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PETROL FİYATLARI-HİSSE 
SENEDİ FİYATLARI İLİŞKİSİ: BİST 

SEKTÖREL ANALİZ

ÖZ| Petrol fiyatlarındaki değişim sıklıkla hisse senedi 

fiyatlarındaki dalgalanmaları anlamak için önemli 

bir faktör olarak düşünülmektedir. Petrol fiyatları ile 

hisse senedi piyasası arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda 

çalışma söz konusudur. Literatürdeki çalışmaların çoğu petrol 

fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisini 

toplulaştırılmış veri seti ile analiz etmiştir. Petrol fiyatları ile 

hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi sektör bazında inceleyen 

çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul 

(BİST) kapsamındaki sektörlere ilişkin hisse senedi fiyatları 

ile petrol fiyatı arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkiyi 2005-

2013 dönemine ait günlük veri setini kullanarak incelemektir. 

Çalışmada Granger nedensellik testi çoğu alt sektörler için hisse 

senedi fiyatlarından petrol fiyatlarına doğru bir nedensellik 

ilişkisi olduğunu göstermiştir. 
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ABSTRACT | Changes in oil prices are frequently 
considered as an important factor for understanding 

fluctuations in stock prices. There are numerous studies that 
investigate the relationship between oil prices and stock market.  
Many studies in literature have analyzed the causal relationship 
between oil price and stock returns by using aggregated data. 
There are few studies that examine the relationship between 
oil prices and stock prices at sector specific level. The purpose 
of this paper is to investigate the long run and short run 
relationship between oil prices and stock prices for BIST at the 
sector specific level by using daily data for the period 2005-
2013. In this study, the Granger causality test shows strong 
evidence that the causation runs from stock prices to oil prices 
for many sectors.   
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1. GİRİŞ

Birincil enerji kaynaklarından biri olan petrol ekonomi üzerinde önemli etkilere sahiptir. 
Bu etkilerden ilki, petrolün pek çok sektör tarafından vazgeçilmez bir girdi olarak kullanılması 
dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. Önemli bir maliyet unsuru teşkil ettiği için petrol fiyatlarındaki 
değişim yakından takip edilmelidir. Petrol fiyatlarındaki artış özellikle petrol ithal eden 
ülkelerin dış ticaret dengesinde önemli değişimlere yol açmakta ve sermaye akışını petrol 
ithalatçısı ülkelerden ihracatçı ülkelere doğru yönlendirmektedir. Petrol fiyatlarındaki artış 
firmaların üretim maliyetlerini artırarak genel fiyat düzeyinin yukarı doğru hareket etmesine 
neden olmaktadır. Petrol fiyatlarındaki artış maliyet enflasyonu yaratarak satın alma gücünün 
zayıflamasına, satın alma gücündeki azalma ise toplam talebin kısılmasına ve yatırımların 
olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Enflasyonist baskı merkez bankaları tarafından 
genellikle faiz artırımı ile kontrol edilmektedir. Faizlerdeki artış hisse senedi yatırımcılarını 
hazine bonosu ve tahvile yönlendireceği için hisse senedine olan talebin azalmasına ve böylece 
hisse senedi fiyatlarının düşmesine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, petrol fiyatlarındaki 
dalgalanmalar ekonomide risk ve belirsizlik yaratarak ekonomik birimlerin beklentilerini 
olumsuz etkilemektedir.

Petrolün ekonomi üzerindeki bir diğer etkisi, yatırımcıların çeşitli alternatif yatırım 
araçlarının yanı sıra petrolü de bir yatırım aracı olarak değerlendirmeleri itibariyle ortaya 
çıkmaktadır. Ekonomik birimler yatırım kararlarını verirken aynı zamanda petrol fiyatlarını da 
yakından takip ederler. Genel anlamda ekonomik aktivite ve hisse senedi piyasası üzerinde çeşitli 
kanallardan önemli etkilere sahip olması ve alternatif yatırım aracı olarak değerlendirilebilmesi 
nedeniyle petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların piyasa aktörleri tarafından yakından izlenmesi 
gerekmektedir.

Özellikle 1973 yılında yaşanan petrol şoku sonrasında petrol fiyatlarının reel ekonomik 
aktivite üzerindeki etkisi son derece önem verilen ve üzerinde sıklıkla durulan konuların 
başında gelmeye başlamıştır. Hamilton (1983)’un çalışmasını izleyerek çok sayıda araştırmacı 
petrol fiyatlarının ekonomik aktivite üzerindeki etkisini incelemiştir. Petrol fiyatlarının hisse 
senedi piyasası üzerindeki etkisi ilk olarak Jones ve Kaul (1996) ve Huang vd. (1996) tarafından 
ele alınmıştır. Jones ve Kaul (1996), petrol fiyatlarındaki değişimin ABD, Kanada, Japonya ve 
İngiltere’de savaş sonrası dönemde çıktı ve reel hisse senedi getirileri üzerinde olumsuz etkileri 
olduğunu göstermişlerdir. Huang vd. (1996), petrol fiyatlarının ABD ekonomisi üzerinde önemli 
bir rolü olduğu yönündeki literatürden yola çıkarak petrol fiyatlarındaki değişimin hisse senedi 
fiyatlarındaki değişim ile yüksek düzeyde bir korelasyona sahip olacağını ifade etmişlerdir. Eğer 
petrol ve hisse senedi piyasaları etkin ise her bir piyasa diğer piyasalardaki bilgi şoklarına hızlı 
bir biçimde tepki göstererek petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları eş zamanlı hareket edecektir. 
Jones ve Kaul (1996) ve Huang vd. (1996)’ni izleyerek petrol fiyatlarının hisse senedi fiyatları 
üzerindeki etkisini inceleyen çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir.
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Petrol fiyatlarının hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisine verilen bu ilgiye rağmen 
konuyu hisse senedi piyasasında işlem gören firmaların ait oldukları sektörler itibariyle ele 
alan sınırlı sayıda çalışma söz konusudur. Çeşitli sektörlerin petrol fiyatlarından çok farklı 
mekanizmalar üzerinden etkilendiği dikkate alınırsa petrol fiyatlarındaki değişim karşısında 
sektörlerin homojen olmayan tepkilerini ortaya koymak portföy risk yönetimi açısından 
son derece önemlidir (Li vd., 2012: 1952). Bu nedenle bu çalışmada Türkiye’de BİST tüm 
endeksi, dört ana sektör ve çok sayıda alt sektör kapsamında hisse senedi fiyatları ile petrol 
fiyatları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla 2005-2013 dönemine ilişkin günlük veri seti 
kullanılarak eş bütünleşme ve nedensellik analizleri kapsamında hisse senedi fiyatları ve petrol 
fiyatları arasındaki uzun ve kısa dönem dinamikleri incelenmiştir.

Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde öncelikle petrol fiyatları ve hisse senedi piyasaları 
arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaları kapsayan literatür kısmı yer almaktadır. Daha sonra 
çalışmada kullanılan veri seti ve ekonometrik yöntem tanıtılarak bulgulara yer verilmiştir. Son 
olarak analizlerden edinilen bulgular değerlendirilmiştir.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Petrol fiyatları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışmalardan biri 
Jones ve Kaul (1996)’a aittir. Jones ve Kaul (1996), petrol fiyatlarındaki değişimin ABD, Kanada, 
Japonya ve İngiltere’de savaş sonrası dönemde çıktı ve reel hisse senedi getirileri üzerinde 
olumsuz etkilerinin söz konusu olduğunu göstermişlerdir. Bir diğer çalışma Huang vd. (1996) 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Huang vd. (1996), bazı Amerikan petrol şirketlerine ilişkin hisse 
senedi getirileri ile petrol fiyatları arasında önemli bir ilişki olduğunu, ancak S&P 500 gibi genel 
piyasa endeksleri ile petrol fiyatları arasında önemli bir ilişkinin olmadığını tespit etmişlerdir.

Gelişmiş ülkelerin hisse senedi piyasaları ile petrol fiyatları arasındaki etkileşimi 
inceleyen çalışmalardan biri Kaneko ve Lee (1995)’nin çalışmasıdır. Kaneko ve Lee (1995), ABD 
ve Japonya için petrol fiyatları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi inceleyerek petrol 
fiyatlarındaki değişimlerin Japon hisse senedi piyasası üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu 
ortaya koymuşlardır. Aynı şekilde Sadorsky (1999), petrol fiyatındaki değişimin S&P 500 hisse 
senedi getirilerini etkilediğini tespit etmiştir. Faff ve Brailsford (1999), petrol fiyatları ile hisse 
senedi getirileri arasındaki ilişkiyi 24 sektör bazında inceleyerek Avustralya’da petrol fiyatları ile 
petrol ve gaz ve çeşitlendirilmiş ürün sektörlerinin hisse senedi getirileri arasında pozitif; kağıt 
ve ambalaj ile ulaştırma ve bankacılık sektörlerinin hisse senedi getirileri arasında ise negatif 
ilişki olduğunu saptamışlardır. Park ve Ratti (2008) ise ABD ve 13 Avrupa ülkesi için petrol 
fiyatları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi inceleyerek petrol fiyat şoklarının hisse 
senedi getirileri üzerindeki etkisinin önemli olduğunu, diğer ülkelerin aksine Norveç’te petrol 
fiyatları ile hisse senedi getirileri arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermişlerdir. Odusami 
(2009), petrol şoklarının ABD’de hisse senedi getirileri üzerinde doğrusal olmayan negatif bir 
etkisi olduğunu belirtmiştir.
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Petrol fiyatları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi gelişmekte olan ülkeler bazında 
inceleyen çalışmalardan biri Hammoudeh ve Eleisa (2004)’ya aittir. Hammoudeh ve Eleisa 
(2004), Bahreyn, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasından sadece 
Suudi Arabistan için petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasında karşılıklı ilişki olduğunu 
saptamışlardır. Maghyereh (2004), Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 22 gelişmekte olan ülke 
için petrol fiyat şoklarının hisse senedi getirileri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığını, 
bu ülkelerdeki hisse senedi getirilerinin petrol fiyat şoklarına rasyonel bir tepki vermediğini 
ortaya koymuştur. Aynı şekilde Al-Fayoumi (2009), Türkiye, Tunus ve Ürdün menkul kıymetler 
borsalarına ilişkin hisse senedi getirileri ile petrol fiyatındaki değişim arasındaki ilişkiyi 
inceleyerek bu ülkelerde petrol fiyatlarındaki değişimin hisse senedi getirileri üzerinde herhangi 
bir etki yaratmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Narayan ve Narayan (2009), petrol fiyatlarının 
Vietnam’daki günlük hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini araştırarak hisse senedi fiyatları, 
petrol fiyatları ve nominal döviz kurlarının uzun dönem ilişkiye sahip olduğunu tespit 
etmişlerdir. Bunun yanı sıra, Arouri ve Rault (2009), Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi 
olan ülkelerden Suudi Arabistan için petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasında çift yönlü 
nedensellik ilişkisi olduğunu saptamışlardır. Diğer üye ülkeler için hisse senedi fiyatlarındaki 
değişimlerin petrol fiyatlarındaki değişimin nedeni olmadığı fakat petrol fiyatlarındaki şokların 
hisse senedi fiyatındaki değişimlerin nedeni olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Chittedi (2012), 
petrol fiyatları ile Hindistan menkul kıymet borsasına ilişkin hisse senedi fiyatları arasındaki 
uzun dönem ilişkiyi inceleyerek hisse senedi fiyatlarındaki değişimlerin petrol fiyatlarındaki 
değişimler üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu ortaya koymuştur. Adaramola (2012), petrol 
fiyatlarının Nijerya hisse senedi getirileri üzerindeki dinamik etkisini araştırarak kısa dönemde 
petrol fiyatlarının hisse senedi getirileri üzerinde pozitif, uzun dönemde ise negatif bir etkinin 
söz konusu olduğunu belirlemiştir.

BRIC ülkeleri (Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya) için petrol fiyatları ile hisse senedi 
getirileri arasındaki etkileşimi inceleyen Ono (2011), petrol fiyatındaki değişimlerin reel hisse 
senedi getirilerini Çin, Hindistan ve Rusya için pozitif etkilediği sonucuna varmışlardır. Le 
ve Chang (2011) ise Japonya, Singapur, Kore ve Malezya için petrol fiyatları ile hisse senedi 
getirileri arasındaki ilişkiyi araştırarak ülkeden ülkeye petrol şoklarının hisse senedi getirileri 
üzerindeki etkisinin önemli ölçüde farklılık sergilediğini ifade etmişlerdir. Özellikle, hisse 
senedi getirilerinin petrol fiyatlarına karşı Japonya’ da pozitif, Malezya’da negatif, Güney Kore 
ve Singapur’da ise belirsiz tepkiler verdiğini saptamışlardır.

Türkiye için petrol fiyatları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi inceleyen 
çalışmalardan biri İşcan (2010)’a aittir. İşcan (2010), petrol fiyatları ile BIST100 hisse senedi fiyat 
endeksi arasında herhangi bir ilişki olmadığını belirlemiştir. Güler vd. (2010), petrol fiyatları 
ile BIST’de işlem gören enerji sektörüne ilişkin hisse senedi fiyatları arasında uzun dönemli 
bir ilişkinin bulunduğunu, kısa dönemde ise petrol fiyatından hisse senedi fiyatına doğru tek 
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yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu ifade etmişlerdir. Kapusuzoğlu (2011) ise petrol fiyatı ile 
BIST100, BIST50 ve BIST30 endekslerine ilişkin fiyat verileri arasındaki ilişkiyi test ederek her 
bir endeksle petrol fiyatları arasında uzun dönem ilişkinin olduğunu, kısa dönemde ise hisse 
senedi endekslerinden petrol fiyatına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya 
koymuştur. Son olarak Ünlü ve Topçu (2012), petrol fiyatlarının BIST100 üzerindeki etkisini 
araştırdıkları çalışmada, petrol fiyatlarının hisse senedi piyasasını pozitif etkilediğini ve BIST 
endeksinin petrol fiyatındaki dalgalanmalara çok hızlı tepki verdiğini belirlemişlerdir.

Tablo1: Literatür Özeti

Çalışma Dönem Ülke Yöntem Sonuç

Kaneko ve 
Lee (1995)

1975-1993
ABD ve 
Japonya

VAR modeli
Japonya için petrol fiyatlarındaki 

değişim hisse senedi piyasası üzerinde 
önemli bir etkiye sahiptir.

Jones ve Kaul 
(1996)

1947-1991
Kanada, 

Japonya, ABD 
ve İngiltere

Granger 
nedensellik 

testi

Petrol fiyatlarındaki değişim savaş 
sonrası dönemde çıktı ve reel hisse 
senedi getirileri üzerinde olumsuz 

etkilere sahiptir.

Huang vd. 
(1996)

ABD VAR modeli
Petrol fiyatları ve genel piyasa 

endeksleri arasında önemli bir ilişki 
yoktur.

Sadorsky 
(1999)

1947-1996 ABD VAR modeli
Petrol fiyatındaki değişimin S&P 500 

hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi 
negatiftir.

Faff ve 
Brailsford 

(1999)
1983-1996 Avustralya

Finansal 
varlıkları 
fiyatlama 
modeli

Petrol fiyatları ile hisse senedi getirileri 
arasındaki ilişki sektörlere göre 

farklılık arz eder.

Hammoudeh 
ve Eleisa 
(2004)

1994-2001

Körfez Arap 
Ülkeleri 

İşbirliği üyesi 
ülkeler

VAR modeli

Suudi Arabistan hisse senedi 
piyasasında petrol fiyatları ile hisse 

senedi fiyatları arasında çift yönlü bir 
ilişki söz konusudur.

Maghyereh 
(2004)

1998-2004
22 gelişmekte 

olan ülke
VAR modeli

Petrol fiyat şokları hisse senedi 
getirilerini etkilemez.

Park ve Ratti 
(2008)

1986-2005
14 gelişmiş 

ülke
VAR modeli

Petrol fiyat şoklarının hisse senedi 
getirileri üzerinde önemli etkisi vardır.

Odusami 
(2009)

1996-2005 ABD
GARCH 
modeli

Petrol şoklarının hisse senedi getirileri 
üzerinde lineer olmayan negatif bir 

etkisi söz konusudur.
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Çalışma Dönem Ülke Yöntem Sonuç

Al-Fayoumi 
(2009)

1997-2008
Türkiye, 
Tunus ve 

Ürdün

Johansen eş 
bütünleşme,

Vektör hata 
düzeltme 
modeli

Petrol fiyatlarındaki değişim hisse 
senedi getirileri üzerinde herhangi bir 

etkiye sahip değildir.

Narayan ve 
Narayan 
(2009)

2000-2008 Vietnam

Johansen eş 
bütünleşme, 
Vektör hata 

düzeltme 
modeli

Petrol fiyatları hisse senedi fiyatlarını 
pozitif etkiler.

Arouri ve 
Rault (2009)

1996-2008

Körfez Arap 
Ülkeleri 

İşbirliği üyesi 
ülkeler

Panel 
nedensellik

Suudi Arabistan için petrol fiyatları 
ile hisse senedi fiyatları arasında çift 
yönlü bir nedensellik ilişkisi vardır.

İşcan (2010) 2001-2009 Türkiye

Johansen eş 
bütünleşme, 

Granger 
nedensellik 

testi

Petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları 
arasında ilişki yoktur.

Güler vd. 
(2010)

2000-2009 Türkiye

Engle- 
Granger eş 
bütünleşme 

testi

Petrol fiyatından hisse senedi fiyatına 
doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi söz 

konusudur.

Kapusuzoğlu

(2011)
2000-2010 Türkiye

Johansen eş 
bütünleşme, 
Vektör hata 

düzeltme 
modeli

Hisse senedi endekslerinden petrol 
fiyatına doğru tek yönlü nedensellik 

vardır.

Ono (2011) 1991-2009
Brezilya, Çin, 
Hindistan ve 

Rusya
VAR modeli

Petrol fiyatındaki değişimler reel hisse 
senedi getirilerini Çin, Hindistan ve 

Rusya için pozitif etkiler.

Le ve Chang 
(2011)

1986-2011

Japonya, 
Singapur, 
Kore ve 
Malezya

VAR modeli
Ülkeden ülkeye petrol şoklarının 

hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi 
önemli ölçüde farklılık göstermektedir.
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Çalışma Dönem Ülke Yöntem Sonuç

Ünlü ve 
Topçu (2012)

1990-2011 Türkiye

Johansen eş 
bütünleşme, 
Vektör hata 
düzeltme, 

Toda-
Yamamoto 
nedensellik 

testi

Petrol fiyatları hisse senedi piyasasını 
pozitif etkiler.

Chittedi 
(2012)

2000-2011 Hindistan
ARDL 
modeli

Hisse senedi fiyatlarındaki değişimler 
petrol fiyatlarındaki değişimler 
üzerinde önemli etkiye sahiptir.

Adaramola 
(2012)

1985-2009 Nijerya

Johansen eş 
bütünleşme,

Vektör hata 
düzeltme 
modeli

Petrol fiyatları hisse senedi getirileri 
üzerinde kısa dönemde pozitif, uzun 
dönemde ise negatif etkiye sahiptir.

3. VERİ SETİ VE EKONOMETRİK YÖNTEM

Çalışmada petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişki Borsa İstanbul 
kapsamındaki ana ve alt sektörler itibariyle incelenmiştir. BİST, hizmetler sektörü, mali sektör, 
sinai sektör ve teknoloji sektörü olmak üzere dört ana sektör ve bu ana sektörler kapsamında çok 
sayıda alt sektör bazında hisse senedi getiri ve fiyat verilerini içermektedir. Hizmetler sektörü, 
elektrik, iletişim, spor, ticaret, turizm ve ulaşım alt sektörlerini; mali sektör, banka, finansal 
kurumlar, gayri menkul yatırım ortaklığı, holding ve sigorta alt sektörlerini; sinai sektör, gıda, 
kağıt, kimya, metal ana, metal eşya, taş toprak ve tekstil alt sektörlerini ve son olarak teknoloji 
sektörü, bilişim ve savunma alt sektörlerini içermektedir. Petrol fiyatı verisi olarak günlük 
Brent petrol satış fiyatı ele alınmıştır. Çalışmada 2005-2013 dönemine ilişkin günlük veri seti 
kullanılmış olmakla birlikte tüm değişkenler logaritmik dönüşüme tabi tutulmuştur. Çalışmada 
kullanılan serilere ilişkin açıklayıcı bilgi Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2: Veri Seti

Seri  Açıklama
Petrol Brent petrol satış fiyatı
Tüm BIST Tüm fiyat endeksi

Ana Sektör 1: Hizmetler Sektörü
Thizmet Hizmetler sektörüne ilişkin toplam hisse senedi fiyat endeksi
Elektrik Elektrik sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
İletişim İletişim sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi

Spor Spor sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
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Ticaret Ticaret sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
Turizm Turizm sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
Ulaşım Ulaşım sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi

Ana Sektör 2: Mali Sektör
Tmali Mali sektöre ilişkin toplam hisse senedi fiyat endeksi
Banka Bankacılık sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
Finkur Finansal kurumlar sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
Gmyo Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi

Holding Holdingler sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
Sigorta Sigorta sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi

Ana Sektör 3: Sinai Sektör
Tsinai Sinai sektöre ilişkin toplam hisse senedi fiyat endeksi
Gıda Gıda sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
Kağıt Kağıt sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi

Kimya Kimya sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
Mana Metal ana sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
Meşya Metal eşya sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi

Taştoprak Taş-toprak sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
Tekstil Tekstil sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi

Ana Sektör 4: Teknoloji Sektörü
Tteknoloji Teknoloji sektörüne ilişkin toplam hisse senedi fiyat endeksi

Bilişim Bilişim sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
Savunma Savunma sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi

Çalışmada öncelikle serilerin durağan olup olmadıkları genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) 
ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri kullanılarak belirlenmiştir. Dickey-Fuller (1979) 
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 sırasıyla (1), (2), (3) ve (4) numaralı 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. ADF 
denklemlerinde bağımlı değişkenin gecikme uzunluklarının belirlenmesi için Akaike Bilgi 
Kriteri (AIC) kullanılmıştır.

tit

p

i
itt vyyy +∆++=∆ −

=
− ∑

1
1 φδβ          (1)

tit
p

i
itt vtrendyyy ++∆++=∆ −

=
− ∑ γφδβ

1
1        (2)

(1) ve (2) numaralı denklemlerde y, durağan olup olmadığı incelenen seriyi; β , δ ,  ve γ  , 
katsayıları; v, hata terimini ve p ise optimal gecikme uzunluğunu göstermektedir. δ  katsayısının 
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t istatistiği MacKinnon tablo kritik değeriyle karşılaştırılarak serinin durağan olup olmadığına 
karar verilir. Eğer t istatistiğinin mutlak değeri MacKinnon tablo kritik değerinin mutlak 
değerinden büyükse seri seviyesinde durağandır.

PP testinde bağımlı değişken gecikmeleri söz konusu değildir. Çünkü PP testinde Newey-
West bağımlı değişken gecikmelerini tespit eden bir kriter değil, bir uyarlama tahmincisidir. PP 
testi için (3) ve (4) numaralı denklemler kullanılmıştır.

ttt yy µδβ ++=∆ −1            (3)

ttt Ttrendyy µγδβ +−++=∆ − )2/(1          (4)

(3) ve (4) numaralı denklemlerde y, durağanlığı incelenen değişkeni; β , δ  ve γ  katsayıları; 
µ , hata terimini; T ise gözlem sayısını ifade etmektedir. δ  katsayısının t istatistiği MacKinnon 
tablo kritik değeriyle karşılaştırılarak serinin durağan olup olmadığına karar verilir.

Serilerin durağan oldukları seviyeler belirlendikten sonra öncelikle hisse senedi fiyat 
endeksleri ile petrol fiyatları arasında uzun dönem ilişki olup olmadığı Johansen-Juselius eş 
bütünleşme testi ile sınanmıştır. Johansen-Juselius eş bütünleşme yöntemi, aynı seviyede durağan 
olan seriler arasındaki uzun dönem ilişkiyi test etmek amacıyla kullanılmakta olup durağan 
olmayan zaman serileri arasındaki eş bütünleşme vektörlerini göstermek için maksimum 
olabilirlik sürecine başvurmaktadır. Bu süreç durağan olmayan serilerin vektör otoregresif 
(VAR) model ile tahmin edilmesi sonucu elde edilir.

tkt
1k

1i
itit XXX η+δ+π+∆Γ=∆ −

−

=
−∑         (5)

(5) numaralı denklemde X; durağan olmayan değişkenler vektörünü ve δ  ise sabiti ifade 
etmektedir. β′α=π ’dır. α  matrisi uyarlama katsayısını, β  matrisi ise eş bütünleşme vektörlerini 
göstermektedir. Johansen (1988) prosedürü bir matrisin rankı ile onun karakteristik kökleri 
arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. Teste göre karakteristik köklerin sayısı (6) numaralı iz (trace) 
ve (7) numaralı maksimum öz değer (max) istatistikleri ile belirlenebilir.

∑
+=

λ−−=λ
n

1ri
itrace )ˆ1ln(T)r(          (6)

)ˆ1ln(T)1r,r( 1rmax +λ−−=+λ          (7)

(6) ve (7) numaralı eşitliklerde ië ; karakteristik birim köklerin tahmini değerini, T; gözlem 
sayısını ve r ise eş bütünleşme vektörlerinin sayısını ifade etmektedir. Johansen eş bütünleşme 
testine göre, hesaplanan iz ve maksimum öz değer istatistikleri Johansen ve Juselius (1990) 
tarafından sunulan kritik değerler ile karşılaştırılmak suretiyle eş bütünleşme ilişkisi tespit edilir. 
Hesaplanan iz ve maksimum öz değer istatistikleri kritik değerlerden büyük ise seriler arasında 
uzun dönem ilişkinin var olduğuna karar verilir.

Engle ve Granger (1987), değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisinin varlığı durumunda 
en az bir yönlü nedensellik ilişkisinin olması gerektiğini vurgulamışlardır. Çalışmada Engle ve 
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Granger (1987) izlenerek eş bütünleşmeye sahip seriler arasındaki nedensellik ilişkisinin tespit 
edilmesine yönelik olarak aşağıda gösterilen hata düzeltme modelleri tahmin edilmiştir.

t

p

i
iti

p

i
ititt vxyresy +∆+∆++=∆ ∑∑

=
−

=
−−

11
11 1 δβξα         (8)

t

q

i
iti

q

i
ititt uyxresx +∆+∆++=∆ ∑∑

=
−

=
−−

11
12 2 ηγψα         (9)

(8) ve (9) numaralı denklemlerde p ve q, optimal gecikme uzunluklarını; y ve x, aralarında 
eş bütünleşme ilişkisi olan değişkenleri; res1t-1 ve res2t-1, hata terimlerinin gecikmeli 
değerlerini; β , δ , γ  ve η , katsayıları; ξ ve ψ , hata düzeltme terimlerini; 1α  ve 2α  ise sabit 
terimi göstermektedir. Eğer (8) numaralı denklemdeki iδ ’ler ve (9) numaralı denklemdeki iη

’ler istatistiksel olarak anlamlı ise veya rest-1’lerin katsayısı negatif, birden küçük ve istatistiksel 
olarak anlamlı ise seriler arasında nedensellik ilişkisi olduğuna karar verilir (Miller ve Russek, 
1990: 223).

Çalışmada aralarında uzun dönem ilişki tespit edilemeyen seriler arasındaki kısa dönem 
dinamiklerin ortaya konulabilmesi amacıyla Granger (1969) nedensellik testi kullanılmıştır. 
Granger nedensellik testi için VAR sistemi kullanılarak (10) ve (11) numaralı denklemler tahmin 
edilmiştir.

t

p

i
iti

p

i
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=
−

=
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11
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t

q

i
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q

i
itit uyxx +∆+∆+=∆ ∑∑

=
−

=
−

11
2 ηγα         (11)

Granger nedensellik testinde (10) numaralı denklemdeki iδ ’lerin ve (11) numaralı 
denklemdeki iη ’lerin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadıkları test edilir. Eğer katsayılar 
anlamlı ise değişkenler arasında nedensellik ilişkisi olduğuna karar verilir.

4. BULGULAR

Tablo 3 ve Tablo 4’de serilere ilişkin ADF ve PP birim kök testi bulgularına yer verilmiştir. 
Serilerin seviyelerine ilişkin birim kök bulgularının yer aldığı Tablo 3 incelendiğinde hem ADF 
hem de PP testine göre tüm serilerin seviyesinde durağan olmadığı gözlenmektedir. Serilerin 
birinci devresel farklarına ait birim kök testi bulgularının sunulduğu Tablo 4, her iki durağanlık 
sınamasına göre serilerin tamamının birinci devresel farklarında durağan olduğunu, birim kök 
içermediğini göstermektedir.

Tablo 3: ADF ve PP Durağanlık Testleri: Seviye

Seriler
ADF PP

Sabitli Sabitli Trendli Sabitli
Sabitli 
Trendli

LPetrol -1.5220 -2.6070 -1.7016 -2.6414
LTüm -1.3596 -2.0412 -1.3480 -1.9888

Ana Sektör 1: Hizmet Sektörü
LThizmet -1.1824 -2.5262 -1.1234 -2.3640
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LElektrik -1.6124 -2.0171 -1.6896 -2.0341
Lİletişim -1.5419 -2.9874 -1.9118 -3.5375 b

LSpor -1.8674 -1.4420 -2.2192 -1.8250
LTicaret -0.8243 -2.4730 -0.6923 -2.2117
LTurizm -2.0315 -2.3253 -2.0224 -2.3233
LUlaşım -0.0551 -1.5605 -0.0554 -1.5916

Ana Sektör 2: Mali Sektör
LTmali -1.6897 -2.2505 -1.6547 -2.1018
LBanka -1.8049 -2.3907 -1.8413 -2.3085
LFinkur -1.7383 -2.1998 -1.7275 -1.8450
LGmyo -1.9514 -2.0515 -1.3200 -1.3927

LHolding -1.4091 -1.7023 -1.3923 -1.7007
LSigorta -2.2938 -2.5493 -2.0960 -2.2260

Ana Sektör 3: Sınaî Sektör
LTsinai -1.0667 -1.9580 -0.9601 -1.6587
LGıda -0.4429 -2.2088 -0.4723 -2.2868
LKağıt -1.3593 -1.5566 -1.3611 -1.5570

LKimya -1.3631 -1.8827 -1.5317 -2.1007
LMana -1.6778 -2.3137 -1.6570 -2.2332
LMeşya -1.2415 -1.8394 -0.6365 -1.2212

LTaştoprak -2.0645 -2.0543 -2.0216 -1.8481
LTekstil -0.7068 -1.8181 -0.4627 -1.4635

Ana Sektör 4: Teknoloji Sektörü
LTteknoloji -0.6795 -1.3141 -0.4697 -1.0939

LBilişim -0.9347 -1.3437 -0.9301 -1.3379
LSavunma -1.3574 -1.5457 -1.0047 -1.1647

Optimal gecikme uzunluğu Akaike bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Kritik 
değerler, MacKinnon (1991)’a aittir. Phillips Perron testinde uyarlama gecikmesi 
8 olarak hesaplanmıştır. L; serinin logaritmasının alındığını göstermektedir. b, 

%5 seviyesinde serinin durağan olduğunu ifade etmektedir.

Tablo 4: ADF ve PP Durağanlık Testleri: Birinci Fark

Seriler
ADF PP

Sabitli
Sabitli 
Trendli

Sabitli
Sabitli 
Trendli

Δ LPetrol -11.0465a -11.0444a -44.3801 a -44.3705 a

Δ LTüm -11.1987a -11.1958a -42.4124 a -42.4019 a

Ana Sektör 1: Hizmet Sektörü
Δ L Thizmet -19.1961a -19.1923a -44.5834 a -44.5730 a

Δ LElektrik -19.1811a -19.1770a -39.7346 a -39.7242 a

Δ Lİletişim -18.6954a -18.6911a -46.7397 a -46.7265 a



Petrol Fiyatları-Hisse Senedi Fiyatları İlişkisi: BİST Sektörel Analiz | ABDİOĞLU, DEĞİRMENCİ

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 5 * Sayı 8 * Yıl 2014

13

Δ LSpor -10.3470a -10.4255a -38.7701 a -38.7884 a

Δ LTicaret -10.6064a -10.6333a -44.2460 a -44.2343 a

Δ LTurizm -42.3234a -42.3355a -42.2803 a -42.2906 a

Δ LUlaşım -40.7417a -40.7640a -40.8284 a -40.8406 a

Ana Sektör 2: Mali Sektör
Δ LTmali -11.2429a -11.2401a -42.5530 a -42.5428 a

Δ LBanka -11.4020a -11.4005a -43.0961 a -43.0876 a

Δ LFinkur -11.0013a -10.9985a -40.6118 a -40.6032 a

Δ LGmyo -8.1565a -8.1702a -40.1216 a -40.1128 a

Δ LHolding -41.3389a -41.3311a -41.3672 a -41.3587 a

Δ LSigorta -40.0353a -40.0287 -40.0206 a -40.0133 a

Ana Sektör 3: Sınaî Sektör
Δ LTsinai -9.5936a -9.59420a -40.1711 a -40.1608 a

Δ LGıda -25.0490a -25.0476a -45.2024 a -45.1943 a

Δ LKağıt -42.3304a -42.3271a -42.3370 a -42.3321 a

Δ LKimya -19.1928a -19.1897a -41.4540 a -41.4450 a

Δ LMana -13.5022a -13.5009a -40.9934 a -40.9845 a

Δ LMeşya -12.0829a -12.1060a -39.7060 a -39.7048 a

Δ LTaştoprak -10.5006a -10.5162a -39.9878 a -39.9889 a

Δ LTekstil -10.3110a -10.3311a -41.5487 a -41.5459 a

Ana Sektör 4: Teknoloji Sektörü
Δ LTteknoloji -11.1766a -11.1895a -41.6682 a -41.6636 a

Δ LBilişim -19.7865a -19.7880a -41.0970 a -41.0894 a

Δ LSavunma -9.0731a -9.0757a -36.2960 a -36.2858 a

Optimal gecikme uzunluğu Akaike bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Kritik değerler, 
MacKinnon (1991)’a aittir. Phillips Perron testinde uyarlama gecikmesi 8 olarak 
hesaplanmıştır. L; serinin logaritmasının, Δ ise birinci farkının alındığını göstermektedir. 

a, %1 seviyesinde serinin durağan olduğunu ifade etmektedir.

Birinci farkında durağan olan petrol fiyat serisi ile hisse senedi fiyat endeksleri arasındaki 
uzun dönem ilişkisinin saptanması amacıyla Johansen eş bütünleşme testinden yararlanılmıştır. 
Eş bütünleşme denklemlerinin içereceği deterministik bileşenler serilerin sabit ve trend 
bileşenleri açısından değerlendirilmesi suretiyle belirlenmiştir. Buna göre serilerde doğrusal 
trendin olmadığı ve eş bütünleşme denkleminde sabitin yer aldığı model ile serilerin doğrusal 
trende sahip olduğu ancak eş bütünleşme denkleminde sadece sabitin bulunduğu modeller 
kullanılmıştır.

Tüm hisse senedi fiyat endeksleri ile petrol fiyatları arasındaki uzun dönem ilişki tek 
tek sınanmıştır. Tablo 5, BİST Tüm fiyat endeksi ile petrol fiyat endeksi arasındaki Johansen 
eş bütünleşme testi bulgularını yansıtmaktadır. Test istatistiklerinden gözleneceği üzere %5 
anlamlılık düzeyinde seriler arasında herhangi bir uzun dönem ilişki söz konusu değildir.
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Tablo 5: Johansen Eş Bütünleşme Analizi: BİST Tüm

Uzun dönem 
ilişki

H0
İz 

istatistiği
H0

Maksimum öz 
değer

İstatistiği

LPetrol-LTüm
r=0

17.9132 
(0.1020)

r=0 14.5960 (0.0790)

r≤1
3.3172 

(0.5231)
r=1 3.3172 (0.5231)

Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir.

Tablo 6’da, hizmetler sektörü kapsamında ele alınan elektrik, iletişim, spor, ticaret, turizm 
ve ulaşım alt sektörlerine ilişkin hisse senedi fiyat endeksleri ile petrol fiyatları arasındaki uzun 
dönem ilişki sınanmaktadır. Sadece iletişim alt sektörüne ait hisse senedi fiyat endeksi ile petrol 
fiyatı arasında uzun dönemde bir eş bütünleşme ilişkisi olduğu tablodan gözlenmektedir.

Tablo 6: Johansen Eş Bütünleşme Analizi: Hizmet Sektörü

Uzun dönem ilişki H0
İz 

istatistiği
H0

Maksimum 
özdeğer

istatistiği

LPetrol-LThizmet
r=0

12.9402 
(0.1170)

r=0 11.7685 (0.1196)

r≤1
1.1716 

(0.2791)
r=1 1.1716 (0.2791)

LPetrol-LElektrik
r=0

11.7163 
(0.1710)

r=0 9.5141 (0.2458)

r≤1
2.2021 

(0.1378)
r=1 2.2021 (0.1378)

LPetrol-Lİletişim
r=0

17.6232b 
(0.0236)

r=0 16.2299b(0.0241)

r≤1
1.3933 

(0.2378)
r=1 1.3933 (0.2378)

LPetrol-LSpor
r=0

11.6582 
(0.1741)

r=0 6.7268 (0.5219)

r≤1
4.9324b 
(0.0264)

r=1 4.9314b (0.0264)

LPetrol-LTicaret
r=0

12.1829 
(0.1484)

r=0 11.4116 (0.1347)

r≤1
0.7712 

(0.3798)
r=1 0.7712 (0.3798)
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LPetrol-LTurizm
r=0

17.9148 
(0.1019)

r=0 11.4676 (0.2191)

r≤1
6.4471 

(0.1589)
r=1 6.4471 (0.1589)

LPetrol-LUlaşım
r=0

12.6182 
(0.1296)

r=0 12.5249 (0.0925)

r≤1
0.0933 

(0.7600)
r=1 0.0933 (0.7600)

Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir. b, %5 anlamlılık düzeyinde 
serilerin eş bütünleşik olduğunu ifade etmektedir.

Mali sektör kapsamındaki banka, finansal kurumlar, gayrimenkul yatırım ortaklığı, holding 
ve sigorta sektörlerine ilişkin hisse senedi fiyatları ile petrol fiyatı arasındaki eş bütünleşme 
ilişkisinin incelendiği Tablo 7’de hiçbir fiyat endeksinin petrol fiyatı ile uzun dönemde birlikte 
hareket etmediği görülmektedir.

Tablo 7: Johansen Eş Bütünleşme Analizi: Mali Sektör

Uzun dönem 
ilişki

H0
İz 

istatistiği
H0

Maksimum 
özdeğer

istatistiği

LPetrol-LTmali
r=0

13.6103 
(0.0943)

r=0
11.5570 
(0.1284)

r≤1
2.0533 

(0.1519)
r=1

2.0533 
(0.1519)

LPetrol-LBanka
r=0

13.6935 
(0.0917)

r=0
11.2394 
(0.1426)

r≤1
2.4541 

(0.1172)
r=1

2.4541 
(0.1172)

LPetrol-LFinkur
r=0

14.0776 
(0.0808)

r=0
11.8498 
(0.1164)

r≤1
2.2277 

(0.1356)
r=1

2.2277 
(0.1356)

LPetrol-LGmyo
r=0

13.1907 
(0.1080)

r=0
11.0024 
(0.1541)

r≤1
2.1883 

(0.1391)
r=1

2.1883 
(0.1391)

LPetrol-
LHolding

r=0
10.2468 
(0.2622)

r=0
8.7819 

(0.3048)

r≤1
1.4648 

(0.2262)
r=1

1.4648 
(0.2262)
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LPetrol-LSigorta
r=0

12.0445 
(0.1548)

r=0
9.2963 

(0.2623)

r≤1
2.7481 

(0.0974)
r=1

2.7481 
(0.0974)

Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir.

Tablo 8’de sinai sektöre ilişkin gıda, kağıt, kimya, metal ana, metal eşya, taş toprak ve 
tekstil alt fiyat endeksleri ve petrol fiyatı arasındaki uzun dönem ilişki incelenmiştir. Buna göre, 
toplam sinai sektör, gıda, kimya ve tekstil alt sektörlerine ait hisse senedi fiyat endeksleri ile 
petrol fiyatı arasında eş bütünleşme ilişkisi söz konusu iken diğer alt sektörler itibariyle uzun 
dönemde seriler arasında herhangi bir birliktelik gözlenmemektedir.

Tablo 8: Johansen Eş Bütünleşme Analizi: Sinai Sektör

Uzun dönem ilişki H0
İz 

istatistiği
H0

Maksimum 
özdeğer

istatistiği

LPetrol-LTsinai
r=0

15.9632b 
(0.0425)

r=0
14.6421b 
(0.0436)

r≤1
1.3210 

(0.2504)
r=1

1.3210 
(0.2504)

LPetrol-LGıda
r=0

21.2121b 
(0.0369)

r=0
17.9965b 
(0.0230)

r≤1
3.2156 

(0.5412)
r=1

3.2156 
(0.5412)

LPetrol-LKağıt
r=0

8.7818 
(0.3860)

r=0
7.9975 

(0.3790)

r≤1
0.7843 

(0.3758)
r=1

0.7843 
(0.3758)

LPetrol-LKimya
r=0

18.8908b 
(0.0148)

r=0
16.8695b 
(0.0189)

r≤1
2.0213 

(0.1551)
r=1

2.0213 
(0.1551)

LPetrol-LMana
r=0

11.9570 
(0.1590)

r=0
9.5379 

(0.2441)

r≤1
2.4191 

(0.1199)
r=1

2.4191 
(0.1199)

LPetrol-LMeşya
r=0

11.9407 
(0.1598)

r=0
10.5468 
(0.1784)

r≤1
1.3939 

(0.2377)
r=1

1.3939 
(0.2377)



Petrol Fiyatları-Hisse Senedi Fiyatları İlişkisi: BİST Sektörel Analiz | ABDİOĞLU, DEĞİRMENCİ

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 5 * Sayı 8 * Yıl 2014

17

LPetrol-LTaştoprak
r=0

16.2288 
(0.1640)

r=0
10.4839 
(0.2023)

r≤1
5.7449 

(0.2114)
r=1

5.7449 
(0.2114)

LPetrol-LTekstil
r=0

19.2398b 
(0.0130)

r=0
18.5064b 
(0.0101)

r≤1
0.7334 

(0.3918)
r=1

0.7334 
(0.3918)

Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir. b, %5 anlamlılık düzeyinde 
serilerin eş bütünleşik olduğunu ifade etmektedir.

Tablo 9’da bilişim ve savunma alt sektörlerini kapsayan teknoloji sektörüne ait hisse senedi 
fiyat endeksleri ile petrol fiyatı arasındaki uzun dönem analizine ilişkin bulgular sunulmuştur. 
Buna göre, teknoloji sektörü ve alt sektörleri itibariyle hisse senedi fiyatları ile petrol fiyatı uzun 
dönemde bir birliktelik sergilememektedir.

Tablo 9: Johansen Eş Bütünleşme Analizi: Teknoloji Sektörü

Uzun dönem ilişki H0
İz 

istatistiği
H0

Maksimum 
özdeğer istatistiği

LPetrol-LTteknoloji
r=0

12.0393 
(0.1550)

r=0 11.5462 (0.1289)

r≤1
0.4930 

(0.4825)
r=1 0.4930 (0.4825)

LPetrol-LBilişim
r=0

10.4419 
(0.2483)

r=0 9.5813 (0.2409)

r≤1
0.8605 

(0.3536)
r=1 0.8605 (0.3536)

LPetrol-LSavunma
r=0

13.4608 
(0.0990)

r=0 11.1335 (0.1476)

r≤1
2.3272 

(0.1271)
r=1 2.3272 (0.1271)

Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir.

Eş bütünleşme analizinden edinilen bulgular, petrolün özellikle önemli bir girdi olarak 
kullanıldığı sektörlere ilişkin hisse senedi fiyatlarının petrol fiyatları ile uzun dönemde aynı 
trende sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Petrol fiyatı ve hisse senedi fiyat endeksleri arasındaki uzun dönem dinamikleri ortaya 
konulduktan sonra kısa dönemde seriler arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek amacıyla VAR 
sistemine dayalı Granger (1969) nedensellik analizine ve hata düzeltme modeline başvurulmuştur. 
Petrol fiyatları ile eş bütünleşme ilişkisine sahip olan hisse senedi fiyat endeksleri için kısa dönem 
dinamikler hata düzeltme modeli kapsamında, petrol fiyatları ile uzun dönem ilişkiye sahip 
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olmayan hisse senedi fiyat endekslerine ilişkin kısa dönem dinamikleri ise Granger nedensellik 
testi kapsamında incelenmiştir. Tablo 10’da BİST Tüm fiyat endeksi ile petrol fiyatı arasındaki 
nedensellik testi bulguları sunulmuştur. Tablodan gözleneceği üzere BİST toplam düzeyde hisse 
senedi fiyatından petrol fiyatına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi söz konusudur.

Tablo 10: Granger Nedensellik Testi: BİST Tüm

Nedensellik 
ilişkisi

p
Wald testi

(
2χ )

Prob. LM Karar

LPetrol→LTüm
15

9.6801 0.8394
5.7789

LTüm→ 
LPetrolLTüm→ LPetrol 29.6669b 0.0132

a, b ve c sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı ifade 
etmektedir.

Tablo 11’de hizmetler sektörüne ilişkin nedensellik testi sonuçları yer almaktadır. 
Nedensellik bulgularına göre, toplam hizmetler sektörü ve hizmetler sektörünün alt sektörü 
iletişim için nedenselliğin yönü hisse senedi fiyatlarından petrol fiyatlarına doğru gerçekleşmiştir. 
Ticaret alt sektöründe ise petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları çift yönlü nedensellik ilişkisi 
sergilemektedir.

Tablo 11: Granger Nedensellik Testi: Hizmet Sektörü

Nedensellik ilişkisi p εt-1
Wald testi 
(

2χ )
Prob. LM Karar

LPetrol→LThizmet
7

2.6320 0.9168
3.1004 LThizmet→LPet-rolLThizmet→ LPetrol 20.6109a 0.0044

LPetrol→ LElektrik
6

3.2723 0.7740
6.2972 Nedensellik yok

LElektrik→LPetrol 4.9559 0.5495

LPetrol→Lİletişim
15

0.0029c
[1.6696]

11.5243 0.7146
6.6814 Lİletişim→LPetrol

Lİletişim→LPetrol
-0.0068a
[-3.6129]

34.1656a 0.0032

LPetrol→LSpor
6

5.3905 0.4948
0.9842 Nedensellik yok

LSpor→ LPetrol 1.6663 0.9477
LPetrol→LTicaret

15
22.8997c 0.0863

5.4290 LTicaret↔ LPet-rolLTicaret→ LPetrol 41.1516a 0.0003
LPetrol→LTurizm

1
1.5171 0.8766

3.0275 Nedensellik yok
LTurizm→ LPetrol 0.0240 0.8766
LPetrol→LUlaşım

6
2.2562 0.1331

5.5044 Nedensellik yok
LUlaşım→ LPetrol 1.3890 0.2386
Köşeli parantez içindeki değerler katsayılara ilişkin t istatistikleridir. a, b ve c sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir.

Tablo 12, mali sektöre ait nedensellik bulgularını yansıtmaktadır. Buna göre toplam mali 
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sektör, sigorta ve holding alt sektörleri itibariyle nedenselliğin yönü hisse senedi fiyatlarından 
petrol fiyatlarına doğrudur.

Tablo 12: Granger Nedensellik Testi: Mali Sektör

Nedensellik ilişkisi p
Wald testi

(
2χ )

Prob. LM Karar

LPetrol→LTmali
15

10.6317 0.7782
2.6741 LTmali→LPetrol

LTmali→ LPetrol 30.5939a 0.0100
LPetrol→ LFinkur

14
16.1650 0.3034

6.7719 Nedensellik yok
LFinkur→LPetrol 14.4029 0.4201
LPetrol→LGmyo

14
12.0976 0.5985

6.7528 Nedensellik yok
LGmyo→LPetrol 11.2845 0.6635

LPetrol→LHolding
16

15.4506 0.4919
2.9781 LHolding→LPetrol

LHolding→ LPetrol 38.0894a 0.0015
LPetrol→LSigorta

15
9.5868 0.8449

4.4535 LSigorta→ LPetrol
LSigorta→ LPetrol 26.0046b 0.0380

a, b ve c sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir.

Tablo 13’de sinai sektör için petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasındaki nedensellik 
testine ilişkin bulgular sunulmuştur. Buna göre toplam sinai sektör, kimya, metal ana, metal eşya 
ve taş-toprak alt sektörleri için nedenselliğin yönü hisse senedi fiyatlarından petrol fiyatlarına 
doğru gerçekleşmektedir.

Tablo 13: Granger Nedensellik Testi: Sinai Sektör

Nedensellik ilişkisi p εt-1
Wald testi

(
2χ )

Prob. LM Karar

LPetrol→LTsinai

17

-0.00003

[-0.0206]
16.4590 0.4916

2.5652 LTsinai→LPetrol

LTsinai→ LPetrol
0.0107a

[3.7988]
32.4531b 0.0132

LPetrol→ LGıda

8

0.0011

[0.5776]
1.8992 0.9839

2.5232 Nedensellik yok

LGıda→LPetrol
0.0089a

[3.7355]
9.2361 0.3228

LPetrol→LKağıt
6

0.1896 0.6632
6.6425 Nedensellik yok

LKağıt→LPetrol 0.0693 0.7923
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LPetrol→LKimya

17

0.0002

[0.1115]
17.7905 0.4022

1.6784 LKimya→LPetrol

LKimya→ LPetrol
0.0119a

[4.0784]
34.6246a 0.0070

LPetrol→LMana
16

19.6516 0.2363
1.7226 LMana→ LPetrol

LMana→ LPetrol 36.7983a 0.0022
LPetrol→LMeşya

17
17.4343 0.4253

2.2916 LMeşya→LPetrol
LMeşya→ LPetrol 33.2568b 0.0105

LPetrol→LTaştoprak
15

8.0594 0.9214
5.5379 LTaştoprak→LPetrol

LTaştoprak→LPetrol 24.8615c 0.0518

LPetrol→LTekstil

15

-0.0007

[-0.4614]
4.8329 0.9934

2.8798 LTekstil→ LPetrol

LTekstil→ LPetrol
-0.0099a

[-4.2519]
18.5269 0.2360

Köşeli parantez içindeki değerler katsayılara ilişkin t istatistikleridir. a, b ve c sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir.
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Tablo 14: Granger Nedensellik Testi: Teknoloji Sektörü

Nedensellik ilişkisi p
Wald testi

(
2χ )

Prob. LM Karar

LPetrol→LTteknoloji
17

18.6805 0.3472
0.7297 Nedensellik yok

LTteknoloji→ LPetrol 23.2571 0.1411
LPetrol→LBilişim

7
5.5137 0.5975

4.6836 Nedensellik yok
LBilişim→ LPetrol 7.8581 0.3453

LPetrol→LSavunma
15

10.9095 0.7590
2.9958 Nedensellik yok

LSavunma→ LPetrol 21.5688 0.1196

Son olarak Tablo 14, teknoloji sektörüne ilişkin nedensellik bulgularını yansıtmaktadır. 
Teknoloji sektörü itibariyle hisse senedi ve petrol fiyatları arasında herhangi bir nedensellik 
ilişkisi olmadığı tablodan izlenmektedir.

5. SONUÇ

Hisse senedi fiyatları ile petrol fiyatları arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmada 2005-
2013 dönemine ilişkin günlük veri seti kullanılmıştır. Özellikle ilgili değişkenler arasındaki 
ilişkinin sektörlere özgü farklılığını ortaya koymak amacıyla BİST kapsamındaki çok sayıda 
sektör ve alt sektörler bazında hisse senedi fiyatları ile petrol fiyatları arasındaki etkileşim 
araştırılmıştır. Johansen eş bütünleşme yaklaşımı, Vektör hata düzeltme modeli ve VAR sistemine 
dayalı Granger nedensellik testi ile petrol ve hisse senedi fiyatları arasındaki uzun ve kısa dönem 
dinamikleri incelenmiştir.

Çalışmada edinilen bulgulara göre, toplam sinai sektör ve kimya ve tekstil gibi alt 
sektörleri ile hizmetler sektörü kapsamındaki iletişim sektörüne ilişkin hisse senedi fiyatları ve 
petrol fiyatları arasında uzun dönem ilişki söz konusudur. Petrol fiyatları ile uzun dönemde 
birlikte hareketliliğin en yoğun olduğu sektör sinai sektördür. Diğer sektörlere oranla petrolün 
girdi olarak daha yoğun kullanıldığı bu sektöre ait alt sektörlerde petrol fiyatları ile hisse senedi 
fiyatlarının uzun dönemde aynı eğilimi sergilemesi beklentileri karşılamaktadır.

Petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasındaki kısa dönem ilişkiler incelendiğinde 
petrol fiyatları ile teknoloji sektörü arasında herhangi bir neden sonuç ilişkisinin olmadığı 
gözlenmektedir. Sinai sektör kapsamındaki gıda ve kağıt alt sektörlerine, mali sektör kapsamındaki 
finansal kurumlar ve gayri menkul yatırım ortaklığı alt sektörlerine, hizmet sektöründe elektrik, 
spor, turizm ve ulaşım alt sektörlerine ilişkin hisse senedi fiyat endekslerinin petrol fiyatları ile 
herhangi bir nedensellik ilişkisine sahip olmadığı tespit edilmiştir. Petrol fiyatlarıyla karşılıklı 
nedensellik ilişkisi sergileyen tek sektör ticaret sektörüdür. Geri kalan tüm sektörler için hisse 
senedi fiyatlarından petrol fiyatlarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır.

Sektörler itibariyle petrol ve hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkinin incelendiği bu 
çalışmada petrol fiyatlarının hisse senedi fiyatlarını etkilemediği, aksine hisse senedi fiyatları 
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tarafından açıklandığı tespit edilmiştir. Literatür incelendiğinde petrol fiyatları ile hisse senedi 
fiyatları arasındaki etkileşimin yönünün daha çok petrol fiyatlarından hisse senedi fiyatlarına 
doğru olduğu yönündeki bulgu hakim olsa da hisse senedi piyasasının petrol fiyatlarını 
açıklamada önemli olduğunu savunan çalışmalar da azımsanmayacak sayıdadır. Maghyereh 
(2004), Chittedi (2012) ve Kapusuzoğlu (2011), hisse senedi getirilerinin petrol fiyatlarındaki 
değişimlere önemli düzeyde tepki vermediğini, tersine hisse senedi getirilerinin petrol fiyatlarını 
etkilediğini vurgulamışlardır. Bu yönüyle çalışmada edinilen bulgular ilgili çalışmaların 
bulgularını destekler niteliktedir.

Çalışmada elde edilen bulgulara göre ticaret sektörü dışında Borsa İstanbul kapsamındaki 
hiçbir sektöre ilişkin hisse senedi fiyat endeksi petrol fiyatları tarafından açıklanmamaktadır. 
Sektörlerin büyük bir çoğunluğu için hisse senedi fiyatlarından petrol fiyatlarına doğru bir 
nedensellik ilişkisi söz konusudur. Bu nedenle petrol piyasasındaki yatırımcıların yatırım kararı 
alırken hisse senedi piyasasındaki değişimleri yakından takip etmesi önem arz etmektedir.
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1. GİRİŞ

İşgücü piyasalarında küreselleşmeyle birlikte yaşanan değişim, işsizlik sorunuyla karşı 
karşıya gelen ülkelerin, bu sorunun çözümü için istihdamı arttıran ve istihdam edilebilirliği 
kolaylaştıran istihdam politikalarına başvurmalarına sebep olmuştur. Doğrudan iş yaratma, 
eğitim, işgücü piyasasında işgücü arz ve talebini eşleştirme gibi önlemlerle işsizlikle mücadele 
etmeyi ve istihdamı arttırmayı amaçlayan aktif istihdam politikaları son yıllarda hem gelişmiş 
hem de gelişmekte olan ülkelerde işsizlikle mücadele ve istihdam yaratmada önemli bir araç 
olarak görülmüş ve uygulanmaya başlanmıştır.

Aktif istihdam politikalarının içerisinde önemli bir yeri olan girişimcilik programları 
istihdamı destekleyen önemli bir araçtır. Bu programlar, politika yapıcıları için artan yenilik 
ve rekabet ortamında yeni istihdam imkanları yaratmaktadır. Girişimciliği seçen kişiler sadece 
kendilerine değil, başkalarına da istihdam olanakları yaratmaktadırlar.

Girişimcilik yeni işler yaratmakta ve girişimcilik yaygınlaştıkça özellikle geri kalmış 
bölgelerde toplumsal ve ekonomik uyumun güçlendirilmesi, ekonomik faaliyetlerin canlanması 
söz konusu olmaktadır. Ayrıca girişimcilik, işgücü piyasasında dışlanmayı önlemenin ve 
yoksulluğun üstesinden gelmenin alternatif bir yolu olarak da artan bir şekilde uygulanmaktadır.

Türkiye’de de özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerinde etkisiyle girişimcilik 
büyük önem kazanmıştır. İstihdam sorunlarının çözümünde girişimciliğin desteklenmesi ve 
yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli argümanlar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Girişimciliğin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında Türkiye’de en önemli kurumların başında KOSGEB 
(Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) gelmekte ve 
bu alanda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar içinde de 2010 yılından itibaren 
uygulamaya konulan Yeni Girişimcilik Destek Programı göze çarpmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, bir aktif istihdam politikası ayağı olan girişimcilik programlarının 
etkinliğini KOSGEB Yeni Girişimcilik Destek Programı üzerinden sadece Batı Karadeniz Bölgesi 
uygulamalarını kapsayacak şekilde analiz etmektir. Bu amaçla; Zonguldak, Karabük ve Bartın 
KOSGEB İl Hizmet Müdürlüklerinin özellikle Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile düzenlediği 
eğitimlere katılım sağlayan kişilere anket uygulaması yapılmıştır.

Politika ve programların doğru seçilmesi, değerlendirilmesi ve aksaklıkların giderilmesi, 
yeni politika ve programları geliştirmede çok önemlidir. Özellikle değerlendirme çalışması 
gelecekte oluşturulacak politikalar için önemli bir geribildirim olmaktadır.

Bu çalışmada öncelikle girişimcilik programlarında bahsedilecek daha sonra KOSGEB’in 
Yeni Girişimcilik Destek Programı tanıtılacaktır. Son olarak da yapılan araştırmanın sonuçları 
analiz edilecektir.
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2. GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

Girişimciliğin teşvik edilmesi ve girişimcilerin desteklenmesi, işsizlikle mücadelede artan 
bir şekilde önem kazanan bir istihdam politikasıdır.

Girişimcilik programları, kendi hesabına çalışma programları, küçük işletme geliştirme 
programları veya mikro girişim geliştirme yardımları gibi çeşitli adlar altında yürütülmektedir. 
Kamu istihdam ofisleri veya ilgili kuruluşlar, istihdam olanağı yaratamadıkları işsizlerin bir 
bölümüne kendi işlerini kurabilmeleri için destek olmaktadırlar (Özşuca, 2003: 144).

Girişimciliğe teşvik eden programlar, işsizliği başlı başına çözümleyen bir politika değil, 
tamamlayıcı bir politika olarak görülmelidir. Bu tür programlar, girişimcilikle ilgili eğitim, 
danışmanlık faaliyetleri, mali teşvik vb. uygulamalarla gerçekleştirilmektedir. Ancak kendi 
işini kuracaklara, eğitim, kredi ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada verilmesi durumunda 
programların başarı şansı artmaktadır.

Eğer işgücü talebi az ise, sübvansiyonlar ve tavsiye niteliğinde hizmetler kendi işini 
kurmak ve küçük girişimciliği geliştirmek için kullanılabilir. Ek iş yaratma olasılığından dolayı, 
yeni kurulmuş işletmelerde kendi işini kuracaklara yönelik önlemler hem doğrudan hem de 
dolaylı istihdam etkilerine sahiptir. Ek iş yaratmayı desteklemek için, bazı ülkeler, belirli zaman 
dönemlerinde kendi işini kuran yeni girişimcilerin işe aldıkları çalışanların ücretlerini sübvanse 
etmektedir (Auer ve diğ., 2005: 43).Aynı zamanda girişimcilere yapılan yardımlarla, işsizliğin 
düşük nitelikli, kötü çalışma ortamlı ve düşük ücretli istihdam edilme zorunluluğu azalmış 
olmaktadır (Korkmaz ve Mahiroğulları, 2007: 94).

Ayrıca bu programlar ile kurulan işletmeler uzun ömürlü olmayıp kapansalar bile, 
katılımcıların bu sayede elde ettikleri ticari deneyimle sonradan normal işlere geçiş yapabildikleri 
de gözlenebilmektedir. Bu nedenle diğer aktif istihdam programlarından daha ucuz olan 
girişimcilik programları iyi bir alternatif olarak düşünülebilir. Ancak kaynakların israfını 
önlemek için de katılımcıların seçiminde program olmasa bile kendi işini kurabilecek durumda 
olanları belirleyebilecek yöntemler bulmak gerekir. Ayrıca katılımcıların kuracakları işlere ait 
planların dikkatlice gözden geçirilmesi gerekmektedir (Biçerli, 2004: 120).

Girişimcilik programları işsizlikle mücadelede önemli bir politika aracı olmakla birlikte 
bu konudaki temel sorun işsizlerin genelde başarılı bir girişimcinin sahip olması gereken beşeri 
ve finansal sermayeye sahip olması ve bundan dolayı bu amaçla verilen fonların faydalı bir 
şekilde değerlendirilememesidir. Bu yüzden katılımcılara finansal danışmanlık, bankalar ile 
olan ilişkilerde yardım, üretim ve yönetim teknikleri eğitimi, yasalar ve vergi yapısı hakkında 
bilgilendirmeler gibi hizmetler verilmesi gerekebilmektedir (Biçerli, 2009: 504).

Ülkemizde başta üniversite mezunu gençler olmak üzere işsiz bireyler uygun iş ve çalışma 
imkanı bulamadıkları için kendi işlerini kurmayı düşünmektedirler. Girişimci adayları yeni 
bir iş kurmaya karar verdiklerinde; işi kurmak için gerekli bilgi eksikliği, bu süreçte alınması 
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gereken resmi izin ve işlemler, kuruluş masrafları, hukuki konular, finansman sorunu vb. birçok 
sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Türkiye ekonomisi için KOBİ’ler büyük önem taşımakta ve KOBİ’lerin zayıf noktaları 
incelendiğinde ilk karşımıza çıkan madde, “Yeni iş fikrine sahip girişimcilerin, bu iş fikrini hayata 
geçirme konusunda yeterli girişimcilik kültürü ve bilgi altyapısına sahip olmadan, fizibilite 
çalışması ve iş planı hazırlamadan iş kurmaları” (KOSGEB, 2011: 50) olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu aşamada yeni bir iş kurmanın zorluklarını aşmak, bir iş planı çerçevesinde hareket etmek 
ve işletmelerini kurmak için gerekli olan sermayeyi sağlamak için araştırma yapan girişimci 
adayının karşısına ilk çıkan kapı KOSGEB olmaktadır.

KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki 
yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. KOSGEB’in 1990-2009 
yılları arasında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanmış 
ve 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ’lerin de geliştirilmesi görevi 
KOSGEB’e verilmiştir (http://www.kosgeb.gov.tr, 2014).

Aktif işgücü piyasası politikalarının temel uygulayıcısı olan İŞKUR, faaliyet gösterdiği 
alanları genişleterek toplumun daha büyük kesimine hizmet götürmek amacıyla2009 yılında, 
girişimci olmayı düşünen kişilere girişimcilik eğitimleri vermeye başlamıştır (İŞKUR, 2011: 26).

Girişimcilik Eğitim Programlarının temel amacını, İŞKUR’a kayıtlı olanların kendi 
işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak ve KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine 
başvurarak bu destekten yararlanmalarını sağlamak oluşturmaktadır. Eğitim programları ile 
girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine ilişkin olarak iş planı hazırlama ve uygulamaya yönelik 
gerekli bilgi ve deneyim kazandırılmaya çalışılarak kişilerin işletme kurma fikrinin olgunlaşması 
sağlanmaktadır. 2010 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanan girişimcilik eğitim programlarından 
söz konusu yıl itibarıyla 8.306 kişi, 2011 yılında 24.145 kişi, 2012 yılında 25.475 kişi ve 2013 yılı 
Eylül ayı itibarıyla da 14.652 kişi yararlanmıştır (İŞKUR, 2013: 65).

Grafik 1. İŞKUR’un Uyguladığı Girişimcilik Eğitim Programlarının Yıllar İtibariyle Dağılımı

Kaynak: İŞKUR (2013), 7. Genel Kurul Raporu. *30 Eylül itibariyle
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KOSGEB girişimciliğe yönelik bir dizi program ve proje yürütmüş ve hala daha 
yürütmektedir. Girişimciliği yönelik yürüttüğü programların biri 1999-2001 yılları arasında 
yürüttüğü genç girişimci yetiştirme programı olmuştur. Bu programın amacı; üniversite 
öğrencilerini kendi işlerini kurmaya yönlendirmek ve böylece üniversitelerde girişimcilik 
kültürünün oluşturulmasını sağlamak olmuştur. KOSGEB 1999-2001 döneminde farklı 
üniversitelerden oluşan gruplara, toplam 18.500 kişi/saat eğitim vermiştir (Karabulut, 2007: 74).

2010 yılı itibariyle de KOSGEB, girişimciliği desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla 
“Yeni Girişimcilik Programı” adı altında bir program uygulamaya koymuştur. Aşağıda bu 
program ayrıntılı olarak incelenecektir.

3. KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI

Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek, 
KOSGEB’in belirlediği stratejik amaçlardan biridir. Bu amaca ulaşmak için ise; girişimcilik 
kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile 
kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak, plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak 
ve yeni kurulan işletmelerin başarı şanslarını artırmak ve kadın girişimciliği geliştirmek olmak 
üzere üç hedefi bulunmaktadır (KOSGEB, 2011: 14).

Bu doğrultuda uygulanan Yeni Girişimcilik Programı ile ekonomik kalkınma ve istihdam 
sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, 
başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş 
Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, istihdamın arttırılması ve 
yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi amaçlanmıştır (KOSGEB SGB, 2011-2015: 
36).

Yeni girişimcilik programı KOSGEB tarafından 2010 yılında aktif olarak başlatılmış 
ve uygulama sonucunda Türkiye genelinde 121.723 kişi sertifika almıştır. Bu kişilerin 9.218’i 
destek başvurusunda bulunup destek almaya hak kazanmıştır. Destek alanlara yapılan toplam 
ödeme ise 87.968.287 TL’dir. Kişi başına 30.000TL hibe vaat eden KOSGEB girişimcilik programı 
incelendiğinde günümüze kadar destek alanların toplam destek miktarına oranına bakıldığında 
kişi başı yaklaşık 9.500 TL destek alabildikleri görülmektedir. Sertifika almasına rağmen başvuru 
yaparak destek almaya hak kazanan kişiler ise %7,5’tir. Bu açından bakıldığında programın çok 
başarılı yürümediği söylenebilir(KOSGEB, 2013).

Girişimcilik Destek Programı uygulamalı girişimcilik eğitimi, yeni girişimci desteği ve 
İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği olmak üzere üç alt programdan oluşmaktadır (http://.
kosgeb.gov.tr, 2013).

Uygulamalı girişimcilik eğitimi minimum 70 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan 
eğitim programını kapsamakta ve bu eğitimleri KOSGEB veya üniversite, İŞKUR, Belediyeler, 
STK’lar, Kalkınma ajansları vb. diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmektedir. 
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Eğitimlerin hedef kitlesini genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar vb) oluşturmaktadır. 
Eğitimler genellikle hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimlerin yaklaşık maliyeti 
sınıf başına 3.000 TL ile 15.000 TL arasında hizmetin alındığı kişi ya da kuruma göre değişiklik 
göstermektedir. Ayrıca uygulama esnasında eğitimin ilanı, eğitim materyali basımı, eğitim 
salonu temini, sertifika basımı, sertifika töreni vb. maliyetler de ortaya çıkmaktadır

Yeni girişimci desteği; uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran 
girişimciler ve İŞGEM girişimcileri faydalanabildiği bir programdır.

Tablo 1.Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları

Destek Unsuru
Üst Limit 

(TL)
Destek Oranı (%) (1. 

ve 2 . Bölge)
Destek Oranı (%) 

(3.4. 5. ve 6. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği
Geri 

ödemesiz
3.000

60

(Kadın veya özürlü 
girişimci:70)

70

(Kadın veya özürlü 
girişimci:80)

Kuruluş Dönemi 
Makine, Teçhizat ve Ofis 

Donanım Desteği

Geri 
ödemesiz

15.000

İşletme Giderleri 
Desteği

Geri 
ödemesiz

12.000

Sabit Yatırım Desteği Geri 
ödemeli

70.000

Kaynak: http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=8&refContent=69, Erişim Tarihi: 31.12.2013.

KOSGEB girişimcilik destekleri ilk uygulamada 16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararında 
belirtilen 4 farklı bölgeye göre verilmekteyken (Resmi Gazete, 2009), 19.06.2012 tarihi itibariyle 
Resmi Gazete’de yayınlanan yeni bölge sistemine göre 1. ve 2. Bölge’deki illere %60 (Kadın veya 
özürlü girişimci ise %70), 3 ile 6. Bölge illerine ise %70 (Kadın veya özürlü girişimci ise % 80) 
destek verilmektedir (Resmi Gazete, 2012).

Tablo 2.KOSGEB Yeni Girişimci Destekleri Bölgeleri ve Destek Oranları

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Destek Oranı %60

(Kadın veya özürlü 
girişimci:70)

Destek Oranı %70

(Kadın veya özürlü girişimci:80)

Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman
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Eskişehir

Çanakkale 
(Bozcaada 

ve Gökçeada 
İlçeleri Hariç)

Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl

İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis
İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır

Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır

Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars
Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin

Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş
Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa

Malatya Tokat Şırnak
Nevşehir Tunceli Van

Rize Yozgat
Bozcaada ve 

Gökçeada İlçeleri
Sivas

Kaynak: Resmi Gazete, 2012.

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği ise; KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek 
ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak 
ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme 
giderlerine destek sağlamayı kapsamaktadır. Desteğe; Belediyeler, Üniversiteler, Özel İdareler, 
Kalkınma Birlikleri, Meslek Kuruluşları ve Kâr amacı gütmeyen kooperatifler başvurabilmektedir. 
İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay, İŞGEM İşletme Desteği süresi ise en fazla 36 ay’dır.

Tablo 3.İŞGEM Destekleri

Destek Unsuru

Üst Limit (%)

(TL)

Destek Oranı (%)

(1.2. Bölge)

Destek Oranı (%)

(3-6. Bölge)
İŞGEM Kuruluş Desteği Geri

ödemesiz

750.000 60 70

İŞGEM İşletme Desteği 100.000 60 70
Kaynak: http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=8&refContent=69, Erişim Tarihi: 31.12.2013.

4. ALAN ARAŞTIRMASI

4.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi

Bu çalışmanın temel amacı, girişimciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında Türkiye’de 
en önemli kurumların başında olan KOSGEB’in uygulamaya koyduğu “Yeni Girişimcilik Destek 
Programı”nın, program yararlanıcılarına olan etkilerini incelemektir. Ayrıca bu programdan 
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yararlanan kişilerin mevcut durumlarını öğrenmek, yaşadıkları sorunları ve bunların 
nedenlerini ortaya koymak ve bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik öneriler geliştirebilmek 
amaçlanmaktadır.

Bu amaçla Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimlerine katılım sağlayan kişilere bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.

KOSGEB İl Hizmet Müdürlüklerine ve Türkiye geneline ilişkin veriler resmi yazı ile talep 
edilmiş, cinsiyet, yaş vb. konulara ilişkin birçok bilgi alınamamıştır. Alınan bilgilere göre aşağıda 
gerekli istatistiksel bilgiler yer almış olup, yorumlanmaya çalışılmıştır.

Bunun dışında sertifika alıp da destek alamayanların mevcut durumunun araştırılması 
amacıyla; Zonguldak, Karabük ve Bartın KOSGEB İl Hizmet Müdürlüklerinin özellikle Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansı ile düzenlediği eğitimlere katılım sağlayan kişilere telefonla 
ulaşılmaya çalışılmış, cevap vermek isteyen kişilere anket yöntemiyle sorular sorularak mevcut 
durum, eğitim kalitesi ve yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi alınmaya çalışılmıştır. Girişimci 
adaylarına 10 soruluk bir soru seti uygulanmıştır.

Araştırma kapsamında sertifika almış olup başvuru yapmayan Zonguldak 78, Karabük 53 
ve Bartın 88 kişi olmak üzere 219 kişinin bilgilerine ulaşılmıştır. 219 kişiden 95 kişiye telefonla 
ulaşılarak anket yapılabilmiştir. Anket yapılanlardan yalnız bir kişinin başvurusunun kabul 
edildiği ve destek aldığı tespit edilmiş. Şu ana kadar destek alamamış 94 kişiye ilişkin uygulanan 
anket sonuçları aşağıda verilmiştir

Bu çalışma 02 Nisan 2013 tarihinde başlatılmış, 27 Nisan 2013 tarihinde sonlandırılmış ve 
yapılan çalışma yorumlanmıştır.

KOSGEB İl Hizmet Müdürlükleri, kuruldukları günden bugüne illerde faaliyet gösteren 
başta Batı Karadeniz Kalkınma Ajans olmak üzere İŞKUR, TSO, Belediyeler, STK’lar gibi 
birçok kurum ve kuruluşu ile yapmış oldukları protokollerle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 
düzenlemişlerdir. KOSGEB Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan 18 
Nisan 2013 tarihinde alınan bilgilere göre üç ilin ve Türkiye’deki uygulamalara ilişkin veriler 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Tablo 4.KOSGEB Desteklerine İlişkin Veriler
YI
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ZO
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A

K

BA
RT

IN

K
A

RA
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K

TÜ
RK

İY
E

2010

Eğitim programına katılan 
girişimci sayısı

50 50 50 11.584

Destek başvurusunda bulunup 
destek alanların sayısı

- - - 43

Destek alanlara ödenen destek 
miktarı (TL)

- - - 315.458

2011

Eğitim programına katılan 
girişimci sayısı

624 164 272 48.145

Destek başvurusunda bulunup 
destek alanların sayısı

24 4 16 2.409

Destek alanlara ödenen destek 
miktarı (TL)

394.585 21.318 135.563 25.900.832

2012

Eğitim programına katılan 
girişimci sayısı

716 302 289 55.371

Destek başvurusunda bulunup 
destek alanların sayısı

59 12 33 4.976

Destek alanlara ödenen destek 
miktarı (TL)

826.159 180.796 362.949 51.213.620

2013

Eğitim programına katılan 
girişimci sayısı

58 - 57 6.623

Destek başvurusunda bulunup 
destek alanların sayısı

10 7 17 1.790

Destek alanlara ödenen destek 
miktarı (TL)

38.095 53.297 59.438 10.556.377

Kaynak: KOSGEB (2013), Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Verileri.

Bu veriler doğrultusunda Batı Karadeniz Bölgesinde (TR 81) toplam 2482 kişi Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi sertifikası almıştır. Bu kişilerden 182 kişi destek başvurusunda bulunup 
destek almıştır. Bu kişilere KOSGEB tarafından toplam 2.102.200 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. 
Kişi başına ödenen destek miktarına bakıldığında yaklaşık 11.500 TL düşmektedir.

Bu rakamlar il bazında değerlendirildiğinde sertifika alan kişilerin destek alanlara oranına 
bakıldığında Türkiye ortalaması yaklaşık %7,5 iken, Karabük ili Türkiye ortalamasının üzerinde 
%9,8 iken, Zonguldak %6,4, Bartın ise %4,4 ile Türkiye ortalamasının altında bir orana sahiptirler.
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Destek almaya hak kazananlara yapılan ödemeler incelendiğinde Türkiye genelinde bu 
güne kadar 9.218 kişiye 87.986.287 TL destek verilmiştir. Zonguldak’ta 93 kişiye 1.258.839 TL, 
Karabük’te 66 kişiye 557.950 TL, Bartın’da 23 kişiye 255.411 TL destek ödemesi gerçekleştirilmiştir. 
Kişi başına yapılan ortalama destek miktarlarına bakılacak olursa; Türkiye genelinde kişi başına 
ortalama 9.500 TL destek verilmiş olup, Zonguldak’ta kişi başına 13.535 TL, Karabük’te kişi 
başına 8.453 TL, Bartın’da kişi başına 11.104 TL destek verilmiştir.

Tablo 5.KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Kapsamında Destek Alanların Sektörel Durumu

SEKTÖR (Nace Rev2)
2010-2013

BARTIN KARABÜK ZONGULDAK TÜRKİYE
Bilgi Ve İletişim 3 298

Diğer Hizmet Faaliyetleri 2 11 952
Elektrik, Gaz, Buhar Ve İklimlendirme 

Üretimi Ve Dağıtımı 25
İdari Ve Destek Hizmet Faaliyetleri 3 3 2 279

İmalat 8 28 21 3431
İnşaat 6 379

Konaklama Ve Yiyecek Hizmetleri 
Faaliyetleri 2 10 13 873

Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence Ve Spor 2
Madencilik Ve Taş Ocakçılığı 6

Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler 1 7 10 742
Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi Ve 

İyileştirme Faaliyetleri 13
Toptan Ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara 

Taşıtlarının Ve Motosikletlerin Onarımı 9 10 23 2133
Ulaştırma Ve Depolama 42

TOPLAM 23 66 83 9175
Kaynak: KOSGEB (2013), Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Verileri.

KOSGEB verileri incelendiğinde desteklerden yararlanarak işletme kuran kişilerin hangi 
sektörlerde faaliyet gösterdiği incelendiğine Türkiye geneli ve TR 81 illerine yönelik yukarıdaki 
tabloda durum ortaya çıkmaktadır.

4.2. Araştırmanın Bulguları

Araştırmanın bulgularında öncelikli olarak ankete katılanların demografik özellikleri 
ortaya konacaktır. Daha sonra aldıkları girişimcilik eğitimi ile ilgili görüşlere yer verilecektir.

4.2.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Öncelikli olarak ankete katılan kişilerin eğitim durumlarını incelediğimizde; eğitime 
katılan kişilerin %40,4’ünün lisans, %28,7’sinin ortaöğretim, %21,3’ünün ilköğretim ve 
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%9,6’sının ise ön lisans mezunu olduğu görülmektedir. Eğitime katılan girişimci adaylarının 
yaklaşık yarısının ön lisans ve lisans eğitime sahip olması, yüksek eğitim düzeyine sahip kişilerin 
girişimcilik konusundaki istek, talep ve cesaretlerinin daha fazla olmasına bağlanabilir. Ancak 
bu durumun nedeni olarak işsizler arasında eğitimlilerin oranının artması ve girişimciliğin bir 
iş sahibi olmanın yolu olarak görülmesi de olabilir.

Tablo 6. Katılımcıların Mezuniyet Durumları

Sayı Yüzde (%)
İlköğretim 20 21,3

Ortaöğretim 27 28,7
ÖnLisans 9 9,6

Lisans 38 40,4

Araştırmaya katılan kişilerin yaş dağılımına bakıldığında; katılımcıların %45,7’sinin 
25-34, %26,6’sının 35-44, %23,4’ünün 17-24 ve %4,3’ünün ise 45-50 yaş aralığında olduğu 
görülmektedir. Anlaşılacağı üzere programa katılanların önemli bir çoğunluğu genç kişilerdir. 
Bu durum gençlerin daha dinamik, yaratıcı ve üretken olmaları ve daha ileri yaş grubunun bir 
iş sahibi olma olasılıklarının daha yüksek olması ile açıklanabilir.

Tablo 7. Katılımcıların Yaş Durumları
Sayı Yüzde (%)

17-24 22 23,4
25-34 43 45,7
35-44 25 26,6
45-50 4 4,3

Ankete katılan program yararlanıcılarının cinsiyet dağılımı incelendiğinde ise %53,2’sinin 
erkek, %46,8’i ise kadındır. Programa katılan kişilerin neredeyse yarıya yakını kadınların 
oluşturması dikkat çekicidir. TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun 2012 yılında yaptığı 
açıklamaya göre ülkemizdeki işletme sahiplerinin yalnızca %6,5’inin kadın olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda; girişimcilik sertifikası alan kadınların erkek sayısına yakın olmasının 
nedeni olarak kadınlara sağlanan ekstra %10’luk hibe desteğinin etkili olduğu düşünülebilir 
(http://www.girisimhaber.com, 2013). Ayrıca mevcut halde bir işyerinde çalışmakta olan aile 
reisi erkeğin işinden ayrılarak kursa gelme imkanı kısıtlı olduğundan eşini kursa göndermekte 
ve alınan sertifika ile yeni iş yerini eşinin üzerine açma imkanından faydalanmaktadır.

Tablo 8. Katılımcıların Cinsiyet Durumları
Sayı Yüzde (%)

Kadın 44 46,8
Erkek 50 53,2
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4.2.2. Katılımcıların KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik İle İlgili Görüşleri

Ankete katılanlara öncelikli olarak “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminden 
memnun musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Soruya verilen cevaplara bakıldığında; katılımcıların 
büyük çoğunluğunun eğitimden çok memnun oldukları görülmektedir. Eğitimden memnun 
olmadığını belirten hiçbir katılımcının olmayışı eğitimin memnuniyet düzeyinin çok yüksek 
olduğunu göstermektedir.

Tablo 9. Katılımcıların Eğitimden Memnuniyeti

Sayı Yüzde (%)
Kesinlikle Memnunum 55 58,5

Memnunum 35 37,2
Kararsızım 4 4,3

Memnun Değilim - -
Hiç Memnun Değilim - -

Ankete katılanlara “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Süresinden memnun 
musunuz?” sorusu yöneltilmiş ve verilen cevaplarda eğitim süresinden de memnuniyet 
düzeyinin çok yüksek olduğu görülmüştür.  Eğitimin süresinden memnun olmayanlara 
nedeni sorulduğunda ise eğitim süresinin kısa olduğu ve daha uzun ve açıklamalı bir eğitim 
arzu ettikleri belirtilmiştir.

Tablo 10. Katılımcıların Eğitim Süresinden Memnuniyeti
Sayı Yüzde (%)

Kesinlikle Memnunum 50 53,2
Memnunum 35 37,2
Kararsızım 7 7,4

Memnun Değilim 2 2,1
Hiç Memnun Değilim -

“KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimin İçeriğinden memnun musunuz?” sorusuna 
verilerin cevaplara bakıldığında; ankete katılanların %52,1’i eğitimlerin içeriğinden kesinlikle 
memnun olduklarını belirtmişlerdir. %39,3’ü memnunum, %7,4’ü kararsızım yanıtını vermiş, 
%1,1’i ise eğitimlerin içeriğinden memnun olmadığını belirtmiştir.

Tablo 11. Katılımcıların Eğitimin İçeriğinden Memnuniyeti
Sayı Yüzde (%)

Kesinlikle Memnunum 49 52,1
Memnunum 37 39,3
Kararsızım 7 7,4

Memnun Değilim 1 1,1
HiçMemnun Değilim -
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Ankete katılanlara “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini Veren Eğitmenden 
memnun musunuz?” sorusu sorulmuş, ankete katılanların %60,6’sı eğitmenden kesinlikle 
memnun olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %31,9’u memnunum, %4,3’ü kararsızım yanıtını 
vermiş, %3,2’si ise eğitmenden memnun olmadığını belirtmiştir.

Tablo 12. Katılımcıların Eğitmenden Memnuniyeti
Sayı Yüzde (%)

Kesinlikle Memnunum 57 60,6
Memnunum 30 31,9
Kararsızım 4 4,3

Memnun Değilim 3 3,2
Hiç Memnun Değilim - -

Ankete katılanların “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Beklentilerinizi Karşıladı 
mı?” Sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; %46,8’inin karşıladı, %28,7’sinin ise kesinlikle 
karşıladı cevabını verdikleri görülmektedir. Bu durum eğitime katılanların büyük çoğunluğunun 
bu eğitim ile ilgili beklentilerinin karşılandığını ortaya koymaktadır.

Tablo 13. Eğitimin Katılımcıların Beklentilerini Karşılaması
Sayı Yüzde (%)

Kesinlikle Karşıladı 27 28,7
Karşıladı 44 46,8

Kararsızım 17 18,1
Karşılamadı 6 6,4

HiçKarşılamadı - -

Ankete katılanlara “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Desteğini Yeterli Buluyor 
musunuz?” sorusu yöneltilmiş ve ankete katılanların %43,6’sı yeterli, %20,2’si ise desteğin 
kesinlikle yeterli olduğunu belirtmiştir. Kararsızım diyenlerin oranı %19,2 iken, yeterli değil 
diyenlerin oranı %11,7 ve hiç yeterli değil diyenlerin oranı ise %5,3’tür.

Tablo 14. Katılımcıların KOSGEB Desteğinden Memnuniyeti
Sayı Yüzde (%)

Kesinlikle Yeterli 19 20,2
Yeterli 41 43,6

Kararsızım 18 19,1
Yeterli Değil 11 11,7

Hiç Yeterli Değil 5 5,3

“KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Desteği Başvuru ve Yararlanma Şartlarını Kolay 
Buluyor musunuz?” sorusuna verilerin cevaplara bakıldığında; ankete katılanların %31,9’u 
başvuru ve yararlanma şartlarının kolay, %6,4’ü kesinlikle kolay olduğunu belirtmiştir. Ankete 
katılanların %34’inin kolay değil ve %26,6’sının kararsızım cevabını vermesi desteğe başvuru ve 
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yararlanma şartlarında sıkıntıların olduğunu göstermektedir.

Tablo 15. Katılımcıların Desteğe Başvuru ve Yararlanma Şartlarına İlişkin Görüşleri
Sayı Yüzde (%)

Kesinlikle Kolay 6 6,4
Kolay 30 31,9

Kararsızım 25 26,6
Kolay Değil 32 34,0

Hiç Kolay Değil 1 1,1

“KOSGEB’e Başvuru Yaparak Girişimcilik Desteğinden Ne Zaman Yararlanmayı 
Planlıyorsunuz?” Sorusuna; sertifikasını almış olanlardan %42,6’sı 2 yıl içerisinde destek almak 
amacıyla KOSGEB’e başvurmayı düşündüğü cevabını vermiştir. %17’si bir buçuk yıl içerisinde, 
%15,9’u bir yıl içerisinde, %6,4’ü ise 6 ay içerisinde KOSGEB desteğine başvuracağını ifade 
etmiştir. %18,1’i ise sertifika almalarına rağmen prosedürlerin zorluğu gibi nedenler öne sürerek 
destek almaktan vazgeçtiklerini, başvuru yapmayacaklarını bildirmişlerdir.

Tablo 16. Katılımcıların Girişimcilik Desteğinden Yararlanmayı Planladıkları Zamanı
Sayı Yüzde (%)

Başvurmayı düşünmüyorum 17 18,1
6 ay içerisinde 6 6,4
1 yıl içerisinde 15 15,9

1,5 yıl içerisinde 16 17,0
2 yıl içerisinde 40 42,6

Ankete katılanlara “Şu an bir işte çalışıyor musunuz?” sorusu yöneltilmiş ve eğitime 
katılarak sertifika alanların %47,9’u şu an çalışmakta olduklarını, %52,1’i ise herhangi bir işte 
çalışmadıklarını belirtmişlerdir.

Tablo 17. Katılımcıların İş Durumu
Sayı Yüzde (%)

Çalışıyor 45 47,9
Çalışmıyor 49 52,1

Katılımcılara eğitimleri tamamlayarak sertifika almış olmalarına rağmen şu ana kadar 
neden desteklere başvurmadıkları sorulmuş, katılımcıların %27,7’si sertifika ileride gerekli 
olabilir diye aldım, şu anda bir iş fikrim yok cevabını vermiştir. %21,3’ü gerekli olan eş finansman 
ve sermayem olmadığı için başvuru yapmıyorum cevabını vermiştir. Yapılan görüşmelerde bazı 
girişimci adayları başlangıç sermayesinin hibe yardımı olarak verilmesinin yanında mikro kredi 
olarak sağlanacak desteğin de kendilerine kolaylık sağlayacağını ve bu şekilde işletmeyi kurduktan 
sonra küçük taksitlerle bu krediyi kolayca kapatabileceklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların 
%11,7’si başvuru yapmak için hazırlık aşamasında olduğunu belirtmiştir. %10,6’sı KOSGEB 
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başvuru bürokrasisi nedeniyle başvuru yapmaktan vazgeçtiğini söylemiş, %7,4’ü ise kurmayı 
planladığı iş için uygun kiralık yer bulamadığını yüksek kiralar nedeniyle başvuru yapamadığını 
belirtmiştir. Araştırmaya katılanlardan diğer nedenler cevabını verenlerin ise mevcut işyerinin 
olması, halen üniversitede okuduğu, askerde olduğu, iş fikrini tam geliştiremediği, ekonomik 
kriz vb. gibi nedenlerle başvuru yapmadığı görülmüştür.

Tablo 18. Katılımcıların Desteğe Başvurmama Nedenleri
Sayı Yüzde (%)

Yeterli sermaye yok 20 21,3
Kiralık yer yok yada yüksek 7 7,4

KOSGEB’in başvuru bürokrasisi nedeniyle vazgeçtim 10 10,6
Başvuru için hazırlık aşamasındayım 11 11,7

Sertifikayı ileride belki gerekli olabilir diye aldım, şu anda iş 
fikrim yok

26 27,7
Diğer nedenler 20 21,3

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Aktif istihdam politikalarının içerisinde önemli bir yeri olan girişimcilik programları 
politika yapıcıları için artan yenilik ve rekabet ortamında yeni istihdam imkanları yaratmaktadır. 
Türkiye’de de özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerinde etkisiyle girişimcilik büyük 
önem kazanmıştır. Girişimciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında Türkiye’de en önemli 
kurumların başında gelen KOSGEB, 2010 yılından itibaren Yeni Girişimcilik Destek Programını 
yürütmektedir.

Girişimcilik programlarının etkinliğini KOSGEB Yeni Girişimcilik Destek Programı 
üzerinden analiz etmeye çalışan ve Batı Karadeniz Bölgesi uygulamalarını kapsayan bu çalışmanın 
sonucunda KOSGEB verileri incelendiğinde; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılarak 
sertifika alanlardan KOSGEB’e bir iş planı sunarak destek başvurusunda bulunanların Türkiye 
genelindeki oranının %7,5’i geçmediği görülmektedir. Bu oran TR 81 illeri incelendiğinde de 
üç il birbirinden farklı olsa da ortalaması Türkiye ortalamasına yakındır. Bu oranın artırılması 
ve gerçek girişimcilere eğitim verilmesi amacıyla ilk adımdan başlayarak gerekli önlemlerin 
alınması faydalı olacaktır.

Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında; öncelikle katılımcıların büyük çoğunluğunun 
aldıkları eğitimden, eğitimin süresinden, eğitimin içeriğinden ve eğitmenlerden memnun 
olduğu görülmektedir. Yani verilen eğitim, katılımcıların büyük çoğunluğunun beklentilerini 
karşılamıştır. Yine katılımcıların büyük bir kısmı KOSGEB desteğini yeterli bulmaktadır. Ancak 
araştırma sonuçları, birçok kişinin ileride gerekli olabilir düşüncesi ile ya da boş zamanlarını 
doldurmak amacıyla girişimcilik kurslarına katıldığını göstermektedir. Bu kişilerin eğitimlere 
alınması hem eğitim sürecinde gerçek yararlanıcıların motivasyonunu azaltmakta hem de 
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gerçekten iş kurmak için bekleyen kişilerin yerlerine geçerek hak kaybına neden olmaktadırlar. 
Ayrıca her eğitimin belirli bir maliyeti olmaktadır. Bu eğitimlere harcanan fazladan bütçe ihtiyaç 
sahibi gerçek girişimcilere verilebilir. Bu yüzden bu kurslara katılacak kişiler dikkatle seçilmeli, 
seçim için mutlaka mülakat yapılmalı ve girişimciden yapmayı planladığı iş için bir ön hazırlık 
sunması istenmelidir.

KOSGEB Strateji Geliştirme Birimi ile yapılan görüşmede, Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimleri’ne ilişkin şu ana kadar KOSGEB tarafından herhangi bir etki analizi yapılmadığı 
öğrenilmiştir. Oysa politika ve programların doğru seçilmesi, değerlendirilmesi ve aksaklıkların 
giderilmesi, gelecekte oluşturulacak politikalar için önemli bir geribildirim olmaktadır. Bu 
yüzden uygulanan programın etkilerini ölçmeye yönelik değerlendirme çalışmalarının yapılması 
gereklidir.

Eğitimlerin maliyetinin düşürülmesi, erişilebilirliğinin kolaylaştırılması ve standart 
bir eğitim verilebilmesi için Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, uzaktan eğitim metodu ile 
verilebilir. İnternet erişimi ve bir bilgisayarın bulunduğu her yerden bu eğitimlere katılım 
sağlanabilir. Bu sayede herhangi bir işte çalıyor iken bu kurslara katılarak kendi işletmesini 
kurmak isteyenler, işlerini bırakmadan yada izin almadan uzaktan eğitim yoluyla sertifika 
almaya hak kazanabilirler.

Girişimcilerin iş fikirlerini gerçekleştirebilmeleri için KOSGEB tarafından verilen destek 
dışında girişimcilerin bir işletme sermayelerinin de bulunması gerekmektedir. KOSGEB 
bölgelere ve cinsiyete göre farklılık gösteren %60 ile %80 arası başta makine ekipman alımı 
olmak üzere hibe yardımını en fazla 30.000 TL olarak vermektedir. Fakat bir iş kurmak isteyen, 
özellikle üniversiteden yeni mezun olmuş veya işsiz birçok girişimci adayının herhangi bir 
birikimi bulunmamaktadır. Bir işletme kurmak için sermaye arayışına girdiklerinde birçoğu bu 
sermayeyi bulmakta zorlanmakta ve iş kurma fikirlerinden vazgeçmekte yada ertelemektedirler. 
Yeni mezun ya da işsiz olup hiçbir sermaye birikimi olmamasına rağmen girişimci olmak isteyen 
kişilere %80’e varan KOSGEB girişimcilik hibe desteği yanında bir başlangıç ya da işletme 
sermayesi verilmelidir.

Girişimcilerin karşılaştıkları bir diğer sorunda kiralık yer temininde yaşanmaktadır. 
Zaten yeterli başlangıç sermayesi bulunmayan girişimci yüksek kira bedelleri ve hava parası ile 
karşılaşınca iş kurmaktan vazgeçmektedir. Eğer KOSGEB en azından bir yıllığına kira desteği 
sağlarsa birçok girişimci işletmesini daha kolay açabilir ve en sıkıntılı olan ilk yılını kolayca 
atlatabilir. Ayrıca, KOSGEB tarafından, bugüne kadar gerçekleşen ödemelere bakıldığında: 
destek ödemelerinin çok düşük olduğu görülmektedir. Desteklerin girişimcilere ödenmesi 
kısmında yaşanan zorluklar ve bu desteklerden yararlanan girişimcilerin desteğin tamamına 
ulaşamadıkları konusunda şikayetleri, yeni girişimcilerin bu desteklerden yararlanması 
konusunda heveslerini kırmaktadır.
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KOSGEB yerel örgütlenmeye önem vererek birçok İl’de hizmet müdürlüklüleri açmış olsa 
da, uygulamada hala merkezi yapının ağır bürokrasisinin devam ettiği görülmektedir. Uzun 
süren ve ağır koşullar içeren bürokratik işlemlerin azaltılması ve kolaylaştırılması gerekmektedir.

Sonuç olarak; verilen eğitimler girişimcilerin her aşamada işine yarayacak bilgilere 
ulaşmaları konusunda vazgeçilmezdir. Eğitimlerin kalitesinin artırılarak, erişilebilirliğinin 
uzaktan eğitim yoluyla kolaylaştırılması büyük önem taşımaktadır. Girişimciye işletmesi 
kurulana kadar hatta ilk yıl boyunca ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmelidir. Bunun yanında 
bürokratik işlemlerin azaltılması, süreçlerin kısaltılması, ödemelerin hızlandırılması için tüm 
iş, işlem ve ödemelerin yerel birimler tarafından yapılması sağlanmalıdır. Bu amaçla KOSGEB 
İl Hizmet Müdürlüklerinin hem bütçe yönünden hem de kalifiye eleman yönünden kapasitesi 
ivedi olarak artırılmalıdır. Bölgesel kalkınmanın sağlanması açısından sağlanan destek oranları 
ve konuları bölgelere göre yeniden belirlenmelidir. Ayrıca, sermayesi olmayan girişimcilere 
başlangıç sermayesi ya da mikro kredi verilerek destek sağlanmalı ve işletmenin kurulduğu ilk 
yıl kira desteği ayrı bütçe kalemi olarak belirlenerek girişimcilere verilmelidir.
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1. GİRİŞ

Sosyal oyun alanları, muğlak olguların ve belirsizliğin hâkim olduğu alanlardır. 
Moles (2012)’a göre muğlak olgular, belirsiz ilişkiler her şeyden önce, nicel değişkenler arası 
korelasyonların zayıf olduğu (-.20, -.40, -60) ve değişkenler arası ilişkilerin kesin olmadığı 
sistemlerdir. Bu nedenle, hayatın belli bir kesitinde kültür boyutları ile belirli değişkenler 
arasındaki ilişkilere dair görüntülerin tamamını elde etmemiz mümkün olmayabilir. Bu 
durumda elde edilecek görüntü sınırlı ve korelasyon zayıf olabilir. “Zayıf bir korelasyon, yine 
de korelasyon yokluğundan başka bir şeydir ve bu da bilimin konusudur, üstelik önemli bir 
konusudur; çünkü, gerçek yaşamın dokusudur.” (Moles, 2012). Bu zayıf korelasyonlar hayata 
gerçek rengini veren ilişkilerdir.

Bu çalışmada, sözü edilen ilişkilerden biri olan bireycilik-toplulukçuluk değerleri ile başarı 
amaç yönelimleri arasındaki ilişki ele alınmaktadır. “Elde edilmek istenen sonuçların bilişsel 
temsilleri” olarak amaçlar, bireylerin yaşamlarını örgütlemesinde en önemli bileşenlerden 
biridir. Bireylerin bir konuyu neden ve hangi amaçla öğrendiklerine işaret eden amaçlar, başarı 
amaçları olarak sınıflandırılır (Ames, 1992; Archer, 1994; Dweck, 1986; Eliot ve McGregor, 2001) 
ve literatürde genellikle “öğrenme amaçları” ve “performans amaçları” (Ames ve Archer, 1998) 
şeklinde iki faktör olarak ele alınır. Başarı amaç yönelimleri, bireylerin başarıyla ilişkili alanlarda 
duygusal, bilişsel ve davranışsal tepkilerini etkiler (Dweck ve Leggett, 1988). Bu nedenle başarı 
amaç yöneliminin dinamiklerinin anlaşılması önemlidir. Kültürün başarı yönelimleri üzerindeki 
etkisinin araştırılması, başarı yönelimlerinin dinamiklerinin anlaşılmasında önemli katkı 
sağlayacaktır. Literatürde kültür ve başarı amaç yönelimleri ilişkisini bireysel düzeyde araştıran 
çalışmaya rastlanmamıştır. Öğrenme yöneliminin bireycilik ile performans yöneliminin ise, 
toplulukçuluk ile ilişkili olduğu değerlendirilmekle birlikte bu ampirik olarak desteklenmemiştir. 
Bu çalışmada ilişki araştırılarak literatüre bir katkı sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, 
motivasyon faktörleri ve eğitim-geliştirme modelleri kültürle bağlantılı olarak farklılık 
gösterirler. Bu yönüyle, çalışma sayesinde eğitimci ve yöneticilere katkı sağlayacak bilgilerin 
elde edilmesi hedeflenmektedir.

2. BAŞARI AMAÇ YÖNELİMLERİ

Başarı, yalnızca süreç sonundaki başarıma ilişkin çıktıları veya durumu değerlendirme 
şeklimizle (yüklemeler) değil, başlangıçta ortaya koyduğumuz hedeflerle de (başarı amaçları) 
belirlenir (Burger, 2006). Akademik ortamlarda hangi başarı amaçlarının benimsendiğini ifade 
eden (Ames, 1992) başarı amaç yönelimi, bireylerin öğrenme süreçlerinde bilişsel, duygusal 
ve davranışsal tepkilerini etkileyen (Diener ve Dweck, 1978; Dweck ve Leggett, 1988; Eliot ve 
Church, 1997) bireysel paradigmaları içeren açıklamalardır.

Sosyal-bilişsel motivasyon kuramı (Dweck, 1986; Dweck ve Leggett, 1988), bireyin 
akademik alandaki davranışsal tepkilerinin amaç yönelimleri ile ilişkili olduğu düşüncesine 
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dayanır. “Sosyal-bilişsel motivasyon kuramının odağında yer alan amaçlar; bireye, olaylara 
tepki vermesini, yorumlar yapmasını sağlayan bir yapı sunmakta ve farklı bilişsel, duygusal 
ve davranışsal tepkilerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu sosyal-bilişsel kavramsallaştırma 
kapsamında başarı amaç kuramı bir temel alan olarak motivasyon araştırmaları ile ortaya 
çıkmıştır.” (Buluş, 2011).

Başarı amaçlarına ilişkin farklı kavram ve sınıflandırmalar bulunmakla birlikte (Dweck 
ve Leggett, 1988; Nicholls ve diğerleri, 1985; Ames ve Archer, 1998), bu sınıflandırmaların 
temelindeki kriter aynıdır. Bu kriter, başarımın, bir sonuç mu yoksa farklı dışsal amaçların 
gerçekleştirilmesi için araç mı olduğuyla ilgilidir (Somuncuoğlu ve Yıldırım, 1999). Bu 
çalışmada, “öğrenme amaçları” ve “performans amaçları” (Ames ve Archer, 1998) biçiminde 
kavramsallaştırılan sınıflandırma kullanılacaktır. Öğrenme amaçları, yetkinlik veya yetenek 
geliştirme ile ilgilidir. Performans amaçları ise, yetenek veya yetkinliğin gösterilmesi/
kanıtlanması ile ilgilidir. Başarı güdülenmesi konusunda psikologlar, “başarılı olmak” ve 
“başarısız olmamak” şeklinde bir ayrıma da işaret ederler. Eliot ve McGregor (2001), amaçları, 
istenen sonuçlara ulaşmaya aracılık etme ve olumsuz sonuçlardan uzaklaşmaya yardımcı olma 
biçiminde değerlendirirler. Bu sınıflandırma “yaklaşma amaçları” ve “kaçınma amaçları” 
olarak kavramlaştırılır (Eliot ve McGregor, 2001). Öğrenme ve performans amaçları, yaklaşma 
ve kaçınma biçiminde sınıflandırılarak 2x2 lik başarı amaçları çerçevesi elde edilir (Eliot ve 
McGregor, 2001).

Şekil 1: 2x2 Başarı Amaç Yönelimleri Matrisi

Belli bir konuyu öğrenmeye çalışan öğrenci, bu alanda yetkinlik kazanmak (öğrenme 
yaklaşma) ya da yetersizlik hissi yaşamamak (öğrenme kaçınma) isteğiyle güdülenebilir. 
Diğer taraftan performans hedefleyen bir öğrenci, öğrenme süreci sonundaki başarıya bağlı 
tanınma (performans yaklaşma) ya da başarısızlığa bağlı utanma duygusu gibi olumsuz hisleri 
yaşamamak (performans kaçınma) isteğiyle güdülenebilir (Burger, 2006). Öğrenciler aynı 
anda hem öğrenme hem de performans amaçlarına sahip olabilir (Akt.Akın, 2006b; Schraw 
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ve diğerleri, 1995; Pintrich ve Garcia, 1991) ve bir ders için hem içsel hem de dışsal amaçlar 
benimseyebilir (Akt.Akın, 2006b; Pintrich ve Garcia, 1991).

3. BİREYCİLİK-TOPLULUKÇULUK PARADİGMASI

“Ben varım çünkü biz varız” ~Malawi deyişi

Bireycilik-Toplulukçuluk hangi düzeyde ele alınırsa alınsın (toplum ya da birey), kültür 
alanına ait bir varsayımdır. Kültürün çok bilinen tanımlarından biri; “bir insan grubu veya 
kategorisini, diğer grup veya kategoriden ayıran zihnin kolektif programı veya yazılımı” 
(Hofstede, 1991) şeklinde ifade edilmektedir. Paylaşılan simgeler ve anlamlar evreni (Sargut, 
2010; Kağıtçıbaşı, 2012) olarak kültür; değerler, ritüeller, kahramanlar ve semboller aracılığıyla 
öğrenilir ve gözlenir. Soyut değerler; inanışlar ve insan davranışlarına yansıyan ve altında 
yatan dünyanın algılarını içerir. Kültür, birey veya grubun insanı ve evreni “okuma biçimi” ve 
“gerçekliği inşa ediş biçimi” olarak da ele alınabilir.

Kültürleri ayırmak ve kültürler arası farklılıkları açıklamak için yapılan kategori önerileri, 
toplumların çeşitli değerleri ne ölçüde benimsediği temel alınarak yapılır (Barutçugil, 2011). 
Hofstede (1984), kültürleri kategorileştirmek için dört boyut önermektedir: toplulukçuluk - 
bireycilik, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, erillik – dişillik. Bu kategorileştirmede boyutlar 
iki karşıt kutup şeklinde ele alınır. Örneğin; toplulukçuluğa karşı bireycilik. Kültürler arası 
çalışmaların çoğunda Hofstede’nin bu çalışması temel alınmaktadır.

Bireycilik ve toplulukçuluk, hem kuramsal hem de ampirik örgütsel çalışmalarda en çok 
incelenen kültürel farklılaşma boyutlarıdır (Wasti ve Erdil, 2007; Triandis, 1995; Göregenli, 
1995). Bu çalışmada bireycilik-toplulukçluk, bireyin bakış açısını (paradigma) belirleyen ‘benlik 
kurgusu’nun, iki formu olarak ele alınmaktadır. “Bu benlik kurgularından birisi, ‘öteki’ne uzanan, 
diğeri ise başkalarından ‘ayrılmış’ olan benliktir” (Kağıtçıbaşı, 2012).

Bireycilik-toplulukçuluk ayrışmasını, sosyoloji ve antropolojideki tarihsel arka planda, 
“Parsons’ın (1951) yazılarında geçen ‘benliğe yönelme’ ya da ‘topluluğa yönelme’ kavramlarında, 
Kluckhohn ve Strodtbeck’in (1961) ‘özel çıkarları arayış’ ve ‘topluluğun ortak çıkarlarını arayış’ 
görüşlerinde” görebiliriz. Tönnies’in (1957) ‘Gesellschaft ve Gemeinschaft (Cemaat–Cemiyet)’ 
ayrımı ise; sosyal bilimlerde, bu ayrışmanın en bilinen öncülüdür (Kağıtçıbaşı, 2012: 123). 
Bireycilik-Toplulukçuluk, Hofstede’nin ‘Culture’s Consequences’ kitabıyla da, kültürlerarası 
çalışmalarda popüler araştırma değişkeni oldu.

Murphy, “kişinin, kendi algısının nesnesi olarak kendisini görmesi” olarak tanımladığı 
benliğin, “başka bireyleri yaşantılama ile beraber dokunan” faaliyetler ile kazanıldığını belirtir 
(Bock, 2001: 364). Kağıtçıbaşı (2012) ise, benliği kişinin kendisini nasıl tanımladığı, diğer bir 
ifade ile kendisi ile ilgili farkındalığı olarak tarif eder. ‘Benlik kurgusu’ biçiminde de ifade edilir. 
Sosyal alanda olması ve sosyal etkileşimler sonucu oluşması yönüyle, sosyal bir olgu olan benlik, 
bu yönüyle kişilikten ayrılır. Kişinin “temel ve tipik farklılıkları”; yani, sabit, sürekliliği olan ve 
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sosyal ortamlardan pek etkilenmeyen özellikleri kişiliğe atfedilir (Kağıtçıbaşı, 2012: 112; Bock, 
2001: 364).

Benlik, kültürel olarak oluştuğundan, farklı kültür alanlarında farklı biçimlerde 
anlaşılır. Bireyler dünyanın aynı kesitine bakmalarına rağmen görüntülere dair betimlemeler 
farklılaşabilir. İnsanların bir kısmı aynı kesiti “rekabet ve güç” gibi kavramlarla tasvir ederken, 
“ötekiler” ise, “uyum ve dayanışma” kavramlarıyla betimleyebilir. Çünkü insanlar, “dünyayı ona 
bakmayı öğrendikleri şekilde görürler” (Hofstede, 1980). Bu bakış açısı (paradigma) farklılığı, 
“benliğin kültürel kurgulanışı” (Kağıtçıbaşı, 2012) ile ilişkilidir. Benlik kurgusu çeşitliliğinin, 
kültürler arası farklılıkları belirlediğini savunan görüşler vardır (Kitayama ve diğerleri, 2004).

Benlik kurgusu, kültürün insanların davranış ve tepkilerini biçimlendirmesinde ve 
bireylerin kendilerini ya da kişiler arası ilişkilerini tanımlama şeklinde temel yöntemdir 
(Chiao ve Blizinsky, 2010; Markus ve Kitayama, 1991; Triandis, 1995). “Benlik kurgusu tarzı, 
insanın çevresinde ve altta yatan nöral tabakalarda insanın hissettiği, algıladığı ve vardığı 
sonuçlar dâhil insan davranışının geniş bir dizinini etkiler” (Chiao ve Blizinsky, 2010). Birçok 
kültürel psikolog kültürler çapında benlik kurgusunun başlıca iki tarzı olarak bireycilik ve 
toplulukçuluğu tanımlamışlar ve bu boyutları kültürler arası psikolojik farklılıkları açıklamak 
için kullanmışlardır (Kağıtçıbaşı, 2012; Markus ve Kitayama 1991; Triandis, 1995).

Triandis’e (1995) göre, bireycilik-toplulukçuluk “öznel kültür”ün bir parçasını oluşturur. 
Öznel kültür; semboller, değerler, normlar ve varsayımlar gibi maddi olmayan kültür unsurlarını 
içerir. Bireycilik-toplulukçuluk, bireyin değerlerine, tutum ve davranışlarına yansır; dolayısıyla 
benliğinde izlenebilir. Bireycilik-Toplulukçuluğun “birey düzeyi”ndeki öznel yansıması, “özerk 
benlik” ve “ilişkisel benlik” formlarında izlenir. Bireyciliğin öznel yansıması “özerk benlik”; 
toplulukçuluğun öznel yansıması ise, “ilişkisel benlik” olarak ifade edilir. Bu araştırmada; 
bireycilik-toplulukçuluk değişkenleri, özerk-ilişkisel benlik ile eşanlamlı kullanılmaktadır.

Hofstede (1980; 1984), bu boyutları şöyle tanımlamıştır: “Bireycilik, bireyler arası bağların 
sıkı olmadığı toplumlarda geçerlidir; her birey kendisi ve ailesine bakmakla yükümlüdür. 
Toplulukçuluk ise, bireylerin doğdukları andan itibaren hayatları boyunca, güçlü ve bağlı gruplara 
aidiyet ve sadakatin söz konusu olduğu toplumlara özgüdür” (Ton, 2008: 13). Hofstede (1991) 
kültürü, bireylerin beyinlerine yüklenen bir yazılıma benzetmekte ve mental bir program olarak 
ifade etmektedir. Bireycilik, programın her bir bireye tamamen farklı bir formda yüklenmesini 
ifade etmektedir. Bu anlayışta birbirine tamamıyla benzeyen birey yoktur. Toplulukçu kültürde 
ise, bireyin davranışları belirli bir kalıba göredir. Aynı programın farklı beyinlere yüklenmesi 
gibidir. Bu durum iki ucu temsil etmektedir. Ancak bu iki boyut arasındaki sınırlar belirsizdir 
(Hofstede, 1991; Hofstede, 2001).
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Tablo 1. Bireyciliğin Toplumsal Normları

Yüksek Toplulukçuluk Eğilimi Yüksek Bireycilik Eğilimi
“Biz” bilinci “Ben” bilinci

Ortaklaşa davranışa dönük olmak Kendine dönük olmak
“Kimlik” toplumsal sisteme bağlı “Kimlik” bireyin özelliklerine bağlı

Birey, örgütlere ve kurumlara duygusal açıdan 
bağlı

Birey duygusal açıdan örgüt ve kurumlardan 
bağımsız

Örgüte bağlı olma isteği; üyelik ülküsü Bireyin gelişim ve başarı isteği; liderlik ülküsü
Özel yaşam örgütler, kurumlar, ait olunan klanlar 

tarafından işgal edilmiş; görüşler önceden 
belirlenmiş

Herkesin özel yaşam ve farklı görüş hakkı var

Uzmanlık, düzen, görev, örgüt ya da klan 
tarafından sağlanan güvenlik önemli

Özerklik, çeşitlilik, zevk almak, bireysel mali 
güvenlik önemli

Dostluklar kalıcı toplumsal ilişkiler aracılığıyla 
önceden belirlenir; ancak bu ilişkiler içinde 

saygınlık ihtiyacı var.

Özel arkadaşlıklara ihtiyaç var

Grup kararlarına inanılır Bireysel kararlara inanılır

Değer ölçüleri bireyin grup üyesi olup 
olmamasına göre değişir; değerler özelleştirilir.

Değer ölçütleri herkese uygulanmalı; değerler 
genelleştirilir.

Kaynak: A. Selami Sargut, “Bireyci ve Ortaklaşa Davranış İkileminde Yönetim ve Örgüt Kuramları”, Ankara 
Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 49, 1994, ss. 321 – 332.

Oyserman, Coon ve Kemmelmeir’in (2002) tanımı, bireycilik-toplulukçuluk boyutlarını 
“varoluş biçimi” olarak çerçeveler. Bireycilik, bireyin, amaçlarının, iradesinin merkeze alındığı, 
toplumsal olanın ise çevrede konumlandırıldığı bir varoluş biçimidir. Toplulukçuluk ise, bağlı 
olunan grup ve üyelerini, öteki gruplar ve üyelerinden ayırırken, ait olunan grup üyeleri arasında, 
karşılıklı yükümlülük tesis eden bağlar kuran, bir varoluş biçimini ifade eder.

Hofstede’nin (1980) kapsamlı araştırmasında, bireyci-toplulukçu kültürlere ilişkin 
saptanan özelliklerin, Sargut (1994) tarafından uyarlanan özeti Tablo 1’de gösterilmektedir 
(Hofstede, 2011). “Ben” merkezli çözümlemenin yapıldığı bireyci toplumlarda, birey, insanlardan 
ve toplumdan ayrı bir varlıktır (Hofstede, 1980). Bireyci kültür özellikleri olarak, bireylerin 
özerk olması; bireysel başarı, rekabet ve güç hedeflenmesi; bağımsızlığı yansıtan inançların 
onaylanması; zevk, rekabet, özgürlük, özerklik gibi değerlerin vurgulanması; birey amaçlarının 
ve çıkarlarının grup amaçlarından ve çıkarlarından önce gelmesi sayılabilir. Bireyci kültürde, 
birey, kendi duygularına, kendisini farklı kılan özelliklere, kişisel ihtiyaçlarına ve haklarına 
odaklanır. “Biz” temelinde çözümlemenin yapıldığı toplulukçu toplumlarda, birey, özerk/
bağımsız bir varlık olarak değil, kendisinin bağlı olduğu gruba ve ilişkilere göre tanımlanır. 
Toplulukçu kültür özellikleri olarak, toplumsal bir kimliğe sahip olunması; karşılıklı bağımlılığı 
yansıtan inançların onaylanması; güvenlik, itaatkârlık, görev, fedakârlık, yükümlülük, hiyerarşi, 
grup uyumu gibi değerlerin vurgulanması sayılabilir. Toplulukçu kültürde grubun çıkarları, 
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sürekliliği, işbirliği ve kendini kontrol hedeflenir. Bu kültür formunda birey, başkalarının 
duygularını anlamaya, kendisini grupla aynı kılan özelliklere ve grubun ihtiyaçlarına odaklanır 
(Triandis, 1994).

Triandis (1994), bireysel düzeydeki analizler için, kültürel düzeydeki bireycilik ve 
toplulukçuluk kavramlarına karşılık gelmesi amacıyla “idiocentric” ve “allocentric” terimlerini 
kullanmaktadır (bkz. Triandis, 1994). Liberalizm ve konfüçyüsçülüğü kültürel düzeyde analiz 
eden Kim (1994) ise; bireycilik ve toplulukçuluğu birey-grup düzeyinde ele almış ve bu boyutların 
üçer yönünü ortaya koymuştur (bkz. Kim, 1994).

Bireycilik-toplulukçuluk paradigmasına ilişkin, boyutluluk, genellik ve ölçüm düzeyi 
tartışmaları araştırmamız açısından önemli olduğu için kısaca değinilecektir.

Bireycilik ve toplulukçuluk, tek bir sürekliliğin iki ayrı ucunda yer alan tek bir boyut 
mudur?

Hofstede, bireyciliğin kültürel düzeyde tek boyutlu olduğunu bulgulamıştır. Bireycilik-
toplulukçuluk, Hofstede’nin çalışmasında birbirinin karşıtı olarak ele alınır (individualism 
versus collectivism) (Hofstede, 1984). Ancak, bireysel düzeyde yapılan analizler, bireycilik-
toplulukçuluğun çok boyutlu (en az iki) olduğunu, yani bu iki kavramın birbirinden bağımsız 
olduğunu bulgulamıştır (Kağıtçıbaşı, 2012: 127). Triandis ise, bireysel düzeyde toplanacak 
verilerle yapılacak faktör analizinin, bireylerin hem bireyci hem de toplulukçu özellikleri aynı 
anda taşıyabileceklerini göstereceğini iddia eder. Yani, Triandis’e göre her birey, hem bireyci hem 
de toplulukçu eğilimlere sahiptir (Triandis, 1994).

Markus ve Kitayama (1991), bireyin bağımsız ve karşılıklı bağımlı benliği bir arada 
barındırabileceğini vurgular. Bu boyutlar bağımsız olduğundan bir bireyin bireycilik değerlerinin 
yüksek olduğunu bilmemiz onun toplulukçuluğu hakkında bize bilgi vermeyebilir. Bireyler her iki 
boyutta veya birinde baskın varsayımlara veya değerlere sahip olabilir. “Bireycilik-toplulukçuluk 
eğilimleri bireylerde ya da gruplarda aynı anda ve bir arada görülebilir”. Farklı durumlarda, 
değişik hedef gruplara karşı ya da değişik etkileşim amaçlarında bireycilik ya da toplulukçuluk 
ön plana çıkabilir (Kağıtçıbaşı, 2012; Singelis, 1994; Oyserman, Coon ve Kemmelmeir, 2002). 
Bireycilik-toplulukçuluk (BT) tek bir kavram olarak değil, B (bireycilik) ve T (toplulukçuluk) 
adında iki bağımsız kavram olarak görülmelidir (Ton, 2008: 18).

BT ölçümlerinde analiz düzeyi ne olmalıdır? Bulgular genellenebilir mi?

Hofstede’nin çalışması (Hofstede, 1980; Hofstede, 1984); ülke düzeyinde yaptığı araştırma 
sonucunda elde edilen bireycilik skorlarının, ülkenin tüm bireyleri için geçerli olamayacağı 
(Wasti ve Erdil, 2007); kullandığı deneklerin toplumun tüm katmanlarını yansıtmadığı (Sargut, 
1994) yönüyle eleştirilmiştir. Ayrıca; Wasti ve Erdil (2007), IBM çalışanları üzerinde yapılan 
araştırmanın, örgütsel alanda ölçtüğü değerlere ilişkin sonuçların yaşamın başka alanlarında 
(kamusal, sosyal v.s.) farklılık gösterebileceğini ifade etmişlerdir. Toplumlar, homojen bir nüfus 
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yapısına sahip olmadıklarından, “ülke düzeyi”ndeki bulguların “birey düzeyi”nde geçerli olduğu 
söylenemez. Kültürel yönelimler, birey düzeyinde farklılaşırken (Triandis, 1995); bu eğilimler 
zaman içinde de sabit kalmazlar (Oyserman, Coon ve Kemmelmeir, 2002). Kültürler, değişir ve 
dinamiktirler. Bu açıdan kültürler arası çalışmaların “aşırı görecelik tuzağına düşme tehlikesi 
vardır” ve olgudaki farklılaşmayı (ya da farklılaşmama durumunu) gerçekte neyin açıkladığının 
ortaya konması, “kültürün her şeyi içeren geniş yapısı” (Kağıtçıbaşı, 2012) nedeniyle zor ve 
sorunludur. Literatürde, araştırmalara konu olan kültür boyutlarının doğrudan ölçümlenmesi 
gerektiği; aksi halde, değişkenlerdeki varyansın kültür kaynaklı olduğunun iddia edilemeyeceği; 
“bireysel düzeydeki sosyal-psikolojik süreçleri anlamak için yine birey düzeyinde kültürel 
değerler ölçümlemesi” yapılmasının önemi vurgulanmıştır (Wasti ve Erdil, 2007; Schaffer ve 
Riordan, 2003).

3.1. Bireycilik-Toplulukçuluk Boyutlarında Yatay ve Dikey Ayrımı

Triandis (1994) ve Singelis, Triandis, Bhawuk ve Gelfand (1995) tarafından bireycilik 
ve toplulukçuluk boyutlarını “arıtmak amacıyla”: “eşitlikçi” veya “hiyerarşik” yapının 
benimsenmesine (Hofstede’nin güç mesafesi boyutuna yakın bir kavramsallaştırmadır) göre 
şekillenen, dörtlü bir tipoloji önerilmiştir. Bu dörtlü tipoloji: dikey bireycilik, yatay bireycilik, 
dikey toplulukçuluk ve yatay toplulukçuluk şeklindedir. Dikey ve yatay toplulukçuluk, sırayla, 
ya hiyerarşik yapıyı kabul ederek ya da eşitliği vurgulayarak, kendini bir topluluğun parçası 
olarak algılamaktır. Dikey ve yatay bireycilik ise, sırayla, ya hiyerarşik yapıyı kabullenme ya 
da eşitliği vurgulayarak, kendini “özerk birey anlayışı” ile çerçevelemektedir (Singelis, Triandis, 
Bhawuk ve Gelfand, 1995). Şekil 2, bu dörtlü tipolojiyi göstermektedir.

 Bu ayrımda, dikey boyut, toplumda yer alan statü farklılıklarının kabullenilmesini 
tanımlarken; yatay boyut, birçok konuda, özellikle de statü konusunda eşitliğe vurgu yapmaktadır 
(Thomas ve diğerleri, 2010). Basabe ve Ros’un (2005) araştırma bulguları söz konusu yatay-dikey 
ayırımını destekler niteliktedir. Dinin etkisini araştırıldığı çalışmada Protestanların bireyci, 
Budist toplumların toplulukçu ve Müslüman toplumların ise hiyerarşik özellikler taşıdığı 
saptanmıştır.

Şekil 2: Dörtlü Tipoloji: BT Boyutlarında Yatay ve Dikey Ayrımı
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Yatay bireyci kültür kurgusunda, bağımsızlık ve özgünlük öne çıkan değerlerdir. Statü 
farklılıkları vurgulanmaz; grup içerisinde az çok bir denkliğin bulunduğu kültür biçimidir. 
İnsanların her yönden eşit olduklarını vurgularlar. Benlik bağımsızdır ve diğer bireylerin 
benlikleri ile aynıdır. Dikey bireyci toplum veya bireylerde, rekabet, kazanmak ve statü önemlidir. 
Dikey bireycilik, bağımsız bireyin esas olduğu, ancak bireylerin birbirlerini tamamen farklı 
gördükleri kültür biçimidir. Bu kültür biçiminde statü farklılıkları vurgulanır, yani eşitsizlik 
beklenebilir. Yatay toplulukçuluk özelliklerini taşıyan toplum ya da bireylerde grup amaçlarının 
yanı sıra eşitlik de ön plandadır. Yatay toplulukçuluk bireylerin kendilerini grubun bir parçası, 
bir yönü olarak gördükleri kültür biçimidir. Bireyin kendi benliği grubun içerisinde ortaya çıkar 
ve bireylerin tamamı birbirlerine oldukça benzer yapıdadır. Dikey toplulukçuluk bireylerin 
kendilerini grubun bir parçası olarak gördükleri, ancak grup üyelerinin bir birinden farklı; 
bazılarının diğerlerinden daha fazla statü sahibi oldukları kültür biçimidir. Grup içindeki bireyin 
benliği diğerleri ile etkileşim halindedir; ancak, diğerlerinden farklıdır. Bu kültür biçiminde 
eşitsizlik beklenebilir (Wasti ve Erdil, 2007; Triandis, 1995; Erdoğmuş ve Aytekin, 2012).

Schwartz’ın (1994), evrensel değerler kuramı üzerine yaptığı araştırmalar da yatay/dikey 
toplulukçuluk ve bireycilik boyutlarıyla uyuşmaktadır. Schwartz’ın kuramında, yatay ayrımda 
ahenk önemli iken; dikey ayrımda hiyerarşi önemlidir. Bu şekilde, hiyerarşi ve ahenk boyutları 
ile bireyci ve toplulukçu kültürü ilişkilendirmektedir. Schwartz, toplulukçu alana ilişkin değerleri 
muhafazakârlık ve ahenk olarak; bireyci alana ait değerleri ise entelektüel ve etkileyici özerklik 
olarak tanımlamaktadır. Muhafazakârlık ve ahenk; toplumsal düzen, aile güvenliği, geleneklere 
saygı, aile ve yaşlıları onurlandırma, terbiye ve güven değerlerini içermektedir. Özerklik ise; 
meraklı, açık görüşlü, yaratıcı olmaya; hedonizm ve çeşitlilik içeren bir yaşama sahip olmaya 
ilişkindir (Akt. Sargut, 2010: 192-193).

3.2. Bireycilik-Toplulukçuluk Perspektifinde Türkiye

Hofstede’nin (1980) araştırmasında, Türkiye’nin bireycilik skoru 37 olarak bulgulanmıştır. 
Bu skor ile Türkiye, Afrika, Ortadoğu, Güney Amerika ve Asya ülkeleri ile birlikte toplulukçu 
kültürün tipik bir örneği olarak değerlendirilmiştir (Hofstede, 1984). Ancak bu araştırma, 
IBM’de çalışan, iyi eğitimli ve eğitimini genel olarak batı ülkelerinde yapmış, batı değerlerine 
daha fazla uyum sağlamış bir grup üzerinde yapılmıştır. Bu nedenlerle bu grubun Türkiye’yi 
temsil edemeyeceği ve Türkiye’nin gerçek durumunun daha fazla toplulukçu bir yapıda olduğu 
iddia edilmiştir (Sargut, 1994). Schwartz’ın modelinde, Türkiye’nin dikey toplulukçu alanda 
olduğu görülmektedir. Bu modelde, Türkiye’nin bulunduğu küme değerlendirildiğinde, 
Hofstede’nin araştırmasını destekler niteliktedir (Sargut, 2010). Oyserman ve diğerleri (2002) 
tarafından yapılan kültürlerarası meta-analiz bulguları da, Türk toplumunun toplulukçu 
değerleri vurgulayan bir kültür alanı olduğunu göstermektedir.

Diğer taraftan, Türkiye gibi, değişim yaşayan, geçiş sürecindeki ülkelerde bireylerin 
kültürel eğilimlerinin birbirinden farklılaşacağı literatürde ele alınmaktadır (Hackett ve 
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Liang, 2007; İmamoğlu ve Karakitapoğlu Aygün, 2004). Göregenli (1995), yaptığı araştırma 
bulgularına dayanarak, Türk toplumunun “bireycilik-toplulukçuluk açısından kabaca 
sınıflandırılamayacağını” belirtir. Örneğin; bu araştırmada, “maddi kaynakların paylaşılması 
konusundaki kimi ilişki alanlarında bireyci, diğer bazılarındaysa toplulukçu eğilimler” 
gözlenmiştir.

3.3. Bireycilik-Toplulukçuluk Perspektifinde Başarı

Başarı, bireyci kültürlerde bireysel başarı olarak ele alınırken, toplulukçu kültürlerde daha 
çok işbirliği ve grup başarısı olarak tanımlanır. Bireyci kültürde benliğe yönelen başarı güdüsü, 
toplulukçu kültürlerde benliği aşan değerlere yönelir. Amerikan psikoloji öğretisinde başarı 
güdüsü “bireysel çaba, faallik, yetkinlik ve ötekilerle rekabet” kavramlarıyla çerçevelenmiştir 
(Akt. Kağıtçıbaşı, 2007: 141; McClelland ve diğerleri, 1953). Bu çerçeveleme biçimi, bireyci 
kurgu ile uyumludur. Ancak bu çerçeveleme, grup uyumu ve sadakati (Triandis, 1994), 
alçakgönüllülük (Triandis, 1994; Heine ve diğerleri, 1999; Yoshida, Kojo ve Kaku, 1982), grup içi 
dayanışma (Kim ve diğerleri, 1994) ve fedakârlık (Triandis, 1994; Mishra, 1994) ile karakterize 
edilen ilişkisel benlik kurgusu ile çelişebilir.

“Hindistan gibi toplulukçu bir ortama rekabete dayalı bireysel başarı güdüsü aşılama 
deneyimleri başarılı olmamıştır. Bu yüzden toplulukçu kültürlerdeki bireylerin başarı 
güdüsünden yoksun olduğu sonucuna mı varmalıyız? Tam tersine toplumsal düzeyde en büyük 
ekonomik başarı Pasifik’teki toplulukçu toplumlarda görülmektedir. Japon ve Çinli öğrencilerin 
çalışkanlığı ve yüksek başarıları da bilinmektedir” (Kağıtçıbaşı, 2007: 141). Toplulukçu 
kültürlerde başarı güdüsü farklı bir anlam içerir. İlişkisel kültürde, “öteki”ne uzanan “sosyal 
yönelimli başarı güdüsü” vardır (Bond, 1986; Yang ve Yu, 1988; Yu ve Yang, 1994). “Bireysel 
başarı güdüsü”nü çerçeveleyen ölçekler ile yapılacak ölçümlerde ilişkisel kültür alanındaki 
bireylerin buna sahip olmadığı şeklinde bir sonuç elde edilmesi doğaldır (Yu ve Yang, 1994). 
Kendi “yerel”i ile “evrensel” çözümlemeler yapmak, yanlış sonuçlara ulaştıracaktır.

 Kağıtçıbaşı’na (2012: 141) göre, başarı güdüsü, farklı ihtiyaçları içeren, tek başına veya 
çeşitli bileşenlerle işleyen, karmaşık bir yapıdır. Birey ve grup, Hofstede’nin (1984) iki zıt kutup 
perspektifiyle, karşı kutuplara yerleştirildiğinde; bireyin başarı yönelimi ya benliğe yönelen ya 
da ötekine uzanan biçiminde “tek boyutlu” ve statik işleyen bir yapı olarak ele alınacaktır. Oysa 
bu süreçlerin birbiriyle çelişmeyeceği ve birlikte gözlenebileceğini savunan görüşler vardır (Lin 
ve Fu, 1990; Kağıtçıbaşı, 1987).

Benliğin kültürel kurgulanışı, başarıma ilişkin yüklemeler (atıflar) açısından da farklık 
gösterir. Birey, başarı durumuna ilişkin ortaya çıkan sonuçları dışsal/içsel veya kararlı/kararsız 
nedenlere yükleyebilir (Burger, 2006). Toplulukçu bireyler başarıyı, başkalarının yardımına, 
başarısızlığı ise, yeterince çaba harcanmamasına atfeder. Bireyciler başarıyı, kendi yeteneklerine, 
başarısızlığı işin zorluğu ve kötü şans gibi dışsal faktörlere atfeder (Triandis, 1994; Triandis, 
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1999).

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

4.1. Araştırmanın Problemi ve Hipotezler

Bu çalışmada, analiz seviyesi birey düzeyindedir. Bireycilik-Toplulukçuluk, insan grupları 
veya kategorilerini karşılaştıran sosyolojik bir değişken değil, bireylerarası farklılıkları yöneten 
psikolojik değişkenlerden biri olarak ele alınmaktadır. Araştırma, “Öğrencilerin bireycilik-
toplulukçuluk skorları ile başarı yönelimleri skorları birbiriyle ilişkili midir?” sorusunun cevabını 
aramaktadır. Literatürde, bireycilik-toplulukçuluk değerlerinin, bireylerin amaçlarının içeriğini 
ve amaç seçimini etkilediği belirtilmektedir. Ayrıca, başarı yönelimlerinin, sosyal yönelimli 
başarı güdüsü ve bireysel başarı güdüsü ile ilişkili olduğunu ortaya koyan çalışmalar vardır 
(Yang ve Yu, 1988; Yu ve Yang, 1994; Chang ve Wong, 2008; Abd-el-Fattah ve Patrick, 2011; 
Bernardo, 2008; Chang ve diğerleri, 2000). Öğrencilerin bireycilik-toplulukçuluk boyutlarının, 
başarı amaç yönelimleri ile de ilişkili olması beklenebilir. Öğrenme yöneliminin bireycilik ile 
performans yöneliminin ise, toplulukçuluk ile ilişkili olduğu değerlendirilmekle birlikte bu 
ampirik olarak desteklenmemiştir. Çalışma, bu değerlendirmeyi ampirik olarak ele alması 
yanında; bireycilik ya da toplulukçuluğun başarı yönelimlerinin hepsi ile ilişkili olduğu şeklinde 
yeni bir bakış açısını ortaya koymaktadır.

H1: Dikey ve yatay toplulukçuluk boyutlarının performans yaklaşma/kaçınma yönelimleri 
üzerinde etkisi vardır.

H2: Dikey ve yatay toplulukçuluk boyutlarının öğrenme yaklaşma/kaçınma yönelimleri 
üzerinde etkisi vardır.

H3: Dikey ve yatay bireycilik boyutlarının performans yaklaşma/kaçınma yönelimleri 
üzerinde etkisi vardır.

H4: Dikey ve yatay bireycilik boyutlarının öğrenme yaklaşma/kaçınma yönelimleri üzerinde 
etkisi vardır.

4.2. Örneklem

Bu çalışmanın örneklemini Erzincan Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi Meslek 
Yüksekokullarında öğrenim gören 388 öğrenci oluşturmaktadır. Değerlendirmeye elverişli 
olmayan 45 anket araştırmaya dâhil edilmemiş, veri seti 343 anketle oluşturulmuştur. Örnekleme 
uygulanan anket aracılığı ile oluşturulan veri seti SPSS 19 istatistik paket programında analiz 
edilmiştir.

4.3. Ölçekler

Araştırmada, bireycilik ve toplulukçuluk değerlerini bireysel düzeyde ölçmek amacıyla, 
Singelis ve diğerleri (1995) tarafından oluşturulan, Triandis (1995) tarafından geliştirilen ve 
Wasti ve Erdil (2007) tarafından Türkçe geçerliliği sağlanan INDCOL ölçeği kullanılmıştır. 
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Kültür araştırmalarında genellikle Hofstede’nin (1980) çalışması kullanılmasına rağmen; 
bireysel düzeyde sosyal-psikolojik süreçleri anlamak için birey düzeyinde kültürel ölçümleme 
yapma gerekliliği (Wasti ve Erdil, 2007; Schaffer ve Riordan, 2003) ve araştırmalarda sıklıkla 
kullanılan (Erdoğmuş ve Aytekin, 2012; Bektaş ve Sakal, 2013) bir ölçek olmasından dolayı 
INDCOL ölçeği tercih edilmiştir. Ölçek, bireycilik ve toplulukçuluk boyutlarını, güç mesafesi 
eklenerek dört boyuta (dikey-yatay bireycilik, dikey-yatay toplulukçuluk) ayrıştırılmış bir 
yapıda ölçümlemektedir. Her bir maddenin 5’li Likert tipi ölçekle (1=Kesinlikle katılmıyorum - 
5=Kesinlikle katılıyorum) yanıtlandığı soru formu 37 sorudan oluşmaktadır.

INDCOL’ün dörtlü yapısı farklı çalışmalarla desteklenmiştir (Triandis ve Gelfand, 1998; 
Schwartz, 1992; Çukur, Guzman ve Carlo, 2004) ve literatürde geçerliliği konusunda bir birikim 
oluşmuştur. Diğer taraftan, INDCOL’e eleştirel bakan çalışmalarda vardır. Toplukçu boyutlar 
ile bireyci boyutların kendi aralarında yüksek korelasyon gösterdiği; bu boyutların her zaman 
ayrışmadığı; bu nedenlerle yatay/dikey ayırımının çok geçerli/gerekli bir ayrım olmadığı 
vurgulanmaktadır (Li ve Aksoy, 2007; Coon ve Kemmelmeier, 2001; Chiou, 2001). Ayrıca, 
dikey bireyci boyutun bireyci değerleri değil gücü ölçtüğü belirtilmiştir (Brewer ve Chen, 2007; 
Schimmack, Oishi ve Diener, 2005).

Bu çalışmada kullanılan INDCOL ölçeğinde, dikey bireyci değerler on madde ile (ör: 
Rekabet olmadan iyi bir toplum düzeni kurulamaz.), yatay bireyci değerler sekiz madde ile 
(ör: Özgün bir birey olmak benim için önemlidir.), dikey toplulukçu değerler on madde ile 
(ör: Yakın çevremle fikir ayrılığına düşmekten hiç hoşlanmam.) ve yatay toplulukçu değerler 
dokuz madde ile (ör: Yakın çevremdekilerin birbiriyle uyumunu muhafaza etmek benim için 
önemlidir.) ölçülmektedir (Wasti ve Erdil, 2007).

Başarı yönelimlerini ölçmek amacıyla, Akın (2006a) tarafından geliştirilen 2X2 Başarı 
Yönelimleri Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, başarı yönelimlerini, öğrenme-yaklaşma yönelimi, 
öğrenme-kaçınma yönelimi, performans-yaklaşma yönelimi ve performans-kaçınma yönelimi 
şeklinde 4 alt boyutta ölçmektedir. 5’li Likert tipi ölçek (Hiçbir zaman, nadiren, sık sık, genellikle, 
her zaman), 26 maddeden (PY – 7 madde, PK – 6 madde, ÖY – 8 madde, ÖK – 5 madde) 
oluşmaktadır.

Bu çalışmada kullanılan 2x2 Başarı yönelimleri ölçeğinde, performans yaklaşma yedi madde 
ile (ör: Arkadaşlarıma göre daha başarılı görünmek benim için çok önemlidir.), performans 
kaçınma altı madde ile (ör: Okul çalışmalarımı yapmamın en önemli nedeni utandırıcı bir 
duruma düşmemektir.), öğrenme yaklaşma sekiz madde ile (ör: Yetenek ve becerilerimi 
geliştirmeye yardımcı olan fırsatlar benim için çok önemlidir.) ve öğrenme kaçınma beş madde 
ile (ör: Öğrenme çalışmalarımı doğru olarak yapamamaktan kaçınırım.) ölçülmektedir (Akın, 
2006a).
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5. BULGULAR

Veri setinden demografik özelliklere ilişkin elde edilen bulgular Tablo-2’de gösterilmiştir. 
Örneklemin betimsel istatistiklerinin bir kısmı şöyledir: üniversite, 180 Erzincan Üniversitesi 
(,525), 163 Kafkas Üniversitesi (,475); sınıflar, 74 1. sınıf normal öğretim (,216), 32 1. sınıf ikinci 
öğretim (,093), 148 2. sınıf normal öğretim (,431), 89 2. sınıf ikinci öğretim (,260); cinsiyet, 
201 erkek (,586), 142 kadın (,414); ikamet ettiği yerleşim birimi, 116 il (,338), 122 ilçe (,356), 
25 belde (,073), 80 köy (,233); ailenin aylık ortalama gelir düzeyi, 97 0-750 TL (,283), 129 751-
1500 TL (,376), 58 1501-2250 TL (,169), 16 2251-3000 TL (,047), 10 3000 TL üstü (,029), 33 
cevapsız (,096). Öğrencilere, “Şu an okuduğunuz bölümle ilgili bir alanda çalışmayı düşünüyor 
musunuz?” şeklinde sorulan soru ile ilgili frekanslar, 238 evet (,694), 85 kararsızım (,248), 20 
hayır (,058) şeklindedir.

Tablo 2 Verilerin Demografik Özellikler Tablosu

Demografik Özellikler
Frekans 

(fi)
Yüzde (%)

Üniversite
Erzincan 180 52,5
Kafkas 163 47,5
Toplam 343 100,0

Sınıflar

1. sınıf normal örgün 
öğretim

74 21,6

1. sınıf ikinci örgün öğretim 32 9,3
2. sınıf normal örgün 

öğretim
148 43,1

2. sınıf ikinci örgün öğretim 89 26,0
Toplam 343 100,0

Cinsiyet
Erkek 201 58,6
Kadın 142 41,4

Toplam 343 100,0

İkamet ettiği yerleşim birimi

İl 116 33,8
İlçe 122 35,6

Belde 25 7,3
Köy 80 23,3

Toplam 343 100,0

 Ailenin aylık ortalama gelir düzeyi

0-750 TL 97 28,3
751-1500 TL 129 37,6

1501-2250 TL 58 16,9
2251-3000 TL 16 4,7
3000 TL üstü 10 2,9

Cevapsız 33 9,6
Toplam 343 100,0

Faktörlerin güvenilirlik (iç tutarlılık) katsayıları Cronbach’s Alfa ile hesaplanmıştır. 
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INDCOLL ve 2x2 Başarı yönelimleri alt ölçeklerinin güvenilirlik katsayıları sırasıyla; .611 (dikey 
bireycilik), .635 (yatay bireycilik), .756 (dikey toplulukçuluk), .772 (yatay toplulukçuluk), .803 
(performans yaklaşma), .610 (performans kaçınma), .722 (öğrenme yaklaşma), .680 (öğrenme 
kaçınma) olarak hesaplanmıştır.

BT boyutları ile başarı amaç yönelimleri boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 
veri setine korelasyon analizi uygulanmıştır. Tablo-3, değişkenler arasındaki korelasyon 
katsayılarını göstermektedir. Dikey toplulukçuluk ile performans yaklaşma değişkeni (r= 0.118 
p< 0,05) ve öğrenme yaklaşma değişkeni (r= 0.303 p<0,001) arasında pozitif korelasyon ilişkisi 
bulgulanmıştır. Dikey toplulukçuluk boyutu ile öğrenme kaçınma ve performans kaçınma 
boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulgulanmamıştır. Yatay toplulukçuluk 
boyutu ile öğrenme yaklaşma (r= 0.286 p=0.001) ve öğrenme kaçınma (r= 0.112 p<0.05) 
boyutları arasında pozitif korelasyon ilişkisi bulunmuştur. Yatay toplulukçuluk boyutu ile 
performans yaklaşma ve performans kaçınma boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
bulunmamıştır. Yatay bireycilik boyutu ile performans yaklaşma (r= 0.155 p<0.01) ve öğrenme 
yaklaşma (r= 0.211 p=0.001) boyutları arasında pozitif korelasyon ilişkisi bulgulanmıştır. Yatay 
bireycilik boyutu ile öğrenme kaçınma ve performans kaçınma boyutları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı ilişki bulgulanmamıştır. Dikey bireycilik boyutu performans yaklaşma (r= 
0.304 p<0.001), öğrenme yaklaşma (r= 0.208 p<0.001), öğrenme kaçınma (r= 0.248 p<0.001) 
ve performans kaçınma (r= 0.136 p<0.05) boyutları ile istatistiksel olarak anlamlı korelasyon 
ilişkisi bulunmuştur.

Regresyon analizi sonuçları, bağımsız değişkenlerin performans yaklaşma değişkenindeki 
varyansı %27.6 oranında istatistiki olarak anlamlı açıkladığını göstermektedir (p<0.01). Diğer 
regresyon analizi sonuçları, bağımsız değişkenlerin, öğrenme yaklaşma değişkenindeki varyansı 
%13.4, öğrenme kaçınma değişkenindeki varyansı %8.8, performans kaçınma değişkenindeki 
varyansı %8.5 oranında istatistiki olarak anlamlı açıkladığını göstermektedir (p<0.01).

Tablo 3 Bireycilik-Toplulukçuluk ve Başarı Yönelimleri Arasındaki Korelasyonlar

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Dikey Toplulukçuluk 1

2. Yatay Toplulukçuluk .518*** 1

3. Yatay Bireycilik .467*** .302*** 1

4. Dikey Bireycilik .337*** .336*** .352*** 1

5. Performans Yaklaşma .118* -0,006 .155** .304*** 1

6. Öğrenme Yaklaşma .303*** .286*** .211*** .208*** .215*** 1



SAKAL, AYTEKİN | A Comparative Study On The Effects Of Individualism-Collectivism Values On Goal ...

Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty
KAU EASF Journal | Vol 5 * Issue 8 * Year 2014

60

7. Öğrenme Kaçınma .104 .112* .071 .248*** .330*** .161** 1

8. Performans Kaçınma -0,086 -0,088 -0,024 .136* .277** -0,059 .272** 1

 *p < 0.05, **p < 0,01, ***p < 0,001

Öğrencilerin çeşitli demografik değişkenlere göre (üniversite, sınıf, cinsiyet, yaş, ailenin 
ikamet yeri ve geliri), alt boyut ortalamaları arasındaki farklılıkları belirlemek amacıyla 
farklılık testleri (t-testi, ANOVA) uygulanmıştır. Erzincan Üniversitesi öğrencilerinin dikey 
toplulukçuluk (Ort=4.46) ve yatay toplulukçuluk (Ort=4.14) puan ortalamaları, Kafkas 
Üniversitesi öğrencilerinin puan ortalamalarından (Ort=4.30-Ort=3.99) yüksektir ve bu fark 
istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin performans yaklaşma 
puan ortalaması (Ort=3.18), Erzincan Üniversitesi öğrencilerinin puan ortalamasından 
(Ort=2.85) istatistiki olarak anlamlı (p<0.01) biçimde yüksektir. Çalışmada ele alınan diğer 
değişkenlere göre alt boyut skorları arasında anlamlı fark bulgulanmamıştır. Tablo-4 de Erzincan 
Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin bireycilik-toplulukçuluk ve başarı yönelimleri 
alt boyutlarına ilişkin puan ortalamaları verilmiştir.

Tablo 4. Bireycilik-Toplulukçuluk ve Başarı Yönelimleri Alt Boyutları Ortalamaları

INDCOLL Erzincan Kafkas BAŞARI Erzincan Kafkas

Dikey toplulukçuluk 4.4633 4.3055 Performans yaklaşma 2.8467 3.1767

Yatay toplulukçuluk 4.1389 3.9902 Öğrenme yaklaşma 4.0344 4.0380

Yatay bireycilik 4.0778 4.0593 Öğrenme kaçınma 3.2806 3.2577

Dikey bireycilik 3.6486 3.6350 Performans kaçınma 2.4806 2.6380

6. SONUÇ

Bu çalışmada; korelasyon ve regresyon analizi sonuçları, kültürün başarı yönelimleri 
değişkenleri ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Örnekleme ait bulgular, bireycilik-
toplulukçuluk boyutlarının başarı yönelimlerinin tüm alt boyutları ile ilişkili olduğu 
şeklindeki değerlendirmemizi büyük oranda destekler niteliktedir. Ayrıca; bulgular, öğrencinin 
akademik olanla/ortamla ilgili aynı anda farklı amaçlar/stratejiler benimseyebileceği şeklinde 
yorumlanabilir.
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Dikey toplulukçuluk ve yatay toplulukçuluk boyutlarının en yüksek korelasyona 
sahip olduğu değişken öğrenme yaklaşma yönelimidir. Dikey toplulukçuluk ise; tüm başarı 
yönelimleri ile ilişkili olmakla birlikte en yüksek korelasyona sahip olduğu değişken öğrenme 
yaklaşma yönelimidir. Burada dikkat çekici bulgu, performans kaçınma yöneliminin, yalnızca 
dikey bireycilikle korelasyona sahip olmasıdır. Her iki üniversite öğrencilerinin BT skorları 
arasındaki DT>YT>YB>DB (her iki üniversitenin öğrencilerinin büyük çoğunluğunun doğu 
kökenli olması yönüyle beklenen bir sıralamadır) ve başarı skorları arasındaki ÖY>ÖK>PY>PK 
şeklindeki sıralama da dikkat çekicidir. Bu bulgular, toplulukçuluğun öğrenme yönelimi ile 
bireyciliğin ise; performans yönelimi ile daha fazla ilişkili olduğuna dair ipucu olabilir. Böyle bir 
değerlendirme, literatürdeki bekleyişten farklıdır.

 Bu araştırma bulguları, bize bireyin başarı yöneliminin “tek boyutlu” ve statik işleyen bir 
yapı olarak ele alınamayacağını göstermektedir. Başarı yönelimine ilişkin süreçlerin birbiriyle 
çelişmeyeceği ve birlikte gözlenebileceğini, öğrencilerin aynı anda hem öğrenme hem de 
performans amaçlarına sahip olabileceğini (Schraw ve diğerleri, 1995; Pintrich ve Garcia, 1991) 
söyleyebiliriz. Ayrıca bulgular, Kağıtçıbaşı’nın (2012), başarı güdüsünün farklı ihtiyaçları içeren, 
tek başına veya çeşitli bileşenlerle işleyen, karmaşık bir yapı olduğu şeklindeki değerlendirmesini 
desteklemektedir.

Bu çalışmanın örnekleminin, doğuda bulunan iki üniversitenin öğrencilerinden oluşması, 
araştırmanın önemli bir kısıtını oluşturmaktadır. Çalışmanın, doğu ve batı üniversitelerinden 
öğrencilerin oluşturduğu daha büyük örneklemlerde yapılması halinde konu ile ilgili çok önemli 
sonuçlar elde edilebileceği düşünülmektedir.
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1. GİRİŞ

Günümüzde şirketler sürekli değişim ve gelişim ihtiyacı içerisinde bulunmaktadırlar. Bu 
süreç içerisindeki iç ve dış faktörler arasında sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal ve günümüzde 
kaçınılmaz bir gerçekliği ve bütünlüğü bulunan teknolojiyi saymak mümkündür.

Şirketlerin bugün daha etkin bir rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri ve geleceğe daha 
emin adımlarla ilerleyebilmeleri için bu faktörlerle sürekli bir etkileşim hali içinde bulunmaları 
gerekmektedir. Bu etkileşim sürecinde şirket stratejisi, insan kaynakları yönetimi, gelişen 
teknolojiye ayak uydurmak ve gerekli yatırımları yapmak, kurum içi kültür politikasını sağlam 
bir şekilde belirlemek ve kurum içi iletişimi geliştirmek önemli rol oynamaktadır.

Bu çalışma için yürütülen araştırmalar SAP Danışmanlık hizmeti vermekte olan 
şirketlerde sürdürülmüştür. Şirketlerin en önemli problemlerinden biri olan iletişim eksikliği ya 
da yetersizliği üzerine bir araştırma yürütülmüş ve bu eksikliklerin giderilebilmesi konusunda 
destek sağlayabilecek belirli yazılımların karşılaştırması yapılmıştır. Bununla birlikte, kurum içi 
iletişim eksikliklerinin giderilmesinde, buna bağlı olarak personel verimliliği ile motivasyonunun 
artırılmasında ve kurum içi iletişimin geliştirilmesinde etkin bir araç olan kurum içi iletişim 
yazılımlarının önemi vurgulanmıştır.

Gerek şirket içi çalışanlar arasında gerekse çalışanlar ve müşteriler arasında gerçekleşen 
diyaloglarda, günümüz rekabet dünyasında iletişimin kalitesi büyük bir önem kazanmıştır. Söz 
konusu iletişim kalitesinin sağlanması için, karşılaştırılan kurum içi iletişim yazılımlarından 
yararlanılabilmektedir.

2. KURUM İÇİ İLETİŞİME YÖNELİK KURAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Kurum İçi İletişim

Kurum için iletişim “Birden fazla insanın bir amaç etrafında toplanmasını sağlayan 
ve bir araya gelen insanların güç birliği yaparak örgüt amaçları yönünde etkili bir biçimde 
çalışabilmeleri için, aralarında olması gereken işbirliğini ve çevresiyle uyumlarını sağlamada 
önemli bir rolü olan; biçimsel ve biçimsel olmayan yapılardaki anlam yükü taşıyan her türlü 
insan etkinliğinin paylaşılmasıdır” (Vural, Kurum Kültürü, 2012).

2.2. Kurum İçi İletişimin Önemi

Kurum içi iletişimin geliştirilmesinde öncelikli olan, yapılacak olan değişiklilere onay 
veren ve değişiklileri benimseyen bir üst düzey birimin oluşturulmasıdır. Kurum içi iletişim, 
kurumdaki en üst düzeyden en alt düzeye kadarki tüm çalışanları kapsayan, planlanması ve 
uygulanması gereken ve bu konuda bir bütünlüğün sağlanması gereken önemli bir konudur.

Etkin bir kurum içi iletişimin sağlanmasında, şirketin amaç ve hedeflerinin çalışanlara 
iyi bir şekilde aktarılmış olması ve bu hedef ve amaçların da çalışanlar tarafından iyi bir şekilde 
algılanması ve uygulanabilmesi gerekmektedir.



HERAND, ÇALIŞIR | The Role Of Software For The Improvement Of Intra-Company Communication

Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty
KAU EASF Journal | Vol 5 * Issue 8 * Year 2014

70

Kurum içi iletişim sayesinde, çalışanlara, şirket tarafından ulaşılmak istenen hedefler, 
amaçlar, görevler, sürdürülen faaliyetler ve şirket içindeki birtakım sorunlar hakkında bilgiler 
verilmektedir. Bunun dışında çalışanlar, şirket içerisindeki yerlerini ve görevlerini, şirketin 
içinde bulunduğu mevcut durumu yine kurum içi iletişim sayesinde öngörebilmektedirler.

Hızlı bir şekilde değişen iş dünyası, gelişen teknoloji ve değişen müşteri talepleri ile 
beklentileri şirketleri sürekli değişime zorlamakta ve bu değişim sonucu elde edilecek başarı da 
kurum içi iletişim ağlarının ve kurulan ilişkilerin güçlendirilmesine bağlıdır.

Kurum içi iletişim, ayrıca şirket kültürünün yaşatılmasında ve şirket bağlılığının 
sağlanmasında da önemli bir faktördür. Şirket kültürü “Örgüt kültürü, örgüte ilişkin yönetsel 
politikaların, stratejilerin, çalışma ilkelerinin, tutum ve davranışların, rollerin, değer ve normların, 
sembollerin, geleneklerin oluşturduğu bir bütündür.” (Biber, 2007) şeklinde tanımlanmıştır. 
Şirket bağlılığı ise “…bireyin işle bütünleşmesi ve örgütün değerlerine inanmasını içeren, 
örgüte olan psikolojik bağıdır. Yani örgütsel bağlılık, bireyin örgüte ve yaptığı işe bağlanması, 
sadakat göstermesi ve örgüt değerlerine inanması gibi duyguları içeren, bir nevi bireyin örgüte 
psikolojik bağını ifade etmektedir.” (Akıncı, Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim, 1998) şeklinde 
açıklanmıştır. Bu nedenle şirket kültürünün ve bağlılığının devamlılığı kurum içi iletişime 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Kurum içi iletişimin amaçları ise aşağıdaki gibi listelenmiştir: (Akıncı, İnsan Kaynakları 
Yönetimi, 2001)

•	 Kurumun amaçları, hedefleri ve politikasının çalışanlarca bilinmesini sağlamak.

•	 İş ve işlemlere ilişkin bilgi vermek, bu yolla iş ve beceri eğitimini kolaylaştırmak.

•	 Kurumun çalışma sistemi, ücret ve prim sistemi, ödül-ceza sistemi, terfi imkânları, 
sosyal haklar gibi konularda bilgilendirme yaparak, kurumun çalışanlar tarafından 
daha iyi tanınmasını sağlamak.

•	 Kurumun sosyal ve ekonomik sorunları konusunda bilgi vermek ve çalışanları, 
bunların genel sosyal ve ekonomik sorunlar ile bağlantıları konusunda aydınlatmak.

•	 Yenilik ve yaratıcılığı özendirerek, çalışanları deneyim, sezgi ve akıllarına dayanarak 
yönetime bilgi ve geri bildirim sağlamaları konusunda özendirmek.

•	 Yöneticiler ve çalışanlar arasında iki yönlü-karşılıklı iletişimi özendirmek.

2.3. Kurum İçi İletişimin İşlevleri

Kurum içi iletişimin işlevlerine geçmeden önce genel olarak iletişimin temel işlevlerinin 
bilinmesi gerekmektedir. “İletişimin temel işlevleri; bilgilendirme, denetleme, yönlendirme, bilgi 
ve becerileri iletme, eğitme, duyguları dile getirme, toplumsal ilişki kurma, sorun çözüp kaygı 
azaltma, eğlendirme, uyarma, gerekli rolleri üstlenme olarak sıralanabilir.” (Vural & Coşkun, 
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Örgüt Kültürü, 2007).

Kurum içi iletişim işlevleri dört grupta toplanmaktadır. Bunlar; bilgi sağlama, ikna etme 
ve etkileme, emretme ve öğretme, birleştirme ve eşgüdüm sağlama işlevleridir.

Bilgi Sağlama İşlevi: Şirket içerisinde sürekli bir bilgi akışı olduğundan, çalışanların, hangi 
faaliyeti nasıl ve neden yapacaklarını bilmeleri gerekmektedir. Çalışanların yeterli derecede 
bilgilendirilmesi hem verimliliği hem de şirket bağlılığını artıracaktır. Kurumsal amaçların 
gerçekleştirilmesi için çalışanlara, değişim sürecinde gerekli tüm bilgilerin yani, üst yönetim 
politikasının, hedeflerin, yeniliklerin eksiksiz bir şekilde artırılması gerekmektedir.

İkna Etme ve Etkileme İşlevi: “İkna etme, bireyin karşısındaki kişi ve kişilerin davranış, 
düşünce, tutumlarını istenen biçimde etkileme ve değiştirme sürecidir. Etkileme ise, kişilerin 
tutum ve davranışlarını onların istek ve amaçlarına ters düşmeyecek şekilde daha uzun sürede 
değiştirme girişimi olarak tanımlanabilir” (Vural & Coşkun, Örgüt Kültürü, 2007).

Çalışanların görevlerini verimli bir şekilde yürütebilmeleri şirket kültürünü 
benimsemelerinden geçmektedir. Bu benimsemenin gerçekleşebilmesi için, ikna ve etkilemeye 
yönelik iletişim sürecinin doğru bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Emredici ve Öğretici İşlevi: Şirket yöneticileri çalışanlara işlerini nasıl ve ne şekilde yapmaları 
gerektiğini söylemek için de iletişimde bulunurlar. “Astların iş ve görev tanımlarını, sorumluluk ve 
yetki sınırlarını bilmeleri işin sürekliliği ve verimliliği açısından oldukça önemlidir. Çalışanların 
örgütsel amaçlar doğrultusunda ve iş/görev tanımları çerçevesinde faaliyet gösterebilmeleri için 
eğitim gereksinimlerinin yöneticileri tarafından karşılanması gerekmektedir” (Vural & Coşkun, 
Örgüt Kültürü, 2007).

Birleştirme İşlevi: Kurum içi iletişimin, çalışanlar arasındaki birlik ve beraberliğin ve 
kurum içi standardizasyonun sağlanmasında önemli bir görevi vardır. Kültürel olarak birbirine 
bağlı olan çalışanların, ilişkilerini sürdürmeleri iletişimle mümkün olmaktadır. Birleştirme 
işlevi şirket kültürünün benimsetilmesi ve korunmasında önemli bir etkendir.

2.4. Kurum İçi İletişim Yazılımları

Kurum içi iletişimi geliştirmek için bu çalışma çerçevesinde karşılaştırılan, alanında önde 
gelen yazılımlar aşağıdaki gibidir:

•	 Adobe Creative Cloud

•	 IBM Connections

•	 Microsoft SharePoint

Kısaca bu üç yazılımı tanımlamak istersek:

Adobe Creative Cloud
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Adobe Creative Cloud, içinde barındırdığı birçok uygulamayı tek bir paket halinde sunan 
bir yazılımdır. Photoshop, Illustrator, InDesign ve Dreamweaver bu uygulamalara örnek olarak 
gösterilebilir. Bulut depolama ve dosya senkronizasyonu gibi özellikleri ile, dosyalara mobil 
aygıtlar da dâhil olmak üzere her yerden erişim sağlamaktadır. Bulut tabanlı sistemi sayesinde 
web siteleri, mobil uygulamalar, iPad yayınları ve her ortam veya aygıta uygun içerikler oluşturup 
yayınlanabilmektedir. Creative Cloud ile çalışanlar, tüm yaratıcı dünyalarını kendilerine ait 
merkezi bir panoda bütünleştirerek fikirlerini, dosyalarını, ayarlarını, bildirimlerini, masaüstü 
uygulamalarını ve ekip üyelerini senkronize şekilde tutabilmektedirler. (Şentürk, 2013)

IBM Connections

IBM Connections bir şirketin doğru kişileri istihdam etmesine, inovasyonu 
hızlandırmasına ve sonuçları sunmasına yardımcı olan bir sosyal yazılım platformudur. Bu 
bütünleştirilmiş ve güvenlik açısından zengin platform, kişilerin kritik iş süreçleri bağlamında 
uzman ağlarıyla ilişkiye geçmesine yardımcı olabilmektedir. IBM Connections, tüm mobil 
cihazlarda ve tabletlerde kullanılabilmesi bakımından BYOD1 stratejisi için de uygundur. Ağ 
ve toplulukları geliştirmek için oluşturduğu ölçümler sayesinde kurum içindeki işlerin yapılma 
hızını da artırmaktadır.

Microsoft SharePoint

Kurum içi doküman değişimi ve yazılımın kendi üst versiyonlarının kullanımını sağlayan 
bir pakettir. Bu yazılım

•	 Bilgi paylaşımı

•	 Doküman yönetimi

•	 Gelişmiş arama fonksiyonları

•	 Form Servisleri

•	 Excel Servisleri

•	 BDC(Business Data Catalog)

gibi fonksiyonları yürütebilmektedir (Karakuş, 2011).Microsoft Sharepoint, özellikle ortak 
çalışma ve bilgi paylaşımı gibi konuların üzerine yoğunlaşmış bir uygulamadır. Kurum içinde 
farklı birim ya da lokasyonda çalışan kişiler için faydalı olabilmektedir. Arama hizmetleri, vikiler, 
bloglar, portal, siteler ve iş zekası çözümleri ile güçlü bir kurumsal içerik yönetimi çalışması 
Sharepoint ile kullanıcılara sunulabilmektedir. Sharepoint’in sunduğu Intranet ve internet 
siteleri sayesinde kullanıcıların birlikte çalışmaları sağlanabilmektedir. Sharepoint’in en önemli 
özelliği aslında bir geliştirme platformu olmasıdır. Asp.Net teknolojileri üzerine kurulmuş olan 
Sharepoint ile kullanıcıların kendilerine özel uyglama geliştirmeleri sağlanabilmektedir.
1  BYOD; şirketin çalışanlarını elektronik cihaz kullanımında şirket politikaları çerçevesinde özgür bırakması; 
kullanıcının alıştığı, kullanmaktan hoşlandığı cihazı kurumsal alanda da kullanmasıdır.
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3. ŞİRKET İÇİ İLETİŞİM YAZILIMLARI

3.1. Adobe Creative Cloud

Creative Cloud çalışanların yaratıcılıklarını maksimum seviyede kullanmalarını sağlayan 
bir platform oluşturmaktadır. Çalışmaların birden çok aygıtta senkronize ve düzenli bir şekilde 
tutulmasını desteklemektedir. Paylaşılan dosyalara ek olarak, bu dosyalara gönderilen yorumların 
takip edilmesine ve Behance’teki2 takipçilerin izlenmesine olanak sağlamaktadır. Behance ile 
entegre bir şekilde sunulmakta olan Adobe Creative Cloud, çalışanların faaliyetlerini tek bir 
ortamda buluşturmaktadır. Örneğin; ilerleme aşamasında bulunulan bir çalışmayı Adobe’un 
sunduğu bir diğer ürün olan Photoshop’ta paylaşarak, dünyanın üzerindeki çeşitli çalışanlardan 
yürütülen çalışmalarla ilgili geribildirimler alabilmek mümkün olmaktadır. İşbirliği kurmak 
isteyen firmalar için Adobe Creative Cloud oldukça nitelikli bir araç olarak tanımlanabilir. 
Zira Creative Cloud kullanılarak, şirket içinde bulunan ekiplerin aynı araçların son sürümünde 
çalışmalarını sağlamak mümkün olabilmektedir. Adobe Creative Cloud’un sahip olduğu 100 GB 
bulut depolama alanı ile çalışanlar arzu ettikleri şekilde farklı aygıtla üzerinden çalışabilmektedir. 
Eskiden proje oluşturulurken birbirinden bağımsız bir şekilde kullanılan araçlar, Adobe Creative 
Cloud ile birlikte bir bütün haline gelip beraber çalışma imkanı sağlamaktadır.

Sistem özellikleri olarak, Creative Cloud web sitesi,

Chrome, Safari, Firefox ve Internet Explorer tarayıcıları ile çalışabilme imkanı 
sağlamaktadır.

Creative Cloud üyeliği kapsamında, tüm masaüstü uygulamalarına ve çevrimiçi hizmetlere 
ulaşılabilmektedir. Üyelik kapsamında sunulan masaüstü uygulamalarının, Mac OS ve Windows 
sürümleri bulunmaktadır (Yalçın, 2013). Sonuç olarak Creative Cloud, müşteri-çalışan ve 
çalışan-çalışan arasındaki ilişkiyi ve iletişimi güçlendiren bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Basit bir şekilde, çalışanın yaptığı faaliyetleri hem müşterilerle hem de takım arkadaşlarıyla tek 
bir link ile paylaşıp, özel gösterimler yapabildiği

bu araç, çalışanların hayatını oldukça kolaylaştırabilmektedir.

3.2. IBM Connections

IBM Connections, şirketlerin daha hızlı hareket etmesini sağlayan; yanıtlama süresini 
hızlandırmak ve süreç ile hiyerarşi yönetimlerini sorunsuz hale getirmek için oluşturulmuş, iş 
dünyasına yönelik sosyal bir yazılımdır. IBM’in, çalışanları arasındaki iletişimi güçlendirmek 
için kullandığı sosyal ağ yazılım platformu geçmişi, ana bilgisayar programcılarının çevrimiçi 
tartışma platformlarında başlattıkları 1970’li yıllara uzanmaktadır (Forbes, 2013).
2  Behance: 2007 yılında Scott Belsky ve Matias Corea tarafından kurulan, şuanda dünyanın en büyük ve en kaliteli 
portfolyo platformudur.
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IBM Connections’ın kökeni, IBM çalışanlarıyla geliştirilen ve test edilen IBM Research 
Projesine dayanmaktadır. Ayrıca 2005 yılında sundukları bloglar sayesinde çalışanlar; ürünler, 
çözümler ve servisler ile ilgili birçok çevrimiçi bilgiye ulaşabilmektedirler.

IBM Connections’ın sunduğu araçlar, hem kurum içi iletişimi geliştirmeye hem de satışları 
artırmaya yönelik araçlardır. IBM özellikle genişletilmiş bir şirket iş birliğine ve kuruluşların 
müşterileri, tedarikçileri ve iş ortakları ile paylaşımda bulunmalarına odaklanmaktadır. Bunun 
sonucunda, hem müşteri memnuniyeti hem de kurum içi iletişimin kalitesi artmış olacaktır 
(Haberler: Haber Bülteni, 2011).

IBM Connections; bloglar, vikiler, topluluklar ve etkinliker sayesinde çalışanlar arasındaki 
iletişimi maksimum seviyeye çıkartabilmektedir. IBM Connections ile; konuşmalar, gönderiler 
ve yüklenen dosyalar gerçek zamanlı izlenerek çalışanların gerekli bilgilere rahat ulaşımını 
sağlayabilmektedir. Bu şekilde; gerçek zamanlı ve çevrimiçi elektronik takip olanağı olan 
şirketler, hem şirket politikaları doğrultusunda hareket edebilmektedir.

3.3. Microsoft Sharepoint

Sharepoint; Microsoft tarafından geliştirilmiş, şirketlerin ortak çalışma ve iş birliğini 
geliştirmek üzere çözümler bulan bir yazılımdır. Şirketlerin intranet, extranet ve internet portal 
ihtiyaçlarının yanında, kurumsal bilgi havuzunu aktif bir şekilde kullanabilmesi hem maliyeti 
yüksek hem de zaman alan çalışmalar olarak nitelendirilmektedir. Microsoft SharePoint, tüm 
kurumsal iş akışlarının elektronik ortama taşınabildiği, doküman yönetim sistemine sahip, 
diğer uygulamalarla entegre olabilen güvenilir bir platform olarak tanımlanabilir. Ayrıca 
SharePoint, web site altyapısı olarak da sıkça kullanılabilmektedir. Bu da, şirketlerin dijital 
pazarlama alanında öne çıkabilmelerini sağlayabilmektedir. Microsoft Sharepoint web özelliği 
sayesinde; şirketler için iş birliği siteleri, portal ve içerik yönetim hizmetleri sunabilmektedir. 
Asp.Net teknolojileri üzerine kurulan Sharepoint, şirketlerin web teknolojilerini canlı bir şekilde 
kullanmalarına olanak sağlayabilmektedir (Demirer, 2013).

Microsoft Sharepoint, son kullanıcıların, bilgi teknolojileri çalışanlarının ve

geliştiricelerin aynı anda kullanabileceği bir platform üzerine kurulmuştur ve kullanıcılara 
aynı ortamda çalışma imkanı sağlamaktadır. Aynı ortamda çalışabilme imkanı, kurum içi 
iletişimin geliştirilmesinde başlıca rol oynamaktadır.

Sharepoint ayrıca bir doküman yönetim sistemidir. Arama ve içerik yönetim hizmetleri, 
çalışanlar arasında bilgi paylaşımını artırmakta ve ortak iş süreçlerinin hızlanmasını 
sağlamaktadır. Yazılımı uygulayan şirketlerin verimliliğinde ve etkinliğinde önemli ölçülerde 
artış görülebilmektedir (SP Danışmanlık, 2012).

3.4. Kurum İçi İletişim Yazılımların Karşılaştırılması

Yukarıda açıklanan kurum içi iletişim yazılımları, aşağıda belirlenen dokuz kriteri 
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karşılayabilmeleri bakımından değerlendirilmiş olup, Tablo 1’de bu değerlendirme özet şeklinde 
sunulmuştur. Değerlendirme kriterlerinin kısa açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Sürekli İnternet Erişimi: Uygulamalar kullanılırken sürekli internet erişimine ihtiyaç var 
mıdır?

Bulut: Bulut depolama servisleriyle veriler kaydedilebilmekte midir?

Dosya Senkronizasyonu: Dosyalar içerisindeki verilerde herhangi bir değişiklik 
yapıldığında senkronizasyon sağlanabilmekte midir?

Veri güvenliği: Veri güvenliği için bir sistem mevcut mudur?

Sistem gereksinimleri: Uygulamları çalıştırabilmek için hangi sistemlere ihtiyaç vardır?

Kullanıcı desteği: Kullanıcı uygulamarla ilgili herhangi bir problemle karşılaştığında ne 
tür destekler alabilmektedir?

Mobil: Uygulamalar mobil olarak kullanılmak istendiğinde, hangi işletim sistemi ya da 
sistemleri üzerinden çalışabilmektedirler?

Sosyal Medya Senkronizasyonu: Bu yazılımlar kendi bünyelerinde bir sosyal ağ sistemine 
sahip midirler?

Diğer Uygulamalarla Olan Entegrasyon: Söz konusu yazılımların diğer uygulamalarla 
entegrasyonu mümkün müdür?

Tablo 1: Şirket İçi İletişimi Geliştirme Yazılımlarının Karşılaştırılması

Adobe Creative 
Cloud

IBM Connections Microsoft Sharepoint

Sürekli İnternet Erişimi - - -

Bulut X X X

Dosya Senkronizasyonu X X X

Veri Güvenliği X X X

Sistem Gereksinimleri

Mac OS X v10.7, 
v10.8 veya v10.9 ve 
Microsoft Windows 
7, 8 veya 8.1 (Sistem 

Gereksinimleri)

Quad CPU, 16 GB 
RAM, 100 GB boş 

alan, 64 Bit OS 
(Altenburg, 2013)

Quad CPU, 4+8 GB 
RAM (4 GB=geliştirme, 

8GB=production), 
80 GB boş alan 

(Karakullukçu, 2012)
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Kullanıcı Desteği

Online ve telefonla 
destek

Online destek, 
danışmanlık 

desteği ve telefonla 
destek (IBM 

Connections)

Online destek, 
danışmanlık desteği ve 

telefonla destek

Mobil Android, IOS IOS, Blackberry Windows Phone

Sosyal Medya 
Senkronizasyonu

X X X

Diğer Uygulamalarla 
olan Entegrasyon

- X X

(- kriter karşılanamamaktadır, X kriter karşılanmaktadır)

Bu kriterler ışığında, söz konusu üç yazılımın aynı zamanda mali yüklerinin de göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. Üç farklı yazılım için verilmiş birey odaklı fiyatlar aşağıdaki 
gibidir:

Adobe Creative Cloud için; 89,00 TL / ay (Adobe Creative Cloud: Üyelik Planları)

IBM Connections için; işletmenin gereksinimlerine bağlı olarak, müşteriye özel fiyat 
vermektedir.

Microsoft Sharepoint için; 34,50 TL / ay (Ürünler)

4. SONUÇ

Bu çalışmada kurum içi iletişimi geliştirmek için kullanılabilecek üç farklı yazılım olan 
Adobe Creative Cloud, IBM Connections ve Microsoft Sharepoint karşılaştırılarak, böyle bir 
yazılıma ihtiyaç duyabilecek kurumların seçim işleminin kolaylaştırılması hedeflenmiştir. 
Bu yazılımlar karşılaştırılırken, bir önceki bölümde belirtilen dokuz farklı kriteri karşılayıp 
karşılayamadıkları ve bunun dışında şirkete yaratacakları mali yükleri de dikkate alınmıştır.

Karşılanan kriter sayısı ve mali yük dikkate alındığında, Adobe Creative Cloud’un diğer 
yazılımlara oranla daha az kriteri karşıladığı ve bununla birlikte şirkete oluşturacağı mali yükün 
diğer programlardan daha fazla olduğu görülebilmektedir. IBM Connections ve Microsoft 
Sharepoint ise hemen hemen aynı kriterleri karşılayabilmekte, ancak mali yükleri bakımından 
karşılaştırılabilmeleri oldukça zordur. Zira IBM Connections, müşteriye özel fiyat vermektedir. 
Bu bakımdan, karşılaştırma yaparken mali yük dışındaki kriterlerin daha iyi bir şekilde 
değerlendirilmesi gerekmektedir.

Microsoft Sharepoint’in ihtiyaç duyduğu sistem gereksinimlerinin birçoğunun, hizmet 
sunulan kurumlara kendisi tarafından sağlandığı düşünülürse, bu yazılımın, diğerlerine göre 
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daha büyük bir avantaja sahip olduğu düşünülebilir. Microsoft Sharepoint, sunmuş olduğu 
uygulamaları, yeni dizaynı ve pek çok araç üzerinde kullanılabilirliği sayesinde; kullanıcılarına, 
uygulamalara ve içeriklere daha kolay ulaşma imkanı sunabilmektedir. Bu şekilde çalışanlar 
daha kısa zaman içerisinde bilgilere ulaşabilmekte ve ulaşılan bilgiler üzerinde daha verimli 
çalışma imkanı bulabilmektedir. Bununla birlikte şirketlerin sözkonusu yazılımlar üzerine 
vereceği kararda, hali hazırda kurulu olan sistem özelliklerini dikkate almaları sonradan ortaya 
çıkabilecek mali yüklerin önlenebilmesi noktasında son derece önemlidir.

KAYNAKÇA

[1] Adobe Creative Cloud: http://www.adobe.com/tr/products/creativecloud/buying-guide.html 
(Erişim Tarihi: Mayıs 3, 2014)

[2] Akıncı, Z. B. (1998). Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim. İstanbul: İletişim Yayınları.

[3] Akıncı, Z. B. (2001). İnsan Kaynakları Yönetimi (13. b.). İzmir: Ege Üniversitesi İiletişim Fakültesi 
Yayınları.

[4] Altenburg, F. (2013). IBM Connections 4.0 Installation. IBM Collaborations Solutions.

[5] Biber, A. (2007). Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar. Ankara: Nobel Yayıncılık.

[6] Creative Cloud: https://creative.adobe.com/tr/products/creative-cloud (Erişim Tarihi: Mayıs 4, 2014)

[7] Demirer, S.: http://sezentemizer.azurewebsites.net/hello-world/ (Erişim Tarihi: Nisan 27, 2014)

[8] Forbes: http://www.forbes.com/sites/gurufocus/2013/12/09/buffett-and-watsas-ibm-and-berkshire-
appear-undervalued (Erişim Tarihi: Nisan 27, 2014)

[9] IBM: http://www03.ibm.com/press/tr/tr/pressrelease/35009.wss (Erişim Tarihi: Mart 15, 2014)

[10] IBM Connections - Cube Soft Consulting: http://cube-soft.co.uk/what-we-do/ibm-connections/ 
(Erişim Tarihi: Mayıs 3, 2014)

[11] Karakullukçu, E. - msHOWTO: http://www.mshowto.org/sharepoint-2013-kurulumu-on-
gereklilikler-ve-sik-kullanilan-topolojiler.html (Erişim Tarihi: Mayıs 4, 2014)

[12] Karakuş, O. - Sharepoint: http://onurkarakus.wordpress.com/2011/03/18/nedir-bu-microsoft-
sharepoint/ (Erişim Tarihi: Nisan 27, 2014)

[13] Office: http://office.microsoft.com/tr-tr/business/FX103037683.aspx (Erişim Tarihi: Mayıs 3, 
2014)

[14] SP Danışmanlık: http://www.spdanismanlik.com/office-365-sharepoint-online-in-gucu-bolum-
2-sharepoint-online-sitelerinde-calismak.html (Erişim Tarihi: Şubat 10, 2014)

[15] Şentürk, C. E. - Adobe Creative Cloud Nedir? İşletmenize Neler Kazandırır?: http://blog.tamindir.
com/adobe-creative-cloud-nedir-isletmenize-neler-kazandirir_2600/tumu/ (Erişim Tarihi: Mayıs 4, 
2014)



HERAND, ÇALIŞIR | The Role Of Software For The Improvement Of Intra-Company Communication

Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty
KAU EASF Journal | Vol 5 * Issue 8 * Year 2014

78

[16] Vural, Z. B. (2012). Kurum Kültürü. İstanbul: İletişim Yayınları.

[17] Vural, Z. B., & Coşkun, G. (2007). Örgüt Kültürü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

[18] Yalçın, H.: http://www.hasanyalcin.com/baris-ozcan-ile-adobe-creative-cloud-roportaji-ii/ 
(Erişim Tarihi: Nisan 27, 2014)



NAKİT DÖNÜŞ SÜRESİ VE 
KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

BELİRLENMESİ: BIST TAŞ VE TOPRAĞA 
DAYALI SANAYİ ENDEKSİ’NDE (XTAST) 

AMPİRİK BİR UYGULAMA

ÖZ| Bu çalışmada Borsa İstanbul (BIST) Taş ve Toprağa 

Dayalı Sanayi (XTAST) endeksinde 2009-2012 yılları 

arasında işlem gören 26 işletmenin nakit dönüş süreleri 

ve bileşenleri ile karlılıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesi 

hedeflenmiştir. Bu amaçla bir finansal performans göstergesi ve 

çalışma sermayesinin genel bir ölçüsü olarak nakit dönüş süresi ile 

bileşenlerinin işletme karlılığı üzerindeki etkilerini araştırmak için 

çoklu doğrusal regresyon modeli kullanılmıştır. Çalışmada aktif 

karlılığı (ROA), özkaynak karlılığı (ROE), faiz ve vergi öncesi kar 

(FVÖK) bağımlı değişkenleri oluştururken, nakit dönüş süresi (NDS) 

ile bileşenleri olan alacak tahsil süresi (ATS), stok tutma süresi (STS) 

ve borç ödeme süresi (BÖS) bağımsız değişkenleri oluşturmaktadır. 

Kontrol değişkeni olarak ise işletme büyüklüğü (İB) kullanılmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda Borsa İstanbul XTAST endeksindeki 

işletmelerin düşük STS ve yüksek BÖS ile yüksek aktif karlılığına, 

yüksek BÖS ile daha yüksek özkaynak karlılığına sahip olma 

eğiliminde oldukları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, İşletme Karlılığı, 
Nakit Dönüş Süresi, BIST-XTAST Endeksi

Jel Kodu: G30, G33, G39

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 

Cilt 5, Sayı 8, 2014
ISSN : 1309 - 4289

Atıfda bulunmak için... | AYTEKİN, S. ve GÜLER, S. (2014). “Nakit Dönüş Süresi Ve Karlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: 
BIST Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Endeksi’nde (XTAST) Ampirik Bir Uygulama”. KAU IIBF Dergisi, 5(8), 79-98 

Sinan AYTEKİN
Yrd. Doç. Dr., 
Balıkesir  Üniversitesi, 
İİBF İşletme Bölümü
saytekin@balikesir.edu.tr

Sevinç GÜLER
Yrd. Doç. Dr., 
Dokuz Eylül Üniversitesi, 
İİBF İşletme Bölümü
sevinc.guler@deu.edu.tr

Makaleyi çevrimiçi görüntülemek için QR 
Kodu okutunuz.



DETERMINATION OF THE 
RELATIONSHIP BETWEEN 

CASH CONVERSION  CYCLE AND 
FINANCIAL PERFORMANCE: AN 

APPLICATION IN BIST NON-METAL 
MINERAL PRODUCTS INDEX

ABSTRACT | In this study, it was aimed to 
determine the relationship between the components 

of the cash conversion cycle and profitability of 26 
businesses traded in BIST Non-Metal Mineral Products 
Index (XTAST) between 2009-2012. For this purpose, 
multiple linear regression model was used to investigate 
the effects on profitability of cash conversion cycle and 
its components which were used as a measure of financial 
performance and criterion of working capital. In  the 
study, return on assets (ROA), return on equity (ROE) 
and earnings before interest and tax (EBIT) were used as 
dependent variables while creating the cash conversion 
cycle (CCC), of which components are average receivable 
collections period (ARCP), average conversion ınventory 
period (ACIP) and average payment period (APP) were 
used as independent variables. As a variable control; size 
of the company (LOS) is used. As the result of the analysis; 
BIST XTAST firms have tendency to have high ROA with 
low ACIP and high APP and tend to have higher ROE 
with high APP.   

Keywords: Financial Performance, Firm Profitability, Cash 
Conversion Cycle, BIST-XTAST Index.

Jel Code: G30, G33, G39

Sinan AYTEKİN
Assist. Prof. Dr. 
Balıkesir University, 
Faculty of Economics and 
Administrative Sciences
Business Administration Department

saytekin@balikesir.edu.tr

Sevinç GÜLER
Assist. Prof. Dr. 
Dokuz Eylül University, 
Faculty of Economics and 
Administrative Sciences
Business Administration Department

sevinc.guler@deu.edu.tr

Scan QR Code to see this article online

Cite this paper | AYTEKİN, S. ve GÜLER, S., (2014). “Determination of The Relationship Between Cash Conversion  Cycle 
and Financial Performance: An Application in BIST Non-Metal Mineral Products Index”. KAU IIBF Dergisi, 5(8), 79-98.

Kafkas University Journal of 
Economics and Administrative 

Sciences Faculty 
Vol. 5, Issue 8, 2014
ISSN : 1309 - 4289



Nakit Dönüş Süresi Ve Karlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: BIST Taş Ve Toprağa ... | AYTEKİN, GÜLER

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 5 * Sayı 8 * Yıl 2014

81

1. GİRİŞ

Taş ve toprağa dayalı sanayi, genellikle en son teknolojileri uygulayarak kil, kaolen, 
kuvars, feldspat, kalker gibi inorganik maddelerin belirli oranlarda karıştırılıp, gerekiyorsa 
uygun metotlarla şekillendirildikten sonra 800-1700 0C’de pişirilmesi ile elde edilen malzeme 
ve mamulleri üretmektedir. Kamuya ait herhangi bir kuruluşun olmadığı sektör, alçı sanayi, 
cam sanayi, çimento sanayi, hazır beton sanayi, kireç sanayi, prefabrik yapı elemanları sanayi, 
refrakter malzemeler sanayi, seramik kaplama malzemeleri sanayi, seramik sağlık gereçleri 
sanayi, sofra ve süs eşyası sanayi, teknik seramik sanayi, tuğla-kiremit sanayi olmak üzere 12 alt 
sektörden oluşmaktadır (DPT, 2006: 1-2).

Emek yoğun bir sektör olan taş ve toprağa dayalı sanayide üretim yapan kuruluşlar artan 
rekabet koşulları altında sınırlı sayıda değişkenle kendilerine rekabet avantajı sağlayabileceklerdir. 
Dolayısıyla dönen varlıklara yapılacak yatırımları ve bu yatırımların finansmanına ilişkin 
kararları içeren etkin bir çalışma sermayesi yönetimi, rekabet avantajı yaratarak firma değerinin 
artmasını sağlayacak önemli değişkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Sakarya, 2008: 
227). Çalışma sermayesinin etkinliği kendisini oluşturan ticari alacaklar, stoklar ve ticari borçlar 
bileşenlerinin bir bütün olarak etkinliği ile sağlanabilecektir. Etkin bir çalışma sermayesi yönetimi 
gerek firma karlılığını gerekse de likiditeyi büyük ölçüde etkileyeceğinden bu bileşenlerde 
optimal seviyenin yakalanması ve korunması gerekmektedir (Yücel ve Kurt, 2002: 2). Bunun 
için, sektörel farklılıklar göstermekle beraber optimal bir çalışma sermayesi, nakit dönüş süresi, 
alacak tahsil süresi, stok tutma süresi ve borç ödeme sürelerinin ölçülerek likidite kontrolünün 
sağlanması ile oluşturulabilecektir (Coşkun ve Kök, 2011: 276).

2. LİTERATÜR TARAMASI

Firmaların rekabet güçlerini artıran en önemli etkenlerden bir tanesi de sağlam 
likiditeleridir. Bu kapsamda etkin bir çalışma sermayesi yönetiminin, nakit dönüş süresi 
ve bileşenlerini oluşturan değişkenler ile karlılık üzerindeki etkisini inceleyen bazı ulusal ve 
uluslararası çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

Yücel ve Kurt (2002) yaptıkları çalışmada hisse senetleri BIST’de işlem gören 167 firmanın 
1995-2000 dönemini kapsayan 6 yıllık periyottaki verilerini kullanarak nakit dönüş süresi, 
karlılık, likidite ve borç yapısını dönemlere, sektörlere ve firma ölçeğine göre karşılaştırmalı 
olarak incelemişlerdir. Regresyon ve korelasyon analizi sonucunda elde ettikleri bulgulara 
göre nakit dönüş süresi ile likidite oranları arasında pozitif ilişki bulunurken aktif karlılığı ve 
öz sermaye karlılığı ile aralarında negatif ilişki bulunmuştur. Firma likiditesinin ve karlılığının 
yüksek kaldıraç oranından olumsuz yönde etkilendiği belirtilmiştir.

Deloof (2003) yaptığı çalışmada 1992-1996 yıllarını kapsayan 5 yıllık periyotta Belçika’da 
finans dışı sektörde faaliyet gösteren 1009 büyük ölçekli firma üzerinde çalışma sermayesi 
yönetimi ile karlılık arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. İşletmelerin ticari kredi ve stok politikalarını 
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ölçmek için nakit dönüş süresi bileşenlerini kullanmıştır. Sonuç olarak işletmelerin alacak 
tahsil sürelerini ve stok tutma sürelerini azaltarak karlılıklarını artırabileceklerini, daha az karlı 
firmaların ise borç ödeme sürelerini uzatmaları gerektiğini belirtmiştir.

Lazaridis ve Tryfonidis (2005) yaptıkları çalışmada 2001-2004 dönemini kapsayan 4 yıllık 
periyotta Atina Borsasında işlem gören 131 işletmenin verilerini kullanarak nakit dönüş süresi 
ile karlılık arasındaki ilişkiyi ölçmüşlerdir. Sonuç olarak brüt satış karı ve nakit dönüş süresi ile 
karlılık arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğunu, firmaların nakit dönüş süresi 
bileşenlerini optimum seviyede tutarak kar edebileceklerini ortaya koymuşlardır.

Padachi (2006) Mauritius’da faaliyet gösteren 58 küçük ölçekli üretim işletmesinin 1998-
2003 dönemini kapsayan 6 yıllık verileri ile aktif karlılığı bağımlı değişken olmak üzere çalışma 
sermayesi yönetimi ve karlılık arasındaki ilişkiyi ölçmüştür. Nakit dönüş süresi bileşenleri 
kullanılarak yapılan panel veri analizi sonucunda stoklara yapılan yatırımın ve alacakların fazla 
olmasının karlılığı düşürdüğü belirtilmiştir.

Teruel ve Solana (2007) İspanya’da faaliyet gösteren 8872 KOBİ’nin 1996-2002 dönemlerine 
ait verileri ile çalışma sermayesi yönetimlerinin karlılıkları üzerindeki etkisini araştırmışlardır. 
Sonuç olarak firmaların tahsil süresini ve stok tutma süresini azaltarak değer yaratabileceklerini 
ve dolayısıyla nakit dönüş süresini kısaltarak karlılıklarını artırabileceklerini tespit etmişlerdir.

Raheman ve Nasr (2007) Pakistan Karachi Borsası’nda işlem gören 94 işletmenin 1999-
2004 dönemini kapsayan 6 yıllık nakit dönüş süresi ve bileşen verilerini incelemişlerdir. 
Yaptıkları regresyon ve korelasyon analizi ile çalışma sermayesi yönetimi ile karlılık arasındaki 
ilişkiyi ölçmüşlerdir. Sonuç olarak firmaların işletme sermayesi yönetimi ve karlılık değişkenleri 
arasında güçlü negatif bir ilişki olduğunu, nakit dönüş süresi arttıkça bu firmaların karlılığının 
azaldığını buna karşın işletme büyüklüğü ile karlılık arasında istatistiki olarak anlamlı ve pozitif 
bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır.

Şamiloğlu ve Demirgüneş (2008) yaptıkları çalışmada 1998-2007 yılları arasında 
BIST’de işlem gören firmaların çalışma sermayesi yönetimi ile karlılıkları arasındaki ilişkiyi 
araştırmışlardır. Çoklu regresyon analizi sonucunda nakit dönüş süresi ile karlılık arasında 
istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin var olduğunu tespit etmişlerdir. Alacak tahsil süresi, stok 
tutma süresi ve kaldıraç oranının firmaların karlılıkları olumsuz etkilediklerini, satışların 
artmasının ise firmaların karlılığını olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir.

Luo vd. (2009) çalışma sermayesi etkinliğinin firma performansını ve firma değerini 
nasıl etkilediğini araştırmışlardır. Çalışmada 1980-2006 yıllarını kapsayan periyot için fiziksel 
mal satan üretici, toptancı ve perakendeci firmaların verileri Compustat ve CRSP (Center For 
Research In Security Prices ) veri tabanından elde edilmiştir. Yapılan panel veri analizi sonucunda 
çalışma sermayesi yönetimi etkinliğinin firma performansı üzerinde kalıcı etkisinin olduğunu, 
özellikle sınırlı borçlanma kapasitesine sahip firmalarda nakit dönüş süresinin azalmasının 
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firma değerini yükselttiğini belirtmişlerdir.

Zubairi ve Baig (2010) Pakistan Karachi Borsası otomobil sektöründe işlem gören 63 
firmanın 2000-2008 dönemine ait 9 yıllık verisi ile çalışma sermayesi yönetimi ve sermaye 
yapısının karlılık üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Yapılan panel veri analizi sonucunda 
firma büyüklüğü, finansal kaldıraç ve likidite ile karlılık arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif 
bir ilişki olduğu, buna karşın faaliyet kaldıracı ile karlılık arasında istatistiki olarak anlamlı 
negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır.

Gill vd. (2010) New York Borsası’nda işlem gören 88 firmanın 2005-2007 dönemine ait 3 
yıllık verileri yardımıyla işletme sermayesi yönetimi ve karlılık arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 
Sonuç olarak brüt satış karı olarak ele aldıkları karlılık ile nakit dönüş süresi arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişkinin olduğunu, optimal nakit dönüş süresi ve alacak tahsil süresi ile 
işletmelerin karlılıklarını artırabileceğini belirlemişlerdir.

Mohamad ve Saad (2010) yaptıkları çalışmada Malezya Borsası Bursa’da işlem gören 
rastgele seçilen 172 firmanın Bloomberg veri tabanından alınan 2003-2007 dönemine ait 
5 yıllık verileri ile çalışma sermayesi yönetimlerinin performansları üzerindeki etkilerini 
araştırmışlardır. Yapılan korelasyon ve çoklu regresyon analizleri sonucunda çalışma sermayesi 
ile firma performansı arasında istatistiki olarak anlamlı fakat negatif bir ilişki olduğunu tespit 
etmişlerdir.

Coşkun ve Kök (2011) BIST’de işlem gören 74 firmanın 1991-2005 yıllarını kapsayan verileri 
yardımıyla çalışma sermayesi politikalarının karlılıkları üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. 
Nakit dönüş süresi ve bileşenlerinin çalışma sermayesi politikalarının ölçütü, aktif karlılığının 
karlılık ölçütü olarak kullanıldığı panel veri analizi sonucunda alacakların tahsil süresini ve stok 
tutma süresini azaltan, buna karşın borç ödeme süresini uzatan sektör firmalarının karlılıklarını 
artırabileceklerini tespit etmişlerdir.

Azam ve Haider (2011) Pakistan Karachi Borsası KSE-30 endeksinde işlem gören 
21 finans dışı sektör firmasının 2001-2010 yıllarını kapsayan 10 yıllık verileri ile çalışma 
sermayesi yönetimlerinin performansları üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Yapılan kanonik 
korelasyon analizi sonucunda çalışma sermayesi yönetiminin firma performansları üzerinde 
önemli etkilerinin olduğunu, stok miktarını, nakit dönüş süresini ve net ticaret döngüsü süresini 
azaltarak pay senetlerinin değerini artırabileceklerini ve dolayısıyla artan likidite ile firmaların 
genel performanslarını olumlu yönde etkileyeceğini ortaya koymuşlardır.

Majeed vd. (2012) Pakistan kimya, otomobil ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar 
arasından rastgele seçtikleri 32 işletmenin 2006-2010 dönemine ait 5 yıllık verileri ile aktif 
karlılığı (ROA), özkaynak karlılığı (ROE) ve faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK) değişkenlerinin 
nakit dönüş süresi üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Regresyon ve korelasyon analizlerinin 
kullanıldığı çalışmada sonuç olarak nakit dönüş süresi değişkenlerinden ortalama alacak tahsil 
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süresi, ortalama stok tutma süresi ve nakit dönüş süresi ile firma performansı arasında negatif 
ilişki olduğunu tespit etmişlerdir.

3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI

İşletmelerin temsil ettikleri sektörlerin etkinlik ölçütlerinden biri Nakit Dönüş Süresi 
(NDS)’dir. Bu nedenle bir bütün olarak NDS ve NDS’yi meydana getiren bileşenlerin incelenmesi 
büyük önem taşımaktadır. NDS, etkinlik süresi olarak tanımlanan Ortalama Alacak Tahsil 
Süresi (ATS) ve Ortalama Stok Tutma Süresi (STS) toplamından Ortalama Ticari Borçları 
Ödeme Süresi (BÖS)’nin düşülmesi suretiyle hesaplanan ve şirketlerin kasasından çıkan nakdin 
net olarak kaç günlük bir sürede geri döndüğünü ölçmeye imkan sağlayan bir ölçüttür. Buna 
göre, NDS şu şekilde formülize edilebilir (Sakarya, 2008: 228; İşeri ve Chambers, 2003: 104; 
Akgün, 2002: 190);

NDS = ATS+STS-BÖS

ATS = Ortalama Alacak Tahsilat Süresi (365/Alacak Devir Hızı)

STS = Ortalama Stok Tutma (Tüketim) Süresi (365/Stok Devir Hızı)

BÖS = Ortalama Kısa Vadeli Borçları Ödeme (Erteleme) Süresi (365/Kısa Vadeli Borç 
Devir Hızı)

Devir hızları ise aşağıdaki oranlar yardımıyla hesaplanmaktadır:

Bu çalışmanın amacı, nakit dönüş süresi ve bileşenleri ile karlılık arasındaki ilişkiyi 
belirlemektir. Borsa İstanbul (BIST) Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Endeksinde, 2008 yılı küresel 
finansal krizi sonrası dönem için 2009-2012 arasını kapsayan 4 yılda işlem gören ve verilerine 
ulaşılabilen 26 işletme analize dahil edilmiştir. Çalışmada analize dahil edilen firmalar Tablo 
1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1: Çalışmada Yer Alan BIST’e Kote XTAST Şirketleri
Sı

ra Kod Şirket Adı Sı
ra Kod Şirket Adı

1 ADANA ADANA ÇİMENTO 14 DOGUB DOĞUSAN

2 AFYON AFYON ÇİMENTO 15 ECYAP ECZACIBAŞI YAPI

3 AKCNS AKÇANSA 16 EGSER EGE SERAMİK

4 ANACM ANADOLU CAM 17 GOLTS GÖLTAŞ ÇİMENTO

5 ASLAN ASLAN ÇİMENTO 18 HZNDR
HAZNEDAR 
REFRAKTER

6 BTCIM BATI ÇİMENTO 19 IZOCM İZOCAM

7 BSOKE BATISÖKE ÇİMENTO 20 KONYA KONYA ÇİMENTO

8 BOLUC BOLU ÇİMENTO 21 KUTPO
KÜTAHYA 
PORSELEN

9 BUCIM BURSA ÇİMENTO 22 MRDIN MARDİN ÇİMENTO

10 CMBTN ÇİMBETON 23 NUHCM NUH ÇİMENTO

11 CMENT ÇİMENTAŞ 24 TRKCM TRAKYA CAM

12 CIMSA ÇİMSA 25 USAK UŞAK SERAMİK

13 DENCM DENİZLİ CAM 26 UNYEC ÜNYE ÇİMENTO

Çalışmada aktif karlılığı, özkaynak karlılığı, faiz ve vergi öncesi kar bağımlı değişkenleri 
oluştururken; nakit dönüş süresi ile bileşenleri olan alacak tahsil süresi, stok tutma süresi ve 
borç ödeme süresi bağımsız değişkenleri oluşturmaktadır. Kontrol değişkeni olarak ise işletme 
büyüklüğü kullanılmıştır. Şekil 1’de çalışmanın teorik çerçevesi gösterilmiştir.

Kaynak: Majeed vd., 2012: 84.

Şekil 1: Çalışmanın Teorik Çerçevesi

Literatürde işletme büyüklüğü olarak satışların doğal logaritması, aktiflerin doğal 
logaritması, sermayenin doğal logaritması ve ortalama toplam aktifler değişkenlerinin 
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kullanıldığı görülmektedir (Demirhan, 2009: 688). Bu çalışmada kontrol değişkeni olarak 
işletme büyüklüğü için satışların doğal logaritması kullanılmıştır.

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE VERİ SETİ

Bir finansal performans göstergesi ve çalışma sermayesinin genel bir ölçüsü olarak nakit 
dönüş süresi ile bileşenlerinin işletme karlılığı üzerindeki etkilerini araştırmak için çoklu doğrusal 
regresyon modeli kullanılmıştır. Çalışmada 2009-2012 aralığında 4 yıllık döneme ait 104 gözlem 
kullanılmıştır. Analiz kapsamındaki veriler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ndan (http://
www.kap.gov.tr) alınan bilanço ve gelir tablolarından elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan 
değişkenler Tablo 2’de gösterilmiştir.

Çoklu doğrusal regresyon denklemi aşağıdaki şekilde gösterilebilir:

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4+…………+ βnXn + ɛ

Çoklu doğrusal regresyon modelinde Y bağımlı değişkeni, Xi bağımsız değişkenleri, βi 
tahmin edilecek parametreleri ve ɛ hata terimini ifade etmektedir.

Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Değişkenler
Değişkenler Sembol Değişken Finansal Oran

Ba
ğı

m
lı 

D
eğ

işk
en

le
r

Aktif Karlılığı (Return on Assets) ROA Y1
Net Dönem Karı (Zararı)/ 

Toplam Aktifler

Özkaynak Karlılığı (Return on Equity) ROE Y2
Net Dönem Karı (Zararı)/ 

Özkaynaklar

Faiz ve Vergi Öncesi Kar (Earnings 
Before Interest and Tax)

FVÖK Y3
Faaliyet Karı/Zararı+ 
Finansman Giderleri

Ba
ğı

m
sız

 D
eğ

işk
en

le
r

Ortalama Alacak Tahsil Süresi (Average 
Receivable Collections Period)

ATS 
(ARCP)

X1 365/Alacak Devir Hızı

Ortalama Stok Tutma Süresi (Average 
Conversion Inventory Period)

STS 
(ACIP)

X2 365/Stok Devir Hızı

Ortalama Borç Ödeme Süresi (Average 
Payment Period)

BÖS 
(APP)

X3 365/Borç Devir Hızı

Nakit Dönüş Süresi (Cash Conversion 
Cycle)

NDS 
(CCC)

X4 ATS+STS-BÖS

Ko
nt

ro
l 

D
eğ

işk
en

i

İşletme Büyüklüğü LOS (Natural 
of Logarithm of Sales) (Size of the 

Company)

İB 
(LOS)

X5
Satışların Doğal 

Logaritması
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Nakit dönüş süresi ile bileşenlerindeki değişimin işletmelerin karlılığını hangi oranda 
artırdığını ya da aktif karlılığı, özkaynak karlılığı, faiz ve vergi öncesi kar değişkenlerine ne 
oranda duyarlı olduğunu belirlemek için kurulan modeller şu şekilde ifade edilecektir;

YROA = β0 + β1 (ATS) + β2 (İB) + ɛ  Model 1

YROA = β0 + β1 (STS) + β2 (İB) + ɛ  Model 2

YROA = β0 + β1 (BÖS) + β2 (İB) + ɛ  Model 3

YROA = β0 + β1 (NDS) + β2 (İB) + ɛ  Model 4

YROE = β0 + β1 (ATS) + β2 (İB) + ɛ  Model 5

YROE = β0 + β1 (STS) + β2 (İB) + ɛ  Model 6

YROE = β0 + β1 (BÖS) + β2 (İB) + ɛ  Model 7

YROE = β0 + β1 (NDS) + β2 (İB) + ɛ  Model 8

YFVÖK = β0 + β1 (ATS) + β2 (İB) + ɛ  Model 9

YFVÖK = β0 + β1 (STS) + β2 (İB) + ɛ  Model 10

YFVÖK = β0 + β1 (BÖS) + β2 (İB) + ɛ  Model 11

YFVÖK = β0 + β1 (NDS) + β2 (İB) + ɛ  Model 12

Kurulan modellere ilişkin hipotezler ise şunlardır;

H1: İşletmeler düşük Ortalama Alacak Tahsil Süresi ile yüksek Aktif Karlılığına sahip olma 
eğilimindedir.

H2: İşletmeler düşük Ortalama Stok Tutma Süresi ile yüksek Aktif Karlılığına sahip olma 
eğilimindedir.

H3: İşletmeler yüksek Ortalama Borç Ödeme Süresi ile yüksek Aktif Karlılığına sahip olma 
eğilimindedir.

H4: İşletmeler düşük Nakit Dönüş Süresi ile yüksek Aktif Karlılığına sahip olma eğilimindedir.

H5: İşletmeler daha düşük Ortalama Alacak Tahsil Süresi ile daha yüksek Özkaynak 
Karlılığına sahip olma eğilimindedir.

H6: İşletmeler daha düşük Ortalama Stok Tutma Süresi ile daha yüksek Özkaynak Karlılığına 
sahip olma eğilimindedir.

H7: İşletmeler yüksek Ortalama Borç Ödeme Süresi ile daha yüksek Özkaynak Karlılığına 
sahip olma eğilimindedir.

H8: İşletmeler daha düşük Nakit Dönüş Süresi ile daha yüksek Özkaynak Karlılığına sahip 
olma eğilimindedir.
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H9: İşletmeler daha düşük Ortalama Alacak Tahsil Süresi ile daha yüksek Faiz ve Vergi 
Öncesi Kara sahip olma eğilimindedir.

H10: İşletmeler daha düşük Ortalama Stok Tutma Süresi ile daha yüksek Faiz ve Vergi 
Öncesi Kara sahip olma eğilimindedir.

H11: İşletmeler yüksek Ortalama Borç Ödeme Süresi ile daha yüksek Faiz ve Vergi Öncesi 
Kara sahip olma eğilimindedir.

H12: İşletmeler daha düşük Nakit Dönüş Süresi ile daha yüksek Faiz ve Vergi Öncesi Kara 
sahip olma eğilimindedir.

5. ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Çalışmada analize dahil edilen bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenlerinin tanımlayıcı 
istatiksel sonuçları (minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri) Tablo 3’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 3: Tanımlayıcı İstatistikler

N Min. Maks. Ortalama Std. Sapma
Aktif Karlılığı 

(ROA) 104 -0,18 0,31 0,0506 0,08320

Özkaynak 
Karlılığı (ROE) 104 -0,57 0,35 0,0613 0,12810

FVÖK (EBIT) 104 -20.846.220 381.655.146 61.218.366,74 85.028.882,54
ATS (ARCP) 104 11,24 169,36 85,5038 29,34705
STS (ACIP) 104 -560,31 -3,27 -102,3074 90,93475
BÖS (APP) 104 -538,23 -42,59 -140,2876 88,98510
NDS (CCC) 104 -387,46 537,77 123,4837 120,82011

İB (LOS) 104 13,01 21,11 18,8243 1,77437

Veri setini oluşturan 26 işletmenin 2009-2012 dönemine ait 104 gözlemi incelendiğinde 
minimum ortalama ATS’nin 11,24 gün, maksimum 169,36 gün ve ortalamasının ise 85,50 
gün olduğu görülmektedir. STS’nin minimum değeri -560,31 gün, maksimum değeri -3,27 
gün iken ortalaması ise -102,30 gündür. BÖS’ün minimum ve maksimum değerleri -538,23 
ve -42,59 gün olarak hesaplanırken ortalaması -140,28 gündür. ROA ve ROE üzerindeki 
etkileri araştırılan NDS minimum -387,46 gün, maksimum 537,77 gün olarak tespit edilirken 
ortalaması 123,48 gün olarak bulunmuştur. Bağımlı değişkenlerden ROA minimum değeri 
-0,18, maksimum değeri 0,31 ve ortalama değeri 0,05 bulunmuştur. ROE’nin minimum ve 
maksimum değerleri -0,57 ve 0,35 olarak hesaplanırken ortalaması 0,06 olarak bulunmuştur. 
FVÖK’e ilişkin minimum ve maksimum değerler -20.846.220 ve 381.655.146, ortalaması ise 
61.218.366,74 olarak hesaplanmıştır. Kontrol değişkeni olarak analize dahil edilen satışların 
doğal logaritmasına ilişkin minimum değer 13,01, maksimum değer 21,11, ortalama değer ise 
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18,82 olarak hesaplanmıştır.

Değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesinde korelasyon katsayısından 
faydalanılmaktadır. Değişkenler süreklilik gösterdiğinde Pearson Korelasyon katsayısı kullanılır. 
Ancak, değişkenler sürekli oldukları halde normal dağılıma sahip değillerse, Spearman 
Korelasyonu kullanılır. Yapılan Kolmogorov Smirnov analizi sonucunda Sig. değerleri 0,05’den 
küçük çıkmış ve dolayısıyla normal dağılım göstermeyen veriler Spearman korelasyon testi ile 
değerlendirilmişlerdir.

Korelasyon testinin sonuçlarının görüldüğü Tablo 4’e bakıldığında bağımlı değişkenlerden ROA’nın 
%1 anlamlılık düzeyinde ROE ile arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü çok güçlü bir 

doğrusal ilişkinin olduğu görülmektedir. ROA’nın diğer bağımlı değişkenle olan ilişkisine bakıldığında 
ise FVÖK ile arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü orta derecede bir doğrusal ilişki olduğu 

söylenebilir. ROA’nın bağımsız değişkenlerden BÖS ile aralarında %1 anlamlılık düzeyinde negatif 
yönlü zayıf bir doğrusal ilişki varken kontrol değişkeni olan İB ile aralarında pozitif yönlü zayıf bir 

doğrusal ilişki vardır. ROE’nin FVÖK ile arasında %1 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü orta derecede 
bir doğrusal ilişki, bağımsız değişkenlerden BÖS ile %5 anlamlılık düzeyinde negatif yönlü çok zayıf bir 

doğrusal ilişki ve kontrol değişkeni ile arasında pozitif yönlü zayıf bir doğrusal ilişki vardır.
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Tablo 4: Değişkenler İçin Korelasyon Matrisi
Spearman rho 

Değeri ROA ROE FVÖK ATS STS BÖS NDS İB

RO
A

Korelasyon 
Katsayısı

1,000

Sig. 
(2-kuyruklu)

RO
E

Korelasyon 
Katsayısı

0,971** 1,000

Sig. 
(2-kuyruklu)

0,000

FV
Ö

K

Korelasyon 
Katsayısı

0,599** 0,604** 1,000

Sig. 
(2-kuyruklu)

0,000 0,000

AT
S

Korelasyon 
Katsayısı

0,092 0,078 -0,079 1,000

Sig. 
(2-kuyruklu)

0,354 0,429 0,424

ST
S

Korelasyon 
Katsayısı

-0,129 -0,117 -0,211* 0,052 1,000

Sig. 
(2-kuyruklu)

0,192 0,238 0,032 0,600

BÖ
S

Korelasyon 
Katsayısı

-0,313** -0,222* 0,108 0,013 0,238* 1,000

Sig. 
(2-kuyruklu)

0,001 0,024 0,277 0,898 0,015

N
D

S

Korelasyon 
Katsayısı

-0,049 0,007 -0,283** 0,288** 0,471** -0,588** 1,000

Sig. 
(2-kuyruklu)

0,624 0,945 0,004 0,003 0,000 0,000

İB

Korelasyon 
Katsayısı

0,422** 0,433** 0,893** -0,066 -0,378** 0,012 -0,302** 1,000

Sig. 
(2-kuyruklu)

0,000 0,000 0,000 0,507 0,000 0,907 0,002

** %1, * %5 anlamlılık düzeyi

FVÖK ile STS arasında %5 anlamlılık düzeyinde negatif yönlü çok zayıf bir doğrusal ilişki 
varken NDS ile arasında %1 anlamlılık düzeyinde negatif yönlü zayıf bir doğrusal ilişki vardır. 
FVÖK ile İB ilişkisine bakıldığında ise aralarında %1 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü güçlü 
bir doğrusal ilişki olduğu görülmektedir. Bağımsız değişkenlerden ATS ile NDS arasında %1 
anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü zayıf bir doğrusal ilişki vardır. STS’nin NDS ile aralarında 
%1 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü zayıf bir doğrusal ilişkisi varken İB ile aralarında negatif 
yönlü zayıf bir doğrusal ilişkisi vardır. STS’nin BÖS ile ilişkisinin ise %5 anlamlılık düzeyinde 
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pozitif yönlü çok zayıf bir doğrusal ilişki olduğu söylenebilir. Nakit dönüş süresi bileşenlerinden 
BÖS’ün NDS ile aralarında %1 anlamlılık düzeyinde negatif yönlü orta derecede bir doğrusal 
ilişki varken NDS ile İB arasında %1 anlamlılık düzeyinde negatif yönlü zayıf bir doğrusal ilişki 
vardır.

Çoklu doğrusal regresyon analizinden önce değişkenler arasında ortaya çıkabilecek 
çoklu doğrusallık probleminin olup olmadığını görmek amacıyla Collinearity Diagnosic testi 
uygulanarak tolerans ve Variance Inflation Factor (VIF) değerleri elde edilmiştir. VIF değerinin 
5’den küçük olması beklenirken, tolerans 0 ile 1 arasında değer almaktadır. Düşük tolerans ve 
yüksek VIF değerleri bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı olduğunun bir göstergesidir. 
Çalışmadaki tüm modellerde tolerans değeri referans değer olan 0 ile 1 arasında yer almaktadır. 
VIF değerleri de 5’den küçük olup değişkenler arasında doğrusallık probleminin olmadığı 
görülmektedir.

Regresyon modelindeki hata terimleri arasında otokorelasyon sorunu olup olmadığını 
tespit etmek için Durbin-Watson testi uygulanmıştır. Değerin 2’den küçük olması pozitif 
otokorelasyonu, 2’den büyük olması ise negatif otokorelasyonu işaret eder. Kurulan tüm 
modellerde değerin 2’ye yakın olması hata terimleri arasında korelasyon olmadığını ve modelin 
regresyon için uygun olduğu göstermektedir.

Tablo 5: ROA Bağımlı Değişkeni İçin Regresyon Modelleri
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

Sabit -0,296 -0,170 -0,237 -0,329
ATS 0,000055
STS -0,0002*
BÖS -0,000262*
NDS 0,000078

İB 0,018 0,013* 0,017* 0,020
R 0,387 0,430 0,477 0,400

R2 0,150 0,185 0,228 0,160
Durbin-Watson 1,830 1,856 1,872 1,828

ANOVA Sig. 
(F İstatistiği)

0,000 0,000 0,000 0,000

Katsayı Sig. 
Bağımsız Değişken 

(t İstatistiği)
0,833 0,040 0,002 0,271

Katsayı Sig. 
Kontrol Değişkeni 

(t İstatistiği)
0,000 0,011 0,000 0,000

Tolerans 0,999778 0,729681 0,995236 0,870676
VIF 1,000222 1,370461 1,004787 1,148532
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YROA = -0,296 + 0,000055 (ATS) + 0,018 (İB) + ɛ  Model 1

YROA = -0,170 - 0,000200 (STS) + 0,013 (İB) + ɛ  Model 2

YROA = -0,237 - 0,000262 (BÖS) + 0,017 (İB) + ɛ  Model 3

YROA = -0,329 + 0,000078 (NDS) + 0,020 (İB) + ɛ  Model 4

ROA bağımlı değişkeni için kurulan regresyon modellerinde R2 değerleri sırasıyla 0,150, 
0,185, 0,228 ve 0,160 olarak bulunmuştur. Buna göre ROA bağımlı değişkenindeki değişimin 
aynı sırayla her bir modelde yaklaşık olarak %15, %19, %23 ve %16’sının modele dahil edilen 
bağımsız değişken ve kontrol değişkeni tarafından, geriye kalan kısımların ise hata terimi 
aracılığıyla, modellere dahil edilmeyen değişkenler tarafından açıklandığı görülmektedir. 
Tablo 5’deki ANOVA değerleri modellerin bir bütün olarak her düzeyde anlamlı olduğunu 
göstermektedir (p=0,00<0,05). Bağımsız değişkene ait sabit terimlerin t istatistiği değerlerine 
bakıldığında Model 2 (p=0,04<0,05) ve Model 3’ün (p=0,002<0,05) istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ROA bağımlı değişkeni için kurulan regresyon modellerine 
göre H1 ve H4 hipotezleri reddedilirken %95 güven aralığında katsayıları istatistiksel olarak 
anlamlı olan H2 ve H3 hipotezleri kabul edilmiştir. BIST’de işlem gören taş ve toprağa dayalı 
sanayi endeksindeki işletmeler düşük STS ve yüksek BÖS ile yüksek aktif karlılığına sahip olma 
eğilimindedirler.

Tablo 6: ROE Bağımlı Değişkeni İçin Regresyon Modelleri
Model 5 Model 6 Model 7 Model 8

Sabit -0,365 -0,238 -0,266 -0,443
ATS 0,000177
STS -0,000183
BÖS -0,000404*
NDS 0,000192

İB 0,022 0,017 0,020* 0,026
R 0,304 0,322 0,412 0,342

R2 0,093 0,103 0,170 0,117
Durbin-Watson 1,870 1,906 1,873 1,837

ANOVA Sig. 
(F İstatistiği)

0,007 0,004 0,000 0,002

Katsayı Sig. 
Bağımsız Değişken 

(t İstatistiği)
0,670 0,241 0,003 0,087

Katsayı Sig. 
Kontrol Değişkeni 

(t İstatistiği)
0,002 0,036 0,002 0,000

Tolerans 0,999778 0,729681 0,995236 0,870676
VIF 1,000222 1,370461 1,004787 1,148532
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YROE = -0,365 + 0,000177 (ATS) + 0,022 (İB) + ɛ  Model 5

YROE = -0,238 - 0,000183 (STS) + 0,017 (İB) + ɛ  Model 6

YROE = -0,266 - 0,000404 (BÖS) + 0,020 (İB) + ɛ  Model 7

YROE = -0,443 + 0,000192 (NDS) + 0,026 (İB) + ɛ  Model 8

ROE bağımlı değişkeni için kurulan regresyon modellerinde R2 değerleri sırasıyla 0,093, 
0,103, 0,170 ve 0,117 olarak bulunmuştur. Tablo 6’daki ANOVA değerleri modellerin bir bütün 
olarak her düzeyde anlamlı olduğunu göstermektedir (p<0,05). Bağımsız değişkene ait sabit 
terimlerin t istatistiği değerlerine bakıldığında Model 7’nin (p=0,003<0,05) istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ROE bağımlı değişkeni için kurulan regresyon 
modellerine göre H5, H6 ve H8 hipotezleri reddedilirken %95 güven aralığında katsayısı 
istatistiksel olarak anlamlı olan H7 hipotezi kabul edilmiştir. BIST’de işlem gören taş ve toprağa 
dayalı sanayi endeksindeki işletmeler yüksek BÖS ile daha yüksek özkaynak karlılığına sahip 
olma eğilimindedirler.

Tablo 7: FVÖK Bağımlı Değişkeni İçin Regresyon Modelleri

Model 9 Model 10 Model 11 Model 12

Sabit -4,265E8 -5,337E8 -4,857E8 -4,387E8
ATS -388292,683
STS 119597,492
BÖS 117990,024
NDS -46619,563

İB 2,767E7 3,095E7 2,817E7 2,667E7
R 0,595 0,590 0,592 0,582

R2 0,354 0,348 0,351 0,339
Durbin-Watson 1,548 1,625 1,835 1,726

ANOVA Sig. 
(F İstatistiği)

0,000 0,000 0,000 0,000

Katsayı Sig. 
Bağımız Değişken 

(t İstatistiği)
0,097 0,177 0,128 0,466

Katsayı Sig. 
Kontrol Değişkeni 

(t İstatistiği)
0,000 0,000 0,000 0,000

Tolerans 0,999778 0,729681 0,995236 0,870676

VIF 1,000222 1,370461 1,004787 1,148532
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YFVÖK = -426464292,48-388292,68 (ATS)+27670744,44 (İB)+ ɛ Model 9

YFVÖK = -533689658,14+119597,49 (STS)+30953155,36 (İB)+ ɛ Model 10

YFVÖK = -485706526,41+117990,02 (BÖS)+28174837,72 (İB)+ ɛ Model 11

YFVÖK = -438687568,83-46619,56 (NDS) + 26674073,32 (İB)+ ɛ  Model 12

FVÖK bağımlı değişkeni için kurulan regresyon modellerinde R2 değerleri sırasıyla 0,354, 
0,348, 0,351 ve 0,339 olarak bulunmuştur. Tablo 7’deki ANOVA değerleri modellerin bir bütün 
olarak her düzeyde anlamlı olduğunu göstermektedir (p=0,00<0,05). Bağımsız değişkene ait 
sabit terimlerin t istatistiği değerlerine bakıldığında hiçbir modelin istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığı görülmektedir (p>0,05). Dolayısıyla FVÖK bağımlı değişkeni için kurulan regresyon 
modellerine göre H9, H10, H11 ve H12 hipotezleri reddedilmiştir.

BIST taş ve toprağa dayalı sanayi endeksindeki işletmelerin nakit dönüş sürelerinin 
incelenmesi amacıyla araştırmanın amacı ve kapsamı kısmında verilen formüller yardımıyla 
hesaplamalar yapılmıştır. Tablo 8’de yıllar itibariyle hesaplanan nakit dönüş süreleri 
görülmektedir.

Tablo 8: XTAST Endeksindeki İşletmelerin Nakit Dönüş Süreleri (2009-2012)

Sı
ra Kod 2009 2010 2011 2012

İşletme 
Ortalaması

1 ADANA 99,69 24,62 46,88 56,69 56,97

2 AFYON 75,23 50,98 77,48 76,28 69,99

3 AKCNS -3,54 30,55 1,05 -19,56 2,13

4 ANACM -67,56 -40,26 -85,66 -120,51 -78,50

5 ASLAN -120,99 77,83 90,67 138,57 46,52

6 BTCIM 69,37 69,12 26,76 26,90 48,04

7 BSOKE 124,29 140,21 91,31 81,38 109,30

8 BOLUC 153,35 107,88 118,60 117,31 124,28

9 BUCIM 110,02 100,39 81,22 89,07 95,18

10 CMBTN -9,92 -21,46 10,88 -2,57 -5,77

11 CMENT -35,87 3,77 8,80 -42,89 -16,55

12 CIMSA -80,10 -3,03 -27,91 -66,36 -44,35

13 DENCM 179,19 139,68 166,87 41,57 131,83

14 DOGUB 43,41 451,91 536,91 420,09 363,08
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Sı
ra Kod 2009 2010 2011 2012

İşletme 
Ortalaması

15 ECYAP -206,78 -148,10 -231,97 -213,00 -199,96

16 EGSER 85,28 105,67 90,13 65,11 86,55

17 GOLTS -13,47 11,40 -10,70 -56,59 -17,34

18 HZNDR 63,90 29,22 17,19 80,49 47,70

19 IZOCM 68,61 52,85 60,58 53,49 58,88

20 KONYA 89,57 121,17 70,56 89,32 92,66

21 KUTPO 167,18 211,42 152,55 170,18 175,33

22 MRDIN 52,49 56,74 43,84 -2,59 37,62

23 NUHCM 50,59 28,40 22,50 -15,55 21,48

24 TRKCM 56,96 75,40 103,06 98,00 83,36

25 USAK -139,72 -200,80 -222,70 11,27 -137,99

26 UNYEC 40,33 58,99 112,99 128,43 85,19

Sektör Ort. 32,75 59,02 52,00 46,33 47,52

İşletmelerin hizmet ya da imalat işletmesi olmasına bakılmaksızın çalışma sermayeleri 
faaliyet süreçleri içerisinde devamlı olarak dönüşüm halindedir. Özellikle imalat firmalarında 
faaliyetin başlaması için nakit sırasıyla hammaddeye, yarı mamule ve mamule dönüşmektedir. 
Nihai olarak ise mamuller satışın şekline göre nakde veya vadeli alacağa dönüşmektedir. Dolayısıyla 
faaliyet döngüsü nakitle başlayarak yine işletmeye nakdin girmesiyle tamamlanmaktadır (Okka, 
2010: 92). Genel olarak işletmeler açısından istenilen durum NDS’nin uzamamasıdır. Çünkü 
uzayan NDS ile paralel olarak çalışma sermayesi ihtiyacı da artacaktır. Bunun tersi durumda 
ise işletmeler çalışma sermayesi ihtiyaçlarını ticari borçlarla karşılarlar. Dolayısıyla NDS’nin 
optimal düzeyde olması işletmelerin finansal yönetim konusunda yetkin oldukları şeklinde 
yorumlanabilecektir. NDS negatif değerler de alabilir. Bu durum işletmenin çalışma sermayesi 
gereksinimi olmadığı gibi yüksek stok devir hızına sahip olduğu ve dolayısıyla tedarikçileri 
tarafından finanse edildiği anlamı taşımaktadır (Yücel ve Kurt, 2002: 7).

Yukarıda açıklanmaya çalışılan teorik bilgiler ışığında, Tablo 8’e bakıldığında 26 işletmenin 
2009-2012 yılları NDS sektör ortalamasının 47,52 gün olduğu görülmektedir. Dört yıllık bu 
değer yıllar itibariyle sektör ortalamalarıyla kıyaslandığında 2009 ve 2012 yılları NDS’leri olan 
32,75 gün ve 46,33 günden daha düşüktür. Özellikle inşaat sektörünün malzeme tedarikçisi 
konumunda olan bu sektörde AFYON, BSOKE, BOLUC, BUCIM, EGSER, IZOCM, KONYA, 
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KUTPO, TRKCM gibi 9 işletme dışında diğer işletmelerin NDS’leri yıllar itibariyle dalgalı bir 
seyir izlemiştir. Bunun dışında genelde hizmet ve gıda sektöründe sık rastlanan negatif NDS 
değerleri taş ve toprağa dayalı sanayi sektörü için de elde edilmiştir. Bu durumda sektörde 
ANACM, CIMSA, ECYAP, GOLTS, USAK gibi bazı işletmelerin borç ödeme sürelerinin, 
alacaklarını tahsil ve stoklarını tutma sürelerine göre daha uzun olduğu, çalışma sermayesi 
gereksinimlerini ticari borçlarla finanse ettikleri söylenebilir. 2008 yılında yaşanan küresel 
finansal krizin etkilerinin 2009 yılında da yaşanmaya devam edildiği düşünüldüğünde sektör 
ortalaması olarak NDS 2010 yılında bir önceki yıla göre artmış, 2011 ve 2012 yıllarında ise 
düşme eğilimi göstermiştir.

NDS analizi sonucunda ise 26 işletmeden sadece 7’sinin 2009-2012 ortalama değerlerine 
göre negatif değere sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca diğer işletmelerin de genelde dalgalı 
NDS değerlerine sahip olması işletmelerin nakit yönetimi konusunda sorunlar yaşayarak 
finansman yönetimi konusunda yetersiz kaldığı şeklinde yorumlanabilir. Bunun yanısıra 2009 
yılında sonra yıllar itibariyle sektör ortalaması olarak NDS’nin düşmesi işletmelerin nakit 
yönetimi konusunda bilinçlenmeye başladığı ve sektörün hizmet verdiği iş sahalarının da 
geliştiği anlamı taşımaktadır.

Çalışma, bağımlı değişkenler üzerinde etkisi araştırılan bağımsız değişkenler ve kontrol 
değişkenin değiştirilerek farklı zaman dilimlerinde ve farklı yöntemlerle analiz edilebilmesi 
noktasında geliştirilmeye açıktır. Ayrıca NDS değerleri düşme eğilimi gösteren işletmeler 
açısından bu durumun sürdürülebilir olup olmadığını incelemek için ilerleyen yıllarda çalışma 
tekrar edilebilir.

6. SONUÇ

İşletmenin faaliyetleri sonucunda ne kadarlık bir sürede nakit girişi sağladığını gösteren 
nakit dönüş süresi kısaca hammaddelerin satın alınarak mamullerin üretilmesi ile devam eden 
süreçte kredili ya da peşin satışlardan elde edilen nakit girişlerinin kısa vadeli borçları ödemesi 
şeklinde tanımlanmaktadır. Dolayısıyla nakit dönüş süresi bir çalışma sermayesi girdisi olarak 
işletmenin karlılığını ve likiditesini etkileme gücüne sahiptir (Sakarya, 2008: 232). Buradan 
hareketle çalışmada 2008 yılında yaşanan finansal küresel kriz sonrasında Borsa İstanbul Taş ve 
Toprağa Dayalı Sanayi Endeksinde 2009-2012 arasını kapsayan 4 yıllık dönemde işlem gören ve 
verilerine ulaşılabilen 26 işletmenin nakit dönüş süresi ve bileşenleri ile karlılıkları arasındaki 
ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Öncelikle bağımlı değişkenler olan ROA, ROE ve FVÖK ile bağımsız değişkenler olan ATS, 
STS, BÖS, NDS ve kontrol değişkeni olan İB arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla Spearman 
Korelasyon testi yapılmıştır. Test sonucunda ROA’nın %1 anlamlılık düzeyinde ROE ile arasında 
istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü çok güçlü bir doğrusal ilişki (R2=0,971, p=0,00<0,05) 
içinde olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla işletmelerin ROA’sı arttığında ROE’sinin de aynı 
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derecede arttığı söylenebilir. FVÖK ile İB ilişkisine bakıldığında ise aralarında %1 anlamlılık 
düzeyinde pozitif yönlü güçlü bir doğrusal ilişki olduğu görülmektedir. NDS’nin daha düşük 
olması için uzaması arzu edilen BÖS’ün NDS ile aralarında %1 anlamlılık düzeyinde negatif 
yönlü orta derecede (R2= -0,588, p=0,00<0,05) bir doğrusal ilişki vardır.

Yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda FVÖK ile bağımsız değişkenler için 
kurulan tüm hipotezler reddedilirken işletmelerin düşük STS ve yüksek BÖS ile yüksek aktif 
karlılığına, yüksek BÖS ile daha yüksek özkaynak karlılığına sahip olma eğiliminde oldukları 
tespit edilmiştir.
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1. INTRODUCTION

Transportation can simply be defined as moving people or goods to fulfill any requirement 
in a way that would bring benefit in time and space (Barda, 1964:5). Transportation activities 
which are the key factor of economic, social and cultural activities are a service activity whose 
demand is created by other sectors. The most important sectors which create demand can be 
named as industry, trade, agriculture and tourism. In addition, transportation is sector which 
plays effective role on productivity of all sectors (Kabasakal and Solak, 2009: 27).

Transportation sector is one of the important sectors for arranging product flow, enabling 
sustainability of this process and being a sector which generating employment. Within economic 
structure, improvement of transportation opportunities has positive effect on employment 
structure, investments and production level in macro-economic sense and on activities, sales 
and distribution process of enterprises in micro economic sense (Nalçakan, 2009: 34).

Transportation systems and networks serve in freight which is the subject of world 
trade. It is seen that transportation networks, systems and transportation ways play effective 
role in determination of economic and political strategies of nations (Nalçakan, 2009: 34). 
Improvements in transportation created great changes in nations economically, politically 
and socially. In this process, the first great improvement was enabled in the field of railway 
transportation systems. By providing dynamism to the process; the breakthrough which began 
in the field of railway transportation both brought solutions for labor and raw material problem 
and market requirement of infant industry, and made great contributions by enabling mass 
production in the fields out of industrial centers.

The main aim of this study which was carried out based on the importance of railway 
transportation within transportation systems is to analyze the development of railway 
transportation in Turkey and put forwards expectations in railway transportation until 2025. For 
this aim, first of all, developments in transportation sector in Turkey were examined generally. 
Then the current position of railway transportation in transportation sector was aimed to 
determine by pointing out superior and disadvantageous aspects of railway transportation. 
In the last section foresight of railway transportation until 2025 was made and the study is 
concluded with overall assessment and suggestions.

2. TRANSPORTATION SECTOR IN TURKEY

Transportation sector which has become the one that creates the most added values for 
national economies has an important place for Turkey as well. One of the most important factors 
which makes transportation sector that has around 14% share within GDP as of 2010 and has 
12.2% growth compared to previous year (TOBB, 2012) special for Turkey is its geographical 
location. When the geography of Turkey is considered together with its environment, it is seen 
that Turkey is located in a place where political, military, demographic, economic and commercial 
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power balances change continuously, trade and raw material flow is carried out intensely in the 
sense of global competition (Nalçakan, 2009: 37). Turkey which serves as a bridge between Asia, 
Europe and Africa is like a basis both in freight and passenger transportation and can serve in 
all types of transportation. Turkey especially has important potential in the sense of shores and 
harbor with broad hinterland in order to do business with overseas countries through seaway.

However Turkey’s bringing this superiority in transportation sector to more developed 
economic level depends on better evaluating its potential in this sector. In this scope, general 
characteristics of transportation sector can be summarized as such (Aktan and Dileyici, 2005: 
18):

•	 Causing great infrastructure requirements and high fixed cost,

•	 Providing special benefits in economy by spreading positive externality,

•	 Increasing mobility of goods and services,

•	 Multi-dimensional service (being both for transportation of passengers and freight).

Due to increase of international trade, movement of goods among markets has gained 
importance today, conditions of competition have changed and transformed into rather dynamic 
structure. At this point, costs of transportation have to be considered in order not to cause 
malfunction in operation of comparative superiorities with market mechanism (Hummels, 
2006: 24).

Investments of transportation infrastructure which is the most important factor in 
providing effectiveness of transportation sector requires enduring costs so high that a single 
enterprise or organization cannot overcome. For this reason, such kind of investments is 
generally regarded as those undertaken by the public (Han and Kaya, 2002: 248). Studies in 
literature show that economic effectiveness of railway transportation within all transportation 
types is much more compared to highway investments (Kabasakal and Solak, 2010: 134). This 
advantage of railways has important effects especially in mobility of goods and services.

However priorities in Turkish transportation policy have changes considerably since the 
early years of Turkish Republic. Railway transportation undertook the most important role in 
improvement of infrastructure of public transportation until 1950. However, the dominant role 
of railway transportation has decreased, leaving its superiority to highway transportation. While 
78% of freight was carried out with railways in 1950, this rate dropped down to %3,6 in 2011. 
As of the year 2011, the share of freight transported by rail has been at the level of 4.1% (TCDD, 
2013)
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3. DEVELOPMENT OF RAILWAY TRANSPORTATION IN TURKEY AND POLICIES 
ADOPTED

Beginning of railway transportation in modern sense dates back to the discovery of 
locomotive in 19th century. The first steam locomotive was invented by Richard Trevithick 
in England in 1804. Afterwards, especially English, American and French people speed up 
building railway lines among various cities and region in their own country and other European 
countries followed these innovations. It is seen that these countries which are powerful in railway 
transportation are also powerful in economy (Murat and Şahin, 2010: 45).

Rail system which is used in intracity, intercity and international passenger and freight 
transportation has superior aspects compared to other types of transportation. Being an 
alternative for solution of traffic density, being more advantageous than other transportation 
systems in the sense of energy consumption, having large capacity in transportation of passengers 
and freight, having less damage to environment, having fixed price guarantee for long terms 
and having equipment which is not easily influenced by weather conditions are among these 
superior aspects. In addition to this, there are also weaknesses of railway transportation. Most 
important ones are the necessity that nearly all the stations should be large and comfortable, 
that the construction of roads and facilities, supply of vehicles have high cost that cannot be 
easily overcome by private corporation, that through trip takes long time and that railway 
transportation does not enable door to door delivery (Koban and Yıldırır Keser, 2011: 223-224).

The history of railway transportation in Turkey goes back to Ottoman Empire. However, 
planned developments started in turkey with the foundation of Turkish Republic in 1923. 1000 
km railway construction was completed and put into practice until 1929 and nearly 200 km. 
railway construction was completed until 1940. However the following process was not that fast 
and the total length of railway constructed between 1940 and 1950 was only 300 km. (Murat and 
Şahin, 2010: 75-76).

1950’s are regarded as stagnation period in railway transportation. It is thought that 
this stagnation has two important reasons. First of all; regression caused by II. World War 
and Turkey’s inability in sustaining its advances in coal, iron, steel and machine industry had 
negative effects in its advances in railway. In fact, it must be remembered that development of 
railways in inland passenger and goods transportation depends on analysis of industrialization 
process rather than aims written in development plans (Kaynak, 2002: 39). The second reason for 
stagnation in railways is thought to be the advances in projects about highways within the frame 
of Marshall Plan. Similarly, due to production and consumption of consumer goods becoming 
widespread within economic structure of Turkey, it has become compulsory concentrate on 
highway transportation which enables fast and convenient door to door transportation of such 
kind of freight (Gerçek, 1999: 39).
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After 1950, highway transportation gained superiority over railway transportation. 
Between 1952 and 1962 the budget of T.R General Directorate of Highways began to compose 
10% of government budget. After 1960’s, as a result of transportation policies based on highways, 
goals anticipated for railways could not be achieved. Coordination could not be enabled between 
sub-systems of transportation and investments made on highways sustained its effectiveness. 
In the beginning of 1970’s railway transportation experienced important recession due to 
establishment of motor vehicle industry, importance given on highway construction, starting 
ring-road projects and Bosporus Bridge which connects Asia and Europe being put into service 
(Çetin et al., 2011: 137). As a result, only 30 km. new line in average could be constructed per 
year between 1950 and 1980 (TUSİAD, 2007: 117).

With “1983-1993 Main Plan for Transportation” which is the first comprehensive national 
transportation plan in Turkey it was aimed to decrease highway transportation share from 
72% to 36% and increase railway share within freight transportation to 30% but it could not be 
accomplished.

When the share of transportation types in inland passenger and freight transportation 
between 1950 and 2010 are observed (Table 1) the recession in railway transportation and 
importance given to highway transportation can be seen (TCDD, 2011: 9).

Table.1: The Share of Transportation Types in Freight and Passenger Transportation: 1950-2010 (%)

YEAR Freight (Netton-Km) Passenger (Passenger-Km)

Highway
Rail 
way

Sea 
way

Air way
High 
way

Rail 
way

Sea 
way

Air way

1950 25 68,2 6,8 0,0 50,3 42,2 7,5 0,0

1960 45 52,9 2 0,1 72,9 24,3 2 0,8

1970 75,4 24,3 0,2 0,1 91,4 7,6 0,3 0,7

1980 88 11,8 0,1 0,1 94,7 4,6 0,2 0,5

1990 81,7 9,8 8,9 0,1 96 2,5 0,1 0,9

2000 90 5,4 4,4 0,2 96 2,2 0 1,8

2008 89,4 5,2 5,5 No Data 97,9 1,7 0,4 No Data

2009 89,1 5,1 5,8 No Data 97,9 1,6 0,4 No Data

2010 88,9 5,3 5,9 No Data 97,8 1,6 0,7 No Data
Resource: TCDD, Railway Sector Report, 2011
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Investments in transportation sector being based on highway from 1950 until 2003 brought 
together structural problems such as inadequacy of railway lines, low standards of infrastructure, 
inadequacy of railway vehicles in number and quality, scarcity of lines with signal and electric, 
inadequacy of expert staff and problems experienced in integration and competition with other 
transportation types (TCDD, 2011: 9).

When the current situation in railway transportation is evaluated in Turkey, it is seen that 
of all 81 cities only 37 of them are connected with railways. 28% of the population does not 
have railway access. There is no railway connection in some of the most important industrial 
and commercial cities such as Bursa. There is no railway connection of specific harbors such as 
Trabzon in The Black Sea, Antalya in the Mediterranean and Tekirdağ in The Aegean Sea. These 
harbors which cannot make railway connection with their hinterlands are not able to use their 
potential in transportation of both passengers and freight (Ülgen et al., 2007: 138).

With the funds provided for TCDD (Turkish State Railways) between 2003 and 2011 which 
is the basic executive organ in railway transportation, it was aimed to enable economic and 
secure railway transportation and increase share of TCDD in transportation of passengers and 
freight by increasing its competition power against other types of transportation. In this scope, 
aims were determined in order to put high-speed train lines into operation, enhance current 
lines and vehicle parks, targets were detected for private sector to carry out railway management 
and these aims were achieved considerably. In this frame, by the end of 2011 TCDD has 11.112 
km. conventional line; 8.770 km. being conventional mainline and 2.342 km. being secondary 
line and 888 km. high-speed train line; 872 km. being high-speed train line and 16 km. being 
high-speed line within station, thereby has 1200 km. railway line in total (TCDD, 2011: 9- 14).

Positive results were taken from studies carried out in order to involve private sector into 
railway sector, which is amongst the aims of TCDD; while the number of wagons belonging to 
private sector and operated on TCDD lines was 771 in 2003, this number increased up to 2.870 
as of 2011. Transportation made by wagon belonging to owners in 2011 reached 5, 6 million 
tones and its rate within total transportation reached 25% (TCDD, 2011: 19). As a natural result 
of unplanned practices, there has been serious imbalance between types of transportation, 
highway transportation became important both in transportation of passenger and freight. This 
situation not only caused increase in transportation costs but also resulted in traffic density on 
highways and increases of traffic accidents which results in important loss of life and property.

Within the scope of 9th Five-Year Development Plan for 2007-2013 period, it is seen 
that railway transportation is given more important within transportation policies. In this 
frame, practices were initiated in order to consider system holistically in forming an effective 
transportation infrastructure and improve important harbors as logistic centers by shifting 
freight transportation toward railways (DPT, 2006: 70). Studies upon plan and actualization 
of logistic centers within TCDD have been carried out since 2007. Logistic centers are specific 
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centers where all the activities about transportation, logistic and freight both in national and 
international level are conducted by various operators. Transportation focuses on intermodal 
activities and logistic activities in logistic centers and these centers are generally chosen from 
regions which are out of metropolitan areas and close to different types of transportation (Gülen, 
2011: 143).

Within the scope of 9th Five-Year Development Plan, there were also issues discussed 
such as developing private sector train management on railways and liberalization in making 
use of managem1ent mentality of private sector; initiation of passenger transportation by high-
speed train on a core network Ankara being the center and then through İstanbul-Ankara-
Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Ankara-Konya corridors and application of public-private 
sector cooperation in construction and management of lines to be built on these networks (DPT, 
2007: 71). The legislation about inclusion of third person in State Railway line which terminates 
the monopoly of TCDD in passenger and freight services was put into force in April, 2005. 
However it is seen that application mechanisms in this area are not sufficient (Gülen, 2011: 113).

The most important project about railways in Turkey which is in progress is the project 
Marmaray which connects Europe to Asia through a railway tunnel passing under Bosporus. 
Currently Marmaray is one the main projects of transportation infrastructure throughout the 
world. With Marmaray it is aimed to relieve traffic flow in the city by transportation of 75.000 
passengers per hour with 440 wagons on 76 km. railway line and increase the duration of travel 
between two sides (Ülgen et al., 2007: 138). With the actualization of projects such as Marmaray 
which is an important step towards adjustment with high-speed trains of European Union, 
Ankara-İstanbul High-Speed Train, Kars-Tbilisi Projects; it is expected to enable direct, fast and 
economic railway connection from Europe to Asia, from West to East (TCDD, 2011: 21).

There are various transportation networks which are alternatives of each other throughout 
the world. Considering together with the fact of globalization, it is not possible to think different 
regions of world independent from each other. This dependency should not be ignored in 
configuring transportation infrastructure and networks which have private importance in 
providing benefit of time and space for goods and services. International transportation networks 
which were built within this frame have great importance in the sense of transportation sector 
in Turkey. Turkey is on the transition point in international railway networks and included in 
two main projects of transportation network. The first one is the Project of Trans Asian Railway 
– TAR. This is a project which was started in 1960’s and connects 28 Asian countries between 
Singapore and Turkey uninterruptedly with 114.000 km. railway network. The main purpose is to 
provide effective railway transportation service in freight and passenger transportation between 
Asia, Pacific and European regions. Another important purpose of the project is to create added 
value by way of providing harbor connection to shoreless countries (UNESCAP, 2009: 1). The 
second one is Trans-European Railway Project- TER in Europe. The project which was started in 
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1990 aims to improve infrastructure of railway transportation, provide standards about railway 
transportation among countries, use recent technologies about railway transportation (UNECE, 
2006: 58). There is a requirement for important railway projects in order to enable functionality 
to Turkey, which serves as a bridge due to its geographic location and provide sustainability of 
transportation networks between Europe-Asia. Projects carried out in this scope, as observed in 
Map. 1, are Marmaray whose construction has started, İstanbul-Basra Railway, North Railway, 
Hejaz Railway, Southeast Asia Railway, Kars-Tbilisi, Baku Railway, Caucasian-Samsun-Basra 
Railway corridors (TCDD, 2011: 20-21).

4. DATA AND EMPIRICAL RESULTS

7 data about sector were used in order to put forward expectations about railway 
transportation in Turkey. These are “number of stations” on railways, “length of lines”, “netton”, 
“freight income”, “number of passengers”, “passenger income”. In this study these series will be 
handled using line graphs. The data are between the years of 1923-2011. Data were taken from 
TCDD official site.

The aim of this study is to forecast the future of these sector data. Various techniques 
exist for estimating the future. In the literature these techniques can be handled in to groups as 
statistical and econometric. In this study statistical models were used for forecasting. ARIMA, 
Single Exponential Smoothing (SES) and linear trend models were considered. Using these 
models, how the series will follow a course was estimated. Using these results, we will be able to 
comment on Turkish railway transportation.

For data, first of all stationarity of series was analyzed with unit root test using structural 
break tests. For this, structural break test and unit root test was handled together. Various unit 
root tests are available in the literature. In this study, structural breaks were also considered. 
So, unit root tests with structural breaks were applied to the series. After all, the stationary 
analysis was completed. In this study, the stationary level of series was taken into account for 
future expectations. Then, the suitable model was chosen according to absolute and relative 
error statistics. Finally, compatibility of models with data was analyzed (ex-post analysis) and 
future estimations of these models were made (ex-ante analysis).

As is well known the issue of structural change and its consequential implications for 
structural breaks, in macroeconomic time series data must be robustly addressed in order to 
ensure non spurious results of unit root tests of such data. There can, of course, be many reasons 
for structural change and these can include such diverse circumstances as economic crises, 
policy changes or regime shifts. First of all unit root test was handled. The debate on unit root 
hypothesis underwent renewed interest following the important findings of Nelson and Plosser 
(1982).

These findings were challenged by Perron (1989) proposed a unit root test allowing for 
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a structural break with three alternative models: crash model, changing growth model and the 
change both in the intercept and the slope. On the other hand, the Perron (1989) test has been 
generally criticized for treating the time of breaks as exogeneous. Zivot and Andrews (1992) 
endogenous structural break test is a sequential test which utilizes the full sample and uses a 
different dummy variable for each possible break date. The break date is selected where the 
t-statistic from the ADF test of unit root is at a minimum (most negative).

Consequently a break date will be chosen where the evidence is least favorable for the unit 
root null. Zivot and Andrews (1992) propose a testing procedure where the time of the break is 
estimated rather than assumed as an exogenous phenomenon. By endogenously determining the 
time of structural breaks they argue that the results of unit root hypotheses previously suggested 
by earlier conventional tests. Zivot and Andrews (1992) further developed the Perron unit root 
test that considers the breakpoint as endogenous. To test for a unit root against the alternative of 
trend stationary process with a structural break both in slope and intercept.

Table 2: The Zivot and Andrews Unit Root Test results

Series Lag θ Β Γ α SSR

Number of 
Station

1988 5
14.050

(5.05)

-0.123

(-4.93)

0.085

(6.48)

-0.015

(-5.47)

-0.64

(-5.1)***
0.0312

Line Length 1974 4
10.256

(8.58)

0.125

(7.84)

0.036

(5.23)

-0.065

(-3.42)

0.245

(-6.89)**
0.0135

The numbers in parantheses are t-statisics. The t-statistics for α is for testing . (***) and (**) denote significance at 1% 
and 2.5% levels respectively, using the critical values from Zivot and Andrews table. For this test here is strong evidence 

against the unit root hypothesis at %5 and %10 levels.

As can be seen from Table 2, there is strong evidence against the unit root hypothesis. 
The ZA results indicate that the breakpoint occurs in 1988 for Number of station series, in 1974 
for overall total series, in 1974 for line length series, in 1932 for passenger wagon series and in 
1974 for freight series. To find out whether the inferences are affected by a different lag length 
procedure, the Schwarz bayesian criterion, as suggested by Lee and Strazicich (2001) was also 
used to determine the lag length. The break point was determined by the minimum SBC value. 
Then, the SBC-based unit root test was conducted by the t-statistic testing the null hypothesis 
α=%1. The minimum SBC’s indicate same breakpoints in ZA procedure.

Table 3: Appropriate Models for Series

Series Model Series Model
Number of Station SES Passenger ARIMA(1,1,0)

Line Length Linear Trend Freight AR(1)
Nettons ARIMA(1,1,0) Freight Income ARIMA(1,1,0)

Staff AR(1)
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Results of ex-ante analysis of 7 data observed in order to make prediction for railway 
transportation of passenger and freight until 2025 in Turkey are given in Table 4.

Table 4: Ex-ante Forecasts

When the structure of series is 
observed, it is seen that there is an 
increase until 1970’s. As a result of 
transportation policies based on 
highway between 1970 and 2000, 
railway has lost importance and many 
terminals and stations became inactive. 
With the beginning of high-speed train 
project in 2005 and the importance 
given to railway, it is expected that 
effectiveness of terminal, station and 
train stops which were built by TCDD 
and operate in the current situation 
would increase. ARMA (1, 1) model is 
suitable for the period until 2025.
Transportation policies based 
on highway in 1970’s decreased 
construction of railway line 
importantly. As a result of policies 
adopted in 2005 and afterwards, and 
actualization of short and medium 
term projects and concentrating 
on railway investments within 
transportation types; increase trend is 
expected in main lines. This result was 
attained by using linear trend model 
for the period until 2025. The trend of 
series in 1923-2010 will continue until 
2025.

2025
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Transportation policies based on 
highway in 1970’s caused important 
decrease in netton amount. Policies 
applied within the frame of 8th Five-
Year Progress Plan caused increase 
in netton amount after 2005. This 
situation is expected as an increase 
trend until 2025 with the actualization 
of planned projects. This increase trend 
in series was found considering ARMA 
(1, 1, and 0) time series model. This 
situation would also cause increase in 
freight income.
As a result of stagnation analysis made 
for series it was concluded that series 
was stationary within time. ARMA 
(1, 1) model was suitable for future 
foresights of series.
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Within the scope of expectations 
until 2025, an important increase is 
expected in the number of passengers. 
The main reason of that can be defined 
as completion of high-speed train 
projects and actualization of them in 
short and medium term. At the same 
time, planning railway investments in 
intracity transportation would increase 
number of passengers. An increase 
in passenger number is also expected 
according to this. This expectation 
supports past values of series. As a 
result of analysis, ARIMA (1, 1, and 0) 
model was used for future estimation.

As a result of stationary analysis done 
for series, it was concluded that series 
was stationary within time. ARMA (1, 
1) model was found to be suitable for 
future foresights of series.
In the graphic, there is a decrease in 
the number of TCDD staff after 1974 
and important increase is expected 
in staff number until 2025. The series 
display typical auto correlational 
structure between 1923 and 2010. 
It is seen that this structure will 
continue until 2025. Despite the aim 
of increasing investments in railway 
transportation, it is thought that not 
achieving important increase in staff 
number would not have negative effect 
in sector economically. Because it is 
thought that apart from technological 
developments, staff of TCDD which 
is open to competition due to 
privatization would be more efficient. 
In fact, although staff number does 
not increase much, the expectation 
of increase of passenger and freight 
income, as mentioned before, supports 
this thought.

2025
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Results of ex-post and ex-ante analysis of these data about railway passenger and freight 
transportation in Turkey are given in Table 5 in five-year periods.

Table 5: Ex-Post and Ex-ante Forecasts
Series 
Name

2000 2005 2010 2015 2020 2025

Number of 
Station

908 718 725 825 850 885

Line 
Length

10922 10954 11052 12564 12547 12625

Nettons 18980000 19195000 19255000 20120000 22145000 22250000
Freight 
Income

5.893E+13 5.190E+13 5.225E+13 6.221E+13 6.293E+13 7.256E+13

Passenger 27324025 26544959 27548796 28547556 28885856 29545765

Passenger 
Income

3.886E+13 4.886E+13 4.892E+13 5.225E+13 5.345E+13 5.325E+13

Staff 47212 35593 32548 33524 32548 32967

As can be seen in Table 5 it is expected that effectiveness of terminal, station and train 
stops which were built by TCDD and operate in the current situation would increase in 2015, 
2020 and 2025. On the other hand for other series, an increase is expected until 2025.

5. CONCLUSIONS

Transport sector is one of the most value-added generating sectors.When Turkey is 
evaluated in terms of modes of transportation, it is observed that road transportation is the 
most widely used mode of transportation, while the railway transportaion is the least widely 
used one despite its many superiorities such as being environmentally friendly, offering most 
cost-effective services, having lower accident rates.

The use of rail transport in Turkey after 1950’s decreased due to the importance given to the 
highway, this situation continued until the beginning of the 2000’s. Targeting the policies towards 
increasing the competitivenes of rail transport against other transport modes coincides the year 
of 2003. After the year of 2003, special attention has been started to be given to rail transport in 
the development plans within the context of transpot sector, works have been accelerated towards 
strengthening the railway infrastructure. In the framework of these policies, implementing the 
high-speed train projects, modernization of the existing stations and terminals, connecting the 
railway network to the ports production centers, establishing logistics centers, establishing the 
continuous railway corridor between the continents of Europe and Asia, and together with the 
private sector configuration of the sector have been aimed.

7 data pertaining to the sector have been used in this study in which the expectations until 
the year of 2025 have been evaluated within the framework of the policies related with the railway 
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transport in Turkey. Primarily, by performing structural break unit root tests of the data of “the 
number of stations”, “the line length”, “payload weight (netton)”, “payload revenue”, “number of 
passengers”, “passenger revenues” and “ number of employees stabilities have been observed. 
Afterwards, according to the absolute and relative error statistics, an appropriate model has 
been selected. Finally, by analyzing the suitability of the models with the data (ex-post analysis) 
future predictions of the selected models have been made (ex-ante analysis).

The number of stations and terminals is expected to increase especially due to the high-
speed train projeect which began in 2005. At the sama time, in the scope of medium- and long-
term policies, the expectation of upward trend in railway lines in the purpose of the establishment 
of the rail link in more cities is remarkable. Due to these infrastructure investments, it is estimated 
that freight and passenger transportation and revenues obtained from this will increase. These 
estimations seem to be consistent with the aim of increasing the passenger transport by rail 
%10, and freight transport %15 for 2023. İn spite of the increase expectation in the other data, it 
is predicted that the number of emplyoees will not increase signaficantly. Because, rather than 
the increase in the number of employees, it is contemplated that productivity will grow on the 
railways which are opened to competition with the developing technology.

As a result, for many years, rail transport in Turkey has been in a position of being in public 
monopoly and constantly being subsidized by the public sector . This situation has prevented 
the formation of the competitive environment and the sector has not reached the desired level 
of efficiency. Opening up the sector to competition and realization of the regulations that will 
ensure the private enterprise go into the sector is regarded as importatnt for thr future of rail 
transport.

In the upcoming years, as the result of continuation of development of rail transport and 
growth of the public sensitivity to environmental issues, it expected that the traffic will shift 
from highway to railway. Also, the Railways will be required to take measures to increase their 
competitiveness by making improvements in the quality of service, comfort, relaibility and cost 
in order to take advantage of this positive development.

On the other hand, the improvement of the “combined transport” which has been formed 
with concept that transportation systems will use their superiorities to each other to complement 
each other, and providing the connection between the railway and other transportation systems, 
and accordingly implementing the logistics centers will increse the share of the rail transport in 
future terms.
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ÖZ| Bu çalışma, Ocak 2003-Haziran 2012 
dönemleri arasında Türkiye’de faaliyet gösteren 
mevduat bankaların karlılığını etkileyen 

faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda 
mevduat bankalarının karlılıklarını etkileyen bankaya 
özgü faktörler ile makroekonomik faktörler çoklu 
doğrusal regresyon analiziyle sınanmıştır. Yapılan 
analizler sonucunda bankaların Aktif Karlılığının ve 
Özkaynak Karlılığının; Faiz Dışı Gelirlerinin Aktif 
toplamına oranından ve Özkaynak/Toplam Aktif 
oranından pozitif etkilendiği tespit edilmiştir. Ayrıca, 
mevduat faiz oranlarındaki artışların Aktif Karlılık 
üzerinde negatif yönlü bir etki yarattığı sonucuna 
varılmıştır. 
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1. GİRİŞ

Ticari hayatta ve ekonomilerdeki hızlı gelişmeler ve yoğunlaşan küreselleşme eğilimi 
ile birlikte fon hareketliliği önemli derecede artmıştır. Hem fon miktarı hem de fonların 
sirkülasyonu düşünüldüğünde finansal sistemin dünya ekonomileri için hayati öneme sahip 
olduğunu söylemek mümkündür. Finansal sistemin yapı taşlarından olan, ticari bankalar, yatırım 
ve kalkınma bankaları, menkul kıymet borsaları, aracı kurumlar gibi kuruluşlar, bu sisteme 
paralel olarak büyüme göstermektedir. Türkiye açısından bakıldığında ise finansal sistem içinde 
bankacılık sektörünün oldukça önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. Hatta etkinlik 
ve verimlilik açısından değerlendirildiğinde finansal sistem içindeki en önemli kurumların 
bankalar olduğu söylenebilir. Özellikle artan büyüme ve tüketim eğilimi, işletmeleri ve bireyleri 
daha fazla borçlanma yönünde güdülemiş, gerek işletmeler gerekse bireyler bankalarla daha 
yakın ilişkiler kurmaya başlamışlardır. Bununla birlikte bankaların mevduat toplama ve kredi 
verme fonksiyonlarının yanında diğer bankacılık hizmetlerini genişleterek sunması, bankaları 
daha fonksiyonel hale getirmiştir. Diğer taraftan sektördeki artan rekabet bankaları daha 
yenilikçi olma, işlem maliyetlerini düşürerek daha fazla kar etme hususunda motive etmektedir.

Bankaların karlılığının birçok faktörden etkilenmesi mümkündür. Bunlara artan kredi ve 
mevduat hacmi, teknolojik yenilikler, bankaların alternatif dağıtım kanallarından elde edilen 
gelirler, bankacılık hizmetlerinden sağlanan gelirler vb.leri örnek olarak verilebilir. Bunun 
yanında ekonomik sistem içindeki yeri düşünüldüğünde banka karlarının enflasyon, faiz 
oranları, büyüme gibi makroekonomik değişkenlerden etkilenmesi de olağan bir durumdur. 
Bu kapsamda çalışmanın amacı, mevduat bankalarının aktif ve özkaynak karlılığını etkileyen 
bankalara özgü faktörler ile makroekonomik faktörleri incelemek ve bu faktörlerin banka 
karlılığını hangi yönde etkilediğini tespit etmektir. Bu bağlamda çalışmanın ikinci bölümünde 
Türk Bankacılık sistemi hakkında özet bilgi, üçüncü bölümünde bankaların karlılığını etkileyen 
faktörlere ilişkin yapılan ampirik çalışmalar özetlenecek olup, dördüncü bölümde veriler ve 
yöntem sunularak, son bölümde de analiz sonuçları ve yorumlara yer verilecektir.

2. TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ

Temelde finansal sistemi, fon fazlası bulunan ekonomik birimlerden fon ihtiyacı olan 
ekonomik birimlere fon aktarımını sağlayan mekanizma olarak tanımlamak mümkündür. 
Artan ekonomik faaliyetler, sürekli yenilen teknoloji ve özellikle 1980’li yıllardan itibaren 
artan finansal serbestleşme ile birlikte bu sistemler daha karışık hale gelmeye başlamıştır. 
Sistemde fon arz eden ve fon talep edenler dışında birçok oyuncu bulunmaya başlamıştır. Artan 
sermaye ihtiyacı, fon arz ve taleplerinin farklı bölgelerde gerçekleşmesi gibi birçok kıstas hem 
fon havuzlarının oluşmasına neden olmuş hem de bu fonları aktaracak kurumların önemini 
arttırmıştır. Bu durum finansal sistem içerisinde hem hizmet hem de kurum çeşitliliği sağlamıştır. 
Bu kapsamada Türkiye’nin finans sektöründe bulunan aracı kurumların bilanço büyüklükleri 
Grafik 1’de gösterilmiştir.
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Grafik 1: Finansal Sektörün Bilanço Büyüklüğünün Dağılımı, 2012 (%)

Kaynak: TCMB, (2012) “Finansal İstikrar Raporu – Kasım 2012”, s.35

Finansal sistem içindeki aracı kurumların aktif büyüklükleri karşılaştırıldığında Grafik 
1’deki gibi, %87,6’lık payla bankacılık sisteminin en yüksek aktif büyüklüğe sahip olduğu 
görülmektedir. Bu durum bankaların finansal sistem için öneminin göz ardı edilemez olduğunu 
göstermektedir.

Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde sağlıklı ve etkin çalışan kurumlardan 
oluşan finansal sistem, istikrarlı kalkınma ve gelişmenin en önemli koşullarından birisidir. Bu 
yapının oluşturulamaması, tasarrufların uygun maliyetle ve etkin biçimde kullanılabilmesini 
önlemekte, kısa vadeli ve spekülatif amaçlar taşıyan ekonomik faaliyetlere zemin hazırlamakta 
ve bu durum makro ekonomik istikrarsızlığa yol açmaktadır (İşcan, 2003:XIV). Bu açıdan 
bakıldığında finansal sistemin en önemli çarklarından birisi olan bankacılık sistemin etkin, 
verimli ve sağlıklı bir şekilde çalışması; tasarruf sahipleri, fon ihtiyacında bulunanlar ve ülke 
politika yapıcıları için oldukça önemlidir.

Türk bankacılık sektörü özellikle 1980’lerdeki serbestleşmeyle dünya piyasalarıyla ilişkiler 
kurmaya ve dünya piyasalarıyla bütünleşme yolunda önemli adımlar atmaya başlamıştır. Fakat 
yetersiz tasarruf, özkaynak yetersizliği, düşük kaliteli aktif yapısı, dış ve iç kontrol yetersizliği 
gibi birçok yapısal sorunla karşılaşmıştır. Bununla birlikte gerek gelişmekte olan bir ülke 
olarak iç dinamiklerinden gerekse küresel dalgalanmalardan dolayı birçok krizle karşı karşıya 
kalmıştır. Bu krizlerin en önemlilerinden olan 2000 ve 2001 krizleri sonrasında, bankacılık 
sektörü ağır bir darbe almış ve uygulamaya konulan program çerçevesinde yeniden yapılanma 
sürecine girmiştir. Bu süreçte bankaların sermaye yapıları güçlendirilmiş, banka birleşmelerinin 
önü açılmış ve bankaların asli görevlerine dönmeleri sağlanmıştır. Piyasadaki yabancı banka 
sayısında artış yaşanmıştır (Özcan, 2012:135).
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Tablo 1: Yıllar İtibariyle Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Sayısı

Yıllar

Kamu 
Sermayeli

Mevduat

Bankası

Özel 
Sermayeli

Mevduat 
Bankası

Fonun 
Yönetiminde

Bulunan Mevduat

Bankası

Yabancı 
Sermayeli

Mevduat 
Bankası

Toplam 
Mevduat

Bankası

1999 4 31 8 19 62
2000 4 28 11 18 61
2001 4 22 6 15 46
2002 3 20 2 15 40
2003 3 18 2 13 36
2004 3 18 1 13 35
2005 3 17 1 13 34
2006 3 14 1 15 33
2007 3 11 1 18 33
2008 3 11 1 17 32
2009 3 11 1 17 32
2010 3 11 1 17 32
2011 3 11 1 16 31

2012/06 3 11 1 16 31
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (Erişim Tarihi:11.09.2012)

Yaşanan krizlerin etkisiyle özellikle 1999, 2000 ve 2001 yıllarında mali yapısı zayıf 
olan birçok bankanın faaliyet izni kaldırılmış ve TMSF’ye devredilmiştir. Bununla birlikte 
artan denetimler ve iç kontrollerle bankacılık sistemi göreli olarak daha sağlam mali yapıya 
ulaştırılmaya çalışılmıştır. Nitekim son beş yıl ele alındığında banka sayısı bakımından sektörün 
istikrarlı olduğu Tablo 1’den de görülmektedir (2010 yılında 32 olan banka sayısı TEB ve Fortis’in 
birleşmesiyle 31’e düşmüştür).

Her ne kadar sistemdeki mevduat bankası sayısı 31 olsa da, aktif, özkaynak, kredi ve 
mevduat açısından sektördeki birkaç bankanın sektörün önemli bir kısmını oluşturduğu 
görülmektedir. Bu durum göreceli olarak Türk bankacılık sektöründe yoğunlaşmanın olduğunu 
göstermektedir. Bu bağlamda Tablo 2’de banka büyüklük kıstaslarından olan Aktif Toplamı, Öz 
Kaynak Toplamı bakımından ve performans ölçütlerinden sayılabilecek Net Kar değerleri ilk on 
banka için verilmiştir.
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Tablo 2: 2011 yılı Aktif, Özkaynak Büyüklüğüne ve Net Dönem Karına Göre ilk 10 Banka (Milyon TL)

Banka
Toplam 
Aktifler

Sektöre 
Göre %

Toplam 
Özkaynaklar

Sektöre 
Göre %

Net 
Dönem

Kar

Zararı

Sektöre 
Göre %

1
Türkiye İş 
Bankası

161.669 13.93 17.921 12.94 2.667 14.01

2
TC Ziraat 
Bankası

160.681 13.84 13.177 9.52 2.101 11.03

3
Türkiye Garanti 

Bankası
146.642 12.63 17.577 12.70 3.071 16.13

4 Akbank 133.552 11.51 17.554 12.68 2.395 12.58

5
Yapı ve Kredi 

Bankası
108.103 9.31 11.700 8.45 1.857 9.75

6
Türkiye Halk 

Bankası
91.124 7.85 8.640 6.24 2.045 10.74

7
Türkiye Vakıflar 

Bankası
89.184 7.68 9.298 6.72 1.227 6.44

8 Finans Bank A.Ş. 46.199 3.98 5.696 4.11 848 4.45
9 TEB 38.092 3.28 4.213 3.04 207 1.09

10 Denizbank A.Ş. 35.983 3.10 3.951 2.85 874 4.59
*Sektör Toplamı 1.160.712 100.00 138.452 100.00 19.042 100.00

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (Erişim Tarihi:11.09.2012)

*Sektör olarak Mevduat Bankaları ve Yatırım ve Kalkınma Bankaları verilerinin toplamı alınmıştır.

Tablo 2 incelendiğinde Aktif Toplamı bakımından ilk beş bankanın sektörün %61,22’sini, 
ilk on bankanın ise sektörün %87,11’ini oluşturduğu görülmektedir. Özkaynak açısından da 
benzer bir durumun bulunduğu, ilk beş bankanın sektör toplamının %56,29’unu, ilk on bankanın 
ise sektörün %79,25’ini oluşturduğu görülmektedir. Karlılık açısından değerlendirildiğinde ise 
ilk beş bankasının karlılığının toplam sektör karının %63,50’sini, ilk on bankanın ise sektör 
karlılığının %90,81’ini oluşturduğu görülmektedir.
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Grafik 2: Bankacılık Sektörü Aktiflerinin, Kredi-Alacaklarının ve Mevduatının GSYH’ya 
Oranı(1998-2012)

Kaynak: TBB

Ölçeği ve işlem hacmi değerlendirildiğinde, şüphesiz bankacılık sektörü Türkiye için en 
önemli sektörlerden biri haline gelmekte, finansal sistemin önemli bir kısmını elinde bulunduran 
bu sektörün ülke ekonomisi içindeki payı da giderek artış göstermektedir. 1998 yılında sektörün 
aktif büyüklüğünün GSYH’ya oranı %52,5 iken 2001 yılında %69,3’e çıkmış, 2002 yılında %60,7’ye, 
2003 yılında ise %54,9’a düşmüştür. Şekil X’de görüldüğü üzere 1998 yılından 2003 yılana kadar, 
yaşanan krizinde ektisiyle istikrarlı bir görünümde olmayan bankaların aktif büyüklüğü/GSYH 
oranı 2003 yılından itibaren göreli olarak istikrarlı bir artış göstermeye başlamıştır. Nitekim 
bu oran 2005 yılında %61,2’ye, 2010 yılında %87,5’e, 2012 yılında ise %91,6’ya yükselmiştir. Bu 
bağlamda çalışmada krizin etkilerinin hafiflemeye başladığı ve önceki beş yıla nispeten daha 
istikrarlı bir büyüme trendi yakaladığı 2003 yılı verileri başlangıç yılı olarak seçilmiştir. Bununla 
birlikte sürekli büyüyen, gelişen bir sektör olan bankacılık sektörünün karlılığının farklı 
dönemlerde farklı faktörlerden etkilenmesi mümkündür. Bu nedenle çalışmada eski çalışmaların 
periyodundan daha yeni bir periyot seçilmiş olup, söz konusu dönem için bankanın karlılıklarını 
etkileyen faktörler ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu yönüyle farklı bir zaman aralığında 
yapılan incelemede sonuçların farklılaşıp farklılaşmayacağı ortaya konularak literatüre katkı 
sağlanmaya çalışılmıştır.

3. LİTERATÜR TARAMASI

Bankaların karlılığının birçok faktörden etkilenmesi mümkündür. Bunlara artan kredi ve 
mevduat hacmi, teknolojik yenilikler, bankaların alternatif dağıtım kanallarından elde edilen 
gelirler, bankacılık hizmetlerinden sağlanan gelirler vb.leri örnek olarak verilebilir. Bunun 
yanında ekonomik sistem içindeki yeri düşünüldüğünde banka karlarının enflasyon, faiz 
oranları, büyüme gibi makroekonomik değişkenlerden etkilenmesi olağan bir durumdur. Gerek 
bankaların rekabet edebilirliği, gerekse bankacılık sektörünün esnekliği üzerine artan ilgiden 
dolayı, bankaların karlılıkları ve bu karlılığı etkileyen faktörler araştırmacıların dikkatini çeken 
bir konu haline gelmiştir. Bu bağlamda hem ulusal literatürde hem de yabancı literatürde birçok 
çalışmaya rastlamak mümkündür.
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Bankaların karlılığını etkileyen faktörleri inceleyen çalışmaların çoğu ampirik çalışma 
olup, genellikle ekonometrik bir model üzerinden bankaların karlılık belirleyicilerinin tespit 
edilmesi amaçlanmıştır. Bankaların karlarını etkileyen faktörleri ortaya koymaya çalışan yabancı 
çalışmalardan bazılarını aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.

Maudos (1998) çalışmasında İspanya’daki bankacılık sisteminin performansı ve pazar 
yapısı arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmada etkinliğin, karlılığın ana belirleyicisi olmasına 
karşın, pazar payı değişkeniyle ifade edilen pazar gücü faktörünün de karlılığa önemli derecede 
etki ettiği sonucuna varılmıştır. Bunun yanında etkinliğin tespitinde pazar payının yeterli bir 
gösterge olmadığı tespit edilmiştir.

Athanasoglu, Delis ve Staikouras’ın (2006) çalışmalarında Güneydoğu Avrupa bölgesindeki 
bankaların karlılığını belirleyen faktörleri panel veri analizi ile tespit etmeye çalışmışlardır. 
1998-2002 dönemini kapsayan çalışmada bağımlı değişkenler olarak Aktif Karlılığı (ROA) ve 
Özkaynak Karlılığı (ROE) seçilmiş olup, likidite değişkenlerinin karlılık üzerinde pozitif ama 
göz ardı edilebilir, kredi değişkenlerinin ise olumsuz ve önemli derecede etkilisi olduğu tespit 
edilmiştir. Bununla birlikte özellikle Aktif Karlılığın sermaye değişkenlerinden önemli derecede 
etkilendiği, operasyon harcamalarının da negatif bir etkisi olduğu, banka karlarının banka 
ölçekleriyle pozitif ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. Makro ekonomik değişkenlerden kişi 
başına düşen GSYİH ve banka karları arasında anlamlı bir ilişki kurulamazken, enflasyonun 
bankaların karını olumlu etkilediği sonucuna varılmıştır.

Bodla ve Verma (2006) çalışmalarında Hindistan’da kamu bankalarının karlılıklarını 
etkileyen faktörleri analiz etmişlerdir. 1991-2004 dönemini kapsayan çalışmada bankanın net 
karı bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Analiz sonucunda fiyat farkı ve faiz dışı gelirlerin 
karlılığa pozitif etkisi, sabit maliyetler, karşılıklar ve takipteki krediler/toplam krediler oranının 
karlılıkla negatif ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.

Kosmidou, Tanna ve Pasiouras’ın (2008) çalışmalarında Birleşik Krallık’taki bankaların 
karlılığının temel belirleyicilerini, panel veri analizi yöntemi ile tespit etmeye çalışmışlardır. 
Bağımlı değişken olarak Ortalama Aktif Getirisi ve Net Gelir/Gelir Getiren Aktifler oranı ele 
alınmıştır. Bağımsız değişkenler olarak Maliyet Gelir Oranı, Likit Varlıklar, Karşılıkların Brüt 
Kredilere Oranı, Özkaynak/Toplam Aktif, Toplam Aktif, Reel GSYİH, Mevduat Bankalarının 
Borsa Kapitalizasyonunun Toplam Varlıklara Oranı ve Banka Yoğunluk Göstergesi seçilmiş 
olup, banka karlılığını en iyi etkileyen faktörün Özkaynak/Toplam Aktifler oranın olduğu tespit 
edilmiştir. Likiditenin kesin bir etkisi tespit edilemezken, makroekonomik değişkenlerin banka 
karlılığı üzerinde pozitif etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.

Hoffmann (2011) çalışmasında 1995-2007 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
bankalarının karlılıklarını etkileyen faktörleri analiz etmiştir. Çalışma sonucunda bankaların 
sermaye oranları ile karlılığı arasında negatif bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun 
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bankaların aşırı temkinli davranmasının, karlılığı göz ardı etmeye neden olduğu savını destekler 
bir bulgu olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte banka büyüklüklerinin, ölçek ekonomisi 
oluşturmadığı tespit edilmiştir.

Özellikle son yıllarda Türkiye’deki bankaların yüksek tutarlı karlar açıklamaları hem 
yatırımcıların hem de araştırmacılarının dikkatini çekmiş ve bu konuda birçok çalışma 
yapılmıştır. Türkiye’de yapılan çalışmaların bir kısmını aşağıdaki özetlemek mümkündür.

Türker Kaya (2002), çalışmasında 1997-2000 dönemi için panel data kullanılarak karlılık 
göstergelerinin (net faiz marjı, aktife göre getiri, özkaynağa göre getiri) mikro ve makro 
belirleyicileri tespit etmeye çalışmıştır. Analizin sonuçlarına göre, net faiz marjının temel 
mikro belirleyicileri olarak özkaynaklar, likidite, personel harcamaları, mevduatlar ve piyasa 
payı; makro belirleyicileri olarak ise enflasyon ve konsolide bütçe açığının anlamlı olduğu tespit 
edilmiştir. Aktife göre getirinin temel mikro belirleyicileri olarak özkaynak, likidite, personel 
harcamaları, krediler, kötü aktifler ve mevduatlar olduğu belirtilmiştir. Aynı değişkenin makro 
belirleyicileri olarak ise enflasyon ve konsolide bütçe açığı anlamlı bulunmuştur. Özkaynağa 
göre getirinin ise bankacılık sektörüne özgü belirleyicileri olarak özkaynaklar, menkul değerler 
cüzdanı, likidite, personel harcamaları, krediler, mevduatlar, yabancı para pozisyonu ve piyasa 
payı anlamlı olduğu tespit edilmiş ve makro belirleyiciler arasında ise enflasyon, konsolide bütçe 
açığı ve reel faiz anlamlı bulunmuştur.

Yıldırım (2008) çalışmasında, Türk bankacılık sektörünün (mevduat bankaları ile kalkınma 
ve yatırım bankaları) 2002-2007 döneminde Aktif Karlılığının ve Özkaynak kârlılığının mikro 
ve makro belirleyicilerini, çoklu regresyon modeli ile araştırmıştır. Çalışma sonucunda 2002 yılı 
ve sonrasında enflasyondaki düşüşün, bütçe açıklarındaki azalmanın ve ekonomik büyümenin 
bankacılık sektörünün kârlılığını olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Mikro değişkenler 
açısından bakıldığında özkaynaklar/toplam varlıklar oranının karlılık üzerinde pozitif etkisi, 
bilanço dışı işlemler/toplam varlıklar oranının ise karlılık üzerinde negatif etkisi olduğu tespit 
edilmiştir. Krediler/varlıklar oranı, menkul değerler/varlıklar oranı ve likit varlıklar/varlıklar 
oranlarının ise karlılıkla anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Demirhan (2010) çalışmasında finansal yapı kararlarının bankaların karlılıkları üzerindeki 
etkilerini tespit etmeye çalışmıştır. Panel veri analizi yöntemi ile yapılan çalışmada yerli ve 
yabancı bankaların finansal yapı oranları arasında önemli ölçüde farklılık olduğu saptanmış, 
finansal yapı değişkenlerinin bankaların aktif ve özsermaye karlılığı ile net faiz gelirleri ve faiz 
dışı gelirleri üzerindeki etkilerinin de yerli ve yabancı bankalar için farklılık gösterdiği sonucuna 
varılmıştır. Ancak, hem yerli hem de yabancı bankalarda özsermayenin pasiflere oranının gerek 
aktif gerekse özsermaye karlılığı ile pozitif ilişkili olduğu tespit edilmiştir.

Dağıdır (2010), çalışmasında Türkiye’de makro ekonomik değişkenlerin banka karlılığını 
nasıl etkilediğini araştırmıştır. Banka karlılığının belirleyicisi olarak faiz marjı değişkeni seçilmiş 
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olup, açıklayıcı temel makro ekonomik göstergeler olarak ise sanayi üretim endeksi, üretici fiyat 
endeksi ve gayri safi yurtiçi hasıla değişkenleri kullanılmıştır. Analiz sonucunda Faiz marjı 
ile üretici fiyatları endeksi arasında negatif bir ilişki çıkmış ve ele alınan dönem için GSYİH 
değişkeninin faiz marjı üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Faiz marjı ile 
sanayi üretim endeksi arasında negatif yönlü bir bulunmuştur.

Çerçi (2011) çalışmasında 2003-2010 yılları arasında, makro ekonomik ve bankalara 
özgü değişkenlerin, Türkiye’deki mevduat bankalarının net faiz marjı ile aktif karlılıklarının 
üzerindeki etkilerinin araştırmıştır. Çalışma sonucunda aktif karlılığının, toplam kredilerin 
toplam mevduata oranı ve faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranından olumlu yönde; faiz dışı 
giderlerin net kara oranından ise olumsuz yönde etkilendiği görülmüştür. Mevduat bankalarının 
net faiz marjının ise, toplam kredilerin toplam mevduata oranından, faiz dışı gelirlerin toplam 
aktiflere oranından ve takipteki alacak karşılıklarının takipteki kredilere oranından aynı yönde 
etkilendiği ortaya çıkmıştır.

Doğru’nun (2011) çalışmasında, bankaların karlılık göstergeleri olan Net Faiz Marjı 
(NIM), Aktife Göre Getiri (ROA) ve Özkaynağa Göre Getiri (ROE)’nin,bankacılığa özgü 13 
farklı değişken yardımı ile karlılık göstergelerini, SAS Programı ile Çoklu Regresyon Analizi ve 
Regresyon Analizi ile Autoregressive Errors yöntemlerini kullanılarak açıklanmaya çalışmıştır. 
Çalışmada bankanın personel harcamaları ve faiz dışı giderler üzerindeki etkinliğinin karlılık 
üzerinde doğrudan ve yüksek bir etki yarattığı, bankanın aktifindeki büyümenin karlılığını 
olumlu yönde etkilerken, kredilerdeki büyüme ve yüksek faizin karlılığı desteklemediği 
sonucuna varılmıştır.

Taşkın’ın (2011) çalışmasında 1995-2009 yılları arasında Türkiye’deki ticari bankaların 
performansını etkileyen faktörleri, panel veri analizi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Performans 
Ölçütleri olarak Özkaynak karlılığı ve Net faiz marjı analize bağımlı değişken olarak konu 
edilmiş ve bağımsız değişkenler içsel (mikro) ve dışsal (makro) belirleyiciler olarak ele alınmıştır. 
İçsel değişkenler olarak; Toplam Krediler/ Toplam Aktifler, Aktif Büyüklüğü, Özkaynaklar/
Toplam Aktifler, Özel Karşılıklar/ Toplam Krediler, Personel Giderleri/ Toplam Gelirler, Bilanço 
Dışı Faaliyetler/ Toplam Aktifler, olarak kabul edilirken dışsal değişkenler Kişi Başına düşen 
GSMH, Sanayi Üretim Endeksi, Faiz Oranı, TÜFE oranı olarak seçilmiştir. Çalışma sonucunda 
bankacılık performansının daha çok mikro değişkenlerden etkilendiği ve makroekonomik 
faktörlerin anlamlı düzeyde bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

4. VERİLER VE YÖNTEM

Çalışmanın amacı doğrultusunda, 2003.Ocak-2012.Haziran dönemi arasında Türkiye’deki 
mevduat bankaları çalışma kapsamında ele alınmıştır. Veriler aylık olarak seçilmiş olup, 
bankacılık sektörüyle ilgili (içsel) veriler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 
(BDDK) istatistikî verilerinden, makroekonomik veriler (dışsal) ise TCMB’nin elektronik veri 
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dağıtım sisteminden elde edilmiştir.

Çalışmada, çoklu regresyon yöntemi (EKK) ile mevduat bankalarının aktif karlılıklarına, 
Özkaynak Karlılıklarına etki eden faktörler, bankalara özgü ve makro ekonomik değişkenler ile 
açıklanmaya çalışılmıştır. Modele aşağıda belirtilen faktörler dâhil edilmiştir.

Tablo 3: Modeldeki Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler ve Tanımları
KOD  DEĞİŞKEN ADI  AÇIKLAMASI

BAĞIMLI DEĞİŞKEN

ROA

Rasyolar-Vergi Öncesi 
Kar (Zarar) / Ortalama 
Toplam Aktifler 
(%)-Rasyo-Mevduat

Aktif Karlılığı, bankanın varlıklarının kar elde etmede hangi 
faaliyetlerde bulunduğunu göstermekte ve banka yönetimine 
ilişkin bir etkinlik kriteri olarak da kabul edilmektedir.

ROE

R a s y o l a r - D ö n e m 
Net Kârı (Zararı) / 
Ortalama Özkaynaklar 
(%)-Rasyo-Mevduat

Özkaynak Karlılığı, sermayedarların

bankaya koydukları sermayenin karlılığını göstermektedir.

BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER

TOTA
Toplam Özkaynak/
Toplam Aktif

Bankanın varlıklarının ne kadarlık kısmının özkaynaklarla 
karşılandığını ifade eder. Bu oranın yüksek olması borçlanmanın 
düşük, düşük olması ise borçlanmanın yüksek olduğunu ifade 
eder.

MDTA
Menkul Değerler 
Toplamı/Toplam Aktif

Likit değer sayılan menkul değerlerin toplam aktiflere oranı tespit 
edilerek, göreli olarak likiditenin karlılığa etkisi test edilmeye 
çalışılacaktır.

TAALTA
Takipteki Alacaklar 
Toplamı(net)/Toplam 
Aktif

Bu oranın yüksek olması bankanın aktif kalitesinin düşüklüğünü 
ve alacak portföyünün riskinin yüksek olduğunu ifade eder.

FDGETA Faiz Dışı Gelir/Toplam 
Aktif

Bankaların temel geliri olan faiz geliri dışındaki gelirlerin toplam 
varlıklara oranını göstermektedir.

GSYIH % Değişim Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla (Cari)

GSYİH, büyüme oranının, kredilerin arz ve talebine etki ettiği 
düşünülmekte ve banka performansıyla arasında pozitif bir 
ilişki beklenmektedir ( Taşkın, 2011:294).

MFO
% Değişim 1 Ay Vadeli 
Ağırlıklandırılmış Mev-
duat faiz oranları

Mevduat Faiz Oranları, Faiz oranlarındaki artışın mevduat mik-
tarı etki etmesi beklenmektedir.

ENF Fiyat Endeksi (Tüketici) 
(2003=100) % değişim

TÜFE; Genel fiyat seviyelerindeki değişim, bankaların hem kar-
larına hem de maliyetlerine

etki edebilmektedir

Aralarında yüksek korelasyon olan bağımsız değişkenler modele dahil edildiğinde, 
modelde çoklu doğrusal bağlantı problemi oluşmakta, bu durum parametre katsayılarının 
gerçek değerden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda bağımsız değişkenler arasındaki 
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ilişkinin tespiti için korelasyon matrisi oluşturulmuş ve Tablo 4’teki gibi özetlenmiştir.

Tablo 4: Bağımsız Değişkenlerin Korelasyon Matrisi
TOTA MDTA TAALTA FDGETA GSYIH MFO ENF

TOTA 1.00 0.53 0.24 -0.05 0.01 -0.42 -0.02
MDTA 1.00 0.22 -0.10 -0.01 -0.36 0.01

TAALTA 1.00 -0.01 0.05 -0.24 0.01
FDGETA 1.00 0.06 0.09 0.10
GSYIH 1.00 0.09 -0.16
MFO 1.00 0.05
ENF 1.00

Tablo 4 incelendiğinde yüksek korelasyona sahip değişkenler bulunmamaktadır.

Çoklu regresyon analizi, tek bir bağımlı değişken ile iki ya da daha fazla bağımsız 
(açıklayıcı) değişken arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu bağlamda çalışmanın modellerini 
aşağıdaki denklemlerle açıklamak mümkündür.

Model 1: Aktif Karlılığı Etkileyen Faktörler

εβββ
ββββα

+++

+++++=

ENFMFOGSYÝS
FDGETATAALTAMDTATOTAROA

765

4321

Model 2: Özkaynak Karlılığını Etkileyen Faktörler

εβββ
ββββα

+++

+++++=

ENFMFOGSYÝS
FDGETATAALTAMDTATOTAROE

765

4321

Yukarıda yer alan denklemde “α” sabit terimi; “β1..β7” açıklayıcı değişkenlerin 
katsayılarını; “ε” ise hata terimini ifade etmektedir. Zaman serisi kullanılan analizlerde, hemen 
modelin çözümüne geçilmesi doğru değildir. Zaman serilerinin incelenmesi gereken en önemli 
yönlerinden biri; bu serilerin durağanlıklarının tespitidir. Değişkenler arasında ekonometrik 
olarak anlamlı ilişkiler elde edilebilmesi için; analizi yapılan serilerin durağan seriler olması 
gerekmektedir. Serilerin durağı Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) birim kök testi ile 
sınanmış olup, analiz çıktıları Tablo 5’deki gibi özetlenmiştir.
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Tablo 5: Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Birim Kök Testi Sonuçları

Seri
Seviye, sabit

Test İst. 1% 5% 10%

ROA 0.202105

LM-
Stat.

0.739000 0.463000 0.347000

enteg. 
der.

I(0) I(0) I(0)

ROE 0.214957

LM-
Stat.

0.739000 0.463000 0.347000

enteg. 
der.

I(0) I(0) I(0)

TOTA 0.544598

LM-
Stat.

0.739000 0.463000 0.347000

enteg. 
der.

I(0) I(0) I(0)

MDTA 0.244959

LM-
Stat.

0.739000 0.463000 0.347000

enteg. 
der.

I(0) I(0) I(0)

TAALTA 0.353813

LM-
Stat.

0.739000 0.463000 0.347000

enteg. 
der.

I(0) I(0) I(0)

FDGETA 0.197647

LM-
Stat.

0.739000 0.463000 0.347000

enteg. 
der.

I(0) I(0) I(0)

GSYİH 0.055374

LM-
Stat.

0.739000 0.463000 0.347000

enteg. 
der.

I(0) I(0) I(0)

MFO
0.25569

LM-
Stat.

0.739000 0.463000 0.347000

enteg. 
der.

I(0) I(0) I(0)

ENF 0.305594

LM-
Stat.

0.739000 0.463000 0.347000

enteg. 
der.

I(0) I(0) I(0)
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Tablo 5: Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Birim Kök Testi Sonuçları (Devamı)
Seviye, Trend ve Sabit

Seri Test İst. 0,01 5% 10%

ROA
0,110911

enteg. der.

LM-Stat. 0,216 0,146 0,119

I(0) I(0) I(0)

ROE
0,124846

enteg. der.

LM-Stat. 0,216 0,146 0,119

I(0) I(0) I(1)

TOTA
0,144016

enteg. der.

LM-Stat. 0,216 0,146 0,119

I(0) I(0) I(0)

MDTA
0,106886

enteg. der.

LM-Stat. 0,216 0,146 0,119

I(0) I(0) I(0)

TAALTA
0,208214

enteg. der.

LM-Stat. 0,216 0,146 0,119

I(0) I(0) I(0)

FDGETA
0,030727

enteg. der.

LM-Stat. 0,216 0,146 0,119

I(0) I(0) I(0)

GSYİH
0,020765

enteg. der.

LM-Stat. 0,216 0,146 0,119

I(0) I(0) I(0)

MFO
0,10625 LM-Stat. 0,216 0,146 0,119
enteg. der. I(0) I(0) I(0)

ENF
0,336916

enteg. der.

LM-Stat. 0,216 0,146 0,119

I(0) I(0) I(0)

Tablo 5’te de görüldüğü üzere serilerin tamamının %5 anlamlılık düzeyinde durağan 
olduğu tespit edilmiştir. Bu aşamadan sonra çoklu regresyon yöntemi (EKK) kullanılarak yedi 
adet açıklayıcı değişkenin, bankaların karlılıklarını açıklamaya yönelik çoklu regresyon analizi 
yapılmıştır. Aktif Karlılığı ile özkaynak karlılığını açıklayan modellere ilişkin analiz çıktıları 
Tablo 6 ve Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 6: Aktif Karlılığın Belirleyicileri (Model 1)
Bağımlı Değişken:ROA

Değişkenler Katsayılar t-ist Olasılık
C -0.017028* -3.356446 0.001100
TOTA 0.103897** 2.409655 0.017700
MDTA 0.017972 1.599845 0.112700
TAALTA -0.428813 -1.346034 0.181200
FDGETA 1.201395* 34.745580 0.000000
GSYIH -0.000009 -1.133697 0.259500
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MFO -0.000035*** -1.730976 0.086400
ENF -0.000157 -1.142808 0.255700

Düzeltilmiş R-kare: 0.976756
F-ist: 589.2959

Jarque-Bera: 44.78132
Durbin-Watson İst.:1.819742

*:%1 düzeyinde anlamlı,

**:%5 düzeyinde anlamlı,

***: %10 düzeyinde anlamlı.

Tablo 6 ve Tablo 7 değerlendirildiğinde, bankaların aktif ve özkaynak karlılığı ile 
FDGETA ve TOTA değişkenleri arasında pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmektedir. Uygulama sonuçlarına göre analize konu olan dönemde, gerek aktif karlılığı 
gerekse özkaynak karlılığını etkileyen en önemli değişken Faiz Dışı Gelir/Toplam Aktif oranıdır. 
Faiz dışı gelirler içerisinde en önemli kalem bankacılık hizmet gelirleri ve komisyonlardır. 
Özellikle son yıllarda kredilerdeki artış ve artan hizmet çeşitlendirmesiyle birlikte bankaların 
iş hacimlerindeki yükselişe bağlı olarak faiz dışı gelirler önemli tutarlara ulaşmıştır. Nitekim 
2012 yıl sonu itibariyle bankacılık sektörünün faiz dışı gelirleri yaklaşık 26,99 milyar TL’ye 
ulaşarak toplam gelirin %18,9’luk kısmını oluşturmuştur (BDDK,2013:52). Bu bağlamda 
bankaların kredi hacimlerini ve bankacılık hizmet faaliyetlerini arttırarak, elde edecekleri faiz 
dışı gelirlerle karlılıkları üzerinde olumlu etki yaratabileceklerini söylemek mümkündür. Faiz 
Dışı Gelir/Toplam Aktif oranı dışında bankaların aktif ve özkaynak karlılığını etkileyen diğer bir 
değişken ise Özkaynak/Toplam Aktif oranıdır. Analiz çıktılarına göre oranın özkaynak karlılığı 
üzerindeki etkisi aktif karlılığı üzerindeki etkisinden daha fazladır. Bu kapsamda bankaların 
sermaye yapısının güçlenmesi yani Toplam Özkaynak/Toplam Aktif oranının artması bankaların 
borçlarını ödeyememe riskini azaltarak, yabancı kaynak maliyetlerinin düşmesine neden 
olmakta ve karlılığın olumlu yönde etkilemektedir.

Tablo 7: Özkaynak Karlılığının Belirleyicileri (Model 2)
Bağımlı Değişken:ROE

Değişkenler Katsayılar t-ist Olasılık
C -0.147041* -2.737545 0.007300

TOTA 0.917792** 2.066725 0.041200
MDTA 0.101284 0.823813 0.411900

TAALTA 0.557585 0.174980 0.861400
FDGETA 8.171373* 14.612510 0.000000
GSYIH -0.000072 -1.196801 0.234100
MFO -0.000063 -0.345894 0.730100
ENF -0.001425 -1.241874 0.217100
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Düzeltilmiş R-kare: 0.953866
F-ist: 290.4636

Jarque-Bera: 214.2521
Durbin-Watson İst.:1.934530

 *:%1 düzeyinde anlamlı,

**:%5 düzeyinde anlamlı,

Aktif karlılığı üzerinde zayıf da olsa, etkili diğer bir değişken MFO değişkenidir. Her ne 
kadar göz ardı edilebilir bir düzeyde olsa, beklenenin aksine mevduat faiz oranlarındaki pozitif 
yönlü değişim aktif karlılığı üzerinde olumsuz bir etki yarattığı ifade edilebilir.

Çalışmaya konu olan diğer içsel değişkenler MDTA ve TAALTA oranları ile aktif karlılığı 
ve özkaynak karlılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Ayrıca 
çalışmada makroekonomik değişkenlerin banka karlılığı üzerindeki etkisini belirlemek için 
GSYİH ve ENF oranlarındaki değişim dikkate alınmıştır. Gerek aktif karlılığı gerekse özkaynak 
karlılığı ile belirtilen makroekonomik değişkenler arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. Bu bağlamda çalışmaya konu olan dönemde aktif ve özkaynak karlılığının temel 
belirleyicilerinin bankacılık sektörüyle ilgili içsel faktörler olduğunu söylemek mümkündür.

5. SONUÇ

Bankaların karlılığının birçok faktörden etkilenmesi mümkündür. Bunlara artan kredi 
ve mevduat hacmi, teknolojik yenilikler, bankaların alternatif dağıtım kanallarından elde 
edilen gelirler, bankacılık hizmetlerinden sağlanan gelirler vb.leri örnek olarak verilebilir. 
Bunun yanında ekonomik sistem içindeki yeri düşünüldüğünde banka karlarının enflasyon, 
faiz oranları, büyüme gibi makroekonomik değişkenlerden etkilenmesi olağan bir durumdur. 
Bu kapsamda çalışmanın amacı, mevduat bankalarının aktif ve özkaynak karlılığını etkileyen 
bankalara özgü faktörler ile makroekonomik faktörleri incelemek ve bu faktörlerin banka 
karlılığını hangi yönde etkilediğini tespit etmektir.

Çalışmada, Ocak 2003-Haziran 2012 dönemini kapsayan periyotta mevduat bankalarının 
karlılıklarını etkileyen faktörler çoklu doğrusal regresyon analiziyle sınanmıştır. Ele alınan 
değişkenlerle yapılan analizler sonucunda bankaların Faiz Dışı Gelirlerinin Aktif toplamına 
oranının Aktif Karlılığını etkileyen en önemli faktör olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı 
sıra Özkaynak/ Toplam Aktif oranındaki bir artışın Aktif Karlılığına pozitif etki edeceği yani 
Aktif Karlılığına olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, mevduat faiz oranlarındaki 
bir değişimin Aktif Karlılık üzerinde negatif yönlü bir etki yarattığı sonucuna varılmıştır. 
Özkaynak Karlılığı açısından bakıldığında ise durumun Aktif Karlılığına ilişkin elde edilen 
sonuçlara paralel olduğu tespit edilmektedir. Bankaların Faiz Dışı Gelirlerinin Aktif Toplamına 
oranının Özkaynak Karlılığını etkileyen en önemli faktör olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra 
Özkaynak/ Toplam Aktif oranındaki bir artışın Özkaynak Karlılığına pozitif etki edeceği yani 
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Özkaynak Karlılığına olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Özkaynak Karlılığı ile çalışmaya 
konu edilen makro ekonomik değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu 
bağlamda çalışmaya konu olan dönemde aktif ve özkaynak karlılığının temel belirleyicilerinin 
bankacılık sektörüyle ilgili içsel faktörler olduğu ve özellikle Faiz Dışı Gelir/Toplam Aktif ve 
Özkaynak/ Toplam Aktif oranları ile banka karlılığı arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu ifade 
edilebilir.

Genel olarak değerlendirildiğinde 2002 yılından itibaren bankacılık sektörünün yeniden 
yapılanması ile birlikte sektörün sermaye yeterlilik rasyosu giderek artmıştır. Sektörün sermaye 
yeterlilik rasyosunun yüksek olması içsel ve dışsal şoklara karşı bankacılık sektörünün daha 
dirençli olmasını sağlayarak banka karlılığını olumlu yönde etkilemiştir. Çalışmaya konu olan 
2003–2012 döneminde Özkaynak/Toplam Varlık oranının karlılığın önemli belirleyicileri 
arasında olması bu durumu desteklemektedir. Bu kapsamda bankaların toplam aktifleri içerisinde 
özkaynak payını artırarak, temerrüde düşme riskini azaltıp, borçlanma maliyetlerini düşürerek 
karlılıklarını artırmalarının mümkün olduğu söylenebilir. Özellikle bu durum ekonominin 
kırılgan olduğu dönemlerde daha fazla önem arz etmektedir. Ayrıca analiz sonuçlarına göre faiz 
dışı gelirlerin bankacılık karları üzerinde etkili olması, sektör yöneticilerini, hizmet ve komisyon 
gelirlerini arttırarak bankaların karlılıklarını arttırma yönünde güdeleyebileceğini ifade etmek 
mümkündür.
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1. GIRIŞ

Bir ülkede gelir dağılımı adaleti ve insanların/çalışanların asgari gelir düzeyinin belirli 
bir noktanın altına düşmemesi, toplumsal barışın sağlanması ve korunması açısından oldukça 
önemlidir. Bununla birlikte gelir dağılımı kendiliğinden adil olarak gerçekleşmez. Üretim ve 
bölüşüm süreci kendi akışına bırakıldığı zaman çoğu kez sadece ekonomik değil, sosyal sorunlar 
da ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, gelir dağılımı adaletsizliğinin bir görünümü olarak işsizlik 
ve yoksulluk belirgin hale gelmektedir.

Günümüzde devlet tarafından gelir dağılımına müdahale edilmesi ve yoksullukla mücadele 
sosyal devlet düşüncesinin bir gereği olarak görülmektedir. Çünkü kitle iletişim araçlarının çok 
geniş halk kitlelerine ulaşması, tüm kesimlerin bir birinden haberdar olmasını sağlamıştır. Aynı 
toplumun bireylerinin çok farklı hayat standardı içinde bulunduklarının bilincine varmaları, bir 
takım sosyal sorunları beraberinde getirebilmektedir. Üstelik insanlar bu farklılığın sebeplerini 
sorgulamakta ve farklılıkların nedenini kamunun izlediği politikalara bağlayabilmektedir. Bu 
nedenle dünyada son 35-40 yıldır gelir dağılımı adaletsizliği ile yoksulluk birlikte ele alınmakta, 
bu iki önemli sorun dünya devletleri için ekonomik bir sorundan ziyade politik ve sosyal 
bir sorun olarak algılanmaktadır. Bu bağlamda, bu iki sorunu çözmeye dönük uzun vadeli 
politikalar üretilmekte, yoksulluk sorununun olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla da kısa 
vadeli çözümler olarak sosyal yardımlar daha fazla kullanılmaktadır.

Bu çerçevede, bu çalışmada Türkiye’de gelir dağılımı adaletsizliği, yoksullukla mücadele 
ve sosyal yardımlar konusu ele alınmıştır. Çalışmanın planı şu şekildedir: ikinci başlıkta gelir 
dağılımı kavramları ve gelir dağılımı adaletsizliği, üçüncü başlıkta yoksulluk kavramı ve türleri, 
dördüncü başlıkta Türkiye’de gelir dağılımı adaletsizliği ve yoksulluğun genel görünümü, beşinci 
başlıkta yoksulluğu açıklayan yaklaşımlar ve yoksullukla mücadele, altıncı başlıkta yoksullukla 
mücadelede sosyal yardımların arttığı 2003-2012 döneminde Türkiye’de sosyal yardımların 
gelişimi ve önemi üzerinde durulmuş, sosyal yardımların etkinliğini sağlama ve yoksullukla 
uzun dönemli mücadele önerilerine de sonuç kısmında yer verilmiştir.

2. GELIR DAĞILIMI KAVRAMLARI VE GELIR DAĞILIMI ADALETSIZLIĞI

İktisat literatüründe bir ülkede belirli dönem içinde üretilen toplam gelirin fertler, gruplar 
veya üretim faktörleri arasında dağılımına “gelir dağılımı” adı verilmektedir. Gelir dağılımı türleri 
denildiğinde genellikle fonksiyonel, kişisel, sektörel ve bölgesel gelir dağılımı öncelikle ilk akla 
gelenlerdir. Bunun yanı sıra; eğitim durumlarına (ilk, orta yüksek eğitim), meslek gruplarına 
(mühendis, öğretmen, doktor, avukat, yönetici v.b), sosyal gruplara (ücretli-maaşlı, emekli, 
esnaf, tüccar, müteşebbis vb) cinsiyete göre gelir dağılımı ayrımlarına da yer verilebilmektedir.

Bunlardan fonksiyonel gelir dağılımına göre bir ülkenin milli geliri; işgücü faktörünün 
elde ettiği ücret, tasarruf/mevduat sahiplerinin faiz, toprak/gayrimenkul sahiplerinin rant ve 
müteşebbislerin kâr gelirleri biçiminde dört gruba ayrılmaktadır. Özellikle milli gelir içinde 
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ücret ve kar gelirinin yüksek, faiz ve rant gelirlerinin ise düşük pay alması arzulanmaktadır.

Kişisel gelir dağılımı; milli gelirin toplumu meydana getiren bireyler, aileler ve gruplar 
arasındaki dağılımıdır. Kişisel gelir dağılımında bir ülke milli gelirinin genellikle %20’lik nüfus 
dilimleri arasında dağılımı söz konusudur. Bu gelir dağılımı altında, nüfusun her bir %20’lik 
dilimi, milli gelirin her bir %20’lik payını aldığında gelir dağılımı adaletinin sağlandığı (Lorenz 
Eğrisinin mutlak eşitlik doğrusu üzerinde bulunduğu ve Gini Katsayısının1 sıfıra eşit olduğu) 
kabul edilmektedir. Ekonomik eşitsizliklerin oldukça iyi bir göstergesi olan kişisel gelir dağılımı 
sayesinde, en yüksek ve en düşük gelir grupları arasındaki farklar (eşitsizlik derecesi) belirlenir 
ve dağılımdaki eşitsizliğin nedenleri incelenir (Aktan, 2002: 19-20). En yüksek gelirli %20 ile 
en düşük gelirli %20’nin milli gelirden aldıkları payların arasında büyük bir fark varsa, gelir 
dağılımında eşitsizliğin büyük olduğu kabul edilir.

Sektörel gelir dağılımında, ülkede üretim sürecine katkıda bulunan tarım, sanayi, hizmetler 
ve inşaat gibi sektörlerin milli gelirden aldığı paylara göre gelir dağımı değerlendirilmektedir. 
Bu dağılımda, her bir sektörün milli gelirden aldığı pay ile bu sektörlerin barındırdığı nüfus ve 
istihdamın orantılı olması adaletli bir sektörel gelir dağılımı olarak düşünülür.

Bölgesel gelir dağılımında ise bir ülkenin farklı bölgelerinin ülkenin üretimine yaptıkları 
katkı veya üretimden aldıkları pay akla gelmektedir. Bu bağlamda, bir ülkenin bölgeleri arasında 
gelir dağılımı adaleti açısından, iktisadi faaliyetlerde bölgeler arası önemli gelişmişlik farkının 
bulunmaması gerekmektedir. Eğer önemli bir farklılık varsa bunun azaltılması önerilmektedir. 
Çünkü bölgeler arası gelişmişlik farkları, sosyal patlamalara zemin hazırlayabilmekte ve eğer 
geri kalmış bölgelerle diğer bölgeler arasında etnik ve/veya dinsel farklılıklar varsa ülkenin 
bölünmesine kadar varan sonuçlar üretebilmektedir.

Gelir dağılımı adaletsizliği veya bozukluğu, günümüzde hem ulusal ve bölgesel düzeyde, 
hem de küresel düzeyde önemli bir sorundur. Bu sorun son birkaç yüzyıldır varlığını daha da 
çok hissettirmiştir. Ülkeler arasında ve ülke içinde gelir uçurumunun oluşması, insanların en 
temel ihtiyaçlarından bile yoksun olması, hem ulusal hem de uluslararası kuruluşların ilgisini bu 
konuya çekmektedir. Bu noktada ülkeler arasında gelir dağılımının adaletsiz olmasının büyük 
çaplı krizlerin hazırlayıcısı olduğu da ileri sürülebilmektedir (Üzümcü, 2009: 19).

Gelir dağılımı adaletinin olmadığı yerlerde insanlar arasında güçlü bir sosyal dayanışma 
yoksa yukarıda belirtildiği gibi, sosyal patlama ve bunalımların çıkması kaçınılmazdır. Bunun için 
diyebiliriz ki, gelir dağılımı adaletsizliği, sadece ekonomik bir sorun değil aynı zamanda sosyal 
bir sorundur. Bu nedenle ülkeler mevcut eşitsizlikleri önleme veya azaltma, ayrıca gelir düzeyleri 
düşük kesimlerin gelirlerini artırıcı politikalar üretmek zorundadırlar. Bu bağlamda, örneğin 
1  Gini katsayısı (G), kare şeklindeki bir kutu diyagramın ortasından 45°’lik açıyla geçtiği varsayılan doğrunun (mutlak eşitlik 

doğrusu) hipotenüs olduğu üçgenin alanıyla (Y), nüfusun gerçekte mevcut gelirden aldığı payı temsil eden Lorenz Eğrisi arasında 
kalan alanın (X) birbirine oranlanması ile elde edilebilmektedir: G = X / Y. Eğer gelir dağılımı tam adilse; X / Y = 0 olduğu için 
mutlak eşitlik doğrusu (45°’lik) geçerli olurken Gini katsayısı sıfır değerini almaktadır. Eğer geliri tek bir kişi alırsa; bu kez Gini 
katsayısı değeri 1 olurken en adaletsiz gelir dağılımı ortaya çıkmaktadır. Aktan, 2002: 19-20.
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ülkeler gelir dağılımı adaletsizliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya dönük olarak uygun maliye 
politikaları yoluyla düşük gelir gruplarına transferler sağlayabilir, asgari ücreti yükseltebilir veya 
asgari ücretten vergi alınmaması tercih edilebilir. Ayrıca, kayıt dışı ekonominin kontrol altına 
alınması ve istihdam artırıcı/işsizliği azaltıcı ekonomi politikaları yanısıra işgücünün niteliğini 
artırıcı eğitim politikaları yürütülebilir.

3. YOKSULLUK: TANIMI VE TÜRLERI

Yoksulluk tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesi güç bir kavramdır. Bununla birlikte, 
yoksulluk; insanın ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılamaya yetecek gelire sahip olmaması hali 
olarak belirtilebilir. Bu çerçevede yoksulluk dar ve geniş anlamda tanımlanabilir. Dar anlamda 
yoksulluk, açlıktan ölme ve barınacak yeri olmama durumunu, geniş anlamda yoksulluk ise gıda, 
giyim ve barınma gibi olanakları yaşamlarını devam ettirmeye yettiği halde toplumun genel 
düzeyinin gerisinde kalmayı ifade etmektedir. Yoksulluğun türlerini mutlak-göreli, objektif-
subjektif, gelir yoksulluğu-insani yoksulluk, kentsel-kırsal yoksulluk gibi farklı biçimlerde 
sınıflandırmak mümkündür.

Yoksulluğun ölçülmesinde en sık kullanılan mutlak yoksulluk tanımında öngörülmüş gelir 
ve tüketim seviyesinin altındaki kişiler yoksul kabul edilmektedir. Mutlak yoksul oranı, bu asgari 
refah düzeyini sağlayamayanların sayısının toplam nüfusa oranıdır. Dünya Bankası, bir insanın 
hayatta kalabilmesi için gerekli minimum kalori miktarındaki (2400 kcal) besini almaya gücü 
yetmeyen insanları “mutlak yoksul” olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda Dünya Bankasına 
göre mutlak yoksulluk sınırı, az gelişmiş ülkeler için kişi başına günde 1 dolar, Latin Amerika ve 
Karaibler için 2 dolar, Türkiye ve Doğu Avrupa ülkeleri için 4,3 dolar ve gelişmiş sanayi ülkeleri 
için 14,4 dolardır (DPT, 2001: 104). Göreli yoksullukta haneler gelirleri ya da tüketimlerine göre 
sıralandırılır ve belirli bir noktanın altındakiler yoksul olarak belirlenir. Burada önemli olan 
nokta, yoksullukla ilgili bütün ölçülerin göreli olmasıdır. Göreli yoksullar temel ihtiyaçlarını 
mutlak olarak karşılayabilen, ancak kişisel kaynaklarının yetersizliği yüzünden toplumun genel 
refah düzeyinin altında kalan ve topluma sosyal açıdan katılımları kısıtlı kişileri kapsamaktadır.

Objektif yoksulluk yaklaşımında, yoksulluğu meydana getiren unsurlar ve kişileri 
yoksulluktan kurtarmak için neler gerektiği konusunda önceden belirlenen değerlendirmeler 
(mutlak yoksulluk sınırı v.b.) içerilirken, subjektif yaklaşımda yoksulluğun tanımlanmasında 
kişilerin öznel tercihlerine önem verilmektedir (Aktan, 2002: 43). Bu çerçevede subjektif (öznel) 
yoksulluk, o dönem için toplumun kabul edeceği minimum yaşam standardı düzeyi ile ilgilidir. 
Bu bağlamda örneğin yoksulluk tanımlanırken, anketlere dayalı olarak kişilerin yoksulluk veya 
iyi bir gelir düzeyi için yeterli gördükleri gelir miktarı dikkate alınmaktadır (Coşkun, 2005: 184).

Gelir yoksulluğu; asgari yaşam standardını yakalayabilmek için kişi veya hane halkının 
ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları karşılayacak yeterli miktarda gelirin elde edilememesi 
durumudur. İnsani yoksulluk kavramı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın 
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1997’de açıkladığı beşeri kalkınma raporunda yer alan bir kavramdır. Bu kavram mutlak ve 
göreli yoksulluğu içeren ancak biraz farklı üç kriterle insani yoksulluğu ölçmeye çalışmaktadır. 
Bunlar; i. yaşam süresi: uzun bir yaşamdan yoksun olma insani yoksulluğun ilk göstergesi olarak 
kabul edilmekte ve 40 yaş altı yaşam süresi insani yoksulluk olarak ele alınmaktadır. ii. eğitim: 
yetişkin (15 yaş üstü) okuma-yazma bilmeme oranı, eğitim imkânlarına ulaşamama insani 
yoksulluğun ikinci göstergesidir. iii. ekonomik ve sosyal imkânlar: bireylerin ekonomik ve sosyal 
imkânlardan yoksun olması insani yoksulluğun diğer göstergesi olarak değerlendirilmektedir. 
Bu çerçevede ülkelerin düşük kişi başına gelir (satın alma gücü paritesine göre) düzeyine sahip 
olması insani yoksulluk olarak belirtilmektedir.

Yoksulluk, kırsal yoksulluk ve kentsel yoksulluk olarak da sınıflandırılabilir. Ülkelerin 
çoğunda yoksulluk daha çok kırsal alanlarda görülen bir sorundur ve kişisel tüketim ile yeterli 
düzeyde eğitim, sağlık, temiz su, konut, ulaşım ve iletişim hizmetlerine erişim konusundaki 
eksiklikler kırsal yoksulluğu nitelemektedir. Kırsal yoksullar daha çok niteliksel boyuta önem 
verirlerken kentsel yoksullar, yetersiz gelir, yetersiz tüketim düzeyi gibi niceliksel boyutu daha 
fazla önemsemektedirler. Kırsal yoksulluk, nüfus artışını ve kentlere göçü körüklemektedir.

4. TÜRKIYE’DE GELIR DAĞILIMI ADALETSIZLIĞI VE YOKSULLUĞUN GENEL 
GÖRÜNÜMÜ

Türkiye’de gelir dağılımı adaletsizliğindeki gelişmeler ve yoksulluğun genel görünümü 
noktasında öncelikle gelir dağılımı adaleti/adaletsizliği üzerinde durabiliriz. Bu çerçevede 
yukarıda belirtildiği gibi, gelir dağılımı adaletsizliği analiz edilirken genellikle ülkelerde bireysel 
gelir dağılımı bağlamında nüfusun %20’lik dilimlerinin milli gelirden aldığı yüzde paylar ve 
buna bağlı olarak hesaplanan Gini Katsayısındaki gelişmeler dikkate alınmaktadır. Bununla 
birlikte daha önceki gelir dağılımı biçimlerini tanıttığımız başlıkta görülebileceği gibi gelirin 
fonksiyonel, sektörel ve bölgesel dağılımları da önem taşımaktadır.

4.1. Gelir Dağılımı Adaletsizliğinin Görünümü

Bu çerçevede öncelikle diğer gelir dağılımı türlerine genel olarak bakıldığında, örneğin 
Türkiye’de fonksiyonel gelir dağılımında Tablo 1’de görüldüğü gibi, günümüze doğru gelindiğinde 
genel olarak ücret ve maaşlılar, yevmiye gelirleri ile birlikte milli gelirden %50’ye yakın pay alır 
hale gelmiştir (TÜİK, 2013)2.

Bu bağlamda tabloda görüldüğü gibi, Türkiye’de maaş ve ücret gelirleri bu dönemde 
görece artış göstererek 2002’de %35,8 düzeyinde iken 2012’de %46,5 düzeyine ulaşmıştır. Bir 
çeşit ücret geliri olan yevmiye gelirleri de ortalama %3-4 civarında pay almıştır. Müteşebbis 
gelirlerinin ise bu dönemde görece azaldığı görülmektedir. Tarım dışı müteşebbis gelirlerinin 
toplam müteşebbis gelirleri içindeki payının görece arttığı bu ortamda, toplam müteşebbis 
gelirleri 2002’de %34,5 iken düzenli şekilde gerilemiş ve 2012 sonunda %20,4 oranına inmiştir. 
2  Bkz: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2012, Haber Bülteni, Sayı: 13594, 23 Eylül 2013. (http://www.tuik.
gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13594). Erişim: 07.12.2013.
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Bununla birlikte tarımda müteşebbis gelirlerindeki azalma belirgindir. Dönem başındaki 
%13,2 oranından 2012 sonunda %6,8 düzeyine gerilemiştir. Bu oranlar ücretliler açısından 
milli gelir dağılımında bir iyileşme anlamına gelmekle birlikte bu gelir grubundakiler homojen 
olmadığı için geçim koşullarında iyileşmenin aynı oranda gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Öte 
yandan gayrimenkul gelirlerinin payının önemli değişme göstermediği görülmekte, menkul 
kıymet gelirlerinde 2003-2005 döneminde görece azalma olduğu, 2007’de %7 oranına ulaşan 
bu tür gelirlerin 2012’de %3,3 oranında gerçekleştiği, sosyal transferlerin 2002-2012 döneminde 
görece artarak %17 oranından %20’ye ulaştığı (bunun %92’lik kısmı emekli, dul-yetim aylıkları) 
dikkati çekmektedir. Haneler arası transferlerin ise görece artarak ortalama %3 civarına ulaştığı 
görülmektedir.

Tablo 1. Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Gelirinin Fonksiyonel Dağılımı (2002-2012, %)
Gelir Türleri 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Maaş-Ücret 35,8 38,7 38,7 39,2 40,8 39,7 41,9 42,9 43,7 44,8 46,5
Yevmiye 3,5 3,1 3,5 3,3 3,7 4,0 4,1 3,5 3,6 3,6 3,4
Müteşebbis 34,5 32,0 31,8 28,8 24,2 23,2 22,4 20,4 20,2 21,4 20,4

Tarım 13,2 9,8 9,4 9,5 7,1 6,4 6,2 5,4 6,3 6,8 6,8
Tarım Dışı 21,3 23,2 22,4 19,3 17,1 16,8 16,2 15,0 13,9 14,6 13,6

Gayrimenkul 4,1 3,6 2,7 2,9 3,1 4,1 4,4 5,0 4,2 3,9 3,5
Menkul Kıymet 5,1 2,6 2,2 2,7 6,1 7,0 4,2 5,3 4,5 3,8 3,3
Sosyal Transferler* 14,7 18,1 19,1 20,9 17,8 18,2 19,1 19,6 20,5 19,4 20,0
Haneler Arası 
Transferler

- - - - 2,9 2,6 3,1 3,1 3,1 3,0 2,7

Diğer Gelirler 2,4 1,9 2,0 2,2 1,5 1,1 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2

*2002-2005 dönemi verileri sosyal transferler ayrımı yapılmaksızın devletten ve yurt dışından transferler biçiminde 
kapsanmaktadır.

Kaynak:TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2006-2012. ( http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.
do?istab_id=1379) Erişim: 07.12.2013.

Diğer gelir dağılımı türlerinden sektörel gelir dağımına bakıldığında, Tablo 2’de görüldüğü 
gibi, Türkiye’de 1980 sonrası tarımın gayrisafi yurtiçi hasıla veya daha dar tanımla milli gelir 
içindeki payının azalarak günümüzde %10’nun altına indiği, sanayi kesiminin milli gelirden %27 
civarında pay aldığı ve hizmetler kesiminin (inşaat sektörü dahil) %63 civarında payla ilk sırada 
bulunduğu gözlenmektedir. Günümüzde tarımın istihdam içindeki payı %25,1 düzeyindedir. 
Bu sektörün milli gelirden aldığı payın %9 civarında olduğu düşünüldüğünde gelir dağılımı 
adaletsizliğinin en fazla tarım kesimi veya çiftçiler arasında hissedildiği söylenebilir3.

3  TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistiklerine göre, istihdamın yaklaşık %25,1’i tarım; %19,1 sanayi; %7,2’ni inşaat ve %48,6’nı 
hizmetler oluşturmaktadır. bkz: TÜİK, “Hanehalkı İşgücü İstatistikleri”, Haber Bülteni, Ağustos 2013, Sayı: 13628, 15 Kasım 2013, 
(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13628). Erişim: 07.12.2013.
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Tablo 2 Gayrisafi Yurtiçi Hâsılanın (GSYİH) Sektörel Dağılımı (1980-2012, %)

Yıllar Tarım Sanayi Hizmetler
1980 24,2 20,5 55,4
1990 16,3 25,9 57,9
2000 12,2 26,3 58,5
2009 10,1 26,1 63,4
2010 9,5 27,0 63,1
2011 9,2 27,2 63,6
2012 9,3 27,2 63,5

Kaynak: TÜİK, Ulusal Hesaplar, (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=997) Erişim: 07.12.2013.

Türkiye’de gelir dağılımına bölgesel düzlemde bakıldığında, bölgesel ekonomik ve 
sosyal gelişme farklılıklarının olduğu ve bu dengesizliklerin zaman içerisinde kapanmadığı 
söylenebilir. Türkiye’nin batısı ile doğusu, özellikle kuzeybatısı ile güneydoğusu arasında önemli 
sosyo-ekonomik dengesizlikler mevcuttur. Bu çerçevede Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri aleyhine bir gelir dağılımı söz konusudur. Tablo 3’de görüldüğü gibi, TÜİK tarafından 
2002’den beri uygulanan İstatistikî Bölge Birimi Sınıflaması (İBBS) altında 12 bölgeli Düzey 
1 bölge sınıflamasına göre, Türkiye’de hanehalkı başına düşen eşdeğer hanehalkı kullanılabilir 
geliri 2012 yılında ortalama olarak 11859 TL olarak tahmin edilmiştir. İstanbul Bölgesi 16126 
TL ile ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir geliri en yüksek bölge olmuştur. Batı 
Anadolu Bölgesi ikinci sırada (14160 TL) bulunurken Güneydoğu Anadolu Bölgesi (5870 TL) 
en düşük ortalamaya sahip bölge olmuştur. Bu bağlamda TR1 İstanbul Bölgesi eşdeğer hanehalkı 
kullanılabilir geliri ortalaması Türkiye ortalamasının %136’sına ulaşırken görece geri kalmış 
illerin bulunduğu Kuzeydoğu Anadolu bölgesi %62’sine, Ortadoğu Anadolu Bölgesi %59’na ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi sadece %49’na ulaşabilmektedir (TÜİK, 2013).

Tablo 3 Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Gelirinin Bölgesel Dağılımı (2006-2012, TL ve %)

Türkiye ve Düzey 1 Bölgeleri
2006 2009 2010 2011 2012
TL % TL % TL % TL % TL %

Türkiye 6395 100 9396 100 9735 100 10774 100 11859 100
TR1 İstanbul 8969 140 12795 136 13382 137 14873 138 16126 136
TR2 Batı Marmara 6453 101 9093 97 9777 100 10723 100 12050 102
TR3 Ege 7382 115 10594 113 11085 114 12924 120 13947 118
TR4 Doğu Marmara 7791 122 11041 118 10147 104 10772 100 12758 108
TR5 Batı Anadolu 7812 122 11501 122 11116 114 12455 116 14160 119
TR6 Akdeniz 5160 81 8305 88 9546 98 10276 95 10798 91
TR7 Orta Anadolu 5660 89 8156 87 8338 86 9406 87 10786 91
TR8 Batı Karadeniz 5000 88 7974 98 8231 99 9264 98 10511 97
TR9 Doğu Karadeniz 6463 101 8892 95 8403 86 9374 87 10407 88
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Türkiye ve Düzey 1 Bölgeleri
2006 2009 2010 2011 2012
TL % TL % TL % TL % TL %

TRA Kuzeydoğu Anadolu 3958 62 5941 63 6429 66 7109 66 7338 62
TRB Ortadoğu Anadolu 3720 58 5465 58 6174 63 6492 60 6999 59
TRC Güneydoğu Anadolu 2751 43 4655 50 5144 53 5418 50 5870 49

Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2006-2012.

Bkz: (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1383) Erişim Tarihi: 07.12.2013.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu olumsuz durumun ortaya çıkmasında 1990’lı yılların 
başından günümüze kadar gelen gelişmeler (PKK terörü, Irak’a Körfez Savaşı sonrası uygulanan 
ambargo, ABD’nin 2003’de Irak’a müdahalesi ve son dönemde Arap Baharı sonrası Suriye’de 
görülen gelişmeler) etkili olmuş ve bu bölgeden ülkenin gelişmiş yörelerine doğru göçlerin 
yaşanması Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ekonomik faaliyetlerini olumsuz biçimde etkilemiştir. 
Bu çerçevede Türkiye’de bölgelerarası gelişmişlik farkını veya gelir eşitsizliğini azaltmak için; 
bir yandan yatırımların dağılımını değiştirmek, bir yandan da alt yapı yatırımlarını geliştirmek 
gerekmektedir. Çünkü bölgesel gelir farklılıkları, göreli yoksul bölgelerin zaman içinde bölge 
dışına göç vermesine ve daha az kaynak kullanmasına neden olmaktadır.

Bu noktada gelir dağılımı adaletsizliğine bireysel gelir dağılımı, yani yüzde 20’lik dilimler 
itibarıyla bakıldığında, Tablo 4’de görüldüğü gibi, TÜİK’in yaptığı en son gelir dağılımı 
araştırmasında, 2012 yılı itibarıyla eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirlerine göre oluşturulan 
yüzde 20’lik gruplarda, en yüksek gelire sahip beşinci gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay 
%46,6 iken, en düşük gelire sahip ilk gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay %5,9’dur. Tabloda 
görüldüğü gibi 1994’de ilk yüzde 20’lik grup milli gelirden %4,9 pay alırken görece yükselerek 
2005’de %6,1 oranında paya ulaşmış, beşinci yüzde 20’lik grubun payı ise %54,9 düzeyinden 
%44,4’e gerilemiş, bu anlamda gelir dağılımında göreli iyileşme olmuştur. TÜİK’in 2006 yılı 
sonrası gelir dağılımı analizlerinde hanehalkı kullanılabilir gelirini esas alan yaklaşımla veriler 
üretmesine karşın eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirini ilgili bültenlerde dikkate alması 
nedeniyle oranlar görece gerilese de, bu yeni değerlendirme altında da gelir dağılımı görece 
iyileşmiştir4. Bu bağlamda ilk yüzde 20’lik dilimin milli gelirden aldığı pay 2006’da %5,1 iken 
2012’de %5,9 düzeyine ulaşmış, beşinci yüzde 20’lik grubun aldığı pay %48,4 oranından %46,6 
düzeyine gerilemiştir. Buna göre, son yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı payın ilk yüzde 
20’lik gruba göre oranı (P80/P20 göstergesi) 1994-2012 döneminde gerilemiş ve bu iki gelir 
grubu arasındaki ortalama fark 11,2 kat iken günümüzde yaklaşık 8 kata inmiştir.

4  TÜİK’in hanehalkı kullanılabilir gelirini esas alan verilerine göre 2006’da ilk yüzde 20’lik grubun milli gelirden aldığı pay 
%5,8 iken 2012’de %6,5 düzeyine çıkmış, beşinci yüzde 20’lik grubun payı ise 2006’da %46,5 düzeyinden 2012’de %45 düzeyine 
inmiştir. P80/P20 oranı 8,01 düzeyinden 6,92 düzeyine gerilemiş, Gini Katsayısı 0,403 iken 0,382 düzeyine inmiştir. bkz: (http://
www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1371). Erişim Tarihi: 07.12.2013.
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Tablo 4 Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Gelirinin Dağılımı (1994-2012, %)

Yüzdelik Fert Grupları 1994 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
İlk yüzde 20 4,9 5,3 6,0 6,0 6,1 5,1 5,8 5,8 5,6 5,8 5,8 5,9
İkinci yüzde 20 8,6 9,8 10,3 10,7 11,1 9,9 10,6 10,4 10,3 10,6 10,6 10,6
Üçüncü yüzde 20 12,6 14,0 14,5 15,2 15,8 14,8 15,2 15,2 15,1 15,3 15,2 15,3
Dördüncü yüzde 20 19,0 20,8 20,9 21,9 22,6 21,9 21,5 21,9 21,5 21,9 21,7 21,7
Beşinci yüzde 20 54,9 50,0 48,3 46,2 44,4 48,4 46,9 46,7 47,6 46,4 46,7 46,6
Gini Katsayısı 0,49 0,44 0,42 0,40 0,38 0,428 0,406 0,405 0,415 0,402 0,404 0,402
P80/P20 11,2 9,43 8,05 7,70 7,27 9,49 8,08 8,05 8,50 8,00 8,05 7,96

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı Gelir Dağılımı Anketi 1994 ve Hanehalkı Bütçe Araştırması 2002-2005.
Bkz: ( http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=151) Erişim Tarihi: 07.12.2013.

TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2006-2012. Bkz: (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_
id=1373) Erişim Tarihi: 07.12.2013.

Yine Tablo 4’e bakıldığında gelir dağılımı adaletsizliğinin uluslararası kabul gören kriteri 
Gini Katsayısı değeri de 0,49 düzeyinden 0,40 düzeyine gerilemiş, dolayısıyla son dönemde gelir 
dağılımı adaletsizliği görece azalmıştır.

Öte yandan TÜİK’in Hanehalkı Bütçe Araştırması 2002-2005 sonuçlarına göre Gini 
Katsayısının 26 Bölgeli Düzey 2 seviyesine göre hesaplandığı 2003 yılı için katsayı değeri TR10 
İstanbul ve TR63 bölgesinde daha kötü 0,43 tahmin edilmiş, TRC1 Gaziantep bölgesi 0,31 ve 
TRB1 Malatya alt bölgesinde 0,33 olarak tahmin edilmiştir. 2006-2012 dönemi eşdeğer hanehalkı 
kullanılabilir geliri açısından Gini Katsayısı değerine bakıldığında ise bu kez 12 bölgeli Düzey 
1 bağlamında 2006’de en adil dağılım 0,342 ile TR7 Orta Anadolu bölgesi için tahmin edilirken 
0,426 değeri ile TR3 Ege Bölgesi en kötü durumdaki bölge olmuştur. Gini Katsayısı açısından 
2012’de en iyi değer 0,309 ile TR9 Doğu Karadeniz Bölgesi için tahmin edilirken TR6 Akdeniz 
Bölgesi için en kötü değer ( 0,407 ) tahmin edilmiştir5.

4.2. Yoksulluğun Görünümü

Gelir dağılımı adaletsizliğinin bir sonucu olan yoksulluğa bakıldığında, Türkiye’de 
yoksulluğun yaş, hane halkının durumu ve ülke ortalamasının altında olan çocuklu aileler 
ve çocuklarla yakından ilintili olduğu söylenebilir. Bu bağlamda yoksulluk eğitimsiz kadınlar 
işsiz ve okur-yazar olmayan aile reisleri söz konusu olduğunda daha da artmakta, TÜİK 
araştırmalarında belirtildiği gibi, kırsal kesimde ve geri kalmış bölgelerdeki insanlarda yoksulluk 
daha fazla görülmektedir (Dinçoflaz, 2009: 22).

TÜİK, yoksulluk konusunda önemli istatistikleri, harcama ve gelir esaslı yoksulluk 
analizleri biçiminde ikili ayrım altında ve düzenli olarak (yıllık) yayınlamaktadır. Bununla 
birlikte yoksulluk çalışması sonuçları verilerinin bir takvim yılı öncesine ait olması nedeniyle 
ancak bir yıl gecikmeli olarak açıklanabilmektedir. Bu çerçevede TÜİK, Tablo 5’de görüldüğü 
5  Bkz: 1994-2005 dönemi için (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1399) 2006-2012 dönemi için ( http://
www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1369 ) Erişim: 07.12.2013.
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gibi, 2002-2009 dönemine ait yoksulluk analizlerinde harcama esaslı olarak yoksulluk sınırı 
yöntemlerine göre gıda yoksulluğu, gıda+gıda dışı yoksulluk, fert yoksulluğu oranları (1 dolar, 
2.15 dolar ve 4.3 dolar) ve harcama esaslı göreli yoksulluk oranlarını vermiş, 2010-2012 dönemi 
için ise sadece fert yoksulluğu oranlarını (2.15 dolar ve 4.3 dolar) açıklamıştır.

Tablo 5 Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksulluk Oranları, 2002-2012

Yöntem

Fert Yoksulluk Oranı (%)
20

02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

TÜRKİYE
Gıda Yoksulluğu (Açlık) 1,35 1,29 1,29 0,87 0,74 0,48 0,54 0,48 - - -

Yoksulluk (gıda+gıda dışı) 26,96 28,12 25,60 20,50 17,81 17,79 17,11 18,08 - - -

Kişi başı 1 $ altı 0,20 0,01 0,02 0,01 - - - - - - -

Kişi başı 2,15 $ altı 3,04 2,39 2,49 1,55 1,41 0,52 0,47 0,22 0,21 0,14 0,06

Kişi başı 4,3 $ altı 30,30 23,75 20,89 16,36 13,33 8,41 6,83 4,35 3,66 2,79 2,27

Harcama Esaslı Göreli Yoksulluk 14,74 15,51 14,18 16,16 14,50 14,70 15,06 15,12 - - -

KENT

Gıda Yoksulluğu (Açlık) 0,92 0,74 0,62 0,64 0,04 0,07 0,25 0,06 - - -

Yoksulluk (gıda+gıda dışı) 21,95 22,30 16,57 12,83 9,31 10,36 9,38 8,86 - - -

Kişi başı 1 $ altı 0,03 0,01 0,01 - - - - - - - -

Kişi başı 2,15 $ altı 2,37 1,54 1,23 0,97 0,24 0,09 0,19 0,04 0,04 0,02 0,02

Kişi başı 4,3 $ altı 24,62 18,31 13,51 10,05 6,13 4,40 3,07 0,96 0,97 0,94 0,60

Harcama Esaslı Göreli Yoksulluk 11,33 11,26 8,34 9,89 6,97 8,38 8,01 6,59 - - -

KIR

Gıda Yoksulluğu (Açlık) 2,01 2,15 2,36 1,24 1,91 1,41 1,18 1,42 - - -

Yoksulluk (gıda+gıda dışı) 34,48 37,13 39,97 32,95 31,98 34,80 34,62 38,69 - - -

Kişi başı 1 $ altı 0,46 0,01 0,02 0,04 - - - - - - -

Kişi başı 2,15 $ altı 4,06 3,71 4,51 2,49 3,36 1,49 1,11 0,63 0,57 0,42 0,14

Kişi başı 4,3 $ altı 38,82 32,18 32,62 26,59 25,35 17,59 15,33 11,92 9,61 6,83 5,88

Harcama Esaslı Göreli Yoksulluk 19,86 22,08 23,48 26,35 27,06 29,16 31,00 34,20 - - -

Kaynak: TÜİK, Yoksulluk Çalışması 2012, Haber Bülteni, Sayı : 16023, Ankara, 06 Aralık 2013.
Bkz:( http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16023). (Erişim: 07.12.2013)

TÜİK, 2009 Yoksulluk Çalışması Sonuçları, Haber Bülteni, Sayı : 3, Ankara: 06 Ocak 2011.
Bkz: (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6365) . (Erişim: 07.12.2013)

Tablo 5’de görüldüğü gibi, TÜİK verilerine göre, 2009 yılı itibariyle Türkiye’de sadece gıda 
harcamalarını içeren açlık sınırı altındaki fertlerin oranı %0,48 (339.000 kişi), gıda ve gıda dışı 
harcamaları içeren yoksulluk sınırı altında kalan fert oranı %18,08 (12  milyon 751 bin kişi) 
olarak tahmin edilmiştir (TÜİK, 2011)6. Gıda harcamalarına (açlık sınırı) dayanan yoksulluk 
oranının 2002’de %1,35 düzeyinde iken %0,48 düzeyine inmesi ve gıda+gıda dışı yoksulluk 
oranının da aynı dönemde %27 düzeyinden %18 düzeyine düşmesi yoksulluğun azaltılması 
bağlamında olumlu bir gelişmedir.
6 Geniş bilgi için bkz: TÜİK, 2009 Yoksulluk Çalışması Sonuçları, Haber Bülteni, Sayı: 3, Ankara: 06 Ocak 2011. Yoksul 
sayısı verileri için bkz: (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=465). Erişim: 07.12.2013.
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Ayrıca tabloda görüldüğü gibi, kişi başı günlük harcaması satın alma gücü paritesine 
göre 1 dolar altında kalan fert bulunmamaktadır. Yine satın alma gücü paritesine göre kişi 
başı günlük 2,15 dolarlık yoksulluk sınırı altında bulunan fert oranının 2002’de %3 civarında 
iken günümüzde sıfıra yaklaşması ve yoksulluk sınırı 4,3 doların altındaki yoksul fert oranının 
2002’de %30 civarında iken günümüzde %2,27 düzeyine gerilemesi de benzer biçimde olumlu bir 
gelişme olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte kırsal kesimde yoksulluğun belirgin olması 
ve harcama esaslı göreli yoksulluk oranının 2002-2009 döneminde ortalama %15 civarında 
sabit kalması bu gelişmeyi gölgelemektedir. Çünkü kır-kent ayrımına bakıldığında kırda 
yoksulluğun belirgin olduğu, örneğin 2009 yılı itibarıyla kırsal kesimde gıda yoksulluğunun 
Türkiye ortalamasının üç katı; yine kırsal kesimde gıda+gıda dışı yoksulluğun ve 4,3 dolar altı 
gelir elde edenlerin Türkiye ortalamasının iki katı olduğu dikkati çekmektedir. Harcama esaslı 
göreli yoksulluğun kentte yaklaşık yarıya inerken kırsal kesimde 2002’de yaklaşık %20 civarında 
iken 2009’da %34’e ulaşması da bu durumu açık bir şekilde göstermektedir.

TÜİK, harcama esaslı yoksulluk oranlarını sadece yoksulluk sınırı yöntemlerine göre 
değil, 2002-2009 dönemini içerecek biçimde hanehalkı büyüklüğüne göre, hanehalkı türüne 
(çekirdek-geniş aile) göre, hanehalkının cinsiyet ve eğitim düzeyine göre ve hane halkının 
iktisadi faaliyet ve çalıştığı sektöre göre de ayrıca belirlemekte ve bu kriterlere göre de yoksulluk 
sınırı ve yoksulluk oranlarını yayınlanmaktadır.

Bu bağlamda Tablo 6’da görüldüğü gibi, örneğin yoksulluk sınırı (açlık ve yoksulluk), 2010 
yılında hanehalkı büyüklüğü 2 kişi olanlarda sırasıyla 213 ve 599 TL olarak tahmin edilmiştir. 
Hanehalkı büyüklüğü arttıkça açlık ve yoksulluk sınırı da doğal olarak yükselmektedir. Bu 
bağlamda örneğin 2 çocuk ve 2 ebeveynden oluşan 4 kişilik çekirdek aile için 2010’da açlık sınırı 
318 TL, yoksulluk sınırı 896 TL iken 10 kişilik geniş bir aile için açlık sınırı 548 TL ve yoksulluk 
sınırı 1545 TL olarak tahmin edilmektedir.

Tablo: 6 Türkiye’de Hanehalkı Büyüklüğüne Göre Yoksulluk Sınırları (2002-2010, TL)

Hanehalkı 

Büyüklüğü

Açlık Sınırı Yoksulluk Sınırı

2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010

1 59 81 91 105 122 127 141 137 190 244 283 341 365 396

2 90 122 138 159 185 192 213 208 288 368 428 515 552 599

4 133 182 205 237 275 287 318 310 429 549 638 767 825 896

6 170 230 261 301 350 365 404 395 543 697 809 976 1.050 1.140

8 201 275 311 359 414 435 482 466 649 831 965 1.154 1.251 1.358

10 230 315 351 404 471 495 548 535 742 938 1.088 1.313 1.423 1.545

Kaynak: TÜİK, (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=468) Erişim: 07.12.2013

Hanehalkı büyüklüğü ve türüne göre yoksul hanehalkı oranı ve yoksul fert oranlarına 
bakıldığında, 2009 yılı itibarıyla 4 kişilik hanehalkı durumunda hanehalkı yoksulluk oranı ve 
fert yoksulluk oranı yaklaşık %10 civarında iken 7 ve fazla hanelerde bu oranlar %38-40 düzeyine 
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kadar ulaşmaktadır. Ayrıca, 7 ve daha fazla kişiden oluşan hanelerden kentsel yerlerde oturanlar 
için yoksulluk riski %25,2 iken ataerkil geniş ailelerin yaygın olduğu kırsal kesimde bu oran 
%54,1 düzeyini bulmaktadır7. Cinsiyet ve eğitim durumlarına göre bakıldığında 2009’da okur-
yazar olmayan/bir okul bitirmeyenlerde yoksulluk oranı %29,8 olurken, ilkokul mezunlarında 
%15,3; lise ve dengi okul mezunlarında %5,3; fakülte ve üstü mezuniyete sahip fertlerde %0,7 
olmuştur. Bu bağlamda eğitim düzeyi yükseldikçe yoksulluk riskinin belirgin biçimde azaldığı 
söylenebilir (TÜİK, 2011).

Öte yandan hanehalkının işteki durumlarının farklılaşmasına bağlı olarak yoksulluk 
oranları farklılaşmaktadır. İşverenler ve ücretli çalışanlarda yoksulluk oranı düşükken, yevmiye 
karşılığı çalışan, kendi hesabına çalışan ve ücretsiz aile çalışanlarında yoksulluk oranı ve riski 
daha yüksektir. Bu bağlamda 2009’da ücretli-maaşlı çalışanlarda yoksulluk oranı %6; yevmiyeli 
çalışanlarda %27, işverenlerde %2,3; kendi hesabına çalışanlarda %22,5 ve ücretsiz aile işçisi 
olanlarda %29,6 olmuştur. Sektörel yoksulluk oranlarına bakıldığında 2009 yılı itibarıyla tarım 
sektörü çalışanlarında yoksulluk oranı %33, sanayi sektörü çalışanlarında %9,6 ve hizmet 
sektörü çalışanlarında %7,2 civarında hesaplanmıştır. Bu durum tarımda ve kırda yoksulluk 
oranının yüksekliğini göstermesi açısından manidardır8. Ayrıca, 2009’da ekonomik olarak 
aktif olmayan fertlerde yoksulluk oranı %14,7 ve iş arayan fertlerde yoksulluk oranı %19,5 
olarak tahmin edilmiştir (TÜİK, 2011). Bu veriler tarımda her üç çiftçiden birinin yoksulluk 
riski altında bulunduğunu ve iş arayan her beş kişiden birinin yoksulluk içinde bulunduğunu 
göstermektedir.

TÜİK, ayrıca, gelir esaslı yoksulluk oranlarını da vermektedir. Bu yaklaşımla TÜİK, 2006-
2012 dönemi için gelire dayalı göreli yoksulluk sınırına göre (Türkiye, kent-kır ve bölge düzeyinde) 
farklı yoksulluk risk düzeyleri altında yoksul kişi sayıları, yoksulluk oranı ve yoksulluk açığı 
verilerini gerek Türkiye için hesaplanan gerekse kır-kent ve bölgesel düzeyde hesaplanan göreli 
yoksulluk sınırlarına göre değerlendirmeye sunmaktadır. Bu çerçevede Türkiye için hesaplanan 
gelire dayalı yoksulluk sınırlarına göre yoksulluk durumuna bakıldığında, Tablo 7’de 2006-
2012 dönemi için %40; %50; %60 ve %70 yoksulluk riskine göre Türkiye’de gelire dayalı göreli 
yoksulluk sınırı, yoksul sayısı, yoksulluk oranı ve yoksulluk açığı gösterilmiştir.

7  Bkz: TÜİK, (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=469, id=470 ve id=471). Erişim: 07.12.2013.
8 Bkz: TÜİK, (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=475). Erişim: 07.12.2013
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Tablo: 7 Gelire Dayalı Yoksulluk Sınırlarına Göre Türkiye’de Yoksulluk (2006, 2009 ve 2012)

Yoksulluk 
Riski

Yoksuluk Sınırı
(TL)

Yoksul Sayısı
(bin kişi)

Yoksulluk Oranı
(%)

Yoksulluk Açığı
(%)

2006
%40 1882 8468 12,5 28,6
%50 2352 12412 18,4 31,1
%60 2822 16932 25,0 33,4
%70 3293 21682 32,1 34,1
2009
%40 2798 7276 10,3 24,3
%50 3498 11891 16,9 26,9
%60 4197 16806 23,8 28,6
%70 4897 21740 30,8 31,6
2012
%40 3582 7292 9,9 23,7
%50 4477 11915 16,2 26,9
%60 5373 16602 22,6 29,4
%70 6268 22307 30,3 31,1

Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2012, Haber Bülteni, Sayı: 13594, 23.09.2013. Bkz:(http://
www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1387) Erişim Tarihi: 07.12.2013.

Bu bağlamda 2006’da gelire dayalı göreli yoksulluk sınırına göre %40 yoksulluk riski 
altında bulunan (1882 TL altında gelire sahip) yoksul kişi sayısı 8.468.000 kişi, yoksulluk oranı 
%12,5 ve yoksulluk açığı9 oranı %28,6 olarak tahmin edilmiştir. Tahmin edilebileceği gibi, gelire 
dayalı göreli yoksulluk sınırı %50 (2352 TL), %60 (2822 TL) ve %70 (3293 TL)’lik yükseldikçe 
tahmini yoksul sayısı, yoksulluk oranı ve yoksulluk açığı oranları gittikçe yükselmektedir. 
Nitekim 2006’da %70 yoksulluk riski altında (3293 TL altında) yoksul kişi sayısı 21.682.000 kişi, 
yoksulluk oranı %32,1 ve yoksulluk açığı %34,1 olarak tahmin edilmektedir. Bu iki yoksulluk 
risk düzeyine göre karşılaştırıldığında %40’lık yoksulluk sınırına göre açıklanan gelire dayalı 
yoksulluk verilerinin Türkiye koşullarına göre daha gerçekçi veya açıklayıcı olduğu söylenebilir. 
Yine Tablo 7’de görüldüğü gibi, 2006’dan 2012’ye gelire dayalı göreli yoksulluk sınırlarına göre 
%40 ve %50 yoksulluk riski altında bulunan yoksul kişi sayısında azalma görünürken %60 ve %70 
yoksulluk riskine göre yoksul sayısında önemli bir değişme olmamıştır. Bununla birlikte Türkiye 
nüfusunun arttığı ortamda, yoksulluk oranına bakıldığında göreli bir azalma, her yoksulluk risk 
düzeyi için gerçekleşmiştir. Örneğin %40 yoksulluk risk düzeyinde yoksulluk oranı 2006’da 
%12,5 iken günümüzde %9,9 düzeyine gerilemiştir. Bu gelişme paralelinde yoksulluk açığı 
oranının da Türkiye için %40 yoksulluk riski altında bulunanlarda %28,6 düzeyinde %23,7 
düzeyine gerilemesi de olumlu bir gelişmedir.

9  Yoksulluk açığı, yoksulluğun derecesi hakkında bilgi vermektedir. Yoksulluk açığının 100’e yaklaşması yoksulluğun 
derecesinin çok fazla olduğunu, küçülmesi ise yoksulluk risk derecesinin daha az olduğunu göstermektedir. Geniş bilgi için bkz: 
TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2006-2012, Haber Bülteni, Sayı: 13594, 23 Eylül 2013. (http://www.tuik.gov.tr/
PreHaberBultenleri.do?id=13594). Erişim Tarihi: 07.12.2013.
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Türkiye yoksulluk sınırına göre belirlenen gelir açısından göreli yoksulluk oranı, kent 
düzeyinde dikkate alındığında biraz daha iyidir. Örneğin 2006’da kent düzeyinde %40 yoksulluk 
riskine göre yoksulluk oranı Türkiye yoksulluk oranından 4 puan düşük (%8,1) orandadır. 2012 
yılı için bakıldığında da benzer biçimde %40 yoksulluk risk düzeyi için kentte göreli yoksulluk 
oranı %6 düzeyinde (4 puan düşük) tahmin edilmektedir. Buna karşın kırsal kesimde gelire göre 
göreli yoksulluk oranı daha yüksektir. Örneğin 2006 yılı için kır düzeyinde %40 yoksulluk riski 
altında yoksulluk oranı Türkiye yoksulluk oranının yaklaşık 2 katını (%22,9) bulmaktadır. 2012 
yılı için de aynı yoksulluk riski altında olanların oranı %19,2 gibi yüksek düzeydedir10. Doğal 
olarak Türkiye için hesaplanan gelire göre yoksulluk sınırlarının kent ve kır için dikkate alınması 
bu durumu oluşturmaktadır. Bu nedenle kent ve kır yoksulluk sınırlarının dikkate alındığı gelire 
göre göreli yoksulluk sınırlarına bakıldığında gerek Türkiye, gerekse kent ve kır düzeyi için 
tahmin edilen veriler değişmektedir. Örneğin Tablo 7’de %40 yoksulluk riski altındakiler için 
Türkiye yoksulluk sınırı 1882 TL iken aynı yılda kır yoksulluk sınırı dikkate alındığında bu kez 
%40 yoksulluk riski altında bulunanlar için yoksulluk sınırı 1333 TL tahmin edildiği için görece 
daha iyi oranlar ortaya çıkmaktadır.

Burada son olarak bölgesel yoksulluk sınırlarına göre gelire dayalı göreli yoksulluğa da 
bakarsak, Türkiye yoksulluk sınırına göre 12 Adet Düzey 1 bölgesi için bu kez sadece %50 ve 
%60 yoksulluk risk sınırları dikkate alındığı görülmektedir. Buna göre 2006 yılı itibarıyla %50 
yoksulluk riski altında bulunanlar için Türkiye yoksulluk riski 2351 TL ve %60 yoksulluk riski 
için ise 2822 TL olarak tahmin edilmiştir. Bu sınırlara göre, Türkiye için yoksul sayısı sırasıyla 
12.412.000 kişi ve 16.932.000 olarak tahmin edilmiştir. Burada %60 yoksulluk riski sınırına 
bakılırsa, yaklaşık 17 milyon yoksulun en büyük kısmı (4,4 milyon yoksul %25,9’luk oran) 
TRC Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. TR6 Akdeniz Bölgesi 2.785.000 yoksulu 
(%16,4) barındırmakta, TR3 Ege Bölgesi %9,8 ile üçüncü sırayı almaktadır. Bu sınırlara göre 
2012 yılı değerlendirildiğinde Türkiye için %50 ve %60 yoksulluk sınırları sırasıyla 4477 TL 
ve 5373 TL olarak tahmin edilmektedir. Bu çerçevede %50 ve %60 yoksulluk sınırları dikkate 
alındığında yoksul sayıları görece gerileyerek sırasıyla 11.915.000 ve 16.602.000 olarak tahmin 
edilmiştir. 2012 yılı itibarıyla da Türkiye yoksulluk sınırlarına göre %60 yoksulluk riski altında 
yaklaşık 16,6 milyon yoksulun en büyük kısmı yine TRC Güneydoğu Anadolu Bölgesinde (4,6 
milyon %27,7 pay) bulunmakta, ikinci sırada TR6 Akdeniz Bölgesi (2,6 milyon ve %15,8 pay), 
üçüncü sırada TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi (1,93 milyon ve %11,8 pay) bulunmaktadır11.

Bölgelerin kendi yoksulluk sınırlarına bakıldığında %50 ve %60 yoksulluk riski altında 
bulunanlar için yoksulluk sınırı (TL), yoksul sayısı ve yoksulluk oranı değişmektedir. Örneğin 
2006’da TRC Güneydoğu Anadolu Bölgesinde %60 yoksulluk riski altında bulunanlar için 
yoksulluk sınırı (1212 TL) olarak belirlendiği için yoksul sayısı yaklaşık 1,5 milyona inmekte ve 
bölgede yoksulluk oranı %22,3 düzeyine gerilemektedir. Buna karşın aynı yılda %60 yoksulluk 
10  Bkz: (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1388 ve 1389). Erişim: 14.12.2013.
11  Bkz: (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1394). Erişim: 14.12.2013.
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riski altında bölgesel yoksulluk sınırının 4174 TL olduğu TR1 İstanbul bölgesinde yoksul sayısı 
2,5 milyonu (yoksulluk oranı %21) geçmekte, TR3 Ege Bölgesinde 3158 TL altındaki yoksul 
sayısı 2 milyonu (yoksulluk oranı %23,1) aşmaktadır. 2012’de bölgesel yoksulluk oranları görece 
azalsa bile %60 yoksulluk riski altında TR1 İstanbul bölgesinde 7215 TL altında 2,269 milyon 
(%17,4 yoksulluk oranı) kişinin yaşadığı; TR3 Ege Bölgesinde 6369 TL altında bulunan yoksul 
sayısının 1,9 milyon civarında olduğu (yoksulluk oranı %19,8); TR6 Akdeniz bölgesinde 4725 
TL altında 2,062 milyon kişi (yoksulluk oranı %21,8) bulunduğu ve TRC Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde 2715 TL altında 1,6 milyona yakın kişi (yoksulluk oranı %20,1) bulunduğu tahmin 
edilmektedir12. Bu veriler ülkemizin doğusunda görece daha düşük bölgesel yoksulluk sınırı 
nedeniyle yoksul sayısının görece daha az olduğunu, bununla birlikte bölge nüfusları görece az 
olduğu için bu bölgelerde yoksulluk oranının yine de %20’lere yakın olduğunu göstermektedir.

Özetle bölgesel yoksulluk sınırları dikkate alındığında daha yüksek gelir gerektiren, 
yaşam koşullarının görece daha pahalılaştığı, kentsel işsizlik oranının görece yüksek olduğu 
Türkiye’nin batısında daha yüksek yoksul sayısı ve yoksulluk oranının tahmin edildiği, buna 
karşın Türkiye yoksulluk sınırları dikkate alındığında ise genel olarak Türkiye’nin geri kalmış 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha fazla yoksul sayısı ve daha yüksek yoksulluk 
oranının tahmin edildiği ve gerçekleştiği söylenebilir. Benzer biçimde Türkiye yoksulluk sınırı 
dikkate alındığında kentlere göre geri kalmış kırsal bölgelerdeki yoksulluk düzeyleri daha yüksek 
tahmin edilmekte, kent yoksulluk sınırları dikkate alındığında bu kez gelişmiş metropollerdeki 
yoksulluk düzeyi artmaktadır. Kır yoksulluk sınırları dikkate alındığında ise kırsal kesimdeki 
yoksulluk oranlarının Türkiye yoksulluk sınırlarına göre daha düşük düzeylerde gerçekleştiği 
tahmin edilmektedir.

5. YOKSULLUĞU AÇIKLAYAN YAKLAŞIMLAR VE YOKSULLUKLA MÜCADELE

Türkiye’deki görünümünü yukarıda TÜİK verileri ile göstermeye çalıştığımız yoksulluk 
olgusunun çok fazla nedeni bulunmaktadır. Verilerden de çıkarılacağı gibi yoksulluğun 
nedenleri arasında üretim, istihdam, gelirlerin dengeli dağılmaması veya gelirin paylaşımından 
kaynaklanan demografik, coğrafi, sosyal, ekonomik ve siyasal nedenler ilk akla gelenlerdir. Ayrıca 
adaletsiz vergi sistemi, yüksek faiz oranları ve rant ekonomisi, doğal afetler, çalışamayacak özürlü 
sayısının fazla olması, bireyler arasındaki yetenek farkları, iklim farkları, işsizlik, enflasyon, 
piyasada tekelleşme v.b. çok sayıda başka faktör de yoksulluğun nedenleri arasında belirtilebilir.

5.1. Yoksulluğu Açıklayan Yaklaşımlar

Bu kadar çok nedene bağlı olarak şekillenen ve genelde insanların düşük gelir düzeyine 
sahip olması, sosyo-ekonomik alanda fırsat eşitliğine sahip olmaması biçiminde karşımıza 
çıkan yoksulluğu açıklayan dört farklı yaklaşımdan söz edilebilir. Bunlar; yoksul bireyi suçlayan 
popüler görüş, yoksulluk kültürü görüşü, durumsal görüş ve yapısal görüştür.

12  Bkz: (http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1393). Erişim: 14.12.2013.
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Yoksul bireyi suçlayan popüler görüşe göre, yoksul bireylerin yoksul olmalarından 
kendileri sorumludur. Yoksullar tembel, zaman ve paralarını boş yere harcayan ve kendilerini 
kontrol etmeyi başaramayan bireylerdir. Dolayısıyla yoksul bireylerin eksikliklerinin farkına 
varması, yoksulluktan kurtulmaya yönelik kendilerini kontrol etmelerinde önemli bir araç 
olarak düşünülmektedir (Kerbo, 1996: 265).

Yoksulluk kültürü görüşüne göre yoksulluk kültürünün bir toplumda oluşması için belirli 
koşullar gerekmektedir. Bu bağlamda, ücretli işçilik ve kar amaçlı üretimin olduğu bir ekonomide 
süreklilik gösteren yüksek oranlı işsizlik ve düşük ücretler geçerliyse, sosyo-politik ve ekonomik 
örgütlenme düşük gelirli tabakada sağlanamıyorsa, istihdam imkânları kayırmacılığa dayalı 
ise ve elit kesimde alt tabakaya mensup olmanın kişisel yeteneksizlikten ileri geldiğini savunan 
değer yargıları savunuluyorsa, bu yaşam tarzı yoksulluk kültürü olarak adlandırılmaktadır. 
Yoksulluk kültürü, çocuklar vasıtasıyla kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Çocuklar içinde 
yaşadıkları aşağı kültürün başlıca değer ve davranış kalıplarını benimsemektedirler. Destek 
görmeyen bu çocuklar, hayatları boyunca yakaladıkları yaşamlarını değiştirme fırsatını da 
kullanamamaktadır (İkizoğlu, 2000: 13). Yoksulluk kültürü görüşünde, yoksulluğun sadece 
bireyin kendi özelliklerinden kaynaklanmayacağı, yoksul bireyin içinde bulunduğu olumsuz 
şartlardan etkilendiği ve yetişkin konuma geldiğinde içinde yaşadığı kötü ortamın değer ve 
kalıplarını değiştiremez biçimde benimsediği ve yoksulluk döngüsünden kurtulamadığı ileri 
sürülmektedir.

Durumsal yoksulluk görüşüne göre, yoksul kişilerin farklı davranışları, yaşam tarzları 
ve tercihleri söz konusudur. Yoksullar, genelde toplumda çoğunluk tarafından kabul edilen 
değerleri kabul edebilir ve onaylayabilir. Her ne kadar belirli değerlerle yaşamayı tercih ediyor 
olsalar da, yoksul durumda olmaları nedeniyle beklentileri düşüktür. Bu nedenle yoksul insanlar, 
içinde bulundukları yaşam şartlarını tolere etmeyi öğrenmekte ve durumlarını olduğu gibi kabul 
etmektedirler. Durumsal yoksulluk görüşünde önceki iki görüşten farklı olarak yoksulluğun 
bireysel özellikler üzerinde etkisi ön plana geçmekte ve politik-ekonomik güçlerin yoksulluk 
üzerindeki etkisi kesin çizgilerle vurgulanmaktadır (Kerbo, 1996: 269-270).

Yapısal görüşe göre, yoksulların bireysel özelliklerinin yoksulluk üzerinde güçlü etkisi 
söz konusu değildir. Asıl odaklanılması gereken nokta, toplumdaki grup uyuşmazlığı ile politik 
ve ekonomik güç kaynaklarının eşitsizliğidir. Sosyal tabakalaşma ve eşitsizliği anlamakla 
yoksulluğu anlamak daha kolaylaşacaktır. Sanayileşme sürecinde ortaya çıkan ani değişikliklere, 
mesleki yetenek ve becerisi olmayan bireyler uyum sağlamakta zorluk çekmekte ve kalıcı 
yoksulluk ortaya çıkmaktadır. Bireylerin eğitim durumları, iş ve yeteneklerinin yoksulluk veya 
zenginlik üzerinde etkili olduğu belirtilmekte, ancak bireylerin yüksek eğitimli olmalarının 
işsizliğin yayğın olduğu ortamda çalıştıkları bazı işlerde yoksulluk düzeyinde ücret almalarını 
engelleyemediği de vurgulanmaktadır (Kerbo, 1996: 276).
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5.2. Yoksullukla Mücadele

Gelir dağılımı adaletsizliği ve yoksulluk sorununun kısa zamanda ortadan kaldırılabilmesi 
imkânsız gibidir, ancak her iki sorunla da mücadele edilmesi gereklidir. Bu iki birbirine bağlı 
sorunun olumsuz etkilerinin azaltılması ciddi, kapsamlı, istikrarlı, ekonomik ve sosyal alanda 
uygulanabilir politikalarla mümkün olabilir.

Gelir dağılımı adaletsizliği ve yoksullukla mücadelede bağlamında önemli iki politikadan 
söz edilebilir. Bu iki politika, sosyal güvenlik ve sosyal yardım politikalarıdır. Bu çerçevede, 
örneğin nüfusunun tamamına genel sağlık sigortası veya büyük çoğunluğuna sosyal güvence 
sağlayabilmiş, geniş kapsamlı sosyal hizmet ve sosyal yardım programlarına sahip bir toplumda 
yoksulluğun olumsuz etkilerinin daha az hissedilebileceği söylenebilir (Aktan, 2003). Sosyal 
yardım politikaları, bu kapsamda bir toplumda ekonomik-sosyal sıkıntılar yaşayan, yoksullukla 
başedemeyen muhtaç bireylere bu olumsuzluklar ortadan kalkana kadar gelir desteği sağlamakta 
ve bu kişilerin kısa sürede yeniden kendi geçimini sağlayabilmelerine yardımcı olmaktadır.

Yoksullukla mücadelede bu iki temel politika yanısıra, yoksullukla mücadaleye ilişkin üç 
farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar dolaylı, dolaysız ve radikal reform yaklaşımlarıdır.

Dolaylı yaklaşımda ülkede genel olarak ekonomik büyümenin sağlanması halinde dolaylı 
biçimde yoksulluğun azaltılabileceği düşüncesi temel alınmaktadır. Bu bağlamda ekonomik 
büyüme ile birlikte eğitim, sağlık alanında iyileşme olacağı, istihdam artışı yoluyla ekonomide 
işsizliğin azalacağı, gelir dağılımının iyileşeceği ve böylece dolaylı biçimde yoksulluğun azalacağı 
vurgulanmaktadır (Şenses, 2006: 219). Dolaysız yaklaşıma göre, başta beslenme, sağlık, eğitim 
ve konut gibi temel ihtiyaçlar olmak üzere yoksulların yaşam standartlarını ilgilendiren 
konularda somut program ve politikalar uygulanmalı ve yoksul kesimlere sağlanan transferlere 
önem verilmelidir. Yoksullukla mücadele alanında dolaysız yaklaşımın Avrupa ve Türkiye’de 
en somut örneğini sosyal güvenlik ve genel sağlık sistemi için yapılan kamu harcamaları 
oluşturmaktadır. Radikal reform yaklaşımında ise önceki yaklaşımların aksine kişilere değil, 
yoksul bölgelerdeki insanların refah seviyelerini artırmaya yönelik projelere odaklanılmaktadır. 
Bu yaklaşımda yoksullar için örneğin kredi, yerel düzeyde sulama, içme suyu, ulaşım, sağlık ve 
eğitime yönelik alt yapı çalışmalarında istihdam olanakları oluşturmak önem taşımaktadır. Bu 
çerçevede örneğin GAP, bir bölgesel kalkınma projesi olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 
yoksullukla mücadelede radikal bir reform sayılabilmektedir (Kaya, 2009:24-25).

6. YOKSULLUKLA MÜCADELEDE TÜRKIYE’DE SOSYAL YARDIMLARIN 2003-2012 
DÖNEMINDE GELIŞIMI

Yoksullukla mücadelede büyük önem taşıyan sosyal yardımlar, asgari seviyede dahi 
kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri geçindirme olanağından kendi ellerinde 
olmayan nedenlerden dolayı yoksun kalmış kişilere, resmi kuruluşlar, yarı resmi veya gönüllü 
kuruluşlarca muhtaçlık tespiti ve kontrolüne dayalı olarak yapılan parasal ve nesnel (ayni) sosyal 
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gelirden oluşan bir sosyal hizmet alanı olarak tanımlanmaktadır (Çengelci, 1993: 22). Sosyal 
yardımların, bu bağlamda, yoksul/yardıma muhtaç insanların içinde bulundukları olumsuz 
koşullardan kurtarma, onları soluklandırma işlevi yanısıra özellikle bazı kriz dönemlerinde (afet, 
ekonomik bunalım v.b) ortaya çıkan mağdurlara destek sağlama gibi bir işlevi de bulunmaktadır. 
Bu çerçevede sosyal yardımların Türkiye’deki gelişimine genel olarak bakıldığında, sosyal 
yardımlar Osmanlı imparatorluğu döneminde vakıflar, ahi sandıkları, dinsel yardımlar ve aile 
içi yardımlar ile gerçekleştirilmiş, Cumhuriyetin kurulmasının ardından kurumsal bir nitelik 
kazanmıştır.

Bu bağlamda, örneğin 1921’de şehit ailelerine yönelik sosyal yardımlar için kurulan 
“Himayeyi Etfal Cemiyeti” 1935’de Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu adını almıştır. 1930’da 
belediyeler kanunu çerçevesinde belediyelere aciz, muhtaç, sokakta kalan fakirlere barınak 
sağlama sorumluluğu verilmiştir (Çengelci, 2005:75-79). Umumi Hıfzısıhha Kanunu 1930’da 
kabul edilmiş, sosyal sigortalara benzer dar kapsamlı yardımlaşma sandıklarının kurulması 
mümkün hale gelmiştir. 1950’de Emekli Sandığı Kanunu çıkarılmış, 1976’da 65 yaş aylığı 
uygulaması başlamış, 1983’de 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) oluşturulmuştur. 1986’da Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) kurulması, Sağlık Bakanlığı’nın 1992’de başlattığı Yeşil 
Kart uygulaması yoksullukla mücadele kapsamında önemli gelişmeler olmuştur (Güvercin, 
2004: 92). Ayrıca 1988’de kurulan Başbakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Belediyelerin 
çeşitli sosyal hizmetleri (öğrencilere dönük burs hizmetleri, yemek ve aşevi hizmetleri, kadınlar 
ve yaşlılara dönük koruma evleri v.b) de bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere Türkiye’de yoksulluğu önleme ve sosyal koruma alanında yakın zamana 
kadar çok sayıda kurumun faaliyet gösterdiği söylenebilir. Bu kurumlar ya doğrudan doğruya 
sosyal yardım ve hizmet alanıyla görevlendirilmiştir, ya da sosyal güvenlik alanına ek olarak 
parasal transferler yaparak yoksullukla mücadele çalışmalarına katkıda bulunmaktadırlar (Tireli 
ve Coşkun 2009: 20-40). Bu noktada yoksullukla mücadelede sosyal yardımları ve hizmetleri 
koordine etmek ve aileden sorumlu devlet bakanlığının hizmetlerini birleştirmek amacıyla 
8 Haziran 2011’de 27958 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 633 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) kurulmuştur13. Aynı KHK 
çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde SHÇEK yerine Çocuk Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü oluşturulmuştur. Yeni bakanlığın bünyesinde bu genel müdürlük yanısıra 
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

13  Bakanlığın kuruluşu ile ilgili geniş bilgi için bkz: Resmi Gazete, Sayı. 27958, Mükerrer Sayısı, 8 Haziran 2011, (http://
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110608M1-1..pdf) Erişim: 05.02.2014.
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Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM)14 biçiminde 
teşkilatlanma sağlanmıştır. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 633 sayılı KHK’de belirtilen görevleri arasında; 
aile yapısı ve değerlerini korumak, çocukları her türlü istismardan korumak, kadınlara karşı 
ayrımcılığı önlemek, engelli ve yaşlıları her türlü ihlam ve dışlanmaya karşı korumak yanısıra 
yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi ve koordine edilmesi, 
toplumun sosyal yardım ve korunmaya muhtaç kesimlerine yönelik kamu kuruluşları veya 
gönüllü kurulaşlarca sağlanan sosyal desteklerin ilke ve usullerini belirlemek, sosyal yardım 
faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek de bulunmaktadır.

Türkiye’de yoksullukla mücadelede büyük önem taşıyan sosyal yardımların 2003-2012 
dönemindeki gelişimine bakılmadan önce çeşitli kurumlar tarafından gerçekleştirilen sosyal 
yardımların uygulama biçimlerine de değinmek gerekmektedir. Bu bağlamda sosyal yardımların 
uygulamasına bakıldığında üç temel mekanizmadan söz edilebilir (DPT, 2007: 2-15);

•	 Gelir ve istihdam durumuna bakılmaksızın yapılan evrensel yardımlar.

•	 Sosyal sigortalar sistemi.

•	 İhtiyaç tespitine dayalı ya da gelir ile orantılı yardımlardır15.

Biz burada daha çok Türkiye’de sosyal yardımlarda belirgin artışın olduğu ve yoksulluğun 
görece azaldığı 2003-2012 döneminde önce SYDTF ve daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı bünyesinde SYGM koordinesinde gerçekleştirilen ve güncel verilerine ulaşabildiğimiz 
sosyal yardımlar üzerinde duracağız. Bu bağlamda SYGM’nin gerçekleştirdiği değişik amaçlı 
sosyal yardım biçimleri aşağıdaki gibi belirtilebilir (ASPB, 2013: 113-136);

•	 Periyodik yardımlar,

•	 Sağlık yardımları (Tedavi gideri destekleri ve şartlı sağlık yardımları (ŞSY),

•	 Engelli ihtiyaç yardımları

•	 Eğitim yardımları (eğitim materyali yardımları; öğrenci barınma, taşıma iaşe v.b. 
yardımları; yüksek öğrenim bursları; şartlı eğitim yardımları; taşımalı sistem öğle 
yemeği yardımı; ücretsiz kitap yardımı ve engelli öğrencilerin ücretsiz taşınması).

14  SYDTF, kurulduğu 1986’dan 09.12.2004’e kadar Başbakanlığa bağlı bir birim olarak (Fon Fenel Sekreterliği) 
faaliyetlerini yürütmüştür. 09.12.2004 tarihinde 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunla Fon Genel Sekreterliğinin bir Genel Müdürlük olarak yapılandırılmış, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı oluşturulduktan sonra Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Bkz: 
(http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/11781/SYGM-Tarihce). Erişim: 05.02.2014.
15  İhtiyaç tespitine dayalı sosyal yardımlar, hedeflenmiş yardımlar olarak da adlandırılır. Bu yardımlar, üç ana grup altında 
toplanabilir. Bu yardımlardan birincisi, belirli bir asgari standardın altında olan tüm bireylere nakit desteği sağlayan genel yardım 
programlarıdır. İkinci grupta yaşlılar, özürlüler, kimsesizler veya işsizler gibi belirli gruplara nakit desteği sağlayan programlardır. 
Üçüncü grup sosyal yardımlar ise konut, eğitim ve sağlık hizmeti gibi belirli mal ya da hizmetler karşılığında ayni veya nakdi şekilde 
verilen bağlı yardımlardır.
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•	 Aile destek yardımları (gıda yardımları, yakacak yardımları, barınma yardımları)

•	 Sosyal ve özel amaçlı yardımlar (aşevi faaliyetleri, doğal afet destekleri, diğer muhtelif 
sosyal yardımlar)

•	 2022 sayılı kanun kapsamındaki yardımlar (65 yaş üstü aylığı, bakıma muhtaç engelli 
ve engelli yakınlarına ödemeler ve slikozis hastalığı ödemeleri)

•	 Genel Sağlık Sigortası gelir testi (eski yeşil kart uygulaması)

•	 Eşi vefat etmiş dul kadınlara yönelik düzenli nakit desteği ve diğer destekler.

Ayrıca SYGM, proje destekleri vermekte ve TOKİ işbirliğinde sosyal konut projeleri de 
bulunmaktadır. SYGM’nin proje destekleri iki biçimde verilmektedir. Bunlardan ilki Kırsal 
Alanda Sosyal Destek Projesi (KASDEP) olarak bilinmektedir. Diğer destekleri ise Genel Proje 
Destekleri biçimindedir. Bunlar da gelir getirici projeler; sosyal hizmet projeleri (engellilere, 
sokak çocuklarının rehabilitasyonuna yönelik, sosyal market projeleri); toplum kalkınması 
projeleri ve geçici istihdam projeleri olarak sıralanabilmektedir.

6.1. Periyodik Yardımlar ve Sağlık Yardımları

SYGM tarafından gerçekleştirilen sosyal yardımlardan, yukarıda belirtilen periyodik 
yardımlar ve sağlık yardımlarının 2003-2012 dönemindeki gelişimi Tablo 8’de görülmektedir. 
Periyodik yardımlar, SYDTF’de toplanan kaynakların SYGM eliyle Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarına (SYDV) aktarılması ile muhtaç vatandaşlara ulaştırılan yardımlardır. 
Bu yardımlar vakıfların cari harcamaları ile muhtaç/yoksul vatandaşların her türlü ihtiyacının 
mahallinde karşılanması amacıyla il/ilçe SYD vakıflarına periyodik olarak nüfus, sosyo-
ekonomik gelişmişlik durumu ve SYDV uygulamaları (11 ayrı kriter) dikkate alınarak fondan 
her ay yapılan aktarımlardır. 2002-2005 döneminde SYD Vakıflarına her ay 9 milyon TL 
aktarılırken 2005’de ayda 22,5 milyona yükseltilmiştir. 2012’de aylık aktarılan tutar 69 milyon 
TL düzeyine ulaşmıştır (ASPB, 2013: 120). Nitekim Tablo 8’de görüldüğü üzere aylık aktarılan 
tutarların artması ile bu tür yardımlar da düzenli biçimde artış göstermiştir.

Sağlık yardımları bağlamında ise tedavi giderlerine yönelik destekler ve şartlı sağlık 
yardımları sağlanmaktadır. Tedavi destekleri yeşil kart vizesi dolmamış vatandaşların yeşil kartla 
karşılanmayan ilaç ve tedavi giderlerinin karşılanması biçimindedir. Şartlı sağlık yardımları, 
nüfusun en muhtaç kesimine dâhil ailelerin çocuklarının temel sağlık hizmetlerine erişebilmesini 
hedefleyen yardımlardır. Bu bağlamda 0-6 yaş grubu çocukları, gebe kadınları ve lohusalık 
dönemindeki anneleri kritik dönemlerinde temel sağlık hizmetlerinden yararlandırmak 
amacıyla, bu yardımın koşullarını taşıyan aileler için sağlık muayenesi yaptırmak koşuluyla 
doğrudan annelere verilmektedir (ASPB, 2013: 121).
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Tablo 8 Periyodik Yardımlar ve Sağlık Yardımlarının Gelişimi (2003–2012, Bin TL)

Yıl Periyodik Yardımlar
Sağlık Yardımları*

Tedavi Destekleri** Şartlı Sağlık Yardımları Toplam
2003 108.964 - - 40.358
2004 158.617 - - 51.362
2005 194.052 - - 23.632
2006 221.602 4.382 5.455 9.838
2007 295.112 4.740 96.610 101.349
2008 423.730 3.475 118.849 122.323
2009 459.982 1.996 138.781 140.777
2010 538.449 2.625 73.731 76.356
2011 596.635 11.237 143.303 154.539
2012 644.907 481 191.231 191.713

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, SYDGM, 2006-2012 Faaliyet Raporları.

* 2002-2006 döneminde sağlık yardımlarından SYD Vakıflara gönderilen tutarlardır. Bu dönemde Sağlık Bakanlığına 
bu amaçla aktarılan tutarlar dahil değildir.

**2006 sonrası tedavi destekleri içinde engelli tedavi destekleri de bulunmaktadır.

Bu tür şartlı sağlık yardımları 0-6 yaş grubundaki çocuklarda 2012 yılında aylık 30 TL, 
gebelik yardımı alan anne adayları için aylık 30 TL, doğumun hastanede yapılması halinde bir 
defaya mahsus olmak üzere 70 TL olarak belirlenmiştir. Tabloda görüldüğü gibi 2006’da bu 
tür yardımların azalmasında ayakta tedavi gören yeşil kartlı hastalar için ödenen tedavi ve ilaç 
giderlerinin 3816 nolu yeşil kart kanunu kapsamına alınması etkili olmuştur (SYDGM, 2007: 
78).

6.2. Engelli Ihtiyaç Yardımları

Yoksul engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak araç ve gereçlerin temin 
edilmesine dönük sosyal yardım türüdür. Engelli vatandaşların protez, işitme cihazı, sakat arabaları, 
araç-gereç ihtiyaçları v.b. bu kapsamda yer almaktadır.

Engelli ihtiyaç yardımlarının 2006-2012 dönemi gelişimi de Tablo 9’da görülmektedir. 
Tabloda görüldüğü gibi bu tür yardımlarda genel olarak azalma görülmektedir. Bu tür yardımların 
azalmasında sivil toplum kuruluşlarının (STK) bu alandaki sosyal sorumluluk faaliyetlerinin 
artması yanısıra kamu tarafından sunulan yaşlı ve engelliler için evde bakım hizmetlerinin 
artmasının etkili olduğu söylenebilir.

Tablo 9 Engelli İhtiyaç Yardımlarının Gelişimi (2006–2012, TL)
Yıl Kişi Sayısı Aktarılan Kaynak

2006 1435 1.994.745
2007 1718 1.673.976
2008 1353 1.754.075
2009 462 1.206.479
2010 366 707.907
2011 410 991.600
2012 10 97.772

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, SYDGM, 2006-2012 Faaliyet Raporları.
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6.3. Eğitim Yardımları

Eğitim yardımları kapsamında eğitim materyali yardımları, öğrenci barınma, taşıma 
ve iaşe yardımları, yüksek öğrenim bursları, şartlı eğitim yardımları, taşımalı sistem öğle 
yemeği yardımı, ücretsiz kitap yardımı, engelli öğrencilerin ücretsiz taşınması ve diğer eğitim 
yardımlarından oluşmaktadır. Bunların bir kısmı doğrudan SYGM tarafından gerçekleştirilirken 
bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığına transferler biçiminde gerçekleşmektedir.

Eğitim yardımları SYGM tarafından her öğretim yılı başlangıcında dar gelirli ailelerin 
ilk ve orta öğretimde okuyan çocukları için yapılmakta, önlük, çanta ve kırtasiye gibi okul 
ihtiyaçlarının karşılanması için Fon’dan Vakıflara yörenin nüfusu, sosyo-ekonomik gelişmişlik 
düzeyi göz önüne alınarak kaynak aktarılmaktadır. Ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisinde 
bulunan ailelerin eğitim çağındaki çocuklarına yönelik olarak sağlanan eğitim yardımları, 
SYDTF’nin yardım faaliyetleri içerisinde büyük yer tutmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına 
(MEB) transferler bağlamında değerlendirilen yardımlar ise ücretsiz kitap dağıtımı yardımı, 
taşımalı sistem öğle yemeği yardımı, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin okullarına 
ücretsiz taşınması çerçevesinde yapılan yardımlardan oluşmaktadır.

Eğitim yardımlarının 2003-2012 dönemindeki gelişimi de Tablo 10’da görülmektedir. 
Tabloda görüldüğü gibi, 2003 yılından 2012 yılına varıncaya kadar toplam eğitim yardımlarının 
yaklaşık 5 katına çıkmasında şartlı eğitim yardımları, ücretsiz kitap dağıtımı yardımı, barınma, 
taşımalı eğitim ve öğle yemeği yardımlarının artmasının önemli etkisi olmuştur.

Tablo 10 Eğitim Yardımlarının Gelişimi (2003–2012, Bin TL)

Yıl
Eğitim ve 
Kırtasiye 

Yardımları

Şartlı 
Eğitim 

Yardımı

Yüksek 
Öğrenim 
Öğrenci 
Bursları

Ulaşım, 
Barınma, 
İaşe v.b. 

Yardımlar

MEB Transferler

Toplam*
Ücretsiz 

Kitap 
Yardımı

Öğle 
Yemeği 

Uygulaması

Engelli 
Öğrencilerin 

Ücretsiz 
Taşınması

2003 - 65.179 113.879 10.227 - 65.179 - 222.557

2004 153.650 99.077 126.803 30.000 153.650 99.077 - 476.866

2005 175.000 117.806 92.750 50.000 175.000 117.806 - 616.924

2006 50.000 240.270 58.076 50.000 198.000 152.000 - 699.893

2007 70.000 224.456 11.629 899 209.000 160.000 21.075 697.061

2008 96.153 290.641 6.139 2.604 217.000 167.000 29.276 808.816

2009 181.858 345.057 3.013 8.628 235.000 180.000 37.737 990.894

2010 92.106 267.112 1.321 15.557 250.000 190.000 48.480 889.857

2011 103.443 397.486 297 9.747 265.000 200.000 60.590 1.040.116

2012 117.544 501.490 50 3.070 265.000 235.000 77.304 1.251.687

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, SYDGM, 2007 ve 2012 Yılı Faaliyet Raporları.

* Diğer eğitim yardımları (2010-2012) ve diğer transferler (2010) nedeniyle toplam rakamı daha yüksek çıkmaktadır.
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Ayrıca Başbakanlık Bursu olarak da bilinen ve 1989 yılından bu yana Fonun yürüttüğü 
yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik burs programı 2003-2004 öğretim yılından itibaren 
Kredi-Yurtlar Kurumu’na devredilmiştir. Eski öğrencilerin burslarının ödenmesine devam 
edilmiş, 2007 yılından itibaren bu nedenle bu bursların ağırlığı göreli olarak azalmıştır.

SYGM tarafından yapılan eğitim destekleri içinde yer alan şartlı eğitim yardımları, çok 
yoksul ailelerin çocuklarının temel eğitim hizmetlerine tam olarak erişimini hedef alan bir 
sosyal güvenlik ağı oluşturmak amacıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere, 
çocuklarını düzenli olarak okula göndermeleri şartıyla her ay eğitim yardımı verilmektedir. Bu 
uygulama, MEB ile yapılan protokol çerçevesinde yürütülmektedir. Kız çocuklarının okullaşma 
oranları ile ilköğretimden ortaöğretime geçiş oranlarını artırmak amacıyla, kız çocuklara ve 
ortaöğretime devam eden öğrencilere verilen yardım miktarları daha yüksek tutulmaktadır 
(SPAB, 2013: 123).

6.4. Aile Yardımları

Muhtaç yoksul kişilere ulaştırılan aile yardımları; gıda yardımı, yakacak yardımı ve 
barınma yardımı biçiminde verilmektedir. Bu çerçevede yoksul vatandaşlarımızın temel 
ihtiyaçlarının karşılanması için dini bayramlar öncesi SYDTF’den Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarına gıda yardımı amaçlı kaynak gönderilmektedir. İhtiyaç sahibi ailelere 
bedelsiz yakacak yardımı, 2003’den itibaren Türkiye Kömür İşletmeleri’nden sağlanan kömürün 
ihtiyaç sahibi ailelere (aile başına 500 kg) dağıtılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Kömürün illere 
kadar ulaştırılması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. İlçelere ve 
köylere dağıtımı, Valiliklerin sorumluluğunda Vakıflar tarafından gerçekleştirilmektedir. SYGM, 
kömürlerin yoksullara ulaştırılmasındaki nakliye ve hammaliye bedellerini de karşılamaktadır. 
Barınma yardımları da oturulmayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan 
yoksul vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için ayni ve nakdi olarak yapılmaktadır.

Tablo 11 Aile Yardımlarının Gelişimi (2003–2012, Bin TL)

Yıl Gıda 
Yardımları

Yakacak Yardımı 
(Aile Sayısı)

Yakacak 
Yardımı (Ton)

Yakacak 
Yardımı 
(Kömür-
Nakliye)

Barınma 
Yardımları Toplam*

2003 35.279 1.096.488 649.818 8.016* 38.276
2004 55.121 1.610.170 1.052.379 7.507* 55.927
2005 89.983 1.831.234 1.329.676 7.527* 93.425
2006 149.482 1.773.628 1.351.514 4.019 920 154.627
2007 140.000 1.894.555 1.434.163 5.872 2.503 149.259
2008 218.447 2.247.556 1.828.067 6.615 40.095 265.159
2009 378.953 2.250.210 1.907.157 9.126 50.002 438.081
2010 92.364 2.183.054 1.957.495 6.350 14.842 113.557
2011 106.356 2.166.180 2.036.672 3.431 29.290 139.077
2012 131.372 2.103.324 1.992.546 2.490 49.831 183.438

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, SYDGM, 2006-2012 Yılları Faaliyet Raporları.

* 2003-2007 dönemi yakacak, barınma ve çeşitli sosyal yardımların toplamı birlikte verildiği için toplam rakamı 
mükerrerliği önleyecek biçimde verilmiştir (bkz: 2006 yılı faaliyet raporu, s. 130).
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Aile yardımları kapsamındaki gıda ve yakacak yardımlarının 2003-2012 dönemindeki 
gelişimi Tablo 11’de görülmektedir. Gıda yardımları; tabloda görüldüğü gibi, 2003’de yaklaşık 
35,2 milyon TL iken 2009’da yaklaşık 379 milyon TL’ye ulaşmıştır. Kamuoyu ve medyada daha 
fazla görünen bu tür yardımların 2009’da çok fazla yükselmesinde küresel ekonomik krizin 
etkisini azaltmak amacının da etkisi bulunmaktadır. Nitekim bu tür yardımlar, 2010’da görece 
azalmış, 2012 sonunda ise 131 milyon TL civarında gerçekleşmiştir. Yine tabloda görüldüğü 
gibi 2003’de yaklaşık 1,1 milyon aileye yaklaşık 650.000 ton kömür dağıtılmış, 2009 küresel 
ekonomik krizi sırasında yakacak yardımı sağlanan aile sayısı 2,250 milyona ulaşmış ve 
toplamda 1,9 milyon tonu aşan miktarda kömür dağıtılmıştır. Seçimler öncesi tartışmalara 
neden olan yakacak yardımlarından yararlanan aile sayısı 2010 sonrası görece azalmış, kışlık 
yakacak yardımı miktarı 2010-2012 döneminde yılda yaklaşık 2 milyon ton olmuştur. Barınma 
yardımları ise 2009 yılına kadar göreli olarak yükseldikten sonra 2010 ve 2011 yıllarında görece 
gerilemiş, 2012 yılında ise 5372 kişiye yaklaşık 50 milyon TL düzeyinde yardım verilmiştir.

6.5. Sosyal ve Özel Amaçlı Yardımlar

Bu çerçevede verilen yardımlar arasında aşevi faaliyetlerine yönelik yardımlar, doğal 
afetler ve terörden zarar görenlere yönelik münferit acil yardımlar ve diğer muhtelif yardımlar 
bulunmaktadır. Bu tür yardımların 2006-2012 döneminde gelişimi de Tablo 12’de görülmektedir.

Tablo 12 Sosyal ve Özel Amaçlı Yardımların Gelişimi (2006–2012, TL)

Yıl Aşevi Yardımları Afet Destek Yardımları Muhtelif Sosyal Yardımlar Toplam
2006 4.937 12 193 5.142
2007 6.590 676 206 7.472
2008 10.569 2.016 493 13.078
2009 8.653 4.115 23.792 36.560
2010 8.602 6.315 3.304 18.222
2011 10.823 17.245 13.308 41.376
2012 11.182 26.939 9.708 47.830

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, SYDGM, 2006-2012 Yılları Faaliyet Raporları.

Tablo 12’de görüldüğü üzere sosyal ve özel amaçlı yardımların da bu dönemde arttığı 
görülmektedir. Özellikle 2009 yılında küresel krizin etkisiyle muhtelif sosyal yardımlarda 
belirgin bir artışın olduğu da dikkati çekmektedir.

Bu noktada belirtmek gerekir ki, 2011 yılında ASPB kurulduktan sonra 2012 yılı itibarıyla 
2022 sayılı kanun çerçevesinde 65 yaş üstü yoksullara aylık bağlanması çerçevesinde 1,046 
milyar TL, 18 yaş üstü engellilere ve engelli yakınlarına (fiilen engelliye bakmak koşulu ile) 
aylık bağlanması ve bakım harcamaları çerçevesinde yaklaşık 1,9 milyar TL ve slikozis hastalığı 
için 1,2 milyon TL civarında ödeme 1228355 kişiye sağlanmış ve bu kanun kapsamında toplam 
ödeme tutarı 2,9 milyar TL’yi aşmıştır. Ayrıca 2012 yılında geçilen genel sağlık sigortası (GSS) 
sistemi çerçevesinde ASPB sosyal ödemeleri içinde yer alan eski yeşil kartlı muhtaç kimselere 
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yapılan ödemeler 2012’de yaklaşık 3,650 milyar TL olmuş ve bakanlığın diğer prim ödemeleri 
363 milyon TL olmak üzere (bunun 66,4 milyonu bulmuş ve toplamda yaklaşık 12,3 milyon 
sigortalı için 4 milyar TL’yi aşan tutarda ödeme yapılmıştır. Eşi vefat etmiş, muhtaç kadınlara 
muhtaçlıkları devam ettiği sürece aylık 250 TL ödenmesi uygulaması çerçevesinde de 2012’de 
244.108 hak sahibine de yaklaşık 371,5 milyon TL ödeme yapılmıştır (ASPB, 2013: 129-136).

6.6. KASDEP ve Genel Proje Destekleri

SYDV aracılığı ile gerçekleştirilen kırsal alanda sosyal destek projelerine (KASDEP) 2004-
2012 döneminde ve genel proje desteklerine 2007-2012 döneminde büyük önem verilmiş ve 
yoksullukla mücadelede bu destekler de önemli birer araç olmuşlardır.

2003’de başlatılan KASDEP bağlamında kırsal kesimde tarımsal üretim yapabilmek için 
yeterli kaynağa sahip olamayan çiftçilerin bir kooperatif biçimininde birleşmeleri sağlanarak 
destek verilmektedir. İl/ilçe tarım müdürlükleri ile koordineli biçimde SYDV eliyle süt sığırcılığı, 
damızlık koyun ve seracılık destekleri sağlanarak yoksul/muhtaç çiftçilerin gelir elde etmeleri 
sağlanmak istenmektedir. Kooperatifleşme için ortak sayısında alt ve üst sınırlar belirlenmekte, 
süt sığırı, damızlık koyun temininde her bir ortak için sığır, koyun sayısında alt sınırlar ve sera 
için minimum 500 m2 sınırı belirlenmektedir. Proje destekleri ile sağlanan yardımların geri 
ödenmesi 8 yıl (ilk iki yıl ödemesiz) olarak belirlenmiştir. KASDEP ile 2004-2012 döneminde 
toplam 1521 proje ve 96.462 aileye yaklaşık 943 milyon TL tutarında destek sağlanmıştır. Bu 
projelerde daha çok süt sığırcılığının tercih edildiği, en fazla projenin 2011’de (249 proje, 279 
milyon TL tutarında destek) verildiği, seracılık alanında 2006, 2011 ve 2012’de proje verilmediği 
görülmektedir (ASPB, 2013: 115-116).

Genel proje destekleri bağlamında gelir getirici projeler, sosyal hizmetler, geçici istihdam 
ve toplum kalkınması projelerine kır-kent ayrımı yapılmaksızın destek sağlanmaktadır. Gelir 
getirici projelerde hayvancılık yanısıra meyvecilik de desteklenmektedir. Hayvancılıkla ilgili 
projelerde geri ödeme iki yılı ödemesiz 8 yıl, meyvecilik projelerinde ise ilk 5 yılı ödemesiz 
toplam 11 yıldır. Geri ödemesiz sosyal hizmet projeleri ve diğer genel projeler ile dezavantajlı 
grupların dışlanma riskinin azaltılması, sosyal adaletin sağlanması, sokakta yaşayanlar, çocuk 
işçiler, engelliler, yaşlılar ve korunmaya muhtaç kadınların desteklenmesi, işsiz gençler ve 
yoksullara sağlanan düşük maliyetli sosyal hizmetlerin yaygın hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 
Genel proje desteklerinde gelir getirici projelere daha fazla kaynak ayrılmakta, sosyal hizmetler 
ve toplum kalkınması projeleri kaynak kullanımında ikinci ve üçüncü sırada gelmektedir. 
Bununla birlikte toplum kalkınması projeleri 2011’de ikinci sırada yer alırken 2012’de ilk sırada 
kaynak sağlanan proje destek türü olmuştur. Genel proje destekleri bağlamında da 2007-2012 
döneminde toplam 14.280 projeden yaklaşık 1,2 milyon kişi yararlanmış ve 436 milyon TL 
tutarında proje desteği sağlanmıştır. (ASPB, 2013: 117-119).
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6.7. SYGM-TOKI Sosyal Konut Projesi

Bu proje kapsamında yoksul vatandaşlara dönük 45 m2 ve 65 m2 olarak planlanan sosyal 
konutların sağlanması amaçlanmaktadır. Bu projenin maliyetinin 1 milyar TL olarak tahmin 
edilmektedir. TOKİ’nin 30 ay içinde bitireceği konutları SYDTF’ye teslim etmesi, fonun konut 
bedellerini teslimden sonra 5 yılda ödemesi, %50 engellilere sosyal konutlarda %10 kontenjan 
sağlanması öngörülmüştür. Hak sahiplerinden kefil ve peşinatın alınmaması çerçevesinde geri 
ödeme 270 ayda ödenebilecektir. Bu proje çerçevesinde 2012 yılında fondan toplam 210 milyon 
TL tutarında bir kaynak TOKİ’ye aktarılmıştır (ASPB, 2013: 119).

Bu bilgiler ışığında 2003-2012 döneminde yapılan sosyal içerikli yardımların türlerine 
göre toplam düzeyde gelişimini de Tablo 13’de gösterebiliriz.

Tablo 13

Sosyal Yardım Harcamalarının Türlerinin Gelişimi (2003–2012, Bin TL)

Yıl
Periyodik
Yardımlar

Sağlık
Yardımları

Eğitim 
Yardımları

Aile 
Yardımları

Sosyal Yardımlar KASDEP
Genel 
Proje 

Destekleri
Toplam

2003 108.964 40.358 222.557 38.276 4.530 - - 414.685
2004 158.617 51.362 476.866 55.927 6.698 87.427 - 836.897
2005 194.052 23.632 616.924 93.425 4.575 113.025 - 1.045.633
2006 221.602 11.833 699.893 154.627 5.142 85.234 - 1.178.331
2007 295.112 103.023 697.061 149.259 7.472 116.627 34.345 1.402.899
2008 423.730 124.077 808.816 265.159 13.078 67.294 83.345 1.785.499
2009 459.982 141.984 990.894 438.081 36.560 104.460 87.738 2.259.699
2010 538.449 77.064 889.857 113.557 18.222 89.803 43.591 1.770.543
2011 596.635 155.531 1.040.116 139.077 41.376 279.121 106.296 2.358.152
2012 644.907 191.811 1.251.687 183.438 47.830 92.654 81.172 2.493.499

Toplam 3.642.050 920.675 7.694.671 1.630.826 185.483 942.991 436.487 15.453.183
Pay %23,6 %6,0 %49,8 %10,6 %1,2 %6,1 %2,8 %100

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, SYDGM, 2006-2012 Yılları Faaliyet Raporları.

Tablo 13’de görüldüğü gibi, 2003’de muhtaç ailelere sağlanan periyodik yardımlar, sağlık 
yardımları (şartlı sağlık yardımları ve engelli ihtiyaç yardımları dahil), eğitim yardımları (MEB 
transferleri ve şartlı eğitim yardımları dahil), aile yardımları ve sosyal yardımların toplamı 
yaklaşık 414,7 milyon TL’dir. 2003-2012 döneminde sosyal yardımlar sürekli artış göstermiş, 
küresel krizin olumsuz etkilerinin fazlaca hissedildiği 2009’da yaklaşık 2 milyar 260 milyon 
TL’ye ulaşmıştır. 2010’da yardımlar görece azalarak yaklaşık 1,8 milyar TL’ye inmiş, bununla 
birlikte 2011 sonrası tekrar artış göstererek 2012’de 2,5 milyar TL düzeyine yaklaşmıştır. Bu 
dönemin tümünde sosyal yardımlar, KASDEP ve genel proje destekleri birlikte sağlanan toplam 
sosyal yardım miktarı 15,5 milyar TL gibi bir düzeye ulaşmıştır.

Tablo 13 ve Grafik 1’de görüldüğü gibi, dönemin tümünde ücretsiz kitap yardımı ve şartlı 
eğitim yardımı gibi unsurların etkisiyle sosyal yardımlar içinde en önemli payı, yaklaşık %50 
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payla eğitim yardımları oluşturmaktadır. Sözü edilen yardım unsurları dahil edilmediğinde 
bile eğitim yardımlarının görece payı azalsa bile yine de önemli bir miktarı oluşturmaktadır. 
İkinci sırada yer alan sosyal yardım türü %23,6 payla periyodik yardımlar oluşturmakta; gıda 
yardımları, yakacak yardımları ve barınma yardımları gibi kamuoyunun ve medyanın dikkatini 
çeken aile yardımları ise %10 civarında bir pay almakta, sağlık yardımları ve KASDEP destekleri 
%10 civarında pay alırken aşevi harcamaları, doğal afet destekleri ve diğer muhtelif sosyal 
yardımlar %1,2 gibi düşük bir düzeyde bulunmaktadır. Bununla birlikte yeşil kart yerine gelen 
Genel Sağlık Sigortası ödemeleri, 65 yaş aylığı, diğer engelli, yoksul dul kadınlara ödenmeye 
başlayan aylıklar, gazilere ödenen aylıklar v.b. diğer ödeme unsurları, Belediyelerin, sivil toplum 
kuruluşlarının ve diğer özel kuruluşların sosyal içerikli yardımları ve vatandaşlarımızın dini 
ve insani duygularla yaptıkları yardımlar da düşünüldüğünde sağlanan sosyal yardımların 
azımsanmayacak boyutta olduğu söylenebilir.

Grafik 1 Sosyal Yardım Türlerinin Dağılımı (2003-2012 Dönemi, % Pay)

Öte yandan TÜİK tarafından 31 Aralık 2013’de açıklanan 2008-2012 dönemi sosyal 
koruma istatistikleri16de bu noktada sosyal yardımları dolaylı da olsa görmede katkı sağlayan 
bir gelişme olmuştur. TÜİK’in yayınladığı sosyal koruma istatistikleri, Avrupa Bütünleştirilmiş 
Sosyal Koruma İstatistikleri Sistemi (ESSPROS) çerçevesinde belirlenmiştir. Sosyal yardım 
harcamalarına göre daha geniş kapsamlı olan sosyal koruma istatistikleri; hastalık/sağlık 
bakımı, engelli/malül, emekli/yaşlı, dul/yetim, aile/çocuk, işsizlik, konut ve sosyal dışlanma gibi 
8 alt bileşenden oluşmaktadır. TÜİK hesaplamalarına göre, sosyal koruma harcamaları toplamı 
2012’de 188 milyar TL ile GSYİH’nın %13,3’nü oluşturmuştur.

Görüldüğü üzere ASPB tarafından 2012’de sağlanan 2,5 milyar TL düzeyindeki sosyal 
yardımlardan bu veri oldukça yüksektir. Bu bağlamda bu harcamaların tamamını sosyal yardım 
harcaması olarak düşünmemek gereklidir. Sadece bu harcamalar içinde yer alan dul/yetimlere 

16  Bkz: TÜİK, “Sosyal Koruma İstatistikleri 2008-2012”, Haber Bülteni, Sayı: 16201, 31 Aralık 2013. (http://www.
tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16201). Erişim: 05.02.2014.
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dönük 16 milyar TL harcamanın (GSYİH payı %1,13), engelli ve malüllere dönük 6,5 milyar TL 
harcamanın (GSYİH payı %0,46), aile ve çocuklara dönük 5,8 milyar TL harcamanın (GSYİH 
payı %0,41) ve sosyal dışlanma bağlamındaki 2,1 milyar TL’lik harcamanın (GSYİH payı %0,15) 
belirli kısımları sosyal yardım harcaması olarak düşünülebilir. Çünkü sosyal koruma istatistikleri 
içine emekli/yaşlı maaşları, dul/yetim aylıkları, hastalık/sağlık bakımları ve işsizlik ödemeleri 
gibi doğrudan sosyal yardım niteliğinde verilmeyen tüm hak sahiplerinin yararlandığı bir çok 
gelir/harcama unsuru girmektedir. Örneğin 2012’de emekli/yaşlı maaşları toplam 188 milyar 
liralık harcamanın yarısından fazlasını (99,1 milyar TL) oluşturmaktadır. Verilen sosyal koruma 
harcamalarının yalnızca %7,8’nin şartlı olarak verilmesi de bu durumu göstermektedir. Bununla 
birlikte sosyal koruma istatistiklerinin açıklanması, bu tür çalışmalar için gerekli verileri toplu 
halde derlemeyi sağlamakta, bu tür harcamaların düzeyini ve GSYİH’ya oranını görme ve başka 
ülkelerle karşılaştırma yapmayı mümkün hale getirmek bağlamında katkı sağlamaktadır.

7. SONUÇ

Türkiye ve birçok gelişmekte olan ülke, küreselleşme sürecinde ekonomik büyüme ve 
kalkınmalarını sağlamak istemektedirler. Bu isteklerini gerçekleştirebilme yönünde ekonomik 
büyümeye ağırlık verirken çoğu kez gelir dağılımı adaletsizliğinin ve yoksulluğun azaltılmasının 
ikinci plana atıldığı, ekonomik büyüme sonucunda refahın artacağı ve kalkınma sürecinde 
yoksulluğun azalacağı beklentilerine girdikleri söylenebilir. Bununla birlikte ekonomik büyüme 
her zaman işsizliği azaltmadığı gibi gelir dağılımı adaletini sağlama noktasında eksik rekabetçi 
piyasa yapıları altında mevcut sosyal adaletsizliklerin azalma değil aksine artma ihtimali de 
bulunmaktadır. Bu nedenle, bir gelişmekte olan ülke olarak Türkiye’nin de istikrarlı büyüme 
ve kalkınma sürecinde gelir dağılımı adaleti ve yoksullukla mücadeleyi şansa bırakmaması 
gerekmektedir. Bu bağlamda Türkiye’yi yöneten hükümetlerin elinde gelir dağılımı adaletini 
sağlayabilecek, etkileyebilecek ve doğal olarak da yoksulluğu kabul edilebilir seviyelere 
çekebilecek çok sayıda araç bulunmaktadır. Gelir dağılımı adaletini sağlamanın en önemli 
yolunun yeterli gelir sahibi olmayan yoksul ve/veya işsiz insanların gelir sahibi olmasını 
sağlayacak istihdam politikaları ve projeler üretmek olduğu söylenebilir. Ayrıca mevcut gelir 
dağılımı adaletsizliğini düzeltecek biçimde gelirin daha düşük gelirliler lehine çeşitli ekonomik 
araçlar kullanarak yeniden dağıtılması ve yoksullukla mücadele yapılması da gereklidir. Bu 
çerçevede örneğin yoksul kişiler ve ailelere sağlanan periyodik yardımları, sağlık yardımlarını, 
engelli ihtiyaç yardımlarını, eğitim yardımlarını, aile yardımlarını ve diğer sosyal yardımları 
artırmak bir çözüm olabilir.

Öte yandan 2003-2012 döneminde istikrarlı büyüme ve siyasi istikrar sayesinde Türkiye’de 
ekonomik refah artmış ve gelir dağılımı ve yoksullukla ilgili tablolarda görüldüğü üzere gelir 
dağılımı adaletinde nisbi bir iyileşme yaşanmış, gelir yoksulluğu anlamında önemli mesafe 
katedilmiştir. Bununla birlikte işsizliğin yeterince azaltılamadığı 2008 küresel krizi sonrası 
yoksulluğun artmaması ve yoksullukla mücadelede 2003-2008 dönemindeki kazanımların 



ÜZÜMCÜ, KORKAT | The Development Of Social Wellfare Expenditures In Challenging With Poverty And ...

Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty
KAU EASF Journal | Vol 5 * Issue 8 * Year 2014

164

kaybedilmemesi için yoksullukla mücadele noktasında sosyal yardımlar artırılarak devam 
ettirilmiştir. Sosyal yardım türlerinde görülen niceliksel gelişmeler kısmında görüldüğü üzere 
eğitim yardımları, sağlık yardımları ve aile yardımları yanısıra periyodik yardımlar da artışlar 
noktasında hükümet politikalarında bir süreklilik gözlenmiştir.

Ayrıca yoksulluğun daha fazla göründüğü kırsal kesimde yoksulların biraraya gelerek 
gelir getirici ekonomik faaliyetleri gerçekleştirmesi amacıyla KASDEP destekleri verilmiş, kır ve 
kentlerde bulunan yoksul kişilere gelir getirici faaliyetlerine destek sağlanmış, sosyal dışlanmayı 
azaltacak, engellileri topluma ve iş hayatına katacak, kadınların ekonomik hayatta daha fazla 
görünmesini sağlayacak, sokakta yaşayan çocukları yoksulluktan kurtaracak toplum kalkınması 
projeleri ve geçici istihdam projeleri gerçekleştirilmiştir. Yoksul insanlar genel sağlık sigortası 
kapsamına alınmıştır. Yine yoksul insanlara yönelik barınma ihtiyacını karşılayacak sosyal konut 
projeleri hayata geçirilmiştir. Bununla birlikte KASDEP ve genel proje desteklerinde olduğu gibi 
yoksul insanlara sürekli gelir sağlayacak, onlara insana yakışan bir geçim seviyesi ve asgari refah 
düzeyi sağlayacak politikaların izlenmesi ve bu bağlamda onların önüne iş fırsatları sunacak bir 
yapının sunulması gerekmektedir. Çünkü Türkiye’nin 1990’lı yıllarda olduğu gibi bütçesinin açık 
verdiği, dış açıklarının yükseldiği, kronik enflasyon ve yüksek faiz sarmalının ekonomiyi kontrol 
ettiği bir durumda sosyal yardımları istenen ölçüde artırmak kolay olmayacaktır. Bu bağlamda 
yoksul sayısının kalıcı şekilde azaltılması yönünde gerçekçi, süreklilik taşıyan rasyonel ekonomi 
politikaları izlenmesi yanısıra sağlanan yardımların amacına ulaşması da gerekmektedir. Belki 
klişe bir söyleyişle, yoksullukla mücadelede sosyal yardımlara alışmış ve suistimale açık bir 
yapının, hazıra alışmış, yoksulluğuna razı olmuş bir yapının önüne geçilmelidir. Yoksullukla 
mücadelede çeşitli nedenlerle (eğitimsizlik, fırsat eşitsizliği v.b.) istihdam piyasasına giremeyen 
ve yoksulluğuna razı olmak zorunda kalmış engelli ve diğer yoksul kişilerin önüne fırsatlar 
konulmalı, bir başka deyişle balık tutmak için fırsat verilmelidir. Yine yoksulluğun ortaya 
çıkmasına yol açabilecek ekonomik sorunlar, işsizlik ve diğer olumsuzluklara karşı pro-aktif 
olunmalı, işsizlik ve yoksullukla mücadelede sorun ortaya çıkıp büyüdükten sonra mücadelenin 
ekonomik maliyetinin yüksek olduğu ve fırsat eşitsizliğini sürdürdüğü akıldan çıkarılmamalıdır.
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1. GİRİŞ

Genel olarak zaman serileri analizi ve tahminleme, özel olarak volatilitenin modellenmesi 
ve tahminlenmesi, finans alanında hayati bir rol oynamaktadır. Finansal zaman serilerini üreten 
süreçler üzerinde deterministik unsurlardan ziyade stokastik unsurların daha baskın olması 
nedeni ile, zaman serileri ile tahminleme geleneksel olarak oldukça zor bir problem olarak 
görülür. Finansal varlıkların getiri serilerinin dağılımı ve davranışı birçok araştırmaya konu 
olmuş ve iyi bilinen bazı örüntülere (pattern) sahip oldukları gözlenmiştir. Volatilite kümelenmesi 
(volatility clustering), kaldıraç etkisi (leverage effects), aşırı basıklık (leptokurtosis), asimetrik 
fiyat hareketleri (gain/loss asymmetry) vb. karakteristikleri dikkate alan ekonometrik araçlar 
1980’li yıllarda geliştirilmeye başlamıştır. Volatilitenin modellenmesi ve kestiriminde finansal 
ekonometri alanında geliştirilmiş birçok model mevcut olmakla birlikte, baskın ekonometrik 
modeller GARCH ailesi olarak adlandırılan modellerdir. Çalışmanın kapsamı Engle (1982) 
tarafından geliştirilen ARCH modelinin bir genelleştirimi olan ve Bollerslev (1986) tarafından 
geliştirilen GARCH (Generalized ARCH) modeli ve onun bazı eksiklerini tamamlayan EGARCH 
(Nelson, 1991) ve GJR-GARCH (Glosten vd., 1993) modelleri ile sınırlandırılmıştır.

Finansal varlıkların getirilerinin dağılımı esas olarak sıfır ortalama, yüksek basıklık ve 
düşük otokorelasyon ile karakterize edilir. Otokorelasyonun olmaması getirilerdeki artış ya da 
azalışların (birbirinden) bağımsız olmasını gerektirmez. Bağımsızlık getirilerin herhangi bir 
doğrusal olmayan fonksiyonunun da otokorelasyon içermemesini gerektirir (Cont, 2001: 230). 
Pratikte getirilerin, mutlak değerleri ve kareleri gibi basit doğrusal olmayan fonksiyonlarının 
anlamlı otokorelasyon ya da ısrarcılık (persistency) sergiledikleri görülmektedir. Bu durum 
volatilite kümelenmesi olarak adlandırılan olgudur ve Akgiray (1989), West ve Cho (1995) , 
Andersen ve Bollerslev (1998) tarafından yapılan çalışmalarda GARCH modelinin bu özelliği 
iyi yakaladığı belirtilmiştir. Ancak Black (1976) tarafından menkul getirilerinin volatilitesinin 
olumsuz haberler karşısında olumlu haberlere nazaran daha fazla artış gösterdiği tespit edilmiştir. 
Kaldıraç etkisi olarak adlandırılan bu olgu Nelson (1991), Engle ve Ng (1993) ve Campbell ve 
Kyle (1993) tarafından ampirik olarak doğrulanmıştır. Negatif ve pozitif volatilite şoklarına 
simetrik tepki veren GARCH modeli kaldıraç etkisinin modellenmesinde yetersiz kalmaktadır. 
EGARCH ve GJR-GARCH modelleri asimetrik modeller olup iyi ve kötü haberlerin volatilite 
üzerindeki farklı etkilerini dikkate almaktadır.

İstatistiksel Öğrenme Teorisi-İÖT (Statistical Learning Theory)’ye dayanan ve ileri 
beslemeli bir ağ çeşidi olan DVM, yüksek genelleme (generalization) kapasitesi, aşırı uyum 
(Overfitting) ve yerel minimum problemlerinin aşılması gibi özellikleri nedeniyle umut verici 
bir makine öğrenmesi tekniği haline gelmektedir.

Bu çalışmada Pérez-Cruz vd. (2003) ve Ou ve Wang (2010) yaklaşımları izlenerek; DVR, 
DVM Regresyon problemini göstermek üzere, karma DVR-GARCH, DVR-EGARCH ve DVR-
GJR modellerinin İMKB ulusal 100 fiyat endeksindeki volatilitenin tahminleme performansları, 
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klasik maksimum olabilirlik-ML (Maximum Likelihood) metoduna dayanan kestirimlerinin 
tahminleme performansları ile kıyaslanmıştır.

2. LİTERATÜR TARAMASI

DVM oldukça geniş bir alanda sınıflandırma ve regresyon problemlerine uygulanmasının 
yanısıra, bir çok araştırmacı tarafından finansal zaman serilerinin tahminlenmesi problemlerine 
de başarı ile uygulanmıştır (Trafalis ve İnce, 2000; Tay ve Cao, 2001; Kim, 2003). Ayrıca İMKB 
üzerine yapılan çalışmalardan sınıflandırma (Öğüt vd., 2009; Özdemir vd., 2011; Kara vd., 2011 ; 
Timor vd., 2012) ve regresyon (İnce, 2005) problemi olarak oluşturulan DVM ve DVR modelleri 
oldukça başarılı sonuçlar vermiştir.

Volatilite modellemesi kapsamında; Donaldson ve Kamstra (1997) tarafından Yapay 
Sinir Ağı (YSA) ‘na dayalı GJR-GARCH modeli önerilmiş ve S&P500, NIKKEI, TSEC ve FTSE 
endeksleri için klasik parametrik modele göre daha iyi performans elde edilmiştir. Yümlü 
vd. (2005), İMKB endeks serisindeki volatilitenin tahminlenmesi problemini üç farklı YSA 
mimarisi ile ele almış ve başarılı sonuçlar elde etmişlerdir. Bildirici ve Ersin (2009), dokuz 
farklı GARCH ailesi model için YSA yaklaşımı uygulamış ve çoğu karma modelin İMKB 
endeks serisindeki volatiliteyi daha iyi tahminlediği belirtilmiştir. Pérez-Cruz vd. (2003) dört 
uluslararası hisse senedi piyasası ve iki hisse senedi için DVR’ye dayalı karma GARCH(1,1) 
modeli ile volatilite tahminlemesi yapmış ve klasik modele göre IBEX serisi haricinde tümü 
için R-kare istatistiğine göre daha iyi performans elde etmiştir. Van Gestel vd. (2001) DAX30 
serisi için bir DVM çeşidi olan En Küçük Kareler DVR metodunu Bayescil çerçevede ele alarak 
volatilite modeli geliştirmiştir. Klasik AR(10) ve GARCH(1,1) modelleri ile yaptığı performans 
kıyaslamasında DVR’ye dayalı modelin daha başarılı olduğunu göstermiştir. Ou ve Wang (2010) 
üç Asya hisse senedi piyasası için En Küçük Kareler DVR’yi kullanarak karma GARCH(1,1), 
EGARCH(1,1) ve GJR-GARCH(1,1) modelleri ile volatilite tahminlemesi yapmış ve klasik 
modellere göre daha iyi performans elde etmiştir. Gavrishchaka ve Banerjee (2006) S&P500 serisi 
için DVR(10) modelini 4 farklı klasik GARCH ailesi model ile kıyaslamış ve oldukça başarılı 
sonuç elde etmiştir. Bildirici ve Ersin (2012) GARCH, APGARCH, FIGARCH ve FIAPGARCH 
modellerini (Logistic) Smooth Transition Autoregressive ve YSA yaklaşımı ile güçlendirmiş ve 
YSA’ya dayalı modellerin, volatilite kümelenmesi, asimetri ve doğrusal olmayan özellikleri klasik 
modellere göre daha etkin olarak ortaya çıkardığını göstermiştir. Ayrıca dalgacık (wavelet) ve 
spline dalgacık DVR modellerinin GARCH kestirimlerinde kullanımı ile başarılı sonuçlar elde 
edilmiştir (Tang, Tang ve Sheng, 2009; Tang, Sheng ve Tang, 2009).

3. DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ

Destek Vektör Makineleri ilk olarak 1960’lı yıllarda Vapnik ve arkadaşları tarafından 
başlatılan çalışmalarla ortaya çıkmış ve İÖT’ye dayanan bir makine öğrenmesi algoritmasıdır. 
İÖT’nin ve buna dayandırılan DVM’nin temel kaynağı olarak Vapnik (1995, 1998), Burges 
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(1998), Smola ve Schölkopf (2004) incelenebilir.

3.1. Öğrenme Problemi ve İstatistiksel Öğrenme Teorisi

 x dX∈ ⊆ �  ve y Y∈ ⊆ �  ve aralarında olasılıklı bir ilişki olan iki rassal değişken 

kümesi ve ( ){ } 1
:  ,  x

n
n i i i

D y X Y
=

= ∈ × 
 
girdi-çıktı çiftlerinden oluşan eğitim seti olsun. Denetimli 

öğrenme (supervised learning) ya da örneklerden öğrenme bağlamında öğrenen makine, 
programlanmaktan ziyade, eğitim seti üzerinde verilen bir işlemi (örneğin sınıflandırma ya 
da regresyon kestirimi) yapması için eğitilir. Bu yaklaşımda eğitim, girdi ve çıktılar arasındaki 
ilişkiyi en iyi tanımlayan f(x) fonksiyonun seçilmesi işlemidir. İÖT’nin temel problemi seçilen 
fonksiyonun ne kadar iyi genelleme yapacağıdır. Diğer bir ifade ile seçilen fonksiyonun yeni girdi 
değerleri için çıktıları ne kadar iyi tahminleyebileceğidir. Burada girdi-çıktı çiftleri arasındaki 
ilişki olasılıksaldır çünkü genellikle X’in bir elemanı Y’nin bir elemanını tek değerli (unique) 
olarak belirleyememektedir. X ve Y uzayları üzerinde herhangi bir belirgin dağılım varsayımı 
olmayıp, gözlem noktaları zamanla değişmeyen, bilinmeyen ve XxYuzayında tanımlı bir ortak 

olasılık (joint probability) dağılımından ( ) ( ) ( ){ } x, x | xP y P P y=
 
örneklenmiştir.

Eğer y değerini f(x) olarak tahminlemekten dolayı oluşan hatanın ölçüsünü ( )( ),L y f x
  

kayıp (loss) fonksiyonu ile tanımlarsak, kayıp fonksiyonun riski; ( ) , P yx  dağılımından gelen 
her bir nokta için oluşan kayıbın ortalama değeri diğer bir ifade ile beklenen değeri olacaktır ve 

( ) ( )( ): ,R f E L y f =  x
 
şeklinde gösterilir. Riskin beklenen değeri oldukça geniş bir fonksiyonlar 

kümesi { }: :f X Y= →H= :  (hipotez uzayı) üzerinde tanımlanır. Buradaki sorun gözlem çiftlerini 
üreten dağılımının bilinmemesidir ve dolayısıyla beklenen riski minimize eden ve hedef 
fonksiyon olarak da adlandırılan fonksiyonunun belirlenememesidir. Bu durumda elimizdeki 
sınırlı sayıdaki eğitim verisini kullanarak öğrenme algoritmasını uygulayabileceğimiz bir 
tümevarım prensibine gerek duyulur ve bu İÖT içerisinde Ampirik Risk Minimizasyonu (ARM) 
(Empirical Risk Minimization) metodu ile sağlanır.

ARM metodu riskin beklenen değerininin,  nD  veri setini kullanarak, stokastik bir 

yaklaştırımının (approximation) elde edilmesini sağlar ve ampirik risk ( ) ( )( )
1

1  ,
 

n

amp i i
i

R f L y f
n =

= ∑ x
  olarak adlandırılır. Ampirik riskin H  hipotez uzayı üzerinde doğrudan minimizasyonu olan bu 

problem, ampirik riski minimize edebilecek birden çok fonksiyon olabilmesi nedeniyle kötü 
konumlanmış bir problemdir (Vapnik, 1998). Ayrıca ampirik riskin minimum değeri sıfır ya 
da sıfıra çok yakın olsa dahi, gerçek riskin (beklenen risk) değeri çok daha büyük olabilir ve bu 
durum aşırı uyuma yol açabilir.

İÖT ise ampirik riskin beklenen riskten sapmasına olasılıksal bir sınır koyar. Böylece 
ampirik risk minimize edilirken aşırı uyum problemi kontrol edilir. Bu sınır, gözlem sayısı n ve 



GÜRSOY, BALABAN | Volatility Forecasting in Stock Returns Using Support Vector Machines Based...

Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty
KAU EASF Journal | Vol 5 * Issue 8 * Year 2014

172

hipotez uzayının karmaşıklığını gösteren kapasite değeri olmak üzere en azından 1 η−  olasılık 
ile

şeklinde olacaktır. Burada  fonksiyonu η  ve h
n  

parametrelerine bağlı artan bir 
fonksiyondur ve risk fonksiyonelinin düzenlileştirme (regularization) terimidir. Beklenen 
riskin küçük olması için eşitsizliğin sağ tarafındaki iki teriminde aynı anda minimize edilmesi 
gerekmektedir. İÖT’de hipotez uzayının kapasite ölçüsü olarak bazı uygun nicelikler verilse de 
en popüler olanı VC-Boyutu’dur (Vapnik-Chervonenkis Dimension).

Hipotez uzayı oldukça büyüktür1 ve DVM’nin de dayandırıldığı Yapısal Risk 
Minimizasyonu (YRM) (Structured Risk Minimization) yaklaşımı ile uzayın, kapasite ölçülerine 
göre, m adet denklik sınıfı oluşturulur. Böylece daha küçük H hipotez uzayı elde edilir. Her bir 
Hi denklik sınıfı için VC-Boyutu 1vei i ih h h +≤  olmak üzere, hipotez uzayı iç içe geçmiş bir yapıya 
kavuşur ve problem 1 2    mH H H⊂ ⊂ ⊂

 ifadesinin H uzayında minimizasyonu haline dönüşür.

3.2. DVM Regresyon Modelinin Formülasyonu

ε-DVR’de amaç, verilen Dn eğitim seti için, yi değerlerinden en fazla ε kadar sapacak 
doğrusal f(x) fonksiyonunu bulmaktır. Diğer bir ifade ile girdi uzayında gözlem noktalarına 
olabildiğince yakın uzanan bir hiperdüzlemin kurulmasıdır. Kayıp fonksiyonu olarak Vapnik 
tarafından önerilen ε-duyarsız (ε-insensitive) kayıp fonksiyonu kullanılır. Tanımlanan kayıp 
fonksiyonu değerlerinden sapmaları bir [-ε, ε] aralığında tolere edip, aralığın dışında doğrusal 
olarak cezalandırır. <.,.> nokta çarpım operatörünü göstermek üzere, hedef fonksiyon

         (1)

olarak verildiğinde fonksiyonun düzlüğünü (flatness) kontrol etmek için, diğer bir ifade 
ile aşırı uyumdan kaçınmak için minimize edilmelidir. Bu durumda risk fonksiyoneli DVR 

problemi için 2( )
2ampR f wλ

+
 
halini halır ve regresyon problemi doğrusal durum için,

2min. 1
2

w
 

1

 Örneğin kuadratik olarak integrallenebilir fonksiyonlar olabilir.
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− < > − ≤
< > + − ≤          

(2)

konveks optimizasyon problemi olarak ifade edilir. Model yapısal olarak eğitim setindeki 
her noktanın, ε toleransı içerisinde, yaklaştırımını sağlayan bir f(x) fonksiyonunun varlığına 
işaret eder. Daha matematiksel olarak, optimizasyon probleminin uygun bir çözümünü varsayar. 
Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir ya da bazı hatalara izin verilmek istenebilir. Bu 
noktada “yumuşak marj” (soft margin) yaklaşımlı kayıp fonksiyonu kullanılır. (2)’deki her bir 
kısıt için ve aylak değişkenleri kullanarak model,

      (3)

şeklinde yeniden kurulur. Bu durumda ε-duyarsız kayıp fonksiyonu (Şekil 1),

şeklinde tanımlanır. Modeldeki C sabiti eğitim hatası üzerine konulan bir ceza 
parametresidir ve f(x) fonksiyonun düzlüğü ile ε toleransından sapmalar arasındaki ödünleşimi 
(tradeoff) belirler.

Şekil 1: Yumuşak Marjlı Kayıp Fonksiyonu Kaynak: Schölkopf vd. (2000)

Amaç fonksiyonu ve kısıtlardan Langrange fonksiyonu oluşturulup KKT (Karush-Kuhn-
Tucker) koşulları uygulandığında, modelin dual çözümünden

     (4)

elde edilir. αi ve αi
* Langrange çarpanları olup, αi, αi

* ∈(0,C) dir. (4) ifadesi Destek Vektör 
Açılımı (expansion) olarak adlandırılır. Diğer bir ifade ile w, girdi değerlerinin doğrusal 
kombinasyonu olarak ifade edilir. KKT koşulları gereği; |f(xi )-yi)|≥ε için Langrange 
çarpanları sıfır olmayabilir ancak, |f(xi )-yi)|<ε koşulunu sağlayan durumlarda Langrange 
çarpanları sıfırdır. Langrange çarpanları sıfır olmayan noktalar “Destek Vektörler” olarak 
adlandırılır. Böylece (4)’de w, girdi değerlerinin “seyrek” (sparse) açılımı ile ifade edilir. Bunun 
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anlamı w vektörünü tanımlamak için tüm xi değerlerine gereksinim olmadığı, sadece langrange 
çarpanları sıfır olmayan noktaların yani destek vektörlerin yeterli olduğudur. Öğrenme Teorisi 
açısından bakıldığında destek vektörler, eğitim setinin taşıdığı bilginin yoğunlaştırıldığı noktalar 
yani bilginin temsil (knowledge representation) edildiği yapıdır ve doğal olarak destek vektör 
olmayan noktalar çıkarılıp tekrar eğitim işlemi gerçekleştirildiğinde sonuç değişmeyecektir.

Doğrusal olmayan durum için girdi uzayından doğrusal olmayan bir dönüşümle (5) yüksek 
boyutlu özellik uzayına (F) geçilir ve problem özellik uzayında bir hiperdüzlem araştırılmasına 
dönüşür.

        (5)

Bu durumda (1) ifadesi,

          (6)

ve (4) ifadesi

    (7)

halini alır. Burada  Hilbert Uzayında bir kernel fonksiyonudur. 
Mercer koşullarını sağlayan her hangi bir simetrik pozitif yarı-tanımlı kernel fonksiyonu 
kullanılabilir (Schölkopf ve Smola, 2002) ve en yaygın kullanılan kernel fonksiyonları

olarak tanımlanır. DVR modelinde C, ε ve kernel parametreleri (örn. RBF kernel için  
γ parametresi) eğitim setine (uygulamaya) bağlıdır ve eğitim öncesinde kullanıcı tarafından 
belirlenmelidir. Alternatif bir formülasyon Schölkopf vd. (2000) tarafından geliştirilen v-DVR 
(nu-DVR) dir. Bu yaklaşımda ε aralığının dışında kalan gözlem noktalarının kesrine (fraction) 
bir üst sınır getirilerek (8), ilgili ε parametresinin otomatik olarak hesaplanması sağlanmaktadır.

      (8)

(8) ifadesinde hataların sayısı ε aralığının dışında kalan gözlem noktaları sayısı olup, 
v ∈[0,1] parametresi hataların ve destek vektörlerin kesrine sırasıyla üst ve alt sınır getiren bir 
sabittir. Çalışmamızda v-DVR kullanılmıştır.

4. DVR VOLATİLİTE MODELLERİNİN KURULUMU

Ampirik bulgular GARCH modelinin, kestirimi gereken parametre adedi açısından, 
ARCH modeline göre daha tutumlu (parsimonious) olduğu ve GARCH(1,1) modelinin ise uzun 
bir gözlem periyodu içerisinde değişen varyansın modellenmesinde yeterli olduğu yönünde bir 
destek sağlamaktadır. Bu nedenle finansal volatilitenin modellenmesinde popüler hale gelmiştir 
(Akgiray, 1989; Gökcan, 2000; Poon ve Granger, 2003). Çalışmamız GARCH(1,1) süreci ile 
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kısıtlandırılmıştır.

P t ve P t-1  sırasıyla t ve t-1 zamanındaki kapanış endeks değerleri olmak üzere, endeksin 
yüzde olarak getirisi (Rt) (9) ifadesi ile verilmiştir. Çalışmamızda t indisi günlük gözlemleri 
göstermektedir.

          (9)

Rt  serisi için baskın olan ampirik model AR(p)-GARCH(1,1) dir ve (10) ifadesi ile 
tanımlanır.

𝐵, 𝐵𝑘𝑅𝑡=𝑅𝑡−1, şeklinde tanımlanan kaydırma operatörüdür. μ parametresi bir sabitdir ve 
pratikte sıfıra yakın ya da sıfır olarak kestirilir. Rt ‘nin kendi geçmiş değerleri ile tahminlenmesinin 
genellikle mümkün olmadığı düşüncesinin sonucu olarak (Etkin Piyasa Hipotezi varsayımları 
çerçevesinde yürütülen tartışmalar için Granger, 1992 ve burada referans gösterilen çalışmalar 
incelenebilir), p için sıfır ya da küçük bir değer alınır (Franses ve Dijk, 1996). Çalışmamızda 
μ=p=0 olarak alınmıştır. Bu durumda (10.1) ifadesindeki koşullu ortalama denklemi

           (11)

şeklini alır.

Koşullu varyansın (σ2) kesin-pozitif olabilmesi için , α ≥0 ve β ≥0 koşullarının sağlanması 
gerekmektedir. (α+ β) toplamı ise şokların volatilite üzerindeki etkisinin hangi hızda azalacağını 
gösterir (Chou, 1988). Diğer bir ifade ile şokların volatilite üzerindeki ısrarcılığının bir ölçüsüdür. 
Şokların volatilite üzerinde ısrarcılığı arttıkça toplam 1’e yaklaşacaktır. Durağanlık koşulu için 
1’den küçük olmalıdır. Toplamın 1’den büyük olması, bir dönemde ortaya çıkan şokun bir sonraki 
dönemde daha büyük bir volatiliteye yol açacağını gösterir. Toplamın 1’e eşit olması ise şokların 
volatilite üzerinde ısrarcılığının kalıcı (permanent) olduğunu gösterir ve bu model ile koşulsuz 
varyans belirlenemez. Bu tür süreçleri Engle ve Bollerslev (1986) “Bütünleşik(Integrated)-
GARCH” olarak adlandırmıştır.

D dağılımı için sıklıkla normal dağılım kullanılsa da, bir çok çalışma göstermiştir ki 
finansal varlıkların getirisi nadiren normal dağılmaktadır ve student’s t, kararlı pareto dağılımı, 
vb. gibi diğer dağılımlar kullanılabilir (Nelson, 1991).

DVR-GARCH(1,1) modelinin girdileri olan σ(t-1)
2 ve ε(t-1)

2 değerlerinin öğrenme 
makinesinin eğitimine başlanmadan önce verilmiş olması gerekmektedir. Sözkonusu değerlerden 
ilki getirilerin karesinin hareketli ortalamasından ( ) elde edilmiştir (Pérez-Cruz 
vd., 2003). Diğeri için ise (11) ifadesinden şokların karesi, getirilerin karesi (Rt

2= εt
2) alınarak 
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elde edilmiştir. Buradan DVR-GARCH(1,1) modeli

          (12)

olarak belirlenir.

EGARCH(1,1) modeli (13) logaritmik formda ifade edilir.

     (13)

Bu model iyi ve kötü haberlerin volatilite üzerinde farklı etkilere sahip olmasına 
γ parametresini kullanarak izin verir. Ayrıca koşullu varyansın kesin-pozitif olması için 
paremetreler üzerinde herhangi bir kısıtlama getirmez.

Son olarak GJR(1,1) aşağıdaki gibi ifade edilir.

        (14)

Burada ε(t-1) <0 (kötü haber) durumu için S-
t-1=1 aksi taktirde 0 dır. Durağanlık varsayımı 

için bu model  olmasını gerektirmektedir. Bu 
modelde kötü haberler iyi haberlere göre daha yüksek bir etkiye sahiptir. İyi haberler volatilite 
üzerinde α kadar etki ederken, kötü haberler α+γ kadar bir etkiye sahiptir. Son olarak şokların 
ısrarcılığı  ifadesi ile ölçülür.

DVR-GARCH(1,1) kuruluşuna benzer şekilde, DVR-EGARCH(1,1)

       (15)

ve DVR-GJR(1,1),

         (16)

olarak ifade edilir. Burada  beklenen değeri için ortalama değeri alınır (Ou ve Wang, 
2010). Böylece getiri serisinin dağılımının bilinmesine gerek kalmamaktadır.

5. UYGULAMA

5.1. Veri Seti ve İstatistiksel Analiz

Çalışmada, 04.01.2007 – 31.12.2012 dönemi için 1497 veriden oluşan günlük İMKB ulusal 
100 endeksi kapanış fiyatları kullanılmıştır. Veriler Merkez Bankası web sitesinden alınmıştır. 
Kaydırma ve hareketli ortalama işlemleri sonucunda veri sayısı 1491’e düşmüş ve 12.01.2007 – 
20.10.2011 dönemini kapsayan 1193 adet veri eğitim seti, 21.10.2011 – 31.12.2012 dönemini 
kapsayan 298 adet veri test seti olarak ayrılmıştır. Bu analizlerde ve klasik modellerin çözümünde 
Eviews 6.0 yazılımı, DVM modellerin çözümünde RapidMiner 5.2 yazılımı kullanılmıştır.
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Şekil 2: İMKB 100 endeksi fiyat verisi ve logaritmik getiri (tüm veri)

Endeks serisinin grafiği (Şekil 2) incelendiğinde ortalama durağan olmadığı ve düzensiz 
iniş çıkışlardan değişen varyans olabileceği görülmektedir. (9) ifadesi kullanılarak oluşturulan 
getiri serisi incelendiğinde, serinin ortalama durağan olduğu söylenebilir. Yine grafikten 
büyük değişimleri büyük, küçük değişimleri küçük hareketlerin izlediği, yani bir volatilite 
kümelenmesi olduğu gözlenmektedir. Getiri serisinin parametrik olmayan (kernel) olasılık 
yoğunluk fonksiyonu kestirimi ile aynı ortalama ve varyansa sahip normal dağılımın grafiği 
(Şekil 3) incelendiğinde, getiri serisinin basıklık katsayısının 3’den büyük (kalın kuyruk) ve 
çarpıklık katsayısının küçük de olsa negatif (sola çarpık) olduğu gözlenmektedir. Görsel olarak 
elde edilen bu bulgular istatistiksel analiz sonuçları (Tablo 1) ile uyumludur.

Şekil 3: Getiri Serisinin Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu Parametrik Olmayan Kestirimi
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Tablo 1: Fiyat ve getiri serilerinin tanımsal istatistikleri

Fiyat Serisi Getiri Serisi(Tüm 
Veri)

Gözlem sayısı 1492 1491
Ortalama 51260.70 0.049048
Medyan 53234.60 0.076681
Maksimum 78579.08 12.12721
Minimum 21228.27 -9.013694
Standard Sapma 12732.90 1.846541
r(1) 0.996 0.047
r(10) 0.961 0.057
r(20) 0.919 -0.031
Ljung-Box Q(20) 27621(0.0000) 46.838(0.001)
ADF 1.051723(0.9238) -36.78073(0.0000)
Phillips-Peron 1.011734(0.9184) -36.83590(0.0000)
Çarpıklık -0.403255 -0.104916
Basıklık 2.493089 6.743774
Jarque-Bera 56.4111(0.0000) 873.4698(0.0000)

Açıklama: parantez ( ) içerisindeki değerler olasılıklardır. r(k), k gecikmesi için otokorelasyon katsayısıdır. ADF ve PP 
testleri için %1 ve %5 anlam düzeyi için kritik değerler sırasıyla -2.56651 ve 1.94104 tür. Jarque-Bera testi için %5 
anlam düzeyinde kritik Chi-kare(2) değeri 5.99146 dır. Q(20) istatistiği için %1 ve %5 anlam düzeyleri için kritik Chi-

kare(20) değerleri sırasıyla 37.5662 ve 31.4104 tür.

Tablo 1’den fiyat serisinin tüm gecikmeler için yüksek korelasyon katsayısına sahip olduğu 
20 gecikme için Ljung-Box istatistiği ile görülmektedir. Geliştirilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve 
Phillips-Peron (PP) istatistikleri incelendiğinde fiyat serisi düzeyinde durağan değildir. Ljung-
Box Q(20) istatistiği sonucu pekiştirmektedir.

Getiri serisinin hemen hemen sıfır ortalamaya, ortalama etrafında aşırı basıklığa ve hafif 
sola çarpıklığa sahip bir seri olduğu görülmektedir. Yüksek Jarque-Bera istatistik değeri serinin 
normal dağılmadığını göstermektedir. ADF ve PP istatistiklerine göre getiri serisi düzeyinde 
durağandır. Ancak Ljung-Box istatistiği düşük bir otokorelasyona işaret etmektedir. Getiri 
serisinin düşük ya da sıfır otokorelasyona sahip olduğunu göstermemizin yanısıra, serinin 
karelerinden elde edilen “getiri-kare” serisinin ise yüksek otokorelasyon katsayılarına sahip 
olduğunu göstermemiz gerekmektedir.

Tablo 2’de Ljung-Box Q istatistiği getiri-kare serisinin getiri serisinden daha yüksek ve 
daha ısrarlı (persistent) otokorelasyon katsayılarına sahip olduğunu göstermektedir. Getiri-
kare serisinin her gecikme değeri için anlamlı otokorelasyona sahip olması, sürecin volatilite 
kümelenmesine sahip olduğunu yansıtmaktadır. Serinin düzeyinde durağan olması ve getiri-kare 
serisinin tüm gecikme değerleri için yüksek bir otokorelasyon göstermesi GARCH modelinin 



Hisse Senedi Getirilerindeki Volatilitenin Tahminlenmesinde Destek Vektör Makinele... | GÜRSOY, BALABAN

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 5 * Sayı 8 * Yıl 2014

179

uygulanabilirliğini göstermektedir.

Tablo 2: Getiri-kare serisinin tanımsal istatistikleri

Rt
2 Tüm Veri

Ortalama 3.409833
Standard Sapma 8.163116

r(1) 0.125
r(10) 0.120
r(20) 0.116

Ljung-Box Q(20) 635.86(0.0000)

Açıklama: Q istatistiği için %1 ve %5 anlam düzeyleri için kritik Chi-kare(20) değerleri sırasıyla 37.5662 ve 31.4104 
tür.

5.2. Modellerin Kestirimi

Getiri serisinin aşırı basıklığı ve Jarque-Bera istatistiği, serinin normal dağılmadığını 
göstermiştir. Bu nedenle normal dağılım varsayımı altında yapılan model kestirimleri için, 
ML metodu yerine Bollerslev ve Wooldridge (1992) tarafından geliştirilen “Quasi-Maximum 
Likelihood” (QML) metodu kullanılmıştır. Nelson (1991) EGARCH modelinin GED özelliği 
gösterdiğini varsaymaktadır. Her bir modelin normallik varsayımı altında QML kestirimi 
yanısıra, GED varsayımı altında ML kestirimleri de yapılmıştır.

Tablo 3 GARCH modellerinin kestirim sonuçlarını göstermektedir. LL, AIC ve SIC bilgi 
kriterleri incelendiğinde normal varsayım altında EGARCH-Normal ve GED varsayımı altında 
EGARCH-GED modellerinin en iyi kestirim performansını gösterdikleri görülmektedir. En 
düşük performans, her iki dağılım varsayımı altında, GARCH modellerinindir.

GARCH modellerinin (α+β) değerlerine bakıldığında GARCH süreçlerinin yüksek 
ısrarcılığa sahip ve kovaryans durağan oldukları görülmektedir. Standartlaştırılmış hata 
terimlerinin karelerine ait Q2(20) istatistiğine bakıldığında, diğer modellere göre getiri-kare 
serisinin dinamiklerini daha iyi temsil ettiği görülmektedir. Ancak standartlaştırılmış hata 
terimlerinin basıklık katsayısına baktığımızda, getiri serisinin aşırı basıklığını diğer modeller 
kadar iyi temsil edemediği görülmektedir.

EGARCH modellerinin (β) değerleri bize EGARCH süreçlerinin de yüksek ısrarcılığa 
sahip ve kovaryans durağan olduğunu göstermektedir. Basıklık katsayısı getiri serisinin aşırı 
basıklığını en iyi temsil eden model olduğunu göstermektedir. Ancak getiri-kare serisinin 
dinamiklerini (görece) en kötü temsil eden model olarak görülmektedir.

GJR modellerinin ( ) değerleri sürecin yaklaşık EGARCH süreçleri kadar yüksek 
ısrarcılığa sahip ve kovaryans durağan olduğunu göstermektedir. Getiri serisinin aşırı basıklığını 
temsil etmede EGARCH modellerine göre daha kötü, getiri-kare serisinin dinamiklerini temsil 
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etmede ise EGARCH modelinden daha iyi olduğu görülmektedir.

Tablo 3: Parametrik Modellerin Kestirimi

GARCH EGARCH GJR GARCH EGARCH GJR
Normal Dağılım Genelleştirilmiş Hata Dağılımı

µ 0.136445 0.122984 0.096918 0.122989 0.114718 0.094689
ω 0.165586 -0.110015 0.237477 0.165061 -0.108048 0.240444
α 0.125713 0.217455 0.062360 0.121516 0.218382 0.063014
β 0.833363 0.948490 0.803123 0.836258 0.946061 0.800006
γ - -0.089866 0.138522 - -0.094098 0.141196

α + β 0.959076 - - 0.957774 - -
LL -2391.766 -2379.903 -2382.996 -2373.251 -2364.898 -2366.966

AIC 4.019741 4.001515 4.006704 3.990354 3.978016 3.981487
SIC 4.036799 4.022838 4.028027 4.011677 4.003604 4.007075

Standartlaştırılmış hata terimi 
Ort. -0.049410 -0.036615 -0.022488 -0.041988 -0.031722 -0.021121
S.S 0.999178 0.999919 1.000416 1.001791 1.001730 1.002279

Çarp. -0.122634 -0.013904 -0.021933 -0.127973 -0.009536 -0.018783
Bas. 4.284594 4.039904 4.150661 4.292278 4.045416 4.153353
r(1) 0.058 0.052 0.057 0.058 0.052 0.057

Q(20) 30.232 
(0.066)

28.887 
(0.090)

29.466 
(0.079)

30.453 
(0.063)

28.987 
(0.088)

29.451 
(0.079)

r2(1) 0.002 -0.022 -0.030 0.004 -0.024 -0.032
r2(10) -0.016 -0.000 0.000 -0.016 0.001 0.001
r2(20) 0.027 0.029 0.029 0.028 0.030 0.030
Q2(20) 11.189 

(0.941)
16.502 
(0.685)

15.878 
(0.724)

11.096 
(0.944)

17.097 
(0.647)

16.189 
(0.705)

Açıklama: LL, log likelihood değeri. AIC, Akaike Bilgi Kriteri. SIC, Schwarz Bilgi Kriteri. Modeller normal dağılım 
varsayımında Quasi-Maximum Likelihood yöntemi, Genelleştirilmiş Hata Dağılımı varsayımında Maximum 
Likelihood yöntemi ile çözülmüştür. Parentez ( ) içerisindeki değerler olasılıklardır. r(1), birinci gecikmede otokorelasyon 
katsayısı. Q(20), 20. gecikmede Ljung-Box istatistiği. r2(k), standartlaştırılmış hata terimlerinin karesinin k. gecikme 
için otokorelasyon katsayısı. Q2(20), standartlaştırılmış hata terimlerinin karesinin 20. gecikmede Ljung-Box istatistiği.

DVR modelleri RBF kernel kullanılarak eğitime sokulmuştur. Tüm modellerde C 
parametresi C=10 olarak alınmıştır. Nu( ν ) ve Gamma( γ ) parametrelerinin optimum değerleri 
uygun bir aralıkta “grid search” tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Aşırı uyumdan kaçınmak 
için çapraz doğrulama yöntemi uygulanmıştır. Bunun için eğitim seti 10 eşit alt sete bölünmüş 
ve setlerden 9 adedi eğitim 1 adedi test seti olarak kullanılmıştır. Böylece 10 farklı eğitim ve test 
seti (10-fold cross validation) için “grid search” tekniği kullanılmıştır.

Tablo 4 eğitim sonucu DVR modellerinin optimal parametrelerini içermektedir. Burada 
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RMSE değerleri her bir model için yapılan 10 adet çapraz doğrulamaya ait değerlerin ortalamasıdır. 
Eğitim seti için DVR-EGARCH modelinin iyi bir performans gösterdiği söylenebilir, ancak bu 
durum genelleme başarısı hakkında bir fikir vermez. Öngörüsel (predictive) modellerin başarısı, 
genelleme performansı (test seti) ile ölçülür.

Tablo 4: DVR Modellerin Optimum Paremetre Değerleri

DVR-
GARCH

DVR-
EGARCH

DVR-GJR

Gamma( γ) 0.29545455 0.04932614 0.41875
Nu (ν) 0.402 0.3886016 0.366367

C 10 10 10
Tolerans(ε) 1.0E-4 1.0E-4 1.0E-4

RMSE 8.137 2.240 8.293

Açıklama: RMSE, ortalama hata karesinin kökü (Root Mean Square Error)

5.3. Modellerin Tahmin Performansları

Volatilite tahminlerinin etkinliğinin saptanması basit bir işlem değildir. Bunun nedeni 
koşullu varyansın gizli (latent) bir değişken olmasıdır. Son yıllarda gerçekleşen volatilitenin, 
gün içinde oluşan fiyat oluşumlarının yüksek frekanslı örneklemi (örneğin 15 dk. aralıklarla) 
yoluyla tahmin edilmesi daha güvenilir bir ölçü olduğundan tercih edilmektedir (McMillan ve 
Garcia, 2009). Çalışmamızda gün içi verileri temin etmemiz mümkün olmadığı için volatilite 
tahminleme çalışmalarında standard olarak kullanılan (17) ifadesi kullanılmıştır (Franses ve 
Dijk, 1996). Burada μ terimi, ele alınan dönem için getirilerin ortalamasını göstermektedir.

           (17)

Tahmin performansının değerlendirilmesinde simetrik ve simetrik olmayan tahmin 
hatası istatistiklerinden faydalanılmıştır. Simetrik ölçü kriterleri olarak ortalama hata karesinin 
karekökü (root mean square error:RMSE), ortalama mutlak yüzde hata (mean absolute 
percentage error:MAPE), ortalama mutlak hata (mean absolute error:MAE) ve 0-1 aralığında 
değer alabilen Theil eşitsizlik katsayısı (Theil inequality coefficient:TIC) alınmıştır.

 : Tahminlenen volatilite ve σt: Gerçekleşen volatiliteyi göstersin. t: tahmin edilen zaman 
ve N: tahmin sayısı (test setindeki gözlem sayısı) olmak üzere,

olarak tanımlanır.
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Bu dört kriter en küçük değere sahip olan modeli en doğru tahminleyen olarak görür. 
Ancak bir yatırımcı için karlılık, en küçük istatistiksel tahmin hatasının yanısıra, doğru pozisyon 
almayada bağlıdır. Dolayısıyla değişimlerin yönünü doğru olarak tahminlemek önemli hale 
gelmektedir. Bu amaca uygun bir kriterimizde doğru yönde değişim (Correct Directional 
Change, CDC) yüzdesi olacaktır. Burada amaç tahmin edilen volatilitelerdeki günlük yön 
değişimlerinin, gerçekleşen volatilitelerdeki günlük yön değişimlerini yakalama yüzdesini 
görebilmektir.

Simetrik olmayan ölçü kriteri için ortalama bileşik hata (mean mixed error:MME) 
kullanılmıştır. Ortalama bileşik hata, tahminlenen volatilitenin gerçekleşen volatilitenin altında 
(U) ya da üstünde (O) kalmasının farklı şekilde ağırlıklandırılması prensibine dayanır.

 olmak üzere,

Gerçekleşen volatilitenin altında kalan tahminlerin cezalandırılması istendiğinde

kriteri kullanılacak, gerçekleşen volatilitenin üstüne çıkan tahminlerin cezalandırılması 
istendiğinde ise

kriteri anlamlı olacaktır. Burada A,   ise -1, aksi takdirde 1 değerini alır.

Tablo 5: Modellerin Performans Değerlemesi

Açıklama: S: ilgili kritere göre sıralama (skor) (1:en iyi skoru gösterir), TS: Toplam skor



Hisse Senedi Getirilerindeki Volatilitenin Tahminlenmesinde Destek Vektör Makinele... | GÜRSOY, BALABAN

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 5 * Sayı 8 * Yıl 2014

183

Tablo 5 modellerin test seti üzerindeki tahmin hata istatistiklerini içermektedir. Tablo şu 
şekilde düzenlenmiştir: Her bir kritere ait sütunun sağında ilgili kritere göre sıralama (skor) 
değerleri verilmiştir. Tablo’nun son sütununda ise tüm kriterler için modellerin skor toplamı (TS) 
verilmiştir. Buna göre en iyi toplam skor 11 değeri ile DVR-EGARCH, en kötü toplam skor 56 
değeri ile GJR-Normal modeline aittir. RMSE, MEA, MAPE ve MME(O/U) kriterlerine göre ilk 
üç sırada DVR modelleri bulunmaktadır. TIC ve CDC kriterlerine göre ise ilk üç başarılı model 
arasında iki DVR modeli bulunmaktadır. Klasik modeller kendi içerisinde değerlendirildiğinde 
EGARCH modelleri en iyi modeller olarak görülmektedir. DVR modelleri ise kendi içerisinde, 
son iki model oldukça yakın TS puanı almakla birlikte, DVR-EGARCH, DVR-GJR ve DVR-
GARCH olarak sıralanmaktadır. Doğru yönde değişimi (CDC) tüm EGARCH modellerinin iyi 
yakaladığı görülmektedir. DVR-EGARCH modelinin ise, EGARCH modellerine oldukça yakın 
durarak, ikinci en iyi doğru yönde değişimi yakalayan model olmuştur.

6. SONUÇ

Bu çalışmada standart GARCH, EGARCH ve GJR-GARCH modelleri için klasik ML 
metodunun performansı ile DVR algoritmasının performansı kıyaslanmıştır. Literatürde yaygın 
olarak kullanılan ve tahminleme hatasının büyüklüğünü ölçen kriterlerin yanısıra, doğru yönde 
tahmin açısından da kıyasladığımızda nu-DVR algoritmasına dayalı karma modellerin genel 
olarak klasik ML çözümüne göre daha iyi bir performans sergilediği görülmüştür. Sonuçlar ikinci 
bölümde verilen diğer çalışmalar ile uyumludur. Belirgin bir dağılım varsayımına dayanmayan 
ve yüksek genelleme kapasitesine sahip olan DVR metodunun zaman serileri analizinde de 
dikkate alınması gereken bir yöntem olduğu uygulamamızda görülmektedir.

Tablo 5, DVR metodunun klasik modellerin belirlediği model kalıplarının içerisinde 
öğrenme işlemini gerçekleştirdiği dikkate alınarak okunmalıdır. Dolayısıyla sonuçların, klasik 
modellerin volatiliteyi iyi modelleyip modellemediği tartışması dışında, klasik ML metodu 
ile DVR metodolojisinin kıyaslanması şeklinde ele alınması daha gerçekçidir. Girdi-çıktı 
değerlerinin eğitim öncesinde sağlanmış olması gerektiğinden DVR modellerinin başarısı için, 
koşullu varyans denklemindeki değişkenlerin uygun değerlerinin elde edilmesinin öneminin de 
altı çizilmelidir. Bunun anlamı, sürecin örüntülerini daha iyi temsil eden eğitim setinin daha iyi 
sonuç doğurabileceğidir.
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1. GİRİŞ

Örgüt kültürü ve örgüte bağlılık, son yıllarda işletme yazınında üzerinde en sık durulan 
konulardandır. Rekabetin işletmelerin geleceğini belirleyen en önemli etkenlerden biri haline 
gelmesiyle, örgütlerin hedeflerine ulaşmalarının yolunun, bireysel amaçlar ile örgüt amaçlarının 
örtüştüğü bir örgüt kültürü yaratılması ve çalışanlarda örgüte bağlılık ve aidiyet duyguları 
oluşturarak örgüt hedefleri doğrultusunda motive edilmeleri olduğu konusunda genel bir kabul 
oluşmuştur.

Ashkanasy ve Jackson’a (2009:481) göre örgüt kültürü ve örgüte bağlılık, birbirleriyle 
ilişkili kavramlardır. Örgüte bağlılık, örgüt kültüründen beslenmekle beraber örgüt kültürü 
üzerinde etkiye sahiptir. Örgüt kültürüne ait öğelerin çalışanlar tarafından kabul görmesi ve 
benimsenmesi sonucunda çalışanların örgüte olan bağlılıklarından bahsetmek mümkün 
olacaktır. Öte yandan, örgüte bağlılığın örgüt içinde yüksek olması, örgütsel amaç ve hedeflerde 
birleşme sağlamakta ve örgüt kültürünün güçlenmesine sebep olmaktadır.

Örgüte bağlılık düzeyi yüksek çalışanların örgüt amaçlarını daha çok benimseyeceği 
ve bu amaçlar doğrultusunda çabalarını yoğunlaştıracağı, çalıştığı kuruma daha fazla fayda 
sağlayacağı beklenmektedir. Bu çalışma ile işletmeler açısından bu denli önem taşıyan örgüt 
kültürünün örgüte bağlılık üzerindeki etkisinin ortaya konması hedeflenmektedir.

2. YAZIN TARAMASI

2.1. Örgüt Kültürü

Kültür, genel olarak, doğanın yarattıklarına karşılık, insanoğlunun yarattığı her şey olarak 
tanımlanabilir (Güvenç, 2002:96). Taylor’a göre kültür, “bir toplumun üyesi olarak insanın 
kazandığı bilgi, sanat, ahlak, gelenek ve benzeri alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir bütün” 
olarak ifade edilebilir (Taylor, 1958:269).

Örgüt kültürü kavramı, işletme yönetimi yazınında ilk olarak 1980’lerin başında 
kullanılmaya başlanmıştır. Peters ve Waterman (1982:351), örgütsel başarının anahtarının örgüt 
kültürü olduğunu belirtmiş ve sonraki yıllarda kavramın doğası anlaşılmaya ve örgütsel etkinlik 
üzerindeki etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır (Turan, 2010:1).

Örgüt kültürü ile ilgili öncü araştırmacılardan biri olan Schein, örgüt kültürünü içsel 
bütünleşme ve dışsal uyum sürecinde karşılaşılan sorunları çözmek için belirli bir grubun üyeleri 
tarafından öğrenilen, geçerliliği kanıtlanmış etkin, paylaşılmış temel varsayımlar örüntüleri 
olarak tanımlamıştır (Schein, 1992:12).

Kültür alanında birçok çalışmaya sahip olan Hofstede (1991:10) ise örgüt kültürünü, bir 
grup insanı diğerlerinden ayıran zihinsel programlama olarak tanımlamıştır. Hofstede’e göre 
programlama aileden başlamakta olup; okul, arkadaş grupları, çalışma ortamı ve içinde yaşanılan 
toplumdan oluşmaktadır. Bu bağlamda kültür, kişinin sosyal ortamında öğrenme sonucunda 
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gelişmektedir.

Örgüt kültürünü oluşturan, geliştiren ve devamında rol oynayan temel unsurlar; 
varsayımlar, değerler, normlar ve adetler olarak sıralanabilir. Varsayım, bireylerin kendilerini 
ve dünyayı algılama biçimi olarak ifade edilmektedir (Doğan, 2007:51). Kültürün öğesi olarak 
varsayım, örgüt üyelerinin algı, düşünce, duygu ve davranışlarını yönlendirerek, onların 
örgütsel yaşama ilişkin doğru-yanlış, anlamlı-anlamsız, olanaklı-olanaksız gibi ön kabullerini 
oluşturmaktadır (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2005:332). Örgütte hangi davranışın iyi, doğru, arzulanır 
nitelikte olduğunu belirleyen ve birey için doğruları gösteren unsur ise değerler olarak ele 
alınmaktadır (Alamur, 2005:40). Normlar çalışanların belirli bir durumda nasıl hareket 
edeceklerini belirlemekte, yaptırımlarla desteklenmekte ve örgüt içinde üyelerin uyması gereken 
kurallar bütününü oluşturmaktadır (Doğan, 2007:54). Adet ise, kültürel kalıp ve değerleri 
güçlendirmek için yapılan, örgüt üyelerinin algı ve davranışlarını etkileyebilmek için bazı 
zamanlarda tekrarlanan ve standart hale getirilen törensel eylemlerdir. Yeni bir yönetici veya 
çalışanı tanıtmak amacıyla yapılan toplantılar buna örnek olarak verilebilir (Alamur, 2005:43).

Örgüt kültürü, öğrenme sonucu oluşmaktadır. Örgüt içinde mevcut çalışanlar ve örgüte 
yeni katılan bireyler örgütün biçimsel yapısını öğrenmeye çalışırken aynı zamanda örgüt 
kültürünün varlığını da fark etmekte ve böylece öğrenme süreci başlamaktadır. Örgüt kültürü 
örgüt üyelerine örgütsel kimlik sağlamakta, dolayısıyla çalışan kendisini iş arkadaşları, yönetim ve 
örgüt ile bütünleştirebilmektedir. Örgütte yol gösterici bir rol oynayan ve birlikteliği kolaylaştıran 
örgüt kültürü, yazılı olmaması sebebiyle biçimsel olmayan bir denetleme sağlamaktadır (Özalp, 
2001:577).

Bir örgütün kuruluşundan itibaren oluşmaya başlayan ve zaman içerisinde kabul gören 
örgütsel kültür, gerek iç çevre gerekse dış çevredeki koşulların etkisiyle değişime uğrayabilir. 
Örgütsel değişimi gerçekleştirebilmek için öncelikle örgütteki tutum ve inanç kalıplarını 
değiştirmek gerekmektedir. Bunun yollarından biri, kilit konumdaki çalışanların değiştirilmesi 
iken, bir başka yöntem ise çalışanların yerlerinin değiştirilerek farklı tecrübe ve kazanımlar elde 
etmelerinin sağlanmasıdır (Şimşek, 1999:32). Örgüt kültürünün değişmesi, örgüt içi eğitimler ve 
çalışanlarda gözlenen davranış kalıplarının değiştirilmesi ile de sağlanabilir. Son olarak sistem 
ve teknolojilerin değiştirilmesi de örgütün kültürel yapısında bazı değişimler yaratabilecektir 
(Şimşek, 1999:32).

Örgüt kültürü işletme yazınında çeşitli modeller ile açıklanmaya çalışılmıştır. 1982 yılında 
Peters ve Waterman; 1990 yılında Schein; 1993 yılında Trice ve Beyer; 1994 yılında Trompenaars 
ve 1995 yılında Denison ve Mishra yapmış oldukları çalışmalarda örgüt kültürünü değişik 
boyutları ve değişkenleri ile ele alan modeller oluşturmuşlardır. Bu çalışmada başvurulan model, 
Goffee ve Jones (2000:43) tarafından geliştirilen Çift S Modelidir. Söz konusu modelin temelini 
oluşturan sosyalleşme ve dayanışma boyutlarının, bireyler arası yardımlaşmayı teşvik etmesi 
yoluyla örgütsel bağlılık yaratılmasına olumlu yönde katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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Bu modele göre örgüt kültürü, sosyalleşme ve dayanışma olmak üzere iki boyut altında 
incelenmektedir. Sosyalleşme, bir topluluğun üyesi olan bireyin, grubun diğer bireylerine karşı 
arkadaş canlısı olabilirlik derecesinin ölçüsüdür. Kişiler birbirleriyle iletişim kurarken dostça 
ve özenli bir tarz kullanmaktadır. Sosyalleşme, örgütlerde takım çalışması, bilgi paylaşımı ve 
yeni fikirlere açık olmayı desteklemektedir. Bu yapıda işe bağlılık, iş arkadaşlarına bağlılığın 
bir gereğidir. Diğer yandan sosyalleşmenin hizipçiliği, gayri resmiyeti ve iş ile ilgisi olmayan 
bazı gruplaşmaların oluşmasını özendirebilmesi açısından örgütler açısından taşıdığı bazı 
riskler de bulunmaktadır (Goffee ve Jones, 2000:51). Örgüt kültürünün diğer bir boyutu olan 
dayanışma, sosyalleşmenin tersine, duygulardan çok mantığa dayanmaktadır. Örgütlerde 
dayanışma odaklı ilişkiler, çalışanların ortak yararına olan görevleri, müşterek ilgi alanlarını 
ve paylaşılan hedefleri kapsamaktadır. Bu noktada kişilerin birbirlerini sevip sevmemelerinden 
çok, ortak amaca yönelik uyumlu ve etkin çalışabilmeleri önem taşımaktadır. Dayanışma, 
örgüt çalışanlarına açıklık ve netlik sunmakta ve örgüt hedefleri, bu hedeflere ulaşmakta 
izlenecek yollar, ne tür davranış kalıplarının hangi sonuçları doğuracağı gibi bilgiler dayanışma 
yardımıyla yayılmaktadır. Örgütlerde yüksek düzeyde dayanışmanın, grup hedef ve ihtiyaçlarına 
aşırı derecede yoğunlaşılmış olması, grubun önüne çıkan engellerin kaldırılmasında incitici 
tedbirlerin alınması gibi olumsuz bazı sonuçları da bulunmaktadır (Goffeee ve Jones, 2000:52).

Goffee ve Jones (2000:43), sosyalleşme ve dayanışma düzeylerine göre örgütleri topluluksal, 
kar amacı güden, şebekeleşmiş ve bölümlenmiş olmak üzere dört kültür tipine ayırmaktadır. 
Şebekeleşmiş örgüt kültürü, yüksek düzeyde sosyalliği ve nispeten düşük dayanışmayı 
vurgulayan bir kültür tipidir. Bir dostluk ve nezaket kültürü olarak tanımlanabilecek bu örgütsel 
kültür tipinde çalışanlar birbirlerine duyarlılık göstermekte ve birbirlerine güvenmektedir. 
Bağlılık olgusu açısından ise örgüte karşı yoğun bir ilgi ve duyarlı bir tutum sergilenmektedir. 
Örgüt içinde yükselme olanakları ve yolları konularında netlik bulunmaktadır. Kar amacı güden 
örgüt kültüründe, sosyalleşmenin düşük ancak dayanışmanın yüksek olduğu görülmektedir. Bu 
tip kültürlerde sosyalleşme, her şeyden önce bir araç olarak kullanılmakta, kişilerarası ilişkiler 
dostluktan çok bilgi, tavsiye, haber vb. işlevleri kapsamaktadır (Goffee ve Jones, 2000:136). 
Bu kültürde önemli olan ortak ilgi alanları doğrultusundaki hedeflere ulaşılmasıdır. Örgütte 
sosyalliğin düşük olması güçlü bir adalet algısı oluşturmakta, performansa göre yetki ve pozisyon 
verme sistemi etkin bir biçimde uygulanmaktadır. Çalışanları bir arada tutan duygulardan 
çok paylaşılmış deneyimler, hedefler ve ortak ilgi alanlarıdır. Bölümlenmiş örgüt kültüründe 
dayanışma ve sosyalleşmenin düşük olduğu görülmektedir. Çalışanlar birbirlerine karşı arkadaş 
canlısı olmamakta ve çoğunlukla tek başına çalışmaktadır. Bölümlenmiş örgüt kültürünün 
en büyük dezavantajı, örgütsel öğrenme olgusunu önlemesi ve bilginin paylaşılamamasıdır 
(Goffee ve Jones, 2000:166). Topluluksal kültür, şebekeleşmiş ve kar amacı güden örgütlerin bir 
araya gelmiş halidir. Bu tip kültüre sahip örgütlerde çalışanlar, hem ortak amacın hem de diğer 
çalışanların amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda duyarlılığa sahiptir. Yüksek düzeydeki 
sosyalleşme, kar amacı güden kültürü engellemektedir. Dayanışma olgusunun yüksek olması 
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ise çalışanların sonuçlara odaklı olmasını sağlamaktadır. Topluluksal kültür tipine sahip olan 
örgütlerde iş yaşamı ile özel yaşam iç içe geçmiştir. Yakın iş ilişkileri o örgütün çalışanları arasında 
arkadaş grubu, evlilik vb. şekillerde kendini gösterir. Çalışanlar, örgütün değer yargıları ve 
misyonu ile özdeşleşmiştir; örgütlerinden ayrılsalar bile, kendilerini oraya bağlı hissetmektedir 
(Goffee ve Jones: 2000:176).

2.2. Örgüte Bağlılık

Çalışanların örgütleriyle özdeşleşerek örgütün değerlerini, hedeflerini benimsemesi, bunlar 
için çaba göstermesi ve örgütte çalışmayı sürdürme isteğinde olmaları olarak tanımlanabilecek 
örgüte bağlılık kavramı işletme yazınında önemli bir yer tutmaktadır.

Örgütün amaç ve değerlerinin benimsenmesi, örgüt için fedakarlıklarda bulunulması, 
örgüt üyeliğinin devamı için güçlü bir istek duyulması ve çalışanın örgütle özdeşleşmesi örgütsel 
bağlılığın temelini oluşturmaktadır (İbicioğlu, 2000:14).

Örgüte bağlılık çalışanların örgüte ve örgütsel amaçlara bağlı kalmalarını, karşılıklı 
etkileşim yoluyla kendilerini ifade etmelerini, örgütsel amaç ve uygulamaları kabullenmelerini, 
örgütsel amaç ve hedeflere gönüllüce bağlı olmayı, örgütsel amaç ve hedeflerden davranışsal 
olarak etkilenmeyi ve örgüte uzun zaman bağlı kalmayı içermektedir. (Liou, 2008:120)

Örgüte bağlılık, tutumsal ve davranışsal bağlılık yaklaşımları ile çoklu bağlılık yaklaşımı 
olarak üç başlık altında sınıflandırılabilmektedir (Arbak ve Kesken, 2005:62).

Tutumsal bağlılık çalışanların kendi değer ve hedeflerinin, örgütün değer ve hedefleriyle 
uyum göstermesini gerektirmektedir. Tutumsal bağlılık, üç bileşenden oluşmaktadır. Davranışsal 
bağlılık, örgütten daha çok bireyin davranışlarına yönelik olarak gelişen bağlılık türüdür. Bu tür 
bir bağlılık türünü gösteren çalışanlar örgütün kendisine bağlanmak yerine yaptıkları belli bir 
faaliyete bağlanmaktadır (Bayram, 2005:129). Davranışsal bağlılık, bağlılığın dışa vurumu ya da 
kişiden normalde beklenen davranışları aşan bir çaba gösterme isteği olarak açıklanmaktadır. 
(Mowday, Steers ve Porter, 1979:14, 224). Çoklu bağlılık yaklaşımı ise tutumsal bağlılığa 
dayanmakla birlikte, örgütü meydana getiren iç ve dış gruplara duyulan bağlılıkların toplamından 
oluşmaktadır (Balay, 2000:30). Çoklu bağlılık yaklaşımı, kişilerin örgütlerine, mesleklerine, 
müşterilerine, yöneticilerine ve iş arkadaşlarına farklı düzeylerde bağlılık göstereceklerini kabul 
eden bir bağlılık türüdür (Dolu, 2011:63).

Bu çalışma, tutumsal bağlılık yaklaşımı kapsamında Meyer ve Allen’in (1997:43) örgüte 
bağlılık sınıflandırmasına dayandırılmıştır. Meyer ve Allen örgütsel bağlılığı üç temel boyutta 
ele almıştır. Bunlar; duygusal bağlılık, normatif (zorunlu) bağlılık ve devamlılık bağlılığıdır. 
Duygusal bağlılık çalışanın örgüte duygusal açıdan bağlanması, normatif bağlılık örgütte 
kalmanın bir zorunluluk olarak görülmesi, devamlılık bağlılığı ise örgütte kalmaya ve çalışmaya 
devam etme isteği olarak açıklanmaktadır.
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Duygusal bağlılık, çalışanların örgütün üyesi olmaktan dolayı mutluluk duymalarını 
sağlayan, birey ve örgütsel değerlerin birbirleriyle uyumlu olması sonucu oluşan bağlılıktır. 
Çalışan, kendi değerleriyle örgüt değerlerinin birbiriyle örtüştüğünü hissetmekte ve örgüte 
duygusal olarak bağlanmaktadır (Wiener, 1982: 423-424). Güçlü duygusal bağlılığa sahip örgüt 
üyeleri örgüt amaçlarını ve değerlerini benimseyerek, örgüt yararına beklenenden daha fazla 
çaba sarf etmekte, işe karşı olumlu bir tutum sergilemekte ve üyeliklerini devam ettirmektedir. 
Bu yönüyle duygusal bağlılık, örgütler tarafından en fazla arzulanan bağlılık türüdür (Çöl ve 
Gül, 2005:293).

Devamlılık bağlılığı, çalışanın örgütte çalıştığı süre içinde sarf ettiği emek ve çabanın 
boşa gideceği korkusuyla gelişen bir bağlılık türüdür (Wasti ve Önder, 2003:126). Çalışan işten 
ayrıldığında, öncesinde harcadığı emek ve çabanın boşa gideceği düşüncesiyle örgütte kalmayı 
ve işe devam etmeyi tercih etmektedir. Dolayısıyla çalışanı örgütte tutan maddi kayıplar ve 
yanı sıra tatmin olma, statü gibi manevi kayıplardır (Demirel, 2009:117). Çalışanların bazıları 
iş bulamadıklarından ya da başka bir iş bulabilecek nitelikte olmadıklarından örgütte kalmayı 
istemekte, bazıları ise ailevi ve özel sebepler yüzünden (emekliliğe yakın bir zaman kalması, 
sağlık vb.) örgütte kalmaktan başka alternatiflerinin olmadığını düşünmektedir (Çetin, 2004:95).

Normatif bağlılık ise çalışanların örgütle olan ilişkilerini ve örgüt üyeliğini zorunlu bir 
şekilde sürdürmesidir. Bu bağlılık örgüt kültürü, yaş, hizmet süresi, eğitim gibi faktörlerden 
etkilenmektedir (Dordevic, 2004:112). Normatif bağlılık çalışanın örgütten aldığı eğitimler veya 
kurduğu iyi ilişkilerden dolayı üyesi olduğu örgüte karşı kendisini borçlu hissetmesi ve minnet 
duyması durumunda çalışmaya devam etmesi olarak da açıklanabilir (Ünler, 2006:96). Bireyin 
örgütte çalışmaya devam etmesinin nedeni, bu davranışı doğru ve ahlaki kurallara uygun 
bulmasıdır. Bu bağlılık düzeyinde çalışan görev bilinciyle hareket etmektedir (Balar, 2000:21).

Ashkanasy ve Jackson’a (2009: 481) göre örgüte bağlılık, örgüt kültürü ile yakın 
ilişkilidir. Örgüte bağlılık, örgüt kültürüne ait öğelerin çalışanlar tarafından kabul görmesi ve 
benimsenmesi ile oluşmaktadır. Öte yandan çalışanların örgüte duydukları güçlü bağlılık, güçlü 
bir örgüt kültürünün göstergesidir (Demirgil, 2008:60).

3. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ

Bu çalışma kurumların örgüt kültürlerinin belirlenmesine yönelik sosyalleşme ve 
dayanışma düzeylerinin örgüte bağlılık üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu 
amaçla veri toplamak için bir anket formu tasarlanmış ve anket iki kısımdan oluşturulmuştur. 
Birinci kısımda Goffee ve Jones’un (2000) örgüt kültürü tipleri ölçeğinden yararlanılarak 
sosyalleşme ve dayanışma düzeylerinin belirlenmesine yönelik ifadeler, Rashid ve diğ. (2004)’nin 
çalışmasından alınmıştır. İkinci kısımda ise örgüte bağlılığın ölçümlenmesi için Allen ve Meyer’in 
(1997) üç boyutlu (duygusal, devam, normatif bağlılık) örgüte bağlılık ölçeğine yer verilmiştir. 
Anket formunda yer alan tüm ölçek ifadeleri “1=Kesinlikle Katılmıyorum”, “5=Kesinlikle 
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Katılıyorum” şeklinde Likert tipte derecelendirilmiştir. İkinci kısımda ise katılımcıların 
demografik özelliklerine ilişkin ifadeler yer almıştır.

Çalışma bir perakende işletmesindeki tüm çalışanlara basit tesadüfi örnekleme yoluyla 
uygulanmış ve 250 anket dağıtılmıştır. Örneklemin hesaplanmasında Tablo 1’de yer alan 
Sekaran’ın (2000:295) kabul edilebilir örneklem büyüklüklerinden yararlanılmıştır.

Tablo 1: Anakütle için Kabul Edilebilir Örneklem Büyüklükleri

Anakütlenin Büyüklüğü Gerekli Örneklem Büyüklüğü
10 10

100 80
200 132
500 217

1.000 278
1.500 306
2.000 322
3.000 341
5.000 357

10.000 370
15.000 375
20.000 377

100.000 384
1.000.000 384

10.000.000 384

Bu 250 anket formundan eksik doldurulan ve yarım bırakılan anketler çıkarıldıktan sonra 
analiz için geçerli olan 215 adet anket, belirlenen örneklemin anakütleyi temsil etme düzeyini 
karşılar bulunmuş ve analizde kullanılmıştır. Örnek olay olarak ele alınan bu perakende işletmesi, 
sektörde 1947 yılından beri faaliyet göstermekte ve yurtiçinde 15 mağaza ile müşterilerine hizmet 
sunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, ele alınan işletmenin perakende işletmesi çalışanları ile 
ilgili yapılacak olan akademik bir çalışma için uygun özelliklere sahip olduğu saptanmış ve 
çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir.

3.1. Güvenilirlik Analizi

Çalışmada kullanılan örgüt kültürü ölçeği ile örgüte bağlılık ölçeklerinin bu çalışmada da 
güvenilirliğinin test edilmesi amacıyla güvenilirlik analizi yapılmıştır. Güvenilirlik analizinde 
kullanılan ölçeklerin güvenilirliği Cronbach’s Alpha değerinin en az %70 değerini alması halinde 
kabul edilmektedir (Sipahi; Yurtkoru ve Çinko, 2006:89).
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Tablo 2: Güvenilirlik Analizi Sonuçları

Boyutlar İfade Sayıları Cronbach’s Alpha
Örgüt Kültürü 24 0,924

Sosyalleşme 12 0,868
Dayanışma 12 0,862

Örgüte bağlılık 18 0,862
Duygusal 6 0,769
Devam 6 0,838

Normatif 6 0,766

Tablo 2’de görüleceği üzere, Genel olarak ölçekleri ele aldığımızda, örgüt kültürü ölçeğinin 
Cronbach’s Alpha değeri 0,924 iken örgüte bağlılık ölçeğinin Cronbach’s Alpha değeri ise 0,862 
olarak tespit edilmiştir. Boyutları bazında ele aldığımızda, örgüt kültürü ölçeğinin sosyalleşme 
boyutunun Cronbach’s Alpha değeri 0,868; dayanışma boyutunun Cronbach’s Alpha değeri ise 
0,862 olarak saptanmış ve bu değerlerin Rashid ve diğ.’nin (2004) araştırmasının sonuçları ile 
paralellik gösterdiği tespit edilmiştir. Örgüte bağlılık ölçeğinin duygusal bağlılık boyutunun 
Cronbach’s Alpha değeri 0,769; devam bağlılığı boyutunun Cronbach’s Alpha değeri 0,838 ve 
son olarak normatif bağlılık boyutunun Cronbach’s Alpha değeri ise 0,766 olarak saptanmıştır. 
Diğer bir ifadeyle, Cronbach’s Alpha değerleri ölçek boyutları için 0,766 ile 0,924 arasında tespit 
edilmiştir. Bu değerler, tüm ölçek boyutlarının ve ölçeklerin genelinin oldukça yüksek düzeyde 
güvenilir olduğu sonucunu göstermektedir.

Araştırma Modeli ve Hipotezler

Çalışma kapsamında örgüt kültürü tiplerinin belirlenmesine yönelik sosyalleşme ve 
dayanışma düzeyi boyutlarının örgüte bağlılık üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
Bu amaç doğrultusunda, araştırma modeli Şekil 1’de görüldüğü gibi oluşturulmuştur.

Şekil 1: Araştırma Modeli
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Araştırma amacı ve yazındaki bilgiler kapsamında aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur.

H1: Örgütlerin sosyalleşme düzeyi, çalışanların duygusal bağlılıkları üzerinde etkilidir.

H2: Örgütlerin dayanışma düzeyi, çalışanların duygusal bağlılıkları üzerinde etkilidir.

H3: Örgütlerin sosyalleşme düzeyi, çalışanların devam bağlılıkları üzerinde etkilidir.

H4: Örgütlerin dayanışma düzeyi, çalışanların devam bağlılıkları üzerinde etkilidir.

H5: Örgütlerin sosyalleşme düzeyi, çalışanların normatif bağlılıkları üzerinde etkilidir.

H6: Örgütlerin dayanışma düzeyi, çalışanların normatif bağlılıkları üzerinde etkilidir.

3.2. Veri Analizi

Elde edilen verilerin analizi ve belirlenen hipotezlerin test edilmesi için SPSS 21.0 
ve AMOS 21.0 istatistik paket programları kullanılmıştır. SPSS programı verilerin frekans 
analizinin yapılmasında kullanılırken, AMOS programı yapısal eşitlik modeli ile hipotezlerin 
test edilmesi ve örgüt kültürüne yönelik düzeylerin örgüte yönelik örgüte bağlılık oluşumunda 
etkisinin belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır.

Yapısal eşitlik modelinin uygulanması iki aşamadan oluşmaktadır (Anderson ve Gerbing, 
1988:417). Bu aşamalar ölçüm modeli ve yapısal modeldir. Ölçüm modelinde eldeki verilerin 
faktör yapılarının çalışılan örneklemde de geçerli olduğunun belirlenmesi amacıyla doğrulayıcı 
faktör analizine yer verilmektedir. Ayrıca yine çalışma verilerinin ve oluşturulan modelin 
güvenilirlik ve geçerliliği analiz edilmektedir.

Yapısal eşitlik modelinde doğrulayıcı faktör analizinin sonuçlarının uygun olduğunun 
belirlenmesi amacıyla belli uyum istatistikleri değerlerine bakılmaktadır. Bu uyum değerleri bir 
çok olmakla birlikte en çok kullanılanları GFI, AGFI, NFI, CFI, RMR ve RMSEA değerleridir. 
Ayrıca X2/df oranına da bakılmaktadır. Bu değerlerden X2/df oranının ≤3 olması ve GFI’nın 
≥0,90, AGFI’nın ≥0,80, CFI’nın ≥0,90, RMR ve RMSEA değerlerinin de ≤0,10 olması iyi uyum 
olduğunu göstermektedir (Hu and Bentler, 1999:2).

3.3. Ölçüm Modeli

Yapısal eşitlik modelinin ilk aşaması olan ölçüm modeliyle yapılan temel doğrulayıcı 
faktör analizi sonuçlarına yönelik uyum istatistikleri değerleri X2/df=3,19 p=0,001, GFI=0,826, 
AGFI=0,738, CFI=0,789, RMR=0,069 ve RMSEA=0,085 olarak elde edilmiştir. Görüldüğü üzere 
belirtilen kriterler dahilinde bu değerlerin belirtilen model için uygun olmadığını göstermektedir. 
Bu yüzden modelin uyum değerlerinin uyum göstermesi için ölçek yapılarının faktör yüklerine 
bakılmış ve yazında da kabul edilen faktör yükü %50’nin altındaki ölçek ifadelerinin analizden 
çıkarılması nedeniyle bazı ifadeler analizden çıkarılmıştır. Bu ifadeler sosyalleşme düzeyinden 
K2, K4, K8 ve K13, dayanışma düzeyinden K1 ve K5, örgüte bağlılık boyutlarından duygusal 
bağlılıktan B6, normatif bağlılıktan da B14 ve B15 ifadeleridir. Bu ifadeler çıkarıldıktan sonra 
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yeniden yapılan doğrulayıcı faktör analizi uyum değerleri ise X2/df=2,13 p=0,001, GFI=0,914, 
AGFI=0,837, CFI=0,939, RMR=0,077 ve RMSEA=0,085 olarak belirlenmiştir. Bu değerler 
yenilenen ölçüm modelinin uygun olduğunu ve uyum değerlerinin belirtilen kriterlere uyum 
gösterdiğini göstermektedir.

Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre uyum istatistik değerlerinin istenilen düzeyde 
olduğu tespit edilmiştir. Ölçeklerin güvenilirlik ve geçerliliğinin belirlenmesi amacıyla CR 
(birleşik güvenilirlik) ve AVE (ortalama açıklanan varyans) değerlerine bakılmıştır. Ölçek 
ifadeleri ve faktör yapılarının güvenilir ve geçerli olması için bu değerlerden CR değerinin en az 
%60 olması uygun görülürken, AVE değerinin ise en az %50 olması uygun görülmektedir (Hair 
vd. 2010:124). Sonuçlar Tablo 3’de gösterilmiştir.

Tablo 3: Örgüt Kültürü Boyutları ile Örgüte Bağlılık Boyutları Geçerlilik Analizi Sonuçları
Boyutlar CR AVE

Sosyalleşme 0,858 0,514
Dayanışma 0,773 0,547

Duygusal Bağlılık 0,882 0,599
Devam Bağlılık 0,862 0,611

Normatif Bağlılık 0,723 0,528

Tablodan da görüldüğü gibi örgüt kültürü belirlenmesine yönelik düzeyler ile örgüte 
bağlılık boyutlarının Construct Reliability ve AVE değerleri uygun bulunmuştur.

3.4. Yapısal Model

Yapısal eşitlik modelinin ikinci aşaması olan yapısal modelde araştırma modeline yönelik 
yapısal model oluşturulmuş ve önerilen hipotezlerin test edilemesi amaçlanmıştır. Oluşturulan 
yapısal modelin analizine ilişkin sonuçlar Şekil 2’de görülmektedir.
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Şekil 2: Örgütün Sosyalleşme ve Dayanışma Düzeyinin Örgüte Bağlılık Türleri Oluşumuna Etkisini 
Belirlemeye Yönelik Yapısal Model

Ölçüm modelinde olduğu gibi yapısal modelde de belirtilen uyum istatistikleri değerlerinin 
gereken uyumu göstermesi gerekmektedir. AMOS da yapısal model oluşturulduktan sonra 
belirlenen uyum istatistik değerlerinin yine istenilen düzeyde olduğu tespit edilmiş ve hipotezler 
test edilmiştir. Hipotez testleri sonuçları Tablo 4’de gösterilmektedir.

Tablo 4: Yapısal Modele İlişkin Hipotez Test Sonuçları

Hipotezler Boyutlar Arası Etkiler Tahmin
Standart 

Hata
t değeri P Hipotez sonucu

H1 Sosyalleşme−−> Duygusal Bağlılık 0,521 ,158 3,694 *** Desteklenmiştir

H2 Dayanışma −−> Duygusal Bağlılık -0,214 ,151 -1,448 0,782 Desteklenmemiştir

H3 Sosyalleşme−−> Devam Bağlılığı 0,376 ,196 2,445 *** Desteklenmiştir

H4 Dayanışma −−> Devam Bağlılığı -0,043 ,185 -,277 0,149 Desteklenmemiştir

H5 Sosyalleşme−−> Normatif Bağlılık 0,382 ,162 2,809 *** Desteklenmiştir

H6 Dayanışma −−> Normatif Bağlılık 0,179 ,155 1,323 0,235 Desteklenmemiştir

*** p=0,001 Anlam düzeyinde.
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Tablo incelendiğinde örgütün sosyalleşme düzeyinin duygusal bağlılık (H1, β=0,521, 
p=0,001), devam bağlılığı (H3, β=0,376, p=0,01) ve normatif bağlılık üzerinde (H5, β=0,382, 
p=0,001) etkili olduğu hipotezlerinin kabul edildiği ve bu ilişkilerin pozitif olduğu görülmektedir. 
Örgütün sosyalleşme düzeyinin örgüte bağlılık türlerinden an az devam bağlılığı üzerinde ve 
en yüksek duygusal bağlılık üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Buna göre örgüt kültürü 
açısından sosyalleşme düzeyindeki pozitif artışın örgüte bağlılık türlerinden duygusal, devam 
ve normatif bağlılık oluşumunda pozitif etkiye neden olduğu ve bu değişkenler arasında pozitif 
bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Örgütün dayanışma düzeyinin örgüte bağlılık türleri oluşumuna 
etkisine bakıldığında ise istatistiksel olarak bu etkileşimin kabul edilemediği görülmüş ve 
dolayısıyla 2., 4. ve 6. Hipotezler desteklenmemiştir.

4. SONUÇ

Küreselleşmenin etkisiyle artan rekabet sonucunda örgütler arasındaki farklılıklar önem 
kazanmıştır. Stratejik rekabet avantajı olarak örgüt kültürü, çalışanların değerleri ile örgütün 
değerlerinin uyumu ile ortaya çıkmaktadır. Bu uyum, çalışanların örgüte olan bağlılıklarını 
artırmakta ve yüksek düzeyde performans göstermelerini sağlamaktadır. Örgütlerin yüksek 
düzeyde performans göstermesi ve başarılı olması, örgüt üyesi olan çalışanları bir arada tutan 
örgüt kültürüne bağlıdır. Örgüt kültürü, bu açıdan doğru şekilde anlaşılmalı ve yönetilmelidir.

Örgüt yönetimi, örgüt kültürünün örgüte bağlılık açısından temel teşkil ettiğinin bilincinde 
olmalı, güçlü örgüt kültürünün oluşması adına yönetsel sorumluluklarını belirlemeli ve örgüt 
içinde çalışanlar arasında sosyalleşme ve dayanışma düzeyini artırmaya teşvik edici faaliyetlerde 
bulunmalıdır. Örgüt kültürünün belirlenmesine yönelik örgütün sosyalleşme ve dayanışma 
düzeyi, çalışanların örgüte olan bağlılıklarını güçlendirmektedir. Sosyalleşme, örgütlerde takım 
çalışması, bilgi paylaşımı ve yeni fikirlere açık olmayı desteklemektedir. Bu yapıda işe bağlılık, 
iş arkadaşlarına bağlılığın bir gereğidir. Örgütlerde dayanışma odaklı ilişkiler, çalışanların 
ortak yararına olan görevleri, müşterek ilgi alanlarını ve paylaşılan hedefleri kapsamaktadır. Bu 
noktada kişilerin birbirlerini sevip sevmemelerinden çok, ortak amaca yönelik uyumlu ve etkin 
çalışabilmeleri önem taşımaktadır.

Bu çalışmada, örgüt kültürü boyutlarından sosyalleşme ve dayanışma düzeyinin 
çalışanların örgüte olan bağlılıkları üzerindeki etkisi bir perakende işletmesinde yapısal eşitlik 
modeli aracılığıyla incelenmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde, örgütün sosyalleşme 
düzeyinin örgüte bağlılığın tüm boyutları (duygusal, devam ve normatif) üzerinde anlamlı ve 
pozitif bir etkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca, örgütün dayanışma düzeyinin örgüte bağlılığın 
hiçbir boyutu üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, 
örgüt kültürünün örgüte bağlılık üzerindeki etkisine yönelik yapılan Gülova ve Demirsoy’un 
(2012:17-20), Demir ve Öztürk’ün (2011:69) ve son olarak da Akyürek, Toygar ve Şener’in 
(2013:60) yapmış olduğu araştırmaların sonuçları ile paralellik göstermektedir. Her üç çalışmada 
da örgüt kültürünün örgüte bağlılık üzerinde pozitif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bir 
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başka deyişle, örgütün kültürü ne kadar güçlü ise, örgüte bağlılığın da o kadar yüksek olacağı 
görülmüştür.

Çalışmanın tek bir perakende işletmesi çalışanları üzerinde yapılması sebebi ile bundan 
sonraki çalışmaların aynı sektörde daha fazla işletmeyi kapsayacak şekilde veya farklı sektörlerde 
daha geniş çaplı uygulanmasının farklı sonuçlar ortaya çıkaracağı beklenmektedir.
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Yazım Kuralları
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine makale gönderecek olan 

yazarların, aşağıda genel çerçevesi belirlenmiş olan dergi yazım kurallarına dikkat etmeleri 
gerekmektedir. Maddi hataların ve genel yazım kurallarının çok sayıda olması, eserin hakem 
değerlendirme sürecine alınmasına engel teşkil edeceği için, eser editör tarafından yazar(lar)a 
geri gönderilecektir.

Sayfa Düzeni: Makaleler; A-4 ebadındaki word dosyasına üstten 3 cm, sağdan 3 cm, alttan 
3 cm ve sol kenardan 4 cm boşluk bırakılarak, Times New Roman tarzında, 1,5 satır aralığında, 
12 punto ve en fazla 25 sayfa olacak şekilde düzenlenmelidir.

Makale Başlığı: Makale başlığı, konuyu tam olarak kapsayacak şekilde ne çok kısa ne de 
çok uzun olmalıdır. Başlık, tamamı büyük harflerle yazılmalı ve ortalanmalıdır.

Yazar(lar): Yazar ad(lar)ı bold olarak başlığın hemen altına yazılmalıdır.

Unvan ve Adres: Makale yazarlarının unvanları, bağlı bulundukları kurumları ve 
elektronik adresleri yazar isimlerinin hemen altında yer almalıdır.

Özet: Makalenin içeriğini kapsayıcı, açık-anlaşılır ve sade bir şekilde en az 75 en fazla 
150 kelimelik bir özet yer almalıdır. Özet, metnin geneli hakkında bilgilendirici olmalıdır ve 10 
punto, iki yana yaslanmış, italik ve tek satır aralığında yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Özet kısmının hemen altına başlığı bold olacak şekilde metnin 
genelini kapsayıcı anahtar kelimler eklenmelidir. Anahtar kelimeler en az iki en fazla beş tane 
olmalıdır.

JEL Kodu: Anahtar kelimelerin hemen altına başlığı bold olacak şekilde JEL kodu veya 
birden fazla alanı kapsıyor ise JEL kodları ilave edilmelidir.

Abstract: Türkçe özetin tam karşılığı olacak şekilde açık-anlaşılır ve sade bir şekilde en az 
75 en fazla 150 kelimelik bir İngilizce özet yazılmalıdır. Abstract, 10 punto, iki yana yaslanmış, 
italik ve tek satır aralığında yazılmalıdır.

Keywords: Türkçe anahtar kelimelerin tam karşılığı olarak abstractın hemen altında 
yazılmalıdır.

JEL Code: Keywords’un hemen altında yer alacak şekilde JEL kodu veya birden fazla alanı 
kapsıyor ise JEL kodları ilave edilmelidir.

Ana Metin: Ana metin rakamla 1.Giriş kısmından başlayarak ve her bir bölüm 
numaralandırılarak yazılmalıdır. Metin içerisinde vurgulanacak kısımlar içeriğe bağlı olarak 
italik veya tırnak işareti içerisinde yazılmalı ancak çifte vurgu yapılmamalıdır.

Bölüm Başlıkları: Her bir bölüm ayrı bir başlık numarası verilerek yazılmalıdır. Metinde 
başlık sayısı en az 3 en fazla 7 tane olmalı, anlaşılmayı zorlaştıracak şekilde uzatılmamalıdır. 
Alt başlıklarda sıralamaya dikkat edilmeli, iki ve daha fazla alt başlık olmayan kısımlar başlık 
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numarası verilmeden yazılmalıdır. (örneğin; Başlık 1., Başlık 1.1., Başlık 1.1.1., Başlık 1.1.2., 
Başlık 1.1.3. şeklinde yazılmalı, eğer Başlık 1.1.1.’den sonra Başlık 1.1.2. olmayacak ise bu kısım 
Başlık 1.1.’in içerisinde başlık numarası verilmeksizin yer almalıdır. Birinci derece başlıklar 
tamamı büyük harflerle ve bold olarak yazılırken alt başlıklar, baş harfleri büyük olarak küçük 
harflerle ve bold olarak yazılmalıdır.

Tablo, Grafik ve Şekiller: Tablo başlıkları tablonun hemen üstünde bölüm ayrımı 
yapılmaksızın sıralı bir şekilde Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 şeklinde yazılmalı, bold ve mümkün 
oldukça birden fazla satır olmamalıdır. Tablo verileri 10 punto olmalıdır. Tablolarda dikine 
çizgiler yer almamalıdır. Grafik ve Şekil başlıkları, grafik ve şekillerin hemen altına bölüm 
ayrımı yapılmaksızın sıralı bir şekilde bold olarak yazılmalıdır.

Metin İçi Kaynak Gösterimi: Metnin içerisinde kaynak gösterimi yapılırken parantez 
içerisinde Soyisim, yıl ve sayfa numara(lar)ı gösterilmelidir. Örnek; “ ……..İktisadi kalınmaya 
ilişkin değerlendirmelerde kullanılan kriterler içersinden yer alan eğitim harcamaları (Üzümcü, 
2013:55-57)……….”. Üçten fazla yazar olduğu durumlarda ilk yazarın adı verilerek vd… 
kısaltması yapılmalıdır.Metin içerisinde yer alan atıfların tamamının detay bilgileri Kaynakça 
kısmında gösterilmelidir.

Dipnot, Sonnot: Metinde kullanılan kaynaklar sayfa altı dipnot olarak gösterilmemelidir. 
Ancak, metnin içerisinde anlatım akışını bozmayacak şekilde özellikle değinilmesi, açıklanması 
yahut detaylandırılması gereken veya referans bilgisi verilmesi gereken kısımlarda sonnot 
gösterimi yapılabilir.

Kaynaklar: Metnin son kısmında metin yazımında kullanılan referans eserlere yer 
verilmelidir. Kaynakçada yer alacak olan eserlerin gösteriminde şunlara dikkat edilmelidir;

Kitap Kaynakları:

Karakaş, Adem; (2013), Monopollü Rekabet Piyasası, Ekonominin Temelleri, 1.B, (Ed:M.
Dikkaya ve D.Özyakışır), Savaş Yayınları, Ankara, s:205-222.
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