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 ÖZ Bu çalışmanın amacı Türkiye'de alınan patent 

tescilleri ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığını 

araştırmaktır. Bu amaçla, yapısal kırılma altında 

eşbütünleşme ilişkisini dikkate alan Gregory Hansen 

eşbütünleşme metodu kullanılmıştır. 1974-2012 

dönemini kapsayan analizde 1984 yılı yapısal kırılma 

yılı olarak tespit edilmiştir. Patentler ile doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları arasındaki uzun dönem 

dengesinin 1984 öncesinde negatif yönlü, sonrasında 

ise pozitif yönlü olduğu saptanmıştır. Negatif yönlü 

ilişkinin sebepleri arasında patentlerin tekel hakkı 

sağlayarak sektöre giriş engeli yaratması ve çok uluslu 

şirketlerin yatırım yerine lisanslamayı tercih etmeleri 

gösterilebilir. Pozitif yönlü ilişkinin sebebi ise 

Türkiye'nin 1980'lerde uygulamaya başladığı dışa 

açılma politikalarının doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarını teşvik edici gücü olduğu ifade edilebilir.  
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ABSTRACT 
The aim of this paper is to 

examine the co-integration relationship between 

patents and foreign direct investments in Turkey. 

Accordingly, Gregory Hansen co-integration method is 

applied, which is used to see co-integration relationship 

under the condition of structural break. As a result of 

this study, the year 1984 is identified as a structural 

break year. The long-term relationship between patents 

and foreign direct investments is in a negative way 

before 1984, in a positive way after 1984. The patents’ 

monopolistic potential and making restrictions for 

entering the market and multinational corporations’ 

licensing instead of foreign direct investments can be 

assessed as the causes of the negative relationship. And 

Turkey’s liberal economic policies for foreign direct 

investments after 1980 can be considered the cause of 

the positive relationship principally 
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1. GİRİŞ 

Yatırımlar ülkelerin büyümesi açısından önemli bir faktördür. Bu 

nedenle politikacılar ülke genelinde hem yurt içi hem de yurt dışından gelen 

yatırımcıları teşvik edecek politikalar uygulayabilmektedirler. Yabancı 

yatırımlar doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu çalışmanın temel 

noktalarından birini oluşturan doğrudan yabancı sermaye yatırımları, yabancı 

bir yatırımcının bir ülkede yerleşik olarak uzun vadeli gelir elde etmek amacıyla 

fiziksel bir yatırımda bulunmasıdır (OECD, 2013:7). Dolayısıyla uzun vadeli 

büyüme için yurt dışından gelen yatırımlardan doğrudan fiziki yabancı 

yatırımlar daha ön plana çıkmaktadır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 

gerçekleştirildiği ülkede istihdamı arttırması, ihracatı ve böylece döviz girdisini 

arttırabilmesi, yenilikçiliği ve yönetim anlayışını geliştirmesi gibi olumlu 

etkileri vardır. Bu nedenle ev sahibi ülkeler doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarını çekmek için rekabet halindeyken, doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarını gerçekleştiren çok uluslu şirketler de yatırım yapacağı ülkeyi 

seçerken piyasa büyüklüğü, hammaddeye yakınlık, dış ticaret hacmi, ulaşım, 

altyapı, işgücü potansiyeli, maliyetler ve karlılık gibi birçok faktörü dikkate 

almaktadır. Çok uluslu şirketlerin dikkate aldığı faktörlerden biri de o ülkenin 

fikri ve sınai mülkiyet haklarının sağladığı koruma gücüdür. Fikri ve sınai 

mülkiyet hakları koruması güçlü olan ülkelerde taklitçilik ve tersine 

mühendislik faaliyetlerine yönelik olarak kısmen de olsa yasal bir önlem 

alınmaktadır. Bu yasal önlemlerin varlığı ve yaptırım gücü doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarını gerçekleştiren çok uluslu şirketlerin araştırma-

geliştirmeye pay ayırmasını sağlayarak yüksek teknolojili ürünler ile 

yenilikçiliği teşvik eden bir unsur olmaktadır. Dolayısıyla yüksek teknolojili 

ürünler üreten çok uluslu şirketlerin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını 

gerçekleştirmek için daha çok fikri ve sınai mülkiyet haklarının güçlü bir 

şekilde korunduğu ülkeleri tercih etme olasılığı yüksektir. 

Fikri ve sınai mülkiyet haklarından biri olan patentler de sahibine söz 

konusu buluşu üzerinde her türlü hakkı sağlayan yaptırım gücü anlamına 

gelmektedir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen faktörlerden 

patentler, araştırma-geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik 

gelişmenin bir ürünü olarak tanımlanabilir (Grilliches, 1998:287-243). 

Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunma ve patent alma genellikle yüksek 

bütçe gerektirdiği için bu faaliyetleri gerçekleştirenler daha çok doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarını yapan çok uluslu şirketler olarak ortaya 

çıkmaktadır. Dolayısıyla yüksek teknoloji ile üretim yapan çok uluslu şirketler 

ürünlerini korumak adına daha çok fikri ve sınai mülkiyet hakları kuvvetli olan 

ülkeleri tercih ettikleri için, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve patentlerin 

genellikle birbirine paralel bir eğilim sergiledikleri ve iktisadi olarak birbirlerini 
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etkiledikleri düşünülmektedir. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını gerçekleştiren firmaların 

patentlere ihtiyaç duymasının iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi, yüksek 

araştırma-geliştirme harcaması yaparak geliştirdiği ürünü taklitçilikten koruma 

gerekliliğidir. İkincisi ise ürünü üzerinde tekel hakkı kazanarak yüksek kar elde 

etme güdüsüdür. Bu konu ile ilgili olarak Gökovalı (2003), çalışmasında fikri ve 

sınai mülkiyet haklarının avantajlarını ortaya koymuştur. Patentler de fikri ve 

sınai mülkiyet haklarından biri olduğu için benzer sıralamayı şu şekilde yapmak 

mümkündür. Patentler (Gökovalı, 2003:8); 

1.  Ürünün taklit edilmesine karşı yasal koruma hakkı sağlamaktadır. 

2. Araştırma-geliştirme faaliyetlerini, yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik 

etmektedir. 

3. Teknoloji transferi için güven arz etmektedir. 

4. Üretici ve tüketiciye psikolojik olarak güven sağlamaktadır. 

5. Doğrudan yabancı yatırımlarının yönlendirilmesinde etkili 

olmaktadır. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen bir başka faktör ise 

ülkenin dışa açıklığıdır. Bir ülkenin dışa açıklığının artması ihracat ve ithalat 

kanalıyla o ülkedeki dış ticaret hacminin artması anlamına gelmektedir. Dış 

ticaret hacminin artması da doğrudan yabancı sermaye yatırımları için talep 

potansiyelinin genişlemesi olarak değerlendirilebilir.  

Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, 1974-2012 dönemi için Türkiye'de 

fikri ve sınai mülkiyet haklarının gücünü temsil eden değişkenlerden biri olan 

patent tescilleri ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki 

eşbütünleşme ilişkisinin varlığını araştırmaktır. Bunun için yabancıların almış 

oldukları patent tescil sayıları fikri ve sınai mülkiyet haklarının gücünün 

göstergesi olarak alınmıştır. Dış ticaret hacmi ise bu ilişkiyi test etmek için 

alınmış olan kontrol değişkeni olarak uygulamaya dahil edilmiştir. 

Eşbütünleşme ilişkisini araştırmak için çalışmada Gregory Hansen 

eşbütünleşme yöntemi kullanılmıştır. Yapılan literatür taraması sonucunda 

Türkiye için doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve patent tescilleri 

arasındaki eşbütünleşme ilişkisini araştıran herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu bakımdan çalışmanın literatüre katkı yapacağı ve önem arz 

ettiği düşünülmektedir. 

Bu ilişkiyi araştırmak için öncelikle çalışmanın teorik arka planı 

açıklanacak ardından literatür taraması ortaya konularak daha sonra Türkiye’de 

patent tescilleri ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişki ele 

alınacaktır. Son olarak sonuç kısmında uygulama verilerinin ışığında politika 

önerilerine yer verilecektir.  
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2. TEORİK ARKA PLAN 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları Türkiye'de hukuki olarak tanınan 

4875 sayılı kanunda şu şekilde ifade edilmiştir: "Doğrudan yabancı yatırım: 

Yabancı yatırımcı tarafından,  

1) Yurt dışından getirilen; 

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satımı yapılan konvertibl 

para şeklinde nakit sermaye, 

- Şirket menkul kıymetleri (Devlet tahvilleri hariç), 

- Makine ve teçhizat, 

- Sınaî ve fikrî mülkiyet hakları,  

2) Yurt içinden sağlanan;  

-Yeniden yatırımda kullanılan kâr, hâsılat, para alacağı veya malî 

değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar,  

- Doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar,  

Gibi iktisadî kıymetler aracılığıyla; 

i) Yeni şirket kurmayı veya şube açmayı, 

ii) Menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet 

borsalarından en az % 10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan 

edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmayı, ifade eder." (Mevzuat, 

2014:1). 

Yabancı sermayeli yatırımların 1950'li yıllarda gelişmiş ülkelerde 

büyük miktarlara ulaşması, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yatırım 

yeri tercihini neyin belirlediği ve neden yapıldığı konusu bilim insanları 

arasında merak konusu olmuş ve 1970'li yıllardan sonra gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkeler arasındaki yabancı yatırımlar arasındaki ilişkiler üzerine çalışmalar 

yoğunlaşmıştır (Öztürk, 2004:113). Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını 

açıklayan teorilerin hiçbiri tek başına doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

akımlarını açıklamakta yeterli değildir. Ancak bu teorilerin her birinin doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarının açıklanmasında önemli katkıları vardır. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını açıklayan teorik temel ve yaklaşımlar 

bu çalışma dahilinde ürün devreleri teorisi, OLI paradigması, içselleştirme 

teorisi, Cavnes ekonomileri teorisi, tekelci rekabet kuramı ve oligopolistik tepki 

teorisi olarak incelenecektir. 

Ürün Devreleri Teorisi: Vernon 1966 yılında yayınladığı "Ürün 

Devrelerinde Uluslararası Yatırım ve Uluslararası Ticaret" adlı makalesinde 

üretimin çok uluslu hale gelmesini ve yabancı yatırım ilişkilerini açıklamıştır. 

Vernon ürün devrelerini açıklamak için bazı varsayımlarda bulunmuştur. Bu 

varsayımlar (Vernon, 1966:191): 
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1. Bilgi evrensel olarak bulunan serbest bir mal değildir. 

2. Piyasaya yeni ürün sürmeden önce, belli bir maliyete katlanıp 

piyasaya giriş riskini alabilen cesaretli girişimcilere ihtiyaç vardır. 

3. Herhangi bir gelişmiş ülkedeki bir firma bilgi ve prensiplere 

ulaşmada diğer ülkelerle birbirine benzer. Ancak ürün geliştirmede bu 

firmaların aynı fırsat eşitliğine sahip olduğunu söylemek mümkün değildir.  

Bu varsayımlarla birlikte ürün devreleri, yeni ürünün piyasaya 

sürülmesi, ürünün olgunlaşması ve ürünün standartlaşması olarak üç aşamada 

incelenmektedir (Vernon, 1966:190-207). İlk aşamada yeni ürün teknolojisi 

yüksek gelişmiş ülkede piyasaya sürülür. Bu aşama bu çalışma açısından 

değerlendirildiğinde günümüzde bunu yeni ürünün patent belgesi ile belli bir 

süre korunması şeklinde yorumlamak mümkündür. İkinci aşamada ürün iç 

piyasada yeterince olgunlaştığında (olgun ürün), ürünün üretim miktarı arttırılır 

ve ihracatına başlanır. Bu aşama ise günümüzde ürünün iç piyasada yeterince 

tanındıktan sonra dış ticaret kanalıyla yabancı piyasalara sürülmesidir. Üçüncü 

aşamada ürün standart (standart ürün) hale geldikten sonra yenilikçi firma 

yurtiçi ve yurtdışı lisans vermeye başlar ve üretimin büyük bölümünü 

maliyetlerin düşük olduğu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kaydırarak bu 

ürüne olan ihtiyacını ithalat yaparak giderir ve araştırma-geliştirme 

faaliyetlerine yönelerek yeni ürün ve teknoloji geliştirmeyi hedefler. Bu aşama 

da patent koruması biten yenilikçi firmanın daha az maliyetli bir yöntem olan 

lisans verme yöntemine başvurması olarak değerlendirilebilir. 

OLI Paradigması (Eklektik Paradigma): OLI (Ownership-Location-

Internalization Advantages) teorisine göre bir firmanın doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları tercihini mülkiyet, konum ve içselleştirme avantajları 

etkilemektedir (Dunning, 2001:176). Mülkiyet avantajı yabancı firmanın maddi 

ve maddi olmayan yeteneklerle yatırım yapacağı dış ülkede bulunan diğer 

firmalara karşı rekabet gücünü elinde bulundurmasıdır. Konum avantajı, yatırım 

bölgesinin doğrudan yabancı sermaye yatırımları yapan firma için maliyet 

düşürücü veya kar arttırıcı etkilerinin olmasıdır. İçselleştirme avantajı, mülkiyet 

avantajına sahip olan firmaların kendi bünyelerine başka şirketleri dahil 

etmelerinden sağlanan faydadır. Bu teoriye göre, herhangi bir şirket, doğrudan 

yabancı sermaye yatırımı gerçekleştirmek suretiyle bu üç avantajı eş zamanlı 

kullanabilirse yabancı piyasayı ele geçirme imkanına sahip olabilir (Erdoğan, 

2012:39). 

İçselleştirme Teorisi: Bu teori Buckley ve Casson (1976) tarafından 

literatüre dahil edilmiştir. Firmaların içselleştirme yoluyla rekabet avantajı elde 

ettiği üzerinde durmuşlardır. Kalfadellis ve Gray (2003) ise çalışmalarında 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve içselleştirme arasındaki ilişkiyi 

firmalar düzeyinde araştırmışlardır. 
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Caves Ekonomileri Teorisi: Bu teoriye göre piyasanın oligopol yapısı, 

yönetim ve organizasyonel becerileri, gümrük vergileri, ulaştırma maliyetleri, 

araştırma-geliştirme faaliyetleri gibi faktörler firmaların yatırım kararını 

etkilemektedir. Bunun yanında bir firma tarafından doğrudan yabancı sermaye 

yatırımı yapılabilmesi için, doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapacak olan 

firmanın yerli firmaya göre elinde bir üstünlüğü (teknolojik üstünlük vb.), yani 

rekabet avantajı olması gerekmektedir (Caves, 1971:4-5). 

Tekelci Rekabet Teorisi (Endüstriyel Yapı Yaklaşımı-Hymer 

Kindleberger Modeli): Bu kurama göre doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının nedeni piyasalardaki oligopolistik yapıdır ve yabancı bir ülkede 

yatırım yapan bir firma risk ve belirsizliklerle karşı kaşıya olduğu için birtakım 

üstünlüklere sahip olmalıdır (Kindleberger, 1972: 13-14). Bunlar Kindleberger 

(1972)'e göre şöyle sıralanabilir: 

1. Oligopolistik ve tekelci rekabetçi özelliklere sahip bir piyasa 

olmalıdır. 

2. Firma yetenekli yöneticilere sahip olmalıdır. 

3. Yatırımcı şirketler yeni teknolojilerini koruyan patent hakları ile 

rekabet üstünlüğünü elinde bulundurmalıdır. 

4. Yatay ve dikey bütünleşmeler firmaya pozitif dışsallık sağlamalıdır. 

5. Hükümet müdahalelerinin az olması, kar ve lisans ücreti gibi yatırım 

transferlerini kolaylaştıran politika avantajları olmalıdır.  

Tüm bu koşullar yatırım tercihlerini etkileyen önemli faktörlerdir. 

Oligopolistik Tepki Teorisi: Bu teori yatırım yapan bir firmanın diğer 

firmalar tarafından izlendiği “lideri izle teorisini” anlatır (Knickerbocker, 

1973:7-9). Bu teoriye göre oligopolistik bir endüstride doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları yapan bir firma, piyasadaki firmaları etkileyerek 

endüstrideki doğrudan yabancı sermaye yatırımları hacminin artmasını 

sağlayacaktır. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını açıklayan teoriler genellikle 

firma bazında açıklamalara sahiptir. Ancak makro açıdan düşünüldüğünde 

herhangi bir ülkeye doğrudan yabancı sermaye yatırımları girişini etkileyen 

başlıca piyasa büyüklüğü, dışa açıklık seviyesi, ekonomik ve siyasi istikrar, 

istihdam, enflasyon, yatırım teşvikleri veya engelleri, özelleştirme, fikri ve sınai 

mülkiyet hakları, patentler, bürokratik işlemler gibi birçok faktör 

bulunmaktadır. Ancak bu çalışmanın amacı doğrultusunda uygulama kısmında 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile patentler arasındaki eşbütünleşme 

ilişkisinin varlığını araştırmak için kullanılan açıklayıcı değişkenler patentler ve 

dış ticaret hacmi olduğu için, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen 

faktörler olarak sadece kısaca patentler ve dışa açıklığın incelenmesi tercih 

edilmiştir. 
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Konusu bir icat ya da buluş ile sınırlı tutulan ve devlet tarafından 

onaylanan resmi belgelere patent adı verilir ve patentler sahibine, ürünü 

üzerinde belli bir süre ile mülkiyet hakkı sağlar. Patenti alınan ürün, kişisel 

mülk olarak kabul edildiği için ipotek edilebilir, alınıp satılabilir, bunun yanında 

patent belgesi patent sahibine bu ürünü izni dışında diğer kişi veya kurumlar 

tarafından üretilip satılması durumunda yasal olarak koruma sağlar ve ürünün 

taklitlerinin piyasaya sürülmesi konusunda engel teşkil eder (Ongun, 1996:62-

63). Bu da ev sahibi ülkelerin yenilikçi faaliyetlere önem veren yabancı 

yatırımcıyı çekmede etkili olan bir faktördür. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen bir başka faktör dışa 

açıklık seviyesidir. Dışa açıklık seviyesi yüksek olan ülkelerin daha çok yabancı 

yatırım çekeceği kabul edilmektedir (Chakrabarti, 2001:100). Ancak dışa 

açıklık oranı ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişkinin yönü 

hakkındaki literatürde tam olarak görüş birliği sağlanamamıştır. Kravis ve 

Lipsey (1982), Pistoresi (2000) yaptıkları çalışmalarda, ülkenin açıklık 

derecesinin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını güçlü ve pozitif şekilde 

etkilediği sonucuna ulaşırlarken, Wheler ve Mody (1992) sektörel bazlı 

çalışmasında, elektronik sanayisinde zayıf negatif bir bağlantı, imalat 

sanayisinde ise güçlü pozitif bağlantı olduğu sonucuna varmışlardır (Aktaran 

Gövdere, 2002: 27-30). 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile patentler veya fikri ve sınai 

mülkiyet hakları arasındaki ilişkiyi inceleyen yabancı literatür oldukça geniş 

iken, yapılan literatür taraması sonucunda bu konuda Türkiye için yapılmış olan 

herhangi bir uygulamalı çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu konuda ulaşılan 

kaynaklar, yöntem ve sonuçları Tablo 1' de özetlenmiştir. 

Tablo 1: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ile Patent (veya 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları) İlişkisine Yönelik Literatür Taraması 

Yazar  Yöntem ve Sonuç 

Awokuse ve 

Yin (2010) 

Çalışmada taklitçilikle ilişkili olarak fikri ve sınai mülkiyet 

haklarının Çin'deki doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

girişini etkileyip etkilemediği incelenmiştir. Bunun için, 24 

yüksek ve 14 düşük gelir olmak üzere toplam 38 ülke için 

1992-2005 yıllarını kapsayan panel veri seti ile yerçekimi 

modeli tahmin edilmiştir. Yaptıkları regresyon tahmini 

sonucunda ise Çin'deki fikri ve sınai mülkiyet haklarının 

güçlenmesinin doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

girişlerini pozitif olarak etkileyeceği ve patent yasalarının 

güçlenmesi ile artan doğrudan yabancı sermaye yatırımları 
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girişinin piyasayı genişletici etkisi olacağı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Du vd. 

(2008) 

Çalışmada 1993-2001 dönemi için merkezi Amerika olan çok 

uluslu şirketlerin Çin'deki bölge seçimini etkileyen faktörler 

araştırılmıştır. Söz konusu şirketlerin yatırım bölge seçiminde 

fikri ve sınai mülkiyet hakları korumasının iyi olmasının, iş 

dünyasına yönelik hükümet müdahalesinin daha az olmasının 

ve sözleşme uygulamasının daha iyi olduğu yerler olmasının 

etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Branstetter 

(2006) 

Çalışmada doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının bilgi 

dağılımı üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Bunun için 1980-

1997 dönemi için 189 Japon firmasını içeren dengesiz panel 

veri setini kullanarak iki terimli negatif sabit etkiler modeli 

kullanılmıştır. Bilgi dağılımını ölçmek için patent atıf 

verilerini vekil değişken olarak tanımlamıştır. Doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarının bilgi dağılımı üzerinde pozitif 

ve anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Cheung ve 

Lin (2004) 

1995-2000 döneminde 26 Çin eyaleti için panel veri analizi 

ile eyaletlere gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 

teknoloji transferi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini, yani 

yenilikçi olup olmadıklarını araştırmışlardır. Doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarının Çin'deki yerel patent başvuru 

sayısı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Javorcik 

(2004) 

 

 

 

 

Çalışmada fikri ve sınai mülkiyet hakları göstergesi olarak 

Ginarte Park Endeksi kullanılmıştır. Zayıf fikri ve sınai 

mülkiyet hakları korumasının yabancı yatırımcının teknoloji 

yoğun sektöre girmesini engelleyen bir faktör olduğu ve 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları girişi kompozisyonu 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Nunnenkamp 

ve Spatz 

(2004) 

Çalışmada fikri ve sınai mülkiyet hakları ve doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları ilişkisini ev sahibi ülkelere göre 

sektörel olarak ayrılmış doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları verileri ile inceleyerek, güçlü fikri ve sınai 

mülkiyet haklarının söz konusu yatırımlar üzerinde pozitif ve 

anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Smith (2001) Çalışmada Amerikan bağlı şirket satışları ile ev sahibi 

ülkenin fikri ve sınai mülkiyet hakları koruma gücü arasında 

pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki elde edilmiştir.  

Guellac ve 

Potterie 

(2001) 

Çalışmada doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve patent 

ilişkisini araştırmak için 1993-1995 yıllarını kapsayan 20 

OECD ülkesi için çapraz ülke korelasyon analizi yapılmıştır. 

Ancak çalışmanın sonucunda doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları ve patent sayısı arasında istatistiki olarak anlamlı 

bir sonuç elde edilememiştir. 

Lee ve 

Mansfield 

(1996) 

Çalışmada 100 Amerikan firmasının zayıf fikri ve sınai 

mülkiyet hakları korumasının doğrudan yatırım hacmi ve 

kompozisyonu üzerinde etkisi sırasıyla EKK ve Tobit 

yöntemi ile araştırılmıştır. Birinci modelin sonucunda fikri ve 

sınai mülkiyet hakları zayıfladıkça doğrudan Amerikan 

yatırım hacminin azaldığı; ikinci modelde firmanın ana 

üretimi, satış yeri ve pazarların dağılımının fikri ve sınai 

mülkiyet hakları ile ilişkili olduğu ve bu ilişkinin istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Ferrantino 

(1993) 

Çalışmada Amerikan bağlı şirketlerinin yabancı ülkedeki 

satış büyüklüğü ile bu ülkelerin uluslararası patent ve telif 

hakkı anlaşmasına üyeliği arasındaki ilişki ele alınmıştır. 

İstatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilememiştir. 

Kaynak: Tarafımızdan hazırlanmıştır. 

Literatürden de görüldüğü üzere taklitçiliğin ve tersine mühendisliğin 

yaygın olduğu günümüzde, fikri sınai mülkiyet hakları korumasının güçlü 

olması, özellikle teknoloji yoğun sektörlere yönelik doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada da konunun önemi 

dikkate alınarak Fikri ve sınai mülkiyet haklarının koruma gücünün doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları girişleri üzerindeki etkisi Türkiye açısından 

araştırılacaktır. 

3. YÖNTEM 

Yukarıda kısaca tanıtılan literatür değerlendirildiğinde, patent tescilleri 

ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasında karşılıklı bir ilişki 

bulunmaktadır. Bununla birlikte çalışmanın temel amacı doğrultusunda temel 

değişkenler analiz edilirken, kontrol değişkenlerinin dışsal olduğu varsayımı 

altında, tek denklem yaklaşımlarından yararlanılarak 1974-2012 yıllarını 

kapsayacak şekilde Türkiye’de patent tescilleri ile doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları arasındaki ilişki ele alınmaktadır.  
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3.1. Veri Seti ve Model 

Daha öncede belirtildiği üzere bu çalışmanın amacı Türkiye'de alınan 

patent tescilleri ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki 

eşbütünleşme ilişkisini araştırmaktır. Çalışmanın hipotezi, “Türkiye'de fikri ve 

sınai mülkiyet haklarından biri olan yabancı patent tescil sayısı arttıkça 

Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları girişlerinin artacağı 

beklenmektedir” şeklinde belirlenmiştir. Bu hipotezi test etmek için 1974-2012 

dönemini kapsayan veri seti ile zaman serisi analizi eşbütünleşme testlerinden 

biri olan ve yapısal kırılmaları dikkate alan Gregory-Hansen eşbütünleşme 

yöntemi kullanılmıştır. Gregory ve Hansen (1996)'nin eşbütünleşme ilişkisini 

test edilebilmek için kullanılan model ve değişkenler şu şekildedir: 

 

- lndysy: Yıllık doğrudan yabancı sermaye yatırımları net girişlerinin 

(BOP, current US$) logaritmik formu kullanılmıştır. UNCTAD veri tabanından 

elde edilmiştir.  

- lnpatent: Yıllık yabancı patent tescil sayılarının logaritmik formu 

kullanılmıştır. Türk Patent Enstitüsü'nden elde edilmiştir.  

- lndthacmi: Yıllık dış ticaret hacminin (milyon $) logaritmik formu 

kullanılmıştır. TUİK veri tabanından elde edilmiştir.  

Çalışmada patent tescil sayılarının bağımsız değişken olarak 

alınmasının sebebi; patent hakkının doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına 

sağladığı kar ve tekel gücü ile doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını 

etkileyebilme gücünü ölçmektir (Smith, 2001:411-439). Çünkü patent tescil 

sayıları literatürden hareketle fikri ve sınai mülkiyet hakları gücünü gösteren 

vekil değişken olarak alınmıştır. Dış ticaret hacmi, ülkenin dış ticarete dayalı 

büyümesinin bir göstergesi olup (Acar, 2004:182-186) dış ticaret hacminin 

artması doğrudan yabancı sermaye yatırımları açısından talep potansiyelinin 

artması anlamına geldiğinden doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerinde 

etkili olmaktadır. Bu nedenle dış ticaret hacmi de bir kontrol değişkeni olarak 

modele dahil edilmiştir.  

3.2. Ekonometrik Analiz Süreci 

Klasik regresyon analizi, zaman serisi değişkenlerini durağan, bir başka 

ifadeyle varyansı ve ortalaması zaman içinde değişmeyen değişkenler olarak 

varsaymaktadır. Bununla birlikte birçok ekonometrik zaman serisi genelde 

durağan değildir, bir başka ifadeyle durağanlık koşullarını sağlamamaktadır. 

Durağan olmayan (trend içeren) zaman serileri ekonometrik uygulamalarda 

problem teşkil etmektedir. Çünkü değişkenlere ait zaman serilerinde trend 
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bulunuyorsa, değişkenler arasındaki ilişki “sahte regresyon” (spurious 

regression) şeklinde ortaya çıkabilmektedir (Granger ve Newbold, 1974: 117). 

Bu durumda, standart t istatistikleri ile diğer standart istatistikler gerçekte 

olduğundan daha yüksek bulunmakta ve sonuçların yanlış değerlendirilmesine 

neden olabilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada durağanlık sorununu dikkate 

alan eşbütünleşme (koentegrasyon) analizi kullanılmaktadır. Eşbütünleşme 

analizi, durağanlık olgusunu dikkate almakla birlikte analizde yer alacak 

değişkenlerin durağan olması gibi bir kısıt içermemekte, ancak değişkenlerin 

aynı dereceden bütünleşik (entegre) olması koşulunu içermektedir. Bu durumda, 

bir uygulamalı zaman serisi çalışmasında yapılması gereken ilk şey, 

değişkenlerin her biri için bütünleşme derecelerinin belirlenmesidir. Bu amaçla 

Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Peron ve KPSS birim kök testleri 

kullanılarak değişkenlerin bütünleşme dereceleri araştırılmıştır. ADF testi hata 

terimlerinin homojen olması durumunda zayıftır. Bu nedenle hata terimlerinin 

heterojenliğini de dikkate alan Phillips-Peron testi de kullanılmıştır. 

Son yıllarda zaman serilerinde meydana gelebilecek yapısal 

kırılmaların, serilerin bütünleşme derecelerini etkileyebileceği sıkça tartışılan 

bir konu olmuştur. Yapısal kırılmanın belirli bir tanımı olmamasına karşın; 

zaman serisinin ortalamasını, trend patikasını veya her ikisini birden dışarıdan 

müdahale edilmiş gibi değiştirdiği söylenebilir. Yapısal kırılmaların 

ekonometrik analizler açısından öneminin giderek artması, bu kırılmaların 

etkisini göz önüne alan farklı birim kök ve eşbütünleşme testlerini ortaya 

çıkarmıştır. Bu çalışmada ise kırılma zamanını içsel olarak belirleyen Zivot-

Andrews birim kök testi tercih edilmiştir. 

Standart eşbütünleşme testleri, uzun dönem denklemindeki 

parametrelerin zaman içerisinde değişmeyip sabit kaldığını varsaymaktadır. 

Bununla beraber yapısal değişikliklerden dolayı bu parametrelerin, zaman 

içerisinde sabit kalmayıp değişmesi beklenmektedir. Gregory ve Hansen (1996), 

yapısal kırılma mevcutken standart ADF testinin gücünün azalacağını ve 

araştırmacıların eşbütünleşme olduğuna dair hipotezi reddetme hatasına 

düşebileceklerini belirtmektedirler. Bu nedenle eşbütünleşme vektöründe 

meydana gelebilecek parametre değişmelerine ve kırılmalara karşı, Gregory ve 

Hansen alternatif bir eşbütünleşme testi önermişlerdir. Zivot-Andrews birim 

kök testi, durağanlık sonuçlarını değiştirmiyorsa (iki değişken hala birinci 

dereceden bütünleşik ise), yapısal kırılmaları göz önüne alan Gregory-Hansen 

eşbütünleşme testi uygulanarak, uzun dönem ilişkinin kırılma durumunda 

devam edip etmediği araştırılır. Standart eşbütünleşme testleri, eşbütünleşik 

vektörün zaman içinde değişmediğini varsayarken, Gregory-Hansen testi bu 

vektörün içsel olarak belirlenecek olan bir kırılma yılında değişeceğini göz 

önünde bulundurmaktadır.  
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Yapısal kırılma kendini sabit terimde kayma, sabit terimle birlikte 

eğimde kayma ve rejim kayması (hem sabit terim hem de eğimde kayma) olarak 

üç şekilde gösterebilmektedir. Bu çalışmada da yapısal kırılmaları göz önüne 

alan Gregory-Hansen eşbütünleşme testi uygulanarak uzun dönem ilişkinin 

kırılma durumunda devam edip etmediği araştırılmıştır. Gregory-Hansen testi 

uygulandığında, olası yapısal kırılmaların eşbütünleşme ilişkisini bozmadığı 

sonucuna ulaşılmış ise, son aşamada Stock ve Watson (1993)’un geliştirdiği 

yöntem ile eşbütünleşik vektör tahmin edilir. Bu yöntem, deterministik 

bileşenler taşıyan eşbütünleşik vektörlerin, dinamik tahminlenmesine olanak 

tanımaktadır. Uzun dönem denklemine kırılmaların ve tüm dinamiklerin 

eklenebildiği bu yönteme, Stock-Watson Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) 

yöntemi adı verilmektedir.  

3.3. Ampirik Bulgular 

Regresyon modelini tahmin etmeden önce durağan olmayan zaman 

serileri sahte regresyon sorununa yol açtığı için (Granger ve Newbold, 

1974:111-120) zaman serilerinin grafikleri incelenmiş ardından değişkenlerin 

durağanlığını araştırmak için Augmented Dickey-Fuller (ADF) (Dickey ve 

Fuller, 1979), Phillips-Perron (PP) (1988), KPSS (1992) ve Zivot-Andrews 

(1992) birim kök testleri uygulanmıştır. 

 Durağanlık koşullarına bakıldıktan sonra tek denklem yaklaşımının iki 

koşulu olan zayıf dışsallık ile tek vektör olup olmadığı test edilmiştir ve tek 

denklem yaklaşımının bu iki koşulu sağlanmıştır.  

Tek denklem yaklaşımının varlığı ve Zivot- Andrews testi sonucunda 

yapısal kırılma durumunda birim kökün varlığının tespit edilmesi yapısal 

kırılma durumunda eşbütünleşmenin varlığını araştırmayı sağlayan Gregory-

Hansen eşbütünleme testine götürmüştür.  

Daha sonra DOLS yöntemi ile önce uzun dönem denklemi, daha sonra 

kısa dönem denklemi tahmin edilerek patent değişkeni ile doğrudan yabancı 

sermaye yatırımı değişkeni arasındaki ilişki incelenmiş; modellerdeki normal 

dağılım, değişen varyans, otokorelasyon sorunlarının olup olmadığı araştırılmış 

ve katsayılar yorumlanmıştır. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile patentler arasındaki ilişkinin 

ekonometrik analizinde (1974-2012) görsel tespit için önce değişkenlerin 

grafikleri incelenmiştir.  

Tahmin edilen denklemdeki lndysy, lnpatent ve lndthacmi serilerinin 

düzey değerindeki ve birinci farklarındaki zamana karşı grafikleri sırasıyla Şekil 

1 ve Şekil 2’deki gibidir. 
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Şekil 1: lndysy, lnpatent, lndthacmi 

 

  Şekil 2: d(lndysy), d(lnpatent), d(lndthacmi) 

Şekil 1’den görüldüğü üzere doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında 

1974 Petrol Krizi’nin etkisiyle 1975 yılında büyük bir düşüş yaşanmıştır. 

1980’li yıllarda dışa açılma politikası etkisini hemen gösterememiştir. 

 1984 yılına kadar dalgalanmalar belirginken, 1984 sonrası doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarında genellikle bir artış eğilimi görülmektedir. 2002 

ve 2009 yılındaki düşüşler yaşanan ekonomik krizlerin etkisiyle meydana 

gelmiştir.  

Patent değişkeninde ise kırılmalar göze çarpmaktadır. Bu da patentlerin 

doğası gereği böyledir. Çünkü bir ürünün patentinin alınabilmesi için yenilik 

içermesi, buluş aşamasının olması ve sanayiye uygulanabilirliğinin olması 

gerekir.  

Buluşların veya yeniliklerin, ne zaman ortaya çıkacağı belli 

olmadığından kırılmaların olması doğaldır. Dış ticaret hacminde ise yıllar içinde 

artan bir trend söz konusudur. 
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Şekil 2'de serilerin birinci farkları alındığında zaman içerisinde 

ortalama olarak beraber hareket ettiği görülmekte, dolayısıyla serilerin birinci 

farklarının birinci dereceden durağan olacağı şeklinde bir yorum yapılabilir. 

Ancak serilerin sadece grafiklerine bakarak durağan olup olmadığına karar 

vermek mümkün değildir. Bu nedenle ADF, PP, KPSS ve Zivot-Andrews birim 

kök testleri yapılmıştır.  

Tablo 2: ADF ve PP Birim Kök Testi (Sabitli) 

 ADF Test İstatistiği PP Test İstatistiği Kritik 

Değer 

Değişkenler Seviye 

Değeri 

Birinci Fark 

Değeri 

Seviye 

Değeri 

Birinci 

Farkı 

Değeri 

%5 

 

 Sabitli 

lndysy -0.8743 (0) -8.8175 (0)* -0.4622 (8) -9.3943 (5)* -2.9 

lnpatent 1.8517 (6) -4.3543 (3)* -0.0223 (3) -7.6774 (4)* -2.9 

lndthacmi 0.6430 (6) -4.2276 (5)* -0.1191 (4) -6.8495 (4)* -2.9 

 Sabitsiz ve Trendsiz 

Lndysy -4.3473 (0)* -8.7822 (0)* -4.3473 (0)* -9.3518 (5)* -3.5 

Lnpatent -2.2327 (0) -5.0281 (3)* -2.1783 (1) -13.00 (12)* -2.9 

lndthacmi -3.1455 (0) -4.2485 (5)* -3.1455 (0) -6.7436 (4)* -2.9 

 Sabitli ve Trendli 

Lndysy 1.0182 (0) -8.5394 (0)* 3.0257 (18) -8.5394 (0)* -1.9 

Lnpatent 2.5714 (4) -1.0146 (6)* 2.7997 (6) -6.9092 (0)* -1.9 

lndthacmi 3.9815 (6) -0.6137 (7)* 6.2588 (4) -4.5466 (4)* -1.9 

Not: Tablodaki kritik değerler Mac Kinnon (1991)'den alınmıştır. Parantez 

içindeki rakamlar otokorelasyonu gidermek için AIC bilgi kriterine göre belirlenen 

uyarlama sayılarını ifade etmektedir. * işareti %5 hata düzeyinde birim kökün varlığını 

ifade eden boş hipotezin reddedildiğini ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 

belirtmektedir. 
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Tablo 3: KPSS Birim Kök Testi 

 Sabitli Sabitli ve Trendli 

 Test İstatistiği Kritik 

Değer 

Test İstatistiği Kritik 

Değer 

Değişkenler Seviye Birinci 

Farkı 

%5 Seviye Birinci 

Farkı 

%5 

Lndysy 0.7132 (5) 0.2964(18)* 0.46 0.0662 (2) 0.2597(18)* 0.1 

Lnpatent 0.6850 (5) 0.1966(5)* 0.46 0.1954 (4) 0.1031  (8)* 0.1 

lndthacmi 0.7561 (5) 0.0545(4)* 0.46 0.0858 (3) 0.0513  (4)* 0.1 

Not: Tablodaki kritik değerler Mac Kinnon (1991)'den alınmıştır. KPSS 

denklemleri sabit değer dahil edilerek kurulmuştur. Parantez içindeki rakamlar 

otokorelasyonu gidermek için Barlett Kernel'in Newey West Bandtwith kriterine göre 

alınan uyarlama sayılarını göstermektedir. * işareti %5 hata düzeyinde birim kökün 

olmadığını ifade eden boş hipotezinin reddedilemediğini ve istatistiksel olarak anlamlı 

olduğunu belirtmektedir. 

Tablo 2’de sırasıyla sabitli, sabitli ve trendli, sabitsiz ve trendsiz olmak 

üzere yapılan ADF ve PP testleri gösterilmiştir. Sabitli, sabitli ve trendli ADF 

ve PP birim kök testlerine göre seriler düzey değerlerinde birim köke sahip 

iken, birinci farkları alındığında durağan hale gelmektedir. Sabitsiz ve trendsiz 

olarak ise sadece lndysy terimi seviye değerinde durağan çıkmıştır. Tablo 3'te 

verilen KPSS birim kök testi sonuçları da ADF ve PP birim kök testi sonuçlarını 

desteklemektedir. Dolayısıyla değişkenlerin entegrasyon derecesi I(1)'dir. 

Tablo 4: Zivot-Andrews Model A (Ortalama)  ve Model B (Eğim) 

Birim Kök Testi 

Değişkenler 

 

Model A 

Kırılma 

Yılı 

Model A 

Test 

İstatistiği 

Model A 

Kritik 

%5 

Değeri 

Model B 

Kırılma 

Yılı 

Model B 

Test 

İstatistiği 

Model 

B %5 

Kritik 

Değeri 

Lndysy 2005 -4.85 (0) -4.93 2000 -4.28 (0) -4.42 

Lnpatent 1981 -4.04 (0) -4.93 1984 -4.15 (0) -4.42 

lndthacmi 2004 -4.37 (0) -4.93 2002 -3.60 (0) -4.42 

Not: Tabloda parantez içindeki değerler gecikme sayısını belirtmektedir.  

hipotezi yapısal kırılma durumunda birim kökün varlığını ifade etmektedir. 

>  ise yapısal kırılma 

durumunda birim kökün varlığı hipotezi reddedilmektedir. 
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Tablo 4'de görülen Zivot-Andrews birim kök testine göre Model A ve 

Model B'de yapısal kırılma durumunda lndysy, lnpatent ve lndthacmi 

değişkenleri %5 anlamlılık düzeyinde birim köke sahiptir. Dolayısıyla yapısal 

kırılma durumu değişkenlerdeki birim kökün varlığı üzerinde etkili olmamıştır. 

Bu noktadan hareketle iktisadi değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi 

yapısal kırılmaların varlığını dikkate alan Gregory-Hansen Eşbütünleşme testi 

ile tahmin edilmiştir. Tablo 5'de gösterilen Gregory-Hansen eşbütünleşme 

testine göre ise değişkenlerin eşbütünleşik oldukları gösterilmektedir. 

Tablo 5: Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi 

Model Kırılma Yılı ADF Test İstatistiği %5 Kritik Değeri 

C 1986 -6.19* -4.61 

C/T 1986 -6.87* -4.99 

C/S 1984 -6.31* -4.95 

Not: Tablodaki kritik değerler Gregory ve Hansen (1996) çalışmasından elde 

edilmiştir. * işareti, %5 anlamlılık düzeyinde eşbütünleşmenin olmadığı boş hipotezin 

reddedildiğini ifade etmektedir. 

Değişkenler arasında eşbütünleşme saptandıktan sonra Gregory-Hansen 

C/S en kapsamlı model olduğu için ve uzun dönem denkleminden sapmaları 

ifade eden hata terimini elde edebilmek için, Tablo 6'da tahmin edilmiş ve 1984 

kırılma yılı kukla değişken olarak modele dahil edilmiştir. Tablo 6'daki istikrar 

testleri sonucunda R2  ile modelin %93 anlamlı olduğu, F-stat’la (F testi) 

modelin bir bütün olarak anlamlı olduğu, Jarqua-Bera testiyle modelin normal 

dağıldığı, Breusch-Godfrey testi ile modelde otokolerasyon probleminin 

olmadığı, Breusch-Pagan-Godfrey testiyle de modelin değişen varyans problemi 

içermediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 6: Uzun Dönem Denklemi 

Değişkenler Katsayılar 

Bağımlı Değişken  

Lndysy  

Bağımsız Değişkenler  

C 27.7274  (3.64)* 

Lnpatent -1.1782 (-1.78)*** 

Lndthacmi -0.3650 (-0.65) 

D1984 -22. 4780 (-2.88)* 

D1984*lnpatent 1.7571 (2.39)* 

D1984*lndthacmi 1.4093 (2.20)** 

İstikrar Testleri  

şR2 0.93 
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F-stat 102.38  prob=0.0000* 

Jarqua Bera 0.03 prob=0.98 

Breusch Godfrey F-Stat 0.7302 prob=0.4899 

Breusch Pagan Godfrey F-Stat 1.9237 prob=0.1169 

Not: Denklemdeki parantez içindeki değerler katsayıların t-istatistikleridir. * 

işareti %1'deki, ** işareti %5'deki, ***%10'daki anlamlılığı göstermektedir. Uzun 

dönemdeki katsayıları yorumlamak doğru değildir. 

Tablo 7'de uzun dönem denkleminden elde edilen hata teriminin 

durağanlığı ADF testi ile araştırılmıştır ve hata teriminin durağan olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi 

söz konusudur. Dolayısıyla uzun dönem dengesinden meydana gelen sapmalar 

belli bir süre sonra dengeye gelmektedir. Değişkenler birlikte hareket etmekte 

olup eşbütünleşiktirler. Bu nedenle patent tescil sayıları ve doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları arasında uzun dönemde Türkiye’de negatif iktisadi ilişki 

söz konusudur, ancak yapısal kırılmalar dikkate alındığında ilişkinin yönü 

pozitif olmaktadır. 1.75>1.17 olduğu için yapısal kırılmanın etkisinin daha 

büyük olduğu görülmektedir. Bir başka ifade ile uzun dönemde kırılmanın 

pozitif etkisi negatif etkiye göre daha güçlüdür. 1984 yılındaki kırılma teorik 

olarak da çok önemlidir. 1980'li yıllardaki politik ve ekonomik belirsizlik, 1983 

yılında seçimlerin yapılması vb. dışa açılma politikalarının etkileri 1984 yılında 

belirginleşmeye başlamıştır. 

Tablo 7: Uzun Dönem Denkleminden Elde Edilen Hata Terimi (u) 

için ADF Birim Kök Testi 

 Test İstatistiği Kritik Değer (Hata terimi 

için) 

Değişken Seviye Değeri-Sabitsiz ve Trendsiz %5 

u -3.8967 * -2.9422  

Not: Tablodaki kritik değerler Charemza ve Deadman (1997) çalışmasından 

elde edilmiştir. * %5 kritik değerindeki anlamlılığı ifade etmektedir. 

Değişkenlerin eşbütünleşik olması, uzun dönem ilişkisindeki hata 

terimlerinin gittikçe artmasını önleyen bir uyarlama sürecinin söz konusu 

olduğunu göstermektedir (Charemza ve Deadman, 1997:131).  

Eşbütünleşmenin ikinci aşaması olan kısa dönem denklemi Tablo 8’de 

gösterilmiştir. Tablo 8’deki istikrar testleri ise modelin bir bütün olarak anlamlı 

olduğunu, normal dağıldığını, otokorelasyon ve değişen varyans problemi 

içermediğini göstermektedir. 
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Tablo 8: Kısa Dönem Denklemi 

Değişkenler Katsayılar 

Bağımlı Değişken  

d(lndysy)  

Bağımsız Değişkenler  

C -0.8774  (-0.58) 

d(lnpatent) -1.2490 (2.03)*** 

(dlndthacmi) -1.2174 (-1.02) 

D1984*d(lnpatent) 1.8877 (2.48)** 

D1984*d(lndthacmi) 2.4392 (1.97)*** 

d(lnpatent(-1)) 0.1451 (-0.49) 

d(lndthacmi(-1))  0.7048 (1.00) 

u(-1) -0.9111 (0.00)** 

İstikrar Testleri  

R2 0.6150  

F-stat 6.6183 prob=0.0001* 

Jarqua Bera 0.3731 prob=0.8298  

Breusch Godfrey F-Stat 1.5218 prob=0.2364  

Breusch Pagan Godfrey F-Stat 1.4998 prob=0.2066  

Not: Denklemdeki parantez içindeki değerler katsayıların t-istatistik 

değerleridir. * %1'deki anlamlılığı,** %5'deki anlamlılığı, ***%10'daki anlamlılığı 

göstermektedir. 

Tam logaritmik modellerde katsayılar, aynı zamanda esneklik 

katsayılarını vermektedir. Patent tescil sayılarında meydana gelen bir artış fikri 

ve sınai mülkiyet hakları korumasındaki bir artış anlamına gelecek ve sahibine 

tekel hakkı kazandıracaktır, bu nedenle Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarının azalmasına sebep olacaktır. Bu negatif ilişki %10 

istatistiki anlamlılık düzeyinde, istatistiksel olarak anlamlıdır. 1984 yılındaki 

yapısal kırılma patent tescil sayılarının doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

üzerindeki etkisini pozitife çevirmiştir. Burada etkili olan faktör ekonomi 

politikasındaki değişikliğe bağlanabilir. Her ne kadar Türkiye’de 24 Ocak 

Kararları ile ekonomi politikası açısından bir dönüşüm yaşanmışsa da 12 Eylül 

Darbesi ekonomik alan üzerinde etkili olmuştur. 1983 seçimlerinden sonra 

iktidara gelen hükümet ile politik istikrar ortamı sağlanmıştır. Bu da doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları girişleri üzerinde etkili olmuştur. Dolayısıyla 1984 

ve sonrasında patent tescil sayısında meydana gelen bir artış doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları girişlerinde bir artışa yol açacaktır. 1980 sonrası dönemde 

gerek Türkiye’de uygulanan ülkemizin dışa açılma politikalarının etkisi, 

gerekse küreselleşmenin hız kazanmasıyla dünyanın her yerinde aynı ürün 

üretilir ve tüketilir hale gelmiştir. Bu nedenle yenilik yapan firmalar veya 

yatırım yapacak olan firmalar ürünlerini taklitlerinden koruma ihtiyacı duymuş 
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ve fikri ve sınai mülkiyet haklarının yabancı ve yerli yatırımcı için önemi 

artmıştır. 1994 yılında Türk Patent Enstitüsü’nün kurulmasıyla fikri ve sınai 

mülkiyet haklarının gelişimi ve önemi ile ilgili ülkemizde önemli bir adım 

atılmıştır. Türkiye’de patent korumasına güvenin artması patent tescillerinin 

artmasını sağlamış ve dolayısıyla fikri ve sınai mülkiyet hakları korumasının 

yatırımcıları pozitif etkilemesi gerçekleşmiştir. Uzun dönemde patentlerin 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerindeki pozitif etkisi negatif 

etkisinden daha güçlüdür. Uzun dönemde patent korumasının olmadığı durumda 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını artacaktır. Ancak 1984 sonrası 

dönemde patent korumasının olmaması ise doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarını azaltacaktır. Elde edilen denklemde kısa dönemde anlık 

nedensellik olmadığı için değişkenlerin 6 gecikmeye kadar gecikme değerleri 

modele eklenmiş, anlamsız olan değişkenler modelden sırasıyla çıkarılmıştır. 

lnpatent ve lndthacmi’nin bir gecikmeli değeri anlamsız olmasına rağmen 

modelden çıkarılmamıştır. Çünkü bu iki değişken doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları üzerinde trend etkisi oluşturmaktadır.  

Dış ticaret hacmi ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasında 

istatistiki olarak anlamlı bir ilişki çıkmamıştır. Bunun nedenlerinden biri ülkeye 

gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının iç pazara yönelik olması 

olabilir. Ancak bundan ziyade katsayının anlamsız çıkmasındaki önemli bir 

diğer etken, ülkemizdeki dışa açılma politikalarının 1980'li yıllardan itibaren 

etkilerini göstermeye başlamış olmasıdır. Çünkü 1984 yapısal kırılmayı 

gösteren kukla değişkeni ile dış ticaret hacmi katsayısı ele alınınca %10 

anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Kukla değişken ve dış 

ticaret hacminin çarpımından oluşan katsayı 1984 yılından itibaren (D1984=1) 

dış ticaret hacminin değişkenliğindeki bir artışın doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları girişlerinde bir artışa sebep olacağı şeklinde yorumlanabilir.  

Kısa dönem denklemindeki hata teriminin 0 ile -1 arasında çıkması ve 

%1 anlamlılık düzeyinde anlamlı olması hata düzeltme mekanizmasının 

çalıştığını göstermektedir. Hata düzeltme modeli ile serilerin uzun dönemde 

karşılaştıkları şokların etkisinin geçici olup olmadığı ve şokların ne kadar 

zamanda etkisini yitireceği araştırılmaktadır. Uzun dönem dengesinde meydana 

gelen sapmalar ((1/0.9118)= 1.06) yaklaşık olarak bir yıldan kısa bir süre sonra 

dengeye gelmektedir. 

Özet olarak patent tescilleri kısa dönemde doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları girişini negatif etkilerken, 1984 yılındaki yapısal kırılmanın etkisi 

modele dahil edilince patent tescillerinin doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

üzerindeki etkisi pozitif olmuştur. Dolayısıyla patent tescilleri doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarını olumlu yönde etkilemektedir.  
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4. SONUÇ 

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarını gerçekleştiren çok uluslu şirketlerin yatırım kararlarını etkileyen 

önemli faktörlerden biridir. Ev sahibi ülke ekonomileri açısından da özellikle 

yeni fiziksel yatırım ile gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları büyümeyi 

hızlandıran bir faktördür. Bu çalışmada Türkiye'de 1974-2012 dönem aralığında 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile patentler dolayısıyla fikri ve sınai 

mülkiyet hakları koruma gücü arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığı 

araştırılmıştır. Türkiye için yapısal kırılmaları dikkate alan eşbütünleşme 

yöntemi uygulayarak bu iki değişken arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi bir 

çalışmaya rastlanmadığı için bu çalışmanın bu açıdan önem arz ettiği; literatüre 

bir katkı niteliği taşıdığı düşünülmektedir. 

Gregory-Hansen eşbütünleşme testine göre kırılma yılı 1984 olarak 

belirlenmiştir. Bu kırılma 1984 yılında Türkiye'de doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları ve patent arasında rejim değişikliğine neden olmuştur. 1980 

öncesinde ülke ekonomisi dışa kapalı bir model sergilerken, 1980 sonrasında 

dışa açılma politikalarının etkisi bu iki değişken arasındaki ilişkiye de 

yansımıştır. 1984'den önce doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve patent 

ilişkisi negatif yönlü iken 1984'deki rejim değişikliği ile ilişkinin yönü pozitif 

olmuştur. 1984 öncesi negatif ilişkinin sebebi patent alınma gerekçeleri olarak 

değerlendirilebilir. Yabancıların bir ülkede patent almasının birinci gerekçesi 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları yapma amacı iken, ikincisi ise 

lisanslamadır. Lisanslama ise bir firmanın buluşunu belli bir ücret karşılığında 

başka bir girişimcinin üretmesine izin vermesidir. 1984 öncesinde ülke 

ekonomisindeki politik risk ve belirsizliklerin patent alan yenilikçi yabancıların 

bu patentleri lisanslama için almış olduğunu gösterebilir. Bunun yanında negatif 

etkinin diğer nedeni 1980 öncesi devlet eliyle yaratılmış tekeller ile birlikte 

patent alarak gerçekleştirilen yeni doğrudan yabancı sermaye yatırımların da 

yeni tekeller yaratarak sektöre yeni doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 

girmesini engellemiş olması olabilir. 1984'deki rejim değişikliği ile doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları ve patent ilişkisinin pozitif olması, dışa açık 

politikalar ve özelleştirmelerin etkisi ile ülke ekonomisinin daha rekabete açık 

hale gelmesi ve alınan patentlerin lisanslamadan ziyade kendi üretimini 

gerçekleştirmek için doğrudan yabancı sermaye yatırımı amaçlı olduğunu 

gösterebilir. Bunun dışında bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi ve taklitçiliğin 

artması, yüksek teknolojili doğrudan yabancı sermaye yatırımları için patent 

ihtiyacını arttırmış olabilir. Ayrıca ülkemizin 2000'li yıllarda uluslararası patent 

sözleşmelerine üye olması, fikri ve sınai mülkiyet hakları korumasını arttırması 

bu ilişkinin pozitif olmasının açıklayıcısı olarak değerlendirilebilir. 
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Türkiye'de alınan patentler hala gelişmiş ülkelerin oldukça gerisindedir. 

Bunun en önemli nedeni ise Türkiye'nin halen bilim ve teknoloji alanında 

gelişmiş olan ülkelerle arasındaki teknoloji açığıdır. Ülkemizde patent 

tescillerinin arttırılmasının ve teknolojik gelişimin gerçekleştirilmesinin 

kalkınmamız açısından önem arz ettiği düşünülmektedir. Böylece bir yandan 

ülkenin yüksek katma değerli ürünler üreterek gelişmesi ve dışa bağımlılığının 

azalması sağlanırken diğer yandan özellikle Türkiye’de yurtiçi tasarrufların 

yetersizliği dikkate alındığında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarındaki artış 

ile büyüme sürecine ek bir dinamizm kazandırılabilir. Ancak gerek patent 

sayılarının artması gerekse yenilikçiliğin ortaya konulması kolay ve kısa 

dönemli politikalar değildir. Bunların gerçekleştirilebilmesi için öncelikle 

ülkemizde araştırma-geliştirme harcamalarına daha çok pay ayrılması; eğitime 

verilen önemin artırılarak yaratıcı ve yenilikçi düşünce sisteminin hakim olduğu 

bir insan sermayesinin oluşturulması; yenilik merkezlerinin-teknoparkların 

kurulması ve mevcutların işlevselliklerinin sağlanmasının gerek koşullar olduğu 

öngörülmektedir.  

Ülkelere giren doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının türü ve niteliği 

çok önemlidir. Maalesef ki Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının önemli bir kısmı kahverengi sermayedir. Bir başka deyişle 

genellikle kurulu kapasitenin satın alınması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu 

nedenle Türkiye'de yeşil alan yatırımları ile gelen doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarını arttırmak için teşvikler geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Yetersiz sermaye nedeniyle gerçekleştirilemeyen yatırımlar özellikle Yap-İşlet-

Devret modelleriyle ile yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilip ülkede 

kalıcı bir yatırım oluşturulması sağlanabilir, bunun için ise nitelikli yabancı 

firmalarla işbirliği sözleşmeleri yapılabilir. Fikri ve sınai mülkiyet haklarına 

daha da önem verilip, gerekli kanunların çıkarılması ve uygulama sürecinin iyi 

bir şekilde denetlenmesi; ülkemize giriş yapacak olan teknolojisi yüksek 

yabancı sermayeyi arttırabilir. 
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