyumluluğu; TM:Ulaştırma Modu; TF:Atık İşleme Tesisi; 

RF:Geri Dönüşüm Tesisi; DF: Bertaraf Etme Tesisi; NE:Nufus Etkisi; ATM:Atık Miktarı; 

O:Olasılık; MES: Mesafe: E: Evet; H:Hayır; T: Tek; Ç: Çok 

       Tablo 1. Literatürdeki Modeller ile Önerilen Modelin Karşılaştırması 

I.  TEHLİKELİ ATIK YÖNETİM MODELİ 

Modelde, tek amaçlı oluşturulan amaç fonksiyonu, atık işleme, bertaraf etme ve geri 

dönüşüm tesisleri sabit maliyetleri ile atıkların tesisler arasında taşıma maliyetlerinin 

enküçüklenmesini; geri kazanımla elde edilen kazancın ve atık işleme tesislerinde elde edilen 

enerji kazanım değerinin enbüyüklenmesini içermektedir. Ulaştırma riskleri ve sabit tesis 

riskleri bu çalışmada kısıtlara dâhil edilmiştir. İstenmeyen etki, sabit tesisler için belirli 

mesafede yer alan nüfus, taşıma için ise belirli mesafede yer alan nüfus ile taşınan tehlikeli atık 

miktarı ile hesaplanmaktadır. İstenmeyen etkiler için eşik değerler belirlenmiştir. Potansiyel 

tehlikeli bir faaliyetlerle ilişkili toplumsal risklerin değerlendirilmesinde dengenin dikkate 

alınması, alınacak kararların toplum tarafından da kabul görmesine olanak sağlamaktadır. 

Alınan kararlar sonucunda istenmeyen etkinin toplumun bütün kesimlerine dengeli dağıtımını 

ifade eden denge, modele, Giannikos’un (Giannikos, 1998) tesisin kapasitesi ile artan, yerleşim 

yerlerine uzaklığı ile azalan bir fonksiyon olarak ifade edilen bireysel olumsuz etki, her tesis tipi 

için kısıtlara ilave edilerek yansıtılmaktadır. Modelde, tehlikeli atıkların taşındığı ulaştırma ağı 

 AVN , ’nın düğümleri, atık işleme tesisleri, atık bertaraf etme tesisleri ve geri dönüşüm 

tesisleri için aday yerleşim alanlarının bulunduğu yerleşim merkezleridir. Sistemin işleyişi Şekil 

1’de gösterilmiştir. Modelde aşağıdaki kabuller yapılmıştır: 

Atık üretim merkezlerinde farklı türde atık üretilmektedir. Hâlihazırda mevcut kurulu 

atık işleme, bertaraf etme ve geri dönüşüm tesisleri bulunmaktadır. İhtiyaca göre, önceden 

belirlenmiş aday yerleşim yerlerine yeni tesisler kurulabilmektedır. Atık işleme tesisleri için 

farklı teknolojilerin seçimi söz konusudur. Atık işleme tesislerinde, atık-atık uyumu dikkate 

alınarak atıklar işleme tabi tutulmaktadır. Geri dönüşüm tesisleri her atık tipini işleyebilme 

özelliğindedir. Atıkların, atık artıklarının ve geri dönüşüm maddelerinin birim taşıma maliyeti 

bilinmektedir. Tesislerin birim değişken maliyeti bilinmektedir. Atık işleme tesislerinden enerji 

kazanımı; geri dönüşüm tesislerinden ise malzeme geri dönüşümü nedeniyle kazanç elde 

edilmekte ve elde edilen birim kazanç bilinmektedir. Taşıma tek tip araç ve aynı maliyet ile 

yapılmaktadır. Taşıma maliyeti, taşıma uzaklığına ve taşınan maddenin miktarına bağlıdır. Geri 

dönüşüm maddeleri, tehlikeli atık üretim merkezlerinden ya da atık işleme tesislerinden elde 

edilebilmektedir. Tehlikeli atık üretim merkezindeki geri dönüşüm oranı bilinmektedir ve atık 

tipine bağlıdır. Atık işleme tesislerindeki geri dönüşüm oranı bilinmektedir ve atık tipine 

bağlıdır.  Geri dönüşüm tesislerindeki geri dönüştürülen madde ve bertaraf etme tesislerine 

gönderilen kalıntı oranları bilinmektedir. 
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Şekil 1. Tehlikeli Atık Yönetim Modeli akışı 

 

Kümeler: 

N = (V, A) ulaştırma şebekesi; G = {1,…,i} atık üretim merkezleri; T={1,…,t} aday atık işleme 

tesis yerleri; TA , mevcut aday atık işleme tesisleri,  TTA ; D = {1,…,dt} aday bertaraf etme 

tesis yerleri; DA , mevcut aday atık işleme tesisleri,  DDA  ; R = {1,…,rt} aday geri 

dönüşüm tesis yerleri; RA , mevcut aday atık işleme tesisleri,  RRA , 

},,...,1{ kK   atık işleme teknolojileri; },...,1{ aZ  , tehlikeli atık tipleri; },...,1{ sS  , 

tehlikeli atık uyumu birinci küme ZS  ; },...,2{ hH  , tehlikeli atık uyumu ikinci küme

ZH  ve ZH  ; },...,1{ lL  , nüfus yerleşim yerleri. 

 

Parametreler: 

ijca  Aji ),( , TjGi  , hattında bir birim tehlikeli atığı taşıma maliyeti, 

ijcb  Aji ),( , RjGi  ,  hattında bir birim geri dönüşüm maddesi taşıma maliyeti, 

ijcd
 

Aji ),(
, 

DjTi  ,
 hattında bir birim tehlikeli atık kalıntısını taşıma maliyeti, 

ijcr
  

Aji ),(
,  

RjTi  ,
 hattında bir birim geri dönüşüm maddesini taşıma maliyeti, 

ijcs   Aji ),( ,  DjRi  ,  hattında bir birim atık kalıntısı taşıma maliyeti, 

kivct   Ti  düğümünde Kk  atık işleme teknolojisine sahip atık işleme tesisinin değişken 

maliyeti (tesis işletim maliyeti), 
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ivcr   Ri  düğümünde bulunan geri dönüşüm tesisinin değişken maliyeti (tesis işletim 

maliyeti), 

ivcd   Di  düğümünde bulunan geri dönüşüm tesisinin değişken maliyeti (tesis işletim 

maliyeti), 

kift   Ti  düğümünde Kk  atık işleme teknolojisine sahip bir tesisin açılması için sabit 

maliyet, 

ifd    Di  düğümünde bertaraf etme tesisinin açılması için sabit maliyet, 

ifr    Ri  düğümünde geri dönüşüm tesisinin açılması için sabit maliyet, 

aig    Gi  tehlikeli atık üretim merkezinde ortaya çıkan Za  tipi tehlikeli atık miktarı, 

a   Gi  tehlikeli atık üretim merkezinde ortaya çıkan Za  tipi tehlikeli atık için geri 

dönüşüm oranı, 

ai    Ri  tehlikeli atık geri dönüşüm merkezinde ortaya çıkan Za  tipi tehlikeli atık için 

atık kalıntısı oranı, 

ak   Kk  atık işleme teknolojisi ile işlem gören Za  tipi tehlikeli atık için geri dönüşüm 

oranı, 

akr     Kk  atık işleme teknolojisi ile işlem gören Za  tipi tehlikeli atık için kütle azaltma 

oranı, 

aikA
 Za  atık tipinin Ti  atık işleme tesisinde Kk atık işleme teknolojisi ile 

işlenmesinden elde edilen enerji kazanımının birim değeri,  

aiMM
   

Za  
tehlikeli atık tipinin Ri  düğümünde geri kazanımı ile elde edilen kazancın 

birim değeri, 

kiut
 Kk atık işleme teknolojisine sahip Ti  atık işleme yerinin kapasitesi, 

iur     Ri  geri dönüşüm tesisinin kapasitesi, 

iud    Di  bertaraf etme tesisinin kapasitesi, 

aijlt     ),( ji  hattında Za   tipi tehlikeli atık taşınması nedeniyle Ll  yerleşim yerinde 

etkilenmesi olası insan nüfusu, 

aijlr    ),( ji  hattında Za   tipi geri dönüşüm malzemesi taşınması nedeniyle Ll  yerleşim 

yerinde etkilenmesi olası insan nüfusu, 

ijld    ),( ji  hattında taşınan atık kalıntısı taşınması nedeniyle yerleşim yerinde Ll

etkilenmesi olası insan nüfusu, 
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ijbt   j  yerleşim yerine bir atık işleme tesisinin kurulmasının i  yerleşim yerine neden 

olacağı istenmeyen etki, 

ijbr   j ’ye bir geri dönüşüm tesisi kurulmasının i  yerleşim yerine neden olacağı istenmeyen 

etki, 

ijbd  j ’ye bir bertaraf etme tesisi kurulmasının i  yerleşim yerine neden olacağı istenmeyen 

etki, 

lt   Atık işleme tesisi kurulması nedeniyle Vl  yerleşim yerinin maruz kaldığı istenmeyen 

etkinin eşik değeri, 

lr   Geri dönüşüm tesisi kurulması nedeniyle Vl  yerleşim yerinin maruz kaldığı istenmeyen 

etkinin eşik değeri, 

ld   Atık bertaraf etme tesisi kurulması nedeniyle Vl  yerleşim yerinin maruz kaldığı 

istenmeyen etkinin eşik değeri, 

alt  Atık işleme tesislerine Za tipi atık taşınması nedeniyle güzergâh boyunca yerleşik 

nüfusun maruz kaldığı istenmeyen etki eşik değeri, 

ar   Geri dönüşüm tesislerine Za tipi atık taşınması nedeniyle güzergâh boyunca yerleşik 

nüfusun maruz kaldığı istenmeyen etki eşik değeri, 

d   Tehlikeli atık kalıntısının taşınması nedeniyle güzergâh boyunca yerleşik nüfusun maruz 

kaldığı istenmeyen etki eşik değeri, 

tt      Açılması istenilen maksimum atık işleme tesisi sayısı, 

vv     Açılması istenilen maksimum geri dönüşüm tesisi sayısı, 

nn    Açılması istenilen maksimum atık bertaraf etme tesisi sayısı, 

jET
Atık işleme tesislerinin j yerleşim yerini maruz bıraktığı toplam bireysel olumsuz etki, 

jER
 Geri dönüşüm tesislerinin j yerleşim yerini maruz bıraktığı toplam bireysel olumsuz etki, 

jED
 Bertaraf etme tesislerinin j yerleşim yerini maruz bıraktığı toplam bireysel olumsuz etki, 

ETT Atık işleme tesislerinin toplam bireysel olumsuz etki eşiği, 

EDT Bertaraf etme tesislerinin toplam bireysel olumsuz etki eşiği, 

ERT Geri dönüşüm tesislerinin toplam bireysel olumsuz etki eşiği. 

 

Karar Değişkenleri: 

aijx   ),( ji  hattında taşınan Za   tipi tehlikeli atık miktarı, 
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ijyra
   Atık işleme tesislerinden gelen geri dönüşüm maddelerinin geri dönüşüm tesisinden 

Aji ),(
, 

DjRi  ,
hattında taşınan atık kalıntısı miktarı, 

ijyrb
   Atık üretim merkezlerinden gelen geri dönüşüm maddelerinin geri dönüşüm tesisinden 

Aji ),(
, 

DjRi  ,
hattında taşınan atık kalıntısı miktarı, 

ijyt
   Atık işleme tesisinden 

Aji ),(
, 

DjTi  ,
hattında taşınan tehlikeli atık kalıntısı 

miktarı, 

aijmg
  

Aji ),(
, 

RjGi  ,
 hattında taşınan geri dönüştürülecek  Za   tipi tehlikeli atık 

miktarı, 

aijmt
   

Aji ),(
, 

RjTi  ,
 hattında taşınan geri dönüştürülecek  Za   tipi tehlikeli atık 

miktarı. 

Değişkenler: 

aki   Ti  düğümünde k teknolojisi ile işleme tabi tutulacak Za   tipi tehlikeli atık miktarı, 

idt
    atık işleme tesisinde oluşan Di  düğümünde bertaraf edilecek tehlikeli atık kalıntısı 

miktarı, 

idra    atık işleme tesislerinden gelen geri dönüşüm maddelerinin, geri dönüşüm tesisinde 

oluşan Di  düğümünde bertaraf edilecek tehlikeli atık kalıntısı miktarı, 

idrb     atık üretim merkezlerinden gelen geri dönüşüm maddelerinin geri dönüşüm tesisinde 

oluşan Di  düğümünde bertaraf edilecek tehlikeli atık kalıntısı miktarı, 

air
    Atık üretim merkezlerinden gelen, Ri  düğümünde geri dönüşüm işlemine uğrayan a  

tipi tehlikeli atık miktarı, 

ait
    Atık işleme tesislerinden gelen, Ri  düğümünde geri dönüşüm işlemine uğrayan a  

tipi tehlikeli atık miktarı, 

kif  Ti düğümüne k atık işleme teknolojisi bulunan atık işleme tesisi yerleştirilmişse 1; diğer 

durumda 0, 

in    Di düğümüne bertaraf etme tesisi yerleştirilmişse 1; diğer durumda 0, 

iv   Ri düğümüne geri dönüşüm tesisi yerleştirilmişse 1; diğer durumda 0, 

akiWs  Za  tipi tehlikeli atık tipi Ti yerleşim yerinde Kk atık işleme teknolojisi uyumlu 

ile işlem görüyor ise 1, diğer durumlarda 0’dır. 
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 Matematiksel model: 

Min  TM  

   



Aji

aijij

aAji

ijij

Aji a

aijijaij

Aji a

ij

i

iii

i

i

i k

kiki mtcrytcdmgcbxcavfrnfdfft
),(),(),(),(

  
 i

iii

i

iai

i a

i

i a k i a

aiiaikki

ji

ijij

Aji

ijij drvcddtvcdtvcrrvcrvctyrbcsyracs 
,),(

  
i a

aiai

i a k i a

aiaiiaik rMtMdtA                        [1.0] 

Kısıtlar:   

 
 


Ajij Aijj

ajiaij

k

akiaia xxg
),(: ),(:

)1(  ; Za ; Vi           [1.1] 

 
 


Ajij Aijj

ajiaijaiaiaa mgmgrg
),(: ),(:

)1(  ; Za ; Vi          [1.2] 

 
 


Ajij Aijj

ajiaijai

k

aikaka mtmtt
),(: ),(:

)1(  ; Za ; Vi          [1.3] 





Aijj

ji

Ajij

ij

k a

iakakaki ytytdtr
),(:),(:

)1)(1(  ;  Vi           [1.4] 





Aijj

ji

Ajij

ij

k

iaikaka

a

yrayradra
),(:),(:

 ;  Vi                         [1.5] 





Aijj

ji

Ajij

ijaiaaia yrbyrbdrbg
),(:),(:

 ; Za , Vi                         [1.6] 

 
a

kikiaki fut ; Kk , Ti              [1.7] 

iiaiii nuddrbdradt  ;    Di              [1.8] 

ii

a

ai

a

ai vurr   ;    Ri                                                [1.9] 

1 ki

a

aki fWs , Kk , Ti            [1.10]  

0 kiaki fWs , Za , Kk , Ti            [1.11] 

;akikiaki Wsut  Za , Kk , Ti           [1.12] 

1 hkiski WsWs ;   Ss , Hh , Kk , Ti                      [1.13] 

;1kif             Kk , TAi                         [1.14] 

;1in            DAi                              [1.15] 

;1iv           Ri                                          [1.16] 
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;0
a k

aki             )( TVi                                     [1.17] 

;0idt          )( DVi                                      [1.18] 

;0idra          )( DVi                                      [1.19] 

;0idrb          )( DVi                                      [1.20] 

;0 ai

a

t    )( RVi                                      [1.21] 

;0 ai

a

r    )( RVi                                      [1.22] 

 



Aji

aaij

a

aijl txt
),(

,      Za                       [1.23] 

 



Aji

aaij

a

aijl rmtr
),(

,     Za                                   [1.24] 

 



Aji

aaij

a

aijl rmgr
),(

,    Za                                           [1.25] 





Aji

iijl dytd
),(

,      Ti           [1.26] 





Aji

iijl dyrd
),(

,     Ri                           [1.27] 

  



Ti

lkiki

k

tfPOPt ,   Ll                                   [1.28] 

  



Ri

lii rvPO ,Pr   Ll                                          [1.29] 

  



Di

lii dnPOPd ,  Ll                                          [1.30] 

  





Ti li

Kk

kiki

l
ds

fut

ET ,  Ll            [1.31] 

  



Ri li

ii
l

ds

vur
ER  ,   Ll            [1.32] 

  



Di li

ii
l

ds

nud
ED  ,   Ll            [1.33] 

  ETTETl  , Ll                               [1.34] 

 ERTERl  , Ll                               [1.35] 
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  EDTEDl  , Ll                  [1.36] 

   
i k

ki ttf ;                         [1.37] 

   
i

i vvv ;              [1.38] 

  ;nnn
i

i               [1.39] 

    
a

kikiaki flot ; Kk , Ti           [1.40] 

   iiii nloddrdt  ;    Di            [1.41] 

   
ii

a

ai

a

ai vlorr   ;    Ri                                      [1.42] 

  },1,0{kif  Kk , Ti             [1.43] 

  },1,0{ifd  Di              [1.44]                    

},1,0{ifr  Ri              [1.45] 

    1,0, zkiski WsWs ,  Ss , Hh ,  Kk , Ti          [1.46] 

  0aki  ,  Za , Kk , Ti            [1.47] 

  ,0,,,,, aijaijijijijaij mgmtyrbyraytx  Za , Aji ),(                             [1.48] 

  0,, iii drbdradt ;  Di                                        [1.49] 

    ;0, aiai tr   Za , Ri                                                             [1.50] 

  0,, jjj EDERET                          [1.51] 

   Modelde amaç fonksiyonu [1.0], arıtma tesisi, geri dönüşüm tesisi ve bertaraf etme 

tesislerinin tesis kurulum maliyetleri, tesis değişken maliyetleri ve tehlikeli atıkların tesisler 

arasında taşıma maliyetleri toplamını enazlamakta; atık işleme tesislerinde elde edilen enerji 

kazanımı ve geri dönüşüm tesislerinde elde edilen geri kazanımı enbüyüklemektedir. [1.1]-[1.6] 

nolu kısıtlar akış denge kısıtlarıdır. [1.7]-[1.9] nolu kısıtlar tesis kapasite kısıtlarıdır. [1.10]-

[1.11] nolu kısıtlar, atıkların atık teknolojileri ile uyumluluğu kısıtlarıdır. [2.12] nolu kısıt atık 

işleme tesislerinin atık teknolojisine uyumlu işlem yapmasını sağlayan kısıttır. [1.13] nolu kısıt 

atık işleme tesislerinde birlikte işlem göremeyecek atıkların atık-atık uyumsuzluğunu belirten 

kısıttır. [1.14]-[1.16] nolu kısıtlar, mevcut kurulu tesisleri ifade eden kısıtlardır. [1.17]-[1.22] 

nolu kısıtlar, ilgili tesisler dışında işlem yapılmamasını sağlayan kısıtlardır. [1.23]-[1.27] nolu 

kısıtlar, ulaştırma riski kısıtlarıdır. [1.28]-[1.30] nolu kısıtlar, tesis riski kısıtlarıdır. [1.31]-[1.36] 

nolu kısıtlar, denge kısıtlarıdır. [1.37]-[1.39] nolu kısıtlar, en fazla açılacak tesis kısıtlarıdır. 

[1.40]-[1.42] nolu kısıtlar, tesislerin belirli miktar atık, geri dönüşüm maddesi ve atık kalıntısı 
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talebi olmadan açılamayacağını belirten kısıtlardır. [1.43]-[1.46] nolu kısıtlar, 0-1 değişkenleri 

belirten kısıtlardır. [1.47]-[1.51] nolu kısıtlar, işaret kısıtlarıdır. 

II. DENEYSEL ÇALIŞMA 

Bu bölümde, geliştirilen modelin çözüm kapasitesini belirleyebilmek amacıyla yapılan 

deneysel çalışma sonuçları verilmektedir.  Deneysel çalışmada, modelin farklı problemlerle test 

edilebilmesi amacıyla her problem için geçerli veriler üretilebilen bir veri üretim sistematiği 

kullanılmıştır.  Geliştirilen veri sistematiği, problem içeriği ile uyumlu rassal veriler 

üretmektedir. Modelin anlaşılabilmesi için küçük çaplı örnek bir problemin incelenmekte; 

sonrasında, modelin doğrulanması amacıyla, 36 farklı problem 10’ar kez çözülerek elde edilen 

sonuçlar değerlendirilmektedir. 

A. TEST PROBLEMLERİ İÇİN GELİŞTİRİLEN VERİ ÜRETİM SİSTEMATİĞİ 

Her problem için rassal olarak oluşturulan N = (V, A) grid ağı üzerine rassal olarak 

düğümler bir koordinat sistemi ile rastgele yerleştirilerek elde edilmektedir. Test problemleri 

için düzgün dağılımla elde edilen (0, 500) birim arasında değerler alan 10, 50 ve 100 düğümlü 

rassal ağlar kullanılmaktadır. Düğümler arasındaki mesafeler, düğüm noktalarının 

koordinatlarından faydalanarak öklit mesafelerinin hesaplanması ile elde edilmektedir. Test 

problemlerinde, G = {1,…,i}, Gi  tehlikeli atık üretim merkezlerinde; Za  tehlikeli atık 

tipi ve aig atık üretim miktarı olmak üzere, en büyük etkinin değerlendirilebilmesi için atık 

üretim merkezlerinde [ aigmin
, aig max

] aralığında rassal olarak atık üretilmektedir.  Çalışmada, 

10, 50 ve 100 düğümlü ağlarda düğüm sayısı kadar olduğu kabul edilen Gi  tehlikeli atık 

üretim merkezlerinde,  [50, 150] aralığında düzgün dağılımla elde edilen Za , 3a  veya 

4a tehlikeli atık tipinin, Kk , 2k  veya 3k  atık işleme tennolojisi ile işlem gördüğü 

kabul edilmektedir. T = {1,…,t} , Tt  aday atık işleme tesis yerleri; D = {1,…,dt}, Ddt  

aday bertaraf etme tesis yerleri ve R = {1,…,rt}, Rdr  aday geri dönüşüm tesis yerleri olmak 

üzere, düğüm sayısılarının %20, %50 ve %80’i kadar aday tesis yerleri ağ içinden düğümler 

içinden rassal olarak belirlenmekte; en fazla açılabilir tesis sayısı ise düğüm sayısının  %10’u 

olarak probleme dâhil edilmiştir. Atık işleme tesislerinde Za 1  ve Za 2  atıkların birlikte 

işlenemediği kabul edilmektedir. Tesis kapasiteleri kiut , iur , iud , açılacak tesis tipine göre 

farklılık göstermektedir. Kapasiteler, Cappanera vd. kullandığı yönteme benzer geliştirilen 

yöntemle hesaplanmaktadır (Cappanera, 2004). Hesaplamalarda Tablo 2’de belirtilen esaslar ve 

oranlar göz önüne alınarak parametreler üretilmektedir. 

Tablo 2. Tesislerin test problemleri için kabul edilen kapasite, maliyet, istenmeyen etki ve 

kazanç seviyeleri ve rassal hesaplamalarında kullanılan oranlar. 

Tesis  Kapasite Maliyet İstenmeyen 

Etki 

Kazanç 

Atık İşleme Tesisi Yüksek (1) Yüksek (1) Yüksek (1) Düşük(0.2) 

Geri Dönüşüm Tesisi Düşük (0.2) Yüksek (1) Düşük (0.2) Orta (0.4) 

Bertaraf Etme Tesisi Orta (0.4) Orta (0.8) Orta (0.8) Yok 
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 , belirlenen (a,b) aralığında rassal tamsayı üreten bir fonksiyon ise, 

k  teknolojisine sahip i  yerleşim yerine yerleştirilen bir atık işleme tesisinin kapasitesi; kst , k  

teknolojisine sahip açılacak atık işleme tesisi oranı ve  

Tst

g

ut
k

Gi Za

aia

k


 





)1( 

 , Kk  olmak üzere, 

),0( kkki ututut  , Kk  ve Ti  ile, 

i  yerleşim yerine yerleştirilen bir atık geri dönüşüm tesisinin kapasitesi, sr  açılacak geri 

dönüşüm tesisi oranı ve  

Rsr

gg

ur
ai

Gi Za TGi a k

akaaaiaa  
  





 )1)(1()1(

,   olmak üzere, 

),0( urururi  ,  Ri  ile 

i  yerleşim yerine yerleştirilen bir atık bertaraf etme tesisinin kapasitesi, sd  açılacak atık 

bertaraf etme tesisi oranı ve  

 

Dsd

ggr

ud TGi Za k RGi

aiaa

Za

aiakaka   
   





 )1)(1)(1(

,   olmak üzere, 

),0( ududud i   , Di  ile hesaplanmaktadır. 

Tesis açılması için tesislere gelmesi gereken atık, geri dönüşüm malzemesi ve atık 

kalıntısı miktarları kilot , ilor  ve ilod ;  atık işleme tesisi, atık geri dönüşüm tesisi ve atık 

bertaraf etme tesislerinin tesis açılım alt sınır belirleme oranları 
t , 

r ve 
d  olmak üzere, 

aşağıda belirtilen eşitliklerle belirlenmektedir. Test problemlerinde 
t , 

r ve 
d , 0.2, 0.2 ve 

0.1 alınmıştır.  

),((* kikiki

t

ki utututlot  ; ),((* iii

r

i urururlor   

),((* iii

d

i udududlod   

Tesis kurulum maliyetleri  kift , ifr  ve ifd ;   atık işleme tesisi, atık geri dönüşüm tesisi 

ve atık bertaraf etme tesislerinin maliyet oranları 
t , 

r ve 
d olmak üzere, aşağıdaki şekilde 

elde edilmektedir. Test problemlerinde 
t , 

r ve 
d , Tablo 1’de yer alan kabul dikkate 

alınarak sırasıyla 20, 8, 3 alınmıştır. 

)2.0*,2.0*((* kikiki

t

ki utututft   

)2.0*,2.0*((* iii

r

i urururfr   
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)2.0*,2.0*((* iii

d

i udududfd   

Tesis değişken maliyetleri kivct , ivcr  ve ivcd ;  enerji kazanımı ve geri dönüşüm 

kazancı aikA ve aiMM ; taşıma maliyetleri ijca ,
ijcb , ijcr , ijcd ve 

ijcs  benzer yöntemle 

hesaplanmaktadır.  

Tesis yerleşim ve tehlikeli atık taşıma istenmeyen etkileri, atık tipine göre belirli bir etki 

alanı içinde yer alan nüfus esas alınarak belirlenmektedir. Test problemlerinde, sabit tesisler için 

istenmeyen etkiler, yerleşim yerlerinin (a,b) aralığında düzgün dağılımla tamsayı üreten bir 

fonksiyon ile üretilen nüfusları kabul edilmektedir (5000, 10000). Yollar için ise tehlikeli atık, 

geri dönüşüm maddesi ve atık kalıntıları için ayrı ayrı olmak üzere Aji ),(  için taşınan 

maddelerden etkilenmesi muhtemel (c,d) aralığında düzgün dağılımla tamsayı üreten bir 

fonksiyon ile elde edilen nüfus değeri ile taşınan madde miktarının çarpımından elde edilen 

değer kullanılmaktadır (2000, 5000).  

Taşıma ve tesis yerleşim istenmeyen etki eşik değerleri,  Cappanera ve arkadaşlarının 

(Cappanera vd., 2004) kullandığı ölçütlerden “toplam” ölçütü esas alınarak belirlenmektedir. 

Buna göre, ipt
, bütün tehlikeli atık işleme tesislerinin yerleşim yerlerine istenmeyen etkisinin 

oranı olmak üzere,  atık işleme tesisinin istenmeyen etkisinin eşik değeri aşağıdaki şekilde elde 

edilmektedir. Test problemlerinde ipt
 , 0.4 alınmıştır. 





Ti k

kii POPtptt ,     Ti  

r ve d ,  benzer yöntemle hesaplanmaktadır. 

nt , toplam tehlikeli atık işleme tesislerine taşınan tehlikeli atığın yerleşim yerlerine 

istenmeyen etkisinin oranı; nr , toplam tehlikeli atık geri dönüşüm tesislerine taşınan tehlikeli 

atığın yerleşim yerlerine en büyük istenmeyen etkisinin oranı ve nd , toplam tehlikeli atık 

bertaraf etme tesislerine taşınan tehlikeli atık kalıntısının yerleşim yerlerine en büyük 

istenmeyen etkisinin oranı olmak üzere( nt = nr = nd =0.4), atık işleme tesislerine taşınan atığın 

l  yerleşim yerine istenmeyen etkisinin eşik değeri  

ai

Aji a

aijll gtntt )1(
),(

   


,   Ll , 

Atık geri dönüşüm tesislerine taşınan atığın l  yerleşim yerine istenmeyen etkisinin eşik değeri, 

))1((
),(

aikaak

k

aia

Aji a

aijll grnrr    


,   Ll  

Atık bertaraf etme tesislerine taşınan atık kalıntısının l  yerleşim yerine istenmeyen etkisinin 

eşik değeri, 

))1)(1((
),(

akiaka

k

aaiaakakaki

kAji

ijl

a

l grdndd    


, 

Ll  ile hesaplanmaktadır. 
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Tesislerin yerleşimi nedeniyle yerleşim yerlerine olan istenmeyen etkinin topluma adil 

dağıtımını ifade eden denge, atık işleme tesisleri, geri dönüşüm tesisleri ve atık bertaraf etme 

tesisler için   lET ,  lER  ve lED ile hesaplanmaktadır. Bu değerler için t , r  ve d  yerleşim 

yerleri katsayısı olmak üzere, atık işleme tesisleri, geri dönüşüm tesisleri ve bertaraf etme 

tesisleri eşik değerleri ETT , ERT ve EDT  aşağıdaki şekilde elde edilmektedir. Test 

problemlerinde t , 1; r , 0.8 ve d ,  0,5 alınmıştır. 

L

ds

ut

ETT
t

Ll Ti li

Kk

ki







 



; 
L
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ur

ERT
r

Ll Ri li

i





 

; 
L
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ud

EDT
d

Ll Di li

i





 

 

Rr Kk , Tt , Dd  

Örnek Problem 

Modelin anlaşılırlığını kolaylaştırmak için 7 düğümlü, 5 aday yerleşim yeri bulunan 

örnek bir ağ üzerinde üretilmiş verilerle uygulama yapılmaktadır (Şekil 2). Intel CORE i5-

4200U 1.6 Ghz işlemci ile GAMS 148 CPLEX 10.2.0 yazılımı kullanılarak 1,653 sn.de 

optimum sonuç elde edilmiştir.  

AT: Atık Tipi; AİT: Atık İşleme Teknolojisi; AÜGO: Atık Üretim Merkezi Geri 

Dönüşüm Oranı; AİGO: : Atık İşleme Tesisi Geri Dönüşüm Oranı; AİKO: Atık İşleme Tesisi 

Atık Kalıntı Oranı; GDKO: Geri Dönüşüm Tesisi Atık Kalıntı Oranı; KAO: Kütle Azaltma 

Oranı olmak üzere, sonuçlar, Şekil 2,3,4,5 ve 6’da gösterilmektedir. 

Tablo 3. Mesafe/taşıma birim maliyeti tablosu. 

 Yerleşim Yerleri 

1 2 3 4 5 6 7 

Yerleşim Yerleri 

1 0 90 67 413 265 61 346 

2 90 0 56 402 231 122 260 

3 67 56 0 362 203 123 285 

4 413 402 362 0 184 474 396 

5 265 231 203 184 0 325 236 

6 61 122 123 474 325 0 381 

7 346 260 285 396 236 381 0 

 

Tablo 4. Üretilen atık miktarı tablosu. 

 Yerleşim Yerleri 

1 2 3 4 5 6 7 

AT 

1a  72 137 118 128 70 56 96 

2a  108 97 124 66 145 129 61 

3a  86 69 111 130 56 87 61 
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Tablo 5. Atık geri dönüşüm ve kalıntı oranları. 

AT AİT AÜGO AİGO AİKO GDKO KAO 

1a  1k , 2k  0.1 0.3 0.1 0.05 0.1; 0.2 

2a  1k , 2k  0.2 0.4 0.15 0.15 0.1;0.2 

3a  1k ,
2k  0.1 0.3 0.10 0.05 0.1;0.2 

 

 

 

Şekil 2. Yerleşim yerleri, yol ağı ve mesafeler. 

 

Şekil 3. Atık üretim merkezlerinden atık işleme tesislerine atık akışı. 
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Şekil 4. Geri dönüşüm maddelerinin atık üretim merkezleri ve atık işleme tesislerinden geri 

dönüşüm tesisine akışı. 

 

Şekil 5. Atık işleme tesisleri ve geri dönüşüm tesisinden bertaraf etme tesisine atık kalıntısı 

akışı. 
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Şekil 6. Atık işleme, geri dönüşüm ve bertaraf etme tesislerinde işlem gören tehlikeli atık, geri 

dönüşüm maddesi ve atık kalıntısı miktarları. 

2. Test Problemleri ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi: 

Modelin doğrulamasının yapılabilmesi amacıyla 10, 50 ve 100 düğümden oluşan farklı 

aday tesis yerleşim sayısı, atık tipi, atık işleme teknolojisi ve maksimum açılabilir tesis sayıları 

ile Intel CORE i5-4200U 1.6 Ghz işlemci ile GAMS 148 CPLEX 10.2.0 yazılımı kullanılarak 

36 adet test problemine ait elde edilen çözümler Tablo 6’da belirtilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

değerlendirildiğinde, düğüm sayısı artışı ve atık tipi sayısı artışının çözüm süresini uzattığı, 

teknoloji sayısı artışının ise problem büyüklüğü arttıkça belirsizleştiği gözlemlenmektedir. 10 ve 

50 düğüm’den oluşan problemlerin optimum çözümleri elde edilmesine karşılık 100 düğüm’den 

oluşan problemlerin çözümü için 10 saatten fazla süreye ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Tablo 6. Test problemlerinin çözüm sonuçları 

YYS 

 

AYYS ATS AİTS MATS OÇS Gap 

10 2 4 3 3 1.915 sn. %0 

10 2 4 2 3 1.392 sn. %0 

10 2 3 3 3 1.430 sn. %0 

10 2 3 2 3 1.170 sn. %0 

10 5 4 3 3 3.667 sn. %0 

10 5 4 2 3 2 sn. %0 

10 5 3 3 3 2.592 sn. %0 

10 5 3 2 3 2.338 sn. %0 

10 8 4 3 3 4.737 sn. %0 

10 8 4 2 3 2.546 sn. %0 

10 8 3 3 3 2.883 sn. %0 

10 8 3 2 3 2.770 sn %0 

50 10 4 3 5 192.193 sn. %0 

50 10 4 2 5 542.572 sn. %0 

50 10 3 3 5 300.939 sn. %0 

50 10 3 2 5 317.232 sn. %0 

50 25 4 3 5 2565.535 sn. %0 

50 25 4 2 5 5250.804 sn. %0 

50 25 3 3 5 7587.804 sn. %0 

50 25 3 2 5 3099.743 sn. %0 

50 40 4 3 5 8890.121 sn. %0 

50 40 4 2 5 8957.852 sn. %0 

50 40 3 3 5 17152.872 sn. %0 

50 40 3 2 5 7512.620 sn. %0 

100 20 4 3 10 36000 sn.  %2.17 

100 20 4 2 10 36000 sn. %1.51 

100 20 3 3 10 6790.852 sn. %0 

100 20 3 2 10 36000 sn. %7.53 

100 50 4 3 10 36000 sn. %7.66  

100 50 4 2 10 36000 sn.  %6.28  

100 50 3 3 10 36000 sn. %4.92  

100 50 3 2 10 36000 sn. %7.83 

100 80 4 3 10 36000 sn. %10.04 

100 80 4 2 10 36000 sn.  %6.96 

100 80 3 3 10 36000 sn. %6.21 

100 80 3 2 10 36000 sn. %7.95  

YYS: Yerleşim Yeri Sayısı; AYYS: Aday Tesis Yerleşim Yeri Sayısı; ATS: Atık Tipi Sayısı; 

MATS: Maksimum Açılabilir Tesis Sayısı; OÇS: Ortalama Çözüm Süresi (10 Tekrar) 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada, en düşük maliyet ve en yüksek kazançla, atık işleme, geri dönüşüm ve 

bertaraf etme tesislerinin yerleştirilmesi ve tehlikeli atık/atık kalıntılarının üretim merkezleri ve 



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

1028 

 

bu tesisler arasında en uygun rotalarla taşınmasını amaçlayan tek amaçlı tehlikeli atık tesis 

yerleşim ve rotalama modeli geliştirilmiştir. Tehlikeli atık yönetim modeli, sistemlerin 

özelliklerine göre geliştirilerek kullanılabilecek özelliktedir. Model ile tehlikeli atık tesis 

yerleşim ve rotalama problemleri belirli bir problem büyüklüğüne kadar problemlerin kısa 

sürede çözülerek karar vericilere stratejik seviyede karar vermelerine yardımcı olunmaktadır. 

Tesis yerleşim yerleri sayısını temsil eden düğüm sayısı ile atık işleme teknolojisi ve atık tipi 

sayısının artması çözüm süresini uzatmaktadır. Problemin NP-Zor problem sınıfında olması 

nedeniyle, düğüm sayısının, teknoloji ve atık tipi sayısının fazla olduğu problemlerin 

çözümünde kısa sürede optimum sonuç elde etmek mümkün olmadığı için problemin çözümüne 

yönelik sezgisel algoritmaların geliştirilmesi gerekmektedir. Düğüm sayısının fazla olduğu 

problemlerin daha kısa sürede çözülebilmesi için daha sonra yapılacak çalışmalarda, sezgisel 

algoritmalar geliştirilmesi önerilmektedir. 
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TEK SIRA TESİS DÜZENLEME PROBLEMİ İÇİN META-SEZGİSEL ÇÖZÜM 

YAKLAŞIMLARI 

Esra Duygu DURMAZ* 

 Ramazan ŞAHİN** 

 

Özet 

Günümüz piyasa koşullarında, işletmeler rekabetçi yapılarını korumak için maliyetlerini 

en düşük düzeyde tutmak zorundadırlar. Toplam üretim maliyetinin %20 - %50’lik bir kısmı, iş 

parçalarının taşınmasıyla ilgilidir ve eğer bölümler tesis içinde daha iyi bir şekilde 

yerleştirilirse, parça taşımalarında da azalmalar gerçekleşecek ve üretim maliyetlerinde %10 -

%30’luk bir iyileşme sağlanabilecektir. Bu nedenle, tesis düzenlemesi kavramı işletme için 

büyük önem arz etmektedir. Tek sıra tesis düzenlemesi, esnek üretim sistemlerinde ve hücresel 

imalat sistemlerinde en çok kullanılan tesis düzenleme yöntemlerinden birisidir. Bu çalışmada, 

tek sıra tesis düzenleme problemine (TSTDP) farklı komşuluk arama yöntemlerine sahip üç 

farklı tavlama benzetimi (TB) algoritmasıyla etkin çözümler aranmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tek sıra tesis düzenleme problemi, tavlama benzetimi  

 

META-HEURİSTİC SOLUTİON APPROACHES FOR SİNGLE ROW FACİLİTY LAYOUT PROBLEM 

Abstract 

In today’s marketing conditions, companies have to keep their costs minimum in order 

to stay competitive. 20% - 50% of the total production cost is concerned with the handling of 

workpieces within the plant and if the departments are placed in a better way, the movement of 

the workpieces will decrease and a 10% - 30% reduction can be achieved in production cost. 

Therefore, facility layout has a critical importance for companies. Single row facility layout is 

commonly used in flexible manufacturing systems and cellular manufacturing systems. In this 

study, it is aimed to find effective solutions for single row facility layout problem (SRFLP) with 

three simulated annealing (SA) algorithms which have different neighborhood search methods. 

Keywords: Single row facility layout problem, simulated annealing  

 

GİRİŞ 

TSTDP, belli bir doğrultudaki düz bir hat üzerinde n adet bölümün veya makinanın 

yerleştirilmesi olarak açıklanabilir. Her i bölümünün uzunluğu li olsun. cij, i ve j bölümleri 

arasındaki trafik (gidiş-geliş) yoğunluğu olduğu durumda, nxn boyutlu bir C = [cij] matrisi 

verilmiş olsun. İki bölüm arasındaki uzaklık, bölümlerin ağırlık merkezlerinin birbirlerine olan 
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uzaklıklarıyla ifade edilsin. Bu durumda problemin amacı, bütün bölüm çiftleri arasındaki 

uzaklıkların ağırlıklı toplamlarını en küçükleyecek şekilde, bir yerleşim düzeni oluşturmak 

olacaktır (Amaral, 2006:508). 

TSTDP, üretim sistemlerinde otomatik yönlendirilmiş aracın hareket ettiği yolun bir 

tarafına makinelerin yerleştirilmesinde (Heragu ve Kusiak, 1988; Solimanpur vd., 2005), bir 

marketteki reyonların, ofis veya hastane birimlerinin koridorun bir tarafında düzenlenmesinde 

(Simmons,1969), disk silindirlerinin dosyalara atanmasında (Picard ve Queyranne, 1981), 

kitapların bir rafa yerleştirilmesinde, depo tasarımında vb. gerçek hayatta karşılaşılan pek çok 

alanda uygulanabilmektedir. 

Love ve Wong (1976: 140), TSTDP’ni ilk kez doğrusal karma tam sayılı programlama 

ile modellemişlerdir. 

Parametreler; 

D: bölüm sayısı 

fij: i ve j bölümleri arasındaki malzeme akışı 

hi: i bölümünün uzunluğu 

M: büyük bir sayı 

Karar değişkenleri; 

 ve  bölümlerinin merkezleri arasındaki uzaklık,   sağdaysa

0,    diğer durumda
ij

i j i
R


 


      

 ve  bölümlerinin merkezleri arasındaki uzaklık,    sağdaysa

0,    diğer durumda
ij

i j j
L


 


 

xi: i bölümünün bitiş noktası 

ij

1,     bölümü  bölümünün solundaysa

0,    diğer durumda

i j
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Amaç fonksiyonu; 

1

1 1

 *( )
n n

ij ij ij

i j i

enk c R L


  

   (1) 

Kısıtlar; 

0.5*( )ij ij i j j iR L x x h h       (2) 

*i j ij ix x M h     (3) 

*(1 )j i ij jx x M h      (4) 

1

D

i i i

i

h x h


    (5) 

, 0          ,  ij ijR L i j için    (6) 

0                  ix i için    (7) 

Modelde, amaç fonksiyonu (Eş. 1) bölümler arası akış mesafesini en küçüklemeyi 

sağlamaktadır. Eş. 2 numaralı kısıtla, bölümler arası uzaklık hesaplanmaktadır. Eş. 3 ve Eş. 4 

numaralı kısıtlar, i ve j bölümlerinin konumlarını sabitlemekte ve çakışmalarını engellemeye 

çalışmaktadır. Eş. 5 numaralı kısıt ise, bölümlerin 0 referans noktası ile tüm bölümlerin toplam 

uzunluğu noktası arasında yer almasını sağlamaktadır. Eş. 6 ve Eş. 7, işaret kısıtlarıdır. 

TSTDP, NP-zor problemler sınıfına girmektedir ve problem boyutu arttıkça kesin 

çözüm veren yöntemlerle sonuca ulaşmak zorlaşmaktadır. Literatürde, TSTDP çözümü için pek 

çok kesin çözüm veren (Tablo 1) sezgisel (Tablo 2) ve meta-sezgisel yöntem (Tablo 3) 

bulunmaktadır. Kesin çözüm veren yöntemlerle küçük boyutlu problemler için optimal 

çözümlere ulaşılmış, büyük boyutlu problemler için ise alt sınır değerleri elde edilmiştir. Tablo 

2 ve Tablo 3’te ise bölüm sayıları sütunu, makalelerde ele alınan maksimum problem 

büyüklüğünü göstermektedir. 
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Tablo 1. Kesin çözüm veren yöntemler 

 

Tablo 2. Sezgisel yöntemler 

 

Bu çalışmada TSTDP için en çok önerilen metasezgisel algoritmalardan birisi olan TB 

algoritması incelenmiştir. Algoritma, tek sıra tesis düzenleme problemlerinde ilk kez Romero ve 

Sanchez-Flores (1990) tarafından kullanılmıştır. Yazarlar çalışmalarında araya ekleme tabanlı 

komşuluk arama yöntemlerinin yer değiştirme tabanlı komşuluk arama yöntemlerine göre daha 

iyi sonuçlar elde ettiğini gözlemlemişlerdir. Heragu ve Alfa (1992) çalışmalarında, başlangıç 

çözümünü bir cezalandırma yöntemiyle buldukları, melez tavlama benzetimi algoritması 

geliştirmişlerdir. Kouvelis ve Chiang (1992) makalelerinde, esnek üretim sisteminde,  bölüm 

sayılarının sabit olduğu ve geriye doğru hareketlere de izin verildiği varsayımları altında, bir 

akış hattı oluşturmak için, bir TB prosedürü kullanmışlardır. 17 bölümden oluşan problemlere 

kadar analiz yaptıkları çalışmalarında, başlangıç çözümünün önemine de değinmişlerdir. 

Alvarenga vd. (2000), TB ve tabu arama algoritmalarını temel alan bir yaklaşım geliştirerek, 

probleme çözüm aramışlardır. Chen vd. (2001), farklı işlem sıraları olan çok ürünlü bir 

sistemde, ürünlerin kat ettikleri mesafeyi en küçükleyen bir bölüm sıralaması bulmak için, bir 

TB algoritması kullanmışlardır. Bunun için öncelikle, tüm ürünlerin doğru sırada işlemlerden 

geçmelerini sağlayan bir akış ağı oluşturan, sonra bu ağı tek hatlı bir bölüm sıralamasına 

dönüştüren bir algoritma oluşturmuşlardır. Komşu tarama yöntemi olarak probleme uygun bir 

yöntem geliştirmişler, seçilen çözüme alternatif akış ağlarını, komşu çözümler olarak 

belirlemişlerdir.  

 

 

 

 

YAZARLAR YIL YÖNTEM

BÖLÜM 

SAYISI

Simmons 1969 dal ve sınır algoritması 11

Love ve Wong 1976 doğrusal karma tamsayılı programlama 10

Picard ve Queyranne 1981 dinamik programlama 15

Heragu ve Kusiak 1991 doğrusal olmayan karma tamsayılı programlama 30

Anjos vd. 2005 yarı belirli programlama ve sezgisel 80

Amaral 2006 doğrusal karma tamsayılı programlama 15

Anjos ve Vannelli 2008 yarı belirli programlama 30

Amaral 2009 Kesme düzlemi algoritması 35

Anjos ve Yen 2009 yarı belirli programlama 100

Palubeckis 2012 dal ve sınır algoritması 35

Amaral ve Letchford 2013 Dal - kesme algoritması 30

Hungerlander ve Rendl 2013 Yarı-belirli programlama 100

YAZARLAR YIL YÖNTEM
BÖLÜM 

SAYISI

Heragu ve Kusiak 1988 kurucu sezgisel 20

Kumar vd. 1995 açgözlü sezgisel 30

Braglia 1997 NEH+kurucu sezgisel 30

Djellab ve Gourgand 2001 kurucu sezgisel 30
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Tablo 3. Meta-sezgisel çözüm yöntemleri 

 

Bu çalışmada, TB algoritmasında araya ekleme ve ikili yer değiştirme komşuluk arama 

yöntemlerinin yanı sıra, probleme özgü olarak geliştirilmiş bir komşuluk arama yöntemi olan 

tek bloklu araya ekleme yöntemi de incelenmiştir. Sistemde tek ürünün bulunduğu, geriye doğru 

hareketlere ve özdeş bölümlere izin verilmeyen bir TSTDP için bahsedilen üç farklı komşuluk 

arama yöntemine sahip üç farklı tavlama benzetimi algoritması geliştirilmiş ve literatürdeki test 

problemleri çözülerek geliştirilen algoritmalar karşılaştırılmıştır. Böylece, komşuluk arama 

yöntemlerinin problem çözümüne etkisi ve problem için en iyi çözümü veren komşuluk arama 

yöntemi araştırılmıştır. 

I. ÖNERİLEN ALGORİTMA 

Tavlama Benzetimi algoritması, Kirkpatrick, Gelatt ve Vecchi tarafından 1983 yılında, 

istatistiksel mekanikten ilham alınarak ortaya atılmıştır. Algoritma, metallerin tavlama 

işleminin, optimizasyon problemlerinin çözümüne uyarlanması işlemidir. Tavlama işlemi, 

katıların yavaş yavaş soğutularak minimum enerji seviyesine ulaşmasını ifade etmektedir. Bu 

işlemde, katının aldığı durumlar, optimizasyon problemindeki incelenen çözümlere karşılık 

gelmektedir. Algoritma, amaç fonksiyonu değerine göre, belirli bir olasılıkla kötü olan 

çözümleri de kabul ederek, yerel en iyi çevresinden çıkıp küresel en iyiyi bulmayı hedefleyen 

bir yapıya sahiptir. 

Basit bir tavlama benzetimi algoritmasının adımları aşağıdaki gibidir (Talbi, 2009: 128). 

Girdi: Soğutma çizelgesi 

YAZARLAR YIL YÖNTEM
BÖLÜM 

SAYISI

Kouvelis ve Chiang 1992 17

Heragu ve Alfa 1992 30

Braglia 1996 17

Chen vd. 2001 14

Morad 2000 10

Ponnambalam ve Ramkumar 2001 7

Ficko vd. 2004 14

El-baz 2004 12

Lin 2009 41

Datta vd. 2011 80

Özçelik 2012 110

Kothari ve Ghosh 2014 110

Kumar vd. 2008 30

Kothari ve Ghosh 2014 110

Samarghandi ve Eshghi 2010 80

Kothari ve Ghosh 2013 110

Solimanpur vd. 2005 karınca kolonisi algoritması 30

Kumar, Asokan ve Kumanan 2010 yapay bağışıklık sistemi algoritması 30

Kunlei vd. 2011 emperyalist yarışmacı algoritma 80

Kothari ve Ghosh 2012 yörünge bağlama 110

Alvarenga vd. 2000 tavlama benzetimi-tabu arama 30

Teo ve Ponnambalam 2008 karınca kolonisi-parçacık sürü optimizasyonu 30

Hosseini-Nasab ve Emami 2012 tavlama benzetimi-klonal seçme 80

Ulutaş 2013 klonal seçme-bakteriyel besin arama 80

Ou-Yang ve Utamima 2013 dağılım tahmini-parçacık sürü optimizasyonu-tabu arama 30

tavlama benzetimi

genetik algoritma

dağıtık arama

tabu arama
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s = s0  / Başlangıç çözümünü oluştur 

T =Tmax / Başlangıç sıcaklığını belirle 

Durdurma koşulu sağlanana kadar 

Denge koşulu sağlanana kadar (belli sıcaklıkta, T) 

  Bir komşu üret s’ 

  ΔE = f(s) – f(s’) 

  Eğer ΔE ≤ 0 ise s = s’ , komşu çözümü kabul et 

  Değilse, s’ komşu çözümünü e(-ΔE/T) olasılığıyla kabul et 

 Bitir / Denge koşulu: T sıcaklığında belirlenen sayıda iterasyon gerçekleşmesi vb. 

 T = g(T) / Sıcaklığı güncelle 

Bitir / Durdurma koşulu: T < Tmin vb. 

Çıktı: Bulunan en iyi çözüm 

TB algoritmasının temel bileşenleri; başlangıç sıcaklığı (T0), soğutma çizelgesi ve 

durdurma koşuludur. Algoritmanın karar parametreleri ise, çözüm uzayı, maliyet fonksiyonu, 

başlangıç çözümü, komşuluk yapısı, kabul olasılığı fonksiyonu ve soğutma çizelgesidir. 

Soğutma çizelgesinde, başlangıç sıcaklığına, algoritmanın her iterasyonunda sıcaklığın 

ne kadar soğuyacağına ve o sıcaklık değerinde kaç komşu çözümün araştırılacağına karar 

verilir. 

Önerilen algoritmada, çözüm gösterimi olarak, sıralama (permütasyon) tipi gösterim 

tercih edilmiştir. Her çözüm, bölümlerin bir sıralamasını ifade etmektedir. Başlangıç çözümü, 

bölüm numaralarının küçükten büyüğe (1-2-3-…-N) sıralanmasıyla elde edilmiştir. 

Başlangıç sıcaklığı olarak, başlangıçta kötü çözümleri yüksek oranda kabul edecek 

kadar büyük bir değer atanması uygun olacaktır. Büyük bir değer seçilmesi durumunda, çözüm 

uzayındaki arama rastgele aramaya yani çözüm uzayının çok geniş bir alanında aramaya; çok 

düşük bir değer seçilirse de, ilk karşılaşılan en iyi değerin seçildiği bir yerel arama 

algoritmasına benzeyecektir.  
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Başlangıç sıcaklığı, yapılan denemeler sonucunda, %k oranında kötü çözümü, P 

olasılıkla kabul edecek şekilde belirlenmiştir (Eş. 8). Yapılan ön çalışmalar sonunda, en iyi 

sonuçlara k=70, P=0,95 seçildiğinde ulaşıldığı görülmüştür ve tüm problemlerin çözümünde bu 

parametre değerleri kullanılmıştır. 

0
ln( )

k
T

P
     (8) 

Her iterasyonda, sıcaklığın ne kadar azaltılacağının doğru olarak belirlenmesi, algoritma 

performansı açısından büyük önem arz etmektedir. Eğer soğutma hızlı gerçekleştirilirse, 

algoritmanın çalışma zamanı kısalırken, ulaşılan çözümlerin kalitesi düşük olacaktır. Eğer 

soğutma yavaş gerçekleşirse, daha iyi kaliteli çözümlere daha uzun sürede ulaşılacaktır. 

Soğutma işlemi doğrusal, geometrik, logaritmik, düşük azalmalı, monoton olmayan şekilde ve 

problemin yapısına göre uyarlanabilir şekilde olmak üzere, farklı yöntemlerle 

gerçekleşebilmektedir.  

Yapılan ön çalışmalar sonucunda, soğutma oranı (α) olarak 0,90 seçilmiştir. Soğutma 

işlemi geometrik olarak yapılmıştır. Böylece her iterasyon sonunda sıcaklık (T), 0,90 ile 

çarpılarak bir sonraki iterasyon için yeni T değeri bulunmuştur (Eş. 9). 

Geometrik soğutma: *T T     (9) 

Her sıcaklık değerinde ne kadar komşu çözümün inceleneceğine, yani o sıcaklıktaki 

denge durumuna kaç hareketle gelinebileceğine, statik veya uyarlamalı (adaptive) olarak karar 

verilebilmektedir. 

Aynı sıcaklık değeri altında komşu tarama işlemi yapılırken, kaç iterasyon 

gerçekleştirileceği problemin büyüklüğüne bağlanmış ve yapılan ön çalışmalar sonucunda bu 

sayının (5*bölüm sayısı) olmasına karar verilmiştir. 

Bir çözümün komşu çözümü, o çözümde küçük bir değişiklik işlemi uygulayarak, tek 

bir hareketle elde edilen çözümü ifade etmektedir. Sıralama çözüm gösterimine sahip 

problemlerde genelde, yer değiştirme veya araya ekleme yöntemleriyle komşu çözümler 

üretilmektedir. 

Komşuluk arama yöntemi olarak, ikili yer değiştirme, araya ekleme yöntemleri 

kullanılmıştır. Bunların dışında, TSTDP’ye özel bir durumu ele alan komşuluk arama yöntemi 

geliştirilmiştir. 

İkili yer değiştirme yönteminde, rastgele olarak seçilen iki bölümün yerleri 

değiştirilmekte, araya ekleme yönteminde ise, rastgele seçilen bir bölüm, rastgele seçilen bir 

konuma yerleştirilmektedir. 

Üçüncü komşuluk yöntemi olarak, aralarında en yüksek parça akışı olan iki bölüm 

ardışık şekilde tutulmakta ve bu iki bölüm tek bir bölüm gibi düşünülerek, hiç ayrılmadan, araya 

ekleme işlemi yapılarak komşuluklar taranmaktadır. Bu komşuluk tarama yöntemine, tekli blok 

araya ekleme yöntemi adı verilmiştir(Şekil 1). 
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Şekil 1. Tekli bloklu araya ekleme komşuluk yöntemi 

Her komşuluk aramasının sonucunda, eğer incelenen komşu çözüm, bir önceki en iyi 

çözümden daha iyiyse, yeni en iyi çözüm olarak belirlenmekte ve artık bu komşu çözümün 

komşuları araştırılmaktadır. Eğer incelenen komşu çözüm, bir önceki en iyi çözümden daha 

kötüyse, başlangıçta belirlenen kabul olasılığı kadar ihtimalle, en iyi çözüm olarak 

belirlenmekte ve bir sonraki iterasyonda bu çözümün komşuları araştırılmaktadır. Burada 

rastgele olarak üretilen bir sayı kullanılmakta ve kabul olasılığı bu sayıdan büyükse, kabul 

durumu gerçekleşmektedir. 

Kabul olasılığı fonksiyonu, gelişim göstermeyen çözümlerin de seçilmesine olanak 

tanıyarak, arama uzayında farklı noktaların da aranabilmesini sağlamakta, böylece yerel en iyi 

noktasına takılmayı önlemeyi hedeflemektedir. Çalışmada kullanılan kabul olasılığı fonksiyonu 

Eş. 10’da görülmektedir. Algoritmanın ilk adımlarında, sıcaklık yüksek olduğu için kabul 

olasılığı da yüksek olmaktadır, böylece çözüm uzayında daha fazla farklı alanda araştırma 

yapılabilmektedir. 

( ')- ( )
*100

( )

( )

f s f s

f s

T

P kabul e

  
  
  

 
 
 
     (10) 

Kaç farklı sıcaklık değerinde arama yapılacağı da, yine problem büyüklüğüne 

bağlanmış ve (5*bölüm sayısı) olarak belirlenmiştir. Böylece aynı sıcaklık değerinde yapılması 

gerekli iterasyon sayısına ulaştıktan sonra, sıcaklık geometrik olarak (α*T) düşürülmekte ve en 

iyi çözümün komşu çözümleri, yeni sıcaklık değerinde taranmaktadır. 

Belirlenen sayıda farklı sıcaklık değerinde, işlemler tamamlandıktan sonra algoritma durmakta 

ve o zamana kadar bulunan en iyi çözüm, algoritma tarafından raporlanmaktadır. 

II. DENEYSEL SONUÇLAR 

İncelenen problemin amacı, toplam akış mesafesini en küçüklemek şeklinde 

belirlenmiştir. Bunun için bölümler arası parça akış miktarlarıyla (cij), bölümler arası uzaklıklar 

(dij) çarpılmakta, bu işlem her bölüm çifti için gerçekleştirilmektedir. Toplam akış mesafesi, her 

bölüm çifti için hesaplanan akış mesafelerinin toplanmasıyla bulunmaktadır (Eş. 11). 

-1

1 1

*
n n

ij ij

i j i

c d
  

                                          (11) 

Ele alınan TSTDP’de bölüm uzunlukları ve bölümler arası parça akış miktarları 

bilinmektedir. Bölümler arası boşluklar göz ardı edilmiştir. Sistemde tek ürün bulunmaktadır ve 

parçalar, bölüm sıralamasında geriye doğru hareket edememektedir. Özdeş bölümlere izin 

verilmemiştir. 
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Geliştirilen algoritmaların performanslarını test etmek için literatürdeki problemler 

http://www.miguelanjos.com/flplib sitesinden alınmıştır. Literatürdeki test problemlerinin 

bilinen en iyi sonuçlarına ne ölçüde yaklaşıldığını ölçmek için Eş. 12 ile yüzde sapma miktarları 

hesaplanmıştır. Geliştirilen algoritmaların her birinin 10 defa koşturulmasıyla elde edilen 

sonuçlar için, sapma miktarlarının en küçük, ortalama ve en büyük değerleri raporlanmıştır 

(Tablo 4-11).  

Bulunan değer - Bilinen en iyi değer
Yüzde sapma miktarı = 

Bilinen en iyi değer
                (12) 

Tablo 4. O verileri elde edilen sapma değerleri (Obata, 1979) 

 

Tablo 5. S verileri elde edilen sapma değerleri (Sarker, 1989)

 

 

 

 

 

 

en büyük ortalama en küçük en büyük ortalama en küçük en büyük ortalama en küçük

O1 5 150 0,3067 0,0587 0 0,2933 0,0293 0 0,0667 0,0067 0

O2 6 292 0,3014 0,0315 0 0,1644 0,0178 0 0,1233 0,0123 0

O3 7 472 0,2881 0,0288 0 0,1271 0,0144 0 0,2712 0,0364 0

O4 8 784 0,1684 0,0235 0 0,1964 0,0196 0 0,0740 0,0372 0,0332

O5 9 1032 0,2151 0,0275 0 0,1066 0,0194 0 0,2306 0,0475 0,0194

O6 10 1402 0,2582 0,0298 0 0,1569 0,0197 0 0,1569 0,0247 0,0014

O7 15 5134 0,0343 0,0125 0 0,0405 0,0223 0 0,0448 0,0113 0,0039

O8 20 12924 0,0187 0,0039 0 0,0308 0,0135 0 0,0201 0,0085 0,0003

TB-araya ekleme
Problem Boyut

Bilinen en iyi 

çözüm

TB-yer değiştirme TB-tekli blok

Sapma değerleri

en büyük ortalama en küçük en büyük ortalama en küçük en büyük ortalama en küçük

S1 12 4431 0,1018 0,0114 0 0,0867 0,0099 0 0,0377 0,0038 0

S2 13 5897 0,0777 0,0109 0 0,0373 0,0070 0 0,0495 0,0080 0

S3 14 7316 0,0811 0,0084 0 0,0785 0,0140 0 0,0540 0,0063 0

S4 15 8942 0,0193 0,0019 0 0,0410 0,0089 0 0,0172 0,0033 0

S5 16 11019 0,0215 0,0042 0 0,0243 0,0078 0 0,0086 0,0010 0

S6 17 13172 0,0149 0,0042 0 0,0082 0,0037 0 0,0118 0,0033 0

S7 18 15699 0,0150 0,0031 0 0,0132 0,0027 0 0,0150 0,0036 0

S8 19 18700 0,0091 0,0042 0,0002 0,0134 0,0051 0 0,0071 0,0019 0

S9 20 21825 0,0062 0,0022 0 0,0096 0,0048 0 0,0126 0,0042 0

S10 21 24891 0,0123 0,0022 0 0,0156 0,0097 0,0003 0,0152 0,0048 0,0003

S11 22 28607 0,0115 0,0025 0,0002 0,0161 0,0057 0,0001 0,0024 0,0013 0,0002

S12 23 33046 0,0141 0,0032 0 0,0096 0,0027 0,0003 0,0143 0,0048 0,0006

S13 24 37498 0,0185 0,0041 0 0,0100 0,0051 0 0,0060 0,0012 0,0003

S14 25 42349 0,0145 0,0033 0 0,0129 0,0058 0 0,0081 0,0016 0,0002

Problem Boyut
Bilinen en 

iyi çözüm

TB-araya ekleme TB-yer değiştirme TB-tekli blok

Sapma değerleri
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Tablo 6. STE verileri için elde edilen sapma değerleri (Anjos veYen, 2009) 

 

Tablo 7. N verileri için elde edilen sapma değerleri (Nugent ve Vollmann, 1968) 

 

Tablo 8. Y verileri için elde edilen sapma değerleri (Yu ve Sarker, 2003)

 

 

en büyük ortalama en küçük en büyük ortalama en küçük en büyük ortalama en küçük

STE1 36 10287 0,1552 0,0939 0,0345 0,1431 0,1252 0,0228 0,1066 0,0777 0,0002

STE2 36 181508 0,1178 0,0690 0,0178 0,1111 0,0890 0,0069 0,1004 0,0684 0,0143

STE3 36 101643,5 0,1465 0,0715 0,0030 0,1447 0,1025 0,0036 0,1428 0,0794 0,0072

STE4 36 95805,5 0,1166 0,0857 0,0093 0,1235 0,0885 0,0142 0,0982 0,0424 0,0007

STE5 36 91651,5 0,1377 0,0374 0 0,1971 0,1416 0,0130 0,1548 0,0469 0,0051

Problem Boyut
Bilinen en 

iyi çözüm

TB-araya ekleme TB-yer değiştirme TB-tekli blok

Sapma değerleri

en büyük ortalama en küçük en büyük ortalama en küçük en büyük ortalama en küçük

N1 15 2186 0,0631 0,0176 0 0,0531 0,0123 0 0,0156 0,0065 0

N2 16 3050 0,0630 0,0159 0 0,0446 0,0155 0 0,0236 0,0050 0

N3 16 2400 0,0750 0,0288 0 0,0692 0,0152 0 0,1475 0,0230 0

N4 17 3388 0,0260 0,0043 0 0,0478 0,0184 0 0,0295 0,0117 0

N5 18 3986 0,0647 0,0202 0 0,0336 0,0178 0,0005 0,0426 0,0124 0

N6 20 5642 0,0354 0,0119 0 0,0645 0,0190 0,0067 0,0294 0,0101 0

N7 21 5084 0,0098 0,0052 0 0,0590 0,0281 0 0,0366 0,0095 0,0008

N8 22 6184 0,0317 0,0091 0 0,0291 0,0169 0 0,0543 0,0179 0,0019

N9 24 8270 0,0370 0,0191 0,0017 0,0455 0,0242 0,0024 0,0358 0,0165 0

Problem Boyut
Bilinen en 

iyi çözüm

TB-araya ekleme TB-yer değiştirme TB-tekli blok

Sapma değerleri

en büyük ortalama en küçük en büyük ortalama en küçük en büyük ortalama en küçük

Y1 6 1372 0,0430 0,0069 0 0,0146 0,0028 0 0,0124 0,0024 0

Y2 7 1801 0,0272 0,0054 0 0,0444 0,0061 0 0,0650 0,0267 0,0111

Y3 8 2302 0,0921 0,0108 0 0,0730 0,0078 0 0,0530 0,0084 0,0035

Y4 9 2808 0,0905 0,0209 0 0,1118 0,0180 0 0,0844 0,0084 0

Y5 10 3508 0,0550 0,0086 0 0,1294 0,0167 0 0,0961 0,0240 0,0148

Y6 11 4022 0,0681 0,0119 0 0,0674 0,0082 0 0,0666 0,0283 0,0231

Y7 12 4793 0,1118 0,0123 0 0,1143 0,0125 0 0,0565 0,0078 0,0002

Y8 13 5471 0,0991 0,0099 0 0,0177 0,0018 0 0,0585 0,0236 0,0172

Y9 14 6445 0,0743 0,0090 0 0,0566 0,0067 0 0,0166 0,0038 0,0014

Y10 15 7359 0,0171 0,0063 0 0,0613 0,0090 0 0,0177 0,0067 0,0016

Y11 20 12185 0,0288 0,0071 0 0,0106 0,0015 0 0,0111 0,0027 0

Y12 25 20357 0,0099 0,0040 0 0,0056 0,0030 0 0,0129 0,0072 0,0041

Y13 30 27673 0,0140 0,0021 0 0,0018 0,0007 0 0,0096 0,0039 0,0004

Y14 35 38194 0,0126 0,0032 0 0,0120 0,0034 0 0,0232 0,0090 0,0069

Y15 40 47561 0,0157 0,0067 0,0008 0,0071 0,0030 0 0,0083 0,0043 0,0020

Y16 45 62409 0,0189 0,0119 0,0082 0,0134 0,0100 0,0079 0,0185 0,0117 0,0084

Y17 50 83086 0,0131 0,0073 0,0011 0,0146 0,0077 0,0026 0,0116 0,0077 0,0028

Y18 60 111884 0,0105 0,0061 0,0016 0,0081 0,0059 0,0018 0,0155 0,0088 0,0023

Problem Boyut
Bilinen en 

iyi çözüm

TB-araya ekleme TB-yer değiştirme TB-tekli blok

Sapma değerleri
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Tablo 9. HURE verileri için elde edilen en iyi çözümler ve sapma değerleri (Hungerlander ve 

Rendl, 2013) 

 

Tablo 10. AKV verileri için elde edilen en iyi çözümler ve sapma değerleri (Anjos ve diğerleri, 

2005) 

 

 

  

en büyük ortalama en küçük en büyük ortalama en küçük en büyük ortalama en küçük

HURE1 40 107348,5 0,0379 0,0126 0 0,0375 0,0200 0,0007 0,0461 0,0307 0,0130

HURE2 40 97693 0,0509 0,0215 0,0001 0,0678 0,0324 0,0025 0,0553 0,0277 0,0025

HURE3 40 78589,5 0,0380 0,0089 0 0,0618 0,0286 0,0004 0,0763 0,0196 0,0049

HURE4 40 76669 0,0473 0,0203 0 0,0425 0,0242 0,0001 0,0485 0,0321 0,0011

HURE5 40 103009 0,0503 0,0272 0,0003 0,0295 0,0174 0,0003 0,0428 0,0247 0

Problem Boyut
Bilinen en 

iyi çözüm

TB-araya ekleme TB-yer değiştirme TB-tekli blok

Sapma değerleri

en büyük ortalama en küçük en büyük ortalama en küçük en büyük ortalama en küçük

AKV1 60 1477295 0,0243 0,0042 0,0004 0,0094 0,0050 0,0004 0,0179 0,0043 0,0018

AKV2 60 841559 0,0094 0,0027 0,0003 0,0217 0,0073 0,0003 0,0220 0,0093 0,0006

AKV3 60 647283,5 0,0165 0,0075 0,0029 0,0145 0,0069 0,0027 0,0191 0,0085 0,0049

AKV4 60 398095 0,0303 0,0095 0,0008 0,0404 0,0121 0,0053 0,0543 0,0338 0,0270

AKV5 60 318801 0,0448 0,0135 0 0,0175 0,0090 0,0034 0,0446 0,0298 0,0170

AKV6 70 1526359 0,0085 0,0045 0,0014 0,0109 0,0059 0,0027 0,0231 0,0062 0,0031

AKV7 70 1439122 0,0058 0,0037 0,0027 0,0259 0,0121 0,0032 0,0161 0,0085 0,0067

AKV8 70 1517803,5 0,0133 0,0044 0,0008 0,0135 0,0058 0,0016 0,0319 0,0126 0,0081

AKV9 70 967316 0,0314 0,0141 0,0022 0,0250 0,0123 0,0033 0,0363 0,0117 0,0023

AKV10 70 4213774,5 0,0043 0,0020 0,0010 0,0080 0,0038 0,0013 0,0069 0,0042 0,0031

AKV11 75 2387590,5 0,0098 0,0058 0,0025 0,0130 0,0109 0,0079 0,0354 0,0315 0,0266

AKV12 75 4309185 0,0083 0,0051 0,0028 0,0122 0,0055 0,0032 0,0201 0,0152 0,0108

AKV13 75 1243136 0,0181 0,0108 0,0044 0,0138 0,0094 0,0044 0,0363 0,0252 0,0210

AKV14 75 3936460,5 0,0085 0,0052 0,0021 0,0098 0,0056 0,0019 0,0083 0,0049 0,0022

AKV15 75 1786154 0,0145 0,0085 0,0034 0,0140 0,0065 0,0033 0,0161 0,0096 0,0042

AKV16 80 2063346,5 0,0066 0,0047 0,0028 0,0245 0,0076 0,0039 0,0172 0,0065 0,0041

AKV17 80 1918945 0,0068 0,0019 0,0011 0,0134 0,0046 0,0012 0,0136 0,0078 0,0064

AKV18 80 3245254 0,0161 0,0066 0,0019 0,0087 0,0062 0,0040 0,0134 0,0069 0,0023

AKV19 80 3739657 0,0099 0,0036 0,0018 0,0169 0,0096 0,0051 0,0118 0,0067 0,0038

AKV20 80 1585491 0,0297 0,0126 0,0024 0,0360 0,0126 0,0039 0,0265 0,0064 0,0025

Problem Boyut
Bilinen en 

iyi çözüm

TB-araya ekleme TB-yer değiştirme TB-tekli blok

Sapma değerleri
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Tablo 11. SKO verileri için elde edilen en iyi çözümler ve sapma değerleri (Anjos ve Yen, 

2009) 

 

Tablo 4 incelendiğinde O verilerinde araya ekleme ve ikili yerdeğiştirme yöntemlerinin 

tüm problemler için en iyi değerlere ulaştığı görülmektedir. S veri setinde 20 bölüm 

büyüklüğüne kadar her üç komşuluk yapısıyla da en iyi çözümlere ulaşılmıştır (Tablo 5). Daha 

büyük boyutlu problemlerde araya ekleme metodu daha iyi sonuçlar vermiştir. S veri setinde 

tekli blok yöntemine sahip TB algoritması diğerlerine kıyasla daha güçlüdür. STE veri seti için, 

tekli blok komşuluk mekanizmasına sahip TB algoritmasının daha düşük sapma değerlerine 

sahip olduğu görülmektedir (Tablo 6). N problem seti için araya ekleme komşuluk arama 

yöntemine sahip TB algoritması, diğer TB algoritmalarına göre daha iyi performans göstermiştir 

(Tablo 7). Tablo 8 incelendiğinde Y problem setinde TB-yer değiştirme algoritmasıyla en fazla 

sayıda problemde bilinen en iyi çözümlere ulaşıldığı görülmektedir. Araya ekleme komşuluk 

en büyük ortalama en küçük en büyük ortalama en küçük en büyük ortalama en küçük

SKO1 42 25521 0,0280 0,0152 0,0012 0,0418 0,0220 0,0017 0,0365 0,0105 0,0002

SKO2 42 216099,5 0,0324 0,0148 0,0012 0,0309 0,0205 0,0005 0,0415 0,0239 0,0112

SKO3 42 173245,5 0,0241 0,0110 0,0026 0,0393 0,0179 0,0078 0,0387 0,0212 0,0071

SKO4 42 137379 0,0136 0,0077 0,0018 0,0304 0,0158 0,0046 0,0322 0,0127 0,0037

SKO5 42 248238,5 0,0387 0,0148 0,0003 0,0282 0,0109 0 0,0250 0,0113 0

SKO6 49 40895 0,0284 0,0112 0,0022 0,0406 0,0232 0,0044 0,0414 0,0188 0,0021

SKO7 49 416142 0,0415 0,0163 0,0006 0,0340 0,0165 0,0028 0,0382 0,0117 0,0050

SKO8 49 324464 0,0265 0,0117 0,0003 0,0501 0,0160 0,0010 0,0526 0,0241 0,0093

SKO9 49 236718,5 0,0369 0,0202 0,0024 0,0269 0,0111 0,0028 0,0430 0,0135 0,0002

SKO10 49 666130 0,0307 0,0135 0 0,0426 0,0164 0,0002 0,0290 0,0115 0,0002

SKO11 56 63971 0,0392 0,0168 0,0020 0,0411 0,0163 0,0039 0,0390 0,0207 0,0024

SKO12 56 496482 0,0369 0,0179 0,0004 0,0436 0,0199 0,0074 0,0293 0,0150 0,0030

SKO13 56 169644 0,0201 0,0117 0,0054 0,0186 0,0134 0,0073 0,0201 0,0155 0,0098

SKO14 56 312656 0,0282 0,0125 0,0023 0,0285 0,0168 0,0036 0,0304 0,0195 0,0105

SKO15 56 591915,5 0,0288 0,0173 0,0055 0,0333 0,0170 0,0057 0,0261 0,0179 0,0047

SKO16 64 96607 0,0332 0,0148 0,0051 0,0466 0,0230 0,0069 0,0287 0,0173 0,0068

SKO17 64 633694,5 0,0208 0,0114 0,0014 0,0385 0,0235 0,0095 0,0229 0,0135 0,0025

SKO18 64 413079,5 0,0268 0,0156 0,0075 0,0325 0,0161 0,0030 0,0185 0,0107 0,0043

SKO19 64 295423 0,0316 0,0191 0,0094 0,0262 0,0201 0,0165 0,0253 0,0171 0,0073

SKO20 64 501342,5 0,0266 0,0164 0,0014 0,0402 0,0209 0,0033 0,0346 0,0194 0,0054

SKO21 72 138885 0,0422 0,0149 0,0022 0,0423 0,0221 0,0046 0,0335 0,0191 0,0074

SKO22 72 707643 0,0266 0,0143 0,0102 0,0263 0,0160 0,0083 0,0272 0,0158 0,0062

SKO23 72 1048930,5 0,0173 0,0113 0,0053 0,0319 0,0186 0,0067 0,0207 0,0143 0,0073

SKO24 72 916229,5 0,0243 0,0135 0,0037 0,0222 0,0145 0,0072 0,0231 0,0165 0,0120

SKO25 72 426224,5 0,0342 0,0139 0,0074 0,0244 0,0168 0,0092 0,0292 0,0208 0,0097

SKO26 81 203424 0,0271 0,0197 0,0107 0,0240 0,0180 0,0084 0,0277 0,0190 0,0110

SKO27 81 518711,5 0,0195 0,0112 0,0053 0,0298 0,0198 0,0093 0,0250 0,0150 0,0054

SKO28 81 962886 0,0292 0,0161 0,0083 0,0230 0,0170 0,0117 0,0249 0,0190 0,0141

SKO29 81 2019058 0,0315 0,0170 0,0107 0,0303 0,0165 0,0067 0,0308 0,0201 0,0116

SKO30 81 1293905 0,0212 0,0175 0,0104 0,0262 0,0183 0,0091 0,0260 0,0183 0,0106

SKO31 100 375999 0,0301 0,0204 0,0065 0,0315 0,0221 0,0082 0,0388 0,0195 0,0073

SKO32 100 2056997,5 0,0288 0,0192 0,0093 0,0391 0,0224 0,0116 0,0304 0,0190 0,0093

SKO33 100 15987841 0,0254 0,0184 0,0113 0,0281 0,0211 0,0130 0,0230 0,0181 0,0113

SKO34 100 3200643 0,0220 0,0173 0,0100 0,0382 0,0209 0,0156 0,0230 0,0188 0,0146

SKO35 100 1021584,5 0,0260 0,0204 0,0132 0,0297 0,0214 0,0130 0,0232 0,0180 0,0140

Problem Boyut
Bilinen en 

iyi çözüm

TB-araya ekleme TB-yer değiştirme TB-tekli blok

Sapma değerleri



 

 

17
th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 

 

1042 

 

mekanizmasına sahip TB algoritması, HURE veri seti için bilinen en iyi sonuçları bulmada 

diğer algoritmalara göre daha başarılıdır. Ancak, yer değiştirme komşuluk mekanizmalı TB 

algoritmasında ortalama sapma değerleri daha düşük elde edilmiştir (Tablo 9). Tablo 10’da, 

AKV problem seti için, araya ekleme ve yer değiştirme komşuluk yöntemine sahip TB 

algoritmalarının daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. Problem seti için bulunan çözümlerin 

bilinen en iyi çözümlerden sapmaları oldukça küçük orandadır. Tablo 11’ de ise, SKO verileri 

için TB-araya ekleme algoritmasıyla en fazla sayıda problem için en düşük sapmalara 

ulaşılmıştır.   

SONUÇ 

Çalışma kapsamında, TB algoritmasıyla literatürdeki test problemleri çözülmüş, 100 

bölümlü tesis büyüklüğüne kadar ele alınan problemlerin %47’sinde bilinen en iyi çözümlere 

ulaşılmıştır. Bilinen en iyi çözümlerden sapmalar, araya ekleme komşuluk arama yönteminde 

ortalama 0,01082; ikili yer değiştirme komşuluk arama yönteminde ortalama 0,01345; tekli blok 

araya ekleme komşuluk arama yönteminde ortalama 0,01394 olarak elde edilmiştir. Ele alınan 

problemlerde, bilinen en iyi çözümlerin % 90’ına araya ekleme komşuluk arama yöntemiyle, 

%78’ine ikili yer değiştirme yöntemiyle, %46’sına tekli blok araya ekleme yöntemiyle 

ulaşılmıştır. Farklı komşuluk arama yöntemleri karşılaştırıldığında TSTDP için en iyi çözümü, 

araya ekleme komşuluk arama yöntemine sahip tavlama benzetimi algoritmasının verdiği 

görülmüştür. 

Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, tavlama benzetimi algoritmasının TSTDP’nin 

çözümünde etkin bir algoritma olduğu ve farklı komşuluk arama yöntemleri kullanmanın 

problemin sonucunu etkilediği gözlemlenmiştir. 
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TÜRKİYE’DE HUKUK MAHKEMELERİNİN YERLEŞİMİ VE SAYILARININ 

BELİRLENMESİ İÇİN HEDEF PROGRAMLAMA ÖNERİSİ 

Ömer BIYIKLI*  

Elif Rabia KARADENİZ** 

 

Özet 

Toplumları ayakta tutan adalettir. Adalet duygusu toplumun düzenini sağlayan yegâne 

kavramdır. Bu düşünceyi destekleyen anonim bir atasözünde “Toplumda en büyük güveni her 

şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar.” denilmektedir. Alınan 

kararların adaleti ne oranda gerçekleştirdiği kadar kararların zamanında çıkması da önemlidir. 

Bazen uzayan yargılama süreleri bir cezalandırmaya dönüşebilmektedir. Makul sürelerde 

yargılamanın yapılması adil yargılanma hakkının bir unsuru olarak kabul edilmektedir. Bu 

çalışmada Yöneylem Araştırması’nın yöntemleri mahkemeler arasındaki iş yüklerinin 

dengelenmesinde kullanılmıştır. Bir matematiksel model oluşturulmuş ve jenerik bir model 

üretilmiştir. Üretilen jenerik model; 20 şehir, 120 dava çeşidi, her şehirdeki dava sayıları (iş 

yükleri), 450 Hakim, her davanın yaklaşık getirdiği iş yükü, mahkemelerin kararlarının yüksek 

mahkemece bozulma yüzdesi gibi verileri içermektedir. Veriler Türkiye’deki istatistiklere 

uygun olarak türetilmiştir. Jenerik modelde hâkimler illere ve mahkemelere günümüzde olduğu 

gibi sezgisel olarak atanmış ve daha sonra GAMS programında çözülen matematiksel modelin 

sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Hâkimlerin iş yükleri arasındaki dağılımın standart sapmasında 

ve Yargıtay’dan dönen dava sayısında iyileşme gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mahkeme Yerleşim, Hedef Programlama, Mahkeme İş Yükü, İş 

Yükü Dengeleme 

A GOAL PROGRAMMING APPROACH FOR DETERMINING LOCATION AND NUMBER OF CIVIL 

COURTS IN TURKEY 

Abstract 

Justice is that sustains societies.  Sense of justice is the only concept that maintains the 

order of the society. A proverb that supports this idea says that “The biggest confidence in a 

society is provided by the belief that there may be a fair court at the end of everything. Issuing 

the decisions on time is also as important as how much the decisions achieve the justice. 

Extended trial periods can sometimes change to a punishment. Judging in reasonable times is 

accepted as an element of right to a fair trial. In this study, the methods of operational research 

were used to balance the workload between courts and to provide more accurate decisions. 

Therefore, a mathematical model is created and a generic model is formed. The generic model 

includes the data as 20 cities, 120 case types, the number of cases in every city (workload), 450 

Judges, approximate workloads due to each case type, the percentage of reversing a judgement 

of each type of court by the high court. The data is produced according to the statistics in 

Turkey. In the generic model, Judges are heuristically assigned to cities and courts like one did 
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in the present, and then the results of the mathematical model solved in GAMS are compared 

with that. Improvements are seen in both the standard deviation of the distribution of Judges’ 

workloads and the number of cases which are reversed by Supreme Court. 

Key Words: Court Layout, Goal Programming, Workload of Court, Load Balancing 

 

GİRİŞ 

Hukuk birey, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini; yetkili 

organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkarılan, kamu gücüyle desteklenen, muhatabına 

genel olarak nasıl davranması yahut nasıl davranmaması gerektiğini gösteren ve bunun için 

ilgili bütün olasılıkları yürürlükte olan normlarla düzenleyen normatif bir bilimdir. Hukuk, 

birey-toplum-devlet ilişkilerinde ortak iyilik ve ortak menfaati gözetir. Hukuk düzenleri, 

mahkemeler adaleti sağlamakla görevlidirler. Hukuk düzenleri adaleti sağlayamadığı takdirde 

toplumda huzursuzluklar meydana gelmekte ve kamu düzeni bozulmaktadır. Hukuk sadece 

toplumsal düzeni sağlamaz, ayrıca ekonomik düzen ancak sağlam bir hukuk sistemi ile 

sağlanabilmektedir. Ekonomik sistemin yapısı ve performansı kaçınılmaz şekilde hukuk 

kurallarına bağlıdır (Cole ve Grossman, 2004:1). “Ekonomik refah ve bunun topluma yayılması 

doğrultusunda, hukuk ve ekonominin birbirlerini tamamlamaları esastır. Ekonomik sistemin 

sağlıklı işleyebilmesi, ihtiyaçların karşılanmasına bağlı olduğu kadar, etkin bir hukuk sisteminin 

varlığına da bağlıdır”. (Baykal, 2008:76) 

  Alınan kararların adaleti hangi oranda gerçekleştirdiği önemli olduğu kadar kararların 

zamanında çıkması da o derece önemlidir. Bazen uzayan yargılama süreleri adeta bir 

cezalandırmaya dönüşebilmektedir. Toplumumuzda bununla ilgili olarak çokça söylenen bir söz  

“Geç gelen adalet, adalet değildir” sözü konuyu özetlemektedir. Yargılanma sürelerine ilişkin 

hususlar bu çalışmanın özüne ilişkin olmasından daha sonraki bölümde ayrıca ele alınmıştır. 

Günümüz dünyasında insanların ihtiyaçları artmıştır. Bu ihtiyaçların artmasının belki de 

en temel nedeni üretimin artmış olmasıdır. Günümüzde bir otomobil fabrikasında neredeyse her 

dakikada bir araç üretilmekte, dünyanın bir ucundan sipariş ettiğiniz bir ürün iki gün içerisinde 

elinize ulaşmakta, küreselleşen dünya ile birlikte mal ve hizmet dolaşımı inanılmaz bir hızda 

gerçekleşmektedir. Bu karmaşık sistemlerin tasarlanması ve sorunsuz bir şekilde işlemesi ancak 

mükemmel bir planlama ile gerçekleşmektedir. Bu plan sayesinde insanlar ürün ve hizmetlere 

daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir. Burada akla şu soru gelmektedir; insanların 

hukuka, adalete olan ihtiyacı acaba gündelik hayatında kullandığı ürünlerden veya aldığı 

hizmetlerden daha mı önemsizdir? Yani internetten aldığı bir telefonun kendine ulaşma süresi, 

tarafı olduğu bir mahkemedeki yargılama süresinden daha mı önemsizdir? Bu sorunun cevabı 

elbette olumsuz olacaktır. Günümüzde hukuk sistemleri de bilişim sistemlerini kullanarak 

yargılama sürecini hızlandırmaya çalışmaktadır. Ülkemizde Adalet Bakanlığı bünyesinde 

kurulan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bunun en iyi örneğidir. Ancak bilişim 

sistemleri bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmaları ve işlem tekrarlarını önlemelerinin yanında 

doğrudan başka bir katkı sağlayamazlar. Önemli olan bilişim sistemlerinden elde edilecek 

verilerin planlamada faydalı olarak kullanılmasıdır. 

Hukuk adına yapılacak en iyi planlama hangi coğrafi bölgede hangi mahkemelerin 

kurulacağı ve bu bölgelere atanacak hâkim sayısıdır. Bunu bir fabrikaya benzetebiliriz. 

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için ürün üreten bir fabrikanın kapasitesi de ihtiyaç 

olunandan düşükse insanların ihtiyaçları giderek birikir. Eğer fabrikanın kapasitesi insanların 
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ihtiyacından yüksekse de o fabrika atıl olarak bekler. Mahkemelerde aslında insanların adalet 

ihtiyacını karşılayan fabrikalardır. Bu fabrikaların iki amacı vardır; Birisi ihtiyacın zamanında 

karşılanması, diğeri ürünün kaliteli olmasıdır. Kaliteli olmasından kasıt, insanların adalete olan 

inançlarının zedelenmemesidir.  

Mahkemelerin kuruluşlarında çeşitli ilkeler gözetilmektedir. İl merkezi olma, nüfus, 

ticaret vb. hususlar bunlardan bazılarıdır. Örneğin; aile mahkemeleri, 4787 sayılı aile 

mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerine dair kanunun 2. maddesinde “Adalet 

Bakanlığınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak her ilde ve 

merkez nüfusu yüz binin üzerindeki her ilçede, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde 

olmak üzere kurulur.”  Ancak toplum sosyolojik olarak her yerde farklılıklar göstermektedir. 

Örneğin, yine aile mahkemesi için TÜİK tarafından yayınlanan haber bülteninde, 2015 yılında 

kaba boşanma hızının 2015 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,77 ile İzmir olduğu ifade 

edilmiştir. İzmir’i binde 2,75 ile Antalya, binde 2,55 ile Muğla izlemiştir. Kaba boşanma hızının 

en düşük olduğu il ise binde 0,17 ile Hakkâri olmuştur. Hakkâri’yi binde 0,22 ile Şırnak, binde 

0,23 ile Bitlis izlemiştir. (TÜİK, 2016). O halde İzmir’de aile mahkemesi sayısının boşanma 

hızının düşük olduğu yerlere göre daha fazla olması mahkeme sürelerini kısaltma açısından 

yararlı olacaktır. Buradan yola çıkılarak, bu çalışmada mahkemelere intikal eden hukuki 

uyuşmazlık çeşitleri, bu hukuki uyuşmazlıkların illere göre sayıları ve dağılımları,  bu 

anlaşmazlıklara bakmakla görevli mahkemeler, söz konusu anlaşmazlıkların ortalama yargılama 

süreleri gibi hususlar dikkate alınarak mahkemelerin yerleşim yerlerine göre kuruluşları ne 

olmalı, hangi ilde hangi mahkeme çeşidinden ne kadar olmalı gibi soruların cevabını araştıran 

bir matematiksel model ve çözüm önerisi sunulmuştur. 

A. TÜRKİYE’DE HUKUK SİSTEMİ 

Türkiye’nin benimsediği hukuk sistemi Kara (Kıta) Avrupası Hukuk sistemidir. 

Türkiye’de yargı kollara ayrılmıştır. Bu kollardan bahsetmeden önce yargı kolu kavramını 

açıklamak gerekir. Yargı kolu, kararları aynı yüksek mahkemede temyiz edilen mahkemelerin 

oluşturduğu düzen olarak tanımlanabilir. Bu tanımda geçen yüksek mahkeme terimi ise, nihaî 

karar, yani artık kendisine karşı başvuru yolları tüketilmiş karar verme yetkisine sahip mahkeme 

demektir. Böyle bir mahkeme, haliyle başka bir mahkemeye tâbi değildir. Yüksek 

mahkemelerin kararları artık bir başka mahkemede temyiz edilemez. İşte kararları artık temyiz 

edilemeyen ve kendisi de başka mahkemelere tâbi olmayan her mahkeme bir yüksek 

mahkemedir. Her yüksek mahkeme bir yargı kolunu temsil eder. Bir yargı kolu tek bir ilk 

derece mahkemesinden dahi oluşabilir. Eğer bu ilk derece mahkemesi nihaî ve kesin kararlar 

veriyorsa, yani kararlarına karşı başka mahkemelerde itiraz veya temyiz yoluna gidilemiyorsa 

bu mahkeme aynı zamanda bir yüksek mahkeme olarak kabul edilmelidir. Böyle bir durumda 

ise, bu mahkemenin tek başına bir yargı kolunu oluşturduğu sonucuna varılmalıdır. Türkiye’de 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin durumu böyledir. Yargı kollarını ve görev alanları takip 

eden başlıklarda açıklanmıştır. (Gözler, 2000) 

a. ANAYASA YARGISI 

Anayasa yargısı, kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi anlamına gelir. 

Türkiye’de anayasa yargısı organı tek mahkemeden oluşur; o da Anayasa Mahkemesidir. 
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b. ADLİ YARGI 

Adlî yargı, olağan ve genel yargıdır. Yani diğer yargı kollarının görevine girmeyen 

davalara adlî yargıda bakılır. Diğer bir ifadeyle bir uyuşmazlık, anayasa yargısının, idarî 

yargının, askerî ceza yargısının, askerî idarî yargının görevine girmiyorsa, adlî yargının 

görevine girer. Bu nedenle, adlî yargı kapsamı en geniş olan yargıdır. Ülkemizde adlî yargı iki 

derecelidir. 

İlk Derece Mahkemeleri 

İlk derece mahkemelerine “bidayet mahkemeleri”  veya “hüküm mahkemeleri” de 

denir. Adlî yargıda ilk derece mahkemeleri kendi içinde hukuk mahkemeleri ve ceza 

mahkemeleri olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

A. Hukuk Mahkemeleri 

Ülkemizde hukuk mahkemeleri “sulh hukuk mahkemeleri” ve “asliye hukuk 

mahkemeleri” olmak üzere ikiye ayrılır. Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemelerinde kural 

olarak savcı bulunmaz. Adlî yargının hukuk kısmında, aile mahkemeleri, iş mahkemeleri gibi 

özel mahkemeler de vardır. 

B. Ceza Mahkemeleri 

Ceza mahkemeleri sulh ceza, asliye ceza ve ağır ceza olmak üzere üçe ayrılır. Bunlar 

genel mahkemelerdir. Bunların yanında, özel (uzmanlık) mahkeme niteliğinde ceza 

mahkemeleri de vardır: Çocuk mahkemeleri, trafik mahkemeleri gibi. 

Üst Derece Mahkemesi: Yargıtay 

Adlî yargı kolunun üst derece (kontrol) mahkemesi Yargıtay’dır. 

c. İDARİ YARGI 

İdarî yargı, idarî makamların idare hukuku alanındaki faaliyetlerinden kaynaklanan 

uyuşmazlıkların çözümlendiği yargı koludur. Diğer bir ifadeyle idarî yargı, kural olarak devletin 

merkezî idare teşkilatı ve yerinden yönetim kuruluşlarının idarî eylem ve işlemlerinden doğan 

davaların görüldüğü yargı koludur. İdarî yargı yerleri ülkemizde iki dereceli örgütlenmiştir. 

İlk Derece Mahkemeleri 

İdarî yargı kolunun ilk derece mahkemeleri “idare mahkemeleri” ve “vergi 

mahkemeleri”dir. 

İdare Mahkemeleri 

İdare mahkemeleri, 6 Ocak 1982 tarih ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 

Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuştur. 

İdare mahkemeleri idarî yargı kolunun genel görevli ilk derece mahkemesidir. Kanunlarla başka 

yargı yerlerinin görev alanına bırakılmayan iptal ve tam yargı davalarına idare mahkemeleri 

bakar. 
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Vergi Mahkemeleri 

Vergi mahkemeleri de, 6 Ocak 1982 tarih ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 

Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuştur. 

Vergi mahkemeleri vergi uyuşmazlıkları konusunda ilk derece mahkemesi olarak görev yapan 

yargı organlarıdır. 

Üst Derece Mahkemeleri 

İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı yapılacak başvuruların incelenmesi için 

iki merci öngörülmüştür. Tek hâkim tarafından verilmiş kararlara karşı yapılan başvurular bölge 

idare mahkemelerinde incelenir. İdare ve vergi mahkemelerin kurul halinde verdiği kararlara 

karşı yapılan başvurular, Danıştay’da incelenir. Yani, iki çeşit üst mahkeme vardır: bölge idare 

mahkemeleri ve Danıştay. 

d. ASKERİ CEZA YARGISI 

Askerî mahkemelerin görevi Anayasa’nın 145’inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu 

maddenin ilk fıkrasına göre askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri “asker kişilerin, askerî 

olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve 

görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler”.  İlk derece 

mahkemeleri, askeri mahkemeler olup yüksek mahkemesi Askeri Yargıtay’dır. 

ASKERİ İDARİ YARGI: ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ 

Askerî idarî yargı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi tarafından yürütülür. 

e. UYUŞMAZLIK YARGISI: UYUŞMAKLIK MAHKEMESİ 

Türkiye’de birden çok yargı kolu bulunduğu için bunlar arasında görev ve hüküm 

uyuşmazlıklarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. İşte bu tür uyuşmazlıkların çözümü için 

Anayasa’nın 158’inci maddesinde bir Uyuşmazlık Mahkemesi kurulmuştur. Bu maddenin ilk 

fıkrasında, “Uyuşmazlık Mahkemesi adlî, idarî ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve 

hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir” denilmektedir. 

f. HESAP YARGISI: SAYIŞTAY 

Anayasa’nın yargı bölümünde, bir de Sayıştay düzenlenmiştir (m.160). Sayıştay sıradan 

bir yüksek mahkeme değildir. Aynı zamanda bir idarî organdır. Sayıştay’ın iki yönü vardır. 

Sayıştay bir yönüyle genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına incelemek ve denetlemek ile görevlidir. Bu “inceleme ve 

denetleme” görevi idarî bir görevdir. Yargısal nitelikte değildir.  

Ancak Anayasa’nın 160’ıncı maddesine göre Sayıştay’ın ikinci bir görevi daha vardır. Bu 

da genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve gider “sorumlularının hesap ve işlemlerini 

kesin hükme bağlamak”tır. Sayıştay’ın bu ikinci faaliyeti, yani kesin hükme bağlama faaliyeti 

yargısal niteliktedir. Yapılan inceleme ve denetlemeler sonucunda kanuna aykırılıkları ortaya 

çıkan sorumlular (saymanlar) “tazmine” mahkûm edilir. Üstelik Sayıştay’ın bu kesin hükme 

bağlama, yani tazmin veya beraat kararlarına karşı da bir başka mercie başvurulamaz. 
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A. HUKUK MAHKEMELERİ 

Bu çalışmada hukuk mahkemeleri esas alınmıştır. Hukuk mahkemeleri adli yargının en 

büyük iş yükünü teşkil eden ve yapısı en karmaşık yargı alt koludur. Hukuk literatürde ikiye 

ayrılmaktadır; Kamu Hukuku ve Özel Hukuk. Tüm hukuk fakülteleri de akademik yapılarını 

buna göre kurmuştur. Genel anlamda Kamu Hukuku kişiyle devlet arasındaki ilişkiyi, özel 

hukuk ise kişiler arasındaki ilişkiyi inceler. Kişiler arasındaki ilişkileri genel anlamda medeni 

hukuk oluşturur. Kişiler hukuku, eşya hukuku, aile hukuku, miras hukuku, borçlar hukuku gibi 

insanların gündelik hayatlarındaki neredeyse tüm ilişkileri özel hukuk alanındadır. Özel hukuk 

ilişkilerine ilişkin davalarda hukuk mahkemelerinde görülür. Dolayısı ile de hukuk 

mahkemelerinin iş yükü diğer mahkemelere göre daha fazladır. Ayrıca hukuk mahkemeleri 

yetki ve görev ilişkisi yönünden daha karmaşık bir yapıya sahiptirler. Asliye Hukuk 

Mahkemeleri, hukuk mahkemelerinin asli mahkemesidir. Ancak bir coğrafi bölgede asliye 

mahkemesinin bakabileceği bir dava, eğer orada o davaya bakabilecek özel (ihtisas) mahkeme 

açılmışsa özel mahkemede görülür. Örneğin bu bir boşanma davası ise aile mahkemesinde, 

tapulamaya ilişkin bir dava ise kadastro mahkemesinde, işçi-işveren ilişkisine ilişkin bir dava 

ise iş mahkemesinde görülür. Yukarıda ifade edilen iş yükünün fazlalığı, genel-özel mahkeme 

ilişkisinin karmaşıklığından dolayı hukuk mahkemelerinin nerede açılacağı ve ne kadar hâkimle 

atanacağı sorunu planlamayı güçleştirmektedir. Bu nedenle bu çalışmada hukuk mahkemeleri 

esas alınmıştır. Hukuk mahkemelerini ve görevleri alt başlıklarda açıklanmıştır. (Adliye 

Personeli El Kitabı, 2013:74-96) 

A. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 

Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, 

şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye 

hukuk mahkemesidir. 

i.İhtisas Mahkemeleri 

a.Asliye Ticaret Mahkemesi 

Ticaret hayatı kendine ait kural ve geleneklere sahip olan özel bir alandır. Ticareti 

meslek edinmiş kişilerin (tacirlerin) çeşitli yükümlülükleri vardır, ticari veya mali işlerde diğer 

kişilerden beklenmeyen şeyler tacirlerden talep edilmektedir. Bu nedenle ticari işlerin 

düzenlenmesinin esasları Türk Ticaret Kanunu’nda gösterilmiş ve her iki taraf için de ticari 

sayılan hususlardan doğan davaları görmek için bu ihtisas mahkemesi kurulmuştur. 

b.Aile Mahkemesi 

Aile toplumun temel taşıdır. Toplumun korunması, hukukun ve adaletin tüm alanlarda 

tesisi ailenin muhafazası ile mümkündür. Aile birliğinin devam etmesinin olanaksızlaştığı 

durumlarda dahi bu birlikteliğin sona ermesi sürecinin kendine has özellikleri ve hem tek tek 

kişilerin hayatında hem de toplumun genelinde önemli sonuçları vardır. Ailenin, baskı gören 

eşin ve çocuğun haklarını korumak için tedbirler alınmıştır. Aile mahkemeleri de bu kapsamda 

aile hukukundan doğan dava ve işleri karara bağlarlar. 

c.İş Mahkemesi 

İş hayatı kendisine ait kuralları olan özel bir alandır. İşçilerin sosyal haklarına tam 

anlamıyla sahip olması toplumsal adalet ve çalışma barışının teminin için çok önemlidir. İş 
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hayatının özel koşulları ve işçinin işveren karşısında zayıf konumda olması nedeniyle İşverenler 

ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin, çalışma şartları, hak ve sorumluluklara 

ilişkin dava ve işlerine bakmak üzere ihtisas mahkemeleri oluşturulmuştur. 

d.Kadastro Mahkemesi 

Kadastro tespitine ve komisyon kararlarına karşı açılan davalara bakar. 

e.Tüketici Mahkemesi 

Taraflardan birinin tüketici olduğu hukuki uyuşmazlıkları çözümlemek için 

kurulmuşlardır. Tüketici, belirli bir mal veya eşyayı tekrar satmak, değiştirmek veya işlemek 

veya bir üretim sürecinde kullanmak amacıyla değil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alan 

kişidir. Ticari mal akış zincirinde son alıcıdır. Tüketicinin satıcı (tüccar) karşısında zayıf olması 

ve ticari hayatı bilmek zorunda olmaması nedeniyle, tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 

özel bir yasa çıkarılmış (4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) ve bu kanundan 

kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkları çözümlemek görevi tüketici mahkemelerine verilmiştir. 

f.Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi 

İnsanlığın ortak mirası olan sanat ve edebiyat eserleri ile ticaret hayatının düzenli olarak 

devam etmesinin garantisi olan sanayi üretiminin ortak bir ihtiyacı vardır; “orijinal fikirleri ve 

üretim süreçlerini ortaya çıkaranların korunması”. Bu ihtiyacın karşılanması sanatsal ve sınai 

anlamda yaratıcı olan bu kesimin maddi çıkarlarını garanti altına alarak bu faaliyetlerin 

kesintisiz olarak devam etmesini sağlamaktadır. Bu gereklilik ve küreselleşen ticaret hayatının 

getirdiği sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla bu alanda yasa ve kanun hükmünde 

kararnameler ile yasal düzenlemeler yapılmış ve bu kapsamda ihtisas mahkemeleri de 

kurulmuştur. 

g.İcra Hukuk Mahkemesi 

Görevi borçlu ve alacaklılar arasında icra hukukundan kaynaklanan ihtilaflara bakmak 

olan mahkemelerdir. 

B. SULH HUKUK MAHKEMESİ 

Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre 

ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan 

alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı 

açılan davaları, taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın 

giderilmesine ilişkin davaları, taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına 

yönelik olan davaları, bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk 

hâkimini görevlendirdiği davaları görürler. 

HUKUK MAHKEMELERİ İSTATİSTİKLERİ 

ORTALAMA GÖRÜLME SÜRELERİ FARKLILIKLARI 

İller arasında davaların ortalamaları arasındaki farklılıklarının fazla olmasından dolayı 

bu çalışma yapılmıştır. 2014 yılı adli istatistikleri incelendiğinde de hukuk davalarının ortalama 

görülme süreleri arasında ciddi farklılıklar görülmektedir. (Adli Sicil ve İstatistik Genel 

Müdürlüğü, 2014) Örneğin bu süre Mardin’de 223, Muğla’da 245, Hakkari’de 246, İstanbul’da 
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259 ve Yalova’da 267 gün iken Amasya’da 148, Bayburt’da 117, Bolu’da 128, Iğdır’da 154 ve 

Sivas’ta 179 gündür. Görüldüğü gibi bazı iller arasında fark neredeyse iki katına 

yaklaşmaktadır. Türkiye ortalaması ise 207 gündür. Yani, iller arasında bir iş yükü dengesizliği 

mevcuttur ve dolayısıyla bu ortalama davaların görülme süresinin standart sapmasını 

artırmaktadır. Yine aynı istatistiklerde, çıkan davanın giren davaya oranı incelendiğinde, 

davanın ortalama görülme süresi uzun olan illerde oranın yaklaşık % 56-57 olduğu görülürken 

bu sürenin daha kısa olduğu illerde oranın %70’leri aştığı görülmektedir. Bu oranın düşük 

olması söz konusu illerde her yıl giderek davaların birikeceğini göstermektedir. 

Hâkim başına düşen ortalama dava sayısı ifade edilen dengesizlikleri ortadan kaldırmak 

için başlangıç noktası olmuştur. Türkiye’deki hâkim sayısının yeterli olup olmadığı, her hâkim 

başına ortalama kaç dava düşmesi gerektiği soruları çözüm yönteminin geliştirilmesinde etkili 

olmuştur. Avrupa Etkin Yargı Komisyonu’nun, “Avrupa’da Adaletin Etkinliği ve Kalitesi 

2010” raporunda bulunan 2008 yılına ilişkin rakamlara göre, 100.000 nüfus başına profesyonel 

hâkim sayısı Türkiye’de 10,1, Fransa’da 9,1, İtalya’da 10,2, Polonya’da 25,9 ve İspanya’da 

10,7’dir. 100.000 kişi başına savcı sayısı ise, Türkiye’de 5,9, Fransa’da 3,0, İtalya’da 3,4, 

Polonya’da 14,1 ve İspanya’da 4,8’dir. (CEPEJ Raporu, 2010:44) Bu rakamlara bakıldığında, 

Türkiye’deki hâkim ve savcı sayısının yetersiz olmadığı, davaların yığılması ve uzamasının, 

mevzuattaki yetersizlikler yanında uygulamadan (planlamadan) da kaynaklandığını söylemek 

mümkündür. (Akkurt, 2012:49) 

ADİL YARGILANMA HAKKI 

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) ve 1 numaralı protokolü 1954 

yılında onaylamış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “Bireysel Başvuru Hakkı”nı 

1987 yılında tanımış, 21 Ocak 1990 tarihinde de AİHM’nin “zorunlu yargılama yetkisi”ni kabul 

etmiştir.  Türkiye, aleyhine AİHM’e en çok başvuru yapılan (Rusya’dan sonra) ikinci ülkedir. 

İhlaller yönünden ise, ilk sıradadır. Türkiye’nin AİHM’de en çok mahkûm olduğu madde, 

AİHS’nin 6. maddesindeki “Adil Yargılanma Hakkı”dır. Bu kararlara bakıldığında, adil 

yargılanma hakkı bağlamında en çok ihlal edilen bölümün “makul süre” olduğu görülür. Bu 

çalışmada daha önce de ifade edildiği gibi, Türkiye’nin içeride ve dışarıda en çok eleştiri aldığı, 

bir türlü çözümlenemeyen Adil Yargılanma Hakkı sorununda önemli bir kısmı oluşturan 

“Makul Süre” aşımları incelenmiştir. (Akkurt, 2012:9) 

Gerek yerel mahkemelerde ve gerekse temyiz mahkemelerinde davaların uzama 

nedenleri; yargıçlardan, avukatlardan ve davanın taraflarından kaynaklanan nedenler üzerinde 

durulacaktır. Bu incelemede referans alınan ölçüt, esas olarak AİHM kararlarıdır. 

Adil yargılanma hakkının en önemli öğesi, makul süredir. Makul sürede bitmeyen, yıllara 

sarkan yargılamalar sonucunda, istediği kararı elde eden kişilerin dahi, yargılamadan ve alınan 

karardan memnun ve tatmin olmadıkları; uzayan yargılama sonucunda çoğu kez alınan kararın 

bir öneminin kalmadığı görülmektedir. O nedenle, yapılan yargılamanın sonucu kadar, 

yargılamanın makul sürede bitmesi de önem taşımaktadır. Zira “Geç gelen adalet, adalet 

değildir” algısı vatandaşlarda yerleştiğinde, yargılamaya ve sonuçta hukuka ve devlete karşı da 

bir güvensizlik doğmaktadır. Yargılamada en önemli konuların başında makul sürenin geldiğine 

özellikle dikkat çekmek gerekir. Çalışmamızda en temel insan haklarından biri olan adil 

yargılanma hakkı, hukuk devletinin temel öğelerinden biridir. Adil yargılanma hakkının pek çok 

tanımı yapılmıştır. Örneğin; “Adil yargılanma, mahkemelerin bağımsız, hâkimlerin güvenceli 

olması ve yargılamanın yansız yapılması temeline dayanır ve haklılığından şüphe duyulmayan 

karar adil sayılır.”(Aliefendioğlu,2000:126) 
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AİHS’nin 6. maddesinde, adil yargılanma hakkının bir tanımı yapılmamış; sadece 

unsurlarının belirtilmesi ile yetinilmiştir. Sözleşmenin 6. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Her 

şahıs gerek medenî hak ve vecibeleriyle ilgili nizalar gerek cezaî sahada kendisine serdedilen bir 

isnadın esası hakkında karar verecek olan kanunî, müstakil ve tarafsız bir mahkeme tarafından, 

davasının makul süre içinde, hakkaniyete uygun ve alenî surette dinlenilmesini istemek hakkını 

haizdir.” İşaret edilen bu düzenleme çerçevesinde, adil yargılanma hakkının unsurlarını, şu 

şekilde sıralamak mümkündür: (Tanrıver, 2004:193) 

 Kanunî, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde yargılanma,  

 Makul süre içinde yargılanma, 

 Alenî olarak yargılanma 

 Hakkaniyete uygun olarak yargılanma 

a. MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKI 

Makul sürede yargılanma hakkı açısından, AİHM’de çok yoğun bir içtihat oluşmuştur. 

Makul süre açısından sözleşme organları (AİHM), “davanın karmaşıklığı”, “başvurucunun 

tutumu” ve “yetkili makamların tutumu” kriterlerini ele alarak inceleme yapmaktadır. Bu 

nedenle, makul süre açısından kesin bir süre belirlenmemiş ve her davanın kendine özgü 

özellikleri dikkate alınarak sonuca varılmıştır. Makul süre için yukarıdaki kriterler benimsense 

de yargılama süresini etkileyen en önemli kriter aslında yargılama sistemidir. Yargılama 

sisteminde yapılacak iyileştirmelerle yargılama süresi kısaltılabilir ve mağduriyetlerin önüne 

geçilebilir. Bizim bu çalışmadaki amacımız söz konusu yargılama sistemi içerisinden özellikle 

aşağıda belirtilen ve ilk sırada yer alan mahkemelerin iş yüklerinin dengelenmesi ve 7’nci 

maddedeki kararların kalitesini optimize etmeye çalışan bir atama modeli ortaya koymaktır.  

Yargılama süresini belirleyen yargı sisteminin öğeleri şöyle sayılabilir. (Akkurt, 2012:40-

63) 

 Mahkemelerdeki iş yükü 

 Mahkemelerin performansı 

- Verimlilik Oranı Göstergesi 

- Toplam Dava Yığılması Göstergesi 

- Dava Yığılmasının Çözümlenmesi Göstergesi 

- Hakim Başına Düşen Dava Göstergesi 

- Standarttan Sapma Göstergesi 

 Adli kolluğun rolü ve işlevi 

 Hâkim ve savcı sayılarının yargılamaya etkisi 

 Hâkim ve savcı harici personelin yargılamaya etkisi 

 Türkiye’de uzmanlaşma konusu 

 Kalite yönetimi ve kararların kalitesinin yargılamadaki rolü 

 Mahkeme işlemlerinin süresi 
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 Bilirkişilik sistemi ve makul süre 

 Yargıda teknoloji kullanımı 

 Yargılamayı hızlandıran faktörler 

- Uzlaşma Ve Arabuluculuk 

- Davaların Hızlanmasında Ve Kararların Kalitesinde Avukatın Rolü 

b. MAHKEMELERDE İŞ YÜKÜ PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLEN İŞ YÜKÜ 

MODELİ 

Aşırı dava girişi, sonuçta sürdürülemez dava yığılmalarına ve dava sürelerinin genelde 

aşırı uzamasına yol açmaktadır. Adalet alanında ortaya çıkan bu yeni talebin karşılanmasında 

kaynak sıkıntısı yaşanmaktadır. Aşırı iş yükü, hâkimlerin çalışmalarının kalitesini etkilemekte 

ve ne kadar karmaşık olursa olsun, dava başına çok kısa süre ayırmalarına neden olmaktadır. 

Daha önce sözü edilen Adalet Bakanlığı verileri ve CEPEJ Raporu’na göre, Yargıtay ve 

Danıştay, Avrupa’nın en büyük yüksek mahkemeleri arasındadır. Yüksek mahkemelerde 

milyonlarca davaya bakacak çok sayıda hâkim ve daire bulunması, hukuki belirsizliği de 

gündeme getirecektir. Çünkü böylelikle çelişkili kararlar çıkması ihtimali de kayda değer ölçüde 

artacaktır. Hukuki belirsizlik, gelen dava sayısının artmasının, dolayısıyla verimsizliğin 

nedenlerinden biridir. 

Yargılama faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla, çok yaygın bir gösterge 

olan temizlenme oranı göstergesine başvurulmaktadır. Bahsedilen temizlenme oranları, Adalet 

Bakanlığı’nın temin ettiği istatistiklerden derlenmiştir. Aşağıdaki formüle göre hesaplanan 

temizlenme oranı, belirli bir dönemde açılan ve sonuçlandırılan davaları (yüzde cinsinden) ifade 

eder: (CEPEJ Raporu, 2010:12) 

𝑇𝑒𝑚𝑖𝑧𝑙𝑒𝑛𝑚𝑒 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 (%)  =  
𝑏𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑣𝑎𝑙𝑎𝑟

𝑦𝑒𝑛𝑖 𝑎ç𝚤𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑣𝑎𝑙𝑎𝑟
𝑥 100 

Sözgelimi bir takvim yılı içinde bir mahkemede 500 dava açılmış ise ve mahkeme aynı 

süre içinde 550 davayı sonuçlandırmış ise, temizlenme oranı %110’dur. Mahkeme 400 davayı 

tamamlamış ise, temizlenme oranı %80 olacaktır. Temizlenme oranı, hâkimin ve mahkemenin 

gelen davalarla başa çıkma kapasitesinin değerlendirilmesini ve mahkemenin etkinliğinin 

izlenmesini sağlar. 

Adalet Bakanlığı, mahkemelerin performans etkinliğini değerlendirmek amacıyla 

temizlenme oranı formülü yerine aşağıdaki formülü kullanmaktadır: 

𝐷𝑎𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑟 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 =  
𝑏𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑣𝑎𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

𝑔ö𝑟ü𝑙𝑚𝑒𝑦𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑙𝑒𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑣𝑎 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
 

Dava devir oranı, sonuçlandırılmış davalarla belirli bir süre sonunda sonlandırılmamış 

davalar arasındaki ilişkiyi ifade eder. Bunun için yıl boyunca standart dava türlerinin kaç defa 

devredildiğinin veya sonuçlandırıldığının hesaplanması gerekir. Mesleki değerlendirme 

sürecinde, hâkimlerin terfi amacıyla bireysel performanslarının değerlendirilmesinde aynı 

formül kullanılmaktadır. Ancak bu formül, bir yıl için mahkemenin etkinliği veya hâkimin 

performansı konusunda yararlı bilgiler vermeyebilir. Zira sonuç, dava yığılmasının boyutuna 

bağlıdır. Örneğin, A mahkemesinde hiç dava yığılması yokken, B mahkemesinde 500 davalık 

bir yığılma vardır (Başka bir deyişle önceki yıldan 500 dava devredilmiştir). Şayet bir takvim 
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yılı içerisinde, A mahkemesine 500 ve B mahkemesine 500 yeni dava gelirse ve her iki 

mahkeme de 500’er davayı karara bağlarsa, A mahkemesinin dava devir oranı 1 (yüzde 

cinsinden ifade edilirse 100), B mahkemesinin dava devir oranı ise bunun yarısı (0,5 veya %50) 

olacaktır. Bu durumda her iki mahkemenin üretkenliği aynı olsa dahi, A mahkemesi veya 

hâkimi, B mahkemesine veya hâkimine oranla daha verimli demektir. 

Mahkemelerin performansını ölçmede yaygın biçimde kullanılan 5 gösterge vardır: 

 Verimlilik oranı göstergesi: Mahkemede 1 yıl içerisinde kullanılan personel sayısı 

ile yıl sonunda aynı mahkemede sonuçlandırılan dava sayısı arasındaki ilişkidir. 

 Toplam dava yığılması göstergesi: Belirli bir dönemin sonunda çözümlenmemiş 

davalardır. Bu gösterge, söz konusu dönemin başında görülmeyi bekleyen toplam 

dava sayısı ile aynı dönem içerisinde sonuçlandırılan dava sayısı arasındaki fark 

olarak tanımlanır. Örneğin, bir takvim yılının başında görülmeyi bekleyen 1000 

dava varsa ve mahkeme aynı takvim yılı içerisinde 750 davayı sonuçlandırmışsa, o 

takvim yılı sonundaki toplam dava yığılması 250 olacaktır. 

 Dava yığılmasının çözümlenmesi göstergesi: Toplam dava yığılmasının 

çözümlenmesi için ay veya gün cinsinden gerekli zamandır. Dava sayısı ile 

temizlenme süresi arasındaki ilişki olarak hesaplanır. Örneğin, belirli bir dönemin 

sonunda yığılan toplam dava sayısı 100 ise ve mahkeme aynı dönem içerisinde 200 

davayı sonuçlandırmışsa, gösterge 6 ay veya 180 gün olacaktır. 

 Hâkim başına düşen dava göstergesi: Belirli bir dönemde hâkim başına düşen 

belirli kategoride düşen dava sayısıdır. Örneğin bir takvim yılının sonunda 

görülmeyi bekleyen 600 dava varsa ve bu davalarla ilgilenmek için 4 hâkim 

bulunuyorsa, gösterge 150 olacaktır. 

 Standarttan sapma göstergesi: Belirli bir dönemde dava türü başına belirlenen 

hedeflerden yüzde veya gün cinsinden sapmadır. 

Çalışma kapsamında önerilen iş yükü modelinde hâkim başına düşen dava sayısı 

üzerinden hareket edilecektir. Fakat burada bazı konular önem arz etmektedir. 

 Her dava hâkimlere aynı miktarda iş yükü getirmemektedir. Bu nedenle TÜİK 

istatistiklerinde kullanıldığı şekilde 120 dava çeşidi için farklı iş yükleri 

belirlenmiştir. 

 Genel mahkemelerle ihtisas mahkemeleri aynı davaya aynı miktarda süre 

ayırmamaktadır. Örneğin iş mahkemesi bir kıdem tazminatı davasına mevzuata 

hâkimiyetinden dolayı hem daha az zaman ayıracak hem de karar isabet oranı daha 

yüksek olacaktır. 

 Söz konusu bilgiler, Adalet Bakanlığı tarafından tutulmadığı veya kamuoyuyla 

paylaşılmadığı için bu veriler jenerik bir model olarak türetilmiştir. 

C. ÖNERİLEN ÇÖZÜM YÖNTEMİ 

a. MATEMATİKSEL MODEL 

Yukarıda ifade edilen koşullar ve tanımlar altında çözüm için önerilen matematiksel 

model takip eden başlıklarda açıklanmıştır. 
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i. Kümeler ve Parametreler 

Önerilen matematiksel modelde kullanılan küme, parametre, karar değişkeni tanımları şu 

şekildedir; 

𝒊: Ş𝑒ℎ𝑖𝑟𝑙𝑒𝑟                            ∀𝑖 ∈ 𝑆 𝑣𝑒       𝑆 = {1, 2, … , 𝑛}  

𝒋:𝑀𝑎ℎ𝑘𝑒𝑚𝑒 Ç𝑒ş𝑖𝑡𝑙𝑒𝑟𝑖      ∀𝑗 ∈ 𝑀 𝑣𝑒     𝑀 = {1, 2, … , 9}  

𝒌: 𝐷𝑎𝑣𝑎 𝑇ü𝑟ü                      ∀𝑘 ∈ 𝐷 𝑣𝑒    𝐷 = {1, 2, … ,𝑚}  

𝒉:𝐻𝑎𝑘𝑖𝑚𝑙𝑒𝑟                        ∀ℎ ∈ 𝐻 𝑣𝑒    𝐻 = {1, 2, … , 𝑙}  

𝒀𝒆𝒕𝒌𝒊(𝒋, 𝒌) = {
1 𝒋 mahkemesi 𝒌 davasına bakmaya yetkili ise
0 diğer durumda                                                        

  

𝑺𝒖𝒓𝒆(𝒋, 𝒌) = 𝒋 mahkemesinin 𝒌 davasını karara bağlama süresi  

𝑶𝒏𝒂𝒚(𝒋, 𝒌) = 𝒌 davası 𝒋 mahkemesinde görüldüğünde Yargıtay’dan geri dönme olasılığı 

𝑫𝒂𝒗𝒂(𝒊, 𝒌) = İlgili yıl içerisinde 𝒊 şehrinde açılan 𝒌 türü dava sayısı 

𝑪𝑺 = Bir mahkemenin yıllık çalışma süresi 

𝑯 = Çalışmanın yapıldığı bölgede toplam hakim sayısı 

Önerilen modelde, daha önceki bölümlerde ifade edildiği gibi sadece hukuk mahkemeleri 

ele alındığı için 𝑀 kümesi 𝑀 = {1,2,… , 9} şeklinde tanımlanmıştır. Bunun yanında bu kümenin 

biri 𝑀1 genel mahkemeler (Asliye Hukuk ve Sulh Hukuk Mahkemesi) için olmak üzere diğeri 

𝑀2 özel mahkemeler (Asliye Hukuk Mahkemesinin İhtisas Mahkemeleri) için olmak üzere iki 

alt kümesi bulunmaktadır. Yukarıda ifade edilen diğer kümeler ise çözülecek senaryolar için 

farklı değerler alacaktır. 

ii. Karar Değişkenleri 

𝒙𝒉𝒊𝒋 = {
1 𝒉 ℎ𝑎𝑘𝑖𝑚𝑖 𝒊 ş𝑒ℎ𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝒋 𝑚𝑎ℎ𝑘𝑒𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑛𝑚𝚤ş𝑠𝑎
0 𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑑𝑎                                                                  

  

𝒈𝒊𝒋𝒌 = {
1 𝒊 ş𝑒ℎ𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝒋 𝑚𝑎ℎ𝑘𝑒𝑚𝑒𝑠𝑖 𝒌 𝑑𝑎𝑣𝑎𝑠𝚤 𝑖ç𝑖𝑛 𝑔ö𝑟𝑒𝑣𝑙𝑖 𝑖𝑠𝑒
0 𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑑𝑎                                                                      

  

𝒀𝑫𝒊𝒋 =  𝒊 şehrindeki 𝒋 mahkemesine Yargıtay’dan dönen dava sayısı 

𝑻𝒐𝒑_𝒀𝒖𝒌𝒊𝒋 =  𝒊 şehrindeki 𝒋 mahkemesinin yıllık toplam iş yükü 

𝑶𝒓𝒕_𝒀𝒖𝒌𝒊𝒋 =  𝒊 şehrindeki 𝒋 mahkemesindeki hakim başına düşen ortalama iş yükü 

𝒂𝒊𝒋 =  𝒊 şehrindeki 𝒋 mahkemesine atanan toplam hakim sayısı 

Yukarıda tanımlanan karar değişkenlerine ek olarak, bir sonraki bölümde açıklanacak 

olan ve/veya kısıtı için kullanılan 𝑢𝑖𝑗𝑘 ikili (0-1) yardımcı karar değişkeni de bulunmaktadır. 

iii. Amaç Fonksiyonu ve Kısıtlar 

Yukarıda tanımlanan küme, parametre ve karar değişkenleri kullanılarak oluşturulan 

matematiksel modelin kısıtları ve amaç fonksiyonu şu şekildedir; 
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[𝟏]  𝒎𝒊𝒏 𝑍 =  ∑∑(𝑑𝑖𝑗
−

𝑗∈𝑀

+ 𝑌𝐷𝑖𝑗)

𝑖∈𝑆

 

[𝟐]           ∑∑∑𝑥ℎ𝑖𝑗
𝑗∈𝑀𝑖∈𝑆ℎ∈𝐻

≤ 𝐻      

[𝟑]           ∑∑ 𝑥ℎ𝑖𝑗
𝑗∈𝑀𝑖∈𝑆

= 1                                                                                ∀ℎ ∈ 𝐻 

[𝟒]            ∑ 𝑥ℎ𝑖𝑗
ℎ∈𝐻

≥ 1                                                                    ∀𝑖 ∈ 𝑆 𝑣𝑒 ∀𝑗 ∈ 𝑀1  

[𝟓]           ∑ 𝑔𝑖𝑗𝑘
𝑗∈𝑀

= 1                                                                     ∀𝑖 ∈ 𝑆 𝑣𝑒 ∀𝑘 ∈ 𝐷 

[𝟔]           𝑔𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑌𝑒𝑡𝑘𝑖(𝑗, 𝑘)                                           ∀𝑖 ∈ 𝑆, ∀𝑗 ∈ 𝑀 𝑣𝑒 ∀𝑘 ∈ 𝐷 

[𝟕]           𝑔𝑖2𝑘 ≤ (1 − 𝑢𝑖𝑗𝑘)                                          ∀𝑖 ∈ 𝑆, ∀𝑗 ∈ 𝑀2 𝑣𝑒 ∀𝑘 ∈ 𝐷 

[𝟖]           𝑔𝑖2𝑘 ≤ 𝑢𝑖𝑗𝑘                                                       ∀𝑖 ∈ 𝑆, ∀𝑗 ∈ 𝑀2 𝑣𝑒 ∀𝑘 ∈ 𝐷 

[𝟗]          𝑌𝐷𝑖𝑗 = ∑𝐷𝑎𝑣𝑎(𝑖, 𝑘). 𝑂𝑛𝑎𝑦(𝑗, 𝑘). 𝑔𝑖𝑗𝑘
𝑘∈𝐷

                  ∀𝑖 ∈ 𝑆 𝑣𝑒 ∀𝑗 ∈ 𝑀 

[𝟏𝟎]        𝑎𝑖𝑗 = ∑ 𝑥ℎ𝑖𝑗
ℎ∈𝐻

                                                                  ∀𝑖 ∈ 𝑆 𝑣𝑒 ∀𝑗 ∈ 𝑀 

[𝟏𝟏]        𝑇𝑜𝑝𝑌𝑢𝑘(𝑖, 𝑗) =  ∑ 𝐷𝑎𝑣𝑎(𝑖, 𝑘). 𝑆𝑢𝑟𝑒(𝑗, 𝑘). 𝑔𝑖𝑗𝑘  

𝑘∈𝐷

   ∀𝑖 ∈ 𝑆 𝑣𝑒 ∀𝑗 ∈ 𝑀 

[𝟏𝟐]        𝑂𝑟𝑡𝑌𝑢𝑘(𝑖, 𝑗) =  
𝑇𝑜𝑝𝑌𝑢𝑘(𝑖, 𝑗)

𝑎𝑖𝑗⁄                                 ∀𝑖 ∈ 𝑆 𝑣𝑒 ∀𝑗 ∈ 𝑀 

[𝟏𝟑]        𝐶𝑆 − 𝑂𝑟𝑡𝑌𝑢𝑘(𝑖, 𝑗) + 𝑑𝑖𝑗
−−𝑑𝑖𝑗

+ = 0                                ∀𝑖 ∈ 𝑆 𝑣𝑒 ∀𝑗 ∈ 𝑀 

[𝟏𝟒]        𝑎𝑖𝑗 , 𝑌𝐷𝑖𝑗, 𝑇𝑜𝑝𝑌𝑢𝑘(𝑖, 𝑗), 𝑂𝑟𝑡𝑌𝑢𝑘(𝑖, 𝑗) ≥ 0                   ∀𝑖 ∈ 𝑆 𝑣𝑒 ∀𝑗 ∈ 𝑀 

[𝟏𝟓]        𝑥ℎ𝑖𝑗, 𝑔𝑖𝑗𝑘 , 𝑢𝑖𝑗𝑘 ∈ {0,1}                      ∀𝑖 ∈ 𝑆, ∀𝑗 ∈ 𝑀, ∀ℎ ∈ 𝐻 𝑣𝑒 ∀𝑘 ∈ 𝐷 

Verilen matematiksel modelde [1] numaralı eşitlik modelin amaç fonksiyonunu ifade 

etmektedir. Bu modelde amaç, her hâkimin toplam yıllık çalışma süresini aşma miktarını ve 

Yargıtay’dan dönen toplam dava sayısını minimum yapmaktır. Tanımlanan problem gereği 

optimizasyon yapılırken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu hususlar [2]-[15] 

arasındaki denklemlerde verilmiştir. 

Modelde [2] numaralı kısıt toplam atanacak hâkim sayısının en fazla bölgede bulunan 

toplam hâkim sayısı kadar olmasını sağlamaktadır. [3] numaralı eşitlik ile her hâkimin mutlaka 

bir şehirdeki bir mahkemeye görevlendirilebilirken, [4] numaralı eşitsizlik her şehirde mutlaka 

en az birer tane genel mahkeme kurulma zorunluluğu olduğundan, her şehirdeki genel 

mahkemelere en az birer tane hâkim atanmasını gerçekleştirmektedir. [5] numaralı kısıt her 

dava türü için en az bir adet mahkeme olmasını sağlamaktadır. [6] numaralı denklem, bir 

davanın yalnızca yetkisi bulunan mahkemeler tarafından görülmesini sağlamaktadır. Örneğin, 

bir boşanma davasının, iş mahkemesinde görülmesini engellemektedir. 
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Eğer bir şehirde bir dava türüne bakmaya yetkili bir ihtisas mahkemesi kurulmuşsa, ilgili 

dava mutlaka o ihtisas mahkemesinde görülmelidir. Eğer, ihtisas mahkemesi yoksa ilgili davaya 

o şehirdeki Asliye Hukuk Mahkemesi (𝑗 = 2)  bakmalıdır. Bu durum [7] ve [8] numaralı 

eşitsizliklerle ya-ya da kısıtı olarak sağlanmaktadır. [9] numaralı eşitlik bir yıl içerisinde her 

şehirdeki her mahkeme için Yargıtay’dan dönen dava sayısını hesaplamaktadır. 

[10], [11] ve [12] eşitlikler ise sırasıyla her bir şehirdeki her mahkemedeki toplam hâkim 

sayısını, o mahkemelerin toplam iş yükünü ve hâkim başına düşen ortalama iş yükünü 

hesaplamak için kullanılmaktadır. Son olarak [13] numaralı eşitlik ise her şehirdeki her 

mahkemeye ait ortalama iş yükünün yıllık çalışma süresinden ne kadar saptığını 

hesaplamaktadır. [14] ve [15] numaralı denklemler ise uygun bir çözüm elde edebilmek için 

gerekli olan işaret kısıtlarıdır. 

b. BİLGİSAYAR DENEYİ VE SONUÇLAR 

iv. Jenerik Model Parametreleri 

Bir önceki bölümde tanımlanan matematiksel modelde kullanılan parametreler daha 

önceden de belirtildiği üzere Adalet Bakanlığı tarafından tutulmadığından veya güvenlik sebebi 

ile paylaşılmadığından modelin testi ve geçerliliği için jenerik bir model üretilmiş ve 

performans değerlendirmeleri bu modele göre yapılmıştır. 

Veriler, 20 şehirli, 120 adet dava çeşidinin olduğu, 2’si genel 7’si özel toplam 9 mahkeme 

türüne ve toplam 450 hakime sahip bir sistem için oluşturulmuştur. Veriler Türkiye’deki 

istatistikler kullanılarak türetilmiştir. Performans değerlendirmesi için kullanılacak mevcut 

durum senaryo ise hâkimlerin illere ve mahkemelere günümüzde olduğu gibi sezgisel olarak 

atanması ile oluşturulmuştur. 

Matematiksel modelin altında tanımlanan 𝑌𝑒𝑡𝑘𝑖(𝑗, 𝑘) parametresinin örnek verileri Tablo 

1’de verilmiştir. Bu veri problemin tanımı gereği, tablodan da görülebileceği gibi bir davaya 

bakmaya yetkili en az bir en fazla iki (biri genel biri genel) mahkeme olabilecek şekilde 

oluşturulmuştur. 

Tablo 23. Bir Davayı İncelemeye Yetkili Mahkemeler 

Dava 

Türü 

Sulh 

Hukuk 

Asliye 

Hukuk 

Asliye 

Tic. 
Aile İş Tük. 

Fikri 

ve 

Sınai 

Kdst. İcra 

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

31 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

61 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

91 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

120 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parametrelerde kullanılan diğer tablolardan örnek veriler Tablo 2- Tablo 4 arasında 

verilmiştir. Mevcut durum senaryosu için yapılmış olan örnek hâkim ataması ise Tablo 5’te 

verilmiştir. 
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Tablo 24. Bir Mahkemenin Bir Dava Türünü Karara Bağlama Süresi (Gün) 

Dava 

Türü 

Sulh 

Hukuk 

Asliye 

Hukuk 

Asliye 

Tic. 
Aile İş Tük. 

Fikri 

ve 

Sınai 

Kdst. İcra 

1 0 0,24 0,2 0 0 0 0 0 0 

31 0 0,372 0 0 0,3 0 0 0 0 

61 0 0,3 0 0 0 0 0,31 0 0 

91 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

120 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tablo 25. Bir Mahkeme Bir Dava Türünü Karara Bağladıktan Sonra Yargıtay'dan Dönme 

Olasılığı (*100%) 

Dava 

Türü 

Sulh 

Hukuk 

Asliye 

Hukuk 

Asliye 

Tic. 
Aile İş Tük. 

Fikri 

ve 

Sınai 

Kdst. İcra 

1 1 0,065 0,06 1 1 1 1 1 1 

31 1 0,097 1 1 0,127 1 1 1 1 

61 1 0,122 1 1 1 1 0,081 1 1 

91 1 0,055 1 1 1 1 1 1 1 

120 0,011 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tablo 26. Bir Şehirde Bir Mahkemeye Düşen Yıllık Dava Sayısı 

  

İl  

 
  1 6 11 16 20 

D
a
v
a
 T

ü
rü

 1 574 40 30 150 26 

31 942 84 52 355 56 

61 103 6 7 25 5 

91 338 40 23 90 23 

120 761 71 42 230 52 

Tablo 27. Mevcut Durumda Şehirlere Göre Mahkemelere Atanan Hâkim Sayıları 

İl 
Sulh 

Hukuk 

Asliye 

Hukuk 

Asliye 

Tic. 
Aile İş Tük. 

Fikri ve 

Sınai 
Kadastro İcra 

1 13 27 12 10 8 8 3 2 6 

6 2 4 1 1 0 0 0 0 0 

11 1 3 0 0 0 0 0 0 0 

16 3 7 3 1 2 1 1 1 1 

20 1 3 0 0 0 0 0 0 0 

Sonuçlar 

Tanımlanan problem, ASUS-Intel® Core™ i5-4200U CPU @1.60 Ghz-2.30Ghz, 6 GB 

RAM özelliklerine sahip bilgisayarda GAMS programı yardımı ile çözülmüştür.  

Model, [12] numaralı kısıtından dolayı karma tam sayılı doğrusal olmayan bir 

problemdir. Bu nedenle, çözücü olarak karma tam sayılı doğrusal olmayan problemlerde 

optimallik garantisi veren BARON kullanılmıştır. BARON çözücüsünün alt çözücüleri olarak 

ise IBM ILOG CPLEX (12.6.2.0) ve MINOS çözücüleri kullanılmıştır. 
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Çalışma kapsamında, tanımlanan problem, sık zaman aralıklarında çözülmesine ihtiyaç 

duyulan bir problem olmadığından modelin çözüm süresi performans değerlendirme kriteri 

olarak ele alınmamıştır. Fakat çözümün kalitesi önemli olduğundan mevcut durum senaryosu ile 

karşılaştırma yapılırken her mahkeme için hâkim başına düşen iş yükü, bu iş yüklerinin 

şehirlere göre standart sapması ve iyileşme oranları dikkate alınmıştır. Yine Yargıtay’dan dönen 

dava sayısı başka bir değerlendirme ölçütüdür. 

Matematiksel modelin kullanımı sonrasında elde edilen şehirlere göre atama planı Tablo 

6’da verilmiştir. Verilen bu atama sonucuna göre şehirler arası hakim başına düşen iş yükünün 

standart sapmasındaki değişiklikler Tablo 7’de verilmiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi model 

sistemde önemli ölçüde iyileştirme sağlamış ve iş yükünü hâkimler arasında dengelemiştir. 

Önerilen model sonucunda özellikle Asliye Hukuk Mahkemesi’ne atanan hâkimlerin iş 

yükünde dengelenme olduğu tespit edilmiştir. Bir yıllık çalışma süresi adli tatil vs. gibi 

durumlar göz önüne alınarak ortalama 220 gün (𝐶𝑆) olarak ele alınırsa, Tablo 7 ve Tablo 8’de 

de gösterildiği üzere neredeyse bütün şehirlerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimlerinin 

çalışma sürelerini aşmadığı tespit edilmiştir. 

İş mahkemeleri gibi özel mahkemelerde ise dava türlerinin yapısı gereği yıllık çalışma 

süresini aşmak zorunda kalmaktadır. ( Fakat bu mahkemelerin şehirler arasındaki durumu 

değerlendirildiğinde yine model sonucunda elde edilen atamada standart sapmanın daha düşük 

olduğu gözlemlenmiştir. (Tablo 7) 

Diğer mahkemeler için de şehirlerin arasındaki standart sapmalarda iyileşmenin olduğu 

ve genel olarak bir çok mahkemede hakim başına düşen ortalama çalışma süresinin 220 günü 

aşmadığı tespit edilmiş ve sonuçlar sırası ile Tablo 7 ve Tablo 8 de verilmiştir. 

Tablo 28.  Mevcut Durumda Şehirlere Göre Mahkemelere Atanan Hâkim Sayıları 

İl 
Sulh 

Hukuk 

Asliye 

Hukuk 

Asliye 

Tic. 
Aile İş Tük. 

Fikri ve 

Sınai 
Kadastro İcra 

1 8 20 10 7 12 8 2 6 4 

2 9 23 11 8 14 10 0 6 5 

3 3 25 4 3 0 4 0 2 2 

4 2 4 2 2 2 2 0 1 0 

5 6 12 7 4 8 6 1 4 3 

6 1 6 1 1 0 1 0 0 0 

7 1 6 1 0 0 1 0 0 0 

8 1 7 1 0 0 1 0 0 0 

9 1 6 1 0 0 0 0 0 0 

10 1 6 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 5 0 0 0 0 0 0 0 

12 1 2 1 1 1 1 0 1 0 

13 2 3 2 1 2 2 0 1 0 

14 2 4 2 2 2 2 0 1 1 

15 3 7 3 2 3 2 0 2 1 

16 2 6 3 2 3 2 0 1 1 

17 2 4 2 2 3 2 0 1 1 

18 2 5 2 1 2 1 0 1 0 

19 1 7 1 1 0 1 0 0 0 

20 1 5 0 0 0 0 0 0 0 
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Tablo 29. Şehirler Arası Standart Sapma Değerleri 

  
Mevcut Durum Model Sonucu İyileşme Oranı 

Genel Mahkemeler 
Sulh Hukuk 35,21 29,81 18,12% 

Asliye Hukuk 92,43 30,47 67,04% 

Özel Mahkemeler 

Asliye Ticaret 52,19 24,16 53,70% 

Aile 68,15 33,27 51,18% 

İş 191,84 45,45 76,31% 

Tüketici 151,41 29,13 80,76% 

Fikri ve Sınai 46,76 31,07 33,55% 

Kadastro 152,99 33,75 77,94% 

İcra 72,75 19,71 72,90% 

 
Toplam 73,33 35,39 51,74% 

 

Tablo 30. Hâkim Başına Düşen Ortalama Çalışma Süreleri 

İl 
Sulh 

Hukuk 

Asliye 

Hukuk 

Asliye 

Tic. 
Aile İş Tük. 

Fikri ve 

Sınai 
Kadastro İcra 

1 183,86 100,24 185,12 204,39 443,49 206,39 133,06 203,37 199,92 

2 206,36 113,28 194,74 218,28 465,58 208,76   212,42 183,95 

3 192,43 141,14 197,08 180,39   180,91   211,32 166,78 

4 114,67 124,87 143,92 113,18 415,69 131,82   184,02   

5 181,48 105,99 177,29 209,55 494,48 194,33 195,20 195,66 209,68 

6 144,00 177,44 204,68 145,93   182,93       

7 151,72 175,44 158,54     154,95       

8 127,82 132,77 163,60     139,13       

9 113,04 162,68 124,20             

10 104,57 175,42               

11 82,80 182,93               

12 148,52 143,73 188,40 147,50 501,34 158,86   117,30   

13 112,43 161,09 139,17 192,57 382,32 129,32   139,74   

14 147,52 120,50 171,94 125,80 493,42 144,88   217,60 175,68 

15 130,52 87,02 145,92 168,83 428,62 204,58   123,20 210,45 

16 181,33 101,48 154,75 165,38 403,57 180,05   196,65 179,25 

17 133,00 104,90 141,18 133,10 387,88 163,74   191,48 150,68 

18 104,10 94,02 131,67 209,76 372,00 220,92   164,88   

19 148,34 150,14 182,78 145,52   139,62       

20 79,03 158,83               
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Tablo 31. Yargıtay'dan Dönen Dava Sayısı 

  
Mevcut Durum Model Sonucu İyileşme Oranı 

Genel Mahkemeler 
Sulh Hukuk 1260,48 1260,48 0,00% 

Asliye Hukuk 7089,31 6007,97 15,25% 

Özel Mahkemeler 

Asliye Ticaret 2252,66 2147,74 4,66% 

Aile 751,30 637,80 15,11% 

İş 7016,35 6369,60 9,22% 

Tüketici 1237,71 1075,72 13,09% 

Fikri ve Sınai 189,09 79,49 57,96% 

Kadastro 870,33 669,90 23,03% 

İcra 949,41 792,36 16,54% 

 
Toplam 21616,64 19041,05 11,91% 

Son olarak, yıllık Yargıtay’dan geri dönen dava sayısının mevcut durum ve model 

sonucunda karşılaşılan durumdaki karşılaştırması Tablo 9’da verilmiştir. Sulh Hukuk 

Mahkemeleri’nin herhangi bir ihtisas mahkemesi bulunmadığından, bu mahkemelere kaç tane 

hâkim görevlendirilirse görevlendirilsin sadece bu mahkemede değerlendirilecek dava sayısı 

sabit olduğundan, bu mahkemelere geri dönen dava sayısının toplamında herhangi bir değişiklik 

gözlemlenmemektedir. Fakat Asliye Hukuk ve ihtisas mahkemelerine bakıldığında ciddi 

oranlarda iyileşme olduğu tespit edilmiştir. İhtisas mahkemelerinde görev yapan hâkimler, 

alanlarında uzmanlaştıklarından bu mahkemelerden çıkan kararların Asliye Hukuk 

Mahkemesinden çıkan kararlara oranla daha isabetli olmaktadır. Yani, Tablo 9 göstermiştir ki 

isabetli karar oranı toplamda %11,94 artmıştır. 

SONUÇ 

Günümüzde insanların ihtiyaçları giderek artmaktadır ve bu ihtiyaçlar sadece 

maddiyattan ibaret değildir. Sosyal bir varlık olan insanoğlunun toplumda düzenin sağlanmasına 

da ihtiyacı vardır. Bu düzeni sağlayan yegâne kavram olan adalet duygusu ise hukuksal düzen 

ile gelecektir. 

Hukuksal düzenin bir parçası olan mahkemelerin ve hâkimlerin etkin ve verimli 

kullanılamamasından kaynaklanan uzayan mahkeme süresi gibi problemlere çözüm üretmek 

amacı ile bu çalışma kapsamında bir matematiksel model önerisi ve çözüm sunulmuştur. 

Çalışmanın sonunda elde edilen sonuçlarda sistemde önemli oranlarda iyileşme olduğu tespit 

edilmiştir. 

Çalışma kapsamında sadece hukuk mahkemeleri ele alınmış olup, gelecek dönemlerde 

diğer mahkemelerin de sorunlarına benzer endüstri mühendisliği yöntemleri ile çözüm 

getirilebilir. 

Ek olarak, çalışmada önerilen model bir yıllık bir çalışma süresi içindir. Çalışma süresi 

artırılarak Yargıtay’dan dönen dava sayısının hakimlere getirdiği iş yükünün analizi daha 

detaylı bir şekilde gelecek dönemlerde yapılabilecek çalışmalar arasındadır. 

Bu çalışma için üretilen jenerik modelde kullanılan verilerin bazıları yayınlanan 

istatistikler yardımıyla türetilmiştir. Örneğin bir hâkim yılda 1000 davaya bakabiliyorsa, 220 

çalışma gün sayısı varsa ortalama bir dava 0,22 günlük bir iş yükü getirmektedir. Ancak jenerik 

olarak üretilen bu veriler iş etüdü çalışmaları ve UYAP’tan elde edilecek veriler yardımıyla 

belirlenmelidir. Bu belirlendiği takdirde yukarıda bahsi geçen matematiksel model 
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“mahkemelerin coğrafi bölgelerde açılıp/açılmaması ve bu mahkemelerde kaç hakimin görev 

yapacağının belirlenmesi” gibi kararlarda rahatlıkla Adalet Bakanlığı/HSYK tarafından 

kullanılabilecek duruma gelecektir.  

Bu çalışma, yöneylem araştırması ve istatistiğin hukuk gibi çok önemli, sosyal bir 

alanda etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermesi açısından önem arz etmektedir. 
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TÜRKİYE’DEKİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI ETKİNLİKLERİNİN VERİ 

ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Veli AKEL* 

 Oğuz KAYNAR** 

 Barış AKSOY*** 

 

Özet 

Bu çalışmada BİST’e kayıtlı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının (GYO) finansal 

etkinlikleri parametrik olmayan bir etkinlik ölçüm yöntemi olan Veri Zarflama Analizi (VZA) 

ile değerlendirilmektedir. Çalışmada 30 GYO’ya ilişkin üç girdi ve iki çıktının yer aldığı CCR 

ve BCC veri zarflama modeli girdi yönelimli olarak incelenmiştir. 2015 yılı verilerini içeren 

çalışmada ölçeğe göre değişken getiri yönelimli modellerde (BCC) 13 şirketin etkin, 17 şirketin 

ise etkin olmadığı görülmüştür. Etkin olan şirketlerden üçü ölçeğe göre artan getiriye sahipken, 

sekiz GYO ölçeğe göre sabit, iki GYO’nun ise azalan getiriye sahip olduğu görülmüştür. Bu 

durum 13 GYO’dan 10’unun bulunduğu ölçekte girdi kullanımını artırması ile çıktıyı daha 

büyük oranda artıramayacağını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Veri Zarflama Analizi, Borsa 

İstanbul  

EvaluatIon Of The EffIcIencIes Of Real Estate Investment Trust In Turkey By Data Envelopment 

Analysis 

Abstract 

In this study, financial efficiency of real estate investment trusts (REIT ) registered the 

BIST is evaluated with data envelopment analysis which is non-parametric effectiveness 

measuring method.   Input oriented CRR and BCC data envelopment model with 3 inputs and 2 

outputs including 30 REIT is investigated input oriented. It is observed that 13 firms are 

efficient 17 firms are not efficient  in variable return to scale models (BCC) including 2015 year 

data. It is observed that 3 firms has variable return to scale, 8 firms has constant return to scale 

and  2 firms has  decreasing return to scale. This result reveals  that  10 of 13 REITs cannot 

increase output rate more by increasing input usage at working scale.  

Key words: Real Estate Investment Trust, Data Envelopment Analysis,  Istanbul Stock 

Exchange 
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GİRİŞ 

Günümüz işletmeleri küreselleşmenin meydana getirdiği rekabet ortamında sürekli 

değişen pazar koşullarına ayak uydurabilmek ve artan pazar rekabetinde daha uzun süre 

yaşayabilmek amacıyla ellerinde bulundurdukları kaynakları en etkin şekilde kullanmak 

zorundadırlar. Daha etkin üretim süreçlerine sahip firmaların aynı faaliyet alanındaki diğer etkin 

olmayan firmalara oranla daha kârlı çıktılara sahip oldukları görülmektedir (Nanka-Bruce, 

2006: 100-113). Etkinlik, tüketilen girdilerle mümkün olan maksimum çıktıyı üretme başarısını 

göstermektir. Sisteme ilişkin girdi bileşiminin en uygun biçimde kullanılarak mümkün olan en 

çok çıktının üretilmesindeki başarı “teknik etkinlik”, uygun ölçekte üretim yapmadaki başarı da 

“ölçek etkinliği” olarak tanımlanmaktadır. Teknik etkinlik ile ölçek etkinliğin çarpımı ile 

hesaplanan etkinlik de ”toplam etkinlik” olarak adlandırılmaktadır (Aydın, 2013: 91).  

Finansal kurumlar tasarrufları teşvik ederek, likiditeyi artırarak ve kaynakların etkin 

dağılımını sağlayarak reel sektöre destek vermektedir. Reel kesim ile uyumlu ve sağlıklı çalışan 

bir finans sistemi, ekonomik büyüme ve istikrarın en önemli unsurlarındandır (Turgutlu, 2007: 

87).  GYO’lar 1990'lardan sonra tüm dünyada gelişme göstermiş ve  sermaye piyasaları yoluyla 

elde ettikleri kaynakları reel yatırımlara dönüştürmektedirler (Şarkaya, 2007: 175). Türkiye’de 

gayrimenkul sektörü ekonomiye bağlı olarak gelişim göstermektedir. Halka açık GYO 

sayısındaki artış son yıllarda GYO’ların geçmişe oranla daha kârlı bir mülkiyet biçimi haline 

getirmiştir (Devaney  ve Weber, 2005: 301). Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) yalnızca 

barınma veya yatırım amacıyla değil aynı zamanda alışveriş merkezleri, oteller, otoparklar, ve iş 

merkezleri gibi ticari yatırımları da portföyüne dahil etmektedir. GYO’ların alışveriş merkezleri 

ve iş merkezleri gibi yüksek finansman ihtiyacı olan projeleri fonlaması ile hem özkaynakları 

yetersiz olan işletmeler düşük maliyetli finansmana kavuşmuş, hem de halktan GYO payları  

karşılığında fon toplanarak  bu projelerin finansmanında sermayenin tabana yayılması işlevi de 

gerçekleşmiş olacaktır (Aytekin ve  Kahraman, 2015: 292).   

GYO’ların amacı getiri potansiyeli yüksek gayrimenkul projelerine yatırım yapmak, 

portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri elde etmek ve bu yolla  kira ve alım satım 

kazançları ile yüksek gayrimenkul geliri elde etmektir. Gayrimenkul yatırım ortaklığının pay 

senedini alarak ortak olan bir yatırımcı hem GYO’nun dağıtacağı yüksek getiriden faydalanacak 

hem de pay senedinin kolay ve hızlı likidite edilme avantajını yaşayacaktır (Karan, 2013: 87). 

GYO’lara ilişkin esaslar 06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48. ve 

49. maddelerine dayanılarak hazırlanan 27.02.2013 GYO Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir. 

Gayrimenkul yatırım ortaklığı sisteminde likiditesi daha düşük olan gayrimenkulün 

kendisinden ziyade, ona yatırım yapan bir şirketin paylarının satın alınması, gayrimenkul 

yatırımının likidite edilmesi sorununu ortadan kaldırmaktadır. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, 

sadece gayrimenkule dayalı portföy işletmeciliği kapsamında faaliyet gösterebilirler. Bunun 

doğal bir sonucu olarak, gayrimenkul yatırım ortaklıkları aktiflerinde makine ve ekipman 

bulunduramazlar. Ayrıca, inşaat işlerini kendileri üstlenemez, proje yürütemez, ancak inşaatını 

başka şirketlerin gerçekleştirdiği projelere finansman sağlayabilirler.1 

Çalışmanın amacı, Türkiye’deki GYO’ların performans etkinliğini VZA ile  

değerlendirmektir. Çalışmada 2015 yılında Türkiye’de faaliyet gösteren gayrimenkul yatırım 

ortaklıklarının etkinlik analizi; “toplam teknik etkinlik”, “saf teknik etkinlik”, ve ölçek etkinliği 

olmak üzere üç etkinlik türü yönünden incelenmiştir. Çalışmada,  gayrimenkul yatırım 

ortaklıklarının, ölçeğe göre sabit, artan ya da azalan getiride faaliyet gösterdiklerinin 

                                                   
1 www.spk.gov.tr (Erişim Tarihi: 18.01.2015) 
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belirlenmesi yanında büyük ve küçük gayrimenkul yatırım ortaklıklarının etkinlikleri arasında 

farklılık olup olmadığı da araştırılmıştır. Çalışma, CCR ve BCC olmak üzere her iki veri 

zarflama modelini kullanarak tüm etkinlik türlerinin ayrı ayrı hesaplanması, ölçek 

ekonomilerinden faydalanma durumlarının olup olmadığının belirlenmesi, Türkiye’de 

GYO’ların VZA ile  etkinlik ölçümünde sığ bir literatürün olması ve 2012 yılı sonrasına ait bir 

analizin yapılmamış olması bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Çalışmada giriş 

kısmını izleyen birinci bölümde veri zarflama analizi ve analizde  kullanılan modellere kısaca 

yer verilmiş, ikinci bölümde literatür incelemesi, üçüncü bölümde model ve veri seti, dördüncü 

bölümde bulgular ve devamında sonuca yer verilmiştir.  

I. VERİ  ZARFLAMA  ANALİZİ 

VZA, 1957 yılında M.J. Farrell’in en az girdi kullanımıyla maximum çıktıyı tanımlayan 

teknik etkinlik tanımlamasını yaptığı çalışmasına dayanmaktadır (Behdioğlu vd. 2009: 303). 

Farrell'in bu etkinlik ölçümü, etkin olmayan gözlemlerden etkin sınıra kadar olan radyal 

(oransal) azaltımlara veya genişlemelere dayalıdır (Yıldız, 2006: 213). VZA ilk Charnes, 

Cooper ve Rhodes’in 1978 yılında yayınladıkları “Measuring the efficiency of decision making 

units” adlı makaleleri ile benzer mal veya hizmet üreten karar verme  birimlerinin (KVB) görece 

etkinliklerinin ölçülmesi için geliştirilmiştir (Charnes vd., 1978: 429). 

Veri zarflama analizi (VZA), çok sayıda girdi ve çok sayıda çıktı arasındaki ilişkiyi 

tanımlayan doğrusal programlamaya dayalı parametrik olmayan bir analiz yöntemidir 

(Quanling, 2001: 1321). Veri Zarflama Analizi (VZA), birden çok ve farklı ölçeklerle ölçülmüş 

ya da farklı ölçü birimlerine sahip girdi ve çıktıların karşılaştırma yapmayı zorlaştırdığı 

durumlarda, karar verme birimlerinin göreli etkinliklerini ölçmekte yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Charnes vd., 1985: 60). Geleneksel etkinlik ölçüm yöntemlerinin gerektirdiği 

bazı varsayım ve kısıtlamalar olmaksızın veri zarflama analizi ile etkinlik analizi 

yapılabilmektedir. VZA’da küçük bir veri seti ile istatistiksel anlamlı sonuçlara 

ulaşılabilmektedir (Harun vd, 2012: 3). Etkinlik ölçmede kullanılan parametrik veya istatistiksel 

yöntemlerin aksine veri zarflama analizi, üretim fonksiyonunun altında yatan ön koşul 

niteliğindeki güçlü varsayımlara dayanmamaktadır. İstatistiksel yöntemler, merkezi eğilim 

yaklaşımı ile üreticileri ortalama bir üreticiye göre değerlendirirken veri zarflama analizi ile her 

bir üreticinin etkinliği, en iyi üretici referans alınarak göreli olarak değerlendirilmektedir 

(Charnes vd., 1978: 430). 

Benzer girdileri kullanarak benzer çıktılar ortaya koymakla sorumlu kurum, şirket, 

banka, personel, hastane, kütüphane, spor kulübü gibi etkinliği araştırılan birimler karar verme 

birimi olarak adlandırılır (Budak, 2011: 96). Veri Zarflama Analizi ile gözlenen ya da 

incelemeye alınan karar birimleri arasında en az girdi birleşimini kullanarak en çok çıktı 

birleşimini üreten en iyi karar birimleri belirlenebilmektedir. En iyi belirlenen karar birimleri 

etkinlik  sınırını oluştururken herhangi bir karar biriminin etkinliği bu sınıra göre ölçülmektedir 

(Charnes vd., 1978: 430).  Etkinlik analizi sonucunda etkin olmayan KVB’lerin etkin hale 

gelebilmesi için kullanılacak ölçüt olan etkin karar verme  birimlerinin oluşturduğu küme 

referans kümesi olarak adlandırılır (Budak, 2011: 97). Yöntemin sahip olduğu en önemli 

özellik; her karar verme birimindeki etkinsizlik miktarını ve kaynaklarını belirleyebilmesidir. 

Bu şekilde etkin olmayan birimlerde ne oranda bir girdi azaltma ve/veya çıktı miktarını 

arttırmak gerektiğine ilişkin olarak yöneticilere yol gösterilebilir (Altan, 2010: 191). 

Toplam etkinlik kavramı, “ekonomik etkinlik” veya maliyet etkinliği olarak da ifade 

edilmektedir. Toplam etkinlik veya ekonomik etkinlik, toplam teknik etkinlik ile tahsis 
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etkinliğinin çarpımına eşittir. Teknik etkinlik, üretim sürecinde belirli bir girdi bileşimi ile 

maksimum çıktının elde edilmesi veya en az girdi kullanarak belirli bir çıktı bileşiminin elde 

edilmesidir (Tetik, 2003: 2). Girdi kullanımını azaltabilmek için, üretim miktarında azaltma 

yapılması gereken üretim düzeyine ulaşıldığında toplam teknik etkinlik söz konusu olmaktadır 

(Çıtak, 2008:78 ). 

 Teknik etkinliğin hesaplanmasında modelin birden fazla girdi ve/veya çıktıların olduğu 

durumlarda girdi ve çıktılara verilecek ağırlıkların belirlenmesi konusu önem taşımaktadır 

(Pettypool ve Troutt, 1988: 1104). VZA yöntemi hiçbir ağırlığın negatif değer taşımaması, 

analize konu olan diğer karar birimlerine de uygulandığında hiçbir karar biriminin etkinliğinin 

birden fazla olmaması kısıtları altında her karar birimine girdi ve çıktılarını istediği gibi 

ağırlıklandırma imkanı vermektedir. VZA, her bir karar biriminin girdi ve çıktı ağırlıklarını 

kendi etkinlik derecesini maksimum yapacak şekilde varsaymaktadır (Türkmen, 2011: 277). Bu 

yöntemin bir avantajı, diğer etkinlik yaklaşımlarından farklı olarak girdi ve çıktı ağırlıklarının 

analizci tarafından belirlenmesini gerektirmemesidir (Eken, 2009: 94). Herhangi bir 

organizasyonel karar biriminin göreli etkinliği, ağırlıklandırılarak biraraya getirilen çıktılarını, 

yine ağırlıklandırılarak biraraya getirilen girdilerine oranlanması ile  elde edilir. Aynı işlem n 

adet benzer işi yapan organizasyonel karar birimi için de yapıldığında her birimin etkinliği 

ortaya çıkacaktır (Ulucan, 2002: 187). 

Girdi yönelimli modeller, çıktılar sabit tutularak girdilerin ne oranda azaltılabileceğini 

incelerken, çıktı yönelimli modeller, girdileri sabit tutarak çıktıların ne oranda artırılması 

gerektiğini incelemektedir (Ji vd., 2010: 268). Ölçeğe göre sabit getirinin söz konusu olmadığı 

durumlarda, yani ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında Toplam Teknik Etkinlik, 1) Saf 

Teknik Etkinlik, 2) Ölçek Etkinliği olmak üzere iki unsurdan oluşmaktadır. Saf teknik etkinlik 

ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında girdilerin etkin kullanımını ifade ederken, ölçek 

etkinliği ise optimal ölçek büyüklüğünde veya ölçeğe göre sabit getiride faaliyet gösterilmesini 

ifade etmektedir (Çıtak, 2008: 78). 

A. CCR MODELİ 

Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından ortaya konan CCR modeli toplam etkinliği 

ölçmektedir (Kaynar, Zontul, ve Bircan, 2005: 38). Daha sonra geliştirilen tüm modeller 

temelde CCR modeline dayanmaktadır. CCR modeli ve varsayımları şöyle belirtilebilir: CCR 

modeli, n karar verme biriminin, m adet farklı girdi kullanarak s adet farklı çıktı üretme sürecini 

ele almaktadır. m adet girdi ve s adet çıktı için gözlemlere dayalı olarak etkin sınırın bulunması  

ve etkin sınırın içinde kalan noktaların sınıra olan radyal uzaklıklarının hesaplanarak etkin 

olmayan karar birimlerinin etkinsizliklerinin belirlenmesine olanak sağlamaktadır. (Çıtak, 2008: 

79). Kesirli programlama formundaki etkinlik ölçüm modeli, çözümü daha kolay olan doğrusal 

programlama modeline dönüştürülerek simplex algoritması yardımıyla kolaylıkla çözülebilir. 

Çarpan modeli olarak da isimlendirilen bu model aşağıda verilmiştir (Kaynar, 2004: 39) 
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Doğrusal programlamada  verilen model ister bir maksimizasyon ister  bir 

minimizasyon problemi olsun  modelin ilk haline  o  modelin primal formu denir.  Herhangi bir 

doğrusal programlama  probleminin primali dışındaki başka bir görünümü ise dual model olarak 

adlandırılır. Dual model aşağıda verilmektedir (Kaynar, 2004: 46) ; 
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Dual modeldeki λ (lambda) değişkeni etkin referans setleri belirlemede 

kullanılmaktadır. k karar biriminin primal modelde pozitif değerler verilen tüm λkj dual 

değişkenlerin karşılık geldikleri karar birimleri etkindir. Bu etkin karar birimleri tarafından 

oluşturulan sete karar birimi k’nın “referans seti” denilir. Eğer k etkin ise o zaman referans 

setindeki tek karar birimi kendisi olacaktır ve dual değişken λkj’nin değeri 1’e eşit olacaktır. 

Etkin olmayan karar birimleri için ise referans seti, etkinliğin yakalanabilmesi için yol gösterici 

olacaktır (Aydın, 2013: 93). 

B. BCC MODELİ  

1984’te Banker, Charnes ve Cooper tarafından geliştirilen BCC modeli, teknik ve ölçek 

etkinliklerinin ayrımını yapar (Chuweni ve Eves, 2016: 5). CCR modelleri ölçeğe göre sabit 

getiri varsayımı altında karar birimlerinin toplam etkinliğini belirlemek için kullanılır (Zheng 

vd., 2011: 94). BCC modelleri ise ölçeğe göre değişken getiri altında etkinlik skorunu 

ölçmektedir ve bu varsayım altında bulunan etkinlik skorları teknik etkinlik olarak adlandırılır 

(Ray, 2004: 1). KVB etkinliğini ölçek etkinliği ve teknik etkinlik olarak ikiye ayrılmasını 

sağlayan bu yaklaşım, etkin bulunmayan karar birimlerinin etkinsizliklerinin faaliyet 

etkinsizliğinden mi yoksa ölçek etkinsizliğinden mi kaynaklandığını belirleyebilmektedir 

(Yıldız, 2006: 216). Mevcut girdi bileşiminin en iyi şekilde kullanılması sonucu maksimum 

çıktının üretilmesindeki başarı teknik etkinlik, ve uygun ölçekte üretim yapmadaki başarı da 

ölçek etkinliği olarak adlandırılır. Geleceğe yönelik olarak kullanılabilmesi için, ölçeğe göre 
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sabit, artan veya azalan getiri olup olmadığını saptar. VZA, ölçeğe göre sabit getiri(CCR) ile 

ölçeğe göre değişen getiri (BCC)  durumlarının analizi için  girdi ve çıktıya yönelik   modeller 

içermektedir (Banker vd., 1984: 1). Ölçeğe göre değişen getiri durumunda Girdi/Çıktı oranını 

maksimum yapacak primal model  aşağıdaki eşitlikte verilmiştir (Kaynar vd., 2005: 46). 
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yrk= karar birimi k’nın ürettiği r’nci çıktının miktarı (r = 1,2,…,s). 

xik = karar birimi k’nın kullandığı i’nci girdinin miktarı (i = 1,2,…,m). 

urk = karar birimi k’nın, r’nci çıktıya verdiği ağırlık (r = 1,2,…,s). 

vik = karar birimi k’nın, i’nci girdiye verdiği ağırlık (i = 1,2,…,m). 

yrj = karar birimi k inceleme konusu iken, karar birimi j’nin ürettiği r’nci çıktının 

miktarı (r =1,2,…,s) ve (j = 1,2,…,n) 

xij = karar birimi k inceleme konusu iken, karar birimi j’nin kullandığı i’nci girdinin 

miktarı (i = 1,2,…,m) ve (j = 1,2,…,n) 
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Ölçeğe göre sabit getiri yöntemini kullanan CCR Modeli, toplam etkinliği ele alırken, 

ona göre daha esnek olan ve ölçeğe göre değişken getiri yöntemi ile etkinliği ölçme temeline 

dayanan BCC Modeli teknik etkinliği ele almaktadır. Modeldeki kısıtlar, her bir KVB için sanal 

çıktının sanal girdiye oranının 1’i geçmemesi gerektiğini ve en iyi amaç fonksiyonu değerinin 

en fazla 1 olacağını gösterir (Aydın, 2013: 94). 

Her model kurulduğu organizasyonel karar birimi için O ile 1 arasında değişen bir 

etkinlik skoru üretecektir. Öte yandan, her modelin duali oluşturulup çözüldüğünde etkin 

olmayan birimlerin, hangi birimlere göre etkin olmadıkları ve etkin olmak için girdi ve çıktı 

düzeylerinde neler yapmaları gerektiği de elde edilir (Ulucan, 2002: 188). 

II. LİTERATÜR 

Yatırım ortaklıkları, yatırımcılar adına portföy yönetirken, portföy yönetim ücreti, genel 

yönetim gideri, finansman gideri gibi faaliyet giderlerine katlanmaktadırlar. Yatırım 

ortaklıklarının katlandıkları bu giderler karşılığında ortakları için ne düzeyde değer 

oluşturduklarının bilinmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle yatırım ortaklıkları yönünden 

etkinliklerinin göreli olarak değerlendirilmesi yatırım ortaklıklarının yöneticileri için olduğu 

kadar potansiyel yatırımcılar için de önemli olmaktadır (Çıtak, 2008: 70). Aşağıda bu amaçla  

yapılmış çalışmalara kısaca değinilmektedir. 

Anderson vd. (2002), çalışmada lineer bir programlama tekniği olan veri zarflama 

analizi ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ölçek etkinliklerini ve teknik etkinliklerini 

ölçmüşlerdir.   Ulusal Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kurumu’ndan elde edilen 1992-1996 

yılarına ait veriler kullanılarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının (GYO), teknik etkin 

olmadıkları ve etkin olmayışın, ölçek getirilerinde başarısız faaliyetler ve yetersiz girdi 

kullanımından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Çalışmada ölçek etkinsizliği nedeniyle tüm 

GYO’larda ölçek için artan getiri uygulamalarında genişleme yoluyla performansın arttığı ileri 

sürülmüştür. Artan borçlanma GYO girdi kullanımını olumsuz şekilde etkilemiştir. Sonuçta 

artan GYO emlak çeşitlendirmesi, ölçek etkinliğini artırmış fakat girdi kullanımı etkinliğini 

azaltmıştır (Anderson vd., 2002: 598). 

Topuz vd. (2005), gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ortalama teknik etkinliğinin 

tahsis  etkinliğinden düşük çıkmasının nedeninin teknik etkinsizliğin fazla olmasından 

kaynaklandığını tespit etmişlerdir. Bunun anlamı GYO’ların girdi kullanımını azaltarak daha 

etkin hale gelebilecekleridir.  Bir diğer bulgu ise saf teknik etkinsizliğin genelde ölçek 

etkinsizliğinden daha yüksek olduğudur. Bunun anlamı ise GYO’ların toplam teknik 

etkinsizliklerinin ölçek etkinsizliğinden daha çok saf teknik etkinsizlikten kaynaklandığıdır. 

Sonuçlar aynı zamanda GYO’ların sayısındaki artış, son birleşme ve konsolidasyon 

faaliyetlerinden dolayı 1990’ların sonundan beri GYO’ların ölçek ekonomilerinin altında 

uygulamalara sahip olduğunu göstermektedir (Topuz vd., 2005: 1961). 

Ambrose vd. (2005) çalışmalarını son yıllardaki çalışmaların üzerine inşa ederek 

büyüme olasılıkları, gelir ve gider ölçümleri, kârlılık oranları, sistematik risk ve sermaye 

maliyetini inceleyerek GYO’larda ölçek ekonomileri analizini yapmışlardır. Çalışma sonucunda 

şirket büyüklüğü ile kârlılık arasında doğrudan bir ilişki bulunmuştur. Yine şirketlerin 

maliyetlerinin düşürülmesi ile artan büyüme olasılığına sahip olduğunu tespit etmişlerdir. 

Çalışmada ayrıca şirket büyüklüğü ile varlık betaları arasında zıt yönlü bir ilişki bulunmuş ve 

tüm sermaye maliyeti ölçümlerinde anlamlı bir şekilde ölçek ekonomileri büyüklüğünün etkisi 
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elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan analizde GYO’larda devam eden büyüme ve birleşme 

faaliyetlerinin etkinlik fırsatları oluşturduğu ileri sürülmüştür (Ambrose vd., 2005: 323). 

Çıtak (2008), 2005 - 2007 dönemini kapsayan çalışmasında VZA ile Türkiye’deki 

menkul kıymet yatırım ortaklıklarının etkinliklerini değerlendirmiştir. Bulgularda 2005-2007 

yılını kapsayan çalışmada menkul kıymet yatırım ortaklıklarının faaliyet etkinsizlikleri saf 

teknik etkinsizlikten ziyade ölçek etkinsizliğinden kaynaklanmakta iken, son dönemde ölçek 

etkinliklerini artırarak daha etkin hale geldikleri ortaya çıkmıştır. Yine bulgulara göre menkul 

kıymet yatırım ortaklıklarının büyük bir çoğunluğu ölçeğe göre artan getiride faaliyet 

göstermektedir. Bu durum, genişlemek suretiyle daha etkin hale gelebileceklerini 

göstermektedir. Ayrıca, büyük menkul kıymet yatırım ortaklıkları küçük olanlardan daha etkin 

durumda olduğu sonucuna varılmıştır. (Çıtak, 2008: 69). 

Zheng vd. (2011), 2009 yılı finansal durum verilerine göre Çin borsasındaki 94 

gayrimenkul yatırım şirketi etkinliğini VZA ile değerlendirmişlerdir. Girdi değişkeni olarak 

kayıtlı sermaye, aktif değeri, çalışan sayısı ve işlem maliyeti kullanılmış, çıktı değişkeni olarak 

gelir ve kâr kullanılmıştır. Analiz sonucunda, toplam etkinlik, saf teknik etkinlik ve ölçek 

etkinliği sırasıyla %78, %84 ve %92 olarak bulunmuştur. Etkin olmayan gayrimenkul yatırım 

şirketlerinin %69’u ölçeğe göre artan getiriye sahiptir ve ölçek artışı ile faaliyet etkinliğinin 

artırılabileceği sonucuna varılmıştır (Zheng vd., 2011: 91). 

Türkmen (2011), 2007-2010 dönemleri arasında BİST’e kayıtlı Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı olarak faaliyet gösteren işletmelerin etkinliklerini Veri Zarflama Analizi ile 

değerlendirmişlerdir. Girdi değişkeni olarak i)genel yönetim gideri,  ii) pazarlama, satış ve 

dağıtım gideri iii) (Toplam Borç-Alınan Sipariş Avansları)/Net Aktif Değer, çıktı değişkeni 

olarak i) net aktif değer, ii) net dönem kârı kullanılmıştır. Çalışmada etkin olan işletmelerin 

sıralamaları incelendiğinde İş GYO, EGS GYO, Atakule  GYO dönem içinde daha iyi olmakla 

birlikte bir istikrar göze çarpmamakta, yıllar içinde farklı işletmelerin sıralamalarının değiştiği 

gözlenmiştir. Ayrıca 2007 yılında dört, 2008 yılında yedi, 2009 yılında dört, 2010 yılında ise 10 

karar biriminin etkinlik değerinin 1 (tam etkin) olduğu saptanmıştır (Türkmen, 2011: 285). 

Seo ve Sharma (2012), 2004-2008 yıllarında ABD’nin büyük borsalarında işlem yapan 

piyasada belirli segmentlere ayrılmış 11 konaklama GYO’nun finansal performansı VZA ile  

değerlendirilmiştir. Analiz sonucuna göre iki GYO’nun diğer şirketlere göre sabit getiriye sahip 

olduğunu, özellikle üst segmente sahip şirketlerin daha fazla etkin oldukları sonucuna 

ulaşılmıştır (Seo vd., 2012: 215). 

Harun vd. (2012), 2007-2009 dönemini kapsayan çalışmalarında Malezya’daki 13 GYO 

şirketinin etkinliğini VZA ile ölçmüşlerdir. Çalışmada faaliyet giderleri, genel yönetim 

giderleri, yönetim ücretleri ve faiz giderleri olmak üzere dört girdi kullanılmıştır. Toplam 

aktifler, toplam gelir ve net aktif değer olmak üzere üç çıktı kullanılmıştır. Çalışma sonuçları 13 

Malezya GYO şirketinin ortalama etkinliği 2007 yılında %66,53 iken 2008’de %67,91 ve 2009 

da ise %74,12 olduğunu göstermektedir. Malezya’daki GYO şirketlerinin çoğunun ekonomideki 

iyileşme nedeniyle etkinliğinin arttığı sonucuna varmışlardır (Harun vd., 2012: 1). 

Wong vd. (2012) çalışmada İran’daki gayrimenkul ve inşaat şirketlerinin etkinlikleri 

VZA ile değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre şirketlerin tamamının teknik, ölçek ve 

toplam etkin oldukları sonucuna varılmıştır. Ancak analiz kapsamındaki şirketler üretimlerinde 

artan maliyetlerden dolayı azalan getiriye sahiptirler. Duyarlılık analiz sonuçları şirketlerin 

ölçek ekonomilerine ulaşamadıklarını göstermektedir (Wong vd., 2012: 392). 
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Aytekin vd. (2015), çalışmada BİST GYO Endeksinde işlem gören şirketlerin finansal 

etkinliklerinin bir VZA modeli olan ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında girdi odaklı Süper 

Aylak Tabanlı Model ile ölçmüşlerdir. Girdi değişkenleri olarak i) genel yönetim gideri, ii) 

finansman gideri, iii) ödenmiş sermaye, çıktı değişkenleri olarak i) net aktif değer, ii) net dönem 

kârı, iii) piyasa değerini içeren 2008-2012 yıllarını kapsayan 5 yıllık döneme ait veriler 

kullanılarak VZA yapılmıştır. Analiz kapsamında 2008 yılında 5 GYO, 2009 yılında 5 GYO, 

2010 yılında 8 GYO, 2011 yılında 8 GYO, 2012 yılında ise sadece 4 GYO etkin bulunmuştur. 

Analiz sonucunda etkin olmayan şirketlerin girdi değişkenlerinden finansman giderlerini 

azaltmak için oto finansman yöntemini kullanmaları gerektiği, genel yönetim giderlerini 

azaltmaları gerektiği, ödenmiş sermayelerin azaltmaları gerektiği, şirket piyasa değerleri ve 

dönem kârlarını artırmaları gerektiği sonucuna varmışlardır (Aytekin ve Kahraman, 2015: 299).  

III. MODEL VE VERİ SETİ 

Türkiye’de faaliyet gösteren GYO listesi Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı Derneğinin (GYODER)  internet sayfasından elde edilmiştir1. GYO etkinliklerinin 

veri zarflama analizi ile değerlendirilebilmesi için belirlenen girdiler ve çıktılara ait veriler, 

Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan  (KAP) elde edilmiştir. GYODER internet sayfasından 

elde edilen listede 31 GYO bulunmakta olup bunlardan Martı GYO verilerine (bilanço ve gelir 

tablosu)  ulaşılamadığından 30 GYO analize dahil edilmiştir.  

Finans sektöründe fon yöneticileri, gider oranı, yönetim giderleri gibi girdileri kontrol 

edebilirken, mevcut girdi düzeyini koruyarak çıktı miktarını artırmak yöneticilerin kontrolü 

dışında olabilmektedir (Çıtak, 2008: 79). Fon performansının VZA ile değerlendirildiği 

çalışmaların büyük bir kısmında girdiye yönelik VZA modellerinin kullanılmasının yaygın 

olması nedeniyle bu çalışmada girdi yönelimli VZA kullanılmıştır. 

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının etkinlikleri ile ilgili  literatür çalışmaları 

incelendiğinde (Ör: Anderson vd. 2002; Türkmen, 2011) girdi olarak genellikle genel yönetim 

gideri, finansman gideri ve başlangıç sermayesi alınırken, çıktı olarak net kâr ve toplam 

varlıklar  alınmıştır. Bu nedenle çalışmamızda da girdi olarak genel yönetim gideri, finansman 

gideri, dönem başı özsermaye ve çıktı olarak net kâr ve toplam varlıklar alınmıştır. Çalışmada 

2015 yılı verileri ile analiz yapılmasının nedeni literatürde   (Örneğin Türkmen, 2011; Aytekin 

ve Kahraman, 2015) tüm yıllarda etkin olan tek bir şirket olmadığı gibi etkinlik sıralamalarında 

da dalgalanmaların olması nedeniyle geçmiş yıllara ait etkinlik sonuçlarının GYO yöneticileri 

ve yatırımcılar  gibi karar vericiler bakımından son yıla ait sonuçlardan daha az 

değerlendirmeye tabi tutulabileceği düşüncesidir. Diğer bir neden ise yıllar itibariyle GYO 

sayıları değişebildiği için karşılaştırılabilecek GYO sayısı da farklı olabilecektir.  

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Girdi ve Çıktı Değişkenleri 

Girdi Değişkenleri Çıktı Değişkenleri 

G1. Genel Yönetim Giderleri Ç1. Aktif Toplamı 

G2. Finansman Giderleri Ç2. Net Kar 

G3. Dönem Başı Özsermaye  

                                                   
1 http://www.gyoder.org.tr (Erişim Tarihi: 06.04.2016) 
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Etkinlik Sınırı en iyi performansı temsil eden girdi-çıktı bileşimini oluşturan 

KVB’lerden oluşan sınırdır. Sınırı belirleyen KVB’ler %100 etkinliğe sahip olurken, sınırda 

olmayan herhangi bir KVB %100 etkinliğin altında bir etkinliğe sahiptir (Budak, 2011: 96).  

Etkinlik değeri 1’e ulaşamayan GYO’lar performanslarını artırabilmek için girdi değerlerinde 

değişikliğe gitmeleri gerekmektedir. Etkin olmayan işletmeler etkinlik değerlerini artırmak için, 

etkin işletmelerden oluşan referans kümelerindeki işletmelerin ağırlık değerlerini dikkate 

almaları gerekir. Karar birim sayısı belirleme kısıtına göre karar birim sayısı en az seçilen girdi 

sayısı m, çıktı sayısı s ise m+s+1 adet olması gerekmektedir (Türkmen, 2011: 279-282). Karar 

birim sayısı en az (girdi sayısı+ çıktı sayısı)x2 olmalıdır. Çalışmada karar birim sayıları (3+2)x2 

=10 olması nedeniyle ve her bir çalışma yılındaki karar birim sayısı 10’dan fazla olduğundan 

kısıtlar çalışmada sağlanmıştır. 2015 yılı için gayrimenkul yatırım ortaklıkları için oluşturulan 

girdi yönelimli CCR ve BCC modellerinde toplam teknik etkinlik ve saf etkinlik ve ölçek 

etkinliği puanları elde edilmiştir. Modelin çözümü için DEA SOLVER programı kullanılmıştır.  

IV. BULGULAR 

BCC girdi yönelimli analiz sonucunda 13 gayrimenkul yatırım ortaklığı etkin iken 17 

gayrimenkul yatırım ortaklığı etkinlik sınırının altında  bulunmuştur. Bu şirketlerden bazılarında 

girdi miktarı artırıldığında artan girdi miktarından daha fazla çıktı elde edilebilecek, yani ölçeğe 

göre artan getiri elde edebilecektir. Bazı şirketler etkinlik sınırında olup ölçeğe göre azalan 

getiriye sahipken bazı şirketler ölçeğe göre sabit getiriye sahip olmaktadır. Etkinlik sınırında 

olup ölçeğe göre sabit, artan ve azalan getiriye sahip olan şirketler Tablo 2’de verilmiş ve 

etkinlik skorları sıralı olarak Şekil 1’de gösterilmiştir.  

Bir karar biriminin teknik etkinliği korunmak şartıyla, ölçeği büyüdüğü zaman 

verimliliğinin artacağı söylenebilir. Bu durum ölçeğe göre artan getiri olarak ifade edilir. Bir 

karar biriminin teknik etkinliğinin korunarak ölçeği küçültüldüğü zaman verimliliğinde artış 

gözlenecektir, bu durum ölçeğe göre azalan getiri olarak ifade edilmektedir (Behdioğlu vd., 

2009: 308). 

Tablo 2.  BCC Girdi Yönelimli Saf Teknik Etkinlikte Ölçeğe Göre Sabit, Artan,   

Azalan Getirilere Sahip Olan Etkin ve Etkin Olmayan Şirketler 

Karar 

Verme 

Birimi 

Etkinlik 

Skoru 

Ölçeğe 

Göre 

Getiri 

Etkin 

Sınıra Göre 

Getirisi 

Karar 

Verme 

Birimi 

Etkinlik 

Skoru 

Ölçeğe 

Göre 

Getiri 

Etkin Sınıra 

Göre 

Getirisi 

AKFGY 0.45 
 

Artan NUGYO 1 Sabit   

AKSGY 1 Azalan   OZKGY 0.98 
 

Azalan 

AKMGY 0.87 
 

Artan OZGYO 1 Sabit   

ALGYO 1 Sabit   PAGYO 1 Sabit   

ATAGY 0.61 
 

Artan PEGYO 0.39 
 

Artan 

AGYO 0.37 
 

Artan RYGYO 0.55 
 

Artan 

AVGYO 0.52 
 

Artan SAFGY 0.73 
 

Azalan 

DZGYO 0.49 
 

Artan SRVGY 0.3 
 

Artan 

DGGYO 0.54 
 

Azalan SNGYO 0.48 
 

Azalan 

EKGYO 1 Artan   TRGYO 1 Artan   

HLGYO 0.81 
 

Sabit TSGYO 0.5 
 

Artan 

IDGYO 1 Artan   VKGYO 1 Sabit   

ISGYO 1 Azalan   YKGYO 0.31 
 

Artan 

KLGYO 0.33 
 

Artan YGGYO 1 Sabit   

KRGYO 1 Sabit   YGYO 1 Sabit   
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Şekil 1:  2015 Yılı GYO Etkinlik Skoru Dağılım Grafiği 

Tablo 3’de ölçeğe göre azalan getiri, GYO’ların kullandıkları girdi miktarındaki artışa 

göre daha az çıktı elde ettiklerini göstermektedir. Ölçeğe göre artan getiri ise GYO’ların 

ölçeklerini büyüterek daha etkin hale gelebileceklerini göstermektedir. 

Saf teknik etkinlik sınırında olan şirketler ile etkinlik sınırından uzakta olan ancak 

etkinlik sınırına yaklaşması için girdi ve çıktı miktarlarında yapılması gereken değişiklikler tutar 

olarak hesaplanmış ancak sayfa kısıtı nedeniyle bu sonuçlar raporlanamamıştır. Bununla 

birlikte, her bir karar verme biriminin girdi ve çıktı değişkenleri açısından potansiyel iyileştirme 

oranları Tablo 3’de verilmiştir.  

Tablo 3. BCC Girdi Yönelimli Saf Teknik Etkinlikte Referans Kümeleri ve Etkin 

Olmayan Şirketlerin Potansiyel İyileştirme Oranları  

KVB 
TOP. 

ETK.  
G1 G2 G3 Ç1 Ç2 KVB 

TOP. 

ETK. 
G1 G2 G3 Ç1 Ç2 

AKFGY 0.45 -55.13 -70.15 -55.13 67.86 0.68 NUGYO 1.00           

AKSGY 0.56 -59.42 -60.70 -44.40 0.00 0.00 OZKGY 0.58 -42.04 -45.86 -42.04 0.00 0.00 

AKMGY 0.86 -65.20 -14.15 -14.15 0.00 0.00 OZGYO 1.00           

ALGYO 1.00       0.00   PAGYO 1.00           

ATAGY 0.55 -70.61 -45.19 -45.19 0.00 0.00 PEGYO 0.39 -61.35 -61.35 -61.35 0.00 999.90 

AGYO 0.36 -63.58 -63.58 -63.58 46.62 0.47 RYGYO 0.55 -45.37 -57.33 -45.37 0.00 45.38 

AVGYO 0.50 -69.63 -49.72 -49.72 243.08 2.43 SAFGY 0.40 -59.87 -61.59 -59.87 0.00 0.00 

DZGYO 0.48 -51.83 -51.83 -51.83 321.50 3.22 SRVGY 0.30 -76.41 -70.41 -70.41 0.00 0.00 

DGGYO 0.49 -50.70 -50.70 -50.70 110.46 1.10 SNGYO 0.40 -59.51 -59.51 -59.51 0.00 545.72 

EKGYO 0.72 -34.51 -27.63 -27.63 378.65 3.79 TRGYO 0.94 -6.00 -54.08 -6.00 0.00 0.00 

HLGYO 0.65 -35.21 -35.21 -35.21 319.06 3.19 TSGYO 0.50 -49.85 -49.85 -49.85 0.00 221.98 

IDGYO 0.60 -44.49 -40.27 -40.27 0.00 0.00 VKGYO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ISGYO 0.83 -17.05 -17.05 -17.05 55.69 0.56 YKGYO 0.29 -79.68 -71.32 -71.32 0.00 68.81 

KLGYO 0.33 -66.69 -66.69 -66.69 100.69 1.01 YGGYO 1.00           

KRGYO 1.00           YGYO 1.00           

Tablo 3’de; G1, Genel Yönetim Giderlerini, G2, Finansman Giderlerini,  G3, Dönem 

Başı Özsermayeyi, Ç1, Aktif Toplamını ve Ç2 ise Net Karı göstermektedir. BCC girdi 

yönelimli analiz sonuçlarına göre, etkin olmayan şirketlerin girdi değişkenlerinden finansman 

giderlerini, genel yönetim giderlerini ile ödenmiş sermayelerini azaltmaları durumunda 

şirketlerin dönem kârlarını önemli ölçüde artırabilme potansiyele sahip olduklarını 

göstermektedir. 
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Tablo 4. BCC Girdi Yönelimli Etkin Şirketlerin Referans Sayıları 

Ölçeğe Göre Getiri Etkin Referans sayısı Toplam 

Ölçeğe göre artan getiri 3 12 15 

Ölçeğe göre sabit getiri 8 1 9 

Ölçeğe göre azalan getiri 2 4 6 

Toplam 13 17 30 

Tablo 5. BCC Girdi Yönelimli Etkinlik Ölçümünde Karar Verme Birimleri Referans Sayısı 

Karar Verme Birimi  Referans Sayısı  Karar Verme Birimi  Referans Sayısı  

AKSGY 2 OZGYO 13 

ALGYO 2 PAGYO 5 

EKGYO 2 TRGYO 9 

IDGYO 2 VKGYO 0 

ISGYO 4 YGGYO 1 

KRGYO 1 YGYO 8 

NUGYO 12     

Bir referans kümesinde yer alan etkin karar birimlerinin referans olarak güçlülüğü, bu 

birimlerin etkin olmayan birimlere ne kadar yoğunlukta referans gösterildiğine bağlıdır 

(Behdioğlu vd., 2009: 304). Tablo 5’de en iyi etkinlik sınırında bulunan şirketler için, daha az 

etkin olan diğer şirketler açısından kaç defa referans alındığına ilişkin bilgi yer almaktadır. 

Tablo 5 incelendiğinde OZGYO 13 referans ile en çok referans alınan GYO’ dur. OZGYO’yu 

sırasıyla NUGYO , TRGYO , YGGYO , PAGYO ve ISGYO izlemektedir.  

Tablo 6’da ALGYO, KRGYO, NUGYO, OZGYO, PAGYO, VKGYO, YGGYO ve 

YGYO’nun görece toplam etkinliklerinin 1 olduğu görülmektedir. Ayrıca, etkin olmayan ancak 

etkinlik sınırına en yakın işletme TRGYO 0.94 etkinlik puanına sahiptir. TRGYO potansiyel 

iyileştirme sonucuna göre genel yönetim giderini (G1) %6, finansman giderini (G2) %54.08 ve 

öz sermayesini de (G3) % 6 oranında azaltılarak iyileştirme yapabileceği anlaşılmaktadır. 

Tablo 6.  CCR Girdi Yönelimli Etkinlikte Etkin Olmayan Şirketlerin Görece Toplam 

Etkinlikleri ve Potansiyel İyileştirme Oranları 

KVB 
TOP. 

ETK.  
G1 G2 G3 Ç1 Ç2 KVB 

TOP. 

ETK. 
G1 G2 G3 Ç1 Ç2 

AKFGY 0.45 -55.13 -70.15 -55.13 0.00 67.86 NUGYO 1.00      

AKSGY 0.56 -59.42 -60.70 -44.40 0.00 0.00 OZKGY 0.58 -42.04 -45.86 -42.04 0.00 0.00 

AKMGY 0.86 -65.20 -14.15 -14.15 28.28 0.00 OZGYO 1.00      

ALGYO 1.00      PAGYO 1.00      

ATAGY 0.55 -70.61 -45.19 -45.19 0.00 0.00 PEGYO 0.39 -61.35 -61.35 -61.35 0.00 999.90 

AGYO 0.36 -63.58 -63.58 -63.58 0.00 46.62 RYGYO 0.55 -45.37 -57.33 -45.37 0.00 45.38 

AVGYO 0.50 -69.63 -49.72 -49.72 0.00 243.08 SAFGY 0.40 -59.87 -61.59 -59.87 0.00 0.00 

DZGYO 0.48 -51.83 -51.83 -51.83 0.00 321.50 SRVGY 0.30 -76.41 -70.41 -70.41 0.00 0.00 

DGGYO 0.49 -50.70 -50.70 -50.70 0.00 110.46 SNGYO 0.40 -59.51 -59.51 -59.51 0.00 545.72 

EKGYO 0.72 -34.51 -27.63 -27.63 0.00 378.65 TRGYO 0.94 -6.00 -54.08 -6.00 0.00 0.00 

HLGYO 0.65 -35.21 -35.21 -35.21 0.00 319.06 TSGYO 0.50 -49.85 -49.85 -49.85 0.00 221.98 

IDGYO 0.60 -44.49 -40.27 -40.27 0.00 0.00 VKGYO 1.00      

ISGYO 0.83 -17.05 -17.05 -17.05 0.00 55.69 YKGYO 0.29 -79.68 -71.32 -71.32 0.00 68.81 

KLGYO 0.33 -66.69 -66.69 -66.69 0.00 100.69 YGGYO 1.00      

KRGYO 1.00      YGYO 1.00      

Tablo 7’de en iyi etkinlik sınırında bulunan şirketler için, daha az etkin olan diğer 

şirketler açısından kaç defa referans alındığına ilişkin bilgi yer almaktadır. Tablo 7 
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incelendiğinde OZGYO 19 referans ile en çok referans alınan işletmedir. OZGYO’yu sırasıyla 

NUGYO, PAGYO, YGYO, ALGYO ve KRGYO izlemektedir.   

GYO etkinliklerinin değerlendirildiği çalışmalarda kullanılan girdi ve çıktılar, araştırma 

dönemleri veya yılları, kollektif yatırım kuruluşlarının türü, araştırmanın yapıldığı ülke finansal 

piyasaları farklılık gösterse de Tablo 2’den görüleceği üzere  (30 GYO’dan 15’i artan getiriye 

sahiptir)  GYO’ların ölçeğe göre artan getiride faaliyet gösterdiği sonucuna varılmaktadır. 

GYODER’in Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2016 yılı 1. Çeyrek dönem verilerinden şirket 

bazında GYO’ların büyüklüklerinin bir göstergesi olan piyasa değerleri elde edilmiş ve 

bunlardan en büyük 10 GYO’nun piyasa değerleri, ilgili şirketlerin etkinlikleri ile 

karşılaştırılmış ve 5’i etkin iken (ikisi artan, ikisi sabit ve biri azalan), 5’i etkinsiz olarak (biri 

artan, üçü azalan, biri sabit) bulunmuştur. Bu sonuç Ambrose vd. (2005) ve  Anderson vd. 

(2002) çalışmalarında büyük GYO’ların genel olarak daha küçük GYO’lardan daha fazla 

toplam teknik etkinliğe sahip oldukları sonucuyla uyumlu değildir. Analiz sonucu büyük 

GYO’ların göreceli olarak küçük GYO’lardan daha fazla toplam teknik etkinliğe sahip oldukları 

ile ilgili kesin bir yargıya varılamadığını göstermektedir.  

Tablo 7. CCR Girdi Yönelimli Etkinlik Ölçümünde Karar Verme Birimleri Referans Sayısı 

Karar Verme 

Birimi  Referans Sayısı 

OZGYO 19 

NUGYO 16 

PAGYO 9 

YGYO 8 

ALGYO 4 

KRGYO 3 

VKGYO 0 

YGGYO 0 

SONUÇ 

Bu çalışmada BIST’e kayıtlı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının (GYO) finansal 

etkinlikleri, parametrik olmayan bir etkinlik ölçüm yöntemi olan Veri Zarflama Analizi (VZA) 

ile toplam teknik etkinlik, saf teknik etkinlik ve ölçek etkinliği bazında   değerlendirilmektedir. 

Çalışmada 30 GYO’ya ilişkin üç girdi ve iki çıktının yer aldığı CCR ve BCC veri zarflama 

modeli girdi yönelimli olarak incelenmiştir. Toplam teknik etkinlik hesaplaması için CCR 

modeli, saf teknik etkinlik için BCC modeli kullanılmıştır.  

Ölçeğe göre değişen getiri durumunda  (BCC) gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin 

değerlendirmede 13 şirketin etkin 17 şirketin etkinsiz olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. 

Etkin olmayan tüm şirketler incelendiğinde hemen hemen hepsinde ortak nokta, genel yönetim 

gideri, finansman gideri ve başlangıç sermayelerinin çok yüksek olduğu ve etkinlik sınırına 

ulaşabilmeleri için azaltılması gerektiğidir. Etkin olarak değerlendirilen şirketlerden üç tanesi 

ölçeğe göre artan getiriye sahipken, sekiz tane GYO ölçeğe göre sabit ve iki tanesi azalan 

getiriye sahip olduğu görülmüştür. Bu durum 13 şirketten 10’unun bulunduğu ölçekte girdi 

kullanımını artırması ile çıktıyı daha büyük oranda artıramayacağını göstermektedir. Diğer 3 

GYO ise artan etkinliğe sahip oldukları için genişlemek suretiyle performansını artırabilecektir. 

Analiz edilen girdi ve çıktı değişkenleri üzerinden etkin olmayan şirketlerin etkin hale 

gelmeleri için işletmelerin girdi ve çıktı değişkenlerinde yapmaları gereken potansiyel 
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iyileştirme oranları CCR ve BBC modellerine göre hesaplanarak etkin olmayan şirketlerin  

özellikle genel yönetim giderleri, finansman giderleri ve dönem başı öz sermaye miktarlarının 

belirlenen oranda azaltmaları, işletmelerin referans alınan etkin seviyeye gelmelerini 

sağlayacaktır.  

GYO etkinliklerinin değerlendirildiği çalışmalarda kullanılan girdi ve çıktılar, araştırma 

dönemleri veya yılları, kollektif yatırım kuruluşlarının türü, araştırmanın yapıldığı ülke finansal 

piyasalarının farklılık gösterse de çalışmamızda da verildiği gibi (30 GYO’dan 15’i artan 

getiriye sahiptir)  GYO’ların ölçeğe göre artan getiride faaliyet gösterdiği sonucuna 

varılmaktadır. GYODER’in Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2016 yılı 1. Çeyrek dönem 

verilerinden şirket bazında GYO’ların büyüklüklerinin bir göstergesi olan piyasa değerleri en 

büyük 10 GYO’nun piyasa değerleri ilgili şirketlerin etkinlikleri ile karşılaştırılmış ve 5 i etkin 

iken (ikisi artan, ikisi sabit ve biri azalan), 5’i etkinsiz olarak (biri artan, üçü azalan, biri sabit) 

bulunmuştur. İlginçtir ki bu sonuç Ambrose vd. (2005) ve Anderson vd. (2002) çalışmalarında 

büyük GYO’ların genel olarak daha küçük GYO’lardan daha fazla toplam teknik etkinliğe sahip 

oldukları sonucuyla uyumlu değildir. Buradan büyük GYO’ların göreceli olarak küçük 

GYO’lardan daha fazla toplam teknik etkinliğe sahip oldukları ile ilgili kesin bir yargıya 

varılamamıştır. Bu çalışmadan sonra yapılacak çalışmalarda farklı girdi-çıktı setleri kullanılarak 

çözülen modellerin sonuçları karşılaştırılarak, girdi çıktılar belirlenebilir. Yine çözülen modeller 

farklı yıllar itibari ile hazırlanarak dinamik bir yapıda sonuçların değişimi izlenebilir.  
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ÜLKELERDEN GİDEN MÜLTECİ SAYILARI ÜZERİNE VERİ MADENCİLİĞİ 

UYGULAMASI 

Ali Mertcan KÖSE* 

Ayça Çakmak PEHLİVANLI** 

 

Özet 

Mülteci; ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle 

zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle 

geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi olarak nitelendirilmiştir. Bu nitelik temel alınarak yapılan 

araştırmalarda mülteci sayıları elde edilmiştir. Elde edilen bu sayılarla beraber, kişilerin mülteci olma 

sebebi üzerine etki ettiğini düşündüğümüz sosyo-ekonomik değişkenler veri setimize eklenmiştir. Bu 

çalışmada kullanılan veri seti 2008-2013 yılları arasında 215 ülkeden giden mültecilerin sosyal-ekonomik 

özellikleri ve kategorize edilmiş mülteci sayılarından oluşmaktadır. K-Yakın Komşu, Naive Bayes ve 

Karar Ağacı gibi yaygın kullanılan veri madenciliği teknikleri ile elde edilen sınıflama oranları 

karşılaştırmalı olarak çalışmamızda yer almıştır. Yapılan çalışmalarda k kat çapraz geçerliliği yapılmış, 

K- Yakın Komşu algoritmasının en iyi sınıflama oranını verdiği görülmüştür. Diğer yöntemlerin 

etkinliğini artırmak için Temel Bileşenler Analizi ile boyut indirgemesi yapılmış, sözü geçen yöntemler 

indirgenmiş veri seti üzerine uygulanarak sınıflama başarısının arttığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Veri madenciliği teknikleri, Temel Bileşenler Analizi 

 

IMPLEMENTION OF DATA MİNİNG TECHNİCS CONSİDERİNG NUMBER OF REFUGEES 

Abstract 

Refugees are people fleeing conflict or persecution. because of their race, religion, nationality, 

membership in a particular social group, or political opinion. Refugees are defined and protected in 

international law, and must not be expelled or returned to situations where their life and freedom are at 

risk. The final refugees numbers used in this study were collected based on the given definition. In 

addition to obtained numbers, we also added socio-economic  variables which affect ‘’ being a refugee’’. 

The data set used in this study includes both socio-economic attributes of refugees from 215 countries 

beetween 2008 and 2013 categorized refugee numbers. We used common data mining techniques such as 

Naive Bayes Decision Trees and K- Nearest Neighborhood classification algorithm in order to compare 

classification ratios. According to our study we obtained best classification ratio with K-Neighborhood 

algorithm with k-fold cross validation. In order to increase the classification success rate, it is also applied 

Principle Component Analysis. As a result of dimension reduction, better classification results were 

observed. 

Key Words: Refugee, Data mining techniques, Principal Compenent Analysis 
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GİRİŞ 

Mülteci Birleşmiş Milletlerin tanımına göre; ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba 

mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku 

taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek 

istemeyen kişi olarak nitelendirilmiştir. Bu nitelik temel alınarak yapılan araştırmalarda mülteci 

sayıları elde edilmiştir. Elde edilen bu sayılarla beraber, ülkelerden mülteci eden kişilerin 

mülteci olma sebebi üzerine etki ettiğini düşündüğümüz sosyal ve ekonomik değişkenler veri 

setimizin oluşmasında etkin bir rol oynamıştır. Bu oluşumda veri madenciliği yöntemleri 

kullanılmıştır. Veri madenciliğine basit bir tanım yapmak gerekirse, büyük ölçekli veriler 

arasından bilgiye ulaşma, bilgiyi bir madenden değerli bir cevheri çıkarıyormuşçasına gün 

yüzüne çıkarma işidir. Veri madenciliği, eldeki verilerden üstü kapalı, çok net olmayan, 

önceden bilinmeyen ancak potansiyel olarak kullanışlı bilginin çıkarılmasıdır.(Kalikov,2006) 

Bu bilgilerin çıkarılması için düzenlenen veri setimiz 2008-2013 yıllarındaki mülteci sayıları ve 

diğer sosyo-ekonomik değişkenler üzerinden belli veri madenciliği tekniklerinin kullanılmasıyla 

sınıflama olasılıklarının bulunması ve karşılaştırılmalarının yapılmasıdır. Ayrıca Sınıflama 

oranlarının yükseltilmesi için bazı uygulamalar yapılmıştır. Mülteci Sayısı ile ilgili değişimi 

göstermek amacıyla Şekil 1 de Dünya haritasında 2008 ve 2013 yıllarındaki mülteci sayıları 

görselleştirilmiştir. Görsele göre bazı ülkelerin renklerinin değişimi net olarak görülmüştür. 

 

Şekil 1. 2008-2013 Mülteci sayısı değişimi 

İLGİLİ ÇALIŞMA  

 Mülteci sayıları ve bununla birlikte etki ettiğini düşündüğümüz değişkenler üzerine 

yapacağımız bu çalışma, 1070 gözlemden oluşan 2008-2013 yılları arasındaki 215 ülkeden 

giden mülteci sayıları ve buna eşdeğer olarak diğer sosyo- ekonomik değişkenlerimizden 

oluşmaktadır. Veri setimizdeki değişkenler Dünya Bankasının veri tabanından elde edilmiştir ve 

Tablo 1 de gösterilmiştir. 
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Tablo1. Veri setinde bulunan değişken sayısı 

Değişken Kodu Değişken Açıklaması 

Country Code Ülke Kodu 

FoodProdIndx Gıda Üretim İndeksi 

InflGDPdflt Gsyih deflatörüne göre Enflasyon Oranı 

GDP_growth Gsyih göre büyüme oranı 

MortltyrteUndr5 5 yaşından küçükler için ölüm oranı 

GDPperCapita Gsyih göre Kişi başına gelir 

Agrcltrlnd Tarımsal alan oranı 

RailLines Tren yolları uzunluğu 

AirTrnsprt Hava taşımacılığı, Dünya çapında tescilli olan taşıyıcıların kalkışları 

Lifeexpect Beklenen yaşam süresi 

Urbnpop Kentsel Nüfus Oranı 

Rrlpop Kırsal Nüfus Oranı 

Unemplyment İşsizlik Oranı 

Lbrforcepart İş gücüne katılım oranı 

Lbrforce İş gücü 

Militaryexp Askeri Harcama oranı 

Refugewasyl Ülke veya sığınma ülkesi tarafında olan Mülteci Nüfus 

Refugeeorigin Ülkelerden giden Mülteci Nüfus 

METOTLAR 

Veri madenciliğinde sıklıkla kullanılan algoritmaların başında sınıflama teknikleri gelir. 

Karar ağaçları algoritması, istatistiğe dayalı algoritmalar, uzaklık matrisine dayalı algoritmalar 

ve yapay sinir ağları sınıflama teknikleri olarak dört ana  başlıktan oluşmaktadır. Bu çalışmada 

karar ağacı, istatistiğe dayalı ve uzaklık matrisine dayalı algoritmalar kullanılarak uygulama 

yapılmış ve uygulama yapılan algoritmalar hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Algoritmaların 

etkinliğini arttırmak için Temel Bileşenler Analizi uygulanarak karşılaştırmalar yapılmıştır. 

Böylelikle tahmini değerlerin elde edilmesi için kullanılacak en iyi analiz yolu belirlenmiştir. 

I-Naive Bayes  Algoritması: 

 Naive Bayes sınıflandırma tekniği, elde var olan, hali hazırda sınıflanmış verileri 

kullanarak yeni bir gözlemin mevcut sınıflarda herhangi birine girme olasılığını hesaplayan bir 

yöntemdir. Bayes kuralına dayalı geliştirilmiş bu algoritma Naive Bayes sınıflandırma tekniği 

olarak adlandırılır.  Bayes teorimi şu şekilde ifade edilir. 

P(𝐶1|𝑥𝑖) =
P(𝐶1|𝑥𝑖) P(𝐶1)

P(𝑥𝑖|𝐶1) P(ℎ1)+𝑃(𝑥𝑖|𝐶2) P(𝐶2)
 

Burada 𝐶1 ve 𝐶2 olarak gösterilen iki ayrı hipotezin, başka bir deyişle iki ayrı sınıfın olduğu 

kabul edilmiştir. P (𝐶1|𝑥𝑖)  𝑥𝑖 ’nin 𝐶1  sınıfında olma olasılığını ifade etmektedir. P( 𝑥𝑖 ), 𝑥𝑖 
değerinin verisetindeki bulunma sıklığı/ sayısıdır. 

Eğer m adet hipotez- sınıf- olduğu düşünülürse bu durumda kural; 

P(𝑥𝑖)=∑ (𝑥𝑖|𝐶𝑗) P(𝐶𝑗)
𝑚
𝑗=1  
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Şeklinde olacak ve bu durumda 𝑥𝑖  nin  𝐶1  sınıfında olma olasılığı aşağıdaki bağıntı ile 

hesaplanır. 

 P(𝐶1|𝑥𝑖) = 
𝑃(𝑥𝑖|𝐶1) 𝑃(𝐶1)

𝑃(𝑥𝑖)
 

Bayes algoritması, öncelikle kendisine verilen öğrenme kümesinde 𝑃(𝐶𝑗) değerini her sınıfın 

verilen öğrenme kümesi içinde bulunma sıklığını hesaplar. Daha sonra, 𝑥𝑖’ler  sayılarak P(𝑥𝑖) 
değeri bulunur. Benzer şekilde herbir sınıfta, herbir 𝑥𝑖  değerinin bulunma sıklığı  P(𝑥𝑖|𝐶1), 
𝐶𝑗’ler içinde 𝑥𝑖’lerin sayılmasıyla elde edilir. 

II-K –En Yakın Komşu Algoritması: 

En sık tercih edilen algoritmalardan birisidir. İngilizce kaynaklarda  K- Nearest 

Neigbour ya da KNN şeklinde ifade edilir. Bu algoritmada sınıflandırma  yapılırken veri 

setindeki her bir gözlemin diğer gözlemlerle olan uzaklığı hesaplanır. Ancak, bir gözlem için 

diğer gözlemden sadece k adedi göz önüne alınır. Algoritmanın isminden anlaşılacağı gibi bu k 

adet gözlem, uzaklığı hesaplanan noktaya diğer gözlemlere kıyasla en yakın olan gözlemdir. 

 Algoritmada k değeri önceden seçilir; değerinin yüksek olması birbirine benzemeyen 

noktaların bir araya toplanmasına, çok küçük seçilmesiyle birbirine benzediği, yani aynı sınıfın 

noktaları oldukları halde, bazı noktaların ayrı sınıflara konmasına ya da o tür noktalar için ayrı 

sınıfların açılmasına neden olur.(Silahtaroğlu,2008:65)  

III-C4.5 (J48) Karar Ağacı Algoritması: 

Verilerin sınıflandırma yöntemlerinden biri karar ağaçları ile sınıflandırma adını 

taşımaktadır. Uygulama istatistikte makine öğrenmesi başlığı altında bir çok karar ağacı 

algoritması geliştirilmiştir. Örneklerden oluşan bir küme kullanılarak karar ağacının oluşmasını 

sağlayan bir yöntemdir. Karar ağaçları akış şemalarına benzeyen yapılardır. Her bir nitelik bir 

düğüm tarafından temsil edilir. dallar  ve yapraklar ağaç yapısının elemanlarıdır. En son yapı 

yaprak, en üst yapı kök ve bunların arasında kalan yapılar ise dal olarak isimlendirilir.(Quinlan, 

1993). Diğer yöntemlerin daha çok kategorize edilmiş verilerde kullanılmasından dolayı bir 

eksiklik oluşmuştur. Bu sebeple sayısal verilerde daha iyi bir sonuç elde etmek amacıyla C4.5 

algoritması geliştirilmiştir.(Özkan,2008:53) 

IV-Temel Bileşenler Analizi: 

Bir diğer adı Karhunen- Loeve metodudur. Türkçesi temel bileşenler analizi olan PCA, 

tanıma, sınıflandırma, görüntü sıkıştırma alanlarında kullanılan, bir değişkenler setinin varyans - 

kovaryans yapısını, bu değişkenlerin doğrusal birleşimleri vasıtasıyla açıklayarak boyut 

indirgenmesi ve yorumlanmasını sağlayan, çok değişkenli bir istatistik yöntemidir. Bu 

yöntemde karşılıklı bağımlılık yapısı gösteren, ölçüm sayısı (n) olan (p) adet değişken; 

doğrusal, dikey (ortogonal) ve birbirinden bağımsız olma özelliklerini taşıyan (k) tane yeni 

değişkene dönüştürülmektedir. PCA, verideki gerekli bilgileri ortaya çıkarmada oldukça etkili 

bir yöntemdir. Yüksek boyutlu verilerdeki genel özellikleri bularak boyut sayısının 

azaltılmasını, verinin sıkıştırılmasını sağlar. Boyut azalmasıyla bazı özellikleri kaybedileceği 

kesindir; fakat amaçlanan, bu kaybolan özelliklerin veri seti hakkında çok az bilgi içeriyor 

olmasıdır.(Yılmaz,Çamurcu ve Doğan,2010:252)   

PCA ayrıca veri içindeki örüntüyü bulmaya çalışır. Bu yüzden örüntü bulma tekniği 

olarak da kullanılabilir. Çoğunlukla verinin sahip olduğu çeşitlilik, tüm, boyut takımından 
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seçilen küçük bir boyut setiyle yakalanabilir. Böylece PCA kullanılarak yapılan boyut küçültme 

işlemleri, daha küçük boyutlu veri setlerinin ortaya çıkmasını sağlar ve böylece yüksek boyutlu 

verilere uygun olmayan teknikler bu veri seti üzerinde rahatça çalışabilir. Verideki gürültüler, 

örüntülerden daha güçsüz olduklarından, boyut küçültme sonucunda bu gürültüler 

temizlenebilir. Bu özellik hem veri madenciliğinde hem de diğer veri analizi algoritmalarında 

özellikle kullanışlıdır. (Yılmaz,Çamurcu ve Doğan,2010:252)   

UYGULAMA 

2008- 2013 yılları arasındaki ülkelerden giden mülteci sayısı ve diğer değişkenlerimizin 

oluşturduğu veri setimiz üzerindeki uygulama WEKA 3.6 programı kullanılarak 

yapılmıştır.(Hall ve ark,2009) Algoritmanın çalışabilmesi için mülteci sayısı kategorize 

edilmiştir. Bu kategorize Tablo 2 de gösterilmiştir.  Kategorize işleminden sonra Weka 3.6 

Programına verilerimiz girilmiştir.  

Tablo 2. Mülteci sayılarına ilişkin kategoriler 

Mülteci sayısı Kategori Adı 

1-10000 A 

10000-50000 B 

50000-100000 C 

100000-500000 D 

500000-1000000 E 

1000000- F 

 

Mülteci sayılarına ilişkin 2008 ve 2013 yıllarına ait Kategorize edilmiş verilerin Görseli şekil 2 

de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2. Mülteci sayılarının 2008 ve 2013 yıllarına ait kategorize edilmiş gösterimi 

Sınıflama Olasılıkları Tablo 3 te gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Sınıflama yöntemlerine ilişkin sonuçlar 

Metot Doğru Sınıf Sayısı Doğru Sınıflama Oranı 

Naive Bayes 642 %67.0146 

C4.5 Karar Ağacı 708 %73.904 

K-yakın komşu 825 %86.1169 

Naive Bayes Sınıflandırma tekniğine göre kategorize edilmiş mülteci sayılarının olasılıkları 

Tablo 4 te gösterilmiştir. 

Tablo4. Naive bayes ile kategorilere göre mülteci sayıları olasılıkları 

Kategori F B A C D E 

Oran 0.01 0.13 0.74 0.04 0.07 0.01 

Metotlara göre Doğru sınıflama oranları, Roc değerleri ve bazı değerlendirme istatistikleri 

olasılıklar Tablo 5 de gösterilmiştir. 

Tablo5. Metotlara ilişkin değerlendirme istatistikleri 

Naive Bayes 

TP 

Rate 

FP 

Rate 
Precision Recall 

F-Measu 

re 

ROC 

Area 
Class 

0.75 0.024 0.281 0.75 0.409 0.933 F 

0.699 0.159 0.393 0.699 0.503 0.86 B 

0.71 0.1 0.953 0.71 0.814 0.753 A 

0.488 0.067 0.247 0.488 0.328 0.778 C 

0.318 0.037 0.389 0.318 0.35 0.798 D 

0.375 0.043 0.068 0.375 0.115 0.698 E 

Weighted 

Avg. 
0.67 0.1 0.796 0.67 0.71 0.773 

 

Karar ağacı 

TP 

Rate 

FP 

Rate 
Precision Recall 

F-

Measure 

ROC 

Area 
Class 

0 0 0 0 0 0.433 F 

0 0 0 0 0 0.49 B 

1 1 0.739 1 0.85 0.497 A 

0 0 0 0 0 0.489 C 

0 0 0 0 0 0.481 D 

0 0 0 0 0 0.399 E 

Weighted 

Avg. 
0.739 0.739 0.546 0.739 0.628 0.493 

 

K-yakın 

komşu 

TP 

Rate 

FP 

Rate 
Precision Recall 

F-

Measure 

ROC 

Area 
Class 

0.583 0.002 0.778 0.583 0.667 0.749 F 

0.886 0.055 0.703 0.886 0.784 0.887 B 

0.874 0.04 0.984 0.874 0.926 0.895 A 

0.805 0.023 0.611 0.805 0.695 0.877 C 

0.818 0.057 0.514 0.818 0.632 0.881 D 

0.375 0.003 0.5 0.375 0.429 0.686 E 

Weighted 

Avg. 
0.861 0.042 0.893 0.861 0.87 0.889  
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Temel Bileşenler yapıldıktan sonraki doğru sınıflama oranları Tablo 6 da ve Tablo 7 de 

gösterilmiştir. 

Tablo6. İndirgenmiş veri ile elde edilen sonuçlar 

Metot Doğru Sınıf Sayısı Doğru Sınıflama Oranı 

Naive Bayes 759 %79.2276 

C4.5 Karar Ağacı 888 %92.6931 

K-yakın komşu 900 %93.9457 

Tablo7. İndirgenmiş veri ile elde edilen sonuçlar 

Naive 

Bayes 

TP 

Rate 

FP 

Rate 
Precision Recall 

F-

Measu 

re 

ROC 

Area 
Class 

0.667 0.003 0.727 0.667 0.696 0.935 F 

0.683 0.072 0.583 0.683 0.629 0.887 B 

0.825 0.136 0.945 0.825 0.881 0.83 A 

0.805 0.053 0.402 0.805 0.537 0.896 C 

0.697 0.043 0.548 0.697 0.613 0.884 D 

0.5 0.016 0.211 0.5 0.296 0.678 E 

Weighted 

Avg. 
0.792 0.115 0.839 0.792 0.808 0.844 

 

Karar 

ağacı 

TP 

Rate 

FP 

Rate 
Precision Recall 

F-

Measure 

ROC 

Area 
Class 

0.75 0.006 0.6 0.75 0.667 0.872 F 

0.846 0.025 0.832 0.846 0.839 0.926 B 

0.984 0.064 0.978 0.984 0.981 0.878 A 

0.61 0.009 0.758 0.61 0.676 0.833 C 

0.788 0.019 0.754 0.788 0.77 0.883 D 

0.125 0.002 0.333 0.125 0.182 0.742 E 

Weighted 

Avg. 
0.927 0.052 0.924 0.927 0.925 0.881 

 

K-yakın 

komşu 

TP 

Rate 

FP 

Rate 
Precision Recall 

F-

Measure 

ROC 

Area 
Class 

0.833 0.003 0.769 0.833 0.8 0.89 F 

0.902 0.022 0.86 0.902 0.881 0.941 B 

0.989 0.02 0.993 0.989 0.991 0.835 A 

0.585 0.011 0.706 0.585 0.64 0.781 C 

0.788 0.018 0.765 0.788 0.776 0.898 D 

0.375 0.006 0.333 0.375 0.353 0.685 E 

Weighted 

Avg. 
0.939 0.019 0.94 0.939 0.939 0.85  

Tablolara göre tekniklerin doğru sınıflama oranları ve bazı istatistikler gösterilmiştir. 

Tablolar ayrıntılı incelendiğinde görülmüştür ki indirgenmiş veri ile elde edilen sonuçlar orijinal 

veri ile elde edilen sonuçlara göre oldukça yüksektir. Özellikle tablo 5 ve tablo 7 

karşılaştırıldığında görülecektir ki,  ROC değerleri indirgenmiş veri ile elde edilen sınıflama 
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sonuçlarında 1’e oldukça yakın bulunmuştur. Bu da sınıflama başarısının önemli bir 

göstergesidir. 

SONUÇ 

Tablo 8.    İndirgenmiş ve İndirgenmemiş değerlerin Karşılaştırma Tablosu 

Metot 

Doğru 

Sınıf 

Sayısı 

Doğru 

Sınıflama 

Oranı 

Metot 
Doğru 

Sınıf Sayısı 

Doğru 

Sınıflama 

Oranı 

Naive 

Bayes 
642 %67.0146 

Naive 

Bayes 
759 %79.2276 

C4.5 

Karar 

Ağacı 

708 %73.904 
C4.5 Karar 

Ağacı 
888 %92.6931 

K-yakın 

komşu 
825 %86.1169 

K-yakın 

komşu 
900 %93.9457 

Mülteci sayıları üzerine yapılan çalışmada veri madenciliği teknikleri kullanılarak 

değişkenlerimiz üzerindeki sınıflama oranları bulunmuştur. Yapılan ilk çalışmada kullanılan 

teknikler üzerinden en iyi sınıflamayı K yakın komşu yöntemi %86.1, C4.5 %74.0, Naive Bayes 

ise %67.0 olarak yapmıştır. Yöntemlerin  etkinliğini artırmak için veri setimiz üzerinde Temel 

Bileşenler Analizi yapıldıktan sonra bir değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirme sonucunda 

%67.0 olan Naive Bayes sınıflandırma oranı Temel Bileşenlerden sonra %79.2 oranına, %74.0  

olan C4.5 algoritmasının  %92.7 ve  %86.1 olan K yakın komşu yöntemi %93.9’ a  yükseldiği 

gözlemlenmektedir. Bu değerlere göre,  tahmini değerlerin daha iyi bir sonuç vermesi açısından 

Temel Bileşenlerin veri setimiz üzerindeki etkinliği arttırdığını söyleyebiliriz. Ayrıca veri 

setimizi oluştruran sosyo-ekonomik değişkenlerin  sınıflama tekniklerine ilişkin  olasılık 

değerlerine göre mülteci sayılarına ilişkin tahmini değerleri yapılabilir. Ve sınıflama oranı 

yüksek olan algoritmanın ülkelerden giden mülteci sayılarına ilişkin tahmin modelinde etkin 

olduğunu söyleyebiliriz.  
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VERİ MADENCİLİĞİNDE SINIFLANDIRMA YÖNTEMİYLE DEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLERE GÖRE MÜŞTERİ SADAKATİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Aslı ÇALIŞ* 

Kamil ÇELİK**  

Cevriye TEMEL GENCER*** 

Özet 

Günümüz piyasa koşullarında müşteri sadakati oldukça önem arz eden bir unsur haline 

gelmiştir. Önceleri üretici ne üretirse tüketici onu tüketirdi, fakat günümüzde tüketici ne isterse 

üretici onu üretmek durumundadır. Çünkü günümüzde bir müşteri için alacağı ürün ya da 

hizmetin birçok muadili bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin en büyük üç GSM 

operatörünü kullanan 454 kişiye, kullandıkları operatörlerle alakalı müşteri sadakat anketi 

uygulanmıştır. Elde edilen veriler Veri Madenciliği (VM) yöntemlerinde-n karar ağaçları ile 

analiz edilmiştir. Uygulamada C 5.0 algoritması kullanılarak, cinsiyet ve yaşa göre müşteri 

sadakatinin ölçülmesi amaçlanmış ve sonuçlar yorumlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: GSM Operatörleri, Müşteri Sadakati, Veri Madenciliği. 

 

EVALUATING THE LOYALTY OF CUSTOMERS ACCORDING TO DEMOGRAPHICS WITH 

CLASSIFICATION METHOD IN DATA MINING 

Abstract 

Under today’s economic conditions, customer loyalty has become an all important 

factor. At first, consumer was consuming what manufacturer produced but today, manufacturer 

produces what consumer wants. Because, there are many equivalent of products which 

customers buy. In this study, customer loyalty survey related to GSM operators was applied to 

454 people who use three biggest GSM operators of Turkey. The analysis was performed by 

using decision trees which are one of the Data Mining method. It was aimed to measure the 

customer loyalty according to gender and age with C 5.0 algorithm and the results were 

interpreted. 

Key words: GSM Operators, Customer Loyalty, Data Mining. 

 

GİRİŞ 

Müşteri sadakati, bir müşteri için alternatiflerinin de olduğu bir ortamda belirli bir 

ürüne, hizmete, satıcıya veya işletmeye yönelik duyduğu, hissettiği, içten bağlılık ve tesadüfi 

olmayan alışveriş eğilimi, arzusu ve eylemi olarak tanımlanmaktadır. (Bayuk ve Küçük, 2007).  
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Türkiye’de en hızlı gelişen sektörlerin başında GSM operatörlüğü gelmektedir. 

Ülkemizde GSM sektörünün doygunluk aşamasına gelmesi ve GSM operatörlerinin hali 

hazırdaki müşterilerinin diğer operatörlerin potansiyel müşterisi olması sektörde rekabetin 

kızışmasına yol açmıştır. Bu nedenle müşteri sadakati GSM operatörleri için önemini artırmıştır. 

Numara değişmeden operatör değiştirme imkânı, operatör değiştirme maliyetlerinin firmalarca 

karşılanması, numarasını taşıyan müşterilere çok daha cazip imkânlar sunulması gibi etmenler 

tüketicilerin operatör değiştirmelerini kolaylaştırmıştır. Bu etmenler firmaların müşterilerini 

ellerinde tutma ve onları sadık müşteriler haline getirmek için yoğun pazarlama faaliyetleri 

yapmalarını gerektirmektedir (Türker ve Türker, 2013). 2005 yılında ABD’de yayınlanan 

Tüketici raporlarına göre, 2004 yılında cep telefonu kullanıcılarının %35’i operatörünü 

değiştirmeyi düşünmüştür (Kim vd., 2006:208). 

Bu çalışmada GSM operatörleri için önem arz eden müşteri sadakatini etkileyen 

faktörler incelenmiştir. Ankara’da yaşayan 454 kullanıcıya GSM operatörlerine yönelik müşteri 

sadakati anketi uygulanmıştır. Elde edilen veriler VM yöntemlerinden çalışmamız için en 

yüksek doğruluk oranına sahip olan C 5.0 algoritması ile analiz edilmiştir.  

I. YÖNTEM 

Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük 3 GSM operatörü müşterilerinin sadakatlerini 

etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla, Ankara ilinde toplam 454 kişi ile hem yüz yüz hem de 

elektronik posta aracılığıyla, anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Ankette gönüllülük esası 

kullanılmış, gönüllü olan katılımcılara anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler C 5.0 algoritması 

ile analiz edilmiştir. 

A. MÜŞTERİ SADAKATİ 

Müşteri sadakati, satın alınacak servis veya ürünün benzer özellikte, fiyatta ve kalitede 

alternatiflerinin bulunmasına rağmen, müşterilerin uzun süreli olarak belirli bir markayı tercih 

etmeleri olarak tanımlanmaktadır (Gülmez ve Dörtyol, 2009). Müşteri sadakati kavramı bir 

ürüne veya hizmete yönelik olabileceği gibi bir şirkete yönelik de olabilmektedir (Bayuk ve 

Küçük, 2007). 

Bu çalışmada öncelikle cevaplayıcılara yaş, cinsiyet, kullanılan GSM operatörleri, bu 

operatörlerin kullanım süreleri ve kullanılan hat türlerine ilişkin sorular sorulmuştur. Anketin 

ikinci kısmında ise müşterilerin algıladıkları hizmet kalitesi neticesinde kendilerinde oluşan 

sadakate ilişkin 7 soru sorulmuştur. Bu ölçek Parasuraman ve diğerlerinin hizmet kalitesini 

ölçmek için geliştirdikleri SERVQUAL modelinin GSM hizmetlerine uyarlanması sonucu 5’li 

likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. Araştırmada kullanılan anket Çiğdem Erk (2009:135)’in 

yüksek lisans tez çalışmasında kullandığı anketin birinci ve üçüncü kısmından oluşmaktadır.  

B. VERİ MADENCİLİĞİ 

Veri madenciliği, büyük miktardaki veriden, anlamlı örüntüler ve kurallar keşfetme 

sürecidir (Linoff ve Berry, 2011). VM, karar destek, pazar stratejisi, finansal tahminler gibi 

birçok alanda uygulanabilir olması nedeniyle son zamanlarda veritabanı kullanıcıları ve 

araştırmacıların önemli ölçüde dikkatini çekmektedir. VM, makine öğrenme, istatistik ve veri 

tabanları alanlarındaki teknikleri birleştirerek, büyük veri tabanlarından faydalı ve değerli 

bilgiyi çıkarmamıza imkân tanımaktadır (Ching ve Pong, 2002). 
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1. Karar Ağaçları   

Karar ağaçları, sınıflandırma ve tahmin için sıkça kullanılan bir veri madenciliği 

yaklaşımıdır. Sinir ağları gibi diğer metodolojilerin de sınıflandırma için kullanılabilmesine 

rağmen karar ağaçları, kolay yorumu ve anlaşılabilirliği açısından karar vericiler için avantaj 

sağlamaktadır (Chien ve Chen, 2008). 

Karar ağaçları; düşük maliyetli olması, anlaşılmasının, yorumlanmasının ve veri 

tabanları ile entegrasyonun kolaylığı, güvenilirliklerinin iyi olması gibi nedenlerden ötürü en 

yaygın kullanılan sınıflandırma tekniklerinden biridir.  

2. C 5.0 Algoritması 

En yaygın kullanılan karar ağacı algoritması Quinlan’ın ID3 algoritmasının geliştirilmiş 

hali olan C4.5 (Quinlan, 1993) algoritmasıdır. C5.0 algoritması ise C4.5’in geliştirilmiş hali 

olup, özellikle büyük veri setleri için kullanılmaktadır. C5.0 algoritması doğruluğu arttırmak 

için boosting algoritmasını kullandığından boosting ağaçları olarak da bilinir. C5.0 algoritması 

C4.5’e göre çok daha hızlı olup, hafızayı daha verimli kullanmaktadır. Her iki algoritmanın 

sonuçları aynı olsa da C5.0 biçim olarak daha düzgün karar ağaçları elde etmemizi 

sağlamaktadır. 

II. BULGULAR 

A. C 5.0 ALGORİTMASI DOĞRULUK ORANI 

Cinsiyet ve yaş değişkenleri için algoritmanın doğruluk oranı Şekil 1’de verildiği gibi 

%89,87 ve %78,85 olarak hesaplanmış olup, algoritma diğer algoritmalara oranla daha yüksek 

doğruluk oranına sahip olduğundan bu aşamadan sonra C 5.0 algoritması ile karar ağacı 

oluşturulmuştur. 

 

Şekil 1. Cinsiyet ve Yaş Değişkenleri için C 5.0 Algoritması Doğruluk Oranı 

B. CİNSİYET DEĞİŞKENİ İÇİN C 5.0 ALGORİTMASI İLE ELDE EDİLEN KARAR AĞACI 

Şekil 2 incelendiğinde, cinsiyet değişkeni için C5.0 Algoritması ile oluşan karar ağacının ilk 

olarak 7. sorudan dallandığı görülmektedir. Yani cinsiyet değişkeni için ağacın dallanmasındaki 

en etkili sorunun  “Rakipleri fiyat avantajı sağlasa bile GSM hizmetlerinden yararlandığım 

işletmeyle çalışmaya devam ederim” olduğu görülmektedir. Anketi uygulayan 454 kişiden 

çoğunlukta olan 163’ü bu soruya “Kesinlikle katılmıyorum” cevabını verirken, azınlıkta olan 

65’i ise “Kesinlikle katılıyorum” cevabını vermiştir.  
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Şekil 2. Cinsiyet Değişkeni İçin Karar Ağacında Oluşan İlk Dal 

7. soruya “Kesinlikle katılıyorum” cevabını verenlerin %55,75’lik çoğunlukla erkeklerden 

oluştuğu görülmektedir. Bu aşamada ağaç dallanmaya “Kullanılan GSM Operatörü” seçeneği 

ile devam etmektedir. Bu kişilerden 38’inin 1 numaralı, 14 kişinin 3 numaralı, kalan 12 kişinin 

ise 2 numaralı GSM operatörünü kullanmakta olduğu görülmektedir. 2 numaralı GSM 

operatörünü kullananlar için karar ağacı dallanmaya “Hat Türü” ile devam etmektedir. Buna 

göre faturasız hat kullananlar bayanlardan, faturalı hat kullananlar ise baylardan oluşmaktadır. 1 

numaralı GSM operatörünü kullananlar için de karar ağacı dallanmaya “Hat Türü” ile devam 

etmektedir. Buna göre faturasız hat kullananların tümü bayan müşterilerden oluşmaktadır. 

Faturalı hat kullananlar için dallanma 6. soru olan “İletişim hizmetlerinden yararlandığım GSM 

işletmesi, konuşma ve mesaj ücretlerini arttırsa da onu kullanmaya devam ederim” ile devam 

etmektedir. Bu soruya çoğunluğun “Kesinlikle katılıyorum” cevabını verdiği görülmektedir 

(Şekil 3).  

 

 

Şekil 3. 7. Soruya “Kesinlikle Katılıyorum” Cevabı Verenler için Karar Ağacı   
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Şekil 4 incelendiğinde 7. soruya “Kesinlikle katılmıyorum” cevabını verenlerin %69,75’lik 

çoğunlukla erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Bu aşamada ağaç dallanmaya 6. soru ile devam 

etmektedir. Buna göre 133 kişilik çoğunluğun “İletişim hizmetlerinden yararlandığım GSM 

işletmesi, konuşma ve mesaj ücretlerini arttırsa da onu kullanmaya devam ederim” sorusuna 

“Kesinlikle katılmıyorum” cevabını verdiği görülmektedir.  

 

 

Şekil 4. 7. Soruya “Kesinlikle Katılmıyorum” Cevabı Verenler için Karar Ağacı 

Şekil 5 incelendiğinde  6. soruya “Kesinlikle katılmıyorum” cevabını verenler için karar 

ağacının 2. soru olan “İletişim hizmetlerinden yararlandığım GSM işletmesini soranlara tavsiye 

ederim” ile dallandığı görülmektedir. Bu soruya “Kısmen katılmıyorum” cevabı verenlerin 

azınlıkta olduğu görülmektedir. Bu kişiler için ağaç “Kullanılan GSM operatörü” sorusu ile 

dallanmayı bitirmektedir. Buna göre 1. ve 3. GSM operatörlerini kullananların erkeklerden, 2. 

GSM operatörünü kullananların ise bayanlardan oluştuğu görülmektedir.%69,75’lik çoğunlukla 

erkeklerden oluştuğu görülmektedir.  

 

Şekil 5. 6. Soruya “Kesinlikle Katılmıyorum” Cevabı Verenler için Karar Ağacı  
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C. YAŞ DEĞİŞKENİ İÇİN C 5.0 ALGORİTMASI İLE ELDE EDİLEN KARAR AĞACI 

Şekil 6 incelendiğinde, yaş değişkeni için C5.0 Algoritması ile oluşan karar ağacının ilk 

olarak “Hat Türü” seçeneğinden dallandığı görülmektedir. Buna göre 25 yaş altındaki kişilerin 

yarısı faturalı, kalan yarısı ise faturasız hat kullanmaktadır. 25-45 yaş arası ve 45 yaş üstü 

kişilerin çoğunluğu faturalı hat kullanmaktadır.  Faturalı hat kullananların %75.29’luk 

çoğunluğu 25-45 yaş arası kişilerden oluşmaktadır.  

 

Şekil 6. Yaş Değişkeni İçin Karar Ağacında Oluşan İlk Dal 

Şekil 7 incelendiğinde  faturasız hat kullananlar için karar ağacının “GSM Kullanma 

Süresi” ile dallanmaya devam ettiği görülmektedir. Buna göre faturasız hat kullananların 

çoğunun GSM kullanma süreleri beş-altı yıldır. Faturasız hat kullanan kişiler arasında GSM 

kullanma süresi dokuz yıl ve üzerinde olan kişiler diğerlerine oranla daha az sayıdadır.  

 

Şekil 7. Yaş Değişkenine Göre Faturasız Hat Kullananlar için Karar Ağacı 

Şekil 8 incelendiğinde  GSM kullanma süreleri beş-altı yıl civarında olanlar için karar 

ağacının “Kullanılan GSM operatörü” ile dallanmaya devam ettiği görülmektedir. Buna göre 

faturasız hat kullananlardan, GSM kullanma süreleri beş-altı yıl olanların çoğunlukla 3. GSM 

operatörünü kullandıkları görülmektedir. Bu gruptaki kişilerden 2. GSM operatörünü kullanan 
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olmadığı gibi, sadece 45 yaş üstü olanların 1. GSM operatörünü kullandıkları da ayrıca 

görülmektedir. 3. GSM operatörünü kullananlar için karar ağacı dallanmaya 7. Soru ile devam 

etmektedir. Buna göre “Rakipleri fiyat avantajı sağlasa bile GSM hizmetlerinden yararlandığım 

işletmeyle çalışmaya devam ederim” sorusuna “Kesinlikle Katılıyorum” cevabını veren kimse 

olmazken, çoğunluğun cevabının “Kesinlikle Katılmıyorum” olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 8. Yaş Değişkenine Göre GSM Kullanma Süreleri için Karar Ağacı 

Şekil 9’dan 7. Soruya “Kesinlikle Katılmıyorum” cevabı verenler için ayırt edici diğer 

sorunun 6. Soru olduğu görülmektedir. Bu gruptaki kişilerin çoğunun “İletişim hizmetlerinden 

yararlandığım GSM işletmesi konuşma ve mesaj ücretlerini arttırsa da onu kullanmaya devam 

ederim” sorusuna “Kararsızım” ve “Kesinlikle Katılıyorum” cevaplarını veren kimse olmazken, 

çoğunluğun “Kesinlikle Katılmıyorum” cevabını verdiği görülmektedir. Bu gruptaki kişiler için 

karar ağacı 4. Soru olan “İletişim hizmetlerinden yararlandığım GSM işletmesi iletişim 

konusunda her zaman ilk tercihimdir” sorusu ile devam etmektedir. Bu soruya çoğunluğun 

“Kısmen Katılmıyorum” cevabını verdiği görülmektedir. 
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Şekil 9. Yaş Değişkenine Göre Kullanılan GSM Operatörü için Karar Ağacı  

Şekil 10 incelendiğinde faturasız hat kullananlardan GSM kullanma süreleri dokuz yıl 

üzeri olanlar için karar ağacının “Kullanılan GSM Operatörü” seçeneği ile dallanmaya devam 

ettiği görülmektedir. Bu gruptaki kişilerin hiçbiri 2. GSM operatörünü kullanmazken, altı 

kişinin 3., kalan sekiz kişinin ise 1. GSM operatörünü tercih ettiği görülmektedir. 1 numaralı 

operatörü kullananlar için karar ağacı dallanmaya 6. Soru ile devam etmektedir. Bu soruya 

“Kesinlikle Katılıyorum” ve “Kısmen Katılmıyorum” cevaplarını veren olmazken, diğer 

cevapların eşit oranda tercih edildiği görülmektedir. 
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Şekil 10. Yaş Değişkenine Göre GSM Kullanma Süresi Dokuz Yıl Üzeri Olanlar için Karar 

Ağacı 

SONUÇ 

Müşteri sadakati, müşterinin algıladığı hizmet kalitesinden ortaya çıkan duygusal bağın 

müşteriler ile ilerletilmesidir (Kandampully, 1998). Bugüne kadar yapılan birçok çalışma 

müşteri sadakatinin sağlanması için müşteri memnuniyetinin çok ciddi bir öneme sahip 

olduğunu ortaya koymuştur (Örn. Hackl vd., 2000, Cassel ve Eklöf, 2001). 

Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren 3 büyük GSM operatörü müşterilerinin 

sadakatlerinin oluşmasındaki faktörlerin VM ile analiz edilmesi amaçlanmıştır.   Cinsiyet 

faktörü göz önünde bulundurulduğunda karar ağacının 7. soru olan “Rakipleri fiyat avantajı 

sağlasa bile GSM hizmetlerinden yararlandığım işletmeyle çalışmaya devam ederim” ile 

dallanmaya başladığı görülmüştür. Dallanma neticesinde kullanıcıların yüksek oranda 

‘’Kesinlikle katılmıyorum’’ cevabını verdiği gözlemlenmiştir. Buradan cinsiyet bağımlı 

değişkeni için ücretlendirmenin müşteri sadakati oluşması sürecinde çok önemli bir kriter 

olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. Fiyat avantajı sağlandığı takdirde kullandığı operatörü 

değiştirmeyi düşünenler için ağacın 6. soru ile dallanmaya devam ettiği belirlenmiştir. Buna 

göre cinsiyet bağımlı değişken olarak ele alındığında, kullandıkları operatörün ücretlendirmeyi 

arttırması durumunda, kullanıcıların büyük çoğunluğunun bu operatörü kullanmaktan 

vazgeçeceğini söylemek mümkündür. 

Yaş değişkeni bağımlı değişken olarak seçildiğinde ise ilk dallanmanın hat türü 

seçeneği ile başladığı ve kullanıcıların büyük bir kısmının faturalı hattı tercih ettiği görülmüştür. 

Faturasız hat kullananlar için ayırt edici değişkenler sırasıyla GSM kullanma süresi ve 

kullanılan GSM operatörü olmuştur. Buna göre GSM kullanma süresi beş-altı yıl civarında 
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olanların çoğunlukla 3. operatörü kullandığı ve bu gruptaki kişilerin fiyat artışı yapıldığı 

takdirde kullandıkları operatörü terk etme eğiliminde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde cinsiyet ve yaş faktörü için en önemli 

kriterin ücretlendirme esaslı olduğu görülmüştür. Buna göre GSM operatörlerinin müşteri 

sadakatini oluşturmak için müşterilerine rakiplerinden daha uygun ücret sunmaları gerektiğini 

söylemek mümkündür. Fakat ülkemizdeki GSM operatörlerinin bu durumun tam aksi bir strateji 

izlediği görülmektedir. Ocak 2016 itibariyle ülkemizdeki GSM operatörleri incelendiğinde hali 

hazırdaki kampanyaların diğer operatörlerden geçiş yapan veya yeni hat alan abonelere, mevcut 

müşterilerden daha uygun fiyatla hazırlanmış olduğu gözlemlenmekte ve bu durumun müşteri 

sadakatini olumsuz etkileyen bir strateji olduğu düşünülmektedir.  
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WITH DATA MINING APPLICATIONS IN FOREST FIRE INVESTIGATION OF THE 

VARIABLES AFFECTING THE FIGHTING TIME 

 Filiz Ersöz* 

Taner Ersöz** 

İbrahim Eser*** 

Mehmet Bayrakdar**** 

 

Abstract 

2014 affecting the fighting while forests in the fire that occurred in Turkey cause was 

investigated by data mining techniques, the impact of the fighting while the "Temperature", 

"Wind Speed", "First Response Time ", " Fire Exit Reason " as significant in fighting time and 

the factors information was revealed. 

Keywords: Fighting Time, Temperature, Wind Speed, First Response Time, Fire Exit 

Reason 

Veri Madenciliği Uygulaması İle Orman Yangınlarında Söndürme Süresini Etkileyen 

Değişkenlerin İncelenmesi 

Özet 

2014 yılında Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarında söndürme süresini etkileyen 

nedenler, veri madenciliği teknikleri ile araştırılmış, söndürme süresine etkisi olan “Sıcaklık”, 

“Rüzgâr Hızı”, “İlk Müdahale Süresi”, “Yangın Çıkış Nedeni” gibi etmenler ile söndürme 

süresi arasında anlamlı bilgiler ortaya çıkartılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Söndürme Süresi, Sıcaklık, Rüzgâr Hızı, İlk Müdahale Süresi, 

Yangın Çıkış Nedeni 

 

GİRİŞ 

Orman varlıklarımızı tehdit eden unsurların en başında orman yangınları gelmektedir. 

Orman yangınları, serbest yayılma eğiliminde olan ve ormanda yaşama birliği içinde bulunan, 

yanabilen canlı ve cansız bütün varlıkları yakarak yok eden ateştir. Yangın geometrik olarak 

büyümekte ve başlangıcında çok az su ile söndürülebilecek bir yangın, dakikalar ilerledikçe zor 

söndürülmektedir. Yangınları büyümeden engelleyebilmek, yangınların vermiş olduğu zararı en 

aza indirecektir. Bu açıdan ilk müdahale süresi çok önemlidir. 
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Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesine rağmen söndürmede kullanılan yeni 

teknolojiler orman yangınlarının halen ülkemizde büyük bir tehlike olmasının önüne geçebilmiş 

değildir. Özellikle son yıllarda yazılı ve görsel medyada karşımıza çıkan teknoloji ve insan 

desteğine rağmen, orman varlıklarımızı ciddi boyutlarda tehdit eden yangınlar, tabii birer afet 

haline dönüşebilmektedir. Bu tabii afet neticesinde ülkemizde her yıl ortalama 10 bin hektar 

orman yok olmakta, yerleşim yerleri zarar görmekte ve can kayıpları yaşanmaktadır.  

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ORMAN YANGINLARININ SON YILLARDAKİ DURUMU 

Dünyanın en geniş ormanlık alanına sahip, Rusya, ABD, Çin ve Brezilya ile birlikte 5 

ülkeden biri olan Kanada, yukarıda ismi geçen ülkeler arasında 3. Sırada olup 3.480.000 

kilometrekare ormanlık alan ile Dünya ormanlarının %10’ una sahiptir. 

2014 yılı itibari ile son 25 yılda, Kanada’da orman yangınları her yıl ortalama 2,3 milyon 

hektarlık alanı yok etmiştir. Son 10 yılda orman yangınları ile mücadele gideri 1 Milyar $ ile 

500 Milyon $ arasında olan Kanada’da yılda ortalama 8500 civarında çıkan orman yangınlarının 

%97’si, gelişmiş ekipmanlar, modern teknoloji, iyi haberleşme ve iyi eğitilmiş işçiler sayesinde 

henüz küçük yangınlar halindeyken söndürülmektedir (NRACAN, http://iesen.nspu.ru/, 2016). 

Kanada, British Columbia eyaletinde, yangınlarla savaşta REMSAT II (Real-Time 

Emergency Management via Satellites) adı verilen bir sistem kullanılmaktadır. Burada yangın 

öncesi, sırası ve sonrasındaki hesaplamalarda uydulardan faydalanılmaktadır. Sistem uydudan 

alınan verilerin aktarımının yanında, tüm ekip ve kaynakların durum ve pozisyonlarını takip 

etmekte, ayrıca haberleşmeyi sağlamaktadır (NRCAN, http://iesen.nspu.ru/, 2016).  

Şekil 1’de Kanada orman yangınlarının yıllara göre dağılımı görülmektedir. 

 

Şekil 17. Kanada’da Orman Yangınlarının Yıllara göre Dağılımı(NRCAN, http://iesen.nspu.ru/, 

2016) 

2.809.000 kilometrekare ormanlık alan ile Dünya sıralamasında 4. Sırada olan Amerika 

Birleşik Devletleri’nde, ormanlık alanların ülke yüzölçümüne oranı yaklaşık olarak %30 

civarındadır. 
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Amerika Birleşik Devletleri İçişleri Bakanlığı verilerine göre orman yangınlarının %90’ı 

atılan sigara izmaritleri, kundaklama, iyi söndürülmeyen kamp ve piknik ateşi gibi insan 

kaynaklı nedenlerden, %10 u ise yıldırım ve yanardağ lavları gibi doğal olaylar sonucu meydana 

gelmektedir. 2006 yılında rekor seviyede olan orman yangınları sonucu 9.873.745 dönüm alan 

yanmıştır. 2014 yılı itibari ile yaklaşık olarak 63.417 orman yangını vakası görülen ABD’ nde 

3.577.620 dönümlük orman arazisi yangın sonucu yok olmuştur (Insurance Information, 

http://www.iii.org/, 2016).  

Şekil 2’de, ABD’nde çıkan orman yangınlarının yıllara göre dağılımı görülmektedir.  

 

Şekil 18. ABD’ nde Orman Yangınlarının Yıllara göre Dağılımı (Insurance Information, 

http://www.iii.org/, 2016). 

Rusya 7.635.000 kilometrekarelik ormanlık alanıyla dünyanın en fazla orman alanına 

sahip ülkesidir. Ormanlık alanlar ülkenin yüz ölçümünün %45,5’ine tekabül etmektedir. Yıllık 

ortalama 20 milyar ruble zararı olan orman yangınları ülkenin en ciddi sorunlarının başında 

gelmektedir. Rusya federasyonu verilerine göre %80’i insan kaynaklı nedenlerden çıkan orman 

yangınları sonucu her yıl ortalama 2.000.000 hektar ormanlık alan yanmaktadır 

(http://tass.ru/info/1121375). 

Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi (ROSSTAT) verilerine göre 1992 yılı başından 

2014 yılı sonuna kadar ülkede, 589.768 orman yangını vakası gerçekleşmiştir. Tablo 1’ de 2005 

ile 2008 yılları arasında Rusya Federasyonu’nda ortaya çıkan orman yangını istatistikleri 

görülmektedir (ROSSTAT, http://www.gks.ru/, 2016). 
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Tablo 32. Rusya Federal Devlet İstatistik Kurumu Orman Yangını İstatistikleri, 2005-2008 

(ROSSTAT, http://www.gks.ru/, 2016). 

 

Dünya Orman varlıkları sıralamasında 7. Sırada yer alan Avustralya, 125.000.000 hektar 

ormanlık alan bulunmaktadır. Orman varlıkları, ülke yüzölçümünün yaklaşık olarak %16’sını 

oluşturmaktadır. Avustralya orman yangınları tarihinde şimdiye kadar kaydedilen en büyük 

orman yangını felaketi, “Siyah Cumartesi” olarak adlandırılan, 173 kişinin hayatını kaybettiği 

ve 450.000 hektar ormanlık arazinin tahrip olduğu 2009 yılında yaşanmıştır. Yine 2014 yılında 

14 Ocak ile 14 Şubat arasında Güney Avustralya ormanlarında meydana gelen yangınlarda 

300.000 hektar ormanlık alan yanmış, 10 kişi hayatını yitirmiştir (Wikipedia, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bushfires_in_Australia, 2016). 

Ülkemiz yüzölçümünün %27,6 sına karşılık gelen orman varlıkları 21.000.000 hektar 

olup %51 i verimli olmakla beraber %49 u imar ve ıslaha muhtaç durumdadır.  

Türkiye, konumu ve iklim özellikleri nedeniyle orman yangınlarının çok kolay 

yaşanabildiği bir coğrafyada yer almaktadır. Ülkemizde Kahramanmaraş’tan başlayarak 

Akdeniz, Ege ve İstanbul’a kadar 1700 kilometre sahil şeridinden 160 kilometre içeriye kadar 

uzanan bölümleri orman yangınları bakımından hassasiyet göstermektedir. 12.000.000 hektarlık 

alanı kapsayan bu alan orman varlıklarımızın %58 ine tekabül etmektedir. Şekil 3’de ülkemizin 

orman yangınlarına ilişkin hassas bölgeleri görülmektedir. 
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Şekil 19. Türkiye Coğrafi Orman Yangını Haritası  

1937 yılından, 2014 yılının sonuna kadar kaydı tutulan toplam yangın sayısı 98.938 adet 

olup, yılbaşına düşen genel ortalama sayı 1.268 adettir. Başlangıçta 600 gibi düşük sayılarda 

görülen orman yangınlarının 1945 ve1946 yıllarında 1.169 ve 1.023 adetlik seviyelere 

tırmandığı görülmektedir. Daha sonraki yıllarda inişli çıkışlı seyir gösteren yangınların 1956-

1973 döneminde 1.000 adedin altında kaldığı, 1981, 1982 ve 1983 yıllarında da bu seviyenin 

altında kalmasına karşılık 1984 den itibaren bir daha inmemek üzere yükselmiştir (Orman Genel 

Müdürlüğü, 2014). 

Aşağıda Tablo 2 ve Tablo 3’ de 2010-2014 yılları arasında ülkemizde ortaya çıkan orman 

yangınlarına ilişkin sayısal veriler görülmektedir. 

Tablo 33. Orman Yangınlarının Çıkış Sebeplerine ilişkin Sayısal Dağılım, 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

02000

2010 2011 2012 2013 2014

Kasıt 146 153 197 260 127

İhmal/Kaza/Dikkatsizli

k
861 1067 936 1419 801

Doğal 281 130 373 258 328

Faili Meçhul 573 604 944 1818 893

Orman Yangınları Sayısı

Kasıt İhmal/Kaza/Dikkatsizlik Doğal Faili Meçhul
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 Tablo 34. Orman Yangınlarında Yanan Alanların Çıkış Sebeplerine Göre Dağılımı 

 

Ülkemizde özellikle turistik bölgelerdeki orman alanları gerek kasıtlı çıkarılan yangınlar, 

gerekse kesilmek suretiyle ortadan kaldırılarak, bu alanlar orman vasfından uzaklaştırılmak 

istenmektedir. Ülkemizde belirli aralıklarla meydana gelen büyük orman yangınlarına karşı 

kapsamlı bir mücadele planı hazırlanmalıdır. Bu planı karşılayabilecek şekilde eksik teçhizat, 

donanım ve diğer ihtiyaçlar en kısa sürede tamamlanmalıdır.  

Veri Madenciliği (Data Mining) büyük miktardaki bilgi yığınları içeresinden anlamlı, 

kayda değer ve gizli kalmış bilgilerin açığa çıkartılması tekniğidir. İstatistik bilimi küçük 

miktardaki örnekler ile anakütle üzerinde tümevarım mantığı ile tahminler yaparken, veri 

madenciliği ise bilgi yığınlarının tamamı ya da tamamına yakın veriler ile tümdengelim 

mantığını kullanarak, daha sonuç odaklı bilgiler ortaya koymaktadır. Bu bağlamda yapılan 

araştırmada, 2014 yılında ülkemizde meydana gelen orman yangınları ve söndürme süresine 

etkisi olan nedenler veri madenciliği teknikleri ile incelenerek ortaya çıkartılmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Bilgi sistemleri üzerinde işlenen bilgi yığınlarının iyi analiz edilebilmesi ve eldeki veriler 

ile problem arasındaki ilişkiyi net bir şekilde ortaya koyabilmek için verilerin anlaşılması 

gereklidir. Verinin kaynağı ve uygun veri tabanı seçimi gibi değerlendirme kriterlerini içeren bu 

aşamada; Orman yangınlarına ilişkin 27 Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait verilerin kayıt altına 

alındığı Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürlüğü veri ambarı OLAP (Off Line 

Analytical Processing) kayıtları incelenerek, 2014 yılında ülkemizde meydana gelen 2.149 

orman yangını vakası değerlendirmeye alınmıştır.  

Veri ambarından alınan verilere ilişkin bilgileri korunarak veriler dönüştürülmüştür. 

Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürlüğü veri ambarından alınan veriler 

dönüştürüldükten sonra  IBM SPSS Statistics 22.0 paket programına aktarılmış, Tablo 4’de 

görüleceği üzere değişkenlerin ölçü ve tiplerine ilişkin bilgiler tanımlanmıştır.  
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Tablo 35. Analizde Kullanılan Değişkenler  

 

Modelin kurulabilmesi ve bilginin kalitesi ile modelin güvenilirliği için veri hazırlama 

önemlidir. Verilerin toplandığı ve aşırı uç değerlerin temizlendiği bu aşamada eksik veriler, 

ortalama ya da regresyon teknikleri ile düzeltilmektedir. Orman Yangınları ile Mücadele Şube 

Müdürlüğü veri ambarı OLAP küplerinden alınan veriler incelenmiş ve veriler modele hazır 

hale getirilmiştir.  

Ülkemizde 2014 yılında meydana gelen 2.149 orman yangını vakasında, söndürme 

süresine etkisi olduğu düşünülen değişkenlere ilişkin verilerden anlamlı bilgiler çıkartmak 

amacıyla yapılan bu araştırmada, IBM SPSS Clementine Client 11.1. paket programı 

kullanılmıştır. Şekil 4’de görüleceği üzere veri madenciliği tekniklerinden, sınıflama temelli 

Chaid ve Neural Network algoritmaları kullanılarak modelleme yapılan çalışmada, giriş 

değişkenleri olarak “Bölge Müdürlüğü”, “İşletme Müdürlüğü”, “İl”, “Yangın çıkış ana nedeni”, 

“Yangın çıkış tâli nedeni”, “Yanan alan”,  “Rüzgâr hızı”, “Rüzgâr yönü”, “Sıcaklık”, “İlk 

müdahale süresi” değişkenleri seçilmiştir. 
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Şekil 20. Söndürme Süresine İlişkin Model   

NEURAL NETWORKS ALGORİTMASI 

Yapay sinir ağları kavramı, beynin çalışma ilkelerinin bilgisayarlar üzerinde 

kurgulanması mantığı çerçevesinde oluşmuş ve ilk çalışmalar beyindeki nöronların 

matematiksel olarak modellenmesi üzerine yoğunlaşmıştır (Efe,2000:89). 

Yapay Sinir Ağları, beynin bir işlevini yerine getirme yöntemini modellemek için 

tasarlanan bir sistem olarak tanımlanabilir. Bir Yapay Sinir Ağları, yapay sinir hücrelerinin 

birbirleri ile çeşitli şekillerde bağlanmasından oluşur. Yapay Sinir Ağları, öğrenme algoritmaları 

ile öğrenme sürecinden geçtikten sonra, bilgiyi toplama, hücreler arasındaki bağlantı ağırlıkları 

ile bu bilgiyi saklama ve genelleme yeteneğine sahip olur (Saraç 2004).  

Doğrusal olmayan problemlerde tahmin yapma açısından istatistiktik uygulamalara göre 

daha kolay ve doğru sonuçlar veren Yapay Sinir Ağları, biyolojik sistemin üstünlüklerini de 

modelleyebilmesi sebebi ile karmaşık problemlerin çözümünde de sıkça kullanılmaktadır 

(Ersöz, 2015). 

CHAID ALGORİTMASI 

Chaid metodu 1980’de Kaas tarafından en iyi bölmeyi hesaplamak için istatistik olarak 

anlamlı bir farklılığın olmadığı, hedef değişkene uyan çiftlerde tahmin değişkeninin olası 

kategori çiftini birleştirmesiyle oluşturulmuştur. 44 En uygun bölümleri seçmek için kullanılan 

entropi veya gini metodu yerine Ki-Kare testi kullanılmaktadır. 45 En iyi bölmeyi hesaplamak 

için tahmin değişkenleri hedef değişkene uyan bir çiftin içinde istatistik olarak anlamlı bir fark 

kalmayıncaya kadar birleştirilmektedir. Chaid ile diğer yöntemler arasındaki en önemli 

farklılıklardan birisi, ID3, C5.0 ve CRT ikili ağaçlar türetirken, Chaid çoklu ağaçlar 

türetmektedir (Türe ve Ark. 2008). 

BULGULAR 

Yöntem olarak kullanılan Chaid ve Neural Network algoritmalarına ilişkin aşağıda Tablo 

5’de görüleceği üzere, ortalama mutlak hatası en az olan Chaid algoritmasının en iyi sonucu 

verdiği söylenebilir. 
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Tablo 36. Algoritmalara İlişkin Hata Oranları 

 

Chaid algoritmasında, söndürme süresine etkisi olan değişkenlerin ilişkisini gösteren 

algoritma Tablo 6’da verilmiştir. 

 

Şekil 21. Söndürme Süresine ilişkin Karar Ağacı 

Tablo 37. CHAID Algoritması ile Söndürme Süresine İlişkin Algoritma 
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Söndürme süresini etkileyen değişkenlere ilişkin karar ağacının ilk dallanma sonuçları 

Şekil 5 ‘de verilmiştir.  

Yapılan çalışmada, 2014 yılında ülkemizde meydana gelen orman yangınlarından %31,9 

ile 687 vaka ortalama 0,05 hektarın altında, %58,9 ile 1.266 vaka ortalama 2 hektar ile 0,05 

hektar arasında, %9,1 ile 196 vaka ise ortalama 2 hektarın üzerinde yer almaktadır. 
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Şekil 22. 0.05 Hektar Altındaki Yanan Alanlar için Söndürme Süresine İlişkin Karar Ağacı 

 

Şekil 6’ya göre 0,05 hektarlık alanda etkili olan orman yangınları için, söndürme süresine ilişkin 

bulgular; 

 ADANA, ISPARTA, KASTAMONU, ZONGULDAK, Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 

yangınla mücadelede, ilk müdahale süresi 14 dakikanın altında ise tahmini söndürme süresi 

3,784 saat bulunmuştur. 

 İlk müdahale süresi 14 dakikadan uzun olduğunda ADANA, ISPARTA,  

KASTAMONU, ZONGULDAK bölgesinde tahmini söndürme süresi 7,538 saat bulunmuştur. 

 AMASYA, ANKARA, BURSA, KAYSERİ, KONYA, KÜTAHYA, TRABZON 

bölgesinde, 28°C hava sıcaklığının altında meydana gelen orman yangınlarında tahmini 

söndürme süresi 1,68 saat bulunmuştur. 

 Hava sıcaklığının 28°C üzerinde olduğu durumlarda, AMASYA, ANKARA, BURSA,  

KAYSERİ, KONYA, KÜTAHYA, TRABZON bölgesinde çıkan orman yangınlarında tahmini 

söndürme süresi 3.023 saat bulunmuştur. 

 ANTALYA, DENİZLİ, ESKİŞEHİR, K.MARAŞ, MUĞLA Bölge Müdürlüğü 

ekiplerinin yangınla mücadelede tahmini söndürme süresi 13,021 saat olmaktadır. 

 ARTVİN, BALIKESİR, MERSİN, ŞANLIURFA Bölge Müdürlüğü, yangınla mücadele 

ekiplerinin tahmini söndürme süresi 8,616 saat olmaktadır. 
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 BOLU, GİRESUN, İZMİR Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangınla mücadelede tahmini 

söndürme süresi 20,077 saat olmaktadır. 

 SAKARYA ve İSTANBUL Bölge Müdürlükleri faaliyet sahası içinde meydana gelen 

vakalarda, yanan alan 0,02 hektardan küçük ise tahmini söndürme süresi 0,7 saat olurken, yanan 

alan 0,02 hektardan büyük ise tahmini söndürme süresi 1,275 saat olmaktadır. 

Şekil 7 ile “0.05 ile 2 Hektar” arasında yanan alanlar için söndürme süresine ilişkin karar 

ağacı aşağıda verilmiştir.   

 

Şekil 23. 0.05 ile 2 Hektar Arasında Yanan Alanlar için Söndürme Süresine İlişkin Karar Ağacı 

Şekil 7’ye göre, 23 °C Hava sıcaklığı altında, 0,05 ile 2 hektar arasında etkili olan orman 

yangınları için, söndürme süresine ilişkin bulgular; 

 ADANA, BOLU, ESKİŞEHİR MERSİN, MUĞLA, İZMİR, Bölge Müdürlüğü faaliyet 

sahası içinde 0,28 hektardan küçük alanlar için tahmini söndürme süresi 18,534 saat 

bulunmuştur. 
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 ADANA, BOLU, ESKİŞEHİR MERSİN, MUĞLA, İZMİR, Bölge Müdürlüğü faaliyet 

sahası içinde  “0,28” hektardan büyük “0,91” hektardan küçük alanlar için tahmini söndürme 

süresi 26,842 saat bulunmuştur. 

 ADANA, BOLU, ESKİŞEHİR, MERSİN, MUĞLA, İZMİR, Bölge Müdürlüğü faaliyet 

sahası içinde 0,91 hektardan büyük alanlar için tahmini söndürme süresi 40,856 saat olmaktadır. 

 AMASYA, ANKARA, ARTVİN BURSA, ERZURUM, GİRESUN, ISPARTA, 

KAYSERİ, KONYA, ZONGULDAK, ŞANLIURFA, bölgelerinde yangınla mücadelede 

tahmini söndürme süresi 8,184 saat olmaktadır. 

 ANTALYA, KASTAMONU, Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, yangınla mücadelede 

tahmini söndürme süresi 15,818 saat olmaktadır. 

 BALIKESİR, DENİZLİ, ELAZIĞ, K.MARAŞ, TRABZON Bölge Müdürlüğü 

ekiplerinin, yangınla mücadelede tahmini söndürme süresi 12,584 saat olmaktadır. 

 KÜTAHYA, SAKARYA, İSTANBUL bölgesinde, yangınla mücadele ekiplerinin 

tahmini söndürme süresi 3,095 saat olmaktadır. 

Şekil 8 ile “0.05 ile 2 Hektar” arasında yanan alanlar için hava sıcaklığının 25°C derece 

üzerinde olduğunda, tahmini söndürme süresine ilişkin karar ağacı aşağıda verilmiştir.  

Şekil 8’e göre, “0.05 ile 2 hektar” arasında etkili olan orman yangınlarında, hava 

sıcaklığının 25°C derece üzerinde olduğunda, tahmini söndürme süresine ilişkin bulgular; 

 Rüzgâr hızının 2 km/sa yâda, 2 km/sa altında olduğu koşullarda tahmini söndürme 

süresi 30,237 saat olmaktadır. 

 Rüzgâr hızının 2 km/sa den büyük olması durumunda, yangının tâli çıkış nedenlerinden, 

anız, elektrik, meçhul, piknik ateşi, sigara, gibi sebeplerle ortaya çıkması sonucunda, yanan alan 

0,28 hektar altında ise tahmini söndürme süresi 36,464 saat bulunmuştur. Yanan alan 0,28 

hektar üzerinde ise tahmini söndürme süresi 16,891 saat olmaktadır. 

 Rüzgâr hızının 2 km/sa den büyük olması durumunda, yangının tâli çıkış nedenlerinden, 

avcılık, diğer, doğal/yıldırım, kundaklama, lokomotif, çoban ateşi, çöplük, gibi sebeplerle ortaya 

çıkması sonucunda, yanan alan 0,5 hektar altında ise tahmini söndürme süresi 21,08 saat dir. 

Yanan alan 0,5 hektar üzerinde ise tahmini söndürme süresi 34,892 saat olmaktadır. 
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Şekil 24. 25°C Üzerindeki İklim Koşullarında 0,05-2 Hektar Arasında Yanan Alanlara İlişkin 

Karar Ağacı 

 

 

Şekil 25. 2 Hektar Üzerinde Yanan Alanlar için Söndürme Süresine İlişkin Karar Ağacı 

Şekil 9’a göre, 2 hektar üzerindeki alanda etkili olan orman yangınları için söndürme 

süresine ilişkin bulgular; 
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 2 hektar üzerinde ortaya çıkan orman yangınlarında bütün bölgeler için, ilk müdahale 

süresinin 14 dakikadan az olması durumunda tahmini söndürme süresi 65,715 saat olurken, ilk 

müdahale süresinin 14 dakikadan uzun olması durumunda tahmini söndürme süresi 36,653 saat 

olmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Veri Madenciliği teknikleri ile 2014 yılında Türkiye’de meydana gelen orman 

yangınlarında, söndürme süresine etkileri olan değişkenler incelenmiş, orman yangınlarında 

söndürme süresini etkileyen, hava sıcaklığı, rüzgâr hızı,  ilk müdahale süresi ve yangın çıkış 

nedeni gibi sebeplerin, yangının yayılma alanı ve söndürme süresini büyük ölçüde etkilediği 

gözlenmiştir. 

Yangınlarda ilk müdahale süresi oldukça önemli bir etkendir. Yapılan araştırmada, ilk 

müdahale süresinin, ortalama 2 hektardan büyük alanlarda çıkan orman yangınlarında, ilk 

müdahale süresinin 14 dakikadan uzun yâda kısa olması söndürme süresini 36 ile 65 saat 

arasında değiştirmektedir. 

İklim koşulları orman yangınlarının ortaya çıkması ve söndürme süresine etki eden 

koşulların başında gelmektedir. Araştırmada 23°C, 25°C ve 28°C de söndürme süresine ilişkin 

farklılıklar gözlenmiştir. Hava sıcaklığının 28°C altında yâda üzerinde olması, Amasya, Ankara, 

Bursa Kayseri, Konya, Kütahya ve Trabzon, Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı içerisinde, 

ortalama 0,05 hektarlık alanlarda ortaya çıkan orman yangınlarının, söndürme süresini 1,68 ile 

3,023 saat arasında etkilemektedir. 

Rüzgâr hızı, yangının yayılma hızı ve söndürme süresini etkileyen en önemli sebeptir. 

Araştırmada, ortalama hava sıcaklığının 25°C üzerinde olduğunda, rüzgâr hızının 2 km/saat 

üzerinde yâda altında olması, söndürme süresini 12,703 saat ile 30,237 saat arasında 

değiştirmektedir. 

Orman yangınlarının etkili olduğu alanlar ile söndürme süresi arasında büyük bir ilişki 

vardır. Araştırmada, Adana, Bolu, Eskişehir, Mersin, Muğla ve İzmir, Bölge Müdürlüğü orman 

sınırları içerisinde ortalama 0,28 hektar ile 2 hektar arasında etkili olan orman yangınları, hava 

sıcaklığının 23°C altında olduğu koşullarda, söndürme süresi 26,842 saat ile 40,856 saat 

arasında değişmektedir. 
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YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI DERGİLERİNİN SOSYAL AĞ ANALİZİ YÖNTEMİYLE 

İNCELENMESİ  

Tuğba KIRAL ÖZKAN* 

Selçuk ALP** 

Özet  

Yöneylem araştırması alanında yayınlanmış makalelerin incelenmesi, söz konusu alan yazında 

akademik/bilimsel gelişiminin izlenmesi, bilgi ağ yapılarının biçimleri ve bilgi akışının gözlenmesi 

açısından önemlidir. Bu çalışma da, 2015 yılı Science Direct elektronik veri tabanında taranan dergilerde 

yayınlanmış olan makalelerin araştırma konularının ve yazarlarının çalıştıkları üniversitelerin ülkeleri 

arasındaki yöneylem araştırması bilgi ağ yapısının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmada 

bağlantıların tanımlanması ve yorumlanmasında uygun bir yaklaşım olan sosyal ağ analizi kullanılmıştır. 

Bu amaçla UCINET ve Netdraw programlarından yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda diğer ülkeler ile en 

çok ortak çalışma yapan ülkenin Çin olduğu, ayrıca ABD’nin de ağdaki diğer düğümlere en yakın düğüm 

olduğu gözlenmiştir. Terimler arası ilişkilerde, sezgisel teriminin, ağdaki diğer düğümlere en yakın 

düğüm olarak merkezi düğüm konumunda olduğu gözlenmiştir. Ülkeler ve terimler arasındaki ilişkiler 

incelendiğinde ise Çin’nin ve ABD’nin en çok tedarik zinciri ile İngiltere ve Almanya’nın ise stokastik 

terimi ile ilişkili olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Ağ Analizi, Yöneylem Araştırması  

STUDY OF OPERATIONS RESEARCH JOURNALS USING THE SOCIAL NETWORK ANALYSIS 

Abstract 

Studying the articles published on operations research is critical for keeping track of 

improvements both academically and scientifically in the said area as well as examining the 

structures of data networks and data transfers. Looking deeper into the operations research data 

network structure between the articles published at journals scanned from 2015 Science Direct 

electronical database and the countries in which the universities of the authors of the said 

articles are currently located is the main purpose of this study. Social network analysis which is 

a proper approach in defining and interpreting connections has been used in this study. For this 

purpose, UCINET and Netdraw applications have been used. When this study concluded, it has 

been revealed that China conducted the most studies in cooperation with other countries. It has 

also observed that USA is the node closest to all other nodes in the network. In the relationship 

between terms, intuitive term is seen to be the central node owing to being the closest node to 

other nodes in the network. When the relationship between the terms and the countries is looked 

upon, it is seen that while China and USA are related to ‘supply chains’ when England and 

Germany are related to the term ‘stochastic’. 

Keywords: Social Network Analysis, Operations Research 
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GİRİŞ  

Sosyal ağ, bir ya da birden fazla ilişkiyle birbirine bağlanmış, dolayısıyla toplumsal bir 

bağ oluşturan bireyler anlamına gelmektedir (Borgatti ve Everett, 1997:243). Ağ yapılarının 

içinde yer alan varlıklar arası ilişkilerin çeşitli bilimsel yöntemler aracılığı ile ayrıntılı olarak 

incelenmesi sonucu elde edilen verilerden anlamlı sonuçlar türetilmesi yaklaşımı Sosyal Ağ 

Analizi (SAA) olarak tanımlanmaktadır. SAA, araştırma konuları ve kurumlar arası iş birliği ile 

bilimsel bir toplulukta bilgi ağ yapılarının biçimleri ve bilgi akışı hakkında önemli bilgiler veren 

bir yöntemdir (Butts, 2008:13).  

Ağ kavramının köklerinin sosyoloji ve antropolojide olmasına rağmen son yıllarda 

sosyal ağ yapılarının analiz edilmesi için geliştirilen yeni teknikler, farklı disiplinlerden de bu 

yaklaşıma ilgi göstermesine neden olmuştur (Karagöz ve Kozak, 2014: 49).  

İletişim halindeki topluluklar, her bireyin ağdaki diğer bireylerle zayıf ya da güçlü ilişki 

kurabildiği Sosyal Ağlar olarak ele alındığında, bireylerin ağdaki etkisinin ortaya çıkarılması 

için SAA, güçlü bir yöntem olarak kabul edilmektedir (Gülpınar, 2013: 333). 

Yöneylem araştırması alan yazını incelendiğinde çalışmaların genellikle optimizasyon 

yöntemlerin uygulanmasına yönelik olduğu görülmektedir. Ancak makalelerin matematiksel ve 

istatistiksel yöntemlerle incelenmesiyle oluşturulan çalışmalar alan yazındaki gelişimi anlamak, 

niş alanları tespit etmek, düşünce yapısının gücünü ve gelişimi ortya koymak açısından 

önemlidir (Turgut ve Begenirbaş, 2016: 330). Bu çerçevede yöneylem araştırması alanyazınının 

bilgi ağ yapısının ortaya çıkarılması, bağlantıların tanımlanması ve yorumlanmasında uygun bir 

yaklaşım olan sosyal ağ analizi kullanılmıştır. 

LİTERATÜR 

Sosyal ağlarla ilgili yapılan ilk çalışmalar 1800’lü yıllara dayanmaktadır. Bu dönemde 

Tönnies, sosyal grupların; birbirleriyle inanç ve değer yargılarını paylaşan kişisel gruplar 

olabileceği gibi kişiye bağımlı olmayan, resmi ve araçsal bağlantılarla da var olabileceğini; 

Durkheim ise sosyal ağlara bireyci olmayan bir yaklaşım getirerek, topluluğun sosyal etkilerinin 

bireylerin sosyal etkileri toplamından daha farklı olduğunu ileri sürmüştür. 1853 yılında Comte, 

bir sosyal sistem içerisindeki insanların ilişkili olduğunu ifade etmiştir. SAA, asıl gelişimini ise 

1930’larda farklı alanlarda bağımsız olarak yapılan çalışmalarla göstermiştir. Warner’ın 1932 

yılındaki iki farklı çalışmasında, gruplar arasındaki resmi olmayan bağlantıların, takımların ve 

ilişkilerin etkisinin anlaşılabilmesi için, verilerin grafik olarak sunulması, sosyal desenlerin ve 

yapısal analizlerin yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. 1936 yılında Lewin 1936, sosyal 

güçlerin çatışmasının bir fonksiyonu olarak açıkladığı  grup davranışlarını incelemiştir. 

Radcliffe ve Brown 1937 yılındaki çalışmalarında, çeşitli ders notlarında, sosyal ilişkilerin nasıl 

oluşturulduğu ve bir sosyal sistemde insanların nasıl belli bir düzende organize olduklarını 

açıklamışlardır. 1965 yılında White, sosyal bilimlerden birçok önemli kavramı alarak, sosyal ağ 

analizinin matematiksel olarak ifade edilmesini ve modelleme tekniğini geliştirmiştir. 

Granovetter  1974’deki çalışmasında, insanların nasıl iş bulduklarını araştırmıştır. Özellikle, 

insanların sahip oldukları resmi olmayan sosyal bağlantıları aracılığıyla, iş fırsatları hakkında 

bilgiye nasıl ulaştıklarını incelemiştir. Wellman 1977 yılında farklı disiplinlerdeki çalışmaları 

daha tutarlı bir alanda toplamaya yardımcı olan uluslararası Sosyal Ağını kurmuştur. 1970’lerin 

sonuna kadar sosyal ağlar çok dağınık çalışma alanı olarak görülmüştür. 70’lerden 80’lere 

girilirken, modern SAA’ne bir geçiş olmuştur (Aydoğan, 2012: 4). 
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Son dönemde bireyler ya da birimler arasındaki ilişkileri SAA ile inceleyen birçok 

çalışma bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir. 

Otamış ve Yüzbaşıoğlu (2015) çalışmalarında, SAA yaklaşımını kullanarak Antalya 

ilinde uluslararası medikal turizm sektöründe yer alan hastanelerin küresel işbirliği ve 

yenilikçilik performanslarını ve büyüme trendini ölçmeyi amaçlamışlardır. 

Argan (2014) çalışmasında, Türkiye’deki mobil telefon markaları bakımından bir 

şikâyet sitesinin tüketiciler arasındaki şikâyet haritasının geliştirilmesini ortaya koymuştur. 

Araştırma sonuçları ürün değişimi, garanti, işletim sistemi, şarj, hoparlör, sinyal ve ürün 

iadesinin tüketici şikâyetlerinde önemli bağlantı noktaları olduğunu ortaya konulmuştur. 

Karagöz ve Kozak (2014) çalışmalarında Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi 

özelinde turizm bilgi ağının yapısını ve kurumsal iş birliğinin düzeyini incelemişlerdir. Ağ 

yapıyı tanımlamak ve yapılar arasındaki bağlantıları incelemek için SAA kullanılmıştır. Çalışma 

sonucunda, turizm bilgi ağının disiplinler arası bir yaklaşımdan ziyade daha merkezi olma 

eğiliminde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kurumsal iş birliği açısından ise üniversiteler 

arasındaki iş birliği oranının oldukça düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Gülpınar (2013) çalışmasında, Türk telekomünikasyon piyasasında müşteri kaybını 

Yapay Sinir Ağları ile tahmin etmek ve müşteri iletişim ağını SAA yardımıyla analiz etmiş ve 

kaybedilme riski olan müşterilerin ağdaki konumlarını ve etkilerini incelemiştir. 

Karagöz ve Yüncü (2013) çalışmalarında, SAA ile 1991-2010 yılları arasında 

Türkiye’de üretilen doktora tezlerinde ele alınan araştırma konularının incelenerek turizm bilgi 

ağ yapısının ortaya çıkarılması ve yıllar içerisindeki değişimini incelemişlerdir. 

Bakioğlu ve Banoğlu (2013) çalışmalarının amacını öğretmenlikte kariyer basamakları 

uygulaması ve kariyer basamaklarına ilişkin öğretmen görüşlerinin öğretmenlerin söz konusu 

duygu, düşünce, görüşleri ile okuldaki sosyal iletişim ağ yapıları arasındaki ilişkinin özgün bir 

yöntemle analiz edilmesi olarak ifade etmişlerdir. Bu amaç için SAA yaklaşımını 

kullanmışlardır. 

Al vd. (2012)  çalışmalarında Hacettepe Üniversitesi’nin atıf dizinlerine ilk yayınının 

girdiği yıl olan 1968 yılından 2009 yılına kadar olan yayınları çeşitli bibliyometrik özellikleri 

açısından incelenmiş, elde edilen bibliyometrik veriler SAA yöntemiyle değerlendirilmiştir. 

METODOLOJİ 

SAA, sosyal yapıyı aktörlerden (düğümlerden) ve aktör çiftlerini birbirine bağlayan 

ilişki kümelerinden oluşan bir ağ olarak görerek, sosyal yapıyı ve etkilerini inceler (Gürsakal, 

2009: 184). Bir başka tanımla sosyal ağ analizi, aktörler (bireyler, nesneler ya da kurumlar) 

arasındaki ilişkilerin sayısallaştırılarak sunulmasını sağlayan bir yöntemdir (Argan, 2014: 54).  

SAA’da ağ yapılarının incelenmesinde alt gruplar ve bileşenleri ayrıntılı olarak analiz 

edilebilmektedir. Bu nedenle sosyal ağ analizi yaklaşım bir konudaki araştırmaların 

özelliklerinin sunumu ile bilginin görselleştirilmesine olanağı sağladığından araştırma 

alanındaki konuların ayrıntılı incelenmesinde en uygun yaklaşım olarak görülmektedir (Karagöz 

ve Yüncü, 2013: 211). 

Ağ analizinin diğer yaklaşımlar ile arasındaki temel fark, aktörlerin kişisel 

özelliklerinden çok, aktörler arasındaki ilişkilere odaklanmasıdır (Gülpınar, 2013: 337). 
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Sosyal Ağlarının gösteriminde, genellikler çizge (graphs) ve matris gösterimi 

kullanılmaktadır (Edwards, 2010: 11). Komşuluk matrisi (adjacency matrix), her satırın ve her 

sütunun bir düğümü temsil ettiği matrise denir. Ağda, n tane düğüm varsa, komşuluk matrisi 

nxn boyutlu kare bir matristir (Gülpınar, 2013: 337). 

Sosyal Ağlarda ilişkiler, “yönlü” ve “yönsüz” olabilmektedir. İlişki yönlü olduğunda Ai 

ve Aj aktör çifti, Aj ve Ai aktör çiftinden farklıdır. Diğer bir ifade ile Ai’nin Aj ile olan ilişkisi, 

Aj’nin Ai ile olan ilişkisinden farklıdır. Yönsüz ilişkide ise, Ai ’nin Aj ile olan ilişkisi, Aj’nin Ai 

ile olan ilişkisine eşittir. Sosyal Ağ, ilişkilerin yönünün yanı sıra, ağırlığını da gösterebilir. 

Komşuluk matrisinin i. elemanı ile j. elemanı arasında var olan bir ilişkinin gücünün sayısal bir 

değer ile gösterilmesi sonucunda ‘’ağırlıklı ağlar’’ meydana gelmektedir (Gülpınar, 2013: 337). 

SAA çalışmalarında bazı kavramlar yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bunlardan en 

önemlisi merkezilik (centrality) kavramıdır.  Merkezilik kavramına ilişkin farklı ölçümler 

bulunmaktadır. En sık kullanılanlar derece merkeziliği (degree centrality), yakınlık merkeziliği 

(closeness centrality) ve arasındalık merkeziliği (betweenness centrality)’dir (Otte ve Rousseau, 

2002: 442). Bir düğümün gücü, merkezilik ölçüleri ile orantılıdır (Gülpınar, 2013: 338). 

Derece merkezliği (degree centrality), bir aktörün diğer aktörlere olan bağlantı sayısını 

ifade eder (Gülpınar, 2013: 338). d(i), i. düğümün derece merkeziliği (degree centrality) ifade 

ettiğinde matematiksel olarak aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır (Otte ve Rousseau, 2002: 443). 

 

( ) ij

j

d i m           (1) 

ve  i j  düğümleri arasında bağlantı var ise 1ijm  ; bağlantı yoksa 0ijm  ’dır (Otte ve Rousseau, 

2002: 443). 

Yakınlık merkeziliği (closeness centrality), sosyal bir ağda, bir düğümün diğer 

düğümlere ne kadar yakın olduğunun belirlenebilmesi için geliştirilmiştir. Düğümlerin yakınlık 

merkeziliği, onların diğer tüm düğümler için en kısa patika mesafelerinin bir fonksiyonudur. 

Düğümler arasındaki bağlantıların zayıf ya da kuvvetli olmaları yakınlık merkeziliği ile 

ölçülebilir. Yakınlık merkeziliği dij, i’den j’ye jeodezik mesafeyi (ağ boyunca bir köşeden 

diğerine ulaşmak için geçilmesi gereken düğümlerin en küçük sayısı) göstermek üzere aşağıdaki 

gibi hesaplanmaktadır (Gülpınar, 2013: 338). 

1
i

ij

j

C
d




            (2) 

Bir aktör için yüksek yakınlık, söz konusu aktörün az sayıda yolla, diğer aktörler ile 

ilişkili olduğu anlamına gelmektedir. Yakınlık ve mesafe, aktörlerin diğer aktörlerle ne kadar 

hızlı etkileşim kurabildiklerini gösterir. Bir Sosyal Ağ içerisinde yakınlık merkeziliği yüksek 

düğümlerin fikirleri, topluluk içerisindeki diğer düğümlere, daha yüksek ortalama uzaklığa 

sahip diğer düğümlerin fikirlerinden daha hızlı bir şekilde ulaşmaktadır (Gülpınar, 2013: 338). 

Arasındalık merkeziliği (betweenness centrality) ölçüsü, doğrudan bağlantılı olmayan 

iki düğüm arasındaki ilişkinin diğer düğümler nasıl tarafından kontrol edildiği ya da nasıl 

yönlendirildiği ile ilgilenir. Arasındalık merkeziliği, bir ağdaki aşırı bilgi değişimi ya da kaynak 

akışının kontrolünün önemli bir göstergesidir (Gülpınar, 2013: 339). 
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Arasındalık merkeziliği, i

stn , s’den t’ye i’den geçen jeodezik yolların sayısı (en kısa 

patika mesafesi); 
stg  s‘den t’ye jeodezik yolların sayısını göstermek üzere, aşağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır (Gülpınar, 2013:339). 

i

st

i

st st

n
B

g
            (3) 

SAA uygulamalarında, ağın hub ve otoritelerinin belirlenmesi ve ağın yoğunluğunun 

bilinmesi de önemlidir. Bir ağda çıktı bağlantıları çok olan düğümlere hub, girdi bağlantıları çok 

olan düğümlere ise otorite adı verilmektedir. Yoğunluk ise, ağdaki mevcut bağlantı sayısının 

olası bağlantı sayısına oranını ifade etmektedir (Hoppe ve Reinelt, 2010: 602). Diğer bir 

ifadeyle yoğunluk, bir ağda bağlantı sayısının, ağda olabilecek en yüksek bağlantı sayısına 

yakın olup olmadığını gösteren bir ölçüdür. Yoğunluk 0 ile 1 arasında bir değer alabilir. Ağdaki 

hiçbir düğümün diğer diğer düğümler ile bağlantısı yoksa yoğunluk değeri 0’a; ağın tüm 

düğümlerinin birbirine bağlantılı olduğu durumda ise yoğunluk 1’e eşittir (Gülpınar, 2013: 339). 

Yoğunluk değeri 1 olan diğer bir ifade ile ağdaki tüm düğümler diğer tüm düğümler ise 

bağlantılı ise tamamlanmış (tam) bir ağ söz konusudur (Otte ve Rousseau, 2002: 443).  

YÖNTEM 

SAA belirli bir alanda araştırma konuları, yazarlar ve kurumlar arası ilişkilerin 

incelenmesi, bağlantıların tanımlanması ve yorumlanmasında uygun bir yaklaşım olarak 

gösterilmektedir (Karagöz ve Yüncü, 2013: 210). Çalışmada Yöneylem Araştırması alanında 

yayınlanan dergilerde makalelerin araştırma konuları, yazarların çalıştıkları üniversitelerin 

ülkeleri arasındaki ilişkilerin incelenmesinde, bağlantıların tanımlanması ve yorumlanmasında 

uygun bir yaklaşım olan sosyal ağ analizi kullanılmıştır. 

Çalışmanın verileri, Sciencedirect elektronik veri tabanında isminde “operation 

research” ifadesi yer alan dergiler taranarak elde edilecektir. Söz konusu “Operations Research 

Letters, Operations Research Perspectives, Operations Research for Health Care, Computers & 

Operations Research, European Journal of Operational Research, International Transactions in 

Operational Research ve Surveys in Operations Research and Management Science” 

dergilerinde 2015 yılında yayınlanan 1079 makalenin anahtar kelimeler ve yazarların çalıştıkları 

üniversitelerin bulundukları ülkeler incelenmiştir.  

Makaleyi hazırlayan yazarların bağlı oldukların kurumların ülkeler, aralarında ilişki 

bulunan ülkeler olarak değerlendirilip, bu ülkelerarasındaki ilişki bağı bir arttırılacak şekilde 

komşuluk matrisi oluşturulmuştur. Örneğin bir bildiri de Çin ile Amerika Birleşik Devletleri 

üniversitelerinde çalışan yazarlar birlikte çalışmışsa oluşturulan matristeki ilgili bağ sayısı bir 

arttırılmıştır. 

Anahtar kelimelere ilişkin matris oluşturulurken, anahtar kelimelerde yer alan 25 terim 

belirlenmiş ve terimlere arasındaki ilişkin matrisi, ülkeler arası ilişki matrisine benzer şekilde 

oluşturulmuştur.   

Oluşturulan tablolar Excel Makro ile satır ve sütunlarda terimler/ülkeler, satır ve 

sütunların kesiştiği hücrelerde bu terim ve ülkelerin aynı bildiride bulunma sıklığı şeklinde bir 

matrise dönüştürülmüştür. Oluşturulan matrisler UCINET programına aktarılarak derece, 

yakındalık ve arasındalık merkeziliği ölçüleri hesaplanmıştır. Netdraw yazılımıyla da ağın 

görsel çizimi yapılmıştır.  
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BULGULAR 

Çalışmada ilk olarak makale yazarlarının çalıştıkları üniversitelerin bulundukları ülkeler 

arasındaki sosyal ağ yapısı incelenmiştir.  

Şekil 1 incelendiğinde en çok ortak çalışma yapan ülkenin Çin, ABD ve İngiltere 

olduğu, Arjantin, Botsvana, Endonezya ve Sırbistan’nın ise farklı ülkelerle ortak çalışma 

yapmadığı gözlenmektedir. 

 

Şekil 26. Ülkeler arası ilişkiler 

Ülkeler arasındaki ilişkilerin sosyal ağ analizi ile incelenmesi sonucunda elde edilen 

merkezilik ölçüleri aşağıdaki Tablo 1 de sunulmuştur.  

Tablo 38.Ülkeler arası ilişkilerde merkezilik ölçüleri 

Ülke Derece Ülke Yakınlık Ülke Arasındalık 

Çin 6.414  ABD 72.034 ABD 13.741 

ABD  5.871 Fransa 66.667 Fransa 8.954 

İngiltere  3.080  Kanada 66.667 İngiltere 8.514 

Almanya 2.459 İngiltere 66.102 Kanada 7.161 

Kanada  2.271 Almanya 63.277 Çin 4.804 

İtalya 2.260 Çin 60.734 İtalya 3.431 

Fransa 2.138 Avustralya 57.910 Almanya 3.266 

İspanya 1.972 İtalya 57.627 Hollanda 2.851 

Türkiye 1.872 Hollanda 55.367 Avustralya 2.363 

Avustralya 1.772 Portekiz 54.802 Norveç 1.934 

Hollanda  1.473 İspanya 54.802 İspanya 1.902 

İran 1.340 Hindistan  51.130 İran 1.879 
*Normalize edilmiş ilk 12 ülke listelenmiştir. 

Tablo 1’deki derece merkeziliği değerleri incelendiğinde diğer ülkeler ile en çok ortak 

çalışma yapılan ülkenin Çin olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile Çin’deki üniversitelerde 

çalışanların diğer ülkelerdeki üniversite çalışanları ile yüksek sayıda birlikte çalışma yaptığını 

göstermektedir. Çin’i Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya ve Kanada 
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izlemektedir. Türkiye’nin ise en çok ortak çalışma yapan ülkeler arasında onuncu olduğu 

gözlenmektedir. 

Yakınlık merkeziliği değerleri incelendiğinde, Amerika Birleşik Devletleri ağdaki diğer 

düğümlere en yakın düğüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Yakınlık derecesi yükseldikçe ağdaki 

diğer düğümlere daha az bağlantı ile ulaşılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’ni Fransa, 

Kanada, İngiltere ve Almanya izlemektedir.  

Arasındalık merkeziliği değerleri incelendiğinde ise birbirleri ile çalışmayan ülkeler ile 

ortak çalışan ülkeler sıralamasında ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri’nin yer aldığı bunu 

sırasıyla Fransa, İngiltere, Kanada ve Çin’nin takip ettiği gözlenmektedir.  

Çalışmada incelenen makalelerin anahtar kelimelerinde yer alan önceden belirlenmiş 25 

terim arasındaki ilişki ağı aşağıda verilmiştir.  

 

Şekil 27. Terimler arası ilişkiler 

Şekil 2 incelendiğinde, diğer terimlerle en çok çalışılan terimin “stokastik” olduğu, 

“doğrusal programlama” ve “travelling” terimleri ile ortak çalışma yapılmadığı görülmektedir. 

Terimler arasındaki ilişkilerin SAA ile incelenmesi sonucunda elde edilen merkezilik ölçüleri 

Tablo 2’de sunulmuştur.  
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Tablo 39.Terimler arası ilişkilerde merkezilik ölçüleri 

Terim Derece Ülke Yakınlık Ülke Arasındalık 

Stokastik 10.769 Sezgisel 72.927 Sezgisel 9.419 

Sezgisel 9.375 Stokastik 65.972 Network 7.842 

Çizelgeleme 8.333 Network 64.583 Stokastik 5.195 

Robust 7.639 Tedarik Zin. 64.583 Simülasyon 4.957 

Tedarik Zin. 7.292 Simülasyon 64.583 Çizelgeleme 4.047 

Simülasyon 6.944 Markov 64.583 Markov 3.359 

Çok Amaçlı 6.250 Çizelgeleme 62.500 Tamsayılı Pr. 3.153 

Network 5.903 Taşıma 60.417 Tedarik Zin. 2.444 

Markov 5.903 Tamsayılı Pr. 57.639 Quadratic 1.798 

Tamsayılı Pr. 4.861 Optimizasyon 56.250 Robust 1.654 

Taşıma 4.167 Robust 53.472 Oyun 1.341 

Genetik 3.819 Çok Amaçlı 53.472 Çok Amaçlı 1.122 
*Normalize edilmiş ilk 12 terim listelenmiştir. 

Tablo 2 de yer alan derece merkeziliği değerleri incelendiğinde, diğer terimler ile en çok 

ortak çalışmada anahtar kelimelerde kullanılan terim “Stokastik” terimi olarak görülmektedir. 

Diğer bir ifade ile “stokatik” terimi ile diğer terimler makaleler de yüksek sayıda birlikte 

kullanılmıştır. “Stokastik” terimini sezgisel, çizelgeleme, robust ve tedarik tinciri terimleri 

izlemektedir.   

Yakınlık merkeziliği değerleri incelendiğinde ise “sezgisel” terimi, ağdaki diğer 

düğümlere en yakın düğüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile merkezi düğüm 

durumundadır. Sezgisel terimini sırasıyla stokastik, network, tedarik zinciri ve simülasyon takip 

etmektedir.  

Arasındalık merkeziliği incelendiğinde de birlikte kullanılmayan terimler ile ortak 

kullanılan terim “sezgisel” terimidir. Bunu network, stokastik, simülasyon ve çizelgeleme takip 

etmektedir. 

Çalışmada incelenen ülkeler ve makalelerin anahtar kelimelerinde yer alan önceden 

belirlenmiş 25 terim arasındaki ilişki ağı aşağıda verilmiştir.  
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Şekil 28. Ülkeler ve Terimler arası ilişkiler 

Şekil 3 ve Tablo 3 incelendiğinde Çin’nin anahtar kelimelerinde en çok geçen terimin 

tedarik zinciri, çizelgeleme ve çok amaçlı terimi kullanılırken Amerika Birleşik Devletleri’nde 

tedarik zinciri, stokastik ve simülasyon terimleri kullanılmıştır. İngiltere’de ise ilk sırada 

stokastik yer alırken ardından kuadratik ve genetik terimleri takip etmiştir. Almanya’da da 

stokastik terimi ilk sırada bu terimleri çizelgeleme ve genetik terimleri takip etmiştir. 

Türkiye’de ise genetik, tamsayılı programlama ve network terimleri incelenmiştir.  

Tablo 40. Ülkeler ve Terimler Arası İlişkiler 

Ülke 1. Terim 2. Terim 3. Terim 

Çin Tedarik Zinciri Çizelgeleme Çok Amaçlı 

ABD Tedarik Zinciri Stokastik Simülasyon 

İngiltere  Stokastik Quadratic Genetik 

Almanya Stokastik Çizelgeleme Genetik 

Kanada Network Simülasyon Tedarik Zinciri 

İtalya Genetic Robust Stokastik 

Fransa Çizelgeleme Çok Amaçlı Genetic 

İspanya Sezgisel Çizelgeleme Tamsayılı Prog. 

Türkiye Genetik Çok Amaçlı Tamsayılı Prog. 

Avusturalya Robust Tamsayılı Prog. Network 

Norveç Kuyruk Simülasyon Kuadratik 
İran Çok Amaçlı Tedarik Zinciri Sezgisel 

*Normalize edilmiş ilk 12 ülke listelenmiştir. 
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SONUÇ  

Çalışmada Science Direct elektronik veri tabanında yayınlanan yöneylem araştırması 

alanına ilişkin makaleler incelenmiş, araştırma konuları ve yazarların üniversitelerinin 

bulunduğu ülkelerin ağ yapısı ortaya konulmuştur. Böylece çalışmada alan yazında hangi 

ülkelerin birlikte makale yazdığı, hangi ülkelerin diğer ülkeler arasında bağlayıcı bir rol 

üstlendiği ve hangi ülkelerin merkezde olduğunu tespit etmek amaçlanmıştır. Ayrıca hangi 

yöneylem araştırması terimlerinin birlikte kullanıldığı, hangi terimlerin diğer terimler arasında 

bağlayıcı olduğu ve hangi terimlerin diğer terimlerle birlikte kullanılmadığını gözlemlemek 

amaçlanmıştır. Bu sayede alan yazında hangi ülkelerin öncü olduğu ve hangi terimlerin daha 

fazla kullanıldığı ortaya konulmuştur. Böylece yöneylem araştırması alanında hangi konularda 

eksik olduğu ve ülkeler arasında farklı birlikteliklerin kurulabileceği konusunda yol gösterici 

olabileceği düşünülmüştür. Bunlara ek olarak yayınlarla ilgili yöneylem araştırması bilgi ağ 

yapısının ortaya çıkması, yol haritalarının oluşturulmasında ve bilimsel araştırma sürecinin 

anlaşılmasında, araştırmacılara yeni bakış açıları kazandırması ve literatürün gelişim sürecine 

yönelik ipuçları vermesi beklenen katkılar arasında yer almaktadır. 

Bundan sonra yapılacak çalışmalara öneri olarak, Yöneylem Araştırması ile ilgili ulusal 

ve/veya uluslararası kongreler, çalışmada kullanılan yöntemle incelenerek bu konudaki 

akademik yazınında kullanılan değişkenlerin ağ yapısı daha genel bir şekilde ortaya konulabilir. 

Yine uluslararası yıllar itibari aynı yöntem ile bir araştırma yapılarak Yöneylem Araştırması 

akademik yazınının hangi yönde ilerlediği ortaya konulabilir. 
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