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THE IMPORTANCE OF THE SEAS: THE PAST, NOW AND THE FUTURE 

Emre ERDEMİR 

ABSTRACT 

Aware of the increasing political and economic value of the seas, maritime states, as a result of the 

struggle to share the seas that they started right after the end of World War II; not considering their gains 

such as inland waters, territorial waters, adjacent region, continental shelf and exclusive economic zone as 

sufficient; They are oriented under the seabed and glaciers beyond the continental shelf. In this struggle; 

Even the states that do not have a coast have made efforts to gain rights and benefits in the seas. 

Each member of the Republic of Turkey; fully knowing the national and international responsibilities 

and obligations arising from the law, being aware that maritime jurisdiction areas arising from 

international law are not limited to territorial waters; It has to grasp the importance of protecting rights 

and interests concerning maritime law such as continental shelf and exclusive economic zone. 

Turkish Navy today operates in the seas of the world and carries out various duties that can have 

political and legal implications in a wide geography. Besides the military elements; Black Sea seismic 

survey and drilling vessels in recent years in Turkey and in the civilian areas of hydrocarbon exploration 

activities carried out in the Mediterranean shows the importance given to the sea. 

In this conjuncture; every citizen is connected Republic of Turkey through the bond of citizenship in 

this state by state, "Blue Homeland" as having consciousness, our country will enable it to achieve the rights 

and benefits arising from international law to have the infrastructure necessary legal knowledge is in a state 

obligation. In this context, the main research question of the study; The importance will be given to marine 

and maritime obligations specified in accordance with Turkey to discuss how it will impact on the future. 

This work; It aims to reveal the importance of seas and oceans, which are too important for the world 

and humanity to be expressed in words, and to examine the historical process of the Turkish nation's 

maritime history, which has adopted the Anatolian geography, which is a peninsula, to the present day. 

Key Words: Blue Homeland, Seas, Oceans, Turkish Maritime History, Marine 

JEL Code: N4, N5, N7. 
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DENİZLERİN ÖNEMİ GEÇMİŞTE, ŞİMDİ VE GELECEKTE 

 

ÖZET 

Denizlerin artan siyasi ve ekonomik değerinin farkında olan devletler 2.Dünya Savaşı'nın bitiminden 

hemen sonra denizlerin paylaşımı mücadelesi başlamıştır. İç sular, karasuları, bitişik bölge, kıta sahanlığı 

ve münhasır ekonomik bölge gibi kazanımlarını yeterli görmeyerek; kıta sahanlıklarının ötesindeki deniz 

yatağı ve buzulların altına yönelmişlerdir. Bu mücadelede; denize kıyısı olmayan devletler dahi, denizlerde 

hak ve menfaat elde etme çabasına girmişlerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin her ferdi, uluslararası deniz hukukunu ilgilendiren hak ve menfaatlerin 

korunmasının önemini kavramak zorundadır. Bugün Türk Donanması; dünya denizlerinde varlık 

göstermekte, çok geniş bir coğrafyada siyasi ve hukuki sonuçları olabilen çeşitli görevler icra etmektedir. 

Askeri unsurların yanı sıra; son yıllarda sismik araştırma ve sondaj gemileri ile Karadeniz ve Akdeniz'de 

yapılan hidrokarbon arama faaliyetleriyle Türkiye'nin sivil alanda da denizlere verdiği önem 

görülmektedir. Bu konjonktürde; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bu devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan 

her yurttaşın, “Mavi Vatan” bilincine sahip olarak, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve 

menfaatlerini gerçekleştirebilmesini sağlayacak gerekli hukuki bilgi ile altyapıya sahip olması bir 

zorunluluk durumundadır.  

Bu bağlamda çalışmanın temel araştırma sorusu; belirtilen zorunluluk doğrultusunda deniz ve 

denizciliğe verilecek önemin, Türkiye'nin geleceğine nasıl etki edebileceğidir. Belirtilen araştırma 

sorusunun cevaplanması bağlamında; çalışma iki temel hipotez üzerine odaklanmaktadır. Çalışmanın 

hipotezlerinden ilki; dünya ve insanlık açısından önemi kelimelerle ifade edilemeyecek kadar fazla olan 

denizler ile okyanuslara verilecek önem ve bu önem doğrultusunda oluşturulacak politikalar, Türkiye’nin 

denizcileşmesine katkı sağlayacaktır. Diğer hipotez ise dünyanın yaklaşık %70’ini kaplayan denizlerin ve 

okyanusların değerini bilemeyen devletlerin, ülkeler arasında güç mücadelesi içerisinde geri planda 

kalacağı gerçeğidir. Bu gerçek; Türkiye gibi tarihsel süreç içerisinde denizcilikte ilerlemeyi kendisine hedef 

edinmiş olan devletler için de geçerli olmaktadır. Çalışma, yukarıda belirtilen hususlar ışığında bir 

yarımada olan Anadolu coğrafyasını kendisine yurt edinmiş olan Türk milletinin denizcilik tarihinin 

günümüze kadar gelen tarihsel sürecini incelemeyi hedeflemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Mavi Vatan, Denizler, Okyanuslar, Türk Denizcilik Tarihi, Denizcilik. 

JEL Kodu: N4, N5, N7. 
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1. INTRODUCTION 

Aware of the increasing political and economic value of the seas, maritime states, as a result of the 

struggle to share the seas that they started right after the end of World War II; not considering their gains 

such as inland waters, territorial waters, adjacent region, continental shelf and exclusive economic zone as 

sufficient; They are oriented under the seabed and glaciers beyond the continental shelf. In this struggle; 

Even the states that do not have a coast have made efforts to gain rights and benefits in the seas. 

Each member of the Republic of Turkey; fully knowing the national and international responsibilities 

and obligations arising from the law, being aware that maritime jurisdiction areas arising from international 

law are not limited to territorial waters; It has to grasp the importance of protecting rights and interests 

concerning maritime law such as continental shelf and exclusive economic zone. 

Turkish Navy today operates in the seas of the world and carries out various duties that can have 

political and legal implications in a wide geography. Besides the military elements; Black Sea seismic 

survey and drilling vessels in recent years in Turkey and in the civilian areas of hydrocarbon exploration 

activities carried out in the Mediterranean shows the importance given to the sea. 

2. THE IMPORTANCE OF THE SEAS 

2.1. Historical Process 

The Turks, ın the historical process, have always been interested in the seas, they wanted to use the 

existence of the seas to increase their power in every geography they struggled to exist in. The fact that 

Mahmud of Kasgar is included in the Divânu Lügati’t-Turk (El Kaşgari, 2008: 603) and Yusuf Has Hâcib 

(Hacip, 1974: 1140) in his works called Kutadgu Bilig in addition to the words and thoughts about the sea, 

reveals that the Turks are not completely alien to the sea culture. There are records of some Turkish groups 

engaged in shipping in the Caspian Sea and Lake Baikal. The expression ‘’more sea more moray’’ in the 

Oguz Khan Epic expresses the longing and interest of the Turks to the sea (Arat, 1987: 620). Dede Korkut 

Oghuz people used to call the Caspian Sea ‘’Gökçe Deniz’’ since they had not seen a large sea before, and 

they recognized the Black Sea, which they call the sea of Oman, during their raids (Ögel, 1995: 399). In the 

light of the mentioned information, it is seen that the Turks do not live far from the sea. 

Turks have made important gains by dominating the seas in their power struggles with other states in 

the historical process. The Great Seljuks, founded in 1040; 10 years later, they reached Anatolia and 

conquered Oman in 1055 under the leadership of Kavurd, son of Çağrı Bey, who lived in Kirman, today in 

Southern Iran (Merçil, 1989: 11-12). Afşin, who came to Byzantine lands in 1069, became the first Turkish 
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commander to reach the sea. Melikşah, who conquered Antakya in 1087, brought the Great Seljuks to the 

sea. These advances in the seas brought about the domination of Basra in the Euphrates and Tigris rives for 

maritime purposes (Köymen, 1984: 456). 

The dominance of the Turks in the maritime continued in the period of the anatolian Seljuk State. The 

seizure of Alanya at the time of Sinop (1084) in the north, Antalya and Alaaddin Keykubat (1221) showed 

the importance of the power (Özdemir, 2015: 427). During the time of Gıyaseddin Keyhüsrev, the abolition 

of the tax from merchant ships was a valuable development in terms of the advancement of maritime (1207). 

The conquest of Iznik by Suleyman Shah in 1075 and the establishment of a shipyard in Gemlik revealed 

the superiority of the Turks in the seas. In this sense, Seljuk sultans used the title ‘’Sultan-ul Bahrain’’ 

(sultan of two seas) (Merçil, 2007: 36). 

The establishment of the navy by Çaka Bey in 1081 marks a new era in Turkish maritime history 

(Hatipoğlu, 2005: 89). The success of Çaka Bey in the Battle of the Sheep Islands on 19 May 1090 

strengthened Turkish domination in the Aegean Sea, especially in Lesbos and Chios (Naval Forces 

Command, 2014). After Çaka Bey, with the effect of the Crusades, the Turks could not continue their 

success in maritime (Wittek, 1944: 28-31). 

After the collapse of the Anatolian Seljuk State, some frontier principalities were established, 

especially in Western Anatolia. Among these principalities, Karesioğulları, Candaroğulları, 

Saruhanoğulları, Menteşeoğulları and Aydınoğulları came to the fore with important achievements. 

Activities of Aydınoğulları in maritime thanks to the leadership of Umur Bey; between 1334-1338, it was 

revered with great victories against Byzantine, Crusaders and Genoese. During this period, Umut Bey 

captured the coasts of Peloponnese and Rumelia from Rhodes to the Dardanelles (Naval Forces Command, 

2014). 

The Ottoman Empire was able to show the success of the Turks to grow in the seas and become a 

world empire. In the Ottoman times, in 1324, with the support of Mürsel Bey, one of the Karesioğulları, the 

importance of seamanship was started (İnalcık, 2000: 12). This beginning has been the first steps of the 

struggle that will last for many years and the process from the state to the empire. The first shipyard was 

built in the Ottoman Empire in 1327 and the Navy began to be managed by ‘’Derya Beyleri’’ in an 

institutional system. With the title of ‘’Kara’’, Mürsel Bey was the pioneer of the Ottoman naval history 

(Öden, 1999:41). 

The Ottoman Empire, which started to develop in the seas since the end of the 15th century, was able 

to become an unrivaled naval empire by implementing the saying of Barbaros Hayrettin Pasha, ‘’The one 
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who dominates the seas, dominates the world’’ (Kurumahmut ve Yaycı, 2011: 4). This success has revealed 

the fact that the Turks are a nation with a character that can be seafarers if they are well managed and 

directed. It is a historical fact that the Ottoman Empire transformed the Black Sea (Kurumahmut, 2006: 22) 

between 1484 and 1774, and the Aegean Sea between 1669 and 1774 into the Ottoman inland sea and made 

Crete Island the southern outpost of the Dardanelles by experiencing a period of absolute sovereignty in the 

Turkish Straits for nearly three centuries (Kurumahmut ve Başeren, 2004: 5-6). Especially in the Middle 

and Eastern Mediterranean, the Ottoman State, which did not give the right to life for the ships of the non-

covenant states, provided partial sea domination and full sea control in the Mediterranean, reaching out to 

the oceans with the Red Sea and the Persian Gulf and showed a flag and presence in these waters. Especially 

the world map drawn by Piri Reis in 1513 and the great captains such as Oruç Reis, Turgut Reis, Kemal 

Reis, Burak Reis, Kılıç Ali Pasha, Salih Reis, Barbaros Hayrettin Pasha enabled the Ottoman Empire to 

transform into an empire dominating the seas (Ortaylı, 2006: 48). The victory of Battle of Preveza in 1538 

shows the point where the superior success of the Ottomans in the seas came. The conquest of Egypt in 

1517 and thus the policy of opening to the Red Sea increased the Ottoman dominance in the distant seas. In 

the 16th century, supporting and assisting the Aceh and Gujarat Sultanates against the Portuguese developed 

under the leadership of the great admirals such as Seydi Ali Reis. As a result, the 16th century was passed 

as a period in which the Ottoman Empire fulfilled the words of Barbaros Hayrettin Pasha. The importance 

given to the seas and maritime activities in this context have become a state policy in the Ottoman Empire 

(Gülenç, 2009: 130). 

The beginning of the decline of the Ottoman Empire with the 1699 Karlowitz Treaty is actually a 

reflection of the loss of dominance in the seas. European states that wanted to end the Ottoman domination 

of the seas and at the same time develop economically with new trade routes, focused on maritime activities. 

This weight has increased the dominance of European states in the seas with the effect of the advancement 

of technology (Turhan, 1972: 32). Although the Ottomans lost their dominance in the seas, especially in the 

17th century, there were developments in the 18th century that showed that the success of previous periods 

was not possible. There are two reasons for the decline of the Ottoman Empire in maritime: First of these; 

It is because the Ottoman navy could not have the knowledgeable and well-equipped sailors as in the 15th 

and 16th centuries. The other reason is that European states started to use steam engine ships brought by the 

Industrial Revolution in the military field. Due to this situation caused by the aforementioned reasons, the 

Ottomans began to lose their dominance in the seas and also gave the signs of decline (Özdemir: 2012: 323). 

The burning of the Ottoman navy with the Çeşme Raid during the Ottoman-Russian War at the end of the 

18th century ensured Russian supremacy in the Aegean. With the 1774 Küçük Kaynarca Treaty, the 

Ottoman Empire accepted that it was not in its old power in the seas with the sovereignty of the Black Sea. 
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For this reason, Mühendishane-i Bahri Hümayun was established in the sense of institutionalizing maritime 

(1773). It was not possible to eliminate the negative effects of the Çeşme Raid due to the decline of the 

Ottoman Empire. With the Battle of Navarino in 1827, the Ottoman Empire did not have a fleet to resist the 

British, French and Russians. As a result, the Ottoman Empire shrank to the extent that the importance given 

to the sea and maritime decreased, and in this context, it had to return to the Anatolian shores hundreds of 

years later (Bostan: 2006, 12). 

The Turks; they paid a heavy price for neglecting naval power with the loss of blood, land and honor. 

The developments that took place in the Aegean Sea and Aegean Islands during the Tripoli and Balkan Wars 

help to understand the current processes. The wars in question are the sad story of the imprisonment of a 

state that grew up with naval power and its return to the sea. Italian and Greek navies using the Aegean Sea 

as their own inland waters and not encountering any serious resistance; It shows the situation of the Ottoman 

navy. During the invasion of Chios, the Greeks went to the Sığacık coast and gave the instructions to the 

owners to transfer the boats there to Chios and dispatch all the boats around Çeşme to other places; It is one 

of the painful examples that are among the pages of shame in our recent history (Bostan ve Kurumahmut, 

2003: 25). 

The expressions of the naval officer Ali Haydar Emir Alpagut, who is known for his naval history 

research, “The seas are an inexhaustible source of wealth and power. In the nature of the Ottoman nation, 

seafaring may not be. However, it lives in such a country that the country needs to exist with a nation that 

dominates the seas, due to its strategic political and economic situation. Ottoman Turks are doomed to be 

either sailors or shepherds in the hot deserts of their old homeland.’’ (Alpagut, 1913: 168) are meaningful 

and thought-provoking words that were written under the influence of the recent extinction of the Ottoman 

maritime and the identity of the unrivaled naval empire. 

Established after the War of Independence of the Republic of Turkey, there was a need for 

development of new countries to lift moves up in all areas. Maritime, on the other hand, has been one of the 

areas where important moves should be made in this regard. With the Balta Liman Treaty signed in 1838, 

the capitulations given to other European states, especially the British, in the field of trade, and the troubles 

of the Ottoman Navy losing its effectiveness with the raids are among the reasons that brought the empire 

to an end. The sovereignty in the Black Sea, especially with the above-mentioned Kucuk Kaynarca Treaty, 

with the conquest of Istanbul on March 16, 1920 and the loss of the Marmara Sea, caused the domination 

of the seas to come to an end. Republic of Turkey against the bad memories of the historical process, the 

Republican team, especially Gazi Mustafa Kemal Ataturk, have become aware of the importance of 

maritime development. Republic of Turkey's founder Mustafa Kemal Ataturk, on November 1, 1937 stated 
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that Turkey's Grand National Assembly (Parliament) has said in his opening speech. "The most beautiful 

geographical condition is surrounded by sea on three sides, Turkey industry, trade and sport and is the most 

advanced sailors nation's growing ability. We must know how to take advantage of this ability. He said that 

we should think of maritime as the great national ideal of Turkish and achieve it in a short time” (T.B.M.M 

Tutanak Dergisi, 1937). Ataturk importance will be given to the extent to shipping by sea in all areas and 

with this speech has pointed out that Turkey would grow stronger. In line with this sign, it is a necessity to 

continue the great successes in Turkish maritime history today and to understand the importance of sea and 

maritime. In the next part of the study, the current status of the importance of the seas will be examined 

within the framework of the responsibility given by the Turkish maritime history mentioned above. 

2.2. The Importance of The Seas: Current Situation 

Seas and oceans covering 71% of the earth's surface; In addition to its large-capacity transportation 

facilities, rich food and other natural resources, alternative energy resources form the basis of economic 

struggle with the indispensable living space of humanity. The states are in more struggle over the seas whose 

main part is beyond the horizon and cannot be seen with the naked eye, with the effect of the decrease and 

inadequacies in land resources. Large parts of the beyond the horizon, not well known to non-maritime 

states and nations, brought a new power struggle for maritime advancing states. The new trade routes 

discovered by the European states that want to open up to new markets for economic reasons have gained 

importance in reaching distant geographies. Within the framework of this importance, states have also 

experienced some disagreements in terms of using sea areas. In order to overcome these disagreements, it 

has become clear that some regulations must be passed in international law. In this part of the study; Before 

conveying the current state of the importance of the seas; How the conventions of international maritime 

law affect the rights and interests of the states will be discussed. 

The main subject recognized as a right holder in the international community and imposed on them 

is the state. In this context, there are some conditions of being a state. These conditions; The human 

community, the country, is a political government that is not dependent on any other authority. The country 

element of the state; it consists of land and sea countries and the national airspace above them (Pazarcı, 

1996: 6). Jurisdiction of the state in the context of the country of the sea; It consists of inland waters, 

territorial waters, adjacent regions, exclusive economic zone, continental shelf and open seas. There are 

three separate legal regimes for the maritime country, which is subject to the sovereignty of the state. These; 

a) inland waters, territorial waters and archipelago water regime; 

b) the high seas regime; 
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c) the adjacent zone, the continental shelf and the exclusive economic zone where the state has certain 

sovereign lines. Map-1 showing this situation is as follows: 

Map-1. Maritime Jurisdictions and Airspace Boundaries 

 

Determining the borders of the countries of the sea is one of the topics of international law of the sea. 

In the 1930 United Nations La Haye Conference and 1947 United Nations International Law Commission 

meetings, which were held to give a written form to the law of the sea, a general framework could not be 

established. The first regulation on the subject; It was held at the 1958 United Nations First Conference on 

the Law of the Sea. In the Geneva Continental Shelf Convention, which is one of the four conventions 

signed at the end of this conference; The concept of continental shelf refers to the seabed and the bottom of 

the seafloor to a depth of 200 meters adjacent to the shore or beyond that where natural resources can be 

exploited (Toluner, 1996: 55-60). When the differences of opinion between states on territorial waters could 

not be eliminated at the 1960 United Nations Second Maritime Law Conference, as a result of the Third 

Maritime Law Conference held in 1974, the United Nations Convention on the Law of the Sea was signed 

on 10 December 1982. This convention states that the width of the territorial waters of the states, ‘’Each 

state has the right to determine the width of the territorial waters, this width cannot exceed 12 nautical miles 

from the baselines’’ (Kurumahmut ve Yaycı, 2011: 28). In the specified contract, the concept of Exclusive 

Economic Zone has also been included in the determination of maritime jurisdictions. Thus, territorial 

waters and continental shelf were not considered sufficient to limit maritime jurisdiction areas, and the 

Exclusive Economic Zone was also included in the law of the sea. In this sense, the concept of Exclusive 

Economic Zone in the 57th article of the contract; It is defined as "some economic lines to the coastal states 

on the seabed and underground waters of 200 nautical miles wide sea areas starting from the baselines where 

the territorial waters are started to be measured." (UNCLOS, 1982: 44).  

Today advanced maritime states; they do not see the economic, legal and political gains and 

guarantees of the contiguous zone, continental shelf and exclusive economic zone concepts sufficient, and 

they continue their struggle to share the seabed and subsoil beyond 350 nautical miles or 100 nautical miles 



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

9 

 

from 2500 meters depth curves in large ocean areas (Yaycı, 2019: 4). As a result of this struggle, the seas 

and oceans will lose their identity of being the common property of humanity, apart from the restricted 

transportation and freedom of flight, and will present their economic wealth, blessings and abundance to the 

seafarer states that can benefit and operate. 

Maritime is evaluated on 4 elements within the specified points. These elements; transport is energy, 

food and ecology. 

2.3. Transportation 

80% of the world's capitals and approximately 75% of the population live in areas close to the coast. 

When compared to sea transport; rail transport is 3.5 times more expensive, road transport 7 times and air 

transport 22 times more expensive (Kol, 2010: 21). In this sense, 85% of the world's cargoes and 

approximately 97% of petroleum and petroleum derivatives are transported by sea (Kurumahmut ve Yaycı, 

2011: 2).  

More than 70 percent of Turkey's border is surrounded by sea and if more than 50 percent of the 

population into the sea despite living on the shores of the city, according to data from 2017, 6.4 percent and 

sea freight rates, and the sea passenger transport ratio is 0.59 (Republic of Turkey Ministry of Environment 

and Urbanization, 2018). In the context of Turkey's foreign trade; 90 billion dollars, which is 50.9% of the 

exports, and 102 billion dollars, which corresponds to 58% of the imports, are made by sea trade (Republic 

of Turkey Ministry of Commerce, 2020). In terms of the amount of load, based on 2018; 110 million tons 

of Turkey's exports and imports of 218 million tonnes is carried by sea (Republic of Turkey Ministry of 

Transportation and Infrastructure, 2018: 26). The total value of global marine transportation is 9 trillion 

dollars, 15th on the list of the world merchant fleet by Turkey in this context, the country is located 1,56'lik% 

share. According to this; There is a 4-fold difference between the Turkish merchant fleet and Southern 

Cyprus, and an 8-fold difference with Greece (Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, 2018: 25).   

Turkey's best non-availability of the number of vessels in maritime transport are also seen. For 

example, while a boat falls to 40 people in the Netherlands; 2000 people are dropped on a boat in Turkey 

(Gürdeniz, 2020). Similarly, in Turkey's commercial maritime fleet it seems to be in the background. 

Providing significant progress in terms of Turkey's maritime, it is an indispensable necessity. 

2.4. Energy 

20% of the oil produced in the world and 30% of the natural gas is extracted from the seas (Planete 

Energies, 2015). Oil produced from the sea (offshore) in the world is approximately 26 million barrels per 

day; natural gas is at a rate close to 3 trillion cubic meters. With each passing day of technology, these rates 
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will reach 27 billion barrels per day in 2040; In natural gas, it is expected to rise to 5 trillion cubic meters 

(International Energy Agency, 2019).  

2.5. Food 

With the increase in the world population, fish consumption is also increasing. Average per capita 

fish consumption in the world is 19.2 kilograms per year; in the European Union 24 kilograms, while in 

Turkey it is 7.6 kilograms (TÜDAV, 2017: 13). 

2.6.  Ecology 

Global warming and resulting climate change; It causes the melting of the glaciers at the poles. This 

situation; it leads to the emergence of new trade routes due to the rise of sea waters and oceans from their 

levels. Especially the Arctic Region; It has become one of the most important areas of power and sharing 

struggle between states (SIPRI, 2019: 4). 

The Exclusive Economic Zone concept, which was introduced to the literature with the 1982 United 

Nations Convention on the Law of the Sea, gives states important rights and responsibilities in the use of 

living and non-living resources in the sea beds. However, by acting with political purposes, states cause the 

issue to be drawn to different parties in exercising their rights arising from international law. For example, 

Greece uses the "Natura2000" program, initiated by the European Union to protect the environment and 

natural life, completely out of purpose and in line with its own interests (European Commission, 2019). This 

situation; It shows countries that they can follow different strategies and policies under the name of 

environmentalism. 

3. SITUATION ANALYSIS AND CONCLUSION 

Republic of Turkey, where he left the Ottoman state to remain imprisoned in the Anatolian coast has 

largely continued, Turkey is seen not reaching the desired objectives and levels of development of growth 

outside the Navy. Turkish nation; Although it lives in a geography integrated with the sea, it has not become 

a seafaring country. Turkey; it has not yet been able to evaluate the surrounding seas politically, strategically 

and economically at the level it should be, it has not been able to raise a seafaring nation, which it has 

succeeded by considering maritime as the great national ideal of the Turkish.  

As a natural consequence of this situation, Turkey's value added by the sea, constitutes yet very little 

of domestic gross product. In other words, with an inexhaustible wealth and power upstream of the seas and 

oceans, we need to share what it deserves from Turkey and add value to the whole world in terms of the 

services that natural resources as well as offer could receive far too little. Turkish Naval Forces of Turkey's 
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"Blue Homeland" fundamental national interests with protection of rights are continuing in its full capacity. 

However, Turkey does not reach the level required in scientific and technological fields, despite the military 

deterrence may face serious threats in its maritime jurisdiction. Recent developments, especially in the 

Eastern Mediterranean, reveal this reality. 

It is a historical fact that the Anatolian geography, which is a peninsula, does not forgive non-maritime 

states and nations turning their backs to the sea. Literally with the sea turning to face the state and nation if 

sailors with Turkey's possibility that a geopolitical power center the extent of the Turkish nation will give 

importance to the sea and maritime in all areas, is also an undeniable fact that Turkey's progress is possible. 
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WOMEN EMPOWERMENT AND POLITICAL PARTICIPATION IN GHANA 

Mohammed Kamal Alhassan 

 

ABSTRACT 

There is a growing recognition of the key role that women play in the economic and social 

development of a country. More generally, the empowerment of women is seen as the sine qua non to poverty 

alleviation. Unfortunately, women empowerment (WE) and political participation (PP) are entangled with 

a myriad of problems in Ghana and most of these are socio-cultural barriers and generational stereotypes.  

The empowerment of women has become an integral part of us. Therefore, we need to understand the 

processes through which we can ensure WE and their political participation. This stems from the fact that 

in most African countries, women are assigned traditional roles that often relegate them to the background. 

First of all, this study critically examines the problems that serve as a barrier to WE. Moreover, since these 

problems are often socio-cultural in nature, concrete policies and programs are needed to nip them in the 

bud. As a result of this, the study also analyses the government of Ghana's (GOG) policies and programs 

aimed at empowering women and ensuring their participation in political activities. To ensure the success 

of these programs, the GOG designed and executed the same according to the political settlements approach 

(PSA). The study, therefore, examines the PSA and uses qualitative and quantitative methods to analyze 

these policies and programs in Ghana.  In the end, data analysis will prove that these policies were 

successful in ensuring WE and PP. 

Keywords: Women Empowerment, Political Participation, Government, Policies, Institutions. 
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1. INTRODUCTION 

Ghana was one of the first countries to introduce the quota system in the election of parliamentarians 

in 1960. Unfortunately, after so many years women WE and therefore their PP has not been accorded the 

needed push to flourish. Ghana has rectified all International conventions on women and introduced the 

needed policies and programs with the aim of breaking the socio-cultural barriers that impede women 

empowerment (WE) and political participation (PP). 

 According to Awumbila (2001), these programs helped to generate self-confidence in their own 

abilities, enhanced their dignity, and led them actively participate in and contribute effectively to the growth 

and development of their localities (cited in Odame, F.S., 2010: 2).  Although, the 1992 constitution of 

Ghana, states in article 17(2) states that “A person shall not be discriminated against on grounds of gender, 

race, color, ethnic origin, religion, creed or social or economic status. There are still socio-cultural barriers 

that impede WE and PP. There is, therefore, the need to address these barriers and bridge the apparent 

inequalities between men and women. The GOG together with stakeholders, therefore, decided to nip these 

problems in the bud. 

According to Sara Hlupekile Longwe’s framework for women empowerment, women need to be 

taken care of in terms of their welfare. This involves the provision of nutrition, clothes, shelter, and income. 

This is the first step in empowering women. The next step is to provide women with access to land, credit, 

and education. This will take them to the next level of empowerment which is conscientization. At this level, 

women would be aware of the existing inequalities between men and women and therefore motivate them 

to do a lot more and empower themselves. This will help them to become financially independent especially 

from their husbands. The next item on the conceptual framework for WE is participation which then leads 

to control. At the final level, the woman becomes so empowered that she automatically begins to take part 

in political activities and stand for public office. 

2. RESEARCH PROBLEM 

It has been observed that women in African countries are not independent in taking decisions because 

most of them do not have economic sustenance. This is especially true for married women because most of 

them depend entirely on their husbands. As a result of this, they are not empowered and so unable to take 

part in political activities. 
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3. RESEARCH OBJECTIVES 

The specific objectives of this study are: 

• To demystify the concepts of women empowerment and political participation. 

• To analyze Sara Hlupekile's conceptual framework for women empowerment in order to bring to 

bear the socio-cultural barriers to women empowerment and political participation. 

• It also seeks to explore and share Ghana's experience in using the political settlement approach to 

empower women and thereby sensitizing them on their political rights. 

4. RESEARCH QUESTIONS 

 This study seeks to answer the following questions:  

• How are the concepts of WE and PP defined? 

• How does Sara Hlupekile Longwe’s framework for WE apply to Ghana? 

• What policies and programs did Ghana put in place to address the barriers to WE and PP? 

5. SIGNIFICANCE OF THE STUDY 

The implementation of a good and sustainable policy is the sine qua non to the economic growth and 

development of a country. This study is expected to be beneficial to managers, planners, and policymakers 

in their quest to make well-planned and results-oriented policies. One of the numerous problems of African 

countries is the implementation of knee-jerk policies. This research paper would therefore serve as a rallying 

point for policy ideas and implementation strategies. 

6. THEORETICAL FRAMEWORKS 

6.1. Sara Hlupekile Longwe’s Framework for WE 

This study is based on Sara Hlupekile Longwe’s conceptual framework for WE. She is a consultant 

on gender and development based in Lusaka, Zambia. She was a teacher in Zambia and became famous 

when she took the Ministry of Education to court and had judgment in her favor. She was suspended for 

wearing trousers to school and sued the education ministry and won the case. She was the chairperson and 

NGO in Zambia between 1997- 2003.  

She is a consultant for the UN in women's developmental issues. Her theoretical framework is 

important in understanding WE and PP. According to her framework, there are five (5) distinct levels of 

equality: 1. Welfare 2. Access 3. Conscientization 4. Participation, and 5. Control. According to her, each 
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of these levels of equality exists in any social and economic life. However, the level achieved by an 

individual determines the level of empowerment. These levels according to her are hierarchical in that the 

higher one gets to the top the better it will be for the empowerment of that person. This means the degree of 

inequality between men and women reduces as we move higher to the top.  

Figure 1. Above is Sara Hlupekile Longwe's Theoretical for Women Framework Empowerment 

 

Source: Cited In Odame F.S (2010): 5. 

 

6.1.1 Limitations of The Framework 

The framework is not designed to explain why and how a program works. 

It focuses on only three levels of equality namely positive, equal, and negative impact, and neglects      

the success of a policy. 

It does not highlight the importance of feedback on policies to ensure adjustments and review.  
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It neglects the role of government and institutions as the distributor of the national cake and the 

implementors of policies and programs respectfully. 

6.2 THE POLITICAL SETTLEMENTS APPROACH 

The solutions to the limitations of Sara Hlupekile Longwe’s framework for women approach is 

provided by the political settlements approach. This approach was adopted because of two problems: 

 a. Policymakers and planners realized that policies that worked in some places could not work in 

other places. 

 b. They also noted that institutions that were solving problems in some places were not successful in 

other places. 

 According to Khan (2018), every institution has actors who have their own interests and as such, 

they can support programs to ensure success, or oppose the programs which will eventually spell doom for 

the implementation of the program (p.636). Their vested interests should be in conformity with the programs 

to ensure successful implementation. So, for a policy to work in an organization, all the institutions under it 

must coordinate their efforts devoid of personal interests. It was due to the effectiveness of this approach in 

executing policies and programs that the GOG adopted it in consultation with other vested interests. In 

partnership with stakeholders, the GOG implemented policies and programs to empower women and ensure 

their participation in political issues in Ghana. 
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Figure 2. Shows How Political Settlements Work in A Country

 
 

Source: Mustaq H. Khan as cited in Thomas Parks (2010): 7. 

 

According to Khan, M., (2018, p. 637), the interests and responses of all the actors must be aggregated 

to help make the implementation of policies and programs successful. This largely depends on the sharing 

of rewards and remunerations proportionately according to efforts and capabilities.  

In a country, actors include the ruling party or grand coalition in power, traditional rulers, leadership 

circles and political party leaders, prominent senior officials in state institutions (military, bureaucracy), 

business elites, and senior officers of the security. So for a program or policy to work, the ruling class must 

involve all these actors in conceptualization and implementation of the programs. 

7. LITERATURE REVIEW 

This chapter will look at the review of the literature. Literature has been reviewed on definitions for 

the concepts of women empowerment and political participation as well as the socio-cultural barriers 

associated with them. Sara Hlupekile Longwe's framework for women empowerment and the political 

settlements approach to provide the conceptual frameworks for this study. 
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 Literature is also reviewed on the policies and programs implemented by the GOG to break the 

barriers to women empowerment and political participation. According to Musonera and Heshmati (2017), 

for WE to succeed women must be given the opportunity and access to education, employment as well as 

access to information and telecommunication. 

7.1 What is Empowerment? 

The World Bank (2012) defines empowerment as the ability of a person to make informed choices 

from vast options and actions to shape one’s life. Kabeer, N., (1999: 436) on the other hand defines 

empowerment as a process by which those who hitherto could not make independent choices acquire the 

ability to do the same. 

 It is important to note that in each of the definitions of empowerment, the ability to make their own 

decisions and take control of their life. There is an Akan (the dominant Ghanaian language) that “if a woman 

buys a gun, she keeps it in her husband's room".  This explains the negative mentality that most Ghanaians 

had before the intervention by the GOG. Allah Mensah (2003) stresses this point when she agrees that the 

traditions of Ghana place the kitchen as the place for a woman. 

7.2 The Socio-Cultural Barriers to Women Empowerment 

Socio-cultural barriers are defined by the Cambridge English dictionary as the hindrances related to 

the norms, traditions, and way of life of a particular person. In Ghana in particular and Africa in general, 

there exist deep-rooted stereotypes and traditional beliefs that serve as barriers to WE. Some of these are 

explained below: 

Also, gender discrimination is another barrier that impedes women's empowerment in Ghana. 

According to Odame, F.S. (2010: 10) due to economic difficulties some families were forced to decide on 

taking only one child to school. This choice obviously was easy to make because they preferred educating 

boys than the girl child. Such discrimination against the female sex hinders their empowerment. 

Moreover, low levels of education for women also serve as a barrier to their empowerment. Most 

women especially those from rural areas do not go to school and for that matter unable to read and write. 

Allah Mensah (2003: 9) contends that women's' inability to go to school often makes them second-class 

citizens in Ghana in particular and in Africa in general. 

In addition to these, difficulties in accessing capital from the micro-finance companies are an 

impediment to women empowerment. Most women in Ghana are engaged in the informal sector and so need 

capital to either help them buy raw materials or expand their businesses. This is intimated by Abor and 
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Quartey (2010) when they say that financing for small scale enterprises is especially important for the 

development of any country, more so as this sector is the leading provider of employment (Mullineux., 

1997). Unfortunately, these women are often turned-away by micro-financing institutions for their inability 

to provide collateral security. This goes a long way to hinder WE. 

According to Chakrabarti and Biswas (2008), the main causes of inequalities and among these are 

social and economic nature. There is, therefore, the need to work towards arresting these practices through 

policies and help to realize the full potential of women. The need to alleviate the plight of women has been 

an important agenda since the 1950s. According to Mehra (1997), NGOs and other agencies must find ways 

and means to create employment in small and medium enterprises (SME's) and make markets available to 

empower women. 

7.3 What is Political Participation? 

United Nations (UN, 1945) defines PP as the ability of an individual or group of people to take part 

in political activities without any restrictions. 

According to IDEA (2015), women in Ghana face many problems in realizing their political 

participatory goals, and though the constitution of Ghana guarantees equal opportunities for men and 

women. Most women often see politics as a "dirty game" and for that matter an area reserved for men. What 

are then are some of the socio-cultural barriers to women's' PP? 

First of all, one barrier to women’s PP is finance. It is an accepted fact that there is a lot of money 

involved if one wants to for instance stand in primaries. Ohene-Konadu (1999) agrees with this by saying 

that women are often impeded by their inability to obtain funds to enable them to take part in political 

activities (cited in Odame F.S (2010:  9).  

That position is collaborated by Ofei-Aboagye (2004) and Lithur (2004). According to Points (2007), 

the population of Africa is largely rural-based and hence depend on agriculture for sustenance. As a result 

of that, there are fewer opportunities and increase unemployment. This makes poverty widespread and 

endemic. 

Secondly, marriage serves as a barrier to women’s PP. Traditionally, women are homemakers. They 

must cook food, do household chores, and take care of their husbands and children. As a result of this, there 

is often no time to engage in PP. 
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Some Analysts like Amadiume (1987), blame colonialism for relegating women to the background. 

Adepoju (1994) agrees that as a result of the need to work and take care of their families, women are often 

tired to take part in public work. 

Also, one other hindrance to women’s PP is low levels of education. Even though Dr. Kwegyir 

Aggrey said that "if you educate a man, you educate an individual but if you educate a woman, you educate 

a nation", this does not reflect in societies in Ghana. Most women especially those from the countryside are 

not educated and as a result that unable to take part in political activities.  

Finally, traditionally, political activities are viewed as a preserve for men. This is especially true in 

northern Ghana where the majority are Muslims. Overthere, women often do not take part in political 

activities. According to a report by CEDPA, (1997), even those who wish to take part must ask for 

permission to do so from their husbands (cited in Odame F.S, 2010: p.8). Obviously, any man who wishes 

to dominate his wife never approved of her involvement in political activities. As a result of this, the 

participation of women in political activities suffered. 

7.4 Ghana’s Political Settlements Approach (PSA) to WE and PP 

Ghana realized the ever-growing inequality between men and women and decided to arrest the socio-

cultural barriers to WE and PP. The GOG decided to involve all the actors in its political settlements 

approach to WE and PP (Allah-Mensah., 2003). The GOG worked through several ministries including the 

Attorney General (AG) and the Ministry of Education (MOE). The ministries organized and executed the 

needed policies and programs through the political settlements approach. Traditional practices such as 

Trokosi (women enslavement in shrines), female genital mutilation (FGM), domestic violence against 

women, and the tradition of giving tribal marks to babies were banned through legislation. 

Also, traditional rulers and Queen mothers who are the custodians of traditions and norms were also 

involved in the projects and programs (Odame, 2010). Traditional authorities in Ghana had been used during 

British colonial rule in the implementation policies. The institution, therefore, has vast experience in policy 

implementation. It was against this backdrop that the GOG involved them in the political settlements 

approach to empower women in Ghana. 

Furthermore, Ghana's development Partners and Non Governmental Organizations such as the World 

Bank, European Union (EU), The IMF (International Monetary Fund), and other local NGO's such as 

Abantu for development and the 31st December women's' Movement (DWM) were all instrumental in the 

implementation of the projects and programs to ensure WE and PP. 
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Finally, women CEOs and the legal departments of security forces (army, police service, prisons, 

customs, and Fire services were also involved in the drafting of the policies and programs for the settlements 

approach to WE and PP (CEDPA, (1997). 

8. RESEARCH METHODOLOGY 

The study relied on secondary sources and these included data extracted from relevant textbooks, 

newspapers, reports/articles, journals, bulletins, and data obtained from the official website of the GOG and 

other ministries and institutions. 

9. HYPOTHESIS 

The following hypothesis was used in the research paper: 

  Ho: women empowerment leads to political awareness and participation.   

  Ha: Women empowerment does not lead to political awareness and participation.  

The null hypothesis will be accepted if there is a positive correlation between the dependent and 

independent variables that is if WE leads to PP, the null hypothesis will be accepted. On the other hand, we 

will reject the null hypothesis if there is a negative correlation between the independent and dependent 

variables. That is if WE does not lead to PP. 

10. DATA ANALYSIS AND DISCUSSION 

10.1. Gender Discrimination 

Female genital mutilation (FGM) became a second-degree felony and attracted a punishment of three 

(3) years prison term. Female Genital Mutilation is also known as FGM is the cutting of the clitoris of a 

female. It is a custom predominantly practiced in Africa and some parts of the Arab World. The aim is to 

suppress the organism in women and make sex unattractive to them. Most of the women, who go through 

that operation, later have complications during childbirth or even pain when having sex. The GoG, therefore, 

came out with a law to make it a second-degree felony. As a result of this, the incidence of FGM in Ghana 

reduced significantly as illustrated by the graph below. 
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Figure 3. Female Genital Mutilation Prevalence in Ghana 
 

 

 
Source: MICS 

 

From the graph above, the prevalence rate of FGM decreased from 6.4% among the 45-49 age group 

to 1.5% in the 15-19 age group after the legislation making that custom a second-degree felony. 

10.2. The Domestic Violence Law 

In 2007, the GOG introduced the domestic violence act to impose serious punishments on men who 

violently abuse their spouses. The government of Ghana passed the domestic violence act in 2007 to impose 

higher punishment on men who violently abuse their partners.  

Figure 4. Top 5 Domestic Violence Cases in Ghana (2014 - 2016 

 
Source: visualsforgender.com 
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From the above graph, we can see a decrease in domestic violence cases in Ghana after the 

introduction of the domestic violence act in 2007. 

10.3. Encouraging Women and Girl Child Education 

There were deliberate policies and programs to encourage girl child education. The GOG gave 

scholarships to needy girls to enable them to pursue higher education. Moreover, in 2017, the GOG 

introduced free senior high school education in Ghana. This therefore increased female access to education 

significantly. Traditionally, In Ghana, women and the girl child had been relegated to the background and 

had little access to education. The GOG, therefore, introduced policies such as scholarships to the brilliant 

but needy girl, free uniforms and text books, free compulsory basic education, quota systems at the tertiary 

level for admission for women, and free senior high school to give access to education to women and the 

girl child. As a result of these laudable interventions, the ratio of girls to boys in secondary schools and 

tertiary levels of education improved significantly as illustrated by the bar charts below. 

Figure 5. Ghana -Ratio of Girls to Boys in Primary and Secondary Education (2006 - 2018) 
 

 
Source: World Bank 
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Figure 6. Ghana - Ratio of Female to Male Tertiary Enrollment 

 
Source: World Bank 

 

 

10.4. Policies on Capital to Women Cooperatives and Entrepreneurs 

In order to boost the operations of women entrepreneurs, cooperatives, and politicians, policies were 

introduced to enable commercial banks and micro-finance companies to extend credit at low-interest rates 

to them with capital availability, these women were able to increase their outputs and expand their 

businesses. In Africa and Ghana, in particular, women are unable to obtain capital to either open new 

businesses or expand existing ones. Therefore, the policy of GoG to make capital available to women 

entrepreneurs and cooperatives was a relief.  

Figure 7. Ghana - Credit from Micro-Finance Companies to Women Entrepreneurs and 

Cooperatives (1990 - 2005) 
 

 
 

Source: Adapted from economicswebinstitute.org 
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Figure 8. Ghana - Lending to Women Entrepreneurs and Cooperatives as a % of GDP from 1990 – 

2005 

 
 

Source: Adapted from economicswebinstitute.org 

 

10.5 Policies to Increase Women's Political Participation  

Women constitute about 20.3% of parliamentarians in the world and for sub-Saharan Africa, the 

figure is 20.4%. Ghana, therefore, decided to introduce policies and programs aimed at increasing women's 

participation in political affairs at the local, district, and national levels. These policies even though did not 

increase their political participation significantly. The awareness has however been created for the 

participation of women taking part in public affairs.  

Figure 9. Ghana - Women Representation in District Assemblies from 1994 – 2015 

 
 

Source: The Electoral Commission of Ghana 
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Figure 10. Ghana - Number of Seats Held by Female Parliamentarians from 1996 – 2020 

 
Source: indexmundi.com/facts/Ghana 

 

 

11. CORRELATION 

From the data extracted, as women's empowerment increases, women's' participation in political 

activities also increases. There is, therefore, a positive correlation between the independent variable, women 

empowerment, and the dependent variable, which is political participation. We, therefore, accept the null 

hypothesis that women empowerment leads to political participation. As a result of this, we reject the 

alternative hypothesis that women empowerment does not lead to political participation. 

12. SUMMARY OF FINDINGS 

1. Data obtained showed that there were socio-cultural barriers to women empowerment and political 

participation in Ghana.  

2. Also, the data proved that the government of Ghana and stakeholders decided to use well planned 

and meticulously executed policies and programs based on the political settlements approach to nip these 

barriers in the bud. 

3. The policies introduced were aimed at WE and hence PP. Laws against discrimination of women 

and those meant to give women and the girl child access to education were particularly successful. 
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4.  Finally, the data obtained shows that these programs were successful due to improvements in key 

indicators. The data showed an improvement in welfare, access, conscientization, participation, and women 

taking control of public affairs in Ghana. 

13. CONCLUSION 

Based on the research findings the following conclusions were drawn:  

1. There are socio-cultural barriers to women's empowerment and political participation.  

2. Also, women's empowerment leads to political awareness and participation.  

3. The null hypothesis that a woman empowerment leads to political participation is accepted and 

therefore the alternative hypothesis that women empowerment does not lead to political participation is 

rejected. 

14. RECOMMENDATIONS 

Based on the findings of the study the following are recommendations:  

1. Governments and stakeholders should intensify education on women empowerment and political 

participation.  

2. Scholarship schemes should be set-up to facilitate the education of the girl child. 

3. Legal steps should be taken to guarantee the rights of women in the form of enacting affirmative 

action and women-friendly legislation. 
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PUBLIC DEBT, THE EFFECT OF EXTERNAL, DOMESTIC DEBT AND DEBT SERVICE ON 

THE COUNTRY'S ECONOMIC GROWT THE CASE OF ALBANIA 

Elona Fejzaj, Lorenzo Kaloshi 

ABSTRACT 

In this paper, we have chosen to address one of the most problematic elements of our country's 

economy, which is public debt. Effective public debt management is essential for developing a sustainable 

debt portfolio, as it minimizes refinancing risk, exchange rate fluctuations and debt accumulation, which 

can impede economic growth and stability. Prudent use of debt leads to higher economic growth and helps 

the government to meet its social and development objectives. On the other hand, the unsparing level of 

debt coupled with the lack of its prudent management strategy can hurt economic growth. Based on the data 

of the Bank of Albania, the Ministry of Finance and the International Monetary Fund, we have tried  to 

reveal the performance of the level of Public Debt and the problems that arise from its high level. We will 

consider general aspects of debt, government revenues and expenditures, budget deficit and types of lending 

(internal and external). We will further reveal the three ways through which public debt affects the economic 

growth of the country through several "transmission channels", the medium-term strategy of public debt 

management in Albania, the level of external and internal public debt, the cost of debt, solvency and liquidity 

indicators. The period 2000-2019 and macroeconomic indicators over the years of external and internal 

debt, debt service, real economic growth of the country have been studied and the analysis of the work has 

been constructed through a regressive method, simple linear regression. 

Keywords: Debt Service, Domestic Debt,Economic Growth, External Debt, Public Debt 

JEL Classfications: C01, C10, C82  
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1. INTRODUCTION  

The reason why this problematic public debt management has been chosen is to show that if we 

manage to maintain certain levels of acceptable public debt by directing it to fruitful economic destinations, 

we could have a positive result and in terms of overall economic growth. 

In public finance theories, the public debt instrument is seen as an important shock absorber of the 

shock waves brought about by economic crises, but also as a stimulus to development dynamics at the 

moment when society realizes that development potential is at a higher level compared to opportunities. . 

The Albanian scenario refers to this aspect by seeking development dynamics based on internal and external 

debt instruments. But now we are faced with the fact that Albania no longer has the opportunity to increase 

public debt to bring the desired effects of its benefit in terms of economic growth, so what is intended is 

only to try to use it carefully as a shock absorber of the potential crisis. Careful public debt management, as 

a process of establishing and implementing a government debt management strategy, to achieve the required 

amount of financing, ensuring the achievement of its risk and cost objectives, as well as contributing to the 

achievement of an efficient market for government securities, is the most immediate objective. This fact 

emphasizes the need to increase the sensitivity and accountability of all national or international structures, 

both governance and audit, in terms of public debt management issues.  

In economic terms, a detailed audit of public debt identifies the origin of the debt and makes it possible 

to assess the type of debt, whether it was contracted for public service purposes or is the result of speculation 

and corrupt agreements, for political or economic gain. 

Sustainable economic growth is vital for all economies of countries, especially for developing 

countries like Albania which is facing the challenges of macroeconomic and political stability, reducing 

unemployment and membership in the European Union by meeting the 15 conditions set finally. The current 

debt crisis in Europe has undoubtedly raised the attention of many economists to the phenomenon of 

increasing the level of borrowing from many developing or developed countries. Despite the fact that 

Albania, unlike many other developed countries, managed to maintain a level of positive economic growth 

in recent years of about 3-4%, in 2019 it reached a low level of about 2.21% based on the earthquake event 

in November  which led to a failure of the 4% government target. 

Albania has had macroeconomic stability in recent years, but the high level of its government debt is 

seen as quite worrying in the eyes of domestic and foreign economists.  

A further increase in the level of government debt above 60 percent of GDP in 2019, respectively to 

65.8%, which is the limit allowed by the European Union (EU) for countries aspiring to integrate into it, has 
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raised a lot of controversy among policymakers. . This is because most of the short-term public debt in 

Albania means high risk of fiscal financing, while in the medium term, the increase in public debt can also 

damage the prospect of economic growth by narrowing the lending space for the private sector and affecting 

the ability of the government to finance key development projects. 

Economic growth is also a motive of every developing country, which aims to control the budget 

deficit, for which it has to face many challenges.  

2. LITERATURE REVIEW  

Numerous researchers have tried to see the effect of public debt in different countries but also in 

groups with different causal approaches. The main approach to public debt in most studies has been in 

relation to its impact on GDP or economic growth (GDP growth). 

 Studies are oriented to see the impact of total public debt, external debt or domestic debt on the 

country's economic growth or GDP. These approaches have been studied in various countries from countries 

with high debt levels under the assistance of the IMF such as countries labeled HIPC, developing countries, 

up to developed countries. What is striking is that studies often contradict each other in terms of the 

conclusions reached for the  

Same states / groups of states taken in the study, and even for more or less the same periods only as 

a result of the methods that they have been used to draw conclusions. 

 The following is a review of the literature on various studies on the impact of public debt (total, 

external, or internal) on economic growth or GDP. 

The United National University Institute for Economic Research has studied the impact of external 

debt on Kenya's economic growth over the years 1970-1995. They have used a growth equation (growth 

equation) aiming to see the impact of external debt and investment on economic growth and the study has 

revealed a negative impact of external debt of the period, the period with 1 lag lag and services of debt in 

relation to exports (Were, 2001).  

An approach to studying the impact of public debt has been made by Ruth Muinga on the impact of 

external debt on the GDP of the state of Kenya for the years 1970-2010. Through a linear logarithmic 

regression of many variables such as investment, labor force, external debt interest, external debt, debt 

services and inflation, a negative correlation of external debt and its interest to GDP is seen (Muinga, 2012).  
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A similar study was also conducted by the University of Nairobi in November 2013 on the effect of 

external debt on economic growth for the years 1980-2011 and again found a negative effect of 9% for a 

1% increase in debt but with a low solubility about 41% (Mukui 2013). 

A study conducted by Keniatta University for the state of Swazard, another developing country for 

the period 1988-2013, concluded that external debt had no statistically significant effect on economic 

growth, while domestic debt had a positive effect on growth. economic by 3.3% for each increase by 1 unit 

of it (Ntshakala, 2015). 

Similarly, the Institute for Economic Research Slovenia in a study published in May 2014 of 25 EU 

countries for the period 1995-2010 had found a positive effect of debt in the short run on economic growth 

but in the long run debt negatively affected economic growth with 0.1% in old members and 0.038% in new 

members (Mencinger, Aristovnik, Verbic, 2014). 

They had managed to determine the optimal level before the negative effect started where for the old 

members it was 84-90% and for the new members it was 53-54% debt for the level of GDP. 

3. METHODOLOGY AND HYPOTHESIS 

The method of simple linear regression 

In this part of the paper, the analysis will be performed through a simple linear regression with the 

OLS method. The steps to be followed start with the Granger causality test to see the direction of the 

causality between the variables, the second step with building the econometric model, testing the 

coefficients and the global relevance of the model as a whole  

The Granger causality test 

As a start we look at the causality between the variables taken in the study. The four variables taken 

in the study are: real GDP growth, external debt / GDP, domestic debt / GDP and debt service / GDP. By 

performing the causality test, it is seen if the three variables external debt / GDP and internal debt / GDP 

and debt service / GDP can be independent variables and a linear regression can be constructed with the 

dependent variable real GDP growth.  

The hypotheses that arise in this case are: 

H0: Domestic debt / GDP does not cause real GDP growth 

Ha: Domestic debt / GDP causes real GDP growth 
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From the Granger causality test we see that H0 falls down because prob = 0.0025 <0.05 or with an 

explanation of 5% which means that domestic debt causes real GDP growth. 

H0: External debt does not cause real GDP growth 

Ha: External debt causes real GDP growth  

Table 1.Granger Causality Test 

Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 2000- 2019  

Lags: 2   

    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

 Internal Debt on GDP  does not Granger Cause      Real GDP growth  18  4.77101 0.0025 

 Real GDP growth  does not Granger Cause Internal Debt on GDP  1.19159 0.3373 

    

 External Debt on GDP  does not Granger Cause Real GDP growth   18  13.2137 0.00082 

 Real GDP growth  does not Granger Cause External Debt on GDP  0.60002 0.5645 

    

    

 Debt Service on GDP  does not Granger Cause Real GDP growth   18  5.32996 0.0252 

 Real GDP growth  does not Granger Cause  Debt Service on GDP    1.22689 0.3275 

 

As we can see from the table above, external debt  has an influence on GDP since H0 falls down 

because probability  is smaller than 0.05 (0.00082). 

H0: Debt service does not cause real GDP growth 

Ha: Debt service causes real GDP growth 

From the table we see that debt service causes an impact on GDP as hypothesis 0 is rejected since the 

probability is <0.05 respectively 0.0252. 

4. TESTING THE MODEL 

The econometric model of linear regression used in this paper will be with dependent variables real 

GDP growth and three independent variables which are, external debt / GDP and domestic debt / GDP and 

debt service / GDP. Considering the effect that has each of the variables but also their importance, we will 
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try to answer research questions, if external / internal debt and debt service affect the economic growth of 

Albania.The study surveyed the period 2000-2019 of 20 surveys to achieve its goal. 

Y- The dependent variable - GDP real growth  

B1- Constant  

B2-Coefficient near the independent variable  Internal Debt / GDP 

X2- Independent Variable  Internal Debt /GDP 

B3 – Coeffiçient near the independent variable  External Debt / GDP 

X3 – Independent variable External Debt  /GDP 

B4- Coefficient near the independent variable Debt Service / GDP 

X4- Independent Variable Debt Service / GDP 

Table 2. Regresi i Thjeshtë Linear                                                                                                 

The Effect of External and Internal Debt on The Country’s Economic Growth 

Dependent Variable: GDP real growth   

Method: Least Squares   
Sample: 2000- 2019   

Included observations: 20        

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C -0.089336 0.012535 -7.410512 0.0097 

Internal Debt on GDP 0.497484 0.136804 3.636473 0.0024 

External Debt on GDP -0.660033 0.072250 -9.423945 0.0032 

Debt Service on GDP -0.872527 0.430362 -2.027426 0.0608 
     

     
R-squared 0.821251     Mean dependent var 0.043900 

Adjusted R-squared 0.820502     S.D. dependent var 0.020628 

S.E. of regression 0.015635     Akaike info criterion -5.293929 

Sum squared resid 0.003667     Schwarz criterion -5.095099 

Log likelihood 54.29232     Hannan-Quinn criter. -5.260279 

F-statistic 22.53892     Durbin-Watson stat 1.851767 

Prob(F-statistic) 0.000818               

From the data above we can conclude that  our model has the following form:  

Y= -0.089336+ 0.497484X2 – 0.660033X3 -0.872527 X4+ ei 
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Each of the independent variables should be tested for its importance by using two hypothesis : H0 

dhe Ha . 

H0: β2 = 0 which means that  X2  variable is not statistically important  

Ha: β2 ≠ 0 which means that X2   Variable is statistically important   

If we notice from the table above,the probability of  β2 is Prob= 0.0024  which means that is smaller 

than 0.05 , so  H0  is rejected and Ha stands meaning that që  X2 variable (Internal debt /GDP ) is statistically 

important . 

H0: β3 = 0 which means that X3  variable is not statistically important  

Ha: β3 ≠ 0 which means that X3   variable is statistically important   

For  β3 coefficient  we raise the same hypothesis to test its importance  

As we can see from the table, Prob=0.0032<0.05 , which means that H0 is rejected and  Ha stands 

meaning that X3 variable  (External debt /GDP) is statistically important  

H0: β4 = 0 which means that X4 variable is not statistically important  

Ha: β4 ≠ 0 which means that X4 variable is statistically important  

For β4 coefficient  the same hypothesis are raised and its importance is tested .As we can see from 

the table above,Prob=0.0608>0.05 , meaning that  H0 stands and  Ha is not accepted so the X4 variable 

(External debt /GDP) is not statistically important . 

Also after testing the importance of each variable,we should also test the overall importance of the 

model in order to verify if the chosen model is the right one or not.  

Once again this is done by raising two hypothesis :  H0 and  Ha . 

H0: β1= β2 = β3 = β4= 0 (the model is not statistically important) 

Ha: One of the β is not zero (the model is statistically important) 

In this case, the critical Fisher is 22.5>5 meaning that H0  falls  and  Ha stands  , so the model is 

statistically important and appropriate . 

5. INTERPRETATIONS OF THE MODEL 

β1 = 0.49 => Under Ceteris Paribus conditions, if the Internal Debt/GDP grows with  1% then GDP 

real growth grows with 0.49%. 
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β2 = -0.66 => Under Ceteris Paribus conditions ,if External Debt/GDP grows with 1% then GDP real 

growth will drop with  0.66%. 

β3 = -0.87 => Under Ceteris Paribus conditions , if Debt Service /GDP grows with 1% then atëherë 

GDP real growth will drop with  0.87%. 

82% of the variability that is present in GDP real growth  is caused from the independent variables 

that are included in the model and 18% from other variables that are not included in the model but are 

considered in the error term . 

6. CONCLUSIONS   

1. Public debt has its positive sides if used properly and in moderation and well-defined purposes, 

just as it has its negative sides if not used in well-defined economic destinations. 

2. Looking at the performance of economic growth and public debt, it is noticed that the downward 

trend of the economy occurs when the level of public debt is increasing and vice versa. 

3. The transmission channels of the effect of an increase (decrease) of public debt on economic 

growth in the long run were: the net savings channel, the debt service cost channel, and the national 

confidence level channel 

4.  The latest Eurobond issued by the government seems to represent a positive move. 

5.  Albania together with Serbia are among the countries with the highest debt in the Western 

Balkans. 

7. RECCOMANDATIONS  

1.  Increasing the level of public debt above the level of 60 percent for recent years will make 

potential creditors able to re-perceive the risk posed by the country and its bonds, in the context of borrowing 

therefore, the rule revised in June 2016 that the level of debt should decrease annually until it reaches the 

level of 45% should specify a timeline and a well-specified program for each sector to be used this debt. 

2.  The budget deficit is the main cause that directly affects the growth of public debt, because it is 

fully financed by the latter. The best way to reduce the deficit is to increase tax revenues by conducting 

audits or imposing sanctions on all those who evade payment. 
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3. Another recommendation could be a better channeling of funds, which would have a significant 

effect on Albania's economic growth and increase the well-being of all citizens. 

4. Effective investments in infrastructure would create more opportunities for businesses and citizen 

movement, which would bring more profit to businesses, and more revenue to the state budget. 

5. Many other researchers can continue the above analysis, to show the effect of debt on economic 

growth using various empirical models. 
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ÇOKLU BAĞLANTI VE DENGESİZ VERİ DURUMLARINDA CEZALANDIRILMIŞ LOJİSTİK 

REGRESYON YÖNTEMLERİ İÇİN BİR MONTE CARLO SİMÜLASYON ÇALIŞMASI 

Ezgi Nazman 

 

ÖZET 

Cezalandırma çok faydalı bir yaklaşımdır çünkü yanlılığı azaltırken, nadir olaylar veya çoklu 

bağlantı gibi yüksek düzeyde dengesiz yanıt değişkenlerinde parametre tahminine olanak tanır. Bankacılık 

sektöründeki hileli kredi kartı işlemleri veya müşteri kaybı dengesiz veri durumlarına örnek olarak 

verilebilir. En çok olabilirlik tahmin edicisi ile elde edilen parametre tahminlerinin yanlı olduğu ancak 

asimptotik olarak yansız olduğu bilinmektedir. Bu çalışma, kapsamlı bir Monte Carlo simülasyon çalışması 

ile tahmin edilen parametre yanlılığı için Firth'ün lojistik regresyonu, zayıflatılmış Firth'ün lojistik 

regresyonu ve Ridge lojistik regresyon yöntemlerinin performanslarını incelemeyi amaçlamaktadır. İki 

değişkenli ters koşullu normal dağılım yaklaşımı kullanan cezalandırılmış lojistik regresyon modellerinden 

elde edilen çıkarımlar sadece çoklu bağlantı durumu için değil, aynı zamanda bir sayısının sıfırlardan az 

olduğu dengesiz veriler için de araştırılmıştır. Sonuçlar, FLR yönteminin parametre tahmin sapması ve hata 

kareler ortalaması sonuçları açısından, diğerlerinden üstün olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dengesiz Veri, Çoklu Bağlantı, Ters Koşullu Dağılım, Cezalandırılmış Lojistik 

Regresyon. 
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A MONTE CARLO SIMULATION STUDY FOR PENALIZED LOGISTIC REGRESSION 

METHODS IN MULTICOLLINEARITY AND IMBALANCED CASES 

ABSTRACT 

Penalization is a very beneficial approach because it enables parameter estimation in highly 

imbalanced response variables such as rare events or multicollinearity while reducing bias. Fraudulent 

credit card transactions or customer churn in the banking sector can be given as examples for imbalanced 

data cases. It is known that parameter estimates obtaining by the maximum likelihood estimation are biased 

but asymptotically unbiased. This study aims to investigate performances of Firth’s logistic regression, 

weakened Firth’s logistic regression, and Ridge logistic regression in terms of the estimated parameter bias 

with an extensive Monte Carlo simulation study. It is investigated that the inferences from penalized logistic 

regression models using the conditional inverse bivariate normal approach for not only rare events but also 

imbalanced data where the number of ones is less than zeros. The results indicate that the Firth’s logistic 

regression method is superior to others with respect to the parameter estimation bias and root mean squared 

results. 

Keywords: Imbalanced Data, Multicollinearity, Inverse Conditional Distribution, Penalized Logistic 

Regression. 

JEL Codes: C13, C15, C63. 
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1. INTRODUCTION 

A penalization is a beneficial approach because it enables parameter estimation in highly imbalanced 

response variables and/or multicollinearity while reducing bias in estimated parameter (Greenland & 

Mansournia, 2015). A rare event happens when a binary dependent variable has a lot fewer ones than zeros 

(King and Zeng, 2001). Fraudulent credit card transactions or customer churn in the banking sector can be 

given as examples for rare event cases (Chan and Stolfo, 1998).  It is known that a rare event case is a special 

form of imbalanced data case. Bias for an estimator is defined as the difference between the expected value 

of the estimator and the true value of the parameter. Parameter estimation of coefficients in binary Logistic 

Regression (LR) is often calculated using the Maximum Likelihood Estimation (MLE) method. It is known 

that parameter estimates obtaining by ML are biased but asymptotically unbiased (Nemes et al. 2009). In 

rare event cases, MLEs become infinite and parameters can not be exactly estimated (Heinze, 2006). In 

order to eliminate this parameter estimation problem in rare event case, Firth’s Penalized Logistic 

Regression (FLR) method which simultaneously makes parameter estimation possible and removes the first-

order term from the asymptotic bias suggested by (Firth, 1993). A modified penalized likelihood, Weakened 

Firth’s Logistic Regression (WFLR), was presented by (Elgmati et al. 2015). Nevertheless, parameter 

estimations can have large variability when there exists a high correlation among the explanatory variables. 

If there is perfect multicollinearity, the variance is infinite (Lana, 2017). Ridge Regression, which was first 

introduced for linear regression by (Hoerl and Kennard, 1970), one of the simplest and most common 

methods to place constraints on the coefficients and reduce the variance of the estimated parameters. Then, 

Ridge Regression was extended by (Shaefer et al. 1984) and (Shaefer, 1986) for logistic regression and it 

was called Ridge Logistic Regression (RLR). It is also known that the Newton-Raphson algorithm for MLE 

is sensitive to initial parameter values. The true parameter values can be obtained for LR using the 

parameters of inverse conditional distribution based on the obtained distribution assumption in the LR model 

(Day and Kerridge, 1967; Kay and Little, 1987). The major advantage of this approach is to determine the 

variables associated with LR and important information in functional form, selection, or estimation of 

response probabilities of the statistical model (Scrucca and Weisberg, 2004; Bergtold et al. 2010; Bergtold 

and Onukwugha, 2014; Bergtold and Yaeger, 2018). In this study, the different percentages of ones were 

investigated using bivariate inverse conditional normal distribution in terms of the estimated parameter bias 

and Root Mean square Error (RMSE) by conducting a detailed Monte Carlo simulation study. 
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2. METHODOLOGY 

It is better to consider LR model as in Eq. (2.1) (Montgomery, 2013) 

1T

i i iY = +ε , i= ,...,nX β                                                                                                            (2.1) 

where  T

i i1 ik= ,...,X XX , ( )0 1= , ,...,T

kβ β ββ  and ( )1 2

T

n= Y ,Y ,...,YY . The probability of 

occurrence of the event of interest ( ) 1)(i iX P Y = =  is called as response function and given in Eq.(2.2). 
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e
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X β X β
                                                                      (2.2) 

 

The link function that considers logit is shown in Eq. (2.3) (Turner, 2008). In literature, it is assumed 

that link functions provide linearity in explanatory variables as well as in parameters that is known as linear 

predictor. 
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                                                                     (2.3) 

Log-likelihood function of LR is shown in Eq.(2.4) where 𝑌𝑖~𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖(𝜋(𝑋𝑖)). 

 
1
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(2.4) 

Score function to determine MLEs is shown in Eq. (2.5). 
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U Y X X
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= = −






                                                                                                  (2.5) 

FLR is also known as Firth’s penalized likelihood method in the literature. This method enables 

obtaining MLEs in rare event case, while eliminating the first order bias of the parameters, simultaneously 

(Firth, 1993). The new score function of FLR is given in Eq.(2.6).  

( )*( ) U -U =  X Wξ                                                                                            (2.6) 

where ( )
11 2 1 2−

 =H W X X WX X W  is hat matrix and ( )
1

( )
2

i idiag h X
 

= − 
 

W H = . The score 

function of FLR is shown in Eq. (2.7). 
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On the other hand, this modification in the score function is equal to adding the penalized term 

1
log ( )

2
   in the log-likelihood function. From hence, the penalized log-likelihood function is shown in 

Eq. (2.8). 

* 1
( ) ( ) log ( )

2
= +                                                                                                                (2.8) 

Modifying FLR, WFLR method was suggested by (Elgmati et al. 2015) as in Eq. (2.9) 

**( ) ( ) log ( )= +                                                                                                                (2.9) 

In Eq.(2.9),   term, which ranges from 0 to 0.50, is used instead of 1/2 in Firth’s log-likelihood 

function. According to previous studies, the log-likelihood function becomes maximum and enables 

parameter estimations with low bias when is equal to 0.10 (Sun et al. 2011).  

Ridge log-likelihood function, which was suggested by (Le Cessie and van Houwelingen, 1992) to 

overcome multicollinearity, is given in Eq. (2.10):  

ℓ∗∗∗ = ℓ(𝛽) −
1

2
𝛼‖𝛽‖2                                                                                                                  (2.10) 

The 𝛼 term is a tuning parameter with regard to Ridge penalized log-likelihood function. There are 

several calculation formulas on the tuning parameter (Fues, 2015). The formula in Eq. (2.11) that was used 

for the calculation of the tuning parameter for the multicollinearity case in RLR (Shaefer et al. 1984). 

𝛼 =
𝑘

�̂�𝑇�̂�
                                                                                                                                         (2.11) 

3. MONTE CARLO SIMULATION 

It was aimed to observe the effect of different sample sizes, percentages of ones, and correlation rates 

on the bias of considered LR methods using the bivariate inverse conditional normal distribution approach 

in this study. The information about obtaining true parameter values and data generation was therefore given 

in this section. Assume that 𝑓(𝐗\𝑌 = 1)~𝑁𝑘(𝝁1, ∑1) and 𝑓(𝐗\𝑌 = 0)~𝑁𝑘(𝝁0, ∑0) conditional probability 

density functions have a bivariate normal distribution with equal covariance matrix and means and, 

respectively. p represents the probability of 1 given explanatory variable. The cumulative compound logistic 

distribution function, which was suggested by (McSweeney and Schmidt, 1978), is given in Eq. (3.1). 
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Using the logit link function model true parameter values can be obtained as in Eq. (3.2): 
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The parameter estimates become as in Eq. (3.3) using the sample mean and variance-covariance 

matrix. 
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After obtaining true parameter values, explanatory variables were generated considering the 

parameters of bivariate inverse conditional normal distribution considering studies of (Arnold et al. 1999; 

Scrucca and Weisberg, 2004; Bergtold and Onukwugha, 2014). With this purpose, a random sample of the 

dependent Bernoulli random variable was generated of sample size (n). Using the dependent variable as a 

conditioning factor, the explanatory variables were generated using the bivariate normal distribution. The 

sample mean vectors and covariance matrices with regards to explanatory variables were determined for 

0Y =  and 1Y =  as follows: 

                                      𝐗\𝑌 =0  ~ N([
1

1.5
] , [

1 𝜌
𝜌 1

]),          𝐗\𝑌 = 1 ~ N([
2
3

] , [
1 𝜌
𝜌 1

]) 

Sample sizes as 100 and 500, percentages of ones as 10 and 30 were considered. The Monte Carlo 

simulation was conducted using 1000 replications (S). Calculations for all results were computed across the 

average of the replications. Root Mean Square Error (RMSE) is calculated as follow: 

RMSE= ( )
2

1 1

1
ˆ( ) ( )

S n

si si

s i

X X
Sxn = =

−    

The true parameter values, data generation, and all estimations for the simulation study were 

computed using MATLAB R2017b. 

4. RESULTS 

The simulation results were reported in terms of different sample sizes and percentages of ones in 

addition to the average RMSE of predicted probabilities using LR, WFLR, FLR, and RLR methods. The 

calculated true parameters using the inverse conditional distribution were presented in Table 1.   
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Table 1. The True Parameter Values 
 
                                  

Imbalanced rate 10 30 

𝜌 Beta0 Beta1 Beta2 Beta0 Beta1 Beta2 

0.95 -8.3511 -4.3590 5.6410 -7.0011 -4.3590 5.6410 

 

As can be seen in Table 1, the true parameter values of parameters are the same for different 

percentages of ones. However, the true parameter value of intercept changes according to the different 

percentages of ones.   

The estimated parameter bias with related standard error for n=100 and n=500 are given in Table 2 

and Table 3, respectively.   

Table 2.  Estimated Parameter Bias and Related Standard Error for n=100 
 

 

As seen in Table 2, the LR method reveals considerable high bias while penalized LR methods tend 

to calculate parameter estimates closer to the true parameter values in multicollinearity for both sample 

sizes. FLR has the lowest estimated parameter bias in almost all cases. RLR also has a low bias in terms of 

parameter estimates. 

Percentages of ones 10 30 

Methods Beta0 Beta1 Beta2 Beta0 Beta1 Beta2 

LR -1.82935 

(4.06404) 

-0.97542 

(2.84594) 

1.30226 

(3.21038) 

-0.78085 

(1.96979) 

-0.49084 

(1.56223) 

0.63600 

(1.75427) 

WFLR -0.54782 

(2.48959) 

-0.14878 

(1.94867) 

0.22200 

(2.07577) 

-0.24325 

(1.61057) 

-0.06262 

(1.29934) 

0.08341 

(1.42742) 

FLR -0.13656 

(2.15633) 

-0.04224 

(1.75395) 

0.09252 

(1.86443) 

-0.10425 

(1.57135) 

-0.05688 

(1.29446) 

0.07508 

(1.42084) 

RLR -0.62145 

(2.94828) 

-0.14596 

(2.17590) 

0.30266 

(2.4065) 

-0.21006 

(1.71616) 

-0.03433 

(1.38666) 

0.09871 

(1.54036) 
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Table 3. Estimated Parameter Bias And Related Standard Error For N=500 

 

As seen in Table 3, the LR method reveals considerable high bias while penalized LR methods tend 

to calculate parameter estimates closer to the true parameter values in multicollinearity for both sample 

sizes. RLR reveals the lowest bias in parameter estimation when the percentage of ones is 10. On the other 

hand, FLR still has a low bias in parameter estimation. FLR, RLR, and WFLR have respectively the lowest 

bias when the percentage of ones is 30. 

In order evaluate the general performances of the penalized logistic regression models, RMSE results 

are calculated and shown in Table 4. 

Table 4. The Root Mean Squared Error (RMSE) Results 
 

Sample sizes  100                                             500 

Percentages of ones 10 30 10 30 

LR 62.313777 65.018241 28.218175 29.539026 

WFLR 58.498195 64.690708 27.885303 29.512769 

FLR 58.306028 62.790951 27.804807 29.372078 

RLR 60.192888 64.114061 27.971352 29.469323 

 

Evaluating RMSE results, it is seen that FLR is superior to the other methods in multicollinearity and 

imbalanced data cases.  The RMSE of the WFLR is the second least when the percentage of ones is 10 for 

sample size 100. The RMSE of predicted probabilities became more different in the case where the 

percentages of ones were 10 and 30 when the sample size was 100. As it is expected, the RMSE results of 

predicted probabilities decreased for both percentage of ones when the sample size increases. 

Asymptotically, these results became closer when the sample size increased. 

Percentages of ones 10 30 

Methods Beta0 Beta1 Beta2 Beta0 Beta1 Beta2 

LR -0.32801 

(0.95514) 

-0.18635 

(0.77320) 

0.24092 

(0.82181) 

-0.11514 

(0.64204) 

-0.07904 

(0.53703) 

0.09920 

(0.58328) 

WFLR -0.16638 

(0.91357) 

-0.07155 

(0.74579) 

0.09229 

(0.78834) 

-0.03075 

(0.62652) 

-0.00918 

(0.52525) 

0.00876 

(0.56876) 

FLR -0.10446 

(0.90159) 

-0.06255 

(0.74171) 

0.08065 

(0.78350) 

-0.00320 

(0.62332) 

-0.00713 

(0.52454) 

0.00622 

(0.56788) 

            RLR -0.12876 

(0.91791) 

-0.03816 

(0.75027) 

0.06701 

(0.79506) 

-0.00713 

(0.62873) 

0.00965 

(0.52800) 

-0.00412 

(0.57245) 
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5. CONCLUSION 

In this study, inferences were made from the estimated parameter bias of bivariate logistic regression, 

weakened Firth’s logistic regression, Firth’s logistic regression, and ridge logistic regression methods using 

the true parameters of bivariate inverse conditional normal distribution. The penalized LR models were 

investigated using the conditional inverse bivariate normal approach for not only multicollinearity but also 

imbalanced data where the number of ones is less than zeros. The clear differences from these LR methods 

for a small sample. It is seen that the FLR method is superior. As in the studies of Nemes et al. 2019 and 

Bergtol et al. 2018, the larger sample sizes may be required for the MLE to approach asymptotic normality 

when the inverse conditional distribution was bivariate normal. Briefly, the FLR method should be preferred 

in imbalanced and multicollinearity cases for statistical inferences such as confidence intervals or hypothesis 

tests for small samples. In large samples, Firth’s logistic regression, weakened Firth’s logistic regression, 

and ridge logistic regression methods have approximately the same performances in terms of parameter 

estimation and RMSE. The inferences from other penalized LR models which include more than two 

explanatory variables using the parameters of inverse conditional normal and other distributions are still the 

case of future studies. 
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THE UNSC AND THE STRUGGLE FOR POWER AND DOMINANCE 

Mohammed Kamal Alhassan 

ABSTRACT 

 

The United Nations Security Council (UNSC, SC) was established on 24th October 1945 as one of 

the six bodies of the United Nations (UN). Its main mandate is to ensure international peace and security. 

It is comprised of fifteen (15) members: five (5) permanent members (5PMs) and ten (10) non-permanent 

members. First of all, the aim of this paper is to critically examine the operations of the UNSC during the 

cold war. It analyses the role played by the United States of America (US) and the Union of Soviet Socialist 

Republics (USSR) during the cold war. Emphasis will be placed on some of the unilateral decisions taking 

by the two (2) superpowers during that period. Unfortunately, the collapse of the USSR created a unipolar 

world with the US as the only superpower. This paper uses both qualitative and quantitative analysis to 

examine the role played by the US and USSR during that period. Furthermore, the emergence of other 

countries especially China as an economic power has created a multipolar world. As a result of this, 

multilateralism and international cooperation through the UN and other Intergovernmental Organisations 

(IGOs) is the current norm in international relations. Finally, data analysis will prove that the US, Russia, 

and China as members of the 5PMs engage in power struggle and politics at the UNSC to achieve their 

foreign policy objectives. 

Keywords: Bipolar, Unipolar, Unilateral, Multilateral, Veto Power 

JEL Classfications: F50, F53, F55 
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1. INTRODUCTION  

The UNSC or SC is the body responsible for the execution of United Nation’s peace and security 

mandate. The body also helps in harmonizing the actions and foreign policy directions of nations. The 

structure of the SC is an important guide to understanding the procedures in the council. This is mainly due 

to the veto power of the 5PMs: the US, Britain, France, Russia, and China. The aim of this study is to explore 

and analyze the use of this veto power and resolution to promote their interests.   

It is, however, important to note that these vetoes and resolutions which are normally exercised by 

the permanent representations of the 5PMs are informed and shaped by political leaders and governments. 

According to the first image approach, leaders of countries matter as they influence policy decisions on in 

the international scene (Byman and Pollack, 2001, cited in J.P Panda., 2016: 3). For instance, President 

Bush did not believe in multilateralism so all the US decisions during his tenure were unilateral in nature.  

Contrary, President Obama believed in consensus building and that also shaped the US decisions in the SC 

during his office.  

2. THE COLD WAR ERA   

According to Tziampiris (2014), power should be balanced to ensure stability on the international 

scene. According to the balance of power theory, different states will form an alliance to counter the powers 

of dominant power in world affairs (Rambachan, 2013). The cold war started after the end of the Second 

World War as the US and Britain aligned themselves to counter the de facto power of the then USSR and 

its allies in Eastern Europe.   

During the cold war era, there was a balance of power as the two superpowers in the world at that 

time served the interest of peace in the world. According to Wohlforth (1994), the rise in the power of the 

Soviet Union contributed to the cold war as it was against the interests of the US. Each superpower therefore 

served as a check on the other superpower even though sometimes they overlooked each other's 

unilateralism.    

2.1 The USSR war in Afghanistan  

The USSR engaged in a war in Afghanistan from 1979 - 1989 to support a pro-Soviet regime that 

was threatened by anti-communists Muslim guerillas. The SC during that time could not make any 

resolutions to condemn the USSR decision due to its veto power. The USSR's invasion of Afghanistan was 

a unilateral decision to maintain the then socialist Afghan government. According to the Human Rights 

report (1991), the then Afghan government and its Soviet-occupied forces committed so many war crimes.  
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The human fatalities were very high during the USSR war in Afghanistan. It is estimated that during 

the 10-year war, 876,825 Afghans lost their life. This figure was made up of 650,056 males and 227,769 

females (Khalidi, 1991).   

Marek Sliwinski (1989), contends that during this war so many people were decimated. This fact is 

corroborated by Klass (1994). It is therefore clear that the USSR engaged in the Afghan war to demonstrate 

its ability to make unilateral decisions even in the midst of the opposition by the international community. 

The UNSC was not actively concerned with humanitarian issues during the cold war (Weiss, 2004).  

2.2 The US war in Vietnam  

President D. Einsenhorwer of the US sent many American forces to Vietnam to prevent the spread of 

communism. So many American forces and a moderate Ho’s communist forces died during the war. In 

1954, the Geneva conference divided the country into North and South. The SC again failed to adopt a 

resolution to condemn the American invasion and demand immediate withdrawal because of their veto 

power.   

According to a report by BBC, the US Congress gave President Lyndon Johnson the green light to 

engage in the Vietnam War and by 1968, there were about 500,000 American troops involved in the war. 

This war was waged by the US at a cost of US$77 billion per annum.    

Figure 1. The Division of Vietnam into North and South 

 
Source: BBC 
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According to Khan Academy (2020), North Vietnam was supported by China, the former USSR, and 

other known socialist countries. The US public opinion consequently grew against the US government's 

unilateral decision to engage in the war.  

 The Paris Peace Accord was signed by President Richard Nixon on 27th January 1973 to end the 

Vietnam War. The US then withdrew its troops. The North Vietnamese socialist troops then captured South 

Vietnam uniting it into one country with Hanoi as the capital. It must, however, be noted that even though 

Vietnam became a socialist state, the US engagement in the war prevented neighboring countries from 

becoming socialist states.  

3. THE UNIPOLAR WORLD ERA   

According to Morgenthau (1960), the collapse of the Soviet Union resulted in disequilibrium and 

created a unipolar world with the US emerging as the hegemon of the world (cited in Dirzauskaite and 

Cristinel Ilinca., 2017: 21). The creation of one superpower after the collapse of the USSR encouraged 

unilateralism in the decisions of the US in the SC.  

During the unipolar era, the economic and military power gap between the US and the rest of the 

world was too wide (Maher, R. 2011). The US had a GDP of US$ 3 billion which was almost three times 

that of China at that time. The US had a military budget that surpassed that of the rest of the whole world 

put together. According to Haas (2007), even though the US took unilateral decisions during the unipolar 

era, they were necessary. Consequently, Maher, R. (2011) argues that those wars were meant to intervene 

on humanitarian grounds:  

a.Saddam Hussein ordered his troops to invade Kuwait on 2nd August 1990. Even though his decision 

was unilateral, President George W.H. Bush intervened to liberate Kuwait (Gilmore and Caldwell, 2018).   

b. According to Daalder (1998), President Bill Clinton also sent US troops into Bosnia and 

Kosovo in 1995 to stop the bloodshed. This was seen as a unilateral decision by the US and its allies.  

c.The US under President W.H. Bush, invaded Panama, a sovereign state, arrested, tried, and 

sentenced the then Panamanian President Manuel Noriega in 1990 for alleged drug trafficking (BBC, 2019).  

This was seen as a unilateral decision because Panama is a sovereign state.  

4. THE ERA OF MULTILATERALISM AND CONSENSUS BUILDING   

Multilateralism and consensus-building have become the core values of SC. According to the 

Gramscian theories of power, even countries that are superpowers cannot use their military power 

unprovoked to coerce weaker countries. They argue that what is important is consensus building. According 
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to Mirowski Plehwe (2015), the creation of institutions is important and favors a hegemon. The divisions in 

the SC will certainly not bring about war. This is because of the standing orders in the council demand 

cooperation among members. This is mainly due to the need to protect the integrity of states and the dignity 

of human life.  

According to the U.N department of political affairs report (2015) despite two (2) veto votes in 2014, 

the SC has adopted 63 joint resolutions and out of these 60 were unanimous. That is a sign that the 5PMs 

are willing to work together on important issues affecting our planet (cited in Wellensteen and Johannson, 

p.3). The world today is bedeviled with many problems and challenges. As a result, there is a need to 

promote cooperation and consensus-building. There are wars, pandemics, and diseases, conflicts, poverty, 

desertification, global warming, and hunger which should draw the attention of world leaders. 

The process of openness makes subordinate states cooperative and less likely to challenge a 

hegemonic power (cited in Dirzauskaite and Cristinel Ilinca., 2017: 30) and  (Konrad., 2012) the use of 

institutions in shaping policy decisions is important (cited in Dirzauskaite and Cristinel Ilinca., 2017: 33). 

This has become possible due to the emergence of other states and China in particular as an economic power 

mainly due to economic reforms in 1979. China has played a major role in building consensus on the 

international scene. According to Einsiedel, Malone, and Ugarte (2015), Russia’s economic decline meant 

that it over-relied on China for its natural resources needs. Since then, the SC has used multilateralism and 

consensus-building as its core values.  

4.1 The use of veto power  

According to Aljazeera (2012), the use of veto power is the preserve of the 5PMs of the SC and used 

mainly to protect their interests. There is a division in the SC due to the long-standing differences between 

the East and West. The veto powers of France and the UK are mostly used to back US decisions. On the 

other hand, Russia and China jointly cast their vetoes (Dirzauskaite and Cristinel Ilinca., 2017: 3). As China 

is becoming more relevant in international affairs, it has assumed leadership roles at the SC. According to 

J.P Panda (2016: 13), China’s increasing influence means that it has become more pro-active in global 

affairs.  

Table 1. The Use of Veto Power in The UNSC from 1946 – 2017 
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Source: Adapted from research.un.org  

 

From the above table, we can see that Russia has used the veto 106 times as compared to China’s 11 

times. The U.S, UK, and France have also mostly voted en bloc to protect their national interests.  

Table 2.  Some Key UNSC Resolutions and How The US, China, and Russia Voted 
 

 
Source: Adapted from research.un.org  

 

From the above table, the US, China, and Russia have vetoed UNSC resolutions based on their 

perceived national interests. For example, the US always vetoes any resolution discussing the Palestinian 

question. On the other hand, China and Russia have also vetoed resolutions on Syria and Myanmar to protect 

their interests.  

4.2 Peacekeeping Operations  

Peacekeeping is one area that there is cooperation among the members of the SC. The UN often 

engages countries in war prevention and conflict resolutions but when wars break out SC has a mandate to 

keep the peace. The 5PMs have a major role in passing resolutions for peacekeeping operations in conflict 

areas. According to Nadin (2018), it is only peace agreements that can provide peace and security. Therefore 

all parties in a conflict must abide by rules and agreements and also fulfill their obligations.  

The 5PMs of SC is very active in the peacekeeping program of the UN. They also provide equipment 

and logistic support for the troops. Despite these efforts, the SC has failed sometimes to adopt resolutions 

when there is war. The UNSC has provides the basis for UN Peacekeeping. According to the UN report 

(2018), there are presently 13 UN peace keeping operations being coordinated on three continents. Modern 
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peacekeeping operations are designed not only to maintain peace and security but also to encourage political 

efforts, insulate civilians, assist in the disarmament of active combatants; provide the road for elections, 

protect and finally ensure the rule of law. Unfortunately, the SC has failed to adopt a resolution ten times 

out of 25 times that there have been deadly conflicts and civil wars (Morris, J., 2000).   

 

Figure 2. UN Peacekeeping Contributions of The 5pms of The SC 

 
Source: IPI 

 

The graph in figure 2, above shows that the US is the largest contributor to UN peacekeeping 

operations. It also shows the increasing influence and contributions of China in UN peacekeeping from 

2015. 

4.3 Terrorism  

Terrorism is also another area that there is consensus and cooperation among members of the SC. 

According to Ritchie et al (2020), the world focused its attention on terrorism after September 11, 2001. 

This was when terrorists bombed the world trade center and other targets in the US. The 9/11 event in the 

US really shoke the world to the marrow as many people from different countries died during the attack.  

According to the Federal Bureau of Investigations (FBI) report (2002), the attacks on September 11 

reflected a pattern of more indiscriminate targeting by international terrorists. The majority of the 3,000 

victims of the attack were made up of civilians. Moreover, the attack represented a unique case of suicide 

attacks perpetrated by international terrorists in the history of the United States.   

The members of the SC saw this as an affront to civilization and therefore cooperated to nip the 

problem in the bud.   There was fear that repressive states would use the fear of terror as a pretext to crack 
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down on the opposition and separatist groups. Terrorism has really promoted cooperation and consensus 

building in the SC (Einsiedel, V, et al., 2015).  

Figure 3. Terrorist Incidents Worldwide 

 

 
Source: Wlkipedia.com 

 

Figure 3 above, shows the continuous rise in the number of injuries and deaths worldwide during 

terrorist attacks. The deadliest terrorist attacks occurred between 2014 and 2016 according to the graph.  

 4.4 The Responsibility to Protect (R2P)  

The international community has a responsibility to protect innocent civilians and property during 

humanitarian emergencies. This is an area where the 5PMs mostly cooperate. The SC, however, has no legal 

and political obligation to however act as such conflicts are often regarded as internal matters with the 

exception of perceived genocide (Smyser, 2003). The R2P as a principle was adopted after the genocide in 

Rwanda and the Balkans were executed in the 1990s. The international community was deservedly criticized 

for its failure to prevent the atrocities and violations of human rights.  

Kofi Annan, the former UN Secretary-General was very instrumental in the adoption of the principle 

of the R2P. According to the UN report (2006), chapters VI and VIII of the charter states that “... to help 

protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this 

context, we are prepared to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security 

Council”.   

The R2P principle was adopted in 2005 and since then subsequent United Nations Secretary-Generals 

have taken series of measures to promote the principle and supervise its implementation on the ground. The 

R2P principle has been insulated from manipulation by members of the SC especially the 5PMs (Evans and 



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

60 

 

Sahnoun, 2002), as they are required not to use their veto powers in situations of humanitarian emergencies 

and perceived genocide (UN, 2006).  

5. THE NEED FOR SC REFORMS  

Despite all the marvelous achievements of the SC, the body has been criticized by some detractors. 

First of all, they often cite the lack of major reforms since its first meeting on October, 24th 1945. Laurent 

Fabius made a passionate call for reforms in the SC during his speech titled “a call for self-restraint” at the 

UNGA.  According to Jones Von Freiesleben (2008), reforms in the UNSC have been left to the back burner 

because of the lack of progress when it comes up for discussion at the SC.  

In 2013, a call by France for the renouncing of veto powers when it comes to the responsibility to 

protect (R2P) was rejected because it would not serve the interests of the 5PMs. Also, SC is criticized on 

the grounds that the 5PMs are often selective in the application of International law. According to Williams, 

P. D., & Bellamy, A. J. (2005), in their article titled “Libya”, the US unilateral strike on Libya in 1986 was 

selective in nature. Furthermore, Russia’s annexation of Crimea in March 2014 is seen as an affront on the 

sovereignty of Ukraine as well as the unilateral airstrikes by US and UK in Iraq in 2003.  

In other to advance their interests, the 5PMs often disregard international law (Gowan and Brantner, 

2008). For instance, the US has vetoed several resolutions calling on Isreal to stop its genocide in Palestine. 

China on its part blatantly ignores sanctions against Pyongyang and keeps trading with the repressive 

government there. The legitimacy of the SC as a body charged with the peace and security of the world is 

questioned as a result of the inequality and imbalance in its membership (Ciechanski., J., 1994). There is, 

therefore, the need to reform the SC to reflect current political, economic, military and demographic changes 

in our contemporary world (Malik, J.M., 2005).  

5.1 The Politics of SC Reforms  

The need for SC reforms and the withdrawal of veto powers has been considered on several occasions 

but unfortunately, the 5PMs have not agreed on the expansion. According to Morris, J. (2000), the failures 

of the SC in the former Yugoslavia and Rwanda demonstrated limitations in its operations. The group of 

four countries (G4) which consists of Japan, Germany, India, and Brazil have been considered as the likely 

candidates for an expanded SC. According to the UN charter (1945), any expansion of the SC must be 

ratified by the 5PMs.   

The US favors an expanded SC with five more permanent members to include Germany and Japan 

and three other members from Africa, Asia, and Latin America (Richardson, 1997). Unfortunately, 

realistically speaking, Washington does not support Germany’s bid for a permanent SC seat and China 
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opposes Japan and India’s bid (Malik, J.M., 2005). Moreover, China does not support Japan in its bid due 

to historical reasons with Argentina and Mexico likely to oppose Brazil's bid for a permanent SC seat, Also, 

South Africa and Egypt would not support Nigeria’s SC permanent seat ambitions. To make matters worse, 

the majority of UN General Assembly members oppose the creation of any new privileged nations on the 

SC (Morris, J., 2000).  

Technically speaking, the expansion of the SC is possible but the complex and unpredictable nature 

of the interests of the 5PMs makes it unsurmountable, The SC was created to help the 5PMs to advance and 

perpetuate their interests (Russett, B. M., & Hurd, I. 1997). None of the 5PMs is willing to lose their veto 

power status due to their perceived national interests.  

6. CONCLUSION  

It is obvious from what has been discussed in this study so far that the 5PMs in the SC are mainly 

concerned with their own interests. For instance, during the civil war in Sri Lanka, many civilians were 

killed and several properties lost. The Sri Lankan government was not sanctioned for its atrocities. The SC 

did not even call for any meeting to discuss the carnage perpetrated by the Sri Lankan government. SC’s 

selective application of international law and the impunity with which the 5PMs flout international law has 

necessitated the need for reforms. The call to the 5PM’s is for them to see reason in the need to reform the 

SC. We have seen many social, political, economic, military, and demographic changes since the founding 

fathers drafted the SC charter. The call for SC reforms cannot be ignored in our contemporary world. For it 

is only when this is done that the body can truly serve as the preserver of peace and security in the world.  
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THE WORTH AND PLACE OF SOFT POWER IN CHINA’S FOREIGN POLICY 

Wahid Ahmad Bahir Noorzai 

ABSTRACT 

This study aims at explaining and analyzing soft power and public diplomacy in general. Then the 

paper examines the worth and place of soft power in China's foreign policy. Unquestionably, the research 

does not neglect to express important opinions of theorists on soft power. Soft power implies inspiring others 

to fulfill what we desire them to take. The position of soft power in our contemporary world cannot be over-

emphasized. The other term is public diplomacy, which is called to programs generally supported by the 

government. It holds that their objective is to notify or sway public sentiment in other nations. Accordingly, 

soft power is employed extensively by China to achieve its foreign policy objectives. Therefore, China is one 

of those actors whose power's process and rise began years before the end of the Cold War in the 1980s. So 

it attracted the attention of various analysts and commentators.  Also, this study does not neglect the soft 

power tools in China's foreign policy. The Chinese government awards scholarships to many students 

specific to those from developing countries. Chinese clothing, food, and the opening of many learning 

centers for the Chinese language are there for all to see. As a result, the paper uses a qualitative method to 

analyze the effectiveness of China's use of soft power in its foreign policies. A brief attention is on China's 

ties with African countries. These nations recognize China's aid as improvement assistance to them and 

also think that the Chinese are more generous to them than Westerners. In the end, the analysis will prove 

that China's use of soft power is quite effective in achieving its foreign policy objectives. 

Key words: Soft Power, Public Diplomacy, Culture, foreign policies, Confucius Institute,  

JEL Codes: F59. 

 

 

1. INTRODUCTION  

After the period of the Cold War, the international system encountered numerous modifications and 

improvements. The failure of the bipolar order was itself the most significant portion in the expansion of 
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these advancements, which the beginning of all directed to a fundamental shift in the international order. 

With the backdrop of this fundamental shift, the bipolar order specified via the rule of two main actors (the 

US and the SU) has disappeared. Apart from the much-discussed debate over the nature of the post-Cold 

War, the international system from those who believe in a uni-polar structure with the United States' 

hegemony power to proponents a multipolar order view.  There is a consensus, the growth of an immense 

number of new actors in the international arena (Ozsaglama, 2019). 

China is one of those actors whose process of power and rise began years before the end of the Cold 

War in the 1980s. Furthermore, it has attracted the consideration of numerous scientists and investigators. 

The sustainable commercial extension of this country forward with expanding its international renown in 

local, international, and various institutions is one of the most important reasons for this special attention. 

According to China's investigators, the initial article concerning soft power in China was written by Wang 

Honing that who later became a member of China's communist party committee. Wang argues in his article 

published in 1933 that culture is the initial source of the soft power of a state. China's analysts since then 

obeyed this fundamental theory, and also China's leaders given consideration to this theory (Xu, 2015). In 

the meantime, primarily traditional Chinese culture is recognizing as a significant source of the soft power 

of this country. It is based on this hypothesis that an uninterrupted long history, a wide range of traditions, 

symbolic and prehistoric symbols, and works show the long history of this land (Young Nam Cho; Jong Ho 

Jeong, 2008).  

 Several Chinese writings have positive values. Taoism of Traditional Chinese Culture in 

Confucianism, Buddhism, and other classical schools thought. For example, to gain respect through values 

is benevolent rule, peace, and harmony. They discuss that Chinese cultural advantages are harmony. In its 

depth, therefore, is the glamour of Chinese civilization throughout the adolescence of history and 

globalization.  But in practice, the word of soft power has become one of the most general terms in recent 

years. It has become popular among political leaders, academics, Chinese journalists. It is the greatness that 

Chinese rulers have contributed to this idea and brought it into the path of their international politics (Zhao, 

2018). In case, Hu Jintao preceding president of China made it clear in January 2006 that increasing China's 

international's infiltration and position depends on two parts: The first one is hard power, which includes 

economy, knowledge, technology, and defends. The second one is soft power, which means culture. Hu 

meanwhile re-emphasized the Soft Power in the political report of the 17th session of the congress party in 

October 2007 and underlined the necessity for China's soft cultural power to attend national and 

international needs. In likeness with this bias in the world arena, China's soft power has shifted the middle 

of global attention (Wuthnow, 2008). 
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2. CONCEPTUAL FRAMEWORK: SOFT POWER AND PUBLIC DIPLOMACY 

Even so, the understanding of power as the fundamental focus of political disputes and also the 

foremost pillar of political science, as well as international relations, has a very long history. But the soft 

power is a term that has been specifically introduced and perceived as a new concept in the last two decades.  

Joseph Nye that who is known to be the fundamental theorist of soft power in his book (soft power: 

tools of success in international politics), refers that Power in the general knowledge of the expression 

signifies the inclination to change the purpose of others. So, soft power means having the capabilities of 

resources that can affect the results. However, in the erudition time, the delivery of power sources on various 

matters has shifted dramatically. Hence soft power implies inspiring others to fulfill what we desire them to 

take. For that reason, soft power emphasizes the strength to earn the advantages of others. Of course, soft 

power is not exactly like an infiltration because infiltration can also involve Hard Power (threat) or reward. 

But soft power is more than just convincing people or the ability to move people through reasoning (Nye J. 

, 2008). 

 From Nye's point of view, with the advent of the 21st century, as well due to the dynamic reality of 

international politics, the sources of power have furthermore resulted. Therefore, intangible forms of power 

have become more indispensable. The evolution of the bedrock power in international politics has shifted 

Power from its primordial sources. And as well as societies are perceived as potential not solely in words of 

just notable sources but further in the facility to alter the performance of other nations. This skill, after all, 

is called the second quadrant of Power or Soft Power, which is the output and fulfillment of international 

reputation and complicated impact combined with the prosperity of others. The Soft-Power correlated with 

the seizure of the strange distance of the inhabitants of other societies by exhortation, and its goal is not to 

exclude public opinion. In Soft Power, we have to examine how the global review us, therefore not how we 

look at the world (Nye J. , 2004). 

Soft power is primarily based on the ability to shape the preferences of others, which is mainly related 

to tangible and intangible categories such as cultural attractions, personalities, political values, institutions, 

attractive policies, which are considered legitimate. The importance and capability of Soft Power depend 

more on its resources. Contrary to its strength, many of its requisite resources are beyond the control of 

governments. Additionally, their impact is highly dependent on its acceptance by the receiving audience. 

Hard Power is also designated as an existing autonomous of environmental elements whenever Soft Power 

is a combination of both social and environmental phenomena. Additionally, Hard Power impersonates the 

substance property of the player, but soft power upper social property. Hence it can be declared which soft-
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power in connection beside other tools of foreign policy has the most plenty impact on the components of 

national identity. 

 According to Nye, the soft-power of any country originates from three sources: Culture (parts that 

are attractive to others); The political goal:  (while that is related to the principal prospect of inner and outer); 

Foreign order: (while it is accepted a logical and also moralistic) (Nye J. , 2008). 

Since 9/11, Nye has redefined the concept of Power. He argues that successful governments need 

both Hard power and soft power. To express the capability to convince others and the capacity to form their 

long-term stances and preferences. According to him, the security of a country depends as much on victory 

in wars as it rests on success to earn the spirits and thoughts of more characters of other states. Based on 

this, opinions, culture, and also the values of a nation represent a very significant role in helping the partners 

and supporters to attract themselves. However, he implies the limitations of the norm's power. According 

to him, this sort of power can maintain various consequences on the outer order and also that it is difficult 

to adjust to achieve specific results (Nye J. , 2008). 

But another concept that is often discussed alongside soft power and regarded as one of the 

instruments to improve this kind of power is the notion of public diplomacy. According to the prevalent 

definition, public diplomacy is called to programs generally supported by the government. It holds that their 

objective is to notify or sway public sentiment in other nations. Its main tools are text publishing, animation, 

cultural exchanges, radio, television, and cyberspace. A public diplomacy is an earnest form of Advertising 

means the systematic propagation of information to influence public opinion. Public diplomacy includes the 

two dimensions of cultural diplomacy and media / digital diplomacy. Both of which, together with their 

tools and characteristics, shape the totality of public diplomacy. Public diplomacy through activities such 

as publishing books, establishing libraries, broadcasting international radio and television, educational and 

cultural exchange programs, language teaching, art exhibitions, festivals, sending performing and 

performing artists abroad, creating and supporting the organizations' Virtual spaces, e-journals, lectures and 

CDs, seminars and lectures with foreign' businessmen and leading academic figures, film production, 

exchange of professors and students, sending reporters (Nye J. , 2004). 

It is significant to perceive which the sentiment of public diplomacy itself, like a free notion, was 

launched long before the idea of soft power. But now, the two thoughts are generally utilized as wholeness 

to each other. This notion was earliest presented in 1965 by Edmund Gullion. According to Gullion, public 

diplomacy is influenced by the public's attitude on the formation and accomplishment of the global policy 

of states and as well as covers features of world relations and the voice of traditional diplomacy. These 

perspectives are a justification to try to develop public sentiment in other states. The interplay of private 
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associations and interest collections in one nation with comparable associations in another state (J. Cull, 

2006).  

An intermediate expression whose work deals with the subject of communications, including foreign 

diplomats and journalists, And additionally intercultural contact inclinations. The center of public 

diplomacy is the transnational stream of knowledge and as well as impressions (J. Cull, 2006). The concept 

of public diplomacy has evolved since Guillon, and along with practical developments in the field of 

international relations, aspects of it have changed. Public diplomacy, which has traditionally represented the 

government's efforts to influence foreign public opinion within the framework of the principles and 

objectives of its foreign policy. It has now transformed the domain of states, the press, the UN (NGOs), and 

faith-based foundations have enriched active players in this field. 

3. SOFT POWER IN CHINA'S FOREIGN POLICY 

Although China's attentiveness has been rendered to the importance of soft power since Hu's time, 

efforts have intensified since the inauguration of current President Xi Jinping. In October 2011, when Xi 

was preparing to take power, the 17th Central Committee of the Chinese Communist Party devoted one of 

its general meetings to the issue of history. Then, in an ultimate statement disclosed that the alteration of 

the state within one of Socialist Cultural Superpower is one of China's national goals. In 2014, Xi noted in 

the discussion, "Should we extend China's soft power, give a greater perception of the global by practicing 

China and storing various services and Chinese messages." From the inception of the Shi'ite domination, 

China has emanated a sort of discrete ideas to the world. These include (Chinese dream), APD (Asia-Pacific 

dream), SREB (Silk Road Economic Belt), (Twenty-first Century Sea Silk Road), (New Relationship 

between the Big Countries), and many other concepts. Although some see the design of these concepts as 

slogan actions, the reality is that the Chinese government attaches great importance to them (Xu, 2015). 

The meaningful advance in the abundance of articles inscribed in China about soft power in recent 

years is one of the indicators of this attention and importance. From 2000 to 2015, therefore, 1777 articles 

were published by Chinese society. Using the phrase soft power, due to the DB ((CNCI)), it is specified that 

holding the most well-known DB of the Chinese articles. Another indicator is the number of institutions and 

programs that address the issue of soft power, public diplomacy, and also investigators. Thus, Chinese 

government administrators regard them as a tool to promote China's soft power (Ding, 2010). Throughout 

this period, at abruptness, more than twenty centers and institutes have been ascertained inside Chinese 

universities alone. And almost the same number have been activated in government-affiliated non-university 

institutions. Hence, the Chinese government has so far spent hundreds of billions of dollars on improving 

its media as well as advertising capabilities, including expanding China's national television performance. 



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

70 

 

Hold more open events such as the Olympic Games and the Singapore Expo, financing the Confucius 

Institute, hosting several meetings with dozens of world leaders, and other issues. One of the significant 

arguments for consuming this enormous measure of money is its impression on enhancing China's soft 

power (Young Nam Cho; Jong Ho Jeong, 2008). 

3.1 . China Soft Powers Tools 

 There have been several conversations and outlooks on China's soft power sources and instruments 

in the international arena. Some believe that China's development model itself, as a leader that has been able 

to shift the country toward a higher power on the global stage. Thus it has formed an inclination for 

developing nations that will lead them to accept values and patterns. The Chinese have practiced the same 

track by striving. Therefore, there is a consideration of a bright and apprised project through China to 

elaborate its soft power. There is approximately the accord that education is the pillar of China's soft power. 

Since the middle 1990s, China has expanded and also presented plans to promote higher education and 

convert a significant educational strength. In parallel with the development of the academic field in China, 

on the one hand, the attendance of external students to study in China quickened. The Chinese government 

developed programs for teaching the Chinese language and culture in other countries. This responsibility 

was accredited to Confucius Institutions throughout the globe. But while these institutions have cited 

teaching Chinese to non-Chinese as their goal. Some say they also have a political agenda: instilling a more 

loving image of China for the outside world and this aspect helping to develop. The objective of the external 

policy is to marginalize Taiwan's world influence (Pan , 2013). 

3.2. Confucius Institute 

Confucius Institute is a non-profit public education organization affiliated with the Ministry of 

Education of the People's Republic of China. It strives to advance the Chinese language and culture, 

strengthen the teaching of Chinese in various countries, and facilitate cultural exchanges. Although this 

institute sometimes compared with the institutes such as British Consulate or the Goethe-Institute in 

Germany. In contrast to the group, Confucius Institutes operate within existing universities, colleges, and 

high schools and provide them financial resources, teachers, and educational resources. The committee of 

leaders of the institute chose from inside of two parts; The leading staff of the Chinese Communist Party 

and the other is from different ministries. Activities in other countries are such that agreements have been 

signed for cooperation within the Confucius Institute and international educational institutions. It is the 

collective duty of the Confucius Institute and the host institution to finance it (Young Nam Cho; Jong Ho 

Jeong, 2008). 
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Another point mentioned in the discussion of China's soft power resources and tools is the impression 

of the kind and characteristics of the country's international economic intercommunications on the 

expansion of its Soft-Power. This discussion is based on the viewpoint which blending Soft and normalizing 

Power besides powerful economic and financial incentives promotes it. China strives to make economic 

affinities with states. So it makes not inflict any restrictions on liberal conditions. Assuredly, Chinese 

investors, like others, are not seeking guarantees for their capital. But unlike Western capabilities, no one 

requires to set a neo-liberal economic plan. And as well as a liberal-democratic political order is not a 

condition for China to establish an economic relation. That produces vast principles for the growth of China's 

Soft-Power in different countries with Western political and economic values. China's economic extension 

and improvement form are fundamentally attractive to this country; Because it reflects the possibility of 

achieving economic development without surrendering to Western pressures for political liberation (Hunter, 

2009). 

In other words, China is viewed as a type of plausibility for making things uniquely. It should be 

noted that while China's increasing attention to international development and progress, this part is 

something that is extensively praised by every spectators and analyst. There are limitations to China also 

mentioned in the utilize of this expression. Perhaps the most indispensable argument in this idea has been 

made by Joseph Nye, the primary theorist of Soft-Power. He believes that two vital factors are the challenges 

facing China's Soft power development. The initial portion is nationalism. The Chinese Communist Party 

has originated its legitimacy not solely upon economic germination, but also on nationalism. That in itself 

reduces the global inclination to the idea (Chinese dream) proposed by the intention. There is that resort 

nationalism has regulated the accomplishment of policies in the South China Sea and some other regions. 

In application, China's colleagues are distancing themselves from this country. The second limiting factor 

is the Chinese government's reluctance to reduce the censorship of civil society. The Chinese Communist 

Party looks not to confirm the notion, which there are fundamental sources of power are people, the private 

sector, and civil society. But sees the government as a source of this kind of power, and often seeks to 

promote those traditional cultural symbols that trust will be welcomed by the world, so using propaganda 

tools. In contrast, some imply to the fact that such a shift from China's restrictions on the use of soft power 

is a generally Western perception and depends on any region of the world we look at China's behavior and 

policies, it would be different (Zhao, 2018). In this case, Africa's continent is one of the places in which 

there is a definitive and pro-China way. 
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4. THE CHINA SOFT POWER’S POLICY IN AFRICA 

China's ties with African countries, which have been in place since the 1950s in the custom of 

compensation in its enlargement purposes, have paved the way to progress for China's impact on the region. 

These nations recognize China's aid as an improvement help to other advancing countries and also think 

that the Chinese have more regard for them than Westerners. However, it should be noted that the provision 

of financial assistance is not within the framework of China's soft power and is not considered an aspect of 

it. But the continuation of this trend is used as a favorable ground for improving China's reputation in the 

region. Because in the case of this nation, such treatments do not assist the particular economic benefit of 

China and are done charitably with kindness approach. Africa is not the only place where is exists a positive 

attitude towards China. China's soft power in Latin America, Eastern Europe, and parts of Asia, including 

Central Asia, wherever they possess a distinct path to the Western way, either Beijing as a robust economic 

partner or reliable ally also works (Liang, 2012). 

In short, the focus of this view is on the strength of the Chinese soft power that Western commentators 

and analysts imply in their interpretation of China's soft power. That has only ruled in the case of North 

America, Western Europe, and parts of Asia that are dissatisfied or afraid of China. They are analyzed, and 

for the same reason, the conclusion on this basis cannot be correct. Although China's soft power does not 

directly cover the country's economic interactions, the development and continuation of such interventions 

and interactions have been able to create this mentality in many underdeveloped or developing countries, 

which is the opposite. Conventional beliefs, and in particular those promoted by the West. Henceforth 

Chinese goods possess the potential to contend universally. So, China does not pursue any set of earnest 

economic imperialism. Additionally, as perceived, the development of economic ties with China increases 

Iqbal's pattern of economic advancement, which has become a significant aspect of China's global soft 

power (Ding, 2010). 

5. CONCLUSION  

The use of soft power as a vast tool for success in the international arena (as Joseph Nye mentions it) 

has been the focus of various countries, especially the great powers, since the beginning of the new century. 

Therefore, the process of its all-round growth and development has coincided with the spread of this 

concept. Hence, its use has been earnest put on the order of the day. Beijing has been paying close attention 

to this concept and its development tools since the time of former President Jinta and Xi Jinping's era. The 

current president of the country has been taken more seriously and systematized. In this direction, the 

different paths that China has taken in recent decades to grow and develop economically also the nature and 

type of commercial links of this country such a part in promoting the attraction of entire advancing countries 
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to Beijing. Thus, the teaching of Chinese and efforts to develop cultural connections with the other states 

have been on the program of Chinese international orders like a remarkable tool for the deliberate and 

conscious advancement of soft power. China's ties with African countries, which have been in place since 

the 1950s in the custom of compensation in its enlargement purposes, have paved the way to progress for 

China's impact on the region. These nations recognize China's aid as an improvement help to other 

advancing countries and also think that the Chinese have more regard for them than Westerners. Africa is 

not the only place where is exists a positive attitude towards China. China's soft power in Latin America, 

Eastern Europe, and parts of Asia, including Central Asia. So wherever they possess a distinct path to the 

Western way, either Beijing as a reliable economic partner or reliable ally, it also works. 
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ANALYZING THE UNITED STATES AND THE TALIBAN PEACE AGREEMENT 

Wahid Ahmad Bahir Noorzai 

ABSTRACT 

This study examines the USA-Taliban peace deal, which took place on 29th February 2020 in Doha, 

Qatar. The study does not neglect to point out some implications of the withdrawal of the American forces 

and its allies from Afghanistan. After nearly two years’ negotiations, the US and Taliban signed a document, 

which has included some obligations for both sides. First of all, the study critically analyses that document 

and its implications on a lasting peace in Afghanistan. Therefore, The USA-Taliban peace agreement 

revealed that the United States failed towards terrorism with a lot of casualties and expenses. This 

agreement has different aspects that will be able to shift the situation, particularly either in Afghanistan and 

America, and also some other countries that tie to the conflict of Afghanistan. Unfortunately, it should be 

noted that the US-Taliban settlement means that the USA has accepted a terrorist group as a creditable 

group. So it can be another reason for other terrorist groups around the world to be intense and persistent 

in their demands. So this has the effect of pushing a powerful country like the United States to use 

negotiations in its dealings with perceived terrorist groups around the world. The paper strives to discuss 

the issue of Taliban prisoners released by the government of Afghanistan. Finally, the study uses the 

qualitative method of analysis to ascertain if there has been a lasting peace in Afghanistan after the signing 

of that agreement. In the end, the examination will show that the peace agreement between the USA and the 

Taliban has not translated into lasting peace and security in that country.  

Key Words: USA, Taliban, Peace, Terrorism, Negotiation 
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1. INTRODUCTION 

The United States and the Islamic Emirates of Taliban contentious issues return to 2001, when the 

Taliban group had some attacks on crucial parts of the US. Following to this assault, which produced chaos 

and caused to kill more than three thousand people and wounded a lot of people in the country. At that time, 

the USA conducted some invasion in different parts of Afghanistan, as a final point led to the collapse of 

the Taliban Islamic Emirates (Ryan, October 1, 2004). After the United States invasion in Afghanistan, 

which led to commenced a new government that covered all ethnicities of Afghanistan. At first, the situation 

was going well, but after a short time, the situation changed, meanwhile, the Taliban were attacking in cities 

and were killing oppressed people and they have continued this condition up to now. The Afghan 

government and its allies have involved with robust and unsafe terrorism Since 2001.  The U.S. and also its 

partners have grappled for a long-drawn period with terrible terrorism in Afghanistan.  

 In this battle, Afghanistan people have had more casualties than others involved in the war. A UN 

report in February 2019 said that more than 32,000 civilians had died (BBC, 29 February 2019), and 42,000 

resistance fighters have killed during the war period ( Crawford, Human Cost of the Post-9/11 Wars:, 2018). 

Furthermore, a lot of people lost their members of the body in the war, for example, leg, hand, eyes, and 

more than 2.5 million people immigrated by cause of war (UNHCR, 2018). Therefore, reduction of the 

economy is another concern which indicates approximately fifty percent of all population live under the 

poverty edge, which defines they don't retain their three-time meals for feeding ( Chaudhuri, 2018). The 

Afghanistan government has strived to bring peace in-country for several times. So, it has provided a number 

of connections and summits with the Taliban Since 2001, but could not succeed during that time. Eventually, 

the U.S. becomes exhausted of this endless war, later attempted to start a negotiation and direct talks with 

the Taliban representatives in Doha in 2018. The discussion extended eighteen months, which includes some 

disruptions during talks. Once the negotiation is suspended for a short-tempered time by U.S. President 

Donald Trump, because of hacking numbers U.S armed troops in Afghanistan. Finally, on 29th February 

2020, the negotiation concluded in four pages and signed by two-sides in Doha, Qatar (Ari Heistein, Eldad 

Shavit, and Daniel Shapiro, March 8, 2020).  

           The materials of this agreement comprise some commitment that relates to two-sides of 

negotiators. The settlement documents include four parts. Overall of these four sections as follows: The 

American all troops and its partners will withdraw from Afghanistan within fourteen (14) months. That 

fourteen-month is also dividing into two stages in the initial stage the American forces its allies and coalition 

partners will reduce to 8600 troops within 135 days then other American forces, its allies, and partners will 

be leaving Afghanistan within 9.5 months. The other deal is the Taliban's five thousand (5000) prisoners 
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will release from jails of different parts of Afghanistan up to 10 March 2020, and this action leads to create 

a background for intra-Afghans talks after 10 March 2020. Taliban also must release nearly one thousand 

(1000) prisoners, that have been hostage by them (Cordesman, Anthony H. and Hwang, Grace, 1/5/2020). 

Another indispensable issue which accepted by two-sides is that the Taliban Islamic Emirate will not have 

any movement to destroy the U.S. and its collaborators in the future. The U.S and its co-workers will invent 

a space for intra-Afghan peace discussions to create peace as soon as in Afghanistan. Therefore, the U.S 

administration and Taliban ultimately got at a settlement, which indicates the United States has failed in a 

twenty-year war. The winning rival is the Taliban because they understood about the U.S strategy that they 

will abandon Afghanistan. Hence, they stayed on their demands. That was the reason they gained more extra 

privileges in the summits. The defeated party is the Afghanistan government, which feels left by its partner. 

The agreement papers include three parts, the implementation of one-part paves ways for other sections.  

 Some important issues that Afghanistan people concern with them, as follows: What will be the 

aftermath of U.S. peace deal with the Taliban? 20years, Afghanistan and its allies' achievement in different 

parts of activities as democracy, the infrastructure of government, human rights, women's rights, education, 

so far will be respect and remain by this group?  Are five thousand prisoners of the Taliban after release can 

be a threat to society?  

2. A BRIEF LITERATURE REVIEW OF PEACE PROCESS 

The United States’ several administrations have had many summits with the Taliban since late 1990. 

Ere 9/11, the two meaningful offers of the U.S from the Taliban were: first taking some security measures 

for the United States oil companies to access the oil and gas resources of South Asia. The second was the 

ousting of the Al-Qaeda group from the Afghanistan territory. Whereas the Taliban group also requested to 

accredit their government in Afghanistan ( Crawford, Human Cost of the Post-9/11 Wars:, 2018). 

According to Crawford in his research (Just War Theory and the U.S. Counterterror War, 2004) The 

Bush administration implemented the ''capture and kill'' strategy against the Taliban after 9/11. While at the 

same moment supporting a link with the moderate-elements of Taliban leadership, who then became the 

Taliban group negotiators with the American, specifically within the Trump administration. That was an 

incompatible method to relinquish a battle solution in the region (Crawford, Just War Theory and the U.S. 

Counterterror War, 09 January 2004).  

David Nakamura and Abby Phillip pointed out in their research (Trump announces new strategy for 

Afghanistan that calls for a troops increase in 2017) that the Obama administration was focusing more on 

its peace strategy, which subsequently built the base of negotiating with United States-Taliban talks in Doha, 
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Qatar. The Obama peace-strategy concentrating was to utilize military rise to force moderate-elements of 

the Taliban for coming to the negotiating table. This strategy also was not a reliable method to make peace 

in Afghanistan, because it attention was more on military force, which caused a lot of civilian casualties ( 

Indurthy, 2011). Trump's government is higher concentrated on the departure of American forces from all 

bases of Afghanistan by or sans a peace deal. For this reason, they hurried to achieve a deal with a terrorist 

group because their benefit finished within this region so they don’t care about the future of this country 

(David Nakamura and Abby Phillip, 2017). 

3. ANALYZING THE US AND THE TALIBAN PEACE DEAL DOCUMENTS: FIRST SECTION 

OF DEAL 

In the beginning part of the deal, the US troops, its allies, and coalition partners will withdraw from 

five bases of Afghanistan within fourteen months. It is including two stages: American troops will reduce 

8600 force within 135 days, the second stage concluding with eliminating of all international force within 

fourteen months, it consists of non-diplomatic civilian personnel, private security contractors, military 

trainers, advice-givers, and supporting services. There are some postulates by the departure of all 

international powers from Afghanistan (Washington, 2020). 

3.1 . The Aftermath of U.S. Agreement with the Taliban 

 Identifying a terrorist association can encourage other terrorist groups. Because they achieve an 

idea, like that, if they create an extremist group and continued to reach a position which is known as an 

authentic group by other countries, at least, their group will be recognized as a legal group by international 

countries. For instance, the Taliban group that identified as a legitimate group via a hegemonic power can 

create chaos in parts of conflict towards terrorism (Mashal, 2020). 

 This will form a retardation in the manner of democracy in Afghanistan. Because of the Taliban 

group does not faith democracy. When the United States as an international hegemony makes peace with a 

terrorist group, who follow an extremist idea, also undergoes a title which calls Islamic Emirate, so its 

meaning is obvious to understand, Emirate vis-a-vis Republic. Perhaps this matter cannot entirely lead to 

cut off the process of democracy, but there is no doubt to slow down the process of making Afghan’ society 

democratic (Cordesman, Anthony H. and Hwang, Grace, 1/5/2020). 

 If the U.S. peace tries with the Taliban, is defined as the U.S leaving off all cares of Afghanistan, 

so there is no suspicion that the Taliban group will hold Afghanistan power in the future. 

 If the United States peace deal with the Taliban means a lack of any intervention amid the Islamic 

Republic of Afghanistan and the Islamic Emirate of Taliban, it also is regarded as the ended deadline of the 
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presence of Americans in Afghanistan. Then, this matter can undoubtedly be a background for the regional 

countries to intervene Afghanistan's internal issues, and perhaps country be witness another civil war (Ari 

Heistein, Eldad Shavit, and Daniel Shapiro, March 8, 2020).  

 The primary distinguished problem by the elimination of foreign armies from Afghanistan is the 

government of this country cannot control its territory and boundaries with its neighbors.  

 The Afghanistan location is a strategic place for hegemonic countries, so they following their 

interests and benefits in Afghanistan. 

 The removal of whole international troops completely of Afghanistan can commence to the other 

civil war, which the people of this country have endured for a long-drawn period in past. The probability of 

civil war is too much because when foreign troops give up, this matter can create some chaos and disturbance 

in the state-apparatus thorough of Afghanistan. The result is the production of expanded extremist 

associations is very. Because of various decades, this country detained a foster of revolutionaries. 

Consequently, there is no guarantee for planning new fundamental groups in destiny (Olsen, 2020). 

3.2 . Consequences of Releasing the Taliban Prisoners 

The other deal that mentioned in the first section is the Taliban's 5000 prisoners release from jails of 

Afghanistan up to 10 March 2020. This action leads to create a background for intra-Afghans talks after 10 

March 2020. Taliban also must release nearly 1000 prisoners, that have been hostage by them. Releasing of 

two-sides hostages is done with a long period of time debating. Therefore, currently two-sides are in 

negotiation in Doha, Qatar (Washington, 2020).  

We can divide the Taliban who released in various classes. 

▪ The Taliban, that stayed at the rise of the association and also maintained ties with some 

international intelligence agencies. 

▪ The Taliban, who performed the function of the promoters for giving vitality and motivation for the 

low category of Taliban''(the expanders of radical view)''. 

▪ A gathering that associated beside the Taliban group for the reason of their gains, and violated al-

Abdi’s rights in Afghanistan. 

▪ The Taliban infantry that worked for gaining low money. 
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The first three types mentioned above released Taliban just basis on U.S.-Taliban agreement, without 

any legal mechanism, undoubtedly paved the way for more spreading war in Afghanistan. As we evident 

that war is more intensified after releasing these prisoners.  

The first type, they have grown in external agency skirts and having some commitment to them, 

succeeding they must accept and also run for their goals. So, there is no suspicion that even after liberate, 

they do not leave off relations with foreign agencies.   

The second type, are the supporters of a radical and extremist idea, who believe in per insight to their 

rightful, and also there is no pledge that they will reconstruct their minds. 

The third type, those who joined with the Taliban just for their benefits they killed people already, 

for this reason, they connected with the Taliban till not murder by the victim family. They molested al-

Abdi’s benefits in Afghanistan. This group cannot cut off their connections with terrorists. Although, they 

released from the prison, but they have blended with other groups again and they are handy to formulate a 

threat to society. 

The fourth type, Taliban soldiers, who work for low money, in my opinion, this type of Taliban can 

make a low threat to society than others. 

4. SECOND SECTION OF AGREEMENT: THE TALIBAN RELATIONS WITH TERRORISTS 

GROUP 

In the second section of the deal, concentrating on the Taliban group commitments that they must do 

or avoid. Hence, the Taliban must prevent having any connection with other terrorist groups who can convert 

big intimidation to the U.S. and its allies, from Afghanistan land in eternity. Another precondition for the 

Taliban in the agreement papers is that If emerges any radical movement in the land of Afghanistan versus 

the United States and its allies, thus the Taliban Emirate must collaborate with the U.S. its associates for 

annihilating terrorist collection for more movement in the forecast (Olsen, 2020). 

There are some assumptions about disconnecting relations with other extremist groups. 

➢ The Taliban group has common believes with Islamic extremists, so they cannot cut off their 

connection with terrorist groups. 

➢ The Taliban ties with the regional counties are other concerns, because of the regional states have 

supported terrorism for a long time, for reaching to their benefits and interest. 

➢ Unemployment is also a significant issue, so with the integration of the Taliban, approximately 

seventy thousand members Taliban with their families coming into the society and they will enter the labor 
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market, so it can create some chaos for the Afghan government (Ari Heistein, Eldad Shavit, and Daniel 

Shapiro, March 8, 2020). 

The Taliban also is not a single group, they divide into two major parts, local Taliban, and typically 

or internal Taliban.  

• The local Taliban formed by various groups covering the following groups: Al-Qaeda, Haqqani, 

and other small parties. Al-Qaeda is the most prominent and more efficient body than other groups. On 11 

September 2001 attack on American was planned by this group, which headed by Osama bin Laden. The 

local Taliban is very terrible for all regional actors also even could be an immense threaten to other 

continents because terrorism does not recognize boundaries, so it is an international intimidation.  

• The second group is a typical or internal Taliban which distributing into two parts as radical, and 

puppet, and both bands supporting by several countries. This kind of Taliban takes power and upholds from 

other countries like Pakistan and Iran. 

5. THIRD SECTION OF DEAL: POSITIVE RELATIONS WITH NEW SETTLEMENT-

GOVERNMENT 

In the third part of the agreement, focus is more on the positive relationship among the United States 

and Islamic Emirate of Afghanistan which is not admitted by the United States as a state and is known as 

the Taliban. So the underlying theme is about creating new post-settlement Afghan Islamic government as 

recognized by intra-Afghan dialogue, that means the United States will not endorse the new post-settlement 

Afghan government, but on one condition the consensus of both sides include Afghanistan government and 

Taliban Emirate, and will support re-constructions a new government. The United States also highlighting 

that will have a positive relationship with new post-government in parts of economic cooperation, upgrade 

of the military after creating new post-government. It also commits that will not interfere in the sphere of 

domestic activities (Welna, 2020).  

6. CONCLUSION 

After near to twenty years’ war in Afghanistan, the US came tired and realized that this war will never 

finish with the U.S. success. Therefore, it began negotiations with the Taliban group at the beginning of 

2018. The negotiations continued between two sides around two years and finally, they became to conclude 

the negotiation in four pages. So, the deal document signed by two sides in Doha, Qatar. The contract 

contains many dedications for two contestants. The aftermath of this deal seems to be very ambiguous for 

some reasons. Distinguishing a terrorist association by the USA. The retardation in the manner of democracy 

in Afghanistan, Because the Taliban association does not believe in democracy. The Taliban common 
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believes and relation with Islamic extremist. The Taliban relations with regional countries. The releasing 

five thousand Taliban prisoners. The intra-Afghan new settlement-government which will be made, and also 

some other concerns will be numerous intimidation for Afghanistan security, US and even world because 

there is no trust on the terrorist groups. 
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THE TRADING STRATEGIES OF SOCIAL TRADERS 

Zdravko Tretinjak
 

ABSTRACT 

The aim of this study was to examine existing interviews conducted by a social trading platform with 

its social traders. As a signal provider, social traders influence investors who act as signal followers on a 

social trading platform. Qualtitative research was used to gather personal and professional information 

about the social traders. The sample consisted of 84 social trader interviews on one social trading platform. 

Social traders are asked about their background there. The use of an interview guide ensures the quality of 

the analysis. The social traders reveal something from their private lives, e.g. the profession exercised. 

Finally, you disclose information that relates to trading in securities. You can find out why these social 

traders came to trade, why they chose this social trading platform or what their trading strategy is. Advice 

to beginners and recommended books also provide further information on social traders. The research 

results of this study showed why social traders publish their trading strategies on a social trading platform. 

In times of influence marketing, this distribution channel can be quite exciting. This study will make an 

additional contribution to the studies on the young topic of social trading. 

Keywords: Social Trading, Social Investing, Social Influence, Behavioral Finance 
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1. INTRODUCTION  

The Germans are deeply ingrained in the conviction that it is morally right to save money and avoid 

debt. German households save about 10 per cent of their disposable income (Buck, 2018). This is twice as 

much as the average EU or American. It is more than a simple financial strategy. There is a protestant 

tradition of saving and restraint. Thrift means renunciation of present satisfaction. The Germans think they 

need to prepare for every eventuality, that bad things can hit them and that they need to be ready for that. 

Therefore, savings are not only made for old-age provision, but also for unforeseen events or targeted 

acquisitions. 

Traditionally, the monetary assets of the German population were saved in term deposits, life 

insurance, Federal savings notes or savings contracts. As a consequence of the global financial crisis of 

2007 and 2008, the European Central Bank (ECB) interest rate has been lowered further and further. The 

European debt crisis in 2010 also made it necessary to stabilize the southern European debt states by keeping 

ECB interest rate low. The interest on German savings has declined accordingly. Since the European Central 

Bank keeps interest rates low, the tabloid press howls that German savers are being robbed. The Germans 

were suddenly sitting in the interest rate trap (Sauren, 2015). 

The millennium was greeted not only with the dot-com bubble, which was considered a speculative 

bubble for new economy companies and where private investors have not forgotten their losses in stocks 

until today. Digital media that allowed their users to network with each other via the internet had been on 

the rise since the turn of the millennium. The development of the internet and portable devices such as the 

smartphone promoted new community forms. Information could be shared more easily. Collaborative work 

and social interaction became possible. The concept of social media soon became clear. 

In contrast to the previous major crises, private investors were now able to obtain information on 

investment tips through social media, independently of paid bank advisers. Because of the bitter experience 

with share losses due to the bubble burst in March 2000, which in particular affected the so-called dotcom 

companies of the New Economy and the beginning low interest rates after the global financial crisis of 2007 

and 2008, German private investors were also looking for alternative investment options. New investment 

opportunities evolved over time, such as cryptocurrencies, crowdfunding (Reinig et al., 2018) and also social 

trading (Tretinjak, 2019). 
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2. SOCIAL TRADING  

The word creation consists of two already known words, the word "social", representative of the 

community approach or a community, and the word "trading", which stands for the trade or exchange of a 

good (Posner, 2015). 

Social trading platforms combine the trading functionalities of classical online broker services with 

the communication and interaction features of social networks (Glaser and Risius, 2018) which is an 

advantage (Reith et al., 2020). Social trading platforms are transparent online markets, where order flow is 

publicly disclosed. Participants on social trading platforms can be categorized into traders (trade leaders or 

signal providers) and investors (copiers or signal followers), where the former execute unique trades and 

manage the funds allocated to them by the latter in return for compensation (Gemayel and Preda, 2018). 

Social trading networks provide access to hedge funds-like returns, but in contrast offer a high transparency, 

liquidity and accessibility (Neumann et al., 2013). 

Signal providers are grouped to certain career levels, which represent a track record calculated with 

the help of certain performance and risk variables. However, the motivation for signal receivers to go on 

social trading platforms should be the high transparency and simplicity to invest amongst others (Deneke 

2019). 

(Lee und Ma 2018) propose a ranking mechanism with three measures (performance, risk and 

consistency) to address expert traders who exhibit an exceptional and consistent performance for investors 

to follow. 

Traders communicating actively to investors via public comments attract higher inflows (Röder und 

Walter 2019), but primarily small investors rely on social interaction (Ammann und Schaub 2016). 

2.1. Literature Research on Existing Studies on Social Trading  

(Dorfleitner et al., 2018) have analyzed the returns of traders, i.e. signal providers, on social trading 

platforms and of investors following these traders by utilizing differently sophisticated investment 

strategies. (Cohen) concluded that using community knowledge and recommendations when building a 

portfolio does not prove advantageous over buy and hold strategy and does not drop the need for traditional 

portfolio analysis and professional counseling. (Oehler et al., 2016) has proven that social trading with 

geographical focus provide better performance than those without. Furthermore, the best performing social 

trading portfolios earn significant short-term excess returns. (Ammann and Schaub, 2016) have documented 

that traders with good past performance are more likely to talk about their implemented strategies. 
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(Tretinjak, 2020) has investigated the book recommendations of social traders in German-speaking 

countries. 

3. MATERIAL  

The primary data for this study are collected exclusively on a social trading platform. At the 

beginning, interviews from a TradersTalk series are collected. Social traders are asked about their 

background there. The use of an interview guide ensures the quality of the analysis. The social traders reveal 

something from their private lives, e.g., the profession exercised. Finally, you disclose information that 

relates to trading in securities. You can find out why these social traders came to trade, why they chose this 

social trading platform or what their trading strategy is. Advice to beginners and recommended books also 

provide further information on social traders. 

Based on the TradersTalk, the associated portfolios of the interviewed social traders are considered 

for further studies. Important information for investors that can be found in the social traders’ portfolios 

would be the trading idea, the investment universe, the composition of the portfolio, the performance fee, 

awards received or the capital already invested in the index certificates. What would also be interesting for 

further studies would be the price performance, the trades carried out and the comments of the social trader 

during the stock crash. Since these are numerical values, they are well suited for descriptive statistics within 

a quantitative research. 

4. METHODS 

4.1. Participants  

The interviewed participants were social traders on the social trading platform wikifolio.com which 

started in 2012. The selected social traders followed following criteria: 

1. The social traders live and work in German-speaking countries. 

2. The social traders were asked the question about why they publish their trading strategies on a 

social trading platform. 

The sample consisted of 84 interviews with social traders. The use of an interview guide ensured the 

quality of the analysis. 
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4.2. Prodedure 

Initially, a large number of interviews were examined with the help of a software program designed 

for computer-assisted qualitative data on frequently occurring questions. The question about why they 

publish their trading strategies on a social trading platform was used very often. 

5. RESULTS 

64 out of 84 interviewed social traders answered the question about why they published their trading 

strategies on a social trading platform.  

Table 1. Summary of Reasons for Publishing Trading Strategies 

Reasons why social traders published their trading strategies on a social trading platform 

Number of answers Answer 

18 Use the transparency to share passion for trading with other investors 

9 Use the low fees to diversify investments 

9 Act like a professional fund manager 

8 Offering asset management for family and friends 

7 Be compared with other social traders or investment strategies 

7 Proof of concept of a new investment strategy 

5 Benefit from good results and therefore from success bonuses 

1 Using the social trading platform as a marketing tool 

 

6. CONCLUSION 

The present study investigated the reasons why social traders published their trading strategies on a 

social trading platform. The majority of participants voted for the transperency to share passion for trading 

with other investors. So the most important intention of social traders is to share their knowledge with other 

people. 

In other cases the social traders want to use the low fees of the social trading platform to diversify 

their investments. The low fees also make it possible for social traders that they almost could act like 

professional fund traders. New investment strategies could be tried out by making proof of concepts. 
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Family and friends could invest in the portfolios of social traders who can act as wealth managers. 

Like in a competition, social traders or trading strategies could be compared with each other. 
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SPATIAL CROSS-SECTION ANALYSIS ON SOCIO ECONOMIC DETERMINANTS OF 

REGIONAL CRIME DIFFERENCES 

Asst. Prof. Arif İĞDELİ 

 

ABSTRACT 

In the regional distribution of the crimes for 2018 are significant differences between the western and 

eastern regions of Turkey were observed. The causes of regional differences in the determinants of crime in 

Turkey is analyzed with spatial cross sectional data method. In the research, the Quenn technique was 

preferred in the creation of the weight matrix. According to the findings of spatial specification tests, the 

most suitable method for research is spatial lag. A positive spatial effect on regional crime was determined 

in the findings. Regional crime is positively affected by crimes in neighboring regions. Moreover, according 

to the findings, while unemployment and the illiterate rate have a positive effect on regional crime, 

household size and net migration rate have a negative effect on regional crime. However, no significant 

effect of per capita income on regional crime was detected in the findings. 

Keywords: Regional Analysis, Regional Crime, Crime Economics, Spatial Econometrics 
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BÖLGESEL SUÇ FARKLIGININ SOSYOEKONOMİK BELİLEYİCİLERİ ÜZERİNE YATAY 

KESİT MEKANSAL VERİ ANALİZİ 

ÖZET 

2018 yılı için suçun bölgesel dağılımında Türkiye’nin batısındaki ve doğusundaki bölgeler arasında 

önemli ölçüde farklılıklar gözlenmiştir. Bu farklılığı nedenlerini tespit etmek amacıyla Türkiye’de suçun 

bölgesel belirleyicilerini yatay kesit mekânsal veri yöntemi ile analiz edilmektedir. Araştırmada ağırlık 

matrisinin oluşturulmasında Vezir tekniği tercih edilmiştir. Mekansal spesifikasyon testlerinin bulgularına 

göre araştırma için en uygun yöntem mekânsal gecikmedir. Analiz bulgularında bölgesel suç üzerinde 

pozitif yönlü mekânsal etki tespit edilmiştir. Bölgesel suç komşu bölgelerdeki suçlardan pozitif yönlü 

etkilenmektedir. Ayrıca analiz bulgularına göre işsizlik ve okuryazar olmayanların oranı bölgesel suç 

üzerinde pozitif yönlü etkisi var iken, hanehalkı büyüklüğü ve net göç hızının bölgesel suç üzerinde negatif 

yönlü etkisi vardır. Bununla birlikte bulgularda kişi başı gelirin bölgesel suç üzerinde anlamlı etkisi tespit 

edilememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Analiz, Bölgesel Suç, Suç Ekonomisi, Mekansal Ekonometri. 

Jel Kodları: R12,R23, C21. 
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1.INTRODUCTION 

Crime, a phenomenon as old as human history, is one of the most important problems of social life. 

The crime, which can differ according to years, regions, cultures, technology, religions and even habits, is 

always up to date. Due to these factors, there is no consensus on the definition of the crime. In addition, it 

is not possible to describe the crime with a single definition due to its complex structure and scope (Güney 

& Abar, 2020: 162). In addition to the fact that crime concerns the individual as a micro concept, it also 

concerns the general public as a macro concept (Yamak et al., 2016: 57). Because, together with the 

atmosphere of fear and panic it causes in the society, crime harms the harmony of the society by threatening 

social trust, peace and tranquility. In order to cope with the problems caused by the crime, the determinants 

of the crime should be determined correctly (Çakmak, 2015: 126). However, the idea that crime can also be 

affected by social and economic factors dates back approximately 50 years. Before 1968, criminals were 

viewed as perverted people with abnormal motivations. Crime theory was based on concepts such as 

immorality, madness, and anomaly, rather than research by sociologists, psychologists, criminologists, 

economists and lawyers (Entorf & Spengler, 2000: 75). 

As a result of the dramatic increase in crime rates in Western countries, modern research encouraged 

from the idea that recent social and economic problems such as unemployment, youth unemployment, 

migration and income inequality may be related to crime (Haddad & Mogadam, 2011: 103). As a result of 

modern research, the crime economy, which interacts with different disciplines such as sociology, 

criminology, psychiatry and geography, has emerged. The crime economy, one of the areas of interest for 

economists, has been developing recently. Crime is closely related to poverty, social exclusion, income and 

income inequality, cultural factors, education level and other economic and social factors (Yıldız et al., 

2012: 16). 

Becker (1968), who created the first theoretical model of crime as influenced by economic factors, 

claims that people act rationally in the decision-making process. Ehlrich (1973) expanded Becker (1968) 

research, considering the time allocation model (Entrorf & Spengler, 2000: 89). According to Ehlrich 

(1973), people act according to the benefit-cost analysis of earning money legally and illegally during the 

crime process (Yamak et al., 2016: 57). Rational people decide how much time to devote to activities by 

comparing the income and costs to be obtained through legal and illegal ways. Due to the increase in the 

probability of being arrested, the possible costs of illegal behavior will increase then people will prevent 

them from committing crime. In short, people will tend to commit crimes when the marginal benefit of the 

crime is greater than its marginal cost, whereas if the marginal benefit of the crime is less than its marginal 

cost, they will stop committing crime. On the other hand, limited legal possibilities will increase the 
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tendency of people to commit crimes due to the low opportunity costs given up against committing crimes. 

Due to the limited legal possibilities, the size of the opportunity costs may differ according to the 

socioeconomic structure of the people (Tunca, 2020: 2769-2770). 

In the literature, the most common socioeconomic factors used in explaining the committing crime 

are income level and income distribution. Since the increase in the income levels of people increases the 

cost of committing crime, therefore it is expected that income level have a decreasing effect on crime 

(Cömertler & Kar, 2007: 5). In addition, higher income level of the society causes the higher probability of 

committing a crime. In addition, the distribution of income in the region affects crime commitment. The 

more distorted the income distribution means the higher the level of transferable goods and assets among 

people. Therefore, a positive relationship is expected between income inequality and crime commitment 

(Yıldız et al., 2012: 20). Relative deprivation underlies the positive relationship between income inequality 

and crime commitment (Çakmak, 2015: 134-135). After income and income distribution, another 

determining factor on crime commitment is unemployment. According to the general opinion, there is a 

positive relationship between crime and unemployment. However, it should not be ignored that the effect 

of unemployment on crime may be limited and may differ according to crime types (Çakmak, 2015, 142-

143). The existence of a causal relationship between unemployment and crime has been extensively 

investigated in the literature, but the power of this relationship remains uncertain, both in terms of its nature 

and strength.  

Apart from economic factors, another determinant of crime is education level. Education level affects 

crime commitment through different channels. Individuals with a high level of education work in jobs with 

a high economic return, while individuals with a low level of education work for low wages. Therefore, the 

cost of committing crime is lower for those with a low level of education compared to those with a higher 

education level (Yamak et al., 2016: 67). Second, education changes personal decisions in a way that affects 

the committing crime (Buonanno & Montolio, 2008: 92). Another factor thought to have an impact on crime 

is immigration. Immigration from rural areas to urban areas with great hopes often fails to meet expectations. 

This situation causes those from rural areas to face difficulties such as culture shock, isolation and alienation. 

These difficulties faced by those who come to the urban from rural areas may motivate individuals to commit 

crimes (Çakmak, 2015: 148). In addition to these factors, according to the sociological perspective, crime 

is affected by regional factors (Güney & Abar, 2020.163). The difference of crime between regions is the 

main motivation of this research. The research has two goals depending on the basic motivation. The first 

is to identify the regional determinants of the crime. The second is to determine whether there is a spatial 
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effect on the regional crime numbers. In line with the research goals, the regional determinants of crime in 

NUTS II regions of Turkey were analyzed by spatial cross-sectional methods. 

The rest of the research is organized as follows. In the second part, the regional distribution of the 

crime is presented with maps. In the third part, the literature on the determinants of the crime and the 

originality of the research are given. In the fourth part, the data, model and method are introduced. In 

addition, analysis findings are reported in this section. In the last part, analysis findings are evaluated and 

offer recommendations in the line with findings. 

2. REGIONAL DISTRIBUTION OF CRIME 

Like socioeconomic variables, crime also differs between regions due to cultural, geographical and 

structural factors. Without determining the reasons for this difference, policies taken to prevent crime may 

not be effective. In this context, the distribution of per capita crime among NUTS II regions for 2018 is 

presented in Figure 1. 

Figure 1. Regional Distribution of Crime (2018) 

  

Source: Turkstat (2020),  

Figure 1 shows that there are significant differences between the eastern and western regions of 

Turkey in terms of per capita crime. According to Figure 1, per capita crime of western regions is above the 

average of Turkey, while the per capita crime of eastern regions is below the average of Turkey. Especially, 

the fact that the number of crimes per capita in the Southwest regions is nearly twice the number of crimes 

per capita in the Southeast regions, demonstrates this difference between the regions in the best way. The 
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distribution of crime among regions presented in Figure 1 is not similar to the distribution of economic 

variables such as income level and unemployment rates among regions, but even the opposite. 

3. LITERATURE 

There are many researches in the economics literature that examine the determinants of crime. Aksu 

& Akkuş (2010), Yamak et al. (2016), Ulucak & Bilgili (2020) benefiting country data in examining the 

determinants of crime, while Entorf & Spengler (2007), Cömertler &  Kar (2007), Durusoy et al. (2008) 

have benefited from region data in investigating the crime. In addition, in the analysis of regional 

determinants of crime, Cömertler & Kar (2007), Durusoy et al. (2008), Çapar, & Yayla (2020) used the 

cross-section data method, while Buonanno & Montolio (2008), Haddad & Mogadam (2011) used the panel 

data method. The literature consisted of researches that examining the determinants of crime in Turkey and 

other countries. 

Table 1. Literature 

Author Period and 

Sample 

Method Findings 

Entorf & 

Spengler 

(2000) 

1975-1996 

Germany 

11 States 

Static and 

dynamic Panel 

data analysis  

According to the findings, the young population ratio, 

urbanization rate and income level have an increasing effect 

on the regional crime rate. In addition, no significant effect of 

unemployment on the regional crime rate was detected in the 

findings. 

Cömertler & 

Kar (2007) 

2000 

Turkey 

NUTS III 

Cross-section 

data analysis 

According to the findings, unemployment, migration rate, 

urbanization, income level, population density and the size of 

the region have an increasing effect on the crime rate of the 

region. Findings revealed that education level, per capita 

investment level and per capita security has no significant 

effect on crime rates. 

Durusoy et al. 

(2008) 

2000-2004 

Turkey 

NUTS III 

Cross-section 

data analysis 

According to the findings, while unemployment and 

urbanization has a positive effect on the regional crime rate, 

the household size has a negative effect on the regional crime 

rate. In addition, no significant effect of income level on 

regional crime rate was found in the findings. 

Buonanno & 

Montolia 

(2008) 

1993-1999 

Spain 

NUTS III 

Dynamic 

Panel data 

analysis  

GMM system 

estimator 

According to the findings, there is a positive relationship 

between the regional crime rate and the lagged values of 

regional crime rates, clearance rate, urbanization rate, youth 

unemployment rate and the rate of foreigners in the region. 

Findings reveal a negative relationship between growth rate 

and education level on the regional crime rate. 

Aksu & Akkuş 

(2010) 

1970-2007 

Turkey 

ARDL Bound 

Test 

The findings show that inflation, unemployment and 

schooling rate have a positive effect on crimes against 

property. Also a negative effect of income level on crimes 

against property is detected. In addition, according to the 

findings, the most determining factor on crimes against 

property in the short and long term is the income level. 
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Haddad & 

Mogadam 

(2011) 

1997-2005 

Iran 

NUTS III 

Panel data 

analysis 

According to the findings, the lagged of regional burglary, 

unemployment rates, income inequality, immigration, 

regional income level and the rate of illiterate people have a 

positive effect on the regional burglary. In addition, the 

probability of being caught in the findings and the average 

family income have a negative effect on the regional burglary 

crime. 

Yıldız et al. 

(2012) 

2002-2008 

Kayseri 

Panel data 

analysis 

According to the findings, unemployment, education level 

and population have a positive effect on crime rates, income 

level and police numbers have a negative effect on crime 

rates. 

Yamak et al. 

(2016) 

2000-2011 

30 Countries 

Panel data 

analysis 

In the findings, a negative relationship was found between 

income level, population density and education expenditures 

on the number of burglary crimes. In addition, according to 

the findings, the number of security guards has no significant 

effect on the number of theft crimes. 

Tunca (2020) 2008-2014 

Turkey 

NUTS III 

Panel data 

analysis 

According to the findings, while income level and household 

size have a negative effect on the regional burglary crime, 

unemployment, migration and education level have a positive 

effect on the regional burglary crime. 

Çapar & Yayla 

(2020) 

2016 

Turkey 

NUTS II 

Cross-

sectional 

spatial data 

analysis 

According to the findings, the neighborhoods of the regions 

are effective in the relationship between crime and income 

distribution. In addition, a positive effect of income 

distribution on crimes against property has been identified in 

the findings. 

Ulucak & 

Bilgili (2020) 

1993-2012 

25 European 

Countries 

Panel data 

analysis 

According to the findings, while the income, education and 

welfare index has a negative effect on the number of crimes, 

unemployment, price level and income inequality have a 

positive effect on the number of crimes. 

Güney & Abar 

(2020) 

2016 

Turkey 

NUTS III 

 

Count data 

analysis 

According to the findings, the number of motor vehicles per 

thousand people, the amount of savings deposits, total loans, 

average daily earnings and the population ratio under social 

security are the main determinants of economic crimes. In 

addition, no significant effect of foreign migration, 

population density and the rate of illiteracy on economic 

crimes could not be determined in the findings. 

It is useful to indicate the following points on the basis of the studies summarized in Table 1. 

Researchers have not been able to come to a definitive agreement on the impact of income and education 

on crime. According to researchers such as Entorf & Spengler (2000), Cömertler & Kar (2007), Haddad & 

Mogadam, income has an increasing effect on crime, while according to researchers like Aksu & Akkuş 

(2010), Yıldız et al. (2012), Yamak et al. (2016), income has a reducing effect on crime. In addition, Durusoy 

et al. (2008) states that income does not have a significant effect on crime. According to Yıldız et al. (2012), 

Tunca (2020), education level has a positive effect on crime, while according to researchers such as 

Buonanno & Montolia (2008), Ulucak & Bilgili (2020), education has a negative effect on crime. However, 

according to Cömertler & Kar (2007), education has no significant effect on crime. However, the general 

trend in the literature is that unemployment increases crime. 
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Literature table draws attention to the lack of research in number, taking into account the spatial 

effect. This scarcity is a determining factor in the choice of research topics. Çapar & Yayla (2020) examined 

the effect of income distribution on crime with spatial cross sectional data analysis. However, in this study, 

just only the impact of the income distribution on crime was addressed. Other determinants of crimes are 

neglected. This gap constitutes the main motivation of the research. In line with this motivation, the research 

differs from the literature and becomes original due to the fact that the regional determinants of crime will 

be analyzed with the spatial cross sectional data method across NUTS II region for the first time. 

4. DATA, METHOD AND FINDINGS 

Based on the theoretical framework and empirical literature, Ehlrich's (1973) research was taken as 

reference in the analysis of regional determinants of crime. In addition, income level, unemployment, 

migration and education level variables, which are widely used in empirical literature, were used in the 

research models. In addition to these variables, the regional household size variable representing family 

structure was also included in the model. The model established for the analysis of regional determinants of 

crime is defined in the following equation. 

𝑙𝑛𝑐𝑟𝑖𝑚𝑒=𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝑔𝑑𝑝𝑖 + 𝛽2𝑙𝑛𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑖+𝛽3𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖 + 𝛽4𝑙𝑛𝑖𝑙𝑙𝑒𝑡𝑖+𝛽5𝑛𝑒𝑡𝑚𝑖𝑔𝑖 + 𝜇𝑖𝑡           (1) 

Apart from 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖 and 𝑛𝑒𝑡𝑚𝑖𝑔𝑖 variables, other variables analyzed with the logarithmic form. The 

definitions and sources of variables used in the empirical model are shown in Table 2. 

Table 2. Definitions of Variables  

Variables Definitions Source 

lcrime The logarithm of total crime in NUTS II regions of Turkey Turkstat 

lngdp The logarithm per capita GDP of NUTS II regions in Turkey Turkstat 

lunemp The logarithm unemployment rate of NUTS II regions in Turkey Turkstat 

size The average household size of NUTS II regions in Turkey Turkstat 

lnillet The logarithm of illiterate people in NUTS regions of Turkey Turkstat 

netmig The net migration rate of NUTS II regions in Turkey Turkstat 

 

The variables in Table 2 were compiled from Turkstat database. Since the lack of regional per capita 

income data after 2018, the period of the research was determined as 2018. Spatial cross-section data method 

was used in the model established to reveal the regional determinants of crime in NUTS II regions for 2018. 

Before estimating the research model with the spatial cross-section data method, the weight matrix reflecting 
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the neighborhood relationship between the regions is included in the model. The Quenn technique was 

preferred in the creation of the weight matrix. After the weight matrix was included in the model, Moran I 

and LM tests were used to determine the presence of spatial effect in the model. Moran I and LM test 

findings are reported in Table 3. 

Table 3. Spatial Specification Tests 

Tests DF Value Prob 

Moran I 0.256 3.005 0.002 

LM lag 1 10.090 0.001 

Robust LM lag 1 7.661 0.006 

LM error 1 3.313 0.069 

Robust LM error 1 0.885 0.347 

LM sarma 2 10.974 0.004 

 
 

According to the Moran I tests findings, the spatial effect was found in the model of the research. 

After determining the spatial effect, LM tests were applied to determine whether this effect was lag or error. 

LM and LM robust test findings indicate that the appropriate method for the model is the spatial lag. After 

determining the spatial effect in the model and determining that the spatial delay is the appropriate method, 

the model was estimated with least squares, spatial error and spatial lag methods. The estimation findings 

are summarized in Table 4. 

Table 4. Spatial Econometric Test Results 

Variables  OLS Spatial lag Spatial error 

W_rcrime  0.688*** 

(5.700) 

[0.121] 

 

lambda   0.889*** 

(13.553) 

[0.066] 

lngdp 0.604 

(1.509) 

[0.400] 

0.143 

(0.540) 

[0.265] 

0.749*** 

(2.777) 

[0.270] 

lnunemp 0.051* 

(1.808) 

[0.028] 

0.039** 

(2.217) 

[0.018] 

0.010 

(0.645) 

[0.016] 

size -0.709** 

(-2.293) 

[0.309] 

-0.722*** 

(-3.717) 

[0.194] 

-0.091 

(-0.468) 

[0.195] 

lnillet 0.614*** 

(3.026) 

[0.203] 

0.881*** 

(6.807) 

[0.130] 

0.779*** 

(7.846) 

[0.099] 

netmig -0.018** 

(-2.682) 

[0.007] 

-0.017*** 

(-4.016) 

[0.004] 

-0.008*** 

(-2.639) 

[0.066] 

LR  14.065*** 12.806*** 
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Breusch Pagan 5.588 5.263 

 

2.856 

 

 

According to Table 4, regional crime is positively affected by crime in other regions. According to 

the findings of the spatial lag estimator, which was deemed to be the appropriate method for the model of 

the research, the unemployment and illiterate rate have a positive effect on regional crime, while household 

size and net migration rate have a negative effect on regional crime. In addition, no significant effect of per 

capita income level on regional crime was detected in the research findings. The LR test findings show that 

the spatial lag is more suitable for research than the classical method. In addition, the Breusch Pagan test 

finding shows that there is no heteroskedastisite in the research model. There is no significant difference 

between the estimation findings of the spatial lag and least squares methods. However, the spatial error 

estimation findings contradict the spatial lag and least squares findings. According to the spatial error 

estimation findings, the regional determinants of crime are per capita income, illiterate rate and net migration 

rate; while according to the spatial delay and least squares estimation findings, the regional determinants of 

the crime are unemployment, household size, illiterate rate and net migration rate. The increasing effect of 

unemployment and illiterate rate on regional crime, the decreasing effect of household size on regional 

crime confirms the general trend in the literature. The fact that per capita income does not have a significant 

effect on crime is contrary to the general trend in the literature, but parallel to finding of Durusoy et al. 

(2008. The weak negative effect of net migration rate on regional crime contradicts with the literature. This 

situation shows that those who migrate from rural to urban areas mostly settle for a job and are less involved 

in crime. 

6. CONCLUSION 

Until fifty years ago, crime, a phenomenon as old as human history, was not thought to be affected 

by social and economic factors. The dramatic increase in the number of crimes has led to the emergence of 

modern studies on the idea that social and economic problems may cause crime. Policy makers and 

researchers who became aware of identifying the determinants of crime in order to fight or prevent crime 

were examined on the determinants of the crime. Empirical studies revealed that crime is affected by 

economic factors such as income, income distribution and unemployment. In addition, researches indicate 

that crime differs between regions. For 2018, map reflects the distribution of crime between NUTS II regions 

of Turkey, indicate significant differences between eastern and western regions of Turkey. Per capita crime 

of western regions is above the average of Turkey, while the per capita crime of eastern regions is below 



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

101 

 

the average of Turkey. In this context, the regional determinants of crime among NUTS II regions were 

analyzed by the spatial cross-sectional data method. 

There is a spatial effect in the research model according to the results of the Moran and LM tests. 

After determining the spatial effect in the model, it was decided that the most suitable method for the 

research model was the spatial lag estimator. In the spatial lag and spatial error estimation findings, it is 

determined that the regional crime is positively affected by the crimes in the neighboring regions. According 

to the spatial lag estimation findings, the unemployment and illiterate rate have a positive effect on regional 

crime, while household size and net migration rate have a negative effect on regional crime. In addition, per 

capita income level does not have a significant effect on regional crime. The findings of the spatial lag and 

spatial error estimators differ. Contrary to the spatial lag estimation findings, the spatial error estimation 

findings suggest that the regional determinants of crime are unemployment, household size, illiterate rate 

and net migration rate. In line with the findings, the most important determinants of regional crime are the 

illiteracy rate and the influence of neighboring regions. It is thought that the low probability of the illiterate 

to find a job in the market or the low earnings in the jobs they find reduces the cost of committing crime. 

In the model established to analyze the regional determinants of crime, there is a spatial effect in the 

model according to the results of the Moran and LM tests applied to test the existence of interaction between 

neighboring regions. After determining the spatial effect in the model, it was decided that the most suitable 

method for the research model was the spatial delay estimator. In the spatial delay and spatial error 

estimation findings, it is determined that the regional crime is positively affected by the crimes in the 

neighboring regions. According to the spatial delay estimation findings, the number of unemployment and 

illiterate people have a positive effect on regional crime, while household size and net migration rate have 

a negative effect on regional crime. In addition, per capita income level does not have a significant effect 

on regional crime. The findings of the spatial delay and spatial error estimators differ. Contrary to the spatial 

delay estimation findings, the spatial error estimation findings suggest that the regional determinants of 

crime are unemployment, household size, illiterate number and net migration rate. In line with the findings, 

the most important determinants of regional crime are the illiteracy rate and the influence of neighboring 

regions. It is thought that the low probability of illiterate people to find a job and the low earnings of illiterate 

people in the market causes to reduce the cost of crime. 

The effects of unemployment, illiterate rate and household size on regional crime support the 

literature. However, the effect of per capita income and net immigration rate on regional crime does not 

parallel to the general trend in the literature. It is recommended to policy makers to reduce unemployment 

by attracting investments to the region for reducing regional crime in line with the findings. In addition, it 
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is recommended to develop policies to protect the family structure and to open vocational courses to illiterate 

people. It is suggested that researchers who are considering to examine this issue in the future should add a 

different dimension to the topic by including current data and other socioeconomic variables in the model.  
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DIŞ TİCARET VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BÖLGESEL ANALİZİ: 

TÜRKİYE İÇİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKYOL 

ÖZET 

İktisadi refah düzeyinin arttırılmasında dış ticaretin önemi birçok akademisyen ve politika yapıcı 

tarafından kabul edilmektedir. Günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler döviz getirisi elde 

etmek, teknoloji transferi sağlamak, yatırımları daha verimli alanlara yönlendirmek, ulusal tasarruf 

düzeylerini arttırmak ve ödemeler bilançosu açıklarını gidermek amacı ile dış ticareti geliştirici ve önündeki 

engelleri kaldırmaya dönük politikalar uygulamaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de dış ticaret ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişki ihracat ve ithalat faaliyetleri bağlamında ayrı ayrı bölgesel olarak analiz 

edilmiştir. İl özelinde yapılan analiz 2005-2018 yılları arası dönemi kapsamaktadır. Analizde ekonomik 

büyüme-ihracat, ekonomik büyüme-ithalat ve ithalat-ihracat arasındaki nedensellik ilişkisi ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre ihracattan ekonomik büyüme doğru ve ekonomik 

büyümeden ihracata doğru herhangi bir nedenselliğe rastlanmamıştır. Diğer yandan yine elde edilen 

sonuçlara göre ekonomik büyümeden ithalata doğru nedensellik ilişkisi söz konusu değilken ekonomik 

büyümeden ithalata doğru nedensellik ilişkisi söz konusudur. Son olarak ithalattan ihracata doğru nedensel 

ilişkiye rastlanmazken ihracattan ithalata doğru nedensel ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Ekonomik Büyüme, Panel Nedensellik Analizi 

JEL Kodları: P33, C33, R11 
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REGIONAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN TRADE AND 

ECONOMIC GROWTH: PANEL CAUSALITY ANALYSIS FOR TURKEY 

ABSTRACT 

The importance of foreign trade in increasing level of economic welfare is accepted by many 

academicians and policy makers. Today, both developed and developing countries are implementing 

policies to improve foreign trade and remove obstacles in order to obtain foreign exchange returns, provide 

technology transfer, direct investments to more productive areas, increase national savings levels and 

eliminate the balance of payments deficits. In the context of this study, the relationship between export and 

import activities of foreign trade and economic growth in Turkey has been analyzed locally. The analysis 

made on provinces covers the period between 2005-2018. In the analysis, the causality relationship between 

economic growth-export, economic growth-import and import-export is tried to be revealed. According to 

the analysis results, no causality from exports to economic growth and from economic growth to exports 

was encountered. On the other hand, again, according to the results obtained, there is a causal relationship 

from economic growth to imports, while there is no causality relationship from economic growth to imports. 

Finally, while there is no causal relationship from import to export, the causal relationship from export to 

import has been determined. 

Keywords: Foreign Trade, Economic Growth, Panel Causality Test  

JEL Codes: P33, C33, R11. 
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1. GİRİŞ 

Ülke ve toplumların ekonomik gelişmişlik düzeyleri gelir artışının yanısıra tüketim, yatırım ve 

tasarruflardaki artışla yakından ilişkilidir. Günümüzde sadece gelişmiş ülkeler değil aynı zamanda 

gelişmekte olan ülkeler de ticari engelleri kaldırarak ekonomilerini uluslararası piyasalara açmakta ve ticari 

serbestleşme ile dış ticaretin pozitif etkilerinden yararlanmayı amaçlamaktadır (Akter ve Bulbul, 2017:204). 

Ticari serbestleşmenin ve uluslararası piyasalara açılmanın bütün ülkeler tarafından benimsenmesi ve bu 

doğrultuda dış ticaret politikalarının geliştirilmesi ekonomik büyüme ve dış ticaret arasındaki ilişkiyi çok 

daha fazla sorgulanır hale getirmiştir.  Dış ticaret faaliyetlerinin genel olarak ihracat ve ithalata dayalı olması 

dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ihracat-ekonomik büyüme ve ithalat-ekonomik 

büyüme, bağlamında değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.  

İhracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ihracat çekişli büyüme ve büyümeye dayalı ihracat 

yaklaşımları ile açıklanmaktadır. İhracata dayalı büyüme hipotezi ihracatta meydana gelen artış dolayısı ile 

elde edilecek döviz girdisi ile milli gelirin artmasını ifade etmektedir. İhracat artışı ve dış pazarlara ulaşma 

kolaylığı ekonomik büyümenin temel belirleyicisi olarak görülmektedir (Awokuse, 2007:389). İhracat aynı 

zamanda yatırımların verimli alanlara yönlendirilmesine fırsat vermektedir. Yüksek ihracat düzeyi ölçek 

ekonomilerinden yararlanmayı kolaylaştırmakta uluslararası rekabete dahil olma yoluyla bir yandan 

maliyetlerin düşürülmesi için ihracat endüstrilerine baskı uygularken diğer yandan da teknoloji geliştirme 

adına teşviklerin uygulanmasına imkan sağlamaktadır (Araujo ve Soares, 2011:2). İhracat artışı ile elde 

edilen gelir üretim için gerekli olan ara malı, hammadde ve teknoloji gibi girdilerin ithalatı için ihtiyaç 

duyulan kaynağın oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır (Awokuse, 2007:389). Yine ihracattan elde 

edilen döviz girdisi sermaye birikiminin oluşturulmasında önemli bir rol oynamakta ve özellikle gelişmekte 

olan ülkelerde toplam çıktıda artış sağlamaktadır (Dar vd.,2013:869). Büyüme çekişli ihracat yaklaşımı ise 

beşeri sermaye ve teknolojik iyileşmeler neticesinde elde edilen verimlilik artışı ile dış piyasalarda daha 

fazla pazar payına sahip olunması ve ihracatın arttırılmasını ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile toplam 

faktör verimliliğindeki artış üretim kapasitesini arttırmakta ve nihayetinde dış ticarete zemin 

hazırlamaktadır (Araujo ve Soares, 2011:3). Bu noktada verimlilik artışının ihracata yönelik üretim yapan 

endüstrilerde gerçekleşmesi önem arz etmektedir. Büyüme çekişli ihracatın ortaya çıkmasına neden olan 

faktörlerden biri de ulusal talepteki azalmalardır. Ulusal talepte meydana gelen azalma endüstrileri ihracata 

yönlendirmektedir. Aksi durumda ise yani ihracata konu olmayan mallara yönelik talepte meydana gelen 

artış neticesinde ekonomik büyüme artarken ihracatın artmadığı gözlenmektedir (Korkmaz ve Aydın, 

2015:52). 
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İthalat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ise ithalat itişli büyüme ve büyüme çekişli ithalat 

yaklaşımları ile açıklanmaktadır. İthalat itişli büyüme yaklaşımına göre özellikle gelişmekte olan ülkeler 

öncelikle sermaye malı ve teknoloji ithalatını gerçekleştirerek büyüme için gerekli olan üretim altyapısını 

oluşturma yolunu tercih etmektedir. Diğer yandan sermaye malı ve teknoloji ithalatı birim maliyetlerin 

azaltılması ve inovatif yaklaşımların hızlandırılmasında etken rol üstlenerek üretim etkinliğini arttırmaktadır 

(Raghutla ve Chittedi, 2020:2). Büyüme çekişli ithalat yaklaşımı ise ekonomik büyüme ile birlikte ithalatın 

artmasını ifade etmektedir. Ekonomik büyümenin ithalatı arttırması tüketim malları ve üretim malları 

ithalatı olarak iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Ekonomik büyüme dolayısı ile artan gelir ithal mal talebini 

harekete geçirerek tüketim malı ithalatını arttırmaktadır. Diğer yandan ekonomik büyüme ile ortaya çıkan 

kapasite artışı girdi ihtiyacını arttırmakta ve bu durumda daha fazla ara mal, hammadde ve sermaye malı 

ithali gerekli hale gelmektedir (Korkmaz ve Aydın, 2015:52).   

Bu çalışmada ekonomik büyüme ve dış ticaret arasındaki nedensellik ilişkisi Türkiye özelinde 

bölgesel çerçevede analiz edilmiştir. Analizde panel nedensellik yöntemi kullanılmıştır. 2005-2018 yılları 

arası dönemin analiz edildiği çalışmada illere ait ihracat ve ithalatın bölgesel verileri kullanılmıştır. Dengeli 

panel veri analizinden yararlanılan çalışmada ihracat ve ithalat verilerinin eksik olduğu Kars, Muş, Ardahan 

ve Tunceli illeri çalışmaya dahil edilmemiş ve 77 il ile çalışma tamamlanmıştır.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatürde ekonomik büyüme ve dış ticaret arasındaki ilişkiyi inceleyen yerli ve yabancı birçok 

çalışma mevcuttur. Söz konusu çalışmalar nedensellik analizi ve kısa ve uzun dönemli eşbütünleşme 

ilişkilerine yoğunlaşmaktadır. Çalışmanın bu kısmında ekonomik büyüme ve dış ticaret arasındaki 

nedensellik ilişkisinin ele alındığı literatür taramasına yer verilmektedir. Bu bağlamda Türkiye özelinde 

yapılan çalışmalardan bir kısmı ihracattan ekonomik büyümeye doğru nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna 

ulaşırken (Yurdakul ve Aydın, 2018; Acet vd., 2016; Korkmaz, 2014; Bilgin ve Şahbaz, 2009; Yapraklı, 

2007; Özer ve Erdoğan, 2006; Saatçioğlu ve Karaca, 2004) diğer bazı çalışmalar ise ekonomik büyümeden 

ihracata doğru tek yönlü nedensel ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Kızıldere, 2020; Altıntaş ve Çetintaş, 

2011; Temiz ve Gökmen, 2010; Taştan, 2010). Ayrıca yerel literatürde ithalattan ekonomik büyümeye doğru 

(Tunçsiper ve Rençber, 2017; Acet, Erdoğan ve Köksal, 2016; Taştan, 2010; Özer ve Erdoğan, 2006) ve 

büyümeden ithalata doğru (Çütçü ve Yaşar, 2019) nedensel ilişkinin varlığı öne sürülmekte, bununla birlikte 

ihracattan ithalata doğru (Özer ve Erdoğan, 2006) nedensel ilişkinin varlığını kanıtlayan çalışmalara 

rastlamak da mümkündür.  Yine Türkiye’ye yönelik yapılan diğer çalışmalarda ithalat ve ekonomik büyüme 

ile (Korkmaz ve Aydın, 2015; Temel, 2016; Kurt ve Berber, 2008; Aktaş, 2009) ihracat ve ekonomik 

büyüme arasında çift yönlü nedenselliğin varlığını vurgulayan çalışmalar mevcuttur (Aktaş, 2009; Erdoğan, 
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2006). Son olarak yerel literatürde ithalattan ihracata doğru nedensel ilişkiyi açıklayan çalışmalar 

(Tunçsiper ve Rençber, 2017) yer alırken ihracat ve ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik 

ilişkisinin olmadığını öne süren çalışmalar da (Takım, 2010) mevcuttur. 

Uluslararası çalışmalarda ise Türkiye örneklerinde olduğu gibi farklı sonuçlara ulaşılmaktadır. 

Egbetunde ve Obamuyi, (2018) ve Ağayev (2011)  tarafından yapılan çalışmada ekonomik büyümeden 

ihracata doğru nedensel ilişki olduğu sonucuna ulaşılırken ihracattan ekonomik büyümeye doğru nedensel 

ilişkinin var olduğunu kanıtlayan sonuçlara (Uysal ve Sat, 2019; Koçyiğit vd., 2015; Sandalcılar, 2012; Eita 

ve Jordaan, 2007; Narayan ve Smyth, 2004) ulaşmak da mümkündür. Diğer yandan Egbetunde ve Obamuyi, 

(2018); Hussein ve Saaed, (2014); Guang ve Hong, (2012); ise ithalattan ekonomik büyümeye doğru tek 

yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu ifade ederken ihracat ve ekonomik büyüme arasında karşılıklı 

nedensellik (Rani ve Kumar, 2018; Ogbokor ve Meyer, 2017; Srinivasan, 2016; Vardari, 2015; Tang ve 

Ravin, 2013; Guang ve Hong, 2012; Mahadevan, 2009; Tang, 2006) olduğunu savunan çalışmalar 

literatürde yer almaktadır. Yine Hussain ve Saaed (2014) aynı çalışmada ithalattan ihracata doğru nedensel 

ilişki tespit ederken Mahadevean (2009) ithalat ve ekonomik büyüme arasında karşılıklı nedensellik 

ilişkisinin varlığını ortaya koymaktadır.  

3. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Çalışmada kullanılan veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) internet sayfasından elde edilmiştir. 

Çalışmada bağımlı değişkeni kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla (KBGSYH) oluştururken bağımsız değişkeni 

kişi başı ithalat (KBİTH) ve kişi başı ihracat (KBİHR) oluşturmaktadır.  2005-2018 yılları arası dönemin 

analiz edildiği çalışmada kurulan modellere ait denklemler aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. 

KBGSYHit = αit +  β1KBİTHit + uit                                                                                                (1) 

KBİTHit = αit +  β1KBGSYHit + uit                                                                                                (2) 

KBGSYHit = αit +  β1KBİHRit + uit                                                                                                (3)  

KBİHRit = αit + β1KBGSYHit + uit                                                                                                (4)                                                                                                     

KBİHRit = αit + β1KBİTHit + uit                                                                                                   (5) 

KBİTHit = αit +  β1KBİHRit + uit                                                                                                   (6) 

Yukarıdaki denklemlerde α sabit değeri, u ise hata terimini ifade etmektedir. İktisadi değişkenlere 

uygulanan ekonometrik analizlerde serilerin durağanlığı önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. 

Durağan serilerle çalışılması yapılan ekonometrik analizlerin güvenilirliğini arttırırken durağan olmayan 
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serilerle çalışılması ise sahte regresyon sorununu ön plana çıkarmakta ve güvenilir olmayan sonuçların elde 

edilmesine neden olmaktadır. Özellikle zaman serilerinden yararlanılan analizlerinde serilerin 

durağanlığının tespit edilmesinde birim kök testlerinden yararlanılmaktadır. Diğer yandan panel zaman 

serileri analizinde ise durağanlığın tespit edilmesinde iki farklı birim kök yaklaşımından bahsetmek 

mümkündür. Bunlardan ilki birinci kuşak birim kök testleri iken ikincisi ise ikinci kuşak birim kök 

testleridir. Birim kök testlerinin iki grup halinde sınıflandırılmasında temel faktör birimler arası 

korelasyonun varlığıdır. Bu bağlamda birimler arası korelasyonun olmadığı durumlarda birinci kuşak birim 

kök testlerinden yararlanılmaktadır. Bu noktada ekonometrik analizlerde seriler arasında korelasyonun 

olmadığı durumlara sık rastlanılmadığı belirtilmelidir. Seriler arasında birim korelasyonun olduğu 

durumlarda ise ikinci kuşak birim kök testlerinin kullanılması uygun olmaktadır. Serilerin durağanlığının 

tespitinde kullanılacak uygun birim kök testinin belirlenmesi birimler arası korelasyonun varlığına bağlıdır 

(Yerdelen Tatoğlu, 2013). Ekonometri literatüründe birimler arası korelasyonu tespit etmek için çeşitli 

testler geliştirilmiştir. Söz konusu testler arasında Breusch-Pagan tarafından geliştirilen LM testi, Pesaran 

tarafından geliştirilen CD testi, Pesaran Ullah ve Yamagata tarafından geliştirilen NLM testi vb. sayılabilir. 

Bu çalışmada birimlerarası korelasyonun tespitinde N>T olduğu durumlarda daha güvenilir sonuçlar veren 

CD testinden yararlanılmıştır (Pesaran, 2004:7). 

Pesaran (2004) tarafından geliştirilen CD testi ile her birimin kendisi haricindeki diğer birimler ike 

korelasyonu hesaplanmaktadır. N birim boyutu iken N*N-1 ifadesi hesaplanan korelasyon miktarını 

göstermektedir ( Tatoğlu Yerdelen,2017:105).   H0: pij=0 ve H1:pij ≠0  şeklinde kurulan hipotezlerde  pij: i j 

birimlerin kalıntıları arasındaki korelasyon katsayısını belirtmektedir. H0 hipotezi birimler arasında 

korelasyon olmadığını ifade ederken H1 hipotezi ise birimler arasında korelasyonun var olduğunu 

belirtmektedir. Pesaran tarafından geliştirilen ve birimler arası korelasyonun sınanmasında kullanılan 

dengeli panellere yönelik test istatistiği; 

CD = √(
2T

N(N−1)
) {∑ ∑ �̂�𝑗𝑖

N
j=i+1

N−1
i=1                                                                                                     (7) 

şeklinde formüle edilmektedir.  CD testi sonsuz eğilimli N ve T için geçerlidir. CD değerinin 

ortalaması  tüm sabit T> k + 1 ve N için sıfıra eşittir ve test, N ve T’nin küçük örneklemlerinde bile 

geçerliliğini korumaktadır. Bu formülasyonda �̂�𝑗𝑖; 

�̂�𝑖𝑗 ∶ �̂�𝑗𝑖 = 
∑  𝑒𝑖𝑡𝑒𝑗𝑡

𝑇
𝑡=1

{∑ 𝑒𝑖𝑡
2 }1/2𝑇

𝑡=1
{∑ 𝑒j𝑡

2 }1/2
𝑇

𝑡=1

                                                                                                      (8) 
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olarak tanımlanmaktadır.  eit, her birimden tahmin edilen kalıntıları göstermekte iken Tij korelasyon 

katsayısının hesaplandığı gözlem sayısını göstermektedir (Tatoğlu,2017:105). Birimler arasında korelasyon 

ilişkisinin olmadığını gösteren H0 hipotezi altında bu test istatistiği standart normal dağılıma sahiptir. CD 

testi eğim katsayıları ve / veya hata varyanslarında çoklu kırılmalar içeren heterojen dinamik modellere 

karşı dayanıklılık sergilemektedir (Menyah vd, 2014:390). CD testi sonuçları Tablo-1’de gösterilmektedir.  

Tablo 1. Pesaran CD Birimlerarası Korelasyon Testi 

Test CD   İstatistik Olasılık Değeri (p) Kolerasyon Katsayısı 

KBGSYH 200.15 0.0000* 0.955 

KİHR 106,12 0.0000* 0.507 

KBİTH 82.80 0.0000* 0.400 

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı göstermektedir. 

Tablo-1 deki sonuçlara göre kişi başı GSYH kişi başı ihracat ve kişi başı ithalat değişkenlerine 

yönelik CD birimler arası korelasyon testi sonuçları olasılık değerlerinin p <0.05 olarak hesap edilmesi, 

birimler arası korelasyonun olmadığını öne süren H0 hipotezinin reddedilmesini gerekli kılmakta ve her üç 

değişkene ait birimler arası korelasyonun varlığını ispatlamaktadır.  Birimlerarası korelasyonun varlığının 

sınanması ve birimler arası korelasyonun varlığının tespiti serilerin durağanlığının analizi aşamasında ikinci 

kuşak birim kök testlerinden yararlanılması gerekliliğini doğurmuştur. Bu bağlamda Pesaran (2007) 

tarafından geliştirilen ve durağanlığın tespitinde kullanılan yatay kesit genişletilmiş Dickey Fuller (CADF) 

birim kök testinden yararlanılmıştır.  

ADF regresyonunun genişletilmiş bir versiyonu olan Pesaran (2007) CADF testi, birimlere ait 

serilerin birinci farkları ve gecikme düzeylerinin yatay kesit ortalamalarından hareket etmektedir. Test 

sonucunda elde edilen CADF istatistiği her bir yatay kesite ait bireysel sonuçlar vermekte ve aynı zamanda 

kesit ortalamalarının alınması ile genişletilen CIPS istatistiği ile panelin geneli hakkında sonuçlar da 

sunmaktadır. CADF testi, birim ve zaman boyutunun (N ve T) görece olarak küçük olduğu durumlarda bile 

güvenilir sonuçlar vermektedir. Diğer yandan CADF testi T > N ve N > T olduğu şartlarda da 

kullanılabilmektedir (Koçbulut ve Altıntaş, 2016:154). yit t zamanında ve  i. yatay kesit biriminde 

gözlemlenebilir bir değer olduğu varsayımı altında, yit, basit dinamik doğrusal heterojen panel veri modeline 

göre aşağıdaki gibi oluşturulur (Pesaran, 2007:268). 

 𝑌𝑖𝑡 = (1 − ∅𝑖)𝜇𝑖 + ∅𝑖𝑌𝑖𝑡−1 + 𝑢𝑖𝑡       i=1……………..N ve        t= 1…………T                                                                                                

yi0  yoğunluk fonksiyonu sonlu ortalama ve varyansa sahipken uit tekli faktör yapısına sahiptir.  

𝑢𝑖𝑡 = 𝛾𝑖𝑓𝑡 + 휀𝑖𝑡     
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𝑓𝑡 gözlenemeyen ortak etki olarak ifade edilirken 휀𝑖𝑡 ise bireysel spesifik hata terimidir. 

Otokorelasyon yokken CADF regresyon modeli; 

∆𝑌𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝑏𝑖𝑧𝑖,𝑡−1 + 𝑐𝑖𝑧�̅�−1 +  𝑑𝑖∆𝑧�̅� + 휀𝑖𝑡                                                                                   (9) 

şeklinde yazılabilir. Burada 𝛼𝑖 = (1-Øi )μi, βi = -)1- Øi ) ve ∆yit = yit - yit-1. Burada Øi=1 eşitliği altında  

CADF test hipotezleri aşağıdaki şekilde oluşturulmaktadır.  

H0:βi =0 bütün i’ler için geçerlidir ve serinin durağan olmadığını, H1:βi < 0, i=1,2………… N1, βi =0,i 

= N1+1, N1+2,…….N serinin durağan olduğunu ifade etmektedir.  

N → ∞ ve δ,  (0 < δ ≤ 1) olmak üzere 0'dan farklı ve sabit bir değere yaklaştığında, N1/N varsayımı 

doğrultusunda bireysel sonuçların bir kısmında durağanlık gözlendiği bilinmektedir. Bu şart birim kök 

testinin güvenilir olması ve tutarlılık sergilemesi adına önem arz etmektedir (Koçbulut ve 

Altıntaş,2016:155). Daha önce de  belirtildiği üzere Pesaran (2007) tarafından geliştirilen CADF testinde 

yatay kesitlere ait (diğer ifade ile birimlere) birim kök test istatistiklerinin ortalaması alınmaktadır. Söz 

konusu ortalamalar aracılığı ile panelin tamamı için birim kök testi sonucunu veren CIPS istatistiği 

hesaplanmaktadır.  

IPS testinin yatay kesit genişletilmiş şekli olan CIPS istatistiği aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir 

(Jardon vd,2017:92). 

CIPS= 𝑁−1 ∑ 𝐶𝐴𝐷𝐹𝑖
𝑁
İ=1                                                                                                                    (10) 

Asimptotik olarak standart dağılıma sahip olmayan testte   %1, %5 ve %10 kritik değerler farklı N ve 

T kombinasyonları için hesaplanmış ve Pesaran (2007)’de tablo halinde sunulmuştur.  Tablo-2’de sabite 

izin verildiği ve gecikme uzunluğunun 1 olarak alındığı durumda CIPS testi sonuçlarına ulaşılmaktadır. 

KBGDPUSD, KBİHRUSD ve KBİTHUSD değişkenleri %90, %95 ve %99 güven düzeylerinde verilen 

kritik değerlerden mutlak değerce küçüktür. Serilerin düzeyde durağan olmadığı anlaşılmaktadır. Farkı 

alınan serilerle birim kök testi yenilenmiş ve elde edilen sonuçlar KBGDPUSD değişkeninin %99 güven 

düzeyinde istatistik değerinin kritik değerden küçük olduğunu, %90 ve %95 güven düzeylerinde ise istatistik 

değerinin kritik değerden mutlak olarak büyük olduğunu göstermektedir. Diğer değişkenlerde ise 

istatistiksel değerler %90,%95 ve %99 güven düzeyinde kritik değerden mutlak olarak büyüktür. Seriler 

farkında durağan hale gelmektedir.                                                                                                               
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Tablo 2. CADF Birim Kök Testi Sonuçları 

I(0) Düzey Değerleri 

Değişkenler t-testi Kritik 

Değer 

(%90) 

Kritik Değer 

(%95) 

Kritik Değer 

(%99) 

Z(t-testi) Olasılık 

Değeri 

KBGSYG -1.907 -2.000 -2.070 -2.190 -1.568 0.058 

KBİHR -1.725 -2.000 -2.070 -2.190 -0.121 0.452 

KBİTH -1.854 -2.000 -2.070 -2.190  -1.152 0.125 

I(1) Birinci Fark Değerleri 

KBGSYH -2.148 -2.000 -2.070 -2.190 -3.490 0.000 

KBİHR -2.398 -2.000 -2.070 -2.190 -5.492 0.000 

KBİTH -2.610 -2.000 -2.070 -2.190 -7.180 0.000 

 

Durağanlığı sınayan CIPS birim kök testi sonrasında seriler arasında uzun dönemli ilişkinin var olup 

olmadığını test eden eşbütünleşme analizine geçilmektedir. Serilerde durağanlığın test edilmesinden sonra 

eşbütünleşme analizine yer verilmektedir. Eşbütünleşme analizi öncesinde ise sabit ve eğim 

parametrelerinin birimlere göre homojen veya heterojen özellik sergileyip sergilemediklerinin tespiti önem 

arz etmektedir. Homojenlik veya heterojenlik durumuna göre uygulanacak eşbütünleşme analizi de 

değişkenlik göstermektedir. Homojenlik veya heterojenliğin belirlenmesinde F testi, Swamy testi, G testi 

ve Delta testi gibi testler kullanılmaktadır. N > T olduğu durumlarda Pesaran ve Yamagata (2008) delta 

testinin kullanılmasının daha uygun olacağını öne sürmektedir.   

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝑖𝑋𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡                                                                                                                     (11) 

Yukarıdaki modelde yer alan 𝛽𝑖eğim katsayılarının yatay kesitlerde geçerli olduğu yani homojen olup 

olmadığı sınanmaktadır. Delta testi hipotezlerine göre: 𝐻0: 𝛽1 = 𝛽 eğim katsayılarının homojen olduğunu 

belirtirken alternatif hipotez olan, 𝐻1: 𝛽𝑖 ≠ 𝛽 ise eğim katsayılarının homojen olmadığını ifade etmektedir. 

Pesaran ve Yamagata (2008), tarafından iki çeşit delta testi önerilmektedir. Bunlardan ilki (∆̂) büyük 

örneklemler için geçerli iken diğeri (∆̂𝑎𝑑𝑗) ise küçük örneklemler için geçerlidir ve söz konusu testler 

aşağıdaki şekilde gösterilmektedir (Songur,2019:578). 

∆̂=  √𝑁 {
𝑁−1𝑆−𝑘

2𝑘
} ~ 𝑥𝑘

2                                                                                                                     (12) 

∆̂𝑎𝑑𝑗 =  √𝑁 {
𝑁−1𝑆−𝑘

𝑣(𝑇,𝑘)
} ~ 𝑁(0,1)                                                                                                      (13) 

Burada N; yatay kesit sayısını gösterirken, S; Swamy test istatistiğini, k; ise açıklayıcı değişken 

sayısını vermektedir. Bu eşitliklerde, H0 hipotezi altında (N, T) → ∞, √N/T → ∞ olduğunda hata terimleri 
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serbest dağılım göstermektedir (Koçbulut ve Altıntaş, 2016:159). Tablo-3 de sabit ve eğim katsayılarının 

homojen veya heterojen olması durumu delta testi ile sınanmış ve p olasılık değerinin 0.05’den küçük 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda sabit ve eğim katsayılarının heterojen olduğu ileri sürülebilir.   

Tablo 3. Homojenlik Testi Sonuçları 

Delta Test İstatistikler P değeri 

Δ𝑎𝑑𝑗  KBGSYH-KBİHR 19.574 0.000* 

Δ𝑎𝑑𝑗  KBİHR-KBGSYH 16.066 0.000* 

Δ𝑎𝑑𝑗  KBGSYH-KBİTH 13.890 0.000* 

Δ𝑎𝑑𝑗  KBİTH-KBGSYH 16.771 0.000* 

Δ𝑎𝑑𝑗  KBİHR-KBİTH 15.583 0.000* 

Δ𝑎𝑑𝑗  KBİTH-KBİHR 22.909 0.000* 

      * % 1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir. 

Seriler arasındaki uzun dönemli ilişkinin tespiti için eşbütünleşme testinin yapılması gerekmektedir.  

Eşbütünleşme testleri birinci ve ikinci kuşak testler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Eğer seriler arasında 

yatay kesit bağımlılığı yoksa birinci kuşak eşbütünleşme testleri, yatay kesit bağımlılığı varsa ikinci kuşak 

panel eş bütünleşme testleri kullanılmaktadır. Çalışmada Westerlund ve Gengenbach, Urbain ve Westerlund 

panel eş bütünleşme testinden yararlanılmıştır.  Aşağıdaki hata düzeltme modelinden hareketle; 

∆𝑌𝑖𝑡 =  𝛿𝑖
′𝑑𝑡 + 𝛼𝑖(𝑌𝑖𝑡−1 −  𝛽𝑖

′𝑋𝑖𝑡−1) +  ∑ 𝛼𝑖𝑗
𝑝𝑖
𝑗=1 ∆𝑌𝑖𝑡−𝑗 + ∑ 𝑦𝑖𝑗

𝑝𝑖
𝑗=−𝑞𝑖 ∆𝑋𝑖𝑡−𝑗 + 𝑒𝑖𝑡                      (14) 

Burada t=1…… T ve i=1…….N olmak üzere sırasıyla zaman serileri ve yatay kesit birimleri ve dt 

ise determinitk bileşenleri göstermek üzere üç farklı durumdan bahsedilmektedir. İlk durumda dt=0 

deterministik terimin olmadığı durumu (sabitsiz ve trendsiz), dt=1, ∆𝑌𝑖𝑡 sabitli durumu ve son olarak dt = 

(1,t)’ ∆𝑌𝑖𝑡 sabitli ve trendli durumu ele almaktadır. yukarıdaki hata düzeltme modeli yeniden yazıldığında; 

∆𝑌𝑖𝑡 =  𝛿𝑖
′𝑑𝑡 + 𝛼𝑖𝑌𝑖𝑡−1 + 𝜆𝑖

′𝑋𝑖𝑡−1  +  ∑ 𝛼𝑖𝑗
𝑝𝑖
𝑗=1 ∆𝑌𝑖𝑡−𝑗 + ∑ 𝑦𝑖𝑗

𝑝𝑖
𝑗=−𝑞𝑖 ∆𝑋𝑖𝑡−𝑗 + 𝑒𝑖𝑡                          (15) 

şeklini almaktadır. Burada 𝜆𝑖
′=−𝛼𝑖𝛽𝑖

′ eşitliği söz konusudur. 𝛼𝑖 parametresi ani bir şok sonrasında 

𝑌𝑖𝑡−1 −  𝛽𝑖
′𝑋𝑖𝑡−1 denge ilişkisine geri dönülme hızını belirlemektedir. Eğer 𝛼𝑖 < 0 ise hata düzeltme söz 

konusudur ve yit ile xit arasında eşbütünleşik ilişki olduğunu ifade eder. Eğer 𝛼𝑖 =0 ise hata düzeltmenin 

varlığından bahsedilememektedir ve eşbütünleşme ilişkisinden söz edilmemektedir. Sıfır hipotezi H0: 𝛼𝑖  =0 

bütün i’ler için eşbütünleşme ilişkisi olmadığını ifade ederken alternatif hipotez αi'nin homojenliği 

hakkındaki varsayıma bağlıdır. Eşbütünleşme testlerinden ilk ikisi grup ortalaması testi olarak 

adlandırılmakta ve 𝛼𝑖 nin eşitliğine gerek duymaksızın H0 hipotezini en az bir i değeri için  𝐻𝑖
𝑔

: 𝛼𝑖 <0 ‘e 

karşı test etmektedir. Panel testi olarak adlandırılan diğer iki test ise 𝛼𝑖 leri bütün i’ lere eşit olduğunu 

varsaymakta ve yine H0 hipotezini bütün i değerleri için 𝐻𝑖
𝑔

: 𝛼𝑖 = α<0 e karşı sınamaktadır (Persyn ve 

Westerlund, 2008:233). 
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Gengenbach, Urbain ve Westerlund (2015) panel eşbütünleşme testinde aşağıdaki hata düzeltme 

modelinden hareket edilerek  denklem eşitliği oluşturulmaktadır (Alev ve Erdemli, 2019:75).  

∆yi =  dδy.xi
+  αyi

yi,−1 + ωi,−1γi + υiπi + εy.xi
= αyi

yi,−1 + gi
dλi + εy.xi

                                 (16) 

Öncelikle her bir birime ait modelin EKK tahmini yapılmaktadır. Yapılan tahmin doğrultusunda t 

testi yardımı ile H0 : αyi =0 hipotezi sınanmaktadır. αyi  ‘nin EKK tahmincisi; 

 α̂yi
=  

y′i,−1M
gi

d ∆yi

y′i,−1M
gi

d yi,−1
    formüle edilirken varyans ise 

 σα̂yi

2 =  
σα̂y,xi

2

y′i,−1M
gi

d yi,−1
 şeklinde ifade edilmektedir.  

t istatistiği :  𝑡𝑐𝑖
=  𝑡𝛼𝑦𝑖

=  
�̂�𝑦𝑖

�̂��̂�𝑦𝑖

    şeklinde tanımlanmakta, panele ait test istatistiği ise birimlere özgü 

istatistiklerin ortalamasından oluşmakta ve aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir (Tatoğlu,2017:207). 

t̅c =  
1

N
 ∑ tci

N
i=1                                                                                                            (17) 

Gengenbach, Urbain ve Westerlund tarafından geliştirilen eşbütünleşme testinin temel hipotezi H0: 

𝛼𝑦𝑖
= ⋯ =  𝛼𝑦𝑁

= 0 durumunda eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı belirtilirken iken alternatif hipotez ise 

H1: en az bir i için  𝛼𝑦𝑖
 < 0 olarak kurulmaktadır (Alev ve Erdemli, 2019:75). Westerlund, Gengenbach, 

Urbain ve Westerlund panel eşbütünleşme testi sonuçları Tablo-4’de sunulmaktadır.  
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Tablo 4. Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi  

KBGSYH-KBİHR  

İstatistikler Değerler Z Değeri P Değeri Robust P Değeri 

Gt -1.765 0.279 0.610 0.750 

Ga -7.221 -0.032 0.487 0.620 

Pt -16.863 -3.873 0.000 0.440 

Pa -7.510 -6.032 0.000 0.180 

Gengenbach, Urbain ve Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi 

d.y Katsayı T istatistiği P değeri  

y(t-1) -0.675 -1.979 >0.1  

Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi 

KBGSYH-KBİTH 

Gt -2.613 -8.092 0.000 0.300 

Ga -9.208 -3.250 0.001 0.340 

Pt -20.956 -7.914 0.000 0.180 

Pa -8.773 -8.447 0.000 0.100 

     

Gengenbach, Urbain ve Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi 

d.y Katsayı T istatistiği P değeri  

y(t-1) -0.594 -1.663 >0.1  

Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi  

KBİTH- KBİHR 

Gt -2.362 -5.619 0.000 0.520 

Ga -9.525 -3.762 0.000 0.350 

Pt -14.719 -1.756 0.040 0.780 

Pa -5.511 -2.210 0.014 0.510 

Gengenbach, Urbain ve Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi 

d.y Katsayı T istatistiği P değeri  

y(t-1) -0.633 -1.701 >0.1  

 

Tablonun ilk kısmında Westerlund eşbütünleşme sonuçlarına göre p değeri ve robust p değeri olmak 

üzere iki farklı olasılık durumundan bahsedilmektedir. Birimler arası korelasyonun olduğu durumlarda 

genellikle robust olasılık değerleri dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda robust olasılık değerleri dikkate 

alındığında her 4 istatistik için olasılık değerlerinin 0.05’dan büyük olduğu gözlenmektedir. Sonuçlara göre 

H0 hipotezi reddedilememekte ve ihracat-ithalat ve ekonomik büyüme arasında eşbütünleşme ilişkisine 

rastlanmamaktadır. Tablonun ikinci kısmında ise Gengenbach Urbain ve Westerlund eşbütünleşme testi 

sonuçları yer almaktadır. Gengenbach, Urbain ve Westerlund panel eşbütünleşme testi de Westerlund 

eşbütünleşme testi sonuçları ile benzer sonuçlar vermektedir. Nitekim panel eşbütünleşme testini gösteren 

Yt-1’in anlamlılığı incelendiğinde olasılık değerinin 0.1 den büyük olması yine değişkenler arasında 

eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını ifade eden H0 hipotezinin reddedilmemesini gerekli kılmaktadır. 

Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığının tespiti sonrasında nedensellik analizine 

geçilmektedir. Değişkenler arasındaki nedensellik çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır. Kimi zaman 
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değişkenlerin birinden diğerine doğru nedensellik söz konusu iken kimi zaman karşılıklı nedensellik 

gözlenmekte kimi zaman ise değişkenler arasında herhangi bir nedensellik tespit edilememektedir. Bu 

çalışmada heterojen paneller için uygun olan ve  Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından geliştirilen 

nedensellik analizinden yararlanılmıştır. Durağan x ve y değerleri için her bir birime ait i=1…..N ve 

t=1…….T durumunda lineer model aşağıdaki gibidir (Dumitrescu ve Hurlin,2012:1451); 

Yit =  αi + ∑ γi
(k)K

k=1 Yit−k +  ∑ βi
(k)K

k=1 Xit−k + εi,t                                                                        (18) 

    Yukarıdaki denklemde  = βi= (𝛽𝑖
(1)

, 𝛽𝑖
(2)

, 𝛽𝑖
(3)

, 𝛽𝑖
(4)

… … . 𝛽𝑖
(𝐾)

) şeklindedir. Bireysel etkileri ifade 

eden (αi )’nin sabit olduğu, gecikme parametreleri (𝛾𝑖
(𝑘)

 ) ve regresyon eğim katsayılarının ( 𝛽𝑖
(𝐾)

 ) birimler 

arasında değiştiği kabul edilmekte, gecikme uzunluğu K ’nın ise yatay kesitlerde aynı olduğu 

varsayılmaktadır. Sıfır hipotezi ve alternatif hipotez aşağıdaki şekilde oluşturulmaktadır (Bozoklu ve 

Yılancı,2013:176). 

H0: βi =0     Ɐ i=1,…..N 

H1:βi=0       Ɐ i=1,…..N   ve      βi≠0     Ɐ i=N1 +1                             0≤N1, / N<1 

Temel hipotez βi’lerin 0’a eşit olduğunu ifade etmektedir. Aynı zamanda H0 hipotezi x ‘den y’ye 

doğru homojen panel nedensellik olmadığını belirtmektedir. Alternatif hipotez altında N1 <N ve x’den y’ye 

doğru nedenselliğin olmadığını ifade etmektedir (Tatoğlu, 2017:155). Kullanılan model heterojen olduğu 

halde sıfır hipotezi homojen bir sonuca ulaşılmasına imkan verirken alternatif hipotez ise heterojen sonuç 

elde edilmesine imkan vermektedir. Bireysel Wald istatistiklerinin basit ortalaması temel hipotezin test 

edilmesinde kullanılan test istatistiğini oluşturmaktadır (Bozoklu ve Yılancı, 2013:177). 

𝑊𝑁,𝑇
𝐻𝑁𝐶 =  

1

𝑁
 ∑ 𝑊𝑖,𝑇

𝑁
𝑖=1                                                                                                                       (19) 

Yukarıdaki eşitlikte Wi,T, i birimin H0: βi=0 hipotezinin testini gerçekleştiren birimlere özgü Wald 

test istatistiğini oluşturmaktadır. Bireysel Wald istatistikleri T’nin küçük değerleri için aynı kikare 

dağılımına yakınsamamaktadır. Bundan dolayı bu dağılımın ortalaması ve varyansının tahmini değerleri 

kullanılarak 𝑊𝑁,𝑇
𝐻𝑁𝐶 için standardize tahmine sahip test istatistiğinin kullanılması önerilmiştir (Dumitrescu 

ve Hurlin,2012:1456). Söz konusu test istatistiği aşağıdaki gibidir. 

�̅�𝑁,𝑇
𝐻𝑁𝐶 =  

√𝑁 [𝑊𝑁,𝑇 
𝐻𝑛𝑐− ∑ 𝐸 (�̃�𝑖,𝑇 )

𝑁
İ=1 ]

√∑ 𝑉𝑎𝑟𝑁
İ=1

(�̃�𝑖,𝑇 )

                                                                                                       (20) 

Dumitrescu ve Hurlin tarafından yapılan simülasyonlarda yukarıdaki test istatistiğinin birim sayısı az 

olan panel modellerde dahi boyut ve güç bakımından olumlu ve güvenilir sonuçlar verdiği öne 
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sürülmektedir. Diğer yandan yanlış belirlenmiş gecikme uzunlukların da bile �̅�𝑁,𝑇
𝐻𝑁𝐶 test istatistiği güvenilir 

sonuçlar vermektedir (Bozoklu ve Yılancı, 2013:177). Tablo-5 de Dumitrescu ve Hurlin tarafından 

geliştirilen panel nedensellik sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 5. Dumitrescu-Hurlin Panel Nedensellik Analizi Sonuçları 

H0 Hipotezi W-Bar İstatistik Z-Bar Tilde İstatistik P Değeri 

KBİHR ↛ KBGSYH 1.1353 -0.4650 0.6419 

KBGSYH ↛ KBİH 1.1737 -0.3091 0.7573 

KBİTH ↛ KBGSYH 1.0829 -0.6771 0.4983 

KBGSYH → KBİTH 0.7643 -1.9685 0.0490** 

KBİTH↛ KBİHR 1.4225 0.6991 0.4845 

KBİHR→ KBİTH 1.8613 2.4777 0.0132** 

** %5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir.  

Tablo-5’de P olasılık değerlerinin Z-Bar Tilde istatistiğine ait olduğu  Dumitrescu ve Hurlin Granger 

panel nedensellik testi sonuçlarına göre panelin geneli için kişi başı ihracattan kişi başı GSYH’ya doğru ve 

aynı şekilde kişi başı GSYH’dan ise kişi başı ihracata doğru nedensellik ilişkisinin olmadığı belirlenmiştir. 

Diğer yandan kişi başı ithalattan kişi başı GSYH’ya doğru bir nedensellik söz konusu değilken kişi başı 

GSYH’dan kişi başı ithalata doğru nedensel ilişki söz konusudur.  son olarak ithalat ve ihracat değişkenleri 

aarsındaki nedensellik ilişkisi gözden geçirildiğinde ithalattan ihracata doğru herhangi bir nedenselliğin 

olmadığı fakat ihracattan ithalata doğru ise tek yönlü nedensel ilişkinin varlığı sonucuna ulaşılmaktadır.  

4. SONUÇ 

Ülkelerin iktisadi gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde milli gelir önemli bir yol gösterici 

niteliğindedir. Nitekim birçok gelişmekte olan ülke milli gelir düzeyini arttırarak toplumsal refahı yükseltme 

çabası içerisindedir. Toplumsal refahın arttırılmasında ise dış ticaret faaliyetlerinin önemli bir rolü vardır. 

Özellikle gelişmekte olan ülkeler bir yandan döviz girdisi elde etmek, ödemeler bilançosu açıklarını 

gidermek, uluslararası piyasalarda Pazar payı elde etmek vb. amaçlarla ihracata yönelirken diğer yandan da 

teknoloji geliştirmek, ihracat için hammadde temin etmek vb. gibi nedenlerle de ithalata başvurmaktadırlar. 

Bu çalışmada dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ihracat ve ithalat bağlamında 

değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Türkiye özelinde ve iller bazında yapılan çalışmanın zaman kısıtını 2005-

2018 yılları arası dönem oluşturmaktadır. Panel veri yönteminden yararlanılan çalışmada Dumitrescu Hurlin 

panel nedensellik analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre söz konusu dönemde kişi başı gayri safi 

yurtiçi hasıladan kişi başı ithalata doğru nedensel ilişki gözlenmektedir. Bu haliyle Türkiye ekonomisi için 



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

118 

 

büyüme çekişli ithalat yaklaşımının geçerli olduğu ileri sürülebilir.   Elde edilen bu sonuç ekonomik 

büyümenin ithalatın nedeni olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin ithalatında meydana gelen 

artışlar ekonomik büyüme ile yakından ilişkilidir. Analiz sonucunda Türkiye’de büyümenin ihracata dayalı 

olmadığı ve fakat ekonomik büyüme üzerinde iç talep artışının çok daha etkili olduğuna kanaat 

getirilmektedir. Bu durumun gözlemlenmesinde kuşkusuz nüfus artışının ve genç nüfusa sahip olmanın 

önemli bir etkisi vardır. 

Diğer yandan ihracat ve ithalat arasındaki nedensellik ilişkisine bakıldığında ise kişi başı ihracattan 

kişi başı ithalata doğru nedensel ilişkinin varlığı ileri sürülebilir. Bahsi geçen ilişki ithalatın nedeni olarak 

ihracatı hedef göstermekte ve ihracata dayalı ithalat yaklaşımını desteklemektedir. Elde edilen sonuç 

tüketim açısından değerlendirildiğinde Türkiye’nin petrol, doğal gaz vb. döviz getirici doğal kaynaklara 

sahip olmaması ara mal ve tüketim malı ithalatı için gerekli döviz ihtiyacının bir kısmının ihracat gelirleri 

ile temin edilmeye çalışıldığı şeklinde yorumlanabilir. Bu anlamda ithalatın sürdürülebilirliği için kısmen 

ihracatın da belirli bir düzeyde olması gerekmektedir. Aksi durum uzun yıllardır mücadele edilen cari açık 

sorununun varlığını sürdürmesine katkı yapmaktadır.  

İç talep artışı ekonomik büyümeyi tetiklemekte ve ekonomik büyüme neticesinde elde edilen gelir 

artışı ise ithalata pozitif şekilde yansımaktadır. Diğer yandan Türkiye benzeri gelişmekte olan ülkelerin 

üretimi arttırmak ve ihracatı geliştirmek için ihtiyaç duydukları ara malları ithalat yolu ile temin ettikleri 

bilinmektedir. Bu durum daha fazla ihracat için daha fazla ithalatı gerekli kılmaktadır.  
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MUHAFAZAKAR MUHASEBE YAKLAŞIMI VE KAR PAYI ÖDEMELERİ: BORSA 

İSTANBUL ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Feyza DEREKÖY 
 

ÖZET 

Araştırmanın amacı, muhafazakar muhasebe yaklaşımının, kar payı ödemelerine etkisi olup 

olmadığının ve muhafazakar raporlama yapan ve yapmayan şirketlerin, kar payı ödemeleri arasında 

farklılaşma olup olmadığının tespit edilmesidir. Araştırmanın örneklemini, 2015- 2019 yılları arasında 

Borsa İstanbul 100 Endeksinde yer alan, finansal faaliyette bulunmayan ve verilerinin tamamına 

ulaşılabilen 65 şirket oluşturmaktadır. Öncelikle, “Piyasa Değeri/ Defter Değeri” oranı kullanılarak 

araştırma kapsamındaki şirketlerden, muhafazakar raporlama yapan ve yapmayanlar belirlenmiştir. Daha 

sonra, söz konusu şirketlerin, 2015- 2019 yılları arasındaki “Kar Dağıtım” oranları hesaplanmış ve 

muhafazakar olan ve olmayan şirketlerin kar payı ödemeleri, bağımsız örneklem t-testi ile 

karşılaştırrılmıştır. Araştırma sonuçları, muhafazakar şirketler ile muhafazakar olmayan şirketlerin kar 

payı ödemeleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığını, ancak muhafazakar şirketlerin, muhafazakar 

olmayan şirketlere göre daha az oranda kar payı dağıttıklarını ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhafazakar Muhasebe, Finansal Raporlama, Kar Payı, Kar Payı 

Ödemesi. 

Jel Kodları: M 40, M 41, M 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO, e-mail: fderekoy@medipol.edu.tr 



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

124 

 

CONSERVATIVE ACCOUNTING APPROACH AND DIVIDEND PAYMENTS: BORSA 

ISTANBUL EXAMPLE 

ABSTRACT 

 

The purpose of the study is to determine whether the conservative accounting approach has an effect 

on dividend payments and whether there is a differentiation between dividend payments of companies that 

do and do not report conservatively. The sample of the study consists of 65 companies included in Borsa 

Istanbul 100 Index between 2015- 2019, excluding those involved in financial activities, and all of their data 

are accessible. First of all, the companies within the scope of the research, that do and do not report 

conservatively were determined by using the "Market Value / Book Value" ratio. Then, the "Profit 

Distribution" ratios of these companies between 2015 and 2019 were calculated and the dividend payments 

of conservative and non-conservative companies were compared with the independent sample t-test. The 

research results revealed that there is no significant difference between the dividend payments of 

conservative companies and non-conservative companies, but conservative companies distribute less 

dividends than non-conservative companies. 

Keywords: Accounting, Conservative Accounting, Financial Reporting, Dividend, Dividend Payment. 

Jel Codes: M 40, M 41, M 49. 
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1.GİRİŞ 

Yüzyıllar öncesine dayanan muhasebe bilgilerinin en temel özelliklerinden biri olan muhafazakarlık 

(Ruch ve Taylor, 2015: 17), temkinli olmak olarak algılanırken, öte yandan kazanç yönetiminin bir ölçüsü 

olarak kullanılmaktadır. Muhafazakarlık, mali tabloların hazırlanmasında karşılaşılan belirsizlikler ile 

olumsuz olayların erken tanınması ve net varlık ve net gelir tutarının en aza indirilmesi yönünde genel bir 

eğilim olarak tanımlanmaktadır (Ball ve Shivakumar, 2005: 90- 91). Muhafazakar raporlama ile giderler ve 

zararlar erken muhasebeleştirilirken, gelirler ve kazançların muhasebeleştirilmesi ertelenmektedir. 

Beraberinde, varlıklar olduğundan düşük ve borçlar ise çok yüksek değerlerle raporlanmaktadır. 

Muhafazakâr raporlama yapan şirketler, daha iyi bir bakış açısına sahip olduklarından, kazanç yönetimini 

daha etkin bir şekilde gerçekleştirmektedirler. Bunun yanısıra, literatürde muhafazakar muhasebe 

anlayışının, kar dağıtımında anlaşmazlık yaşayan şirketlerde daha yaygın olarak kullanıldığı ifade 

edilmektedir (Ahmed vd., 2002: 868). 

Çalışmada, muhafazakar muhasebe yaklaşımını benimsemiş ve benimsemiş şirketlerin kar payı 

ödemelerinde farklılaşma olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak, öncelikle 

muhafazakarlık ve muhafazakar raporlama ile kar payı ve kar payı ödemesi kavramları açıklanmıştır.  

Çalışmada daha sonra, Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksinde, faaliyet alanı finans olmayan ve verilerine 

ulaşılabilen 65 şirketin, muhafazakar olup olmadığını belirlemek üzere, beş yıllık döneme ait finansal tablo 

verileri kullanılmış ve “Piyasa Değeri/ Defter Değeri” oranları hesaplanmıştır. Böylece, araştırma 

kapsamındaki şirketler, muhafazakar ve muhafazakar olmayan şirketler olarak gruplandırılmıştır. Bu iki 

grupta yer alan şirketlerin kar payı ödemelerini karşılaştırmak üzere, şirketlerin beş yıllık perioda ilişkin 

“Kar Payı” oranları hesaplanmış ve bağımsız örneklem t- testi kullanılarak analiz edilip, elde edilen bulgular 

değerlendirilmiştir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Çalışmanın bu bölümünde, araştırma kapsamındaki kavramlara ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

2.1. Muhahafazar Muhasebe Yaklaşımı  

Muhafazakarlık ve ihtiyatlılık kavramlarının aynı anlama gelip gelmediği konusunda, literatürde tam 

bir fikir birliği oluşmamıştır (Azarifar ve Ayanoğlu, 2020: 38). Muhasebenin temel kavramları arasında yer 

alan İhtiyatlılık kavramı, muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve karşılaşılabilecek risklerin dikkate 

alması gereğini ifade eder (Kalmış vd., 2014: 25). Muhafazakarlık kavramı ise, bir muhasebe yaklaşımı 

olup, genel anlamda varlıklar için olası alternatif değerler arasında en düşük değeri ve yükümlülükler için 

en yüksek alternatif değeri bildirmek olarak tanımlanır (Ruch ve Taylor, 2015: 20). Başka bir ifadeyle, 
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muhafazakarlık, muhasebecilerin iyi haberleri tanımak için finansal tablolarda kötü haberlere kıyasla daha 

yüksek bir doğrulamaya ihtiyaç duyma eğilimini yakalamasıdır (Basu, 1997: 4).   

Muhafazakar muhasebe yaklaşımı, kar etmeyi beklemeden, tüm kayıpları tahmin etmek böylece 

oluşabilecek en kötü zararı öngörerek hareket etmektir (Bliss, 1924: 110). Daha kapsamlı olarak, 

muhafazakar muhasebe yaklaşımı, daha yavaş gelir tahakkuku, daha hızlı gider tahakkuku, daha düşük 

varlık değerlemesi ve daha yüksek borç değerlemesiyle bildirilen kümülatif kazançların en aza indirilmesine 

yol açan muhasebe uygulamaları arasında bir seçim kriteridir (Zhang, 2008: 31).  

Muhafazakar muhasebe uygulaması, koşullu ve koşulsuz olmak üzere iki şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Koşullu muhafazakarlığa göre, olumsuz ekonomik gelişmeler (haberler), muhasebe 

karı veya kazançları üzerinde olumlu haberlerden daha erken etkiye neden olmaktadır (Ruch ve Taylor, 

2015: 20). Buna göre, koşullu muhafazakârlık, işletmelerdeki olumsuz ekonomik gelişmelerin, olumlu 

ekonomik gelişmelere göre daha hızlı ve belirgin bir şekilde kabul edilmesi ve muhasebeleştirmesi anlamına 

gelmektedir (Ryan, 2006: 511). Koşullu muhafazakarlık örnekleri, şerefiyenin değer düşüklüğü, maddi 

duran varlıkların amortismanı, stokların maliyet veya piyasa değerinden düşük olanı ile kaydedilmesi, 

koşullu yükümlülüklerin ve koşullu varlıkların muhasebeleştirilmesidir.  

Koşulsuz muhafazakarlık ise, ekonomik ortamda meydana gelen olay ve gelişmelerden bağımsız 

olmaktır. Koşulsuz muhafazakarlık net varlıklarının tutarlı bir şekilde eksik muhasebeleştirilmesiyle oluşur. 

Koşullu muhafazakarlığın aksine, koşulsuz muhafazakarlık haber olaylarına bağlı değildir. Koşulsuz 

ihtiyatlılık örnekleri, araştırma ve geliştirme harcamalarının aktifleştirilmesi ve hızlandırılmış amortisman 

yöntemlerinin kullanılmasıdır (Beaver ve Ryan, 2005: 270). 

Muhafazakar muhasebe yaklaşımı, yöneticilerin kendilerine ve diğer taraflara yaptığı fırsatçı 

ödemeleri kısıtlayarak finansal tablo kullanıcılarına fayda sağlar, yönetimsel yatırım kararlarıyla ilişkili 

acente sorunlarını azaltır, borç ve diğer sözleşmelerin verimliliğini artırır, sözleşmelerin izlenmesini 

kolaylaştırır, kötü performans gösteren projeleri terk etmeye olanak sağlar, dava maliyetlerini azaltır ve kar 

dağıtımı konusunda yaşanan anlaşmazlıkları çözer. Ayrıca, muhafazakar muhasebe, yöneticilerin kayıpları 

daha erken tespit etmesine imkan sağlar ve finansal başarısızlığı önlemede etkili olur (Ahmed vd., 2002: 

867; Garci’a Lara vd., 2009: 162, 164; Wang vd., 2009: 11).  

2.2. Kar Payı ve Kar Payı Dağıtımı 

Günümüzde yoğun rekabet ortamı içinde faaliyet gösteren işletmeler açısından, kar payı dağıtımı ve 

kar dağıtım politikası büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin en önemli finansal kararları içerisinde yer alan 

kar payı, anonim şirketlerde dağıtılmasına genel kurul tarafından karar verilen kârın, miktarı belirlenmiş ve 
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her bir pay sahibine şirket tarafından ödenmesi gereken kısmıdır (Ünal, 1998: 43).  Kar payı, Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kar Payı Tebliği’nde ise, “Genel kurulca belirlenen politika 

çerçevesinde hesap dönemi itibarıyla net dönem kârı ve kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklar 

üzerinden ortaklara ve kâra katılan diğer kişilere genel kurulca dağıtılmasına karar verilen tutar” olarak 

tanımlanmaktadır. 

Söz konusu tanımlarda da ifade edildiği gibi, kar payı ödemesi, dönem sonu karının bir bölümümün, 

şirket ortaklarına yada pay sahiplerine dağıtılması iken, kar dağıtım politikası, dönem sonu karının ortaklar, 

dağıtılmamış kar kalemi ve yedek akçeler arasındaki dağılımını belirleyen bir politika olarak 

tanımlanmaktadır (Büker vd., 2007: 307). Şirketler vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda gelecek 

planlamaları çerçevesinde farklı politikalara sahip olabilmekte ve böylece kendilerine özgü kar dağıtım 

politikaları belirleyebilmektediler. Kar dağıtımı konusunda şirketler bazen aşırı katı bir tutum ile karların 

tamamını şirkette bırakabilirler ya da çok düşük oranda kar dağıtımı yapabilirler. Bu durum, hisse 

senetlerinin değerinin, dolayısı ile de şirket değerinin düşmesi ve şirket hisselerine olan yatırımcıların 

talebinin düşmesi gibi bazı olumsuz sonuçlar doğurabilir.  Bazen de şirketler, bütün karı dağıtma yönünde 

hareket ederler. Ancak bu yaklaşım da, şirketin yatırımlarının finansmanı ve şirketin geleceği açısından 

sorunlar yaratabilmektedir (Gündoğdu, 2017: 455). 

Şirketlerin likidite durumları, yıllar itibarıyla elde etmiş oldukları kâr rakamlarının istikrarı, 

karşılaştığı kârlı yatırım fırsatları, ortaklık yapısı, pay sahiplerinin vergi durumu, borçları ve borçlarının 

yapısı ve şirketlerin faaliyette bulunduğu ülkedeki ekonımik koşullar gibi birçok faktör, şirketlerin kâr payı 

dağıtım politikalarını etkilemektedir (Kaya ve Şanlı, 2019: 109). Buna karşın, Şirketlerin kar dağıtım 

politikaları da, en başta üzere şirketlerin ihtiyaçları olmak üzere, hissedarlar, yatırımcılar, işçiler, 

tedarikçiler, devlet gibi şirketle doğrudan ve dolaylı ilişkili birçok paydaş grubundan etkilenmektedir. Bu 

nedenle, şirketler kar dağıtım politikalarını oluştururken, paydaş gruplarının da beklentilerini dikkate 

almaktadırlar (Gündoğdu, 2017: 455- 456). 

3. LİTERATÜR TARAMASI 

Az da olsa kar elde etmek şeklinde özetlenen muhafazakar muhasebe uygulamasının (Wolk vd, 2013), 

finansal raporlama süreci ve finansal rapor kullanıcıları üzerindeki etkileri, literatürde farklı açılardan ele 

alınmıştır. Literatürdeki çalışmaların bir bölümü de, muhafazakar muhasebe yaklaşımı ile kar payı ödemesi 

arasındaki ilişkinin incelenmesine ilişkindir. 

Ahmed vd. (2002), muhasebe muhafazakarlığını belirleyen unsurları araştırdıkları çalışmalarında, 

muhasebe muhafazakarlığını tahmin eden modellere bağımsız bir değişken olarak, temettü politikasını da 
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dahil etmişlerdir. Çalışmanın bulguları, muhasebede muhafazakar yaklaşımın, tahvil sahipleri ile hissedarlar 

arasındaki çatışmayı azaltmaya yardımcı olduğunu ve borç maliyetini düşürdüğünü, bunun yanında, agresif 

muhasebe raporlarına sahip olan şirketlerin, nakit temettü ödeme olasılığının daha yüksek olduğunu 

göstermektedir. 

Benzer bir çalışma da Frankel vd. (2008) tarafından, Amerikan şirketlerinin 1997- 2005 yılları 

arasındaki verileri üzerinde gerçekleştirilmiş olup, çalışmada muhafazakar muhasebe yaklaşımı ve ortaklara 

kar payı ödemeleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular, şirketlerin nakit 

akışlarının asimetrik zamanlamasının, kar payı ödemelerinin asimetrik duyarlılığı ile önemli ve pozitif bir 

şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir. Ancak, kar payı dağıtımlarının seviyesi, muhasebe muhazakarlığı 

ile olumsuz bir şekilde ilişkilidir, bu da daha fazla muhafazakar olmanın, daha düşük kar payı dağılımına 

yol açtığı anlamına gelmektedir. 

Chen vd. (2012), Çinli şirketlerin, 2001 ve 2006 yılları arasındaki verilerini kullandıkları 

çalışmalarında, muhafazakar muhasebe yaklaşımına sahip halka açık şirketlerin, temettü ödeme olasılığının 

düşük olduğunu ve daha az nakit temettü ödemesi gerçekleştirdiklerini tespit etmişlerdir. Mousa (2014) ise, 

Bahreyn Krallığı'nda borsada işlem gören şirketlerin muhasebe muhafazakarlığı ile nakit temettüleri 

arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında, muhasebe muhafazakarlığının nakit temettülerin azalmasına 

neden olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Araştırma sonuçları, Bahreyn’deki şirketlerin muhafazakar muhasebe 

uygulamaları ile nakit temettü ödemeleri arasında önemli negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.  

Aynı zamanda, araştırma sonuçları muhafazakar muhasebenin, temsilcilik çatışmalarının yönetilmesinde 

önemli bir rol oynadığı hipotezini destekler niteliktedir. 

Bradford vd. (2017), çalışmalarında kredi veren (alacaklı)-hissedar çatışmasının azaltılmasında, 

ihtiyatlı muhasebe yaklaşımının rolünü ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının kullanılmasının, 

temettü politikasıyla ilgili olarak muhafazakar muhasebenin yönetişim rolünü nasıl etkilediğini 

araştırmışlardır. Borsaya kayıtlı Çinli şirketlerin, 2000 ile 2011 yılları arasındaki verileri kullanılarak 

gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre, muhafazakar muhasebe, nakit temettü ödemelerini azaltmakta 

ve şirketlerin alacaklı-hissedar çatışmasını hafifleten bir yönetişim rolü oynamaktadır. Ancak, araştırma 

sonuçlarına göre Çinli şirketlerin, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını benimsemesi ile 

muhafazakar muhasebe uygulamaları azalmakta ve böylece muhafazakar muhasebe yaklaşımının, temettü 

politikası üzerindeki etkisi de zayıflamaktadır. 

Gör ve Tekin (2018), BIST 100 Endeskinde yer alan şirketler üzerinde gerçekleştirdikleri 

çalışmalarında, şirketlerin kar dağıtımı ile ilgili kararlarının, muhafazakar muhasebe uygulamalarından nasıl 

etkilendiğini araştırmışlardır. Panel veri analizinin kullanıldığı araştırmada, muhafazakar muhasebe 
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uygulamaları ile kar dağıtımı arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğuna dair farklı 

bir sonuca ulaşılmıştır. 

4. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Çalışmanın bu bölümünde, araştırmanın amacı, kapsamı ve yöntemi hakkında bilgiler yer almaktadır.  

4.1. Araştırmanın Amacı 

Muhafazakârlık, kazanç yönetiminin bir ölçüsü olarak kullanılmakta olup, muhafazakâr raporlama 

yapan şirketler, daha iyi bir bakış açısına sahip olarak kazanç yönetimini doğru bir şekilde 

yönetebilmektedir. Ayrıca literatürde, kar dağıtımı konusunda anlaşmazlık yaşayan şirketlerde muhafazakar 

muhasebe anlayışının daha yaygın olarak kullanıldığı (Ahmed vd., 2002), muhafazakarlık ile kar payı 

ödemesi arasında negatif yönlü ve güçlü bir ilişki olduğu ve muhafazakar muhasebe uygulamalarının, kar 

payı ödemelerini azaltacak bir yaklaşım olduğu ifade edilmektedir (Zhang, 2000; Beatty vd., 2008, Frankel 

vd.,2008; Chen vd., 2012; Mousa, 2014; Bradford vd., 2017). 

Bu bağlamda, araştırmanın amacı; muhafazakar muhasebe yaklaşımının kar payı ödemelerine etkisi 

olup olmadığının tespit edilmesi ve muhafazakar muhasebe yaklaşımını benimseyen ve benimseyen 

şirketlerin, kar payı ödemeleri arasında farklılaşma olup olmadığının ortaya konmasıdır. Bu amaca uygun 

olarak aşağıdaki araştırma soruları oluşturulmuştur; 

1. Muhafazakar muhasebe uygulamaları, şirketlerin kar payı ödemelerini azaltır mı? 

2. Muhafazakar şirketler ile muhafazakar olmayan şirketlerin kar payı ödemeleri arasında 

farklılaşma var mıdır? 

4.2.2 Araştırmanın Veri Seti ve Yöntemi 

Araştırma verileri elde edilirken kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın 

örneklemini, 2015- 2019 yılları arasında Borsa İstanbul 100 Endeksi’nde yer alan 100 şirketten, finansal 

faaliyette bulunmayan ve verilerinin tamamına ulaşılabilen 65 şirket oluşturmaktadır. Örnek seçiminde, 

araştırma kapsamındaki değişkenlerin analizinde daha sağlıklı sonuçlara ulaşılabiceği beklentisi ile hem 

piyasa değeri hem de işlem hacmi en yüksek şirketlerin yer aldığı BIST 100 Endeksi tercih edilmiştir. 

Araştırma değişkenlerine ilişkin oranlar, Borsa İstanbul’un resmi internet sitesinden ve Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’ndan (KAP) elde edilen finansal tablolar kullanılarak hesaplanmıştır. 

Araştırmada öncelikle, BİST 100 Endeksi’nde yer alan şirketlerden, muhafakazar muhasebe 

yaklaşımını benimsemiş olanları tespit etmek üzere, şirketlerin “Piyasa Değeri/Defter Değeri” oranları 

hesaplanmıştır. “Piyasa Değeri/Defter Değeri” oranı, muhafakazar muhasebe yaklaşımının ölçülmesinde 



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

130 

 

yaygın olarak kullanılmakta olup, “Piyasa Değeri/ Defter Değeri” oranı, 1 ve 1’in üzerinde olan işletmeler, 

muhafazakar olarak kabul edilmektedir (Zhang, 2000; Givoly ve Hayn, 2002; Ahmed vd., 2002; Beaver ve 

Ryan, 2005).  

 “Piyasa Değeri/ Defter Değeri” oranı kullanılarak araştırma kapsamındaki şirketlerden, muhafazakar 

muhasebe anlayışını benimsemiş ve benimsememiş olarak iki grup oluşturulmuştur. Daha sonra, söz konusu 

şirketlerin, 2015- 2019 yılları arasındaki “Kar Dağıtım” oranları hesaplanmıştır. “Kar Dağıtım” oranı, 

işletmenin net dönem karından ne kadarının, temettü olarak dağıtıldığını göstermekte olup, aşağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır (www.paraborsa.net); 

𝐾𝑎𝑟 𝐷𝑎ğ𝚤𝑡𝚤𝑚 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =
Toplam Temettü

Dönem Net Karı
 

Muhafazakar raporlama yapan ve yapmayan şirketlerin, kar payı ödemeleri arasında farklılaşma olup 

olmadığı, bağımsız örneklem t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bağımsız örneklem t-testi, oransal veya 

aralıklı verileri olan iki grubun mukayesinde kullanılır (Akgül ve Çevik, 2003). 

5. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Araştırma örnekleminde yer alan şirketlerin, muhafazakar muhasebe anlayışına sahip olup olmadığını 

belirlemek üzere hesaplanan “Piyasa Değeri/ Defter Değeri” oranlarına ilişkin tanımlayıcı istatistik değerleri 

Tablo 1 ‘de özetlenmiştir; 

Tablo 1. Piyasa Değeri/ Defter Değeri Oranı Tanımlayıcı İstatistikleri 

Gruplar N Minimum Maksimum Ortalama Standard Sapma 

Muhafazakar Şirketler 38 1,00 9,16 2,62 1,84 

Muhafazakar Olmayan Şirketler 27 0,17 0,98 0,64 0,25 

Araştırma kapsamındaki 65 şirketten 38’nin “Piyasa Değeri/ Defter Değeri” oranı 1 ve 1’in üzerinde 

olduğundan, söz konusu şirketler muhafazakar muhasebe politikalarını uygulayan şirketler olarak 

gruplandırılmıştır. Şirketlerin “Piyasa Değeri/ Defter Değeri” oranlarının değer aralığı 1 ile 9,16 olarak 

gerçekleşmiş olup, ortalaması 2,62’dir. “Piyasa Değeri/ Defter Değeri” oranları 1’in altında olan 27 şirket 

ise, muhafazakar olmayan şirketler olarak gruplandırılmıştır. Muhafazakar olmayan şirketlerin, oranları 

0,17 ile 0,98 değer aralığındadır ve oranın ortalama değeri de 0,64’dür. Bunun yanı sıra, BIST 100 

Endeksinde yer alan şirketlerin çoğunluğunun (%58) kazanç yönetimi bağlamında, muhafazakar muhasebe 

uygulamalarını kullanarak finansal raporlama gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bu durum, küresel rekabet 

ortamıyla birlikte, şirketlerin muhafazakar muhasebe uygulamalarına yöneldiklerini ortaya koymaktadır 

(Gör ve Tekin, 2018: 50). 

http://www.paraborsa.net/
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Literatürde, muhafazakar muhasebe yaklaşımına göre raporlama yapan şirketlerin kar payı 

ödemelerinin azaldığı varsayımı sözkonusudur. Bu bağlamda, araştırma kapsamındaki muhafazakar 

şirketler ile muhafazakar olmayan şirketlerin kar payı ödemelerinde farklılaşma olup olmadığını tespit 

etmek amacıyla, şirketlerin “Kar Payı” oranları, bağımsız örneklem t-testi yöntemi ile analiz edilmiştir. 

 
Tablo 2. Kar Payı Ödemelerine İlişkin Bağımsız Örneklem t-testi Sonuçları 

 N Aritmetik 

Ortalama 

Standard 

Sapma 

Standard 

Hata 

Serbestlik 

Derecesi 

t değeri P 

Sig(2-tailed) 

Muhafazakar 

Şirketler 
38 0,4193 0,23098 0,04289 

 

27,724 

 

-1,087 

 

0,287 

Muhafazakar 

Olmayan 

Şirketler 

27 0,5567 0,57050 0,11896 

 

Tablo 2’de yer alan bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre, muhafazakar şirketlerin kar payı 

ödemeleri ile muhafazakar olmayan şirketlerin kar payı ödemeleri arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir (p=0,242>0.05).  İki grup arasında farklılık olmadığı, muhafazakar şirketlerin ve muhafazakar 

olmayan şirketlerin kar payı oranlarının ortalama değerlerinden de anlaşılmakla birlikte, söz konusu 

araştırma bulgusu, muhafazakar raporlama yapmayan şirketlerin (0,56), muhafazakar raporlama yapan 

şirketlere (0,42) göre, az da olsa daha yüksek oranda kar payı ödemesi yaptığını ortaya koymaktadır. 

Literatürdeki ifade edildiği gibi (Ahmed vd., 2002), muhfazakar raporlama yapmayan şirketlerin, kar payı 

ödemeleri daha yüksek oranda gerçekleşmektedir. Buna karşın, muhasebe uygulamalarında muhafazakar 

olmak, daha düşük oranda kar payı dağıtılmasına neden olmaktadır (Zhang, 2000; Beatty vd., 2008, Frankel 

vd.,2008; Chen vd., 2012; Mousa, 2014; Bradford vd., 2017). 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Çalışmada, muhafazakar muhasebe yaklaşımının kar payı ödemelerine etkisi olup olmadığının tespit 

edilmesi amaçlanmış olup, bu amaca yönelik iki araştırma sorusu oluşturulmuş ve test edilmiştir. 

İlk olarak, muhafazakar muhasebe yaklaşımının, literatürde ifade edildiği gibi, şirketlerin kar payı 

ödemelerini azaltıp azaltmadığı incelenmiştir. Bu nedenle, BIST 100 Endeksinde, finansal faaliyette 

bulununmayan ve verilerinin tamamına ulaşılabilen 65 şirketin, muhafazakar muhasebe yaklaşımını 

benimseyip benimsemediği, şirketlerin 2015- 2019 yılları arasındaki “Piyasa Değeri/ Defter Değeri” 
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oranları hesaplanarak tespit edilmiştir. “Piyasa Değeri/ Defter Değeri” oranı, muhafazakar muhasebe 

yaklaşımının ölçülmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Araştırma kapsamındaki 65 şirketten, “Piyasa 

Değeri/Defter Değeri” 1 ve 1’in üzerinde olan 38 şirket, muhafazakar ve 1’in altında olan 27 şirket ise, 

muhafazakar olmayan olarak nitelendirilmiştir.  

Daha sonra şirketlerin, dönem net karından ne kadar kar payı dağıttıklarını tespit etmek için, “Kar 

Payı” oranları ve bu oranların beş yıllık perioda ilişkin ortalamaları hesaplanmış ve muhahafazakar olan 38 

şirketin, ortalama %42 oranında kardan temettü ödemesi gerçekleştirdiği, buna karşın muhafazakar olmayan 

27 şirketin ise ortalama %56 oranında temettü ödemesi yaptığı belirlenmiştir. Bu sonuç, araştırma 

bulgularında vurgulandığı gibi, literatürde daha önce yapılmış birçok çalışma ile benzerlik göstermektedir. 

Söz konusu çalışmalar, temsilcilik teorisi kapsamında, kar payı ödemelerinin, pay sahipleri ve alacaklılar 

gibi diğer paydaşlar arasındaki çatışmaları yönetmede önemli bir rol oynadığını ve bu bağlamda, 

muhafazakar muhasebe uygulamalarının, kar payı ödemelerini azalttığını, ayrıca muhafazakar olmayan 

muhasebe uygulamalarının ise kar payı ödemelerini arttırdığını ortaya koymaktadır.  

Literatürde belirtilen, muhafazakar muhasebe yaklaşımı ile kar payı arasındaki güçlü negatif yönlü 

ilişki, çalışmanın ikinci araştırma sorusunu akla getirmiştir. Bu nedenle, çalışmada ikinci olarak, 

muhafazakar muhasebe yaklaşımını benimseyen şirketler ile muhafazakar olmayan şirketlerin kar payı 

ödemeleri arasında farklılaşma olup olmadığı incelenmiştir. Bu bağlamda, çalışma kapsamında belirlenen 

muhafazakar olan ve olmayan şirketlerin, kar payı ödemelerinin beş yıllık ortalama değerleri bağımsız 

örneklemler t-testi ile analiz edilip karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, muhafazakar şirketlerin kar 

payı ödemeleri ile muhafazakar olmayan şirketlerin kar payı ödemeleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. İlk araştırma sorusunun cevabında da ifade edildiği gibi, muhafakar olmayan şirketler, 

muhafazakar olan şirketlere göre daha fazla kar payı oranına sahiptir, ancak aralarında önemli bir farklılık 

bulunmamaktadır. Bu durum, BIST 100 Endeksinde faaliyet gösteren şirketlerin çoğunun muhafazakar 

raporlama yaptığını ve muhafazakar olmayan şirketlere göre daha az oranda olsa da, ortaklarına kar payı 

dağıtma eğiliminde olduklarını ortaya koymaktadır. Bunun nedeni, hissedar sayısı fazla olan şirketlerde kar 

dağıtımının yaygın olmasından (Frankfurther 2003: 101) ya da büyük ve piyasada kendini kabul ettirmiş 

şirketlerin kolaylıkla borç alabilme imkanlarından dolayı, kar payı dağıtımında daha esnek bir yapıya sahip 

olmalarından (Horne ve Wachowicz, 2005: 340) kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca, kar dağıtabilecekken 

dağıtmamaları halinde, şirketlerin hisse senetlerine olan talepte azalma ve dolayısı ile piyasa değerinde ve 

hissedarların sermaye kazancında azalmaya neden olabileceği endişesi de şirketleri kar payı dağıtmaya 

yönlendirmektedir (Gündoğdu, 2017: 474). 
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Çalışmanın, BIST 100 Endeksinde yer alan ve finansal faaliyette bulunan şirketlerin dışında kalan, 

verilerine ulaşılan 65 şirket üzerinde gerçekleştirilmiş olması, sonuçlarının genelleştirilmesi açısından 

araştırmanın kısıtını oluşturmaktadır. Bunun yanısıra, uluslararası literatürde muhafazakar muhasebe ile kar 

payı ödemeleri arasında ilişkiyi ölçen yeterli sayıda araştırma olmasına karşın, yerli literatürde bu sayının 

çok az olması ve özellikle bu çalışmanın muhafazarkar olan ve olmayan şirketlerin karşılaştırılmasına 

yönelik olarak farklı ve özgün bir bakış açısına sahip olması, literatüre katkı sağlaması açısından çalışmanın 

önemini ortaya koymaktadır. Bundan sonraki çalışmalar, ortak sayısı ve kredibilite gibi değişkenler de dahil 

edilerek, daha uzun dönemli verilerle gerçekleştirilebilir.  
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ABD-ÇİN DIŞ TİCARET POLİTİKALARINDAKİ BELİRSİZLİĞİN DÜNYA EKONOMİSİNE 

ETKİSİ 

Doç. Dr. Sevgi SEZER 

ÖZET 

ABD, nominal olarak dünyanın en fazla dış ticaret açığı veren ülkesi olup, 2019 yılı itibariye bu açık 

866 Milyar Doları aşmış bulunmaktadır. ABD bu sorununu çözebilmek için diğer ülkelerle olan dış ticaret 

ilişkilerini ve daha önceden yapmış olduğu dış ticaret anlaşmalarını tekrar gözden geçirmekte, bu konuda 

bazı yeni düzenlemelere başvurmaktadır. 2010’larda ABD ile Çin arasında Çin’in aşırı değersiz döviz kuru 

üzerinden başlayan tartışmalar, Donald Trump’un Kasım 2016’da ABD başkanı seçilmesiyle birlikte tekrar 

şiddetlenmiş, kur savaşının dışında ek gümrük vergileri ve miktar kısıtlamalarına kadar varan yeni bir boyut 

kazanmıştır. Ancak ABD’nin bu tür uygulamaları ve Çin gibi diğer ülkelerin de buna karşı adımları, başta 

ABD olmak üzere, tüm dünya dış ticaretine ve refahına zarar vermeye başlamıştır. Oysa Adam Smith (1776) 

ile başlayan Classical Model’e göre serbest dış ticaret, tüm ülkeler için en iyi seçenektir.    

Bu çalışmada; ABD’nin Çin karşısındaki dış ticaret dengesi üzerindeki etkileri ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. Bu çalışmanın benzerlerinden farkı; oldukça yeni bir veri olan TPU’nun bu analizlerde 

kullanılıyor olması ve böylece ABD-Çin dış ticaret savaşına, bu savaşın yarattığı belirsizliklerin de dahil 

edilerek ele alınacak olmasıdır. Çalışmadan elde edilecek bulgular ile gerek bu ülkeler, gerekse dünyanın 

geri kalanı için önemli politika çıkarımlarında bulunulması hedeflenmektedir. 

KeyWords: ABD ile Çin Arasındaki Dış Ticaret Savaşı, Dış ticaret politika belirsizliği, Ekonometrik Analiz.  

Jel Codes: F11, F13, F41.  
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THE IMPACT OF THE UNCERTAINTY IN THE US-CHINA FOREIGN TRADE POLICIES ON 

THE WORLD ECONOMY 

ABSTRACT 

 The USA is the country with the highest nominal foreign trade deficit in the world, and as of 2019, 

this deficit has exceeded 866 Billion Dollars. In order to solve this problem, the USA is reviewing its foreign 

trade relations with other countries and the foreign trade agreements it has previously made, and is applying 

some new regulations on this issue. The debates between the USA and China that started in 2010 on the 

undervalued exchange rate of China have intensified after Donald Trump's election as the US president in 

November 2016, and gained a new dimension beyond currency wars like additional customs taxes and 

quantity restrictions. However, such practices of the USA and the steps of other countries such as China 

have begun to harm the foreign trade and welfare of the whole world, especially the USA. Yet, according to 

the Classical Model which started with Adam Smith (1776), free foreign trade is the best option for all 

countries. 

In this study, the effects of the uncertainties on the foreign trade balance between the US and China 

will be analyzed. The distinction between this study and its counterparts is the fact that TPU, which is a 

fairly new data, is used in these analyzes and, thus, the US-China foreign trade war will be handled by 

including the uncertainties created by this war. With the findings to be obtained from the study, it is aimed 

to generate important policy suggestions both for these countries and for the rest of the world. 

Key Words: Foreign Trade War between the USA and China, Trade Policy Uncertainties, Econometric 

Analysis.  

Jel Codes: F11, F13, F41.  
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1. GİRİŞ 

Günümüzde dış ticarette gelinen noktaya baktığımızda; dış ticarette korumacılık faaliyetlerinin, kur 

ve dış ticaret savaşlarının boyutlarının dünya ticaretini acımasız boyutlara getirdiğini görmekteyiz. Oysa, 

dünya ticaretinde geçmişte küreselleşme sürecinde, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde serbest 

piyasa ekonomisi ve liberal dış ticaret politikaları aktif olarak uygulanmıştır. Bu uygulamalar sonucunda, 

dış ticaretin artmasıyla dış ticaret kazançları da artmıştır. Dış ticaret kazançlarındaki artışın ülkelerin 

ekonomilerindeki payının artırılması ve dış ticaret kazanç payı azalan ülkelerinde pay artışı için yöne 

politika arayışları hızlanarak sürdürülmüştür.  Ekonomik, siyasi ve politik gibi birçok amaçlarla dış ticarete 

müdahale edilmiştir. Yirminci yüzyılda ekonomik ve siyasi bir güç olan ABD’nin hayata geçirdiği Smoot-

Hawley Tarifesi ilk ticari savaşı başlatan hareket olmuştur (Desjardins, 2018). Smoot-Hawley Tarifesi ile 

tarımsal ve endüstriyel ürün ithalatı üzerine ek vergiler konulmuştur. Bu da dünya ticaretinin % 60 oranında 

azalmasına yol açmıştır. 2008 küresel kriz ise dünya ticaretinin yönlendirilmesinde önemli bir dönüm 

noktası olmuştur. Krizin başlangıç aşamalarında bir araya gelen G-20 ülkeleri, krizin aşılmasında serbest 

ticaretin önemini vurgulamışlardır. Ancak krizin artan etkilerinden korunmak için, bu ülkeler kendi 

ülkelerinde tam korumacılık olmasa da, kendi iç piyasalarını ve üreticilerini korumacı önlemleri almaktan 

çekinmemişlerdir.  

2017 yılına gelindiğinde, ABD dış ticaret politikasında radikal bir dönüşüm yaşanmaya başlamıştır. 

Donald Trump’un başkanlığa seçilmesiyle, ABD’li üreticileri korumak ve ülke içi istihdamı yükseltmek 

amacıyla Çin’e karşı tam korumacı bir önlem olarak ithalat vergilerini yükselten politikalar izlenmeye 

başlamıştır. ABD bir taraftan da NAFTA ülkelerine karşı da korumacı önlemlerin dozunu artırmasıyla bu 

ülkelerde tarifelerden nasibini almıştır. ABD’de Donald Trump tarafından 2017 yılında Çin’e karşı 

başlatılan dış ticareti korumaya yönelik önlemleri, 2019 Covid sürecinin başlangıcına kadar artarak devam 

etmiştir. Bu süreçte ABD Çin’e karşı 15 kez ticaret savaşı ilan etmiştir.  

Özellikle 2017 ve sonrasında ABD tarafından yürütülen ticaret savaşlarının en önemli nedeni Çin 

ekonomisinin hızlı yükselişi olmuştur (Çetinkaya vd., 2018: 712). Oysa Çin uzun yıllar   sosyalist ve dışa 

kapalı bir ekonomi politikaları uygulamıştır. 1990’lı yıllarda ucuz üretimi ile dünya talebini karşılayan Çin, 

daha sonraki yıllarda dünyanın büyük firmalarını ve dünya sermayenin büyük bölümünü ülkesine çekmeyi 

başardı. Çin’in dünya ticaretindeki payının artması ve ABD’nin Çin ile yaptığı ticarette dış ticaret açıklarının 

370 milyar dolara ulaşması ticaret savaşlarının fitilini ateşledi (Romya, 2018). 2008 küresel kriz döneminde 

krizin etkilerini azaltmak ve doların değerini yükseltmek için ABD yüksek miktarda piyasaya dolar 

sürmüştür. AB ülkeleri ve birçok OECD ülkesi, bu duruma faizlerini düşürerek ve kendi paralarının arzını 

artırarak cevap verdiler. Dolayısıyla ABD başlattığı kur savaşında istediği sonucu ulaşamadı. 2018 yılında 
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ABD’nin ithalatının önemli bölümünü kapsayan tarifeleri artırması ve Çin’in de buna karşılık vermesiyle 

resmen dış ticarette ki korumacılık önlemleri dış ticaret savaşlarına dönüştü. ABD ve Çin arasında başlayan 

dış ticaret savaşlarının NAFTA, AB, OECD ülkelerine yayılması ve tüm dünya GSYİH’sını, ihracat ve 

ithalatını %54 oranında azaltmasıyla konu daha da önemli hale gelmiştir. Süregelen ticaret savaşlarının 

hızını, 2020 yılında ilan edilen Covid-19 salgını ciddi etkilemiştir. Salgının ön plana çıkmasıyla ticaret 

savaşlarının hızı her ne kadar kesilmiş gibi görünse de, ticaret savaşlarının geleceğinin nasıl bir boyut 

kazanacağı hâlâ belirsizdir.  

Ticaret savaşlarının geldiği noktada, yapılan bu çalışmanın literatür bölümünde dış ticaret 

savaşlarının nedenleri ve etkileri ile ilgili yapılmış çalışmalar incelenecektir. Çalışmanın analiz kısmında, 

2018 yılında çok ciddileşen ve savaşa dönüşen dış ticaret savaşlarının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine 

bakılacaktır. Bu amaçla literatüre katkı sağlanmaya çalışılacaktır. 

2. LİTERATÜR 

Dış ticaret ve kur savaşlarının ekonomik etkilerini inceleyen literatürde birçok çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmalarda 1930’lardan başlayan 2008 küresel kriz öncesi ve 2008 küresel kriz 

sonrasında uygulanan korumacılık ve yeni korumacılık önlemleri incelenmiştir. 2018 ve sonraki yıllarda 

yapılan birçok çalışmada ticaret savaşlarının etkilerinin tam ölçülmesinden ziyade tahmin etmeye yönelik 

olduğunu da görmekteyiz. Ancak litaratürde yapılan akademik çalışmalarda korumacı, yeni korumacı dış 

ticaret politika uygulamaları, kur ve ticaret savaşlarının dünya ekonomisini küçülttüğü yönündedir. 

Tarı ve Yıldırım (2009) çalışmada Türkiye’nin ihracat hacmi, dış ticaret hacmi, döviz kuru 

değişkenleri; eş bütünleşme, birim kök analizi ve Dickeypantula testi yapılarak kullanılmıştır. Çalışmada, 

döviz kuru belirsizliğinin uzun dönemde ihracat hacmini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Qing vd. (2013) çalışma Çin için, 56 ülkenin ulusal para ve ihracat verileri kullanılarak difference in 

differences analizi yapılmıştır. Sonuçta, Çin’in ulusal parasındaki değerlenmeyle, ABD ile olan ihracatında 

bir düşüş olduğu tespit edilmiştir.  

Jiang (2014) çalışmada, nominal kur ve Çin ihracat verileriyle birim kök ve eşbütünleşme analizleri 

yapılmıştır. Analiz sonucunda döviz kuru ve ihracat arasında eş bütünleşmenin var olduğu ve ilişkinin 

pozitif yönlü olduğu tespit edilmiştir.   

Çetinkaya, Uysal, Balarlar (2018) çalışmalarında, ABD, Çin ve Dünya ekonomisini, dış ticaret ve 

GDP değişkenlerini kullanarak analiz etmişlerdir. Analizleri sonucunda bu savaşlardan Çin ve ABD’nin 
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birbirleriyle olan dış ticaret ilişkilerindeki yoğunluk nedeniyle en fazla etkileneceklerini ve dünya 

ekonomisinin de daralmaya gideceğini belirtmişlerdir. 

Bollen ve Rojas (2018), ABD, Japonya, Kanada, Meksika, AB ve dünya ekonomisi üzerinde, GDP, 

Enflasyon ve yatırım maliyetleri değişkenlerini kullanarak analiz gerçekleştirmişlerdir. Çalışmalarında; dış 

ticaret savaşlarına katılan ülke sayısı arttıkça ve ülkelerin ABD’nin ticaret savaşlarına karşılık vermesi 

durumunda dünya ekonomisinin % 2.5-5 arasında küçüleceği sonucuna ulaşmışlardır. 

Aytekin ve Uçan (2018)’ın çalışmasında dış ticarette korumacılık uygulamaları, kur ve ticaret 

savaşlarının ABD ve Türkiye ekonomisine yansımalarını teorik olarak ele almışlardır. Çalışma sonucunda 

ABD ve Türkiye arasındaki ticaret savaşlarının siyasi ve diğer nedenlerden kaynaklandığını belirtmişlerdir. 

Özellikle Rahip Brunson’un tutuklanması, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzeleri satın alması, ABD ve 

Türkiye’nin karşılıklı olarak bakanlara yaptırım uygulaması, Türkiye’nin ABD’yi Ortadoğu politikalarında 

yalnız bırakması gibi nedenlerden kaynaklı ticaret savaşlarının fitilinin ateşlendiğini belirtmişlerdir. 

Kashyap ve Bothra (2019)’nın yaptıkları çalışmada, dış ticaret savaşlarının dünya ekonomisini 

olumsuz etkilediğini vurgulamışlardır.  

Jain ve Saraswat (2019)’ın çalışmalarında, Çin ve ABD arasında yürütülen ticaret savaşlarının, hem 

bu ülkelerin hem de dünya ekonomilerini olumsuz etkilediğini ve ekonomik büyümeyi yavaşlattığını ileri 

sürmüşlerdir.  

Şanlı ve Ateş (2020) çalışmalarında, ticaret savaşlarının devam etmesi halinde dünya ekonomisinin 

gelecekte daralmaya devam edeceğini, ticaret savaşlarının küresel ekonomik riskleri ve politik riskleri de 

artırmaya devam edeceğini belirtmişlerdir.  

Çekin ve Nuroğlu (2020)’nun çalışmalarında ticaret savaşlarından doğrudan ve dolaylı etkilenen 

ülkelerin ne ölçüde etkilendikleri panel vectorotoregresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda 

BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika) ve Türkiye’nin ABD 

politikalarındaki belirsizlikten olumsuz etkilendiklerini, Çin’in daha çok ticaret dengesi açısından olumsuz 

etkilendiğini tespit etmişlerdir.  

3. AMPİRİK  ANALİZ 

2018 yılına kadar genel olarak dünya dış ticaret politikalarına bakıldığında, özellikle 1980 sonrasında 

Çin, ABD, AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede dış ticarette liberalleşme uygulamaları 

hızlandırılmıştır. Liberalleşme hareketlerinde tarife indirimleri çok ciddi kullanılmıştır. Dünyada uygulanan 

neo liberal politikalar öncülüğünde dünya ticareti bölgeler arasında hızla gelişmiş ve artmıştır. Ancak 
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2018’de ABD başkanı DonalTrump,  ABD’nin dış açıkları nedeniyle, ithalattaki birçok üründe uygulanan 

ek vergileri artırmıştır. Tarife artırımına ABD dışında Çin başta olmak üzere tüm gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkeler de dahil olmuşlardır. Bunun sonucunda 1980-2017 arasında serbest ticaretin tersine dünya 

ticaretinde daralma gerçekleşmiştir.  

3.1. Veri Seti 

Bu nedenle, çalışmanın analiz kısmında 1980-2019 dönemi incelenmiştir. Küresel ekonomiye dış 

ticaret savaşlarının etkisini görmek için GSYİ içindeki payına bakmak gerekir. Bunun nedeni kur ve ticaret 

savaşları ile küresel ticarete yön vermenin amaçlanmış olmasıdır. Bundan dolayı, çalışmada küresel ticaretin 

GSYİH’daki payının değişiminin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, çalışmada ticari özgürlük, 

ortalama gümrük tarifesi, GSYİH ve dolar arzı değişken olarak kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan 

değişkenler, Dünya Bankası, FED, Heritage ve Freedom House gibi güvenilir kaynaklardan alınmıştır.  

3.2. Ekonometrik Model 

Çalışmada kullanılan değişkenlerin logaritması alınmış ve çoklu regresyon modeli Eviews paket 

program ile yapılmıştır. Çalışmada yaklaşık 40 veri bulunduğu için zaman serisi analizi yapılmıştır. 

Verilerin analizi için aşağıdaki çoklu regresyon modeli oluşturulmuştur.  

Model: Yit = β0 + β1 X1it + β2 X2it + β3 X3it + β4 X4it +Uit 

Durağan serilerle yapılan analizlerin sonuçlarının doğru çıkması ve modelin doğru tahmin edilmesi 

önemlidir. Bu amaçla serilerin durağanlığı için Dickey-Fuller ve ADF testi kullanılmıştır. Bu test sonucunda 

bütün serilerin düzey değerde durağan olmayıp, birinci farkları alındığında durağan hale gelmektedir. 

Serilerin durağan çıkmadığı için, aynı düzeyde farkı alınarak durağan olması nedeniyle eş bütünleşme testi 

yapılmaktadır. 

Bazı ekonometrik testler yapıldığında serilerin farkı alınır. Fakat uzun dönemde ilişkilerin 

kaybolmaması için eş bütünleşme testi yapılır (Gujarati, 2006: 726).  

Yukarıda tahmin edilen modellerGSYİH’da meydana gelen artışlar küresel ticareti artırırken, tarife 

artışları ve dolar arzındaki artışlar küresel ekonomide anlaşmazlıkları ve tansiyonu artırır, bu da küresel 

ticaretin azalmasına yol açmaktadır. 

3.3. Granger Nedensellik Test Sonuçları 

Ekonometrik analizlerde değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek için Granger Nedensellik 

Testi yapılmaktadır. Analizlerde uygun gecikme uzunluğu 3 olarak bulunmuş ve nedensellik testi yapılarak 

aşağıdaki tablodaki gibi sonuçlar elde edilmiştir. 
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Tablo 1. Granger Nedensellik Sonuçları 

İlişkinin Yönü Prob Değeri Karar 

TO→TR 0.005 Var 

TR→ TO 0.23 Yok 

TF→TR 0.02 Var 

TR→ TF 0.14 Yok 

M1→TR 0.87 Yok 

TR→M1 0.02 Var 

GDP→TR 0.03 Var 

TR→GDP 0.0004 Var 

Not:Granger Nedensellik analizi için gerekli olan gecikme uzunluğu VAR yardımıyla HQ, SC, FPE ve LR kriterleri 

kullanılarak 3 olarak belirlenmiştir. 

 

Granger nedensellik testi sonucunda karar verirken olasılık değerini göz önüne almak gerekir. 

Nedensellik ilişkisinin varlığı için bulunan prob değerinin 0.05 değerinden küçük olması gerekir. Eğer değer 

küçükse bir değişkenden diğer değişkene doğru nedensellik ilişkisi vardır. Eğer prob değeri 0.05’ten küçük 

değilse nedensellik ilişkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Yapılan Granger nedensellik test sonuçlarını 

aşağıdaki tabloda görebiliriz. Tabloda yer aldığı gibi, ticari özgürlük (TO), tarifeler (TF) ve GDP 

değişkenlerinden TR bağımlı değişkenine doğru bir nedensellik ilişkisi varken dolar arzı (M1)’ndan TR 

değişkenine doğru bir nedensellik yoktur. Fakat TR değişkeni dolar arzı(M1)’nınGranger nedenidir. Ayrıca 

TR ile GDP arasında iki yönlü bir nedensellik ilişkisi vardır. 

Bu analiz sonuçlarından anlaşılacağı gibi, dolar kuru, gümrük tarifeleri ile küresel ticaret arasında 

ters yönlü bir ilişki vardır. Diğer yandan küresel GSYİH ticareti olumlu etkilemektedir. Ticari 

anlaşmazlıkların artmasıyla ticaret ve kur savaşları hız kazanır. Ticaret savaşları özellikle doğrudan 

korumacı önlemlerle yürütülür ve ülkeler arasındaki ticarete karşılıklı yıldırma önlemleri alınarak çeşitli 

politikalar yürütülür. Sonuçta ise, tarife artışlarında meydana gelen artışlar küresel ihracatı ve ithalatı 

olumsuz etkileyip, azalmasına yol açar. Bunun sonucunda da, küresel ticaret azalır ve küresel büyüme ve 

GSYİH azalır. Yani Trumptarafından başlatılan bu ticaret savaşları devam ettikçe tarifeler de artmaya 

devam edecektir. Küresel ticareti olumsuz etkileyen bir başka uygulamada ise dolar değişkeni bir silah 

olarak kullanılmaya devam edecektir. Böylece küresel ekonomik büyüme, ticaret, istihdam gibi makro 

değişkenlerde bozulmalar olacaktır. 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Küresel ticarette korumacılık ve yeni korumacılık önlemlerini 2008 krizi öncesi ve sonrası 

uygulamalar olarak ele almak mümkündür. Ancak 2008 krizi sonrasında ülkelerin bir yandan iç piyasayı ve 

istihdamı korumak için diğer yandan da diğer ülkelerin yaptığı ve yapacağı misillemeleri gözönüne almaları 
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gerekti. Bu anlayışla ülkeler tarafından yürütülen dış ticaret politikalarında gittikçe artan korumacı 

önlemlerin alınmasıyla birlikte, doğrudan olmasa bile yerli üretici ve ihracatçının desteklenmesi amaçlı 

müdahalelerin sayısı arttı. 2018 yılına kadarki süreçte dış ticarette korumacılık ve yeni korumacılık 

önlemleri terimleri kullanılırken, 2017 yılından ve özellikle 2018 yılından sonra ticaret savaşları ve kur 

savaşları terimleri kullanılmaya başlandı. Dünya dış ticaretinde böylesi çehrenin değişmesinin temel nedeni, 

2017 yılında değişen ABD yönetiminin, Çin karşısında verilen dış ticaret açıklarını kapamak üzere özellikle 

alüminyum, çelik gibi sektörlerin ithalatında başta Çin ve diğer tüm dünya ülkelerine yönelik tarife 

oranlarının yükseltilmesi ve ek vergi alımlarının başlatılmasıdır. ABD’nin korumacılık önlemleri diğer 

ülkelerinin misillemesiyle karşılaşmış ve tüm dünyaya yayılmıştır.  

Dünya ülkelerinde artan korumacılık önlemleri sonucunda; üretim, istihdam, ticaret, birçok makro 

ekonomik değişkenler olumsuz etkilenmiştir. Bu çalışmada korumacılık ve ticaret savaşları kavramı 

ekseninde özellikle 2008 yılından sonra ortaya çıkan dünya ticaretindeki değişmelerin ülke ekonomileri ve 

dünya ekonomisine etkisini incelemektir. Adam Smith’ten günümüze geliştirilmiş serbest ticaret 

uygulamalarının değişimi ve dönüşümü sonucunda dış ticarette oluşan belirsizliklerin ülke ekonomilerine 

etkisi çalışmanın analiz kısmında ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Artan ticaret savaşları 2018 ve 2019 yıllarında daha da rijit hale gelmiştir. Bu savaşlar sonucunda 

Avrupa, Amerika, Asya kıtalarında yapılan ticaretin GSYİH’yı olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Dünya 

ekonomisinde GSYİH ve ihracattaki azalmalar savaşların dünyaya yayılarak Avrupa, Japonya, Türkiye, 

Kanada, Rusya Hindistan gibi bölgelere de yayılarak küresel ticaret savaşları haline dönüşmüştür.  

Çalışmanın analiz kısmında 1980-2019 arası dönemde, küresel ticaretin GSYİH içindeki değerinin 

azalma nedeni araştırılmış. Bu amaçla, tarifeler, ticari özgürlük endeksi, dolar arzı ve GSYİH değişkenleri 

analize tabi tutulmuştur. Yapılan Granger Nedensellik testi sonucunda da, ticaret ve kur savaşlarının, küresel 

ticareti olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Eğer gelecekte de, tarifeler artmaya, dolar arzı değişmeye ve kur 

manipülasyonları artmaya devam ederse, hem küresel ticaret hem de GSYİH azalmaya devam edecektir. 

Sonuçta, dünya ticaretinin bundan sonraki trendini ABD’nin uygulayacağı dış ticaret politikaları ve Korona 

virüs salgın süreci belirleyecektir.  
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HALKLA İLİŞKİLER YÖNTEMLERİNİN SERÜVENİ: SÖYLEVLERDEN YOUTUBE 

VİDEOLARINA 

Filiz BALTA PELTEKOĞLU 

Emel DEMİR ASKEROĞLU  

 

ÖZET 

İletişim yönetimi olarak Halkla İlişkiler, tüm iletişim araç ve yöntemlerinden yararlanır. Bunun da 

ötesinde hedef kitlelerle iletişim kurmak amacıyla gerçekleştirilen Halkla İlişkilerin açığa çıkabilmesi için, 

bir iletişim kanalına gereksinim vardır. Halkla İlişkilerin tarihi incelendiğinde hemen her iletişim araç ve 

yönteminin kısa sürede halkla ilişkiler ortamı haline geldiğini gösteren çok sayıda örnek vardır. Bu nedenle 

iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler halkla ilişkiler uygulamalarını yakından ilgilendirir.   Yakın 

döneme kadar geleneksel iletişim kanalları ile açığa çıkan halkla ilişkiler uygulamaları günümüzde ise 

dijital ortamlarda yoğunlaşmaktadır.  

Bu yaklaşımla YouTube videolarının halkla ilişkiler araç ve yöntemleri arasındaki yerini anlamak 

amacıyla çalışma halkla ilişkiler uygulamalarında YouTube’a odaklanmaktadır. Çalışmada pazarlama 

halkla ilişkileri bağlamında sponsorluk, ürün yerleştirme, ürün tanıtımı ve endorsement örnekleri ile 

işletmeler, siyasal partiler ve yerel yönetimlerin YouTube kanalları    ele alınmıştır.  

YouTube videolarının Halkla İlişkilerin farklı uygulama alanları açısından bir iletişim ortamı işlevi 

üstlendiği, mevcut Halkla İlişkiler yöntemlerinin ise, YouTube’da uygulama alanı bulduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Dijital Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Ortamları, YouTube. 
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THE ADVENTURE OF PUBLIC RELATIONS METHODS: FROM PUBLIC SPEECH TO 

YOUTUBE VIDEOS 

ABSTRACT 

Public Relations, as a means of communication management, uses all communication tools and 

methods. Beyond that, a communication channel is required in order to carry out Public Relations practices 

to communicate with target audiences.  When the history of Public Relations is examined, it can be seen 

that there are many examples showing that almost every communication tool and method has become a 

public relations medium in a short period of time. For this reason, developments in communication 

technologies are closely related to Public Relations practices. Until recently, Public Relations practices that 

were carried out with traditional communication channels and methods, are concentrated in digital 

environments today.  

With this approach, the purpose of the study is to understand the place of YouTube video’s as a 

communication medium among Public Relations tools and methods . In this context, the study focuses on 

whether YouTube has solidified its place as a communication channel in today's public relations practices. 

This study examines examples of sponsorship, product placement  and endorsement in the context of 

marketing public relations and  YouTube Channels of political parties, local governments and businesses. 

The results of this study indicate that YouTube video’s has taken on the role of serving as a medium of 

Public Relations, and traditional Public Relations methods have adapted accordingly by expanding their 

field of application into YouTube.  

Keywords: Public Relations, Digital Public Relations, Public Relations methods, YouTube 

Jel Codes: L82, M39, M30  
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1. GİRİŞ  

Çalışmanın amacı iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin, dijitalleşmenin iletişim araç ve 

yöntemleri bağlamında Halkla İlişkilere yansımalarını, YouTube özelinde ortaya koymaktır. Çalışmada 

YouTube videolarının Türkiye’de Halkla İlişkilerin farklı uygulama alanlarında iletişim yöntemi olarak 

kullanılması ve mevcut Halkla İlişkiler yöntemlerinin YouTube ‘da uygulanabilirliğine ilişkin örnekler ele 

alınmaktadır.  

Çalışmada Halkla İlişkiler uygulamalarında yararlanılan yöntemlerin tümü ele alınmamış, uygulama 

alanları ise siyasal partiler, yerel yönetimler ve işletmeler ile sınırlandırılmıştır.   Bu kapsamda Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) grubu olan siyasal partiler, Capital 2019 en beğenilen şirketlerden ilk 

beşi ve kuruluş tarihlerine göre ilk beş büyükşehir belediyesinin YouTube kanalları çalışmanın kapsamına 

dahil edilmiştir. YouTube’un farklı kurumlar açısından bir halkla ilişkiler ortamı olarak kullanılıp 

kullanılmadığını anlamak amacıyla söz konusu kurumların; YouTube kanallarının olup olmadığı, hangi 

tarihte açıldığı, kanalın aktif biçimde kullanılıp kullanılmadığı sorularına yanıt arayarak görüntülenme oranı 

ve yüklenen video sayıları incelenmiştir. Ele alınan halkla ilişkiler yöntemleri ise YouTube videoları 

bağlamında örneklendirilmiştir.  

2.HALKLA İLİŞKİLER VE DİJİTALLEŞME  

McLuhan’ın “elektronik ortamda insanın doğası dönüşür” ifadesi pek çok açıdan olduğu kadar Halkla 

İlişkiler açısından da üzerinde düşünülmesi gereken güçlü bir saptamadır. Söz konusu saptama ışığında, 

iletişim araç ve yöntemlerinin dijitalleşmesinin Halkla İlişkilere de yansıyacağı söylenebilir. Dijitalleşmenin 

yansımaları halkla ilişkiler araç ve yöntemlerine olan etkilerinin yanında onları kullananlar açısından da 

önemlidir. Çünkü iletişim araçları bireylerin davranış ve iletişim biçimi üzerinde etkili olmanın yanında,  

kullanıcılara hangi iletişim araçlarıyla ulaşılabileceğini de belirler. Bu nedenle iletişim teknolojilerinde 

yaşanan gelişmeler uygulama tarihi boyunca   Halkla İlişkilerin yakından izlediği bir alan 

olmuştur.   Gelişim süreci boyunca her yeni iletişim kanalı Halkla İlişkilerin kapsama alanına dahil 

edilerek meydanlarda yüz yüze sürdürülen iletişim, yaşanan teknolojik gelişmelerle basılı mecraya, 

televizyon ekranlarına, internetin doğuşuyla ise dijital ortama taşınmıştır.  

Nitekim iletişim kanallarının kısıtlı olduğu dönemlerde söylevler ve konferanslar halkı aydınlatmanın 

tek yolu iken (Asna,  1979: 92 ), basılı mecralar Rousseau, Paine ve Voltaire gibi büyük düşünürlerin 

yazılarının, Fransız ve Amerikan Devrimleri gibi büyük olayların milyonlar tarafından ilgi ile izlenmesini 

sağlamıştır (Asna, 1979:93)  100 yılı aşkın süre önce  Ivy Lee’nin gazetelere gönderdiği bülten serilerinin 

(Balta Peltekoğlu, 2018:112) Roosevelt’in New Deal programını radyo aracılığı ile anlatmasının, Demokrat 
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ve Cumhuriyetçi parti adayları olarak Kennedy ve Nixon’ın televizyon ekranlarında gerçekleştirilen  

tartışma programının (Mc Nair, 2011:145), ABD Başkanı Barack Obama’nın seçim kampanyalarında sosyal 

medyanın kullanılmasının (Mc Nair, 2011:19), iletişim araçlarındaki gelişmeler ile hedef kitlelerin iletişim 

ortamı tercihlerinin Halkla İlişkilere yansımasını anlatan örnekler olduğu söylenebilir.  

Taprial ve Kanwar’a göre (2012: 6); sosyal medyanın Facebook ve Twitter gibi ağ siteleriyle sınırlı 

olduğu genel algısının aksine sosyal medya, kullanıcı tarafından içeriğin oluşturulmasını ve paylaşılmasını 

kolaylaştıran tüm uygulamaları kapsamaktadır.  İnternet forumları, gruplar, bloglar, mikrobloglar, ağ 

siteleri, sosyal yer imi siteleri, wikiler, podcast'ler, video / fotoğraf paylaşım siteleri, Soru-Cevap siteleri, 

inceleme siteleri vb. birçok ağ sitesi bulunmaktadır. Günümüzde tüm bu siteler Halkla İlişkiler disiplini ve 

uygulamalarıyla ilişkisi açısından araştırma konusu olarak ele alınmaktadır. Artık kullanıcıların ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek birçok sosyal medya platformu bulunmakta, kullanıcıların gereksinimlerini belirleyerek 

kendilerine uygun bir ortam bulabilmeleri mümkün olmaktadır (Taprial ve Kanwar, 2012: 6). 

2.1. Halkla İlişkiler ve Dijital Ortam Olarak YouTube  

2004-2006 yılları arasında YouTube ve Facebook'un, 2007'de Twitter'ın (Boyd, 2009) ortaya 

çıkmasının Halkla İlişkiler uygulayıcılarının ilgisini çektiğini söylemek mümkündür. Günümüzde sosyal 

medya hem ticari hem de akademik yaşamda halkla ilişkiler perspektifinden yeni bir mecra olarak 

görülmektedir (Huang vd., 2017: 136).  

Halkla İlişkiler yazınında, kurum ve markaların hedef kitleleriyle iletişimlerinde YouTube’u ele alan, 

özellikle pazarlama iletişimi bağlamında yapılmış çalışmalardan söz edilebilir. Örneğin; YouTube’un 

sponsorluk ve ürün tanıtımı faaliyetlerini inceleyen (Wu, 2016), YouTube fenomeninin ürün tanıtımı ve 

takipçileri üzerindeki etkilerini analiz eden (Monge Benito vd., 2020), tüketicilerin YouTube’da yaptıkları 

hikâye paylaşımlarına yönelik anlatı analizini ele alan (Pace, 2008), video blogların (vlog’ların) lüks 

markalara ilişkin tüketici algılarını nasıl etkilediğini inceleyen çalışmalar (Lee ve Watkins, 2016) bu 

kapsamda belirtilebilir. Alman YouTube kanalları üzerine Schwemmer ve Ziewiecki (2018) tarafından 2009 

ile 2017 yılları arasında 139.475 videodan oluşan orijinal bir veri kümesi kullanılarak yapılan araştırmada 

ise, özellikle güzellik ve moda sektöründe ürün tanıtımının artan paya sahip olduğu dile getirilmektedir. 

Bu çalışmada ise iletişim araç ve yöntemlerinde yaşanan dijitalleşmenin Türkiye’deki halkla ilişkiler 

uygulamalarına yansıması, YouTube özelinde ele alınmaktadır. 

YouTube tarafından paylaşılan verilere göre; YouTube her ay 2 milyarın üzerinde izleyicisiyle, günde 

1 milyar saatin üzerinde izlenen videolarıyla, 18-34 yaş arası daha yüksek kullanım oranıyla televizyon 

ağlarından daha fazla izleyici kitlesine ulaşmakta ve günümüzde YouTube üzerinden 100’ün üzerinde 
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ülkede 80 dilde yayın yapılmaktadır (YouTube About, 25.08.2020). We are social (2019), verilerine göre, 

YouTube Google’dan sonra en çok ziyaret edilen ikinci mecradır ABD’de internet kullanıcılarının 

%79'unun ise YouTube hesabı bulunmaktadır. Her on pazarlamacıdan sekizi YouTube’u en etkili video 

platformu olarak görmektedir. 18-44 yaş aralığındaki Amerikalı kullanıcıların %94'ü YouTube'a ayda en az 

bir kez erişmektedir. İşletmelerin %62'si ise YouTube'u video içeriği yayınlamak için bir kanal olarak 

kullanmaktadır (Mohsin, 2020).   

Videoların izlenme oranının yüksek olması nedeniyle videolar pazarlama iletişim stratejilerinin 

önemli bir parçası olarak görülmektedir. Amerika’da işletmelerin %62’sinin video postları için bir kanal 

olarak yararlandığı YouTube’da en çok izlenen içerikler; komedi, müzik, eğlence ve “nasıl yapılır” 

video’larıdır (Foundation, 2020). 2015 yılında Abeerdeen Group tarafından yapılan bir çalışmada elde 

edilen verilere göre, pazarlama stratejilerinde video’dan yararlanan işletmeler video kullanmayan 

şirketlere göre gelirlerini %49 daha hızlı arttırmaktadırlar (Moravick, 2015). Nitekim Dijitalleşme ve 

iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle ortaya çıkan   yeni iletişim kanalları, halkla ilişkiler 

uygulamaları açısından hedef kitleye ulaşabilmek için yeni alternatifler yaratmaktadır (Balta Peltekoğlu ve 

Demir Askeroğlu, 2019: 1044). Hallahan’a göre (2004: 255) internetin ortaya çıkışı, uygulayıcıların bilgi 

paylaşımı, paydaşlarla iletişim kurma yöntemleri, krizlerle başa çıkma ve sorunları yönetme biçiminde 

önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Bu nedenle Halkla İlişkiler bağlamında hedef kitlelerin iletişim 

teknolojisiyle ilişkilerinin yakından izlenmesi gerekir.   

YouTube’un sponsorluk, ürün yerleştirme ve ürün tanıtımı gibi halkla ilişkiler yöntemleri bağlamında 

bir iletişim ortamı işlevi üstlenebileceği söylenebileceği gibi, YouTube videolarının işletmeler,  siyasal 

partiler ve yerel yönetimler  gibi farklı uygulama  alanlarında da  bir yöntem  olabileceği yorumu yapılabilir.  

Bir başka deyişle; YouTube videoları sponsorluk, ürün yerleştirme, ürün tanıtım videoları ve endorsement 

gibi pazarlama halkla ilişkiler yöntemlerinin dijital formuna bir ortam oluştururken, yerel yönetimler ile 

siyasal partiler ve işletmeler bağlamında da halkla ilişkiler yöntemi olabilmektedir.  

2.1.1.Halkla İlişkiler Uygulamaları Bağlamında YouTube Videoları 

Küresel halkla ilişkiler firmalarının uzmanlık ve faaliyet alanları dikkate alındığında, Halkla 

İlişkilerin farklı alanlar ile farklı yapıdaki kurumlar tarafından uygulanabilirliği görülmektedir (Edelman, 

2020).  Tarihsel süreç içerisindeki örnekler incelendiğinde ise, yukarıda da ifade edildiği gibi   iletişim 

teknolojisindeki gelişmelerin halkla ilişkiler araç ve yöntemlerine yansıması  (Balta Peltekoğlu, 2018: 102-

126) açık biçimde görülür.  
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Türkiye’de ise en çok kullanılan sosyal medya platformları sıralamasında YouTube %90 oranıyla ilk 

sırada yer almaktadır. Aylık 723.000.100 ziyaretçi trafiğiyle Google’dan sonra en çok ziyaret edilen 

platformdur (Wearesocial, 2020). Bu nedenle YouTube videoları farklı kurumların dijital halkla ilişkiler 

yöntemleri arasına girmiştir. 

 Brown’a göre YouTube, sadece bir video izleme platformu değil aynı zamanda video içeriğini çok 

çeşitli biçimlerde demokratikleştirmek ve yaymak için kullanılan bir platformdur. 2006 yılında Birleşik 

Krallık hükümeti YouTube'u kullanacağını duyurarak, açıklamasında YouTube’un insanların iletişim 

biçimlerini zamanla nasıl değiştirdiklerine dair bir örnek olduğunu ve devletlerin bu değişikliklere uyum 

sağlaması gerektiğini, insanlara ulaşmanın en yeni yollarını bulmaları gerektiğini vurgulamaktadır (Brown, 

2009: 97).  

• Siyasal Partilerde YouTube   

 Siyasal   partilerde  YouTube; sosyal medya kullanıcı sayısının hızla artması, siyasal partiler 

açısından da geniş kitlelere ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Daha düşük maliyetle daha geniş kitlelerle 

paylaşım olanağı sağlayan sosyal medya, benzer nitelikteki insan gruplarına ulaşmayı da kolay hale 

getirmekte, siyasetçiler, siyasi partiler ve siyasi kuruluşlar hedef kitlelerine ulaşmak amacıyla sosyal medya 

platformlarından yararlanmaktadır (Stieglitz ve Dang-Xuan, 2013: 1278). Siyaset alanında bireysel ya da 

kurumsal YouTube hesapları ile seçmenler, potansiyel seçmenler ve/veya parti üyeleriyle iletişimde 

YouTube’dan yararlanıldığını gösteren çok sayıda örnek bulunmaktadır. 

We Are Social 2020  verilerine göre Türkiye’de nüfusun %64’ü sosyal medya kullanmaktadır. 

(Wearesocial, 2020). YouTube’un  sosyal medya platformları arasında birinci sırada yer bulduğu, gençler 

tarafından tercih edildiği dikkate alındığında; YouTube’un  seçimlerden önce ya da sonra seçmen ve 

potansiyel seçmenlerle iletişim kurmak  için önemli bir alternatif olacağı  söylenebilir.  

Türkiye’nin Mecliste Grubu Olan Siyasi Partilerin YouTube hesapları incelenerek oluşturulan Tablo1 

verilerine göre: 
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Tablo 1. Mecliste Grubu Olan Siyasal Partilerin Youtube Kanallarını Kullanma Durumu 

Siyasi Partiler  

(mecliste grubu 

bulunan siyasal 

partiler) 

YouTube 

Hesap olma 

durumu 

Hesap 

oluşturulma 

tarihi 

Hesap 

Abone 

Sayısı  

Toplam 

Görüntülenme  

Hesap 

video 

sayısı  

Son bir 

yıllık 

Video 

sayısı 

 

AKP Var 28.02.2014 77,4 B 112.881.544 3553 1783 

CHP 

 

Var 17.09.2013 54 B  60.976.986 2654 763 

HDP Var 28.10.2013 122 B 63.133.138 2776 722 

MHP Var 21.10.2013 90,9 B  42.059.362 5840 1365 

İYİPARTİ  Var 19.10. 2017 37,6 B 31.993.167 503 225 

Kaynak: https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.dagilim 

Tablo 1’de  görüldüğü gibi mecliste grubu olan 5 siyasal partinin tümünün YouTube kanalı olduğu, 

videoların yüklendiği ve YouTube hesaplarının aktif olduğu görülmektedir. Siyasal TBMM’de grubu 

bulunan partilerden CHP, HDP ve MHP’nin 2013, AKP’nin 2014,  İyi Partinin ise  kurulduğu 2017 yılından 

itibaren YouTube hesaplarının aktif olduğu görülmektedir.  

• Yerel Yönetimlerde YouTube   

       Yerel yönetimlerde YouTube; Türkiye’de seçimle işbaşına gelen yerel yönetimler kapsamında 

da seçmenlerle iletişimde YouTube videolarının    bir iletişim yöntemi olarak kullanıldığı görülmektedir. 

YouTube siyasi adaylar, parti liderleri, belediye başkanları ve/veya başkan adayları için seçmenlerle 

iletişimlerinde alternatif iletişim kanalı olmaktadır. Örneğin 2019 Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu tarafından kullanılan YouTube kanalı, seçim sonrasında da aktif 

tutulmaktadır. 430 bin abonesi bulunan Ekrem İmamoğlu kanalından çeşitli programlar yürütülerek, 

geleneksel medyaya alternatif olarak programlar yapılmaktadır.  Örneğin “Zor Sor” programı ile Ekrem 

İmamoğlu 23 Nisan’da çocukların sorularını yanıtlarken, anneler gününde ise annelerin sorularını, zaman 

zamanda gazetecilerin sorularını yanıtlamaktadır. 2 Eylül 2020 tarihinde ise Oytun Işıtmak, Meryem Can 

ve Emre Durmuş adlı YouTuberların katıldığı ZorSor programı 660.067 görüntülenme sayısına ulaşmıştır 

(İmamoğlu, 2020).  

Türkiye’nin beş Büyükşehir Belediyesinin YouTube hesapları incelenerek oluşturulan Tablo2 

verilerine göre: 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.dagilim
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Tablo 2. Beş Büyükşehir Belediyesinin YouTube Kanallarını Kullanma Durumu 

Yerel 

Yönetimler 

YouTube 

Hesap 

olma 

durumu 

Hesap 

oluşturulma 

tarihi 

Hesap 

Abone 

Sayısı 

Toplam 

Görüntülen

me 

Hesap 

video 

sayısı 

Son bir 

yıllık 

Video 

sayısı 

 

İstanbul 

Büyükşehir 

Belediyesi 

Var 04.03.2011 23 B 3.072.869 688 598 

Ankara 

Büyükşehir 

Belediyesi 

Var 23.05.2012 17,1 B 1.381.765 2200 2200 

İzmir 

Büyükşehir 

Belediyesi 

Var 27.10.2011 11,9 B 2.370.679 310 49 

Adana 

Büyükşehir 

Belediyesi 

Var 25.02.2013 8,7 B 3.069.422 
 

1532 

 

151 

Bursa 

Büyükşehir 

Belediyesi 

Var 26.11.2011 6,67 B 832.664 312 92 

 

Türkiye’de kuruluş tarihleri kapsamında ele alınan ilk beş büyükşehir belediyesi olarak İstanbul, 

Ankara, İzmir, Adana ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin tümünün YouTube Kanalı bulunmaktadır. 

İstanbul (1984), İzmir (1984) ve Bursa (1987) Büyükşehir Belediyelerinin 2011 yılından itibaren, Ankara 

(1984) ve Adana (1986) Büyükşehir Belediyelerinin ise sırasıyla 2012 ve 2013 yıllarından itibaren YouTube 

hesaplarını kullandıkları ve aktif tuttukları görülmektedir.  

• İşletmelerde YouTube  

İşletmelerde YouTube; işletmeler de kendi iş alanlarıyla ilgili konularda çeşitli programlar 

yayınlayabilir, YouTube kanallarıyla tüketicileriyle etkileşim kurabilir, kurumsal ve/veya markalarının 

YouTube hesaplarında içerikler üreterek, paylaştıkları videolarla pazarlama halkla ilişkilerine katkıda 

bulunabilirler.   

Örneğin perakende sektöründe hizmet veren Migros, YouTube’da Migros Türkiye hesabı ile yer 

almaktadır. Migros hem tanıtım filmlerini paylaşarak hem de takipçilerinin ilgisini çekecek konularda 

videolar yayınlayarak tüketicileriyle ve diğer paydaşlarıyla etkileşim kurmaktadır.   288 bin abonesi bulunan 

Migros bir yandan makyaj, sağlıklı beslenme, egzersiz gibi konularda içerik üreterek tüketici ve potansiyel 
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tüketicileriyle etkileşim zemini yaratmakta, diğer taraftan indirimler hakkında bilgilendirici yayınlar 

yaparak, satış promosyon kampanyalarını dijital platformda desteklemektedir (Migros Türkiye, 2020).  

İş Dünyasının En Beğenilen ilk beş şirketinin YouTube hesapları incelenerek oluşturulan Tablo 3 

verilerine göre: 

Tablo 3. İş Dünyasının En Beğenilen İlk 5 Şirketinin YouTube Kanallarını Kullanma Durumu 

İş 

Dünyasının 

en beğenilen 

ilk 5  şirketi 

YouTube 

Hesap olma 

durumu 

Hesap 

oluşturulma 

tarihi 

Hesap Abone 

Sayısı  

Toplam 

Görüntülenme 

Hesap 

video 

sayısı  

Son bir 

yıllık 

Video 

sayısı 

Koç Holding  Var 2.03.2009  36,3B 13.739.200 67 11 

Arçelik  Var 7.03.2012 103B 221.346.620 504 208 

Eczacıbaşı 

Topluluğu 

Var 18.04.2011 2,75B 16.906.934 246 122 

Unilever 

Türkiye  

Var 18.11.2011 574 58.602  90 17 

P&G 

Türkiye  

Var 20.01.2012 2,02 B 8.744.884 60 18 

Kaynak: Capital Dergisi ‘İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması, 2019.  

 Türkiye’de iş Dünyasının en beğenilen ilk 5 şirketi incelendiğinde tüm şirketlerin YouTube kanalının 

olduğu,  videoların aktif biçimde yüklendiği görülmektedir. Takipçi sayısı en yüksek şirket Unilever iken, 

en düşük olan şirket ise P&G’dir. Bununla birlikte Unilever Global YouTube hesap açılım tarihi 23 Nisan 

2006, P&G Global YouTube hesabı açılış tarihi 18 Nisan 2016’dır. En beğenilen şirketler listesinin ilk 

sırasında yer alan Koç Holding listede yer alan şirketler arasında 2009 yılında YouTube kanalını ilk kuran 

holdingtir. Koç Holding’e ait Arçelik ise bağımsız YouTube kanalını 2012 yılında kurulduğu görülmektedir. 

Eczacıbaşı ve Unilever’in 2011 yılında  P&G ise 2012 yılında Türkiye YouTube kanallarının aktif olduğu 

görülmektedir.  

Yukarıda yer alan tablolarda da görüldüğü gibi farklı kurumlarda, bir başka deyişle halkla ilişkilerin 

farklı alanlardaki uygulamalarında -yerel yönetimler, siyasal partiler ve işletmeler- YouTube’un halkla 

ilişkiler aracı olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Bu veriler ışığında YouTube’un,  dijital halkla ilişkiler uygulamaları bağlamında çeşitli kurum ve 

markaların sponsorluk, ürün yerleştirme ve ürün tanıtımı gibi amaçlarla kullanıldığı, yerel yönetimlerin, 

siyasal partilerin ve işletmelerin ise  YouTube kanalına sahip oldukları görülmektedir.  
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Yerel yönetimler, siyasal partiler, işletmelerin yanında    -SALT (Garanti), Yapı Kredi Sanat, Akbank 

Sanat gibi- sanat temelli kurum ve vakıflar ile -Disk, Türk-İş, gibi- işçi sendikaları, TÜSİAD gibi baskı 

gruplarının  YouTube kanallarının bulunması ise, dijital ortamları tercih eden, hedef kitleleriyle görsel – 

işitsel ve harekete olanak tanıyan mecralarda iletişim kurmak isteyen tüm kurumlar için YouTube’un, dijital 

halkla ilişkiler stratejisinin bir parçası olabileceğini gösterir niteliktedir.  

2.1.2. Halkla İlişkiler Yöntemleri Bağlamında YouTube Videoları 

Hedef kitle ve paydaşların iletişim tercihleriyle etkileşen halkla ilişkiler yöntemleri, dijitalleşen  

tüketiciyle dijitale evrilmektedir.  Diğer taraftan yaygınlaşan dijital ortamlar,  halkla ilişkiler uygulamalarına 

yeni alternatifler sunmakta, mevcut yöntemler için yeni alanlar açmaktadır. Yüksek izlenme oranları, 

karasal yayınlara oranla kısıtlamaların arka plana itilebilme olanağı, düşük prodüksiyon  maliyetleriyle 

gerçekleştirilebilme fırsatı gibi nedenlerin ise YouTube’u  sponsorluk,  ürün yerleştirme ve endorsement 

uygulamaları açısından cazip hale getirdiği söylenebilir.  

• Sponsorluk ve YouTube:  

Frank Jefkins’in yaklaşımıyla halkla ilişkiler amaçları yanında pazarlama ve  reklam  amaçlarından 

da   söz edilebilen sponsorluk (Jefkins, 1990:306) işletmeler, yerel yönetimler, siyasal partiler vb. farklı 

yapıdaki kurumların halkla ilişkiler uygulamalarında  yer bulmaktadır. 

Sponsorlu yayınlar, YouTube kanalları üzerinde sıklıkla rastlanılan uygulamalar arasındadır. 

YouTube hesabı olan birçok kullanıcı, takipçi sayısı arttıkça sponsorlu yayınlar gerçekleştirmektedir (Wu, 

2016). 4.680 markanın, 16 ve 22 Eylül 2018 verileri arasında, 8.964 sponsorlu videoyu marka ortaklarının 

YouTube kanallarına ve Facebook   sayfalarına yüklediği göz önüne alındığında  markaların hedef 

kitleleriyle iletişimlerinde  bir ortam olarak YouTube’un  işlevi açık hale gelmektedir. YouTube’da izlenen 

sponsorlu videoların %92’sinin ise bireysel yaratıcılar ve influencer’lar tarafından yüklendiği görülmektedir 

(Foundation, 2020).   

Alkol ve tütün ürünlerine getirilen reklam kısıtlamalarıyla markaların sponsorlukla yeni alan 

arayışları gibi, geleneksel medyada sponsorluk uygulamalarına yönelik kısıtlamaların da internet 

ortamlarını sponsorluk açısından çekici hale getirdiği söylenebilir. YouTube’un sponsorluk 

uygulamalarının mevcut koşullar ve düzenlemeler bağlamında daha özgürlükçü bir ortam olarak 

görülmesinin yanında, daha düşük maliyetlerle ve daha pratik yöntemlerle video üretilmesini de olanaklı 

kıldığı söylenebilir.   

Vestel Kutsal Motor isimli kanalda yayınlanan “Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler” isimli program 

başlamadan önce Vestel Sunar ifadesi kullanılmakta ve program bilgisinde Vestel tarafından yayınlandığına 
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dair paylaşım yapılmaktadır (Kutsal Motor, 2020).  P&G Ana Sponsorluğunda YouTube Platformunda  24-

25-26 Mayıs Müzikle Kal Popsav Müzik Festivali düzenlenerek 3 gün boyunca 60’dan fazla sanatçı ile 

gerçekleştirilen konser (P&GTürkiye, 2020), Nescafe sponsorluğunda,  “Demet Akbağ ile Bi’Kahve 

Sohbeti” isimli programlar (NESCAFÉ Türkiye, 2020) ile Görme engelliler sohbet ve paylaşım platformu 

ile Arçelik YouTube  kanalında yayınlanan “Arçelik Sponsorluğunda bilgi Noktası Yarışması” (Gesvep 

Sohbet, 2019) YouTube’da yayınlanan sponsorluk örnekleri olarak verilebilir.  

• Ürün Yerleştirme ve YouTube   

Ürün yerleştirme, bir ürün ya da markanın önceden planlanmış şekilde ve  izleyicileri etkilemek 

amacıyla bir film, televizyon dizisi ya da televizyon programına yerleştirilmesidir (Clow ve Baack, 

2016:307). Ürün yerleştirme uygulamalarıyla, hem ürünlerin imajı pekiştirilebilmekte, hem de ünlü kişilerin 

imajının ürün ya da hizmete aktarımı mümkün olmaktadır (Demir Askeroğlu, 2020: 1199). Clow ve Baack, 

ürün yerleştirmenin 1890’lı yıllarda film endüstrisinin ilk örneklerinden itibaren görüldüğünü, Lever 

Brothers’ın sabun markalarını filmlere yerleştirdiğini, Buick’in ise 1930 yılında Warner Brothers’la 

anlaşmak için10 görsel için hazırladığını  belirtmektedirler (Clow ve Baack, 2016:307).  Günümüzde 

internet teknolojisinin gelişimi ve sosyal medya platformları ürün yerleştirme konusunda da yeni fırsatlar 

sunmaktadır. Ürün yerleştirme uygulaması, ürün türüne göre farklılık gösterse de giyim, kozmetik, kişisel 

bakım ürünleri ve mücevherler için kullanıldığında başarılı olduğu görülmektedir (Monge Benito vd. 2020: 

153). Bununla birlikte ürün yerleştirme yapıldığı açıkça belirtilmediği sürece izleyici olarak yerleştirmenin 

önceden planlanmış olup olmadığı konusunda kesin   yoruma ulaşmak olanaklı değildir.  Ancak   tanımda 

yer alan söz konusu  ifade dışarıda bırakılarak ürün ve/veya markanın görsel, işitsel ya da görsel işitsel 

olarak izleyicinin dikkatini çekmesi boyutuyla bir  yorum yapıldığında;  Tasarım ile ön plana çıkan evleri 

ziyaret ederek dekorasyonları hakkında bilgiler verilen, 350 binin üzerinde abonesi bulunan Daire isimli 

YouTube kanalında Domestos markasının yeni ürünü “Domestos Köpük” ün (Daire, 2020) ve  Arda’nın 

Mutfağı adlı kanalda ise Tefal tost makinesinin  Arda’nın Tostu isimli videoda  dikkat çektiği ifade edilebilir  

(Arda’nın Mutfağı, 2019).    

• Ürün (Tanıtım) Videoları ve YouTube 

Dijital platformlar halkla ilişkiler uygulamalarına sadece yeni ortamlar sunmamış aynı zamanda 

içeriklerin yeniden tasarlanmasına da neden olmuştur. Bu bağlamda markaların kendi YouTube kanallarında 

ürünlerin özelliklerinin üçüncü kişi tarafından anlatıldığı, “nasıl ” sorusuna yanıt veren içeriklerle  ürünlerin 

tanıtıldığı videolardan söz edilebilir. Örneğin;  10.5 M takipçi ve 13.040.086.349 görüntülenme oranına 

sahip olan Lego Official kanalı  YouTube hesabında markaya ait  oyuncaklarla oynanan oyunlarla ilgili 
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videolar yüklemekte (Lego, 2020),  Arçelik YouTube kanalında ise, Arçelik 6388 bulaşık makinesine ait 

video (Arçelik, 2016) ile Arçelik ultra hijyen serisi içinde; UV temizleme cihazı, hijyen serisi no frost 

buzdolabı ve   hijyen serisi çamaşır makinesinin tanıtıldığı videolar paylaşılmaktadır. Bu tür paylaşımlarda 

genellikle sadece ürünün özellikleri ile ürünün kullanımına ilişkin  bilgi değil, nasıl sorusuna da yanıt 

verilmektedir.   

• Endorsement (Onaylama) ve YouTube  

Reklamda ürünü kullanan kişinin ünlü ya da ürünün kullanıldığı alanda uzman olduğu “endorsement 

advertising”, tanıklı reklam türü olarak ele alınmaktadır (Gülsoy, 1999: 177). Harris’e göre ise pazarlama 

halkla ilişkileri bağlamında endorsement, markanın konumlandırılmasına katkı sağlayabilir, bu nedenle pek 

çok marka üçüncü kişilerin marka ve /veya ürünü onayından yararlanır (2006:112). Markanın  hedef kitlesi 

tarafından kabul gören bir kişi tarafından (kamuoyu önderi, ünlüler -celebrity endorement-, marka elçisi vs) 

tüketilmesi, kullanılması ve  onaylaması olarak endorsement’ın dijital pazarlama halkla ilişkilerinde de yer 

bulan uygulamalardan bir tanesi olduğu söylenebilir. Dijital ortamlarda ise influencer’lar, YouTuber’lar 

tarafından ürünün, markanın  onaylandığı  bir anlatı biçimine dönüştüğü  yorumu yapılabilir.  

L’Oréal Paris Türkiye YouTube hesabında Amerikalı oyuncunun Loreal Excellent marka saç 

boyasını kullandığını ve önerdiğini dile getirdiği video (L’Oréal Paris Türkiye, 2020)  ile YouTuberların 

L’Oréal Paris Elseve Turunculaşma Karşıtı Mor Şampuanın özellikleri  hakkında bilgi vererek ürünü 

kullandıklarını  ve memnuniyetlerini dile getirerek onayladıkları videolar (Yıldız, 2020) bu kapsamda ele 

alınabilir.        

   3.SONUÇ VE ÖNERİLER 

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler Halkla İlişkiler uygulamaları ile etkileşmekte ve yeni 

iletişim ortamları,  halkla ilişkiler ortamı haline gelmektedir. İnternetin ve sosyal medya platformlarının 

kullanımının yaygınlaşması ise, Halkla İlişkiler yöntem ve uygulamaları için dijital iletişim ortamlarına alan 

açmaktadır.   

Halkla İlişkiler uygulamalarında etkili iletişim; doğru iletilerin, doğru iletişim ortamlarında, doğru 

zamanda hedef kitle ve/veya paydaşlarla buluşmasıyla yakından ilgilidir. Bu bağlamda iletişim araçlarının 

hedef kitle tarafından tercih edilen ortamlar olması, erişilebilirlik oranının yüksek olması gibi  özellikler ön 

plana çıkar.  Sosyal medya platformları arasında erişilebilirlik açısından  ikinci sırada yer alan YouTube ise, 

yaygın kullanım oranıyla çeşitli kurum ve markaların hedef kitleleriyle iletişimlerinde yararlanılan Halkla 

İlişkiler ortamları arasına katılmıştır. 2006 yılında kurulan YouTube’un,  farklı uygulama alanları açısından 

Türkiye’de bir halkla ilişkiler ortamı olduğu görülmektedir.  
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YouTube’un sürdürülebilir bir iletişim kanalı olması, karşılıklı etkileşime ve aboneliğe olanak 

tanıması, izlenme ve takipçi sayısının belirlenebilmesi gibi özelliklerinin Halkla İlişkiler araç ve 

yöntemlerinin istenen nitelikleriyle uyumlu olduğu söylenebilir.   

Videoların içerik üretimi olanağı vermesi, görsel-işitsel ve hareketli olma özellikleri, görsel ve dijital 

çağda YouTube’u etkili bir Halkla İlişkiler ortamı haline getirmektedir.  YouTube Türkiye’de; farklı 

uygulama alanları bağlamında da bir halkla ilişkiler kanalı işlevine sahip olduğu gibi halkla ilişkiler 

yöntemlerinin uygulama ortamı bulduğu dijital bir platform işlevi de üstlenir.  Örneğin, Türkiye’de Halkla 

İlişkilerin farklı alanlardaki uygulamaları kapsamında da kurulma tarihlerine göre ilk beş büyükşehir 

belediyesinin, TBMM’nde grubu bulunan siyasal partilerin ve en beğenilen ilk beş şirketin YouTube 

kanalına sahip oldukları, videoları aktif biçimde yüklemeyi sürdürdükleri gibi, sponsorluk, ürün yerleştirme, 

ürün tanıtımı videoları ve endorsement (onaylama) gibi pazarlama amaçlı Halkla İlişkiler yöntemlerinin 

YouTube’da yer alan örneklerinden söz edilebilir. Örneklere her geçen gün yenilerinin ekleneceği, mevcut 

(pazarlama) halkla ilişkiler yöntemlerinin YouTube video’larında daha da çeşitleneceği yorumu yapılabilir. 

Söz konusu veriler ışığında; iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve söz konusu gelişmelerin 

hedef kitlelerin ve/veya paydaşların davranış biçimlerine yansımalarının Halkla İlişkileri yakından 

ilgilendirdiği söylenebilir.  
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THE RELATIONSHIP BETWEEN HOT MONEY AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT: THE 

CASE OF TURKEY 

Res. Asst. Hüseyin GÜVENOĞLU  

ABSTRACT 

Current account deficit is seen as one of the most important economic problems of an economy. The 

increasing current account deficit and its transformation into a chronic state can be a great danger for 

economies. Therefore, it is important to determine the factors causing the current account deficit and to 

define the financing methods of the current account deficit. At this point, the relationship between the 

current account deficit and hot money draws attention with accepting the hot money as a type of capital 

movement that can both cause current account deficit and finance the current account deficit. This study 

aimed to reveal the relationship between hot money and current account deficit in Turkey's economy. In this 

direction, Granger causality test was used in the analyses with using the monthly data for the period 2010-

2019. As a result of the analysis, a bidirectional causality relationship has been determined between hot 

money and current account deficit. 

Keywords: Current Account Deficit, Hot Money, Granger Causality 
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1. INTRODUCTION 

The current account, which is one of the main account groups of the balance of payments, consists of 

the total of foreign trade balance, balance of services, primary income and secondary income accounts. In 

an economy, when the incomes is more than the expenses, the current account gives a surplus, and when 

the incomes are less than the expenses, the current account gives a deficit (TCMB, 2020: 1). The current 

account, which is one of the most important economic indicators explaining the state of an economy, is 

important with both national and international dimensions. The current account deficit, that is, the current 

account deficit phenomenon, is seen as one of the most important macroeconomic problems of an economy. 

For this reason, it is important to determine the factors that cause the current account deficit in economies 

and to determine the financing methods of the current account deficit. 

In developing countries such as Turkey, there are some factors that caused the current account deficit. 

These factors can be listed as insufficient savings level, increase in foreign trade deficit, high import-

dependency ratio of exports, and high external dependency in energy consumption. (Kaya, 2016: 51). The 

current account deficit problem, which emerges due to the various factors, gradually increasing and 

becoming a chronic problem may drag economies into crisis. Because the long term current account deficit 

can make economies vulnerable to external shocks. This increases the probability of the crisis in economies 

(Akçay, 2013: 3). 

When the current account has a deficit, the deficit is usually closed through borrowing. When the 

current account has a deficit, there must be an excess in the balance of capital movements under the financial 

account in the balance of payments statistics. Capital movements clearly express the items that include 

foreign direct investments, portfolio investments and other investments (short and long term investments). 

With the surplus in the financial account depending on the said capital movements, the deficit in the current 

account is closed. At this point, whether the type of capital to be used in financing the current account deficit 

creates debt and its maturity is important. While direct foreign capital investments in capital movements do 

not create debt, other foreign capital investments other than these create debt. In this context, financing the 

current account deficit through direct foreign investments or long-term capital inflows would be relatively 

beneficial. On the other hand, financing the current account deficit with short-term, speculative and foreign 

debt-increasing capital inflows in the form of hot money can negatively affect the economy (Yeldan, 2005: 

48). 

In this context, problems may arise in economies depending on the existence of the current account 

deficit phenomenon on the one hand, and the financing of the current account deficit on the other. These 

problems can also make economies vulnerable to external shocks. Thus, a crisis environment can occur in 
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economies. As a matter of fact, Calvo, Leiderman, and Reinhart (1993; 1996) and Edwards (1998) stated in 

their studies that capital inflows affect the exchange rate, leading to an appreciation in the domestic 

currency, thus increasing the current account deficit in economies. They also observed that the increasing 

current account deficit caused economic crises in Latin America and Asia in the 1990s. Indeed, this case 

was experienced in 1994, 2000 and 2001 in Turkey's economy. Based on this informations, this study aimed 

to determine the relationship between the hot money and the current account deficit in Turkey's economy 

for the 2010-2019. In the next part of the study, literature researches on the subject are included. In the third 

section, information about the data set and method used in the study are presented and empirical findings 

are interpreted. The last section includes the results and recommendations of the study.  

2. LITERATURE REVIEW 

Some studies that investigated the relationship between the hot money and the current account deficit 

in Turkey are as follows. Erden and Çağatay (2011), determined a one-way causality relationship from 

capital account to current account deficit in their studies for the period 1992-2009. They also found that hot 

money increased the current account deficit and there was a one-way causality relationship from hot money 

inflows to current account deficit. However, they could not find a relationship between other financial 

investments and current account deficit. Ersoy (2011), found that capital inflows increased the current 

account deficit in their study for the period 1987-2010. It has also been observed that there is a one-way 

causality relationship from foreign direct investments, stocks and bank debts, which are the components of 

the capital account, to the current account deficit. Göçer (2013), in their study for the period 1996-2012; 

37% of the current account deficit aries from energy imports, 26% of it aries from foreign trade deficit 

excluding energy, 24% of it aries from foreign debt interest payments, 7% of it aries from direct foreign 

investments and 6% of it aries from portfolio investments. In addition, 33% of the current account deficit 

was financed by portfolio investments, 30% of it was financed by reserve assets, 24% of it was financed by 

net errors and omissions and 11% of it was financed by foreign direct investments. Bayar, Kılıç and Arıca 

(2014), in their studies for the period 2000-2013, determined that the public gross total debt stock, real 

effective exchange rate, portfolio investments, export coverage ratio and the current account balance of 

Borsa Istanbul 100 index were Granger reasons. Çöldemli (2015), in their study for the period 2003-2013, 

reached the findings that there is a one-way causality relationship from portfolio investments to current 

account balance. İpek (2016), in their study for the period 1992-2014, found that domestic interest rates 

positively affected hot money flows, while foreign interest rates and current account deficit variables 

affected hot money flows negatively. It also found that there is a two-way causality relationship between 

hot money and domestic interest rates, and between hot money and current account deficit. Keskingöz and 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/literature%20review
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Karataş (2016), in their studies conducted for the periods 1992-2001 and 2002-2015, found that the current 

account deficit in both periods was the cause of foreign capital and affected foreign capital. Turan and 

Karakaş (2016), found in their studies for the period 1998-2014 that there is a one-way causality relationship 

from financial account and portfolio investments to current account balance.  Keskin (2019), revealed in 

their study for the period 1998-2018 that there is a one-way causality relationship from financial account to 

current account. On the other hand, he found that there is a one-way causality relationship from portfolio 

investments, which are components of financial accounts, from short-term capital flows to current accounts, 

and a one-way causality relationship from current account to direct investments and other long-term capital 

flows. Turan and Afsal (2020), in their studies for the period 1975-2018, reached the conclusions that 

financial account, growth rate, oil prices, investments and real exchange rate have a significant effect on the 

current balance. 

3. DATA SET, METHOD AND ECONOMETRIC RESULTS 

3.1. Data Set 

This study aimed to reveal the relationship between hot money and current account deficit in Turkey's 

economy. The analysis of the study was made used monthly data for the period 2010: 01-2019: 12. 

Information on variables and data sources are indicated in Table 1. 

Table 1. Explanation of Variables 
Variables and Symbols Definition of Variables Data Source 

Current Account Deficit 

(CAD) 

CAD  

(foreign trade balance + services balance + 

primary income account + secondary income 

account) 

CBRT 

Hot Money (HM) 

HM  

(portfolio investments + short term capital flows + 

net errors and omissions) 

CBRT 

 

The current account deficit variable consists of the sum of the sub-items of the current account, 

foreign trade balance, services balance, primary income and secondary income accounts. The hot money 

(HM) variable is derived from the sum of portfolio investments (foreigners' domestic stock buying / selling 

+ foreigners' buying / selling government-owned domestic debt securities), short-term capital flows (short-

term credits extended by banks abroad + resident banks and It is calculated from the sum of short-term loans 

used by non-banking private sector from abroad + change in short-term deposits held by foreigners in 

resident banks) and net errors and omissions. The data regarding these variables were obtained from the 

electronic data distribution system of the CBRT. 
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3.2. Method and Econometric Results 

In the study, the relationship between the hot money and the current account deficit were analysed in 

Turkey's economy, by using Granger causality test. In the Granger causality test method, dependent and 

independent variables are grouped separately and analyzed simultaneously. In the first stage of this test, 

equations (1) and (2) are estimated with the appropriate lag length. In the second step, the significance of 

the lagged values of the independent variable is tested (Granger, 1969: 424-438). 

                                                 𝐶𝐴𝐷𝑡 = ∑ 𝛼𝑘𝐶𝐴𝐷𝑡−𝑘

𝑝

𝑘=1

+ ∑ 𝛽𝑙𝐻𝑀𝑡−𝑙

𝑝

𝑙=1

+ ɛ1𝑡                                          (1) 

                                                  𝐻𝑀𝑡 = ∑ 𝛿𝑙𝐶𝐴𝐷𝑡−𝑘

𝑝

𝑘=1

+ ∑ 𝜃𝑖𝐻𝑀𝑡−𝑙

𝑝

𝑙=1

+ ɛ2𝑡                                           (2) 

In order to achieve consistent and effective results in time series analysis, the series must be 

stationary. Therefore, the series are subjected to the stationarity test before being included in the model. For 

this purpose, the stationarity test of variables was carried out with the most widely used Augmented Dickey 

Fuller (ADF) and Phillips Perron (PP) unit root tests in the literature. The results obtained are indicated in 

Table 2. ADF and PP unit root test results show that the series are stationary in level. 

Table 2. ADF and PP Unit Root Tests Results 
 ADF - t statistics PP - t statistics 

 Level Level 

Variables Constant  Constant+Trend Constant  Constant+Trend 

CAD 
-4.0425 

(0.0017)* 

-5.1470 

(0.0002)* 

-4.0425 

(0.0017)* 

-5.0945 

(0.0003)* 

HM 
-8.1202 

(0.0000)* 

-9.7419 

(0.0000)* 

-8.6064 

(0.0000)* 

-9.7381 

(0.0000)* 
Note: The values in brackets below the t-statistics values show the probability values. The * sign indicates the stability of the 

variable at the 1% level. The delay values for the ADF unit root test were selected according to the Schwarz Information Criteria, 

and the delay values for the PP unit root test were selected according to the Newey-West Information Criteria. 

 

The optimum lag lengths are determined before estimating the equations (1) and (2), in which all 

variables are considered internal, with the VAR method. In this direction; Criteria such as Likelihood Ratio 

Test (LR), Final Prediction Error (FPE), Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Information Criteria 

(SIC) and Hannan-Quinn Information Criteria (HQ) were used. When optimum lag length was determined 

as 1 after evaluated these criteria and credibility test results. Data on lag lengths are shown in Table 3. 
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Table 3. Optimum Delay Lengths 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -2081.601 NA   4.94e+13  37.20716  37.25570  37.22685 

1 -2022.949  114.1625   1.86e+13*   36.23122*   36.37686*   36.29031* 

2 -2022.567  0.728174  1.99e+13  36.29585  36.53857  36.39433 

3 -2021.740  1.551590  2.10e+13  36.35250  36.69231  36.49037 

4 -2018.471  6.012271  2.13e+13  36.36556  36.80246  36.54282 

5 -2016.543  3.477454  2.21e+13  36.40255  36.93655  36.61921 

6 -2013.893  4.684758  2.27e+13  36.42666  37.05774  36.68271 

7 -2010.852  5.266773  2.31e+13  36.44379  37.17196  36.73924 

8 -1999.817   18.72145*  2.04e+13  36.31815  37.14341  36.65299 

 

Various reliability tests have been performed for the estimated VAR model at the specified lag length. 

First, LM test was conducted to determine whether there is an autocorrelation problem in the model. LM 

test results are shown in Table 4. According to the results of the LM test, the probability value was found to 

be greater than 1% in the model where the lag length is determined as 1. For this, it was decided that there 

was no autocorrelation problem in the model at 1% significance level. 

Table 4. Autocorrelation LM Test Results 

Lag Length        LM Statistics Probability 

1 0.931031 0.9201 

Secondly, in order to reveal whether the VAR model has a stationary structure or not, the inverse 

roots of the AR characteristic polynomial have been investigated and the results are shown in Figure 1.Since 

the inverse roots of the AR characteristic polynomial are located in the unit circle, it can be said that the 

model has a stable structure. 
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Figure 1. Reverse Roots of the AR Characteristic Polynomial 
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Thirdly, Jarque-Bera normality test was conducted to determine whether the error terms have normal 

distribution in the VAR model prediction.Jarque-Bera normality test results are shown in Table 5. According 

to the results of Jarque-Bera normality test, the probability value was found to be greater than 1%. For this, 

it was decided that the error terms had a normal distribution at the 1% significance level in the model. 

Table 5. Jarque-Bera Normality Test Results 

 Statistics Probability 

Joint 1.372304 0.8490 

 

Finally, White test was conducted to determine whether there is a variance problem in the model. 

White test results are shown in Table 6. According to the results of the White test, the probability value of 

the model with a chi-square value of 12 was found to be greater than 1%. For this, it was decided that there 

was no variance problem changing at the 1% significance level in the model. 

Table 6. White Test Results 

Chi-square Degree of Freedom Probability 

12 12 0.4021 

 

 After determining that there is no statistical problem in the model as a result of the reliability tests, 

it was investigated whether there was a causality relationship between the series. For this, Granger causality 
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test method was used. Granger causality test results are shown in Table 7. According to the Granger causality 

test results, a bidirectional causality relationship between hot money and current account deficit has been 

determined. 

Table 7. Granger Causality Test Results 

Hypothesis F- Statistics Probability 

SP does not Granger cause CAD 2.82594 0.0954** 

CAD does not Granger cause SP 23.0328 5.E-06* 
Note: * and ** signs indicate that the variable is significant at 1% and 10% levels, respectively. 

4. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

Current account deficit draws attention as one of the most important economic problems of 

economies. The increasing current account deficit problem and its chronicity can drag economies into crises. 

For this reason, determining the causes of the current account deficit is extremely important for economies. 

In addition, the type and characteristics of capital movements to be used in financing the current account 

deficit are also important.  

This study researched the relationship between hot money the current account deficit in Turkey's 

economy. In this direction, an analysis was made with the Granger causality test method by using monthly 

data for the period 2010-2019. As a result of the analysis, a bidirectional causality relationship has been 

determined between hot money and current account deficit. In line with these findings, it is possible to say 

that capital inflows in the form of hot money affect the current account deficit and current account deficit 

affect the capital inflows in the form of hot money. In summary, there is a vicious circle between the two 

variables. 

These measures can be listed as follows. First of all, foreign capital in the form of direct foreign 

investments should be preferred instead of short-term and hot money foreign capital. Secondly, foreign 

capital coming to the country should be transferred to the real sector and used in productive investment 

areas. Thirdly, necessary tax regulations and incentives should be implemented regarding capital inflows 

and outflows. Products with high added value and subject to international trade should be produced, the 

dependence of exports on imports should be reduced, foreign dependency in energy should be reduced and 

the existing energy resources should be used effectively. 
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GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNDE İŞGÖREN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Öğr. Gör. Dr. Onur Saylan 

ÖZET 

Performans değerlendirme özü itibariyle, işletmelerin tüm yönetim fonksiyonları ile bağlantılı, 

dinamik ve karmaşık bir süreçtir. Bu sürecin işletmelerde verimlilik ve etkinlik artışına yönelik olarak 

stratejik insan kaynakları yönetimi bakış açısı ile ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Örgütlerin 

başarısının üyelerinin başarısına bağlı olması nedeniyle organizasyonların amaçlarına ulaşabilmeleri için 

çalışanlarının performanslarının düzenli aralıklarla ve doğru araçlar ile ölçülmesi ve değerlendirilmesi 

başarı yolunda anahtar kavramlardan birisidir. İmalat sürecinde yerine getirilen işlemler itibari ile emek 

yoğun bir sektör olması nedeniyle tersane işletmelerinde çalışanlar büyük öneme sahiptir. Bununla birlikte 

çalışanların sahip oldukları mesleki bilgi ve tecrübe işletmeler tarafından kaybedilmek istenmemektedir. Bu 

amaçla, ücret ve eğitim ihtiyaçları gibi birçok insan kaynakları uygulamasına temel sağlayan performans 

değerlendirme ile ilgili çalışanların algıları tersane işletmeleri özelinde tespit edilmeye çalışılmıştır. Tuzla 

tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmede çalışan 148 kişi ile bir anket çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Çalışanlardan performans değerlendirme ile ilgili olarak değerlendirme kriterleri, 

değerlendiriciler, performans değerlendirme sonuçlarının insan kaynakları uygulamalarında kullanımı gibi 

hususları içeren ifadeleri değerlendirmeleri istenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre çalışanların 

performans değerlendirme kriterlerinin objektifliğini algısının en düşük, performans değerlendirme 

sisteminin işletmeye değer katacak stratejik hedeflere yoğunlaştığı algısının ise en büyük ortalamaya sahip 

olduğu görülmüştür. Araştırmadan elde edilen diğer sonuçlar ise çalışanların performans değerlendirme 

sisteminin şirketin stratejik hedefleri ile uyumlu ve adil olduğu algılarının motivasyon ve verimlilikleri 

üzerinde olumlu yönde bir etkiye sahip olduğu, bununla birlikte performans değerlendirme sonucunda elde 

edilen bilgilerin çalışanlara yönelik insan kaynakları uygulamalarında ve performans yönetiminde 

kullanıldığı takdirde iş tatminlerinin artacağıdır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, Performans Değerlendirme, Motivasyon, İş Tatmini, Gemi 

İnşa Sektörü.  

JEL Kodları: M10, M12, M51. 
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EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE IN SHIPBUILDING INDUSTRY 

ABSTRACT 

Performance evaluation is a dynamic and complex process associated with all management functions 

of businesses. This process should be handled and evaluated by a strategic human resources management 

perspective in order to increase productivity and efficiency in enterprises. The success of organizations 

depends on the success of its members. For this reason, measuring and evaluating the performance of 

employees at regular intervals and with the right tools is one of the key concepts in the way of success in 

order for organizations to achieve their goals. Since it is a labor-intensive sector in terms of the operations 

carried out during the manufacturing process, employees in shipyard enterprises are of great importance. 

In addition, the professional knowledge and experience of the employees are not desired to be lost by 

businesses. For this purpose, the perceptions of employees regarding performance evaluation, which 

provides the basis for many human resources applications such as wages and training needs, have been 

tried to be determined specifically for shipyard enterprises. Within the scope of the research, a survey was 

conducted with 148 people working in an enterprise operating in Tuzla shipyards region. Employees were 

asked to evaluate the statements regarding performance evaluation, including evaluation criteria, 

evaluators, and the use of performance evaluation results in human resources applications. According to 

the results of the research, it has been observed that the perception of objectivity of performance evaluation 

criteria by the employees has the lowest average, and the perception that the performance evaluation system 

focuses on the strategic goals that will add value to the business has the highest average.  Furthermore, if 

the data obtained as a result of performance evaluation are used in human resources applications and 

performance management for employees, their job satisfaction will increase. 

Keywords: Human Resources Management, Performance Evaluation, Motivation, Job Satisfaction, 

Shipbuilding Industry. 

JEL Codes: M10, M12, M51. 

 

 

 

 

 



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

173 

 

1. GİRİŞ 

 Performans değerlendirme, çeşitli insan kaynakları eylemlerine ve sonuçlarına entegre kritik 

kararlar verdiği için kuruluşlardaki en önemli insan kaynakları yönetimi uygulamalarından biridir  (Gupta 

ve Kumar, 2013: 61). Performans değerlendirme, kişilerin ve kurumların performansını ölçen, doğması olası 

problemleri tanımlama, yönetim beklentilerini iletme, personel performansını izleme ve ölçme amaçlı bir 

sistemi tanımlamaktadır (Abbasova ve Kurtulmuş, 2018: 7). Performans değerlendirme, performans 

yönetiminin gücüdür ve örgütsel performansı da etkilemektedir. Çalışanların işlerinde karşılaştıkları 

sorunları tespit etmeye ve onları aşmalarına yardımcı olur. Organizasyon için birçok faydası olmasına 

rağmen, performans değerlendirmesinin, çalışan performansı kadar organizasyon üzerinde de kötü bir etkiye 

sahip olma olasılığı da bulunmaktadır (Akinbowale, Jinabhai ve Lourens, 2013: 677). 

İstihdam ilişkileri tipik olarak fırsatçı davranışla ilgili olarak karşılıklı endişelerle karakterize edilir. 

İşverenler, çalışanların özenle çalışacağından endişe ederken, çalışanlar da yaptıkların işin uygun şekilde 

ödüllendirip ödüllendirmeyeceğinden endişe etmektedir (Fisher vd, 2005: 564). İyi bir performans 

değerlendirme sisteminin bir çalışana işteki performansı ve ilerlemesi hakkında değerli bilgiler sağlaması 

beklenirken, değerlendirme güvenilirliği ve geçerliliği kuruluşlar için önemli bir endişe olmaya devam 

etmektedir (Gupta ve Kumar, 2013: 61). Bu bağlamda hem çalışanlar hem de işverenler için önemli bir 

insan kaynakları uygulaması olan çalışanların performansının değerlendirilmesi emek yoğun bir sektör 

olarak ifade edilen tersane işletmeleri özelinde incelenmiştir. Yapılan çalışmada öncelikle performans 

değerlendirme kavramı açıklanmış, literatürde konuyla ilgili çalışmalar incelenmiş ve araştırma hipotezleri 

oluşturulmuştur. Araştırma bölümünde ise çalışanların performans değerlendirme sistemine ait algıları 

ölçülmüş, performans değerlendirme sisteminin çalışanların iş tatmini, motivasyon ve verimliliklerine olan 

etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

2. PERFORMANS DEĞERLENDİRME  

Performans değerlendirme, “çalışanın belirlenmiş bir zaman diliminde tanımlanmış görevleri yerine 

getirip getirmediğini, başarılarını ve başarısızlıklarını, kişisel davranış ve iş yapma ölçeğinde irdeleyen” bir 

denetim sürecidir. Bu süreç, çalışanın kişilik özelliklerinin değerlendirilmesiyle birlikte doğrudan 

ölçülebilen iş performansının ölçüm değerlerini de içermektedir. İnsan kaynaklarının verimliliği açısından 

performans değerlendirme faaliyetlerinin bir sistematiğe bağlanması gerekmektedir. Değerlendirme 

faaliyetleri; kişisel anlamda yöneticilerin inisiyatifinden kurtarılarak, kurumsal kültürün bir parçası olan 

insan kaynaklarını değerlendirme politikasına dönüştürülmelidir (Çağlar, 2005: 7).  
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Örgütlerdeki insan kaynakları yönetimi uygulamalarının üç aşamada gerçekleşmektedir. Birinci 

aşamada insan kaynakları işlevinin amaçladığı ve politika belgelerinde ve uygulama kılavuzlarında yer alan 

uygulamalar belirlenmektedir, ikinci aşamada bu uygulamalar işyerindeki bölüm yöneticileri tarafından 

hayata geçirilmektedir ve son aşama ise çalışanların bu uygulamalarla ilgili deneyimini içermektedir 

(Farndale ve Kelliher, 2013: 879). Performans değerlendirme süreci ise genel olarak, performans 

değerlendirme sisteminin planlanması, performans ölçütlerinin belirlenmesi, değerlendirme standartlarının 

belirlenmesi, değerlendirme yönteminin belirlenmesi, değerlendiricilerin belirlenmesi, değerlendiricilerin 

eğitilmesi ve geribildirim sisteminin kurulması aşamalarını kapsamaktadır (Uyargil, 1994). Performans 

değerlendirme sisteminin şematik gösterimi Şekil 1’de verilmiştir. 

Şekil 1. Performans Değerlendirme Süreci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Örücü, Köseoğlu, 2003: 32 

 

Boswell ve Boudreau (2000: 284) performans değerlendirmenin değerlendirici ve gelişimsel olmak 

üzere iki farklı şekilde kullanıldığını ifade etmişlerdir. Değerlendirme işlevi; maaş yönetimi, terfi kararları, 

kalma-ayrılma kararları, bireysel performansın takdir edilmesi, işten çıkarmalar ve düşük performansın 

belirlenmesi için performans değerlendirmenin kullanımını içermektedir. Gelişimsel işlevler arasında ise 

bireysel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, performans geri bildirimi sağlanması, yer değiştirmelerin ve 

görevlerin belirlenmesi ile bireysel güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi yer alır.  Şekil 2’de görüldüğü üzere 

iş analizi ile elde edilen sonuçlar, planlamanın temel girdilerinden birini oluşturmaktadır. Planlama 

aşamasında hangi işe kimin ne zaman alınacağı, insan kaynağı talebinin hangi kaynaklardan sağlanabileceği 

ve planlamaya konu olan diğer hususlar belirlenmekte ve süreç başlatılmaktadır. İş analizleri sonucunda 

elde edilen verilerin kullanım amaçlarından biri de performans değerlendirmesi için iş gereklerini 

belirlenmesidir. İş gereklerine bağlı olarak değerlendirme kriterleri belirlenip, işe özgü ve daha gerçekçi 

performans değerlendirme gerçekleştirilebilir. Personel bulma, seçme ve değerlendirme sonucu işletmeye 

alınan kişilerin, performans değerlendirme sonucunda işletmeye uygun veya uygun olmadığının 
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belirlenmesi, performans değerlendirme öncesinde gerçekleşen bu işlemin ne derece başarılı olduğunu 

değerlendirme açısından, sonrasında ise bu personelin eğitim ve diğer ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı 

olması açısından önemlidir. Eğitim, kariyer yönetimi, ücret yönetimi ve diğer fonksiyonlar için performans 

değerlendirme sonucunda elde edilen veriler ile bu işlevlerin gerçekleştirilmesine imkân sağlamaktadır 

(Pelit ve Çetin, 2019: 171-172). 

Şekil 2. Performans Değerlendirmenin İnsan Kaynakları İçindeki Yeri 

 

 

 

    

 

 

 

 

Kaynak: Pelit ve Çetin, 2019: 171 

 

Teknolojideki büyük ilerlemelere rağmen, çalışanların performans değerlendirmesi çoğu endüstride 

hala manuel olarak yapılmaktadır. Manuel çalışan değerlendirme sistemleri, yöneticilere çalışanların 

performansını değerlendirmek için büyük bir serbestlik verildiğinden, insan önyargılarına karşı oldukça 

hassastır. Değerlendiriciler, genellikle yalnızca en son çalışan performansına odaklanırken, değerlendirme 

döneminin erken dönemindeki düşük performans göz ardı edilebilmektedir. Ayrıca, zaman alıcı bir süreç 

olan performans değerlendirmeleri, denetçilerden çok düşük bir öncelik almaktadır. Tüm bu faktörler, 

önyargılı bir performans değerlendirmeye yol açmakta, önyargılı geri bildirim alan çalışanlar arasında 

memnuniyetsizliğe yol açabilmektedir (Kaur ve Sood, 2017: 1385). Aggarwal ve Thakur (2013) performans 

değerlendirme sistemlerini “geleneksel” ve “modern” yöntemler olarak ikili bir sınıflandırmaya dahil 

etmiştir. Geleneksel yöntemler, çalışanların bilgi, inisiyatif, sadakat, liderlik ve yargı gibi kişisel niteliklerini 

incelemeye dayanmaktadır. Modern yöntemlerin ise önyargılar, öznellik gibi geleneksel yöntemlerin 

eksikliklerini düzeltmeye çalışmak üzere geliştirildiği belirtilmiştir. 

3. LİTERATÜR TARAMASI 

Yönetim anlayışında meydana gelen değişimler farklı performans değerleme sistemlerinin ortaya 

çıkmasına yol açmıştır. Küreselleşmeyle birlikte işgörenleri meta olarak gören, işgörenlerin insani yönünü 
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düşünmeyen yalnızca üretim odaklı performans değerleme sistemleri, güncel rekabet koşullarında 

ihtiyaçları karşılayamamış, işverenlerin, işgörenlerin ve müşterilerin hızla değişen isteklerine uyum 

sağlayamamış ve tüm bunların sonucunda da modern performans değerleme sistemlerine ihtiyaç 

duyulmuştur (Keklik, 2018: 77). Değişen bu performans değerlendirme sistemlerinin çalışanlar tarafından 

nasıl algılandığını belirlemek ve çalışanların işyerinde sergiledikleri davranışlarına etkilerini inceleyen 

birçok araştırma yapılmıştır. 

Performans değerlendirmesi; çalışanın yeteneklerini, potansiyelini, çalışma alışkanlıklarını ve 

benzeri nitelikleri başkalarına kıyasla ölçümü ve performans yönetiminin en önemli aşamasıdır (Abbasova 

ve Kurtulmuş, 2018: 7). DeNisi ve Pritchard (2006) çalışanların performanslarını iyileştirmenin; güvenilir 

insan kaynakları uygulamalarına, adil performans değerlendirme uygulamalarına, etkili performans 

yönetimine ve bir kuruluşun genel stratejik hedeflerine ilişkin farkındalığa bağlı olduğunu vurgulamaktadır. 

Çalışma sonucunda ayrıca, oldukça basit ve şeffaf bir değerlendirme sistemi oluşturulması önerilmektedir. 

Yazarlara göre, böyle bir sistem daha fazla adalet algısına yol açacaktır. Bununla birlikte çalışmada önerilen 

bir diğer konu değerlendirmelerin ve geri bildirimlerin daha sık yapılması ve böylece çalışanların 

gelişimlerinin farkına varması sonucunda motivasyonlarının artacağıdır. Palaiologos, Papazekos ve 

Panayotopoulou (2011: 827)’ ya göre de böyle bir durumda, tatminsizlik, süreçteki adaletsizlik ve 

değerlendirmelerde eşitsizlik yönünde bir algı oluştuğunda o değerlendirme sistemi başarısızlığa mahkûm 

olacaktır. Çalışanlar sistemin önyargılı, politik veya alakasız olduğuna inandıklarında değerlendirme 

sürecini çalışanlar için bir memnuniyetsizlik kaynağı olabilecektir. Açık, gerçekçi performans 

standartlarının geliştirilmesi yöneticiler, amirler ve çalışanlar arasında performans değerlendirme geri 

bildirimlerindeki iletişim sorunlarını da azaltabilir (Jafari, Bourouni ve Amiri, 2009: 97). 

Yapılan araştırmalarda dikkat çeken konuların başında performans değerlendirme sürecinin adil 

olarak algılanmasının değerlendirmeyi yapan kişilere ve değerlendirme kriterlerine bağlı olduğu 

görülmektedir. Akinbowale, Jinabhai ve Lourens (2013: 677)’in yaptıkları araştırma sonuçları, performans 

değerlendirme politikasının objektif ve adil olarak algılanması halinde çalışan performansında etkili bir araç 

olabileceğini göstermiştir. Elde edilen bulgulara göre, çalışanların performans değerlendirme politikasına 

katılımının yüksek olması süreç ve sonucun adil olarak algılanmasına yol açmaktadır. Benzer şekilde Gupta 

ve Kumar (2013: 71) performans değerlendirme sürecinde adalet algısı yüksek çalışanların işlerine katılma 

ve daha iyi olmaya çalışmaları yüksek olasılıktadır.  Farndale ve Kelliher (2013: 879) de üst yönetime 

yüksek düzeyde güven duyan organizasyon birimlerinin hem daha yüksek düzeyde bağlılığa sahip olduğunu 

hem de çalışanların performans değerlendirme ve örgütsel bağlılık sırasında bölüm yöneticileri tarafından 

adil muamele görme algıları arasında daha güçlü bir bağlantı olduğunu savunmaktadır. Diğer yandan 
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değerlendirme kriterlerinin kurumsal yapının özelliklerine, mesleğe ve görevlere göre belirlenmesi, 

uygulamanın etkililiğini arttırdığı kadar değerlendirmeye duyulan güveni de arttırmaktadır (Abbasova ve 

Kurtulmuş, 2018: 7). Çalışan performans değerlendirme politikalarını adil bir şekilde uygulayan 

kuruluşlarda çalışan memnuniyetinin daha yüksek olduğu ifade edilmektedir (Karimi, Malik ve Hussain, 

2011:247). 

Lider üye etkileşimi veya performans geribildirimi şeklindeki iş kaynakları, zorlu performans 

değerlendirme hedefleriyle birleştirildiğinde gerçekleştirilmesi için çok fazla baskı yaratarak sinizmle 

sonuçlanabilmektedir (Brown, Kraimer ve Bratton, 2020: 12). Bunun önüne geçebilmek adına iletişimin 

önemini vurgulayan katılımcı performans değerlendirmesi, bir çalışanın performansının adil ve etik bir 

şekilde değerlendirilmesinin temel bileşenidir. Çok yönlü çalışan katılımı, performans standartlarının ve 

derecelendirme formunun geliştirilmesinde, çalışanların öz değerlendirmesinde ve değerlendirme 

görüşmesinde iki yönlü iletişimde anlamlı girdi gerektirmektedir. Çalışanlar değerlendirme sürecinde 

anlamlı bir role sahip olduklarında, çalışanın değerlendirme süreciyle ilgili kabulü ve memnuniyeti güçlü 

bir şekilde artmaktadır (Roberts, 2003: 95).  

Performans değerlendirmenin işletmenin insan kaynakları uygulamalarına veri sağlaması performans 

değerlendirmeyle ilgili olarak değinilen konulardan bir diğeridir. İnsan kaynakları yönetimi alanında yapılan 

araştırmalarda sıklıkla örgütsel bağlılık, bireysel veya örgütsel performansla ilişkilendirilmiştir. Bu 

araştırmalar performans değerlendirmesini de içeren yüksek bağlılık yaratan insan kaynakları uygulamaları 

çalışma alanını ortaya çıkarmıştır (Farndale ve Kelliher, 2013: 881).  Performans değerlendirmesinin 

gelişim (Boswell ve Boudreau, 2000), ücret ve ödüllendirme (Fisher vd., 2005), terfi (Ahmad ve Shahzad, 

2011) gibi insan kaynakları uygulamalarında kullanıldığına ilişkin çalışan algısı literatürde performans 

değerlendirme ile ilgili çalışılmış konular arasındadır. 

Performans değerlendirme ile ilgili yapılmış çalışmalar incelendiğinde performans değerlendirme 

sistemi ve sürecinin bileşenlerinin beş başlık altında toplanabileceği görülmektedir. Bunların ilki, adalet 

boyutudur. Adalet boyutu, çalışanların performansını ölçmek üzere kullanılan kriterlerin mesleğe, yapılan 

işe, bulunulan pozisyona uygun olarak belirlenmesi ve değerlendirmeyi yapan kişilerin çalışanlar ile olan 

ilişkilerinden etkilenmemesi gerekliliğini anlatmaktadır. İkinci boyut performans değerlendirme sisteminin 

şirket stratejileri ile uyumlu olması ve uygulamaların bu yönde yapılmasını ifade stratejik hedef boyutudur. 

İletişim olarak adlandırılan üçüncü boyut ise değerlendiriciler ve değerlendirenler arasındaki değerlendirme 

kriterleri, performans hedefleri, değerlendirme sonuçlarının bildirimi gibi konulardaki iki yönlü bilgi akışını 

ifade etmektedir. Son iki boyut ise performans değerlendirme sonuçlarının organizasyonlarda kullanımına 

yöneliktir. İnsan kaynakları boyutu, elde edilen sonuçların ücret, ödüllendirme, terfi, eğitim ihtiyaçlarının 
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belirlenmesi gibi çalışanlara yönelik uygulamaları, son boyut ise yine bu sonuçların çalışanların performans 

yönetimi uygulamalarına veri sağlamak üzere kullanılmasını özetlemektedir. 

Diğer taraftan performans değerlendirme sistemi hakkındaki algılarının çalışanların işe ve örgüte 

yönelik tutum ve davranışlarına yapacağı etki araştırmaların bir diğer konusu olmuştur. Kuvaas (2006), 

motivasyon, Abbasova ve Kurtulmuş (2018) motivasyon ve verimlilik, Mwema ve Gachunga (2014) 

verimlilik, Dursun, Gökçe ve Aytaş (2020) iş tatmini üzerinde performans değerlendirmenin etkilerini 

incelemişlerdir. Ancak bu çalışmalarda performans değerlendirmenin bütünü ya da tek bir boyutuna yönelik 

çalışan algıları belirlenmiştir.  Literatürden elde edilen performans değerlendirmenin beş boyutlu yapısının 

bahsedilen tutum ve davranışlar üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda 

aşağıda verilen hipotezler oluşturulmuştur.  

H1: Çalışanların performans değerlendirme sistemini adil olarak algılamalarının motivasyon ve 

verimlilikleri üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.  

H2: Çalışanların performans değerlendirme sonuçlarının insan kaynakları uygulamalarında 

kullanıldığı algılarının motivasyon ve verimlilikleri üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.  

H3: Performans değerlendirme sisteminin çalışanlara yönelik iletişim uygulamalarının motivasyon 

ve verimlilikleri üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.  

H4: Performans değerlendirme sonuçlarının çalışanların performans yönetimi uygulamalarında 

kullanıldığı algılarının motivasyon ve verimlilikleri üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.  

H5: Çalışanların performans değerlendirme sisteminin şirketin stratejik hedefleri ile uyumlu olduğu 

algılarının motivasyon ve verimlilikleri üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.  

H6: Çalışanların performans değerlendirme sistemini adil olarak algılamalarının iş tatminleri 

üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.  

H7: Çalışanların performans değerlendirme sonuçlarının insan kaynakları uygulamalarında 

kullanıldığı algılarının iş tatminleri üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.  

H8: Performans değerlendirme sisteminin çalışanlara yönelik iletişim uygulamalarının iş tatminleri 

üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.  

H9: Performans değerlendirme sonuçlarının çalışanların performans yönetimi uygulamalarında 

kullanıldığı algılarının iş tatminleri üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.  
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H10: Çalışanların performans değerlendirme sisteminin şirketin stratejik hedefleri ile uyumlu olduğu 

algılarının iş tatminleri üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.  

4. YÖNTEM 

 İstanbul Tuzla tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren bir tersane işletmesinde çalışanları ile yapılan 

uygulamada, tersanenin insan kaynakları birimine 2020 yılı Ocak ayında 150 adet anket formu teslim 

edilmiş ve tamamlanan anketler geri alınmıştır.  150 anket formundan 2 si özensiz doldurulmaları nedeniyle 

değerlendirme dışı bırakılmıştır. Çalışanların performans değerlendirme algısını ölçmek için Demir (2006) 

tarafından geliştirilen ve 25 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Çalışanlara ayrıca demografik bilgileri ile 

ilgili 6 soru sorulmuştur. Literatürden elde edilen bilgiler ile performans değerlendirme algısının Adalet, İK 

Uygulamaları, İletişim, Performans Yönetimi ve Stratejik Hedefler olmak üzere beş boyuttan oluştuğu 

görülmüştür. Güvenilirlik analizleri sonucu Adalet boyutundan bir ifade değeri düşürmesi nedeniyle 

ölçekten çıkarılmıştır. Ankette ayrıca motivasyon ve verimlilik ile iş tatminini ölçmeye yönelik 2 ifade 

bulunmaktadır. Ölçeğin değerlendirilmesinde 5’li Likert kullanılmıştır. Ölçek maddeleri çalışanlar 

tarafından 1-Kesinlikle Katılmıyorum - 5-Kesinlikle Katılıyorum aralığında değerlendirilmiştir. Veriler 

SPSS22 programı ile analiz edilmiş olup, elde edilen sonuçlar tablolar ile sunulmuştur. Ölçeğin güvenilirlik 

değerleri ve boyutlara ait ifade sayıları Tablo 1’de verilmiştir. Boyutlara ve ölçeğin bütününe ait değerler 

ölçeğin yeterli güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir.  

Tablo 1. Değişkenlere ait Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Boyutlar 
İfade 

Sayısı 
Crobach’s Alfa  

Adalet 6 0,751 

İK Uygulamaları 6 0,780 

İletişim 3 0,750 

Performans Yönetimi 6 0,736 

Stratejik Hedef 3 0,673 

Performans Değerlendirme 

Algısı 
26 0,909 

 Katılımcılara ait cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, görev unvanı ile sektörde ve şu anki şirketinde 

çalışma süreleri sorulmuştur. Bu bilgilere ait sayılar ve toplam katılımcı içerisinde yüzde değerleri Tablo 

2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Katılımcıların Demografik Bilgileri 

Değişken  N %  
Değişke

n 
 N % 

Cinsiyet 

Erkek 124 83,8  

Yaş 

20-30 56 37,8 

Kadın 24 16,2  31-40 76 51,4 

Toplam 148 100,0  41-50 15 10,1 
    51+ 1 ,7 
    Toplam 148 100,0 

Öğrenim 

Lise 53 35,8  

Görev 

Unvanı 

İdari Personel 40 27,0 

Ön Lisans 44 29,7  Teknik İsçi 49 33,1 

Lisans 49 33,1  Teknisyen/Teknik

er 
36 24,3 

Lisansüst

ü 
2 1,4  Mühendis 23 15,5 

Toplam 148 100,0  Toplam 148 100,0 

Sektördek

i Yıl 

0-1 8 5,4  

Şirkette

ki Yıl 

0-1 24 16,2 

2-5 90 60,8  2-5 117 79,1 

6-10 42 28,4  6-10 6 4,1 

11-20 8 5,4  11-20 1 ,7 

Toplam 148 100,0  Toplam 148 100,0 

 

5. BULGULAR 

Araştırmaya katılmayı kabul eden tersane işletmesinde çalışanlardan elde edilen verilerin analize 

uygunluğunu tespit etmek amacıyla öncelikle verilerin normal dağılıp dağılmadığı incelenmiştir. 

Tabachnick and Fidell, (2013) çarpıklık ve eğiklik değerlerinin -1,5 ile +1,5 arasında olması durumunda 

verilerin normal dağıldığını belirtmişlerdir. Tablo 3’te incelendiğinde çarpıklık ve eğiklik değerlerinin -

1,058 ile +1,486 aralığında dağıldığı ve verilerin normal dağılım gösterdiği görülmektedir. 

Tablo 3. Ölçek İfadelerine Ait İstatistiki Bulgular 

  İfadeler Ortalama Standart 

Sapma 

Çarpıklık Eğiklik 

Ad1 Performans değerlendirmesi yapılırken çalışanlar arasında 

herhangi bir ayırım yapılmaz  

3,58 ,888 -,190 -,663 

Ad2 Uygulanan performans değerlendirme sistemi kişisel 

ilişkilere göre şekillenmez  

4,03 ,896 -,514 -,646 

Ad3 Görev yapan çalışanların performansı objektif kriterlere 

göre değerlendirilir  

3,14 ,846 ,216 -,381 

Ad4 Performans değerlendirmesi yapan amir ya da kişiler 

konu hakkında yeterli bilgiye sahiptir  

3,64 ,926 -,685 ,454 

Ad5 Performans değerlendirme sisteminde değerleme belirli 

standartlara göre yapılır 

3,68 ,896 -,247 -,653 

Ad6 Şirkette, çalışanların kendi kendilerini 

değerlendirmelerini sağlayacak bir örgüt iklimi her zaman 

vardır 

3,38 ,777 ,017 -,404 

İK1 Görev yapan çalışanların ücretlerindeki artışlar 

performans değerlendirme sonuçlarına göre belirlenir 

3,34 ,847 -,114 ,239 

İK2 Çalışanların performans değerlendirme sonuçları, parasal 

ödüller, terfi, isten çıkarma gibi yasal örgütsel sonuçlara 

neden olur 

3,70 ,814 -,308 ,470 

İK3 Performans değerlendirme sonuçları çalışanların kariyer 

gelişimine katkı sağlar  

3,76 ,885 -,336 -,275 
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İK4 Uygulanan performans değerlendirme sistemi, geleceği 

planlamak amacıyla etkili bir şekilde kullanılır 

3,91 ,844 -1,058 1,378 

İK5 Şirketin insan kaynağı envanteri hazırlanırken performans 

değerlendirme sonuçlarından en iyi şekilde yararlanılır 

3,22 ,908 ,387 -,582 

İK6 Görev yapan çalışanların eğitim ve geliştirme ihtiyaçları 

performans değerlendirme sonuçlarına göre belirlenir 

3,53 ,828 -,233 ,230 

İlet1 Şirket içi iletişim sistemi oldukça etkin bir şekilde işler  3,53 ,777 -,554 ,659 

İlet2 Performans değerlendirme sonuçları çalışanlara düzenli 

olarak bildirilir 

3,70 ,725 -,114 -,215 

İlet3 Performans değerlendirmede dikkate alınan kriterler 

hakkında çalışanlar yeterince bilgi sahibidir  

3,49 ,884 -,288 -,160 

PY1 Çalışanların performanslarında herhangi bir düşme 

olduğu zaman bölüm yöneticileri ve insan kaynakları 

uzmanları gerekli tedbirleri alır 

3,82 ,814 -,586 ,480 

PY2 Çalışanlar performanslarının yükselmesi noktasında 

amirlerinden yeterli destek ve teşvik bekler  

3,57 ,912 -,394 ,055 

PY3 Çalışanların ulaşması gereken performans düzeyi bireysel 

iş planları vasıtasıyla belirlenir  

3,60 ,871 -,191 -,009 

PY4 Uygulanan performans değerlendirme sistemi performans 

geliştirme temeline dayanır  

3,65 ,764 -,050 -,359 

PY5 Uygulanan performans değerleme sistemi sürekli 

gelişmeyi hedefler  

3,51 ,929 -,355 -,144 

PY6 Şirkette uygulanan performans değerlendirme sistemi 

ortak bir değişim çabası sonucu oluşturulmuştur 

3,64 ,818 -,141 -,455 

SH1 Uygulanan performans değerlendirme sistemi şirket 

stratejilerinin bir uzantısıdır  

3,50 ,892 -,466 ,352 

SH2 Uygulanan performans değerlendirme sistemi işletmeye 

değer katacak stratejik hedefler üzerinde 

yoğunlaşmaktadır 

4,11 ,804 -1,008 1,486 

SH3 Şirketin stratejik hedefleri hakkında çalışanlara yeterli 

düzeyde bilgi verilir 

3,72 ,823 -,408 ,510 

 

Tablo 3’te verilen ifadelere ait ortalama değerleri incelenerek çalışanların performans değerlendirme 

sistemine yönelik algıları tespit edilemeye çalışılmıştır. Tüm ifadelere ait ortalama değerlerinin 3,14 ile 4,11 

aralığında dağıldığı, bu nedenle de çalışanların performans değerlendirme sistemine yönelik algılarının 

olumsuz bir yönde olmadığı söylenebilir. Çalışanların “Uygulanan performans değerlendirme sistemi 

işletmeye değer katacak stratejik hedefler üzerinde yoğunlaşmaktadır” ve “Uygulanan performans 

değerlendirme sistemi kişisel ilişkilere göre şekillenmez” ifadelerine katılımlarının en yüksek düzede 

olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan, “Görev yapan çalışanların performansı objektif kriterlere göre 

değerlendirilir” ve “Şirketin insan kaynağı envanteri hazırlanırken performans değerlendirme sonuçlarından 

en iyi şekilde yararlanılır” ifadelerine katılımlarının ölçekteki en düşük ortalamalara sahip olduğu 

görülmektedir.  

 Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon analizleri 

yapılmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre bağımsız değişkenler arasında 0,800’den büyük bir 

korelasyon değeri tespit edilmediği için değişkenler arasında çoklu doğrusallık söz konusu olmadığı 

söylenebilir (Tablo 4). Algılanan performans değerlendirmenin boyutları ile motivasyon ve verimlilik 

(VIF=1,632; Durbin Watson=2,006) ve algılanan performans değerlendirmenin boyutları ile iş tatmini 

(VIF=1,553; Durbin Watson=2,062) arasındaki ilişkileri incelemek için yapılan çoklu doğrusal regresyon 
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analizi sonuçlarına göre her iki model için de bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantılılık ve bağımsız 

değişkenler ile hata terimleri arasında sorunlu bir ilişki olmadığını görülmüştür. 

Tablo 4. Bağımsız Değişkenlere Ait Korelasyon Analizi Sonuçları 
  1 2 3 4 5 

1 Adalet 1,000*     

2 İK Uygulamaları ,769* 1,000    

3 İletişim ,679* ,568* 1,000   

4 
Performans 

Yönetimi 
,665* ,597* ,609* 1,000  

5 Stratejik Hedefler ,622* ,619* ,628* ,659* 1,000 

          *p<.001 

Performans değerlendirme algısının alt boyutları olan adalet, insan kaynakları uygulamaları, iletişim, 

performans yönetimi ve stratejik hedeflerin çalışanların motivasyon ve verimlilikleri üzerindeki etkisini 

tespit etmek amacıyla çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Analiz yöntemi olarak “stepwise” tercih 

edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 5’te sunulmuş olup motivasyon ve verimlilik üzerinde sadece stratejik 

hedefler ve adalet boyutlarının pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bu iki boyut 

çalışanların motivasyon ve verimliliklerindeki değişimin %37,8 ini açıklamaktadır. Elde edilen sonuçlara 

göre H1 ve H5 hipotezleri kabul edilirken H2, H3 ve H4 hipotezleri reddedilmiştir. 

Tablo 5. Algılanan Performans Değerlendirme Boyutları ile Motivasyon ve Verimlilik 

 Çoklu Doğrusal Regresyon Analiz Sonuçları 

Değişkenler  B  
Standart 

hata 
 β  t  p 

Sabit -,198 ,406  -,487 ,627 

Stratejik 

Hedefler 
,641 ,119 ,447 5,378 ,000 

Adalet ,377 ,133 ,236 2,841 ,005 

        R=0,622 R2=0,378 F=48,707 p=,000 
Durbin 

Watson=2,006 

Performans değerlendirme algısının alt boyutları ile iş tatmini arasındaki ilişkinin tespit edilmesi 

çalışmanın bir diğer amacıdır. Buna yönelik olarak “stepwise” yöntemiyle gerçekleştirilen çoklu doğrusal 

regresyon analizi sonuçlarına göre iş tatmini üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahip boyutların performans 

yönetimi ve insan kaynakları uygulamaları olduğu belirlenmiştir (Tablo 6). Çalışanların iş tatminlerindeki 

değişimin %25,6’sı performans yönetimi ve insan kaynakları uygulamaları  tarafından açıklamaktadır. Elde 

edilen sonuçlara göre H7 ve H9 hipotezleri kabul, H6, H8 ve H10 hipotezleri ret edilmiştir. 
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Tablo 6. Algılanan Performans Değerlendirme Boyutları ile İş Tatmini 

 Çoklu Doğrusal Regresyon Analiz Sonuçları 

Değişkenler  B  
Standart 

hata 
 β  t  p 

Sabit ,257 ,508  ,505 ,614 

Performans Yönetimi ,637 ,151 ,373 4,213 ,000 

İK Uygulamaları ,355 ,160 ,197 2,226 ,028 

                   R=0,516 R2=0,256      F=26,313 p=,000 
Durbin 

Watson=2,062 

 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Örgütsel hedefler ve strateji, değerlendirmenin adil kriterler ile tarafsız kişiler tarafından yapılması 

ile değerlendirme sonuçlarına göre yapılan insan kaynakları uygulamaları ve performans yönetimi gibi 

örgütsel bağlam faktörleri organizasyonlarda çalışanların performans değerlendirmesinin tasarımını ve 

uygulanmasını etkilemektedir. Örgütsel bağlamla tutarlı çalışan performans değerlendirmesine yönelik bir 

yaklaşım, insan kaynakları performansını artırmak için güçlü bir stratejiyi temsil etmektedir. Bahsi geçen 

faktörler performans değerlendirmesi için kullanıldığında çalışanların üretkenliğinde, motivasyonunda ve 

iş tatmininde artışa yol açacaktır. Araştırma bulguları Rusua, Avasilcăia ve Huțua, (2016: 64)’nın bulguları 

ile örtüşmektedir. Araştırma sonuçları ile benzer şekilde Abbasova ve Kurtulmuş (2018) performans 

değerlendirmenin motivasyon, Dursun, Gökçe ve Aytaş (2020) ise iş tatmini arttırmada önemli olduğu 

sonucuna varmışlardır. 

Araştırma sonuçları, tersane işletmelerinde çalışanların performans değerlendirme sisteminden genel 

anlamda memnun olduğunu göstermektedir. Performans değerlendirme sisteminden memnuniyetin 

işletmeler açısından fayda yaratabileceği farklı sektörlerde yapılan araştırmalar ile ortaya konmuştur. 

Kuvaas (2006) memnuniyetin iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahip 

olduğunu ve bu ilişkide motivasyonun aracılık ettiğini,  Dursun, Gökçe ve Aytaş (2020) ise memnuniyetin 

örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde etkili olduğunu ve bu ilişkide de iş tatmininin aracılık ettiğini 

tespit etmişlerdir. Bu sonuçlara dayanarak tersane işletmelerine, çalışanlardan sağlayabilecekleri yararları 

en üst seviyeye çıkarmak için performans değerlendirme sistemini şirket stratejilerine paralel olarak kurarak 

çalışanları adaletli bir şekilde değerlendirmeleri ve elde edilen sonuçları insan kaynakları ile performans 

yönetimi uygulamalarında kullanmaları önerilmektedir.  
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SPOR YAPANLARIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE 

GÖRE İNCELENMESİ 

Hilal Seki ÖZ 

Didem AYHAN 

ÖZET 

Sporun ruh sağlığını koruma ve geliştirmede pek çok olumlu katkısının olduğu araştırmalarla ortaya 

konmuş, çeşitli fizyolojik ve biyolojik düzeneklerle duygu durumunda iyileşme sağladığı görülmüştür. Bu 

araştırmada fiziksel ve ruhsal sağlığı koruma ve geliştirmede önemli rolü olan sporun; spor yapma sıklığı, 

spor yapma nedeni, BKİ gibi parametreler gözetilerek psikolojik iyi oluş durumlarının incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma kesitsel olarak planlanmış ve 01.09.2019-30.11.2019 tarihleri arasında 

araştırmaya dahil olma kriterlerini karşılayan 90 kişi ile tamamlanmıştır. Araştrımanın verileri kişisel bilgi 

foru ve Warwick ve Edinburg Mental İyi Oluş Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Spss 23.0 

programı kullanılmış olup; tanımlayıcı istatistikler, One-way ANOVA Testi ve Bağımsız gruplarda t testi 

yapılmıştır. Katılımcıların psikolojik iyi oluş düzeyleri ortalaması 50,73±9,36, ‘Sağlıklı olmak’ için spor 

yapanların 55,19±9,17 puan aldıkları ve ‘Zayıflamak’ için spor yapanların ölçekten 46,13±9,02 puan 

aldıkları saptanmıştır. Psikolojik iyi oluş düzeylerinin spor yapma süresine göre incelendiğinde süre 

arttıkça, psikolojik iyi oluşunda artığı görülmüştür (p<0,001). Psikolojik iyi oluş ve BKİ alt grupları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, ölçekten en yüksek puan olan 54,50±9,24 puanı ‘Normal 

kilolu’ olanlar alırken, en düşük puan olan 41,33±6,02 puanı ‘Aşırı kiloluların’ aldığı 

saptanmıştır(p<0,001). Çalışmaya katılan bireylerin spor yapma nedenleri, spor yapma süreleri ve BKİ’i 

gibi değişkenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerini etkilediği; sağlıklı olmak için spor yapanların ve BKİ 

normal sınırlarda olan bireylerin en yüksek psikolojik iyi oluş puanına sahip olduğu, spor yapılan süre 

arttıkça, psikolojik iyi oluşun da arttığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik İyi Oluş, İyi Oluş, Spor, Fizik Aktivite, Ruh Sağlığı. 
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INVESTIGATING THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING LEVELS OF PEOPLE DONE 

SPORTS ACCORDING TO SOME VARIABLES 

ABSTRACT 

 

Research has shown that sports have many positive contributions in protecting and improving mental 

health. It has been observed that it provides improvement in emotional state with various physiological and 

biological mechanisms. In this research, sports, which has an important role in protecting and improving 

physical and mental health; It was aimed to examine psychological well-being by considering parameters 

such as the frequency of doing sports, the reason for doing sports, and BMI. The research was planned as 

a cross-sectional and completed between 01.09.2019-30.11.2019 with 90 people who met the inclusion 

criteria. The research data were collected by personal information form and Warwick and Edinburgh 

Mental Well-being Scale. Spss 23.0 program was used in the analysis of the data; Descriptive statistics, 

One-way ANOVA Test and Independent groups t test were performed. It was determined that the 

psychological well-being level of the participants was 50.73 ± 9.36, those who do sports for 'being healthy' 

get 55.19 ± 9.17 points, and those who do sports to lose weight get 46.13 ± 9.02 points from the scale. When 

psychological well-being levels were examined according to the duration of doing sports, it was observed 

that as the duration increased, psychological well-being increased (p <0.001). There is a statistically 

significant difference between psychological well-being and BMI subgroups, the highest score of 54.50 ± 

9.24 on the scale, while the lowest score of 41.33 ± 6.02 is the 'overweight' score. was determined to take 

(p <0.001). It was found that variables such as reasons for doing sports, duration of doing sports and BMI 

of the individuals participating in the study affected their psychological well-being levels; It can be said 

that those who do sports in order to be healthy and individuals with normal BMI have the highest 

psychological well-being score, and the longer the time involved in sports, the higher the psychological 

well-being. 

Keywords: Psychological Well-Being, Well-Being, Sports, Physical Activity, Mental Health. 
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1. GİRİŞ  

Birçok çeşidi olan spor kişiler tarafından farklı amaçlarla ve farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir. 

Spor çoğunlukla, iyi vakit geçirmek, sağlıklı olmak, boş zamanı etkili değerlendirmek için yapılan ya da 

yapanı seyredilen aktiviteleri kapsamaktadır. Bununla birlikte toplumları politik, ekonomik ve sosyal olarak 

etkilemektedir (Solmaz & Oğuz, 2012). Düzenli olarak yapılan spor, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığını 

geliştirmekte ve korumaktadır. Spor; form tutmayı ve formda kalmayı, bağışıklık sisteminin güçlenmesini 

ve ölüm riskinin azalmasını sağlarken kalp-damar hastalıkları, kronik solunum hastalıkları, diabetes 

mellitus, obezite, kanser, osteoporoz gibi birçok kronik hastalığa karşı koruyucu ve ortaya çıktıktan sonra 

ise bu hastalıkların semptomlarının iyi yönetilmesi konusunda etkili bir araçtır (Çakır, 2009). 

Sporun ruh sağlığını koruma ve geliştirmede pek çok olumlu katkısının olduğu araştırmalarla ortaya 

konmuştur. Bununla birlikte yapılan deneyler ve testler ile de fizyolojik ve biyolojik olarak sporun duygu 

durum üzerinde pozitif etkisinin olduğu iyileşme sağladığı görülmektedir. Bu fizyolojik ve biyolojik 

değişiklikler incelendiğinde spor yapmanın merkezi sinir sisteminde monoamin aktivitesinde değişiklik 

oluşturduğu ve bu şekilde depresif duygu durum üzerinde değişikliğe sebep olabileceği (Dishman ve ark., 

1997), hipotalamopituiter-adrenokortikal yolağın spor yapanlarda daha az aktif olduğu (Droste ve ark., 

2003), beta-endorfin salınımının spor ile arttığı (Thoren ve ark., 1990) ve kişilerin daha zinde hissettikleri 

(Blumenthal ve ark., 1999) bulunmaktadır.  Sporun, kişilerin kendine güvenini arttırması (McAule, Mihalko 

& Bane, 1997; Karakaya, Coşkun & Ağaoğlu, 2005) olumsuz düşüncelerden kişileri uzaklaştırdığı (Fennell 

& Teasdale, 1984; Morgan, 1985), uyku bozukluklarını azaltarak uyku kalitesini arttırdığı (Vardar ve ark., 

2005), strese uyum sağlama (Fox, 1999), benlik saygısında yükselme (Karakaya, Coşkun & Ağaoğlu, 2005) 

ve psikolojik iyi oluşta artma gibi ruhsal etkilerinden de söz edilmektedir. Egzersiz yapan ile yapmayan 

bireyler ile yürütülen bir çalışmada düzenli olarak egzersiz yapanların, egzersiz yapmayan ya da düzenli 

olarak bir egzersizi takip etmeyenlere göre daha mutlu ve psikolojik olarakda daha iyi durumda olduklukarı 

bulunmuştur (Başar, 2018).  

Hayatta meydana gelen varoluşsal olayları/durumları yönetebilme becerisi olarak tanımlanabilen 

psikolojik iyi oluş aynı zamanda anlamlı amaçları sürdürme, bireysel gelişim ve başkaları ile anlamlı, derin 

ilişkilerde bulunabilmeyi de kapsamaktadır (Keyes, Shmotkin & Ryff, 2002). Bu bağlamda psikolojik iyi 

oluşluluk bireylerin hayatında faydalı bir takım özellikler sağlamaktadır. Bu sayede sosyal ve mesleki 

işlevsellik artmaktadır. Sosyal işlevselliğin artması kurulan sosyal ilişkilerin anlamlı ve değerli olmasını 

sağlamakta, mesleki işlevselliğin artması ise iş başarısında, performanta ve gelirde artma sağlamaktadır. 

Ayrıca, bütün bunlar sağlıklı ve daha uzun yaşamı etkileyen faktörlerdir (Diener & Chan, 2011). Yapılan 

çalışmalarda psikolojik iyi oluşu yüksek olan bireylerin beslenmelerine dikkat ettikleri, sağlıklı gıdalar 
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tercih ettikleri (Huang & Humphreys, 2012) ve hipertansiyon ve diyabetus mellitus gibi kronik hastalıkların 

bu bireylerde daha az rastlandığı dikkat çekmektedir (Richman ve ark., 2005). Farklı çalışmalarda ise 

bireylerin psikolojik iyi oluş düzeyleri arttıkça üretkenlik düzeylerinin de arttığı, psikolojik olarak daha 

sağlam oldukları ve toplumsal rollerini ve bu reollerin sorumluluklarını daha aktif bir şekilde yerine 

getirebildikleri ifade edilmektedir (Diener & Seligman, 2002; Lyubomirsky, King & Diener, 2005). Ayrıca, 

spor yapmanın psikolojik sağlık üzerinde olumlu etkilerin olduğu yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir 

(Aytan, 2010; Arslan ve ark., 2011). Ancak ülkemizde bu konuları ele alan aktif spor yapanların veya 

sporcuların ruh sağlığını, psikolojik iyi oluşluluklarını değerlendiren araştırmaların sınırlı olduğu 

görülmüştür. Yapılan bu araştırmada fiziksel ve ruhsal sağlığı koruma ve geliştirmede önemli rolü olan 

sporun; spor yapma sıklığı, spor yapma nedeni, BKİ gibi parametreler gözetilerek psikolojik iyi oluş 

durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

2. GEREÇ ve YÖNTEM 

2.1. Araştırma Tipi ve Yöntemi  

Tanımlayıcı desende olan bu araştırmada bir spor salonuna üye olan bireylerin bazı sosyodemografik 

ve spor yapmaya yönelik değişkenler yönünden psikolojik iyi oluş düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma için Kırşehir il merkezinde 3 adet spor salonu bulunmaktadır. Bu salonlardan lokalizasyon olarak 

şehrin merkezinde olan ve kayıtlı üye sayısı en yüksek olan spor salonu seçilmiş, araştırmanın evrenini 

salona üye olan 330 kişi oluşturmuştur. Spor salonu haftanın her günü 09:00-22:00 saatleri arasında açık 

olup, 500 metrekarelik spor yapma alanı ile salon sporları için gerekli ekipmanı içermekte ve toplam 4 

antrenör ile spor yapan bireylere hizmet sunulmaktadır. Araştırmaya dahil edilme kriterleri; spor salonuna 

aktif üye olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, okuma yazma biliyor olmak, gönüllü olarak araştırmaya 

katılmayı kabul etmek ve aydınlatılmış onam formunu imzalamak olarak belirlenmiştir. Araştırma kesitsel 

olarak planlanmış ve 01.09.2019-30.11.2019 tarihleri arasında araştırmaya dahil olma kriterlerini karşılayan 

90 kişi ile tamamlanmıştır.  

2.2. Veri Toplama Araçları 

Kişisel Bilgi Formu: Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacıyla 

araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. 

Warwick ve Edinburg Mental İyi Oluş Ölçeği (WEMİOÖ): Tennant ve arkadaşları (2007) tarafından 

geliştirilen ölçek ile bireylerin iyi oluş düzeyleri değerlendirilebilmektedir. WEMİOÖ 14 maddeden oluşan 

ve “psikolojik iyi oluş” ile “öznel iyi oluşu” kapsayarak bireylerin pozitif ruhsal sağlıklarıyla ilgilenen bir 

ölçektir (Tennant ve ark., 2007). Ölçeğin türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması keldal tarafından 
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yapılmıştır. Cronbach's Alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı 0.92 olarak bulunmuştur (Keldal, 2015). Ölçek 

5’li Likert tipte olup “1= hiç katılmıyorum, 2= katılmıyorum, 3= biraz katılıyorum, 4=katılıyorum, 5= 

tamamen katılıyorum” şeklinde puanlanmaktadır.  14 sorudan oluşan WEMİOÖ’den en az 14, en fazla 70 

puan alınmaktadır. Araştırmada Cronbach's Alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı 0.90 olarak hesaplanmıştır.  

2.3. Veri Analiz  

Araştırman sonucunda elde edilen veriler tanımlayıcı istatistik testleri (frekans, yüzde, ortalama, 

standart sapma) ile sunulmuştur. Verilerin normallik varsayımı ve varyans homojenlik testleri gibi 

varsayımları inceledikten sonra özelliklerine göre parametrik testler One-way ANOVA Testi, Bağımsız 

gruplarda T testi ile değerlendirilmiştir. Ölçek güvenirliklerinin belirlenmesinde Cronbach Alpha katsayıları 

hesaplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 23.0 istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır. 

3. BULGULAR 

Araştırmada yer alan bireylerin yaş ortalaması 29.58±9.12 olup %57.8’i 18-27 yaş aralığında, 

%53.3’ü erkek, %67.8’i üniversite mezunu, %66.7’si bekar, %35.6’sı sağlıklı olmak nedeniyle, yarısı 

haftada 3-4 kez, yarısının 1 gün ile 12 aya süreyle, %51.1’nin normal kilo aralığında BKİ’ne sahip olduğu 

saptanmıştır (Tablo.1). 

Tablo 1. Spor Yapanların Tanıtıcı Özellikleri ile Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri (n=90) 
  

Tanıtıcı Özellikler n (%) Psikolojik İyi 

Oluş 

Test       p 

Yaş                                         

18- 27 yaş 

28-37 yaş 

38-47 yaş 

48 yaş ve üzeri 

 

52 (57.8) 

19 (21.1) 

14 (15.5) 

5 (5.6) 

 

51.08±9.77 

50.79±8.34 

49.36±10.24 

50.50±3.53 

 

 

F=0.121      .947 

Cinsiyet                                       

Kadın 

Erkek 

 

42 (46.7) 

48 (53.3) 

 

49.81±8.52 

51.57±10.08 

t=-.878     .079 

Öğrenim Durumu               

İlköğretim 

Lise 

Üniversite 

Lisansüstü 

 

5 (5.6) 

17 (18.9) 

61 (67.8) 

6 (6.7) 

 

47.33±9.29 

46.18±9.80 

51.39±9.19 

57.83±4.62 

   F=2.213      .075 

Medeni durum                              

 Evli       

Bekar 

 

30 (33.3) 

60 (66.7) 

 

49.75±8.16 

51.15±9.98 

t=-.647       .273 

Spor yapma nedeni           

 Zayıflamak 

Sağlıklı olmak 

Güzel-fit görünüm 

Sosyalleşme-hobi 

 

23 (25.5) 

32 (35.6) 

21 (23.3) 

14 (15.6) 

 

46.13±9.02 

55.19±9.17 

50.52±6.80 

48.54±10.06 

F=5.062      .003 
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Katılımcıların psikolojik iyi oluş düzeyleri ortalaması 50.73±9.36 olup, değişkenlere göre 

değerlendirildiğinde yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, medeni durumu ve spor yapma sıklığı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır. Katılımcıların spor yapma nedenine göre 

psikolojik iyi oluş düzeyleri incelendiğinde, spor yapma nedeninin psikolojik iyi oluşu etkilediği, ‘Sağlıklı 

olmak’ gerekçesi ile spor yapanların ölçekten en yüksek puan ortalaması olan 55.19±9.17 puan aldıkları 

görülürken, ‘Zayıflamak’ gerekçesi ile spor yapanların ölçekten en düşük puan ortalaması olan 46.13±9.02 

puan aldıkları saptanmıştır (p=0.003). Psikolojik iyi oluş düzeylerinin spor yapma süresine göre 

incelendiğinde sürenin arttıkça, psikolojik iyi oluşunda artığı ve süreler arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.001). Psikolojik iyi oluş ve BKİ oranlarına göre analiz edildiğinde ise, 

BKİ alt grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, ölçekten en yüksek puan olan 54.50±9.24 

puanı ‘Normal kilolu’ olanlar alırken, en düşük puan olan 41.33±6.02 puanı ‘Aşırı kiloluların’ aldığı 

saptanmıştır(p<0.001). 

4. TARTIŞMA 

Bu araştırmada bir spor salonuna üye olan bireylerin bazı sosyodemografik ve spor yapmaya yönelik 

değişkenler yönünden psikolojik iyi oluş düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya katılan 

bireylerin çoğunluğu 18-27 yaş aralığında, erkek, üniversite mezunu ve bekar bireylerdir. (Tablo 1) Spor 

salonlarına üye olan 250 kişi ile yapılan bir çalışmada üyelerin çoğunluğunun 16-30 yaş grubunda, erkek, 

üniversite mezunu, bekar bireyler olduğu bulunmuştur (Deget, 2013). Yapılan çalışmalarda da 20-30 yaş 

arasındaki kadınların, daha ileri yaş grubundaki kadınlara kıyasla daha fazla oranda spora katıldıkları 

görülmüştür (Yıldıran, Yetim & Şenel,1996; Eyler,2003). Çalışmamızda da genç yetişkin dönemdeki 

bireylerin en çok spor yapan grubu oluşturduğu görülmüştür. Evli olmayan bireylerin, evli olanlara kıyasla 

daha fazla kendine vakit ayırabilecek olmasının, yaşamlarında sıklıkla sadece kendisiyle ilgili sorumluluklar 

almasının daha fazla spor yapmasına fırsat sunabileceği söylenebilir. Yine çalışmada bekar ve üniversite 

Spor yapma sıklığı      

Haftada 1-2 kez 

Haftada 3-4 kez 

Haftada 5 kez ve üstü 

 

15(16.7) 

45 (50.0) 

30 (33.3) 

 

49.50±8.97 

50.60±8.95 

51.52±10.37 

F=.224      .800 

Spor yapma süresi            

1 gün- 12 ay 

13 ay- 36 ay 

37 ay- üstü 

 

45 (50.0) 

20 (22.2) 

25 (27.8) 

 

47.36±8.07 

50.74±6.54 

56.64±6.80 

 

F=9.323      .000 

Beden-Kütle İndeksi                   

Zayıf 

Normal kilolu 

Fazla kilolu 

Aşırı kilolu 

 

3 (3.3) 

46 (51.1) 

36 (40) 

5 (5.6) 

 

50.67±14.01 

54.50±9.24 

46.69±7.19 

41.33±6.02 

F=6.885      .000 
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mezunu bireylerin daha fazla spor yaptığı saptanmıştır. Eğitim seviyesi yükseldikçe spor yapmaya yönelik 

bilincin ve ilginin artması, bedeni kontrol etmeye, iyi ve fit görünmeye yönelik kaygıların artması da 

bireylerin salon sporlarını tercih etmesine neden olabilir. Çalışmada spor yapmaya yönelik veriler 

incelendiğinde %35.6’sı sağlıklı olmak nedeniyle, yarısının haftada 3-4 kez, bir yıldan kısa süreyle spor 

yaptığı ve %51.1’nin normal kilo aralığında BKİ’ne sahip olduğu saptanmıştır. Deget’in çalışmasında 

üyelerin en çok 1 yıldır spor yaptıkları, %54,40’ının kilo problemi olduğu, %54’ünün sağlıklı yaşam 

gerekçesi ile spor yaptıkları bulunmuştur (Deget, 2013) Çalışmaya katılan bireylerin çoğunluğunun 

üniversite ve üstü eğitim seviyesine sahip olması, spor yapmanın sağlığa olumlu katkısını idrak etmeleri ile 

‘sağlıklı yaşamak’ gerekçesi ile spor yaptıklarını düşündürebilir.  

Katılımcıların spor yapma nedenine göre psikolojik iyi oluş düzeyleri incelendiğinde, spor yapma 

nedeninin psikolojik iyi oluşu etkilediği, ‘Sağlıklı olmak’ gerekçesi ile spor yapanların ölçekten en yüksek 

puan ortalamasını aldıkları görülürken, ‘Zayıflamak’ gerekçesi ile spor yapanların ölçekten en düşük puan 

ortalamasını aldıkları saptanmıştır (p=0.003). Şebin ve arkadaşlarının 684 üniversite öğrencisi ile spora 

başlama nedenlerini araştırmak amacı ile yaptıkları çalışmada öğrencilerin en çok ‘sağlıklı bir yaşam 

sürmek’ gerekçesi ile spora başladığı bulunmuştur (Şebin ve ark.,2010). Var tarafından Kırşehir merkezde 

yaşayan 1981 kadının spor yapma ve yapmama nedenlerini araştırdığı çalışmada spor yapan kadınların 

başlıca spor yapma nedenleri ‘kilo vermek ve sağlık’ olarak bulunmuştur (Var, 2018). Ankara il merkezinde 

yapılan başka bir çalışmada spor salonuna üye olan bireylerin beklentileri sağlıklı olmak, hareket etmek, 

stres atmak ve zayıflamak olarak belirlenmiştir (Akça ve ark. 2019). Bireylerin çalışmamıza benzer olarak 

spora sağlıklı olmak, iyi görünmek ya da zayıflamak gibi gerekçelerle başladığı görülmektedir. 

Çalışmamızda sağlıklı olmak için spor yapan bireylerin, diğer nedenlere kıyasla en yüksek psikolojik iyi 

oluş puanına sahipken, zayıflamak için spor yapanlar ise en düşük psikolojik iyi oluş puanına sahip olduğu 

bulunmuştur. Psikolojik iyi oluşu yüksek olan bireylerin anlamlı amaçlarını sürdürdükleri (Keyes, Shmotkin 

& Ryff, 2002), sağlık yaşam becerilerine sahip oldukları (Diener & Chan, 2011) ve yeterli ve dengeli 

beslendikleri (Huang & Humphreys, 2012) düşünüldüğünde, sağlıklı olmak için spor yapan bireylerin 

psikolojik iyi oluş puanlarının yüksek olması beklenebilir.   

Psikolojik iyi oluş düzeylerinin spor yapma süresine göre incelendiğinde sürenin arttıkça, psikolojik 

iyi oluşunda artığı ve süreler arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.001). 

Yapılan bir çalışmada düzenli egzersiz yapmanın psikolojik iyi oluşu artırdığı saptanmıştır (Delextrat ve 

ark., 2016). Spor yapanlar ve yapmayanların psikolojik yönden değerlendirildiği bir çalışmada düzenli spor 

yapmanın psikolojik iyi oluşu arttırdığı bulunmuş, psikiyatrik sorunlardan korunmak için düzenli spor 

yapmasını önermiştir (Başar, 2018). Bu durumun bireylerin düzenli spor yapmasıyla, psikolojik iyi oluş 



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

194 

 

düzeylerinin yükselmesine bağlı olarak daha üretken olmaları; bu sayede psikolojik açıdan daha sağlıklı bir 

yaşam sürmeleri, kendilerinden beklenen rolleri ve sorumlulukları gereği gibi yerine getirmeleri ile ilgili 

olduğu söylenebilir.  

Psikolojik iyi oluş ve BKİ oranları değerlendirildiğinde ise BKİ alt grupları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu, ölçekten en yüksek puanı ‘Normal kilolu’ olanlar alırken, en düşük puanı ‘Aşırı 

kiloluların’ aldığı saptanmıştır(p<0.001). Obezitenin benlik saygısı ve beden algısı üzerine etkisinin 

incelendiği bir çalışmada BKİ kategorisine göre normal bireyler referans alındığında obezlerde düşük benlik 

saygısı bulunma oranının 1,49 kat ve morbid obezlerde 3,31 kat daha fazla olduğu; olumsuz beden algısının 

ise normal bireyler referans alındığında morbid obezlerde 5,48 kat daha fazla olduğu bulunmuştur (Hamurcu 

ve ark.,2015). Bir çalışmada ise benlik saygısı yüksek bireylerin yaşam doyumları ve psikolojik iyi oluş 

düzeylerinin de yüksek olduğu bulunmuştur (Doğan & Eryılmaz, 2013). Çalışmada ‘zayıflamak’ gerekçesi 

ile spor yapanların ve aşırı kilolu olan bireylerin kendi bulundukları gruplarda en düşük psikolojik iyi oluş 

puanları almalarının birbirlerini destekleyen bulgular olduğu ve temelde düşük benlik saygılarıyla ilgili 

olduğu söylenebilir.  

5. SONUÇ 

Bir spor salonuna üye olan bireylerin bazı değişkenler yönünden psikolojik iyi oluş düzeylerinin 

belirlenmesini hedefleyen bu araştırmada, çalışmaya katılan bireylerin spor yapma nedenleri, spor yapma 

süreleri ve BKİ’i gibi değişkenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerini etkilediği; sağlıklı olmak için spor 

yapanların ve BKİ normal sınırlarda olan bireylerin en yüksek psikolojik iyi oluş puanına sahip olduğu, spor 

yapılan süre arttıkça, psikolojik iyi oluşun da arttığı saptanmıştır. Bu araştırma yapıldığı spor salonuna üye 

olan bireylerle sınırlı olup, sonuçların genellenmesinde dikkatli olunması, spor ve psikolojik iyi oluş 

arasındaki ilişkiyi inceleyen daha geniş örneklem grubuna sahip, ileri çalışmaların yapılması önerilir. 
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NET PRESENT VALUE OF KFW EFFICIENCY HOUSES IN GERMANY 

 

Ferdinand Ziegler  

 

ABSTRACT 

In order to assess the cost-effectiveness of an energy-saving construction method or an energy-saving 

measure, the investment costs must be estimated in advance. For this purpose, the U-value of the measure, 

the area, the specific investment costs and the service life must be known.  

For kfw-efficiency houses (www.kfw.de), there are grants for new construction and for individual 

measures that can be taken into account additionally. 

This paper presents a simplified method for estimating the necessary investment costs of any KfW 

efficiency house from an average "over-all U-value" and calculating the economic efficiency, taking into 

account the subsidy and interest rate conditions. This can be used to determine the investment and 

profitability of the selected KfW efficiency house. 

Keywords:  Net Present Value, U Value, Kfw-Efficiency Houses, Assessment of Investments. 

JEL Classification: O33. 
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1. MATERIAL AND METHODS 

The basis for the study, were 26 multi-family houses with approx. 460 housing units, which were 

built as KfW Efficiency Houses. The types Kfw-115 (renovated old buildings) KfW-70 and Kfw-55 were 

examined. The calculations were carried out with DIN V 4108-6 and DIN V 4701-10 [2], which are common 

for residential buildings and common heating systems, and partly with DIN V 18599 [3, 4]. 

The average U* value is formed from the average specific transmission heat loss H'T by dividing the 

enveloping surface S. If this U* value is related to the KfW Efficiency House level, a curve is formed which 

in turn can be related to an insulation thickness. 

The method is used to estimate the required investment and to determine the economic efficiency 

with the NPV method (Zweifel, P. et al, 2017, P. 57).  

Since the U* value also includes the windows and the supporting structure, a correction must be made 

which depends on the estimated window area.  

The construction (reinforced concrete/lime sandstone) itself only has an effect of approx. 3 to 6 % of 

the heat transfer resistance. If a Uw-value of 0.85 W/(m²K) is assumed for the windows, the Uins-values result 

only for the insulation. These curves can then be converted to the insulation thicknesses with the 

specification of the thermal conductivity - here e.g. WLG 035. 

The sequence of calculation steps is shown in the diagram. 
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Fig.  1. The Regression Curve of The Mean U-Values of The Investigated Buildings Shows a Very 

Good Agreement 

 

Fig.  2. Mean U Value of The Enveloping Surface of The Effiiency House Category 

 

The regression coefficient R is 99.7%.The procedure is used to estimate the required investment and 

to determine the economic efficiency using the NPV method. 

The mean U-value can be described simplified with the following equation: 

                                                                                                                            (1) 

The variable x is the efficiency house category. 

To get the U value of the opaque enveloping surface the influence of the windows has to be 

eliminated:                                                                                              (2) 
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Uwin ist the U value of the windows and fwin ist the window-area percentage of the enveloping suface 

(not only the walls). 

An to get the mean U value of the insulation without the construction structure (oncrete ceilings, 

walls, etc.) this structure has also to be leiminated: 

                                                                                                    (3) 

As some surfaces are not adjacient to the outside air, the influence of these surfaces (with a lower 

temparature correction factor Fx,i) must also be taken into account: 

                                                                                                           (4) 

Where fu,i is the area percentage of the Element adjacient to the unheated zone. 

Thus, finally, the insulation thickness can be determined as a function of the KfW efficiency house 

category. 

For this purpose, a desired thermal conductivity of the enveloping surface must be determined (Here 

 = 0,035 W/(mK)). 
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Fig.  3. Thickness of The Insulation, for a Given Thermal Conductivity (TCG 035), Window Area 

Part (%) and Window U-Value (Shown As Tripple TDG/%/U) in Relation to The Kfw-Efficiency 

House Level 

 

If the currently valid EnEV is used as the basis for the insulation standard, the additional investment 

costs can be calculated depending on the selected efficiency house category: 

                                                                        ( 5) 

Here are 

S: the enveloping surface 

fSwin: the window area percentage related to the (whole) envelopimg surface. 

dinsul: the calculated average insulation thickness as mentioned bevore minus the average thickness of 

insulation for KfW category 75, which complies with EnEV 

K’insul the specific costs für the insulation related to the thickness difference 

Uw: Differenez der Fenster Uw-Werte minus the window Uw value of for KfW category 75, which 

complies with EnEV 

K’win the specific costs für the Window related to the Uw difference 
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With this data and the loans and grants of the kfw depending on the efficiency category the economic 

efficiency can be calculated using the net present value NPV. 

For the specific insulation costs the values of (Kloth, 02.05.2020 can be used: 

Tab.  1. Specific Costs for Insulation Materials (Kloth, 02.05.2020) 

insulation material cost /€/m² thickness /cm specific cost 

/€/(m²cm) 

EPS 9-15 14 0,9 

XPS 24 14 1,7 

PUR 21 10 2,1 

PIR 77 19 4,1 

MW-stone 13-30 14 1,5 

MW-glas 7-9 24 0,3 

Depending on the efficiency house category achieved, Kfw-Bank pays a grant per housing unit and 

provides low-interest loans. 
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Tab.  2. Data For Calculating The NPV (Investments, No Grants, Loans, Energy Savings) 

 
 

Tab.  3. Data for Calculating the NPV (Investments, With Grants, Loans, Energy Savings) 

 

The results are shown in the next section. 

2. RESULTS 

If no subsidies are paid, i.e. the financing is provided by the house bank alone, the NPV curve looks 

as shown in the diagram: 

kfw-level 40 55 70 115

Inv. energy sav. Measures *)€ 157.566 34.012 33.556 25.489

apartment unit - 14 10 14 6

grant (2020)/au 0 0 0 0

remaining financial needs 157.566 34.012 33.556 25.489

interest loan  (2020-06) 0,75% 0,75% 0,75% 0,75%

specific energy price €/kWh 0,26 0,05 0,07 0,07

final energy demand kWh 22.053 75.525 65.887 32.476

net energy demand kWh 15.748 67.653 61.680 33.820 

PVFi,T 22,72 22,72 22,72 22,72

useful life T a 25 25 25 25

NPV € -120.323 -24.660 -26.866 -27.627

NPV/ERA €/m² -69,0 -23,6 -22,6 -65,9

*) relative to EnEV

kfw-level 40 55 70 115

Inv. energy sav. Measures *)€ 157.566 34.012 33.556 25.489

apartment unit - 14 10 14 6

grant (2020)/au 24.000 18.000 22.500 30.000

remaining financial needs -178.434 -145.988 -281.444 -154.511

interest loan  (2020-06) 0,75% 0,75% 0,75% 0,75%

specific energy price €/kWh 0,26 0,05 0,07 0,07

final energy demand kWh 22.053 75.525 65.887 32.476

net energy demand kWh 15.748 67.653 61.680 33.820 

PVFi,T 22,72 22,72 22,72 22,72

useful life T a 25 25 25 25

NPV € 215.677 155.340 288.134 152.373

NPV/ERA €/m² 123,7 148,8 242,3 363,7

*) relative to EnEV
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Fig.  4. Net Present Value Taking into Account The Additional Investments with Regard to Enev, 

The Energy Prices and Usual Interes Loans by The House Bank in Relation to The Kfw Efficiency 

House Level 

 
 

The net present value is less than zero in all categories - there is no profitability of the investments. 

If subsidies are paid by the kfw-bank, sso the net present value is greater than zero in all categories - 

all efficiency buildings are thus economical - as the next data show. 
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Fig.  1. Net Present Value Taking into Account The Additional Investments with Regard to Enev, 

The Energy Prices and Usual Interes Loans and Grants by The Kfw Bank in Relation to The Kfw 

Efficiency House Level 

 
 

Tab.  4. Net Present Value and ROI of the Kfw Efficiency Houses Examined in Relation to the 

Energy Related Area (ERA) 

 

The NPV is much higher than zero in all buildings. This is due to the subsidy that applies to the 

housing units which therefore receive larger subsidies. 

3. CONCLUSIONS 

The promotion of energy-saving construction methods and of energy-saving renovations leads to very 

good economic efficiency if the energy level of the EnEV house required by law in Germany and the 

conditions of promotion of the kfw bank are taken as a basis. The required investment in thermal insulation 

can be easily estimated if the kfw energy level and the window areas are known. 

Without the subsidy, there is no evidence of economic efficiency in 25 years with the NPV. 
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SERMAYE ŞİRKETLERİNDE “RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİMİ 

KOMİTESİ”NİN ÖNEMİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Alper ÖZBOYACI 

Prof. Dr. Hasan Aydın OKUYAN 

Doç. Dr. Ertan DEMİRKAPI 

ÖZET 

90’lı yıllarda birçok işletmede yaşanan sayısız kriz ve bu krizlerin tetiklediği küresel dalgalanmalar, 

kanun koyucuları ister istemez reaksiyon göstermeye, özellikle kurumsal yönetim ve şeffaflık noktasında 

birtakım düzenlemeler getirmeye zorlamıştır. Küresel gelişmelere Türk kanun koyucusu da duyarsız 

kalmamış, sermaye şirketleri özelinde yönetim organlarına belirli koşullarda riskin erken tespiti komitesi 

kurma yükümlülüğü yüklemiştir. Komitenin temel görevi, şirketin varlığını, gelişimini ve devamlılığını tehdit 

eden riskleri erken teşhis edip bunu zamanında yönetim organına bildirmektir. Ülkemizde 2020 yılının 

başlarında etkisini göstermeye başlayan Covid-19 salgınıyla birlikte komitelerin önemi bir kez daha 

anlaşılmış; buna karşılık yapılan analizler neticesinde kurumsal yönetimin öncüsü konumunda bulunan 

birçok şirketin 2020 yılına ait 9 aylık faaliyet raporlarında salgından dahi bahsetmediği, çok az sayıda 

şirketin risk tespiti yaparak yatırımcılarını bilgilendirdiği tespit edilmiştir. Nihai olarak çalışma ile sermaye 

şirketlerinde riskin erken teşhisi komitelerinin yeterince verimli çalışmadığı kanaatine ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi 

Komitesi, Yöneticilerin Sorumluluğu 
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THE IMPORTANCE OF “EARLY DETECTION OF RISK AND RISK MANAGEMENT 

COMMITTEE” IN CAPITAL FIRMS 

ABSTRACT 

In the 90s numerous crises and the global fluctuations triggered by these crises forced lawmakers to 

react and to introduce some regulations, especially at the point of corporate governance and transparency. 

The Turkish legislator did not remain indifferent to global developments, and imposed an obligation on the 

management of capital companies to establish an early risk detection committee under certain conditions. 

The main task of the committee is to detect the risks that threaten the existence, development and 

sustainability of the company early and report this to the management in a timely manner. With the Covid-

19 epidemic that started to take effect in our country in early 2020, the importance of the committees was 

once again understood. On the other hand, as the result of the analysis we made, it was determined that 

many companies, which are the pioneers of corporate governance, did not even mention the epidemic in 

their 9-month annual reports of 2020, and very few companies informed their investors by identifying risks. 

Finally, it was concluded that early detection of risk committees in capital companies do not work efficiently 

enough. 

Key Words: Turkish Commercial Code, Corporate Management, Early Detection of Risk and Risk 

Management Committee, Managers' Responsibility  

JEL Codes: K22, G34, L20. 
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1. GİRİŞ 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK / RG, 14.02.2011 / 27846) m. 124’te sermaye şirketleri, sınırlı 

sayım (numerus claus) ilkesi çerçevesinde tek tek sayılmıştır. Kural uyarınca, “Anonim, limited ve 

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır.” Bununla birlikte, sorumluluk rejimi, 

kurumsallığın daha ağır basması, tek kişi ortaklığının sağladığı kolaylıktan faydalanma gibi nedenlerden 

ötürü, girişimciler tarafından uygulamada anonim ve limited şirketlere daha fazla ilgi gösterilmektedir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yayımladığı son veriler de yıllardan beri süregiden bu yaygın 

uygulamayı güçlü bir şekilde teyit etmektedir. Buna göre, “2020 yılı Ocak ayında kurulan toplam 10.591 

şirket ve kooperatifin %85,80’nini limited şirket, %13,12’sini anonim şirket, %1,08’ini ise kooperatif” 

oluşturmaktadır (TOBB, 16.12.2020). Bu nedenle çalışmada bu iki sermaye şirketine odaklanılmış ve paylı 

komandit şirket kapsam dışı bırakılmıştır.   

Ülkemizdeki gibi kırılgan ekonomilerde, sermaye şirketlerinin olası ekonomik dalgalanmalar 

konusunda her daim teyakkuzda olmaları, özellikle mevcut veya müstakbel riskleri zamanında tespit ederek 

bunları doğru yönetecek mekanizmaları kurmaları gerekir. Nitekim 2019 yılının Mart ayından itibaren 

ülkemizde etkisini şiddetle göstermeye başlayan Covid-19 salgınıyla birlikte hükümet tarafından katı 

kısıtlamalar devreye sokulmuş ve işletmeler etkin bir risk analiz ve yönetim desteğine ihtiyaç duymaya 

başlamıştır. Kanun koyucu da tam bu noktada yönetim organlarına komiteler oluşturmalarına ve bu 

komiteler yardımıyla iş yüklerini hafifletmelerine imkân tanımıştır (TTK m. 366/II). Çalışma konumuz olan 

riskin erken teşhisi komitesini de bu bağlamda, yönetim organına riskleri yönetme noktasında yardımcı olan, 

onun sorumluluğunu şekillendiren ve yönetimle arasında iş bölümü ilişkisi bulunan uzman bir komite olarak 

görmek gerekir. Yine TTK sisteminde, belirli şartlar altında oluşturulması mecburi olan tek komitenin, 

riskin erken teşhisi komitesi olduğunu vurgulamak gerekir (Demir, 2016: 89).  

Çalışmada, sermaye şirketleri bakımından önem teşkil eden riskin erken teşhisi komitesi üç bölümde 

tanıtılmaya çalışılmıştır. İlk bölümde “risk” kavramı, hukuk ve işletme disiplinlerinin bakış açılarına göre 

ele alınmış ve iki disiplin arasındaki farklılıklara dikkat çekilmiştir. İkinci bölümde ise komiteye ilişkin asli 

ve tali mevzuat hükümleri, karşılaştırmalı hukuk düzenlemeleri de dikkate alınarak yorumlanmaya 

çalışılmıştır. Nihayet üçüncü bölümde, komitenin teoride belirtilen esaslar çerçevesinde uygulamada etkin 

bir şekilde faaliyetlerini icra edip etmediği, Borsa İstanbul (BİST) Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan 

şirketlerin 2020 yılında yayımladıkları dokuz aylık faaliyet raporları referans alınmak suretiyle analiz 

edilmiştir.  
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2. RİSK KAVRAMI 

 Hukuk disiplininde risk kavramı, daha çok tehlike odaklı olarak ele alınmaktadır. Gerçekten de 

anonim şirketlerde riskin erken saptanması komitesini düzenleyen TTK m. 378 ‘de, yönetim kurulunun, 

şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını “tehlikeye” düşüren sebepleri erken teşhis etmekle yükümlü 

olduğu belirtilmektedir. Yine Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kabul 

edilen, “Riskin Erken Saptanması ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar” (RG, 

18.03.2014 / 28945) m. 4’te de risk benzer şekilde bir tehlike veya tehdit unsuru olarak değerlendirilmiştir.  

İşletme disiplinine göre ise riskleri, saf ve spekülatif olmak üzere ikiye ayırmak gerekir. Saf riskler, 

hukuk disiplininin benimsediği şekilde malvarlığının azalmasına sebep olan olayları ifade etmektedir. Şirket 

faaliyetleri bir bütün olarak ele alınmak suretiyle tanımlanan spekülatif risklerde ise hedeflenen amaçtan 

sapan olumsuz sonuçlar dışında, olumlu sapmalar (fırsatlar) da risk kavramına eklemlenmektedir. Bu 

bağlamda risk kavramını, saf risk olarak değil, genişletici yorumu merkez alan spekülatif risk olarak 

değerlendirmek gerekir (Yaşar, 2016). Dolayısıyla işletme disiplininin Alman düşünür ve yazar Hans 

Magnus Enzesberger’in “Risk, en önemli ilham kaynağıdır.” şeklindeki veciz sözüne paralel bir yorum 

metodu geliştirdiği ve işletmeler için bu felsefi doktrini şiar edindiği söylenebilir.  

Bununla birlikte son yıllarda Alman hukuk yazınında “değer odaklı şirket yönetimi” teorisine atıf 

yapılmakta ve her iki disiplin açısından ortak bir noktada buluşma çabası gözlenmektedir. Bu teoriye göre, 

elde edilebilecek getiri beklentileri, riskleri karşılayabilecek nitelikte ise riskli işleme başvurulmalıdır 

(Yaşar, 2016: 74).  Dolayısıyla hukukçular açısından da risk artık salt bir tehlike veya tehdit unsuru değil, 

duruma göre göze alınması gereken bir işletme politikası olarak değerlendirilmektedir. Sonuçta her iki 

disiplinin risk kavramı bakımından, en azından kuramsal boyutta ortak bir paydada buluştuğu söylenebilir.   

3. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNE İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER 

3.1. Komitenin Teşekkülü 

Halka açık nitelikte olup da payları borsada işlem gören anonim şirketlerde, riskin erken teşhisi 

komitesinin kurulması zorunlu olup (TTK m. 378/I), bu kuralın tek istisnasını bankalar oluşturmaktadır. 

Bilindiği üzere, halka açık ve borsa şirketi niteliğini haiz olan anonim şirketler, TTK dışında, 6362 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu (SPK / RG, 30.12.2012 / 28513) ve bu kanun kapsamında çıkartılan Kurumsal 

Yönetim Tebliği’ne de (KYT / RG, 03.01.2014 / 28871) tabidir. KYT’nin eki niteliğindeki Kurumsal 

Yönetim İlkeleri (KYİ) m. 4.5.1’e bakıldığında, bankaların riskin erken komitesi kurma noktasında muaf 

tutuldukları görülmektedir. Ancak bu muafiyetin temel sebebi, bankaları risk analizinden soyutlamak değil, 

bilakis riskin özel olarak yönetilmesi gereken bu tür finansal kuruluşlarda, riskin tespiti ve yönetimi işini 
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daha spesifik kurallara bağlı tutmaktır. Nitekim Bankacılık Kanunu m. 29/I uyarınca “Bankalar, maruz 

kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve 

değişen koşullara uygun, tüm şube ve konsolidasyona tâbi ortaklıklarını kapsayan yeterli ve etkin bir iç 

kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi kurmak ve işletmekle yükümlüdürler.” Yine aynı kanunun “Risk 

Yönetim Sistemi” başlığı taşıyan 31. maddesine göre, “Bankalar risk yönetimi sistemi kapsamında, risk 

politikalarını Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde oluşturmak, uygulamak ve raporlamak zorundadır. 

Risk yönetimi faaliyetleri yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak risk yönetimi birimi ve personeli 

tarafından yürütülür.” Gerçi her iki kuralda da açıkça riskin erken tespiti komitesinden bahsedilmemiş, 

bunun yerine “risk yönetimi birimi” ifadesi kullanılmıştır. Ancak risk yönetimi biriminin (komitesinin) 

görevleri arasında zorunlu olarak riskleri tespit etmek, ölçmek, izlemek gibi riskin erken teşhisi komitesinin 

görevleri arasında yer alan faaliyetler de bulunur (Şahin, 2016: 302). Bu bağlamda, bankalardaki risk 

yönetimi biriminin hem riskleri tespit etmek hem de yönetmekle yükümlü olduğu söylenebilir.  

Diğer türdeki anonim şirketler bakımından, yani halka açık olup da payları borsada işlem görmeyen 

şirketler ile aile tipi (kapalı tip) şirketler bakımından komitenin kurulması, denetçilerin yönetim kuruluna 

yazılı olarak bildirimde bulunması halinde zorunluluk teşkil eder. Ancak bağımsız denetime tabi olmayan 

şirketler bakımından hukukumuzdaki yasal boşluk henüz giderilemediğinden, denetçinin bildirimi üzerine 

komitenin kurulması, yalnızca bağımsız denetimden geçen şirketlere özgü bir uygulamaya dönüşmüştür. 

Diğer taraftan, birazdan belirtileceği üzere, orta ve büyük ölçekli limited şirketlerde, denetçinin yazılı 

görüşü aranmazken -payları borsada işlem görmeyen- anonim ortaklıklarda böyle bir şartın aranması, haklı 

olarak eleştiri konusu olmaktadır (Şahin, 2016). Bu ihtimaller dışında, anonim şirketlerde komitenin 

kurulması konusu, yönetim kurulunun inisiyatifine bırakılmıştır.   

Limited şirketlerde ise komitenin teşekkülü noktasında ikili bir ayrım yapmak gerekmektedir. Buna 

göre, orta ve büyük ölçekli şirketlerde, komitenin kurulması zorunluluk arz ederken, küçük ölçekli 

şirketlerde durum yönetim organı olan müdürün inisiyatifindedir (TTK m. 625/I-e). Her iki ihtimalde de 

komiteyi kurma görevi, müdürlerin devredemeyeceği yetkilerden biri teşkil eder. 

Son olarak şirketler topluluğunda, sermaye şirketi niteliğindeki hâkim (ana) ve bağlı (yavru) 

ortaklıklar bakımından yukarıda belirtilen kuralların aynen geçerli olduğu söylenebilir. Hatta Türk 

hukukunda, hâkim şirketin bağlı şirketler üzerinde kurduğu kontrol sistemi referans gösterilerek, hâkim 

şirket tarafından tüm şirketler topluluğunu kapsayacak şekilde ayrı bir riskin erken teşhisi komitesi 

kurulması gerekliliği üzerinde durulur (Şahin, 2016). 
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3.2. Komite Üyelerinin Belirlenmesi 

TTK m 378’de komite üyelerinin nasıl seçileceği ve kimlerden oluşacağı konusunda açık bir kural 

bulunmamaktadır. Ancak hükmün gerekçesinden yola çıkılarak, komitenin icracı olmayan yönetim kurulu 

üyelerinden oluşabileceği gibi, tamamen şirket dışından olup da risk tespiti ve finansal okur yazarlık 

konusunda tecrübe sahibi profesyonellerden de oluşabileceği anlaşılmaktadır. İcracı olmayan üyeler 

konusundaki hassasiyet yerindedir. Zira şirket planlamasındaki bir yatırım girişimini saplantı haline getiren 

icracı üyenin, buna ilişkin olası riskler konusunda körleşmesi ve körleşmenin yarattığı bilgi eksikliğinin 

ortaklığı zarara sürüklemesi her zaman ihtimal dahilindedir. Bu nedenle olması gereken hukuk (de lege 

feranda) perspektifinden bakıldığında en doğru çözümün, komitede icracı olmayan üyeleri veya 

profesyonelleri görevlendirmek olduğu söylenebilir. Hatta birleşme, bölünme gibi stratejik kararların 

objektif bir şekilde alınabilmesi için yalnızca profesyonelleri görevlendirmek daha makul bir tutum olur 

(Şener, 2019; Akdağ Güney, 2016; Demir, 2016; Pulaşlı, 2014).  

Borsa şirketleri bakımından ise bu hususta KYİ m. 4.5.3’te özel bir düzenleme yer almaktadır. Buna 

göre, bu tür şirketlerde, riskin erken teşhisi komitesi en az iki üyeden oluşur. İki üyeli bir komitede üyelerin 

ikisinin de icracı olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması gerekir. Üye sayısı ikiden fazlaysa, bu 

takdirde çoğunluğun icracı olmayan üyelerden oluşması zorunludur.   

3.3. Komitenin Görevi 

3.3.1. Genel Olarak 

TTK m. 378/I c. 1’de komitenin görevleri de sayılmıştır. Buna göre “Pay senetleri borsada işlem 

gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin 

erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman 

bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.”  

 Limited şirketleri düzenleyen TTK m. 625’te komitenin göreviyle ilgili bir açıklık 

bulunmadığından, anonim şirketlere özgü getirilen TTK m. 378 kuralının limited şirketler için de geçerli 

olduğunu kabul etmek gerekir (Şahin, 2016).     

 TTK m. 378 lafzen uygulandığında, özellikle “ve” bağlacının oluşturduğu etkiden ötürü komitenin 

sadece riskleri teşhis etmekle değil, aynı zamanda riskleri yönetmekle de yükümlü olduğu gibi bir algı ortaya 

çıkmaktadır. Yeri gelmişken belirtelim ki riski teşhis etmek ve riskleri yönetmek birbirinden farklı 

olgulardır. Riskin yönetilmesi, işletme disiplinine göre dört aşamada gerçekleşmektedir: 1. Riskin tespit 

edilmesi, 2. Risk tahmini, 3. Riskin sınırlandırılması (özellikle sigortalanması) ve 4. Zararın ortadan 
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kaldırılması. Riskin teşhisi ve analizi bu aşamalarda sadece ilk ikisini, yani riskin tespit edilmesini ve riskin 

tahminini kapsamaktadır (Yaşar, 2016: 84).  

Bu bağlamda öğretide, TTK m. 378 kuralının yorumu noktasında iki farklı görüşün savunulduğu 

gözlenmektedir. Birinci görüşe göre, komite sadece riskleri teşhis etmekle değil, aynı zamanda bunları 

yönetmekle de yükümlü olmalıdır. Bu açıdan, kuraldaki risk yönetimi iki anlama gelir. Birincisi anonim 

ortaklığın varlığına yönelmiş güncel bir tehlikeye veya tehlikelere karşı korumak amacıyla alınan ve 

alınması gereken önlemler kapsamında özel bir risk yönetim faaliyetini ifade eder. İkincisi, anonim ortaklığa 

doğrudan doğruya yönelmiş, güncel yakın bir tehlike bulunmasa bile; onun ülke, piyasa ve sektör koşullar; 

ekonomideki inişli, çıkışlı konjonktürel hareketler sebebiyle karşılaşabileceği veya karşılaştığı risklerden 

uzak tutulması veya bunlardan olabildiğince az etkilenmesi için uygulanacak veya uygulanan politikalardan 

oluşan yönetim anlamına gelir (Tekinalp, 2015: 240).     

Buna karşılık ikinci görüşe göre hükmü lafzen değil, amaçsal olarak yorumlamak icap eder. Bu 

bağlamda komite sadece riskleri tespite ve analize odaklanmalı; yönetme görevini ise yönetim organı 

üstlenmelidir (Yaşar, 2016; Şahin, 2016). 

 Borsa şirketlerine uygulanan KYİ m. 4.5.12’ye bakıldığında, ikinci görüşü haklı çıkaran ipuçlarını 

yakalamak mümkündür.  Kurala göre “Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve 

devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin 

alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az 

yılda bir kez gözden geçirir.” Dikkat edilirse burada komitenin riskleri tespit etmek dışında, riskleri yönetme 

amacıyla “çalışmalar” yapması gerektiği belirtilmiştir. Bu çalışmaları dar yorumlamak ve sadece riskleri 

yönetmesi amacıyla yönetim kuruluna kolaylık sağlayıcı ön hazırlıklar şeklinde ele almak gerekir. Komite 

riskleri tespit ve analiz ettikten sonra, bunların yönetilmesini kolaylaştırmak amacıyla kurula pekâlâ 

tavsiyelerde bulunabilir. Dolayısıyla, düzenleme bir bütün olarak ele alındığında, buradaki çalışmaları, 

komitenin riskleri yönetme çalışmaları şeklinde yorumlamamak gerekir. 

 Hukukta, muğlak kuralların yorumlanmasında sert çatışmalar gündeme geldiğinde, izlenen tipik 

yöntem mehaz kurala ve doktrine başvurmaktır. Nitekim Yargıtay Büyük Genel Kurulu da kanunla eşdeğer 

nitelikteki içtihatları birleştirme kararlarını alırken sıklıkla bu yönteme müracaat etmektedir. Şu hâlde 

meseleyi mehaz düzenleme(ler) yardımıyla çözmek en isabetli yöntem olacaktır. TTK’nın genel 

gerekçesinden de anlaşıldığı üzere, kanunun hazırlık çalışmalarında İsviçre ve Almanya’daki ticari 

mevzuattan ziyadesiyle esinlenilmiştir. Ancak konuyla ilgili İsviçre Borçlar Kanunu’nda 

(Obligationengesetz) herhangi bir açıklık bulunmamaktadır. Öğretide ise, kurumsal yönetim, iş adamı kararı 

ve yönetim organlarının sorumluluğu gibi şirketler hukukuna ilişkin genel prensiplere atıfta bulunarak 
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mesele çözümlenmeye çalışılmıştır (Şahin, 2016). Buna karşılık Alman hukukunda, anonim şirketler 

bahsinde konuyla ilgili açık bir düzenleme getirilmiştir. “Riskin Erken Tespiti” başlığını taşıyan Alman 

Paylı Şirketler Kanunu’nun (Aktiengesetz) 91/II paragrafına göre, “Yönetim Kurulu, ortaklığın varlığını 

tehdit edici nitelikteki gelişmeleri erken teşhis edebilmek için uygun tedbirleri almalı, özellikle bir gözetim 

sistemi kurmalıdır.” Kuralda dolaylı olarak yönetim kuruluna, görevi yalnızca riskleri teşhis etmek olan bir 

komite veya sistem kurma yükümlülüğü getirilmiştir. Kurul bu yükümlülüğünü yerine getirirken tek bir 

işletmesel modele uymak zorunda da değildir. Zira kuralda açıkça “özellikle bir gözetim sistemi kurmak” 

demek suretiyle serbesti vurgusu yapılmıştır (Spindler, 2019: §91, Nr. 16). Ayrıca Alman öğretisindeki 

ağırlık görüşe göre kural kapsamında oluşturulan sistem sadece riskleri tespit etmeye odaklanmalıdır 

(Hüffer ve Koch, 2020; §91, Nr. 8; Spindler, 2019). Ancak yönetim kurulu, risklerin yönetilmesi noktasında 

da yardıma ihtiyaç duyarsa pekâlâ bu konuya özgü kapsamlı bir risk yönetim sistemi kurabilir (Şahin, 2016: 

306).  

 Kanaatimizce Alman hukukundaki hâkim görüşün Türk hukuku için de aynen geçerli olması gerekir 

(Aynı yönde, Yaşar, 2016; Şahin, 2016). Riskleri teşhis etmek ve yönetmek yukarıda da belirtildiği üzere, 

ayrı süreçler, uzmanlıklar ve beceriler gerektiren işlerdir. Bu nedenle ihtiyaç halinde ayrı komitelerin 

kurulması ve bu komitelerin gerek kendi aralarında gerekse de yönetim organları arasında sağlıklı bir bilgi 

akışının (gözetim sistemi) sağlanması daha rasyonel bir çözüm olur. Ancak kanımızca her durumda riskleri 

yönetme ve risk yönetiminin sorumluluğunu üstlenme görevi yönetim organlarına ait olmalıdır. 

3.3.2. Riski Erken Teşhis Etme Yükümlülüğünün Kapsamı 

Komitenin asli yükümlülüğü riskleri tespit etmek olduğuna göre, bunun kapsam ve sınırlarının nasıl 

belirleneceği sorusu akla gelebilir. Bu hususun açıklığa kavuşturulmasında, komitenin işlevselliğini kontrol 

etmekle yükümlü olan denetçilerin hazırladıkları raporlarda referans aldıkları kurallar yol gösterici 

olmaktadır. En basitinden, Riskin Erken Saptanması ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin 

Esaslar m. 4/I-c’de “risk saptama faaliyeti” tanımlanmış ve bu tanımdan hareketle dolaylı olarak komitenin 

yükümlüğünün kapsam ve sınırları çizilmiştir. Buna göre, “Risk saptama faaliyetleri: TTK’nın 378 inci 

maddesi kapsamında, riskin teşhisi, analiz edilmesi, bildirilmesi ve riskin erken saptanması sistemi 

çerçevesinde gerekli görev ve sorumlulukların dağıtılması ve riskin erken saptanması komitesinin 

raporlama faaliyetleridir.”    

Şu hâlde komitenin sırasıyla, riskleri teşhis etmesi, analiz etmesi, yönetim organına bildirmesi ve bu 

bildirimi raporlama faaliyeti şeklinde gerçekleştirmesi gerekir. 
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Komitenin ilk aşamada birincil ve temel yükümlülüğü riskleri teşhis etmektedir. Burada risk teşhisini 

geniş olarak yorumlamak icap eder. Bu doğrultuda komitenin sadece mevcut, güncel risklere değil, 

müstakbel veya olası risklere de odaklanması ve bu yönde çalışmalarını planlaması gerekir (Demir, 2016). 

Komitenin ikinci aşamada, teşhis ettiği riskleri analiz etmesi, diğer bir ifadeyle kanunda belirtilen 

türdeki riskleri filtreleyerek süzmesi gerekir. Gerçekten de TTK m 378’da her türlü riskin erken teşhisi 

zorunlu tutulmamış, yükümlülük sadece ortaklığın varlığını, gelişimini veya sürekliliğini tehdit eden 

risklere indirgenmiştir. Bu cümleden hareketle, şirketin iflas aşamasına doğru hızla ilerlemesi (varlığını 

etkileyen risk faktörü), gelirlerinde düşüş ihtimalinin belirmesi (gelişimini etkileyen risk faktörü), 

işletmedeki çalışanların grev hazırlığı içinde olması (devamlılığı etkilen risk faktörü) erken teşhisi gerekli 

kılan gelişmeler olarak sayılabilir (Şahin, 2016). Buna karşılık Alman hukukunda, yukarıda alıntılanan 

kuralda da görüleceği üzere, risk filtrelemesi daha dar kapsamda gerçekleşmekte ve yalnızca şirketin 

varlığını tehdit eden faktörler -özellikle iflas tehlikesi- erken teşhise konu olmaktadır (Hüffer ve Koch, 

2020). 

Komitenin üçüncü aşamada teşhis ve analiz ettiği riskleri zamanında yönetim organına veya varsa 

yönetimin organının atadığı komiteye bildirmesi gerekir. Burada kilit nokta bildirimin “zamanında” 

yapılmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi için, bildirimden sonra riskin halen yönetilebilecek potansiyelde 

olması gerekir. Aksi durumda, erken teşhisten bahsetmek mümkün olmaz (Şahin, 2016).  

Komitenin bildirim yükümlülüğünü raporlama faaliyeti şeklinde yerine getirmesi gerekir. Bu 

bağlamda komitenin raporlama yükümlülüğü de bulunur (Ayhan, Çağlar, Özdamar, 2019: 311) Özellikle 

borsa şirketlerinde, KYİ m. 4.5.12 uyarınca komitenin riskleri yönetme konusunda ayrıca bir (ön) çalışma 

yapması ve riskin yönetilmesini kolaylaştıracak öneriler sunması gerektiğinden, bu noktalara mutlaka 

raporlarda dikkat çekilmelidir. Yine TTK m 378/II nedeniyle diğer sermaye şirketlerinde de aynı durum 

geçerlidir. Zira kural uyarınca, komite iki ayda bir yönetim organına vereceği raporlarla durum 

değerlendirmesi yapmalı, varsa tehlikelere işaret etmeli ve çözüm önerileri sunmalıdır. Hazırlanan rapor 

ayrıca denetçilere de gönderilmelidir. Zira denetçiler, riskin erken tespiti komitesinin raporlarını ve risk 

yönetim sisteminin çalışıp çalışmadığını da denetlemekle yükümlüdür. (Poroy, Tekinalp ve Çamoğlu, 2014: 

456; Şener, 2019). Gerçekten de TTK m. 398/IV uyarınca denetçiler, yönetim kurulunun riskleri zamanında 

teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378. maddede öngörülen sistemi ve yetkili 

komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan 

ayrı bir rapor düzenleyerek, bu raporu, denetim raporuyla birlikte yönetim kuruluna sunmak durumundadır.    

 



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

217 

 

3.4. Komitenin Yönetim Organının Sorumluluğuna Olan Etkisi 

TTK m. 553’te anonim şirketlerde yönetim kurulun üyelerinin sorumluluğu düzenlenmiştir. Bu kural, 

TTK m. 644/I-a’daki gönderme sebebiyle limited şirketlerde müdürlerin sorumluluğu bakımından da aynen 

uygulanır. 

TTK m. 553/I uyarınca, “Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, 

kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, (…) hem şirkete 

hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.” Dolayısıyla 

TTK m. 378 ve m. 625/I-e gereği zorunluluk arz etmesine rağmen yönetim kurulu / müdürlerce komite 

kurulmaz ve bu nedenle ortaklık bir zarara uğrarsa, yönetim kurulu üyeleri ile müdürlerin sorumluluğu 

gündeme gelir. 

Ayrıca komite, yapmış olduğu raporlama faaliyetleri ile yönetim organının sorumluluk sahasını da 

şekillendirmektedir. Şöyle ki, TTK m. 553/III’te kanun koyucu yöneticilere bir sorumsuzluk zırhı 

geçirmekte ve kontrolleri dışında gelişen hususlar nedeniyle yöneticilerin sorumlu tutulamayacağını 

belirtmektedir. Bu bağlamda erken teşhis komitesinin raporları, dolaylı olarak yöneticilerin 

sorumluluklarının kapsamının belirlenmesinde önemli fonksiyon göstermekte, özellikle komitenin erken 

teşhis ederek zamanında yönetim organına bildirdiği riskler (vakıalar), artık yöneticilerin kontrol sahalarına 

dahil olmakta ve sorumsuzluk hali son bulmaktadır. 

4. BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE (XKURY) YER ALAN ŞİRKETLERİN 

FAALİYET RAPORLARI ÖZELİNDE KOMİTENİN ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ 

Teoride şirketlerin varlıklarını ve gelişmelerini sürdürmeleri noktasında hayati önem arz eden riskin 

erken teşhisi komitesinin uygulamada gereği gibi fonksiyon gösterip göstermediği hususunun ayrıca 

irdelenmesi gerekir. 

Bu aşamada komitenin uygulamadaki etkinliği ölçülmeye çalışılacak ve ölçümleme yapılırken BİST 

Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan şirketler referans alınacaktır. Endekste yer alan şirketler, 

“Kurumsal Yönetim İlkelerine” uyum derecelendirmesinde yüksek skorlar elde etmiş, bir diğer deyişle 

kurumsal yönetimin öncüsü konumundaki şirketlerdir. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum 

derecelendirilmesi, işletmelerin Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne 

uyumlarının, yine SPK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından tarafsız 

ve adil olarak değerlendirilmesi ve notlandırılması faaliyetidir. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum 

derecelendirilmesinde bütün ilkelere uyum ile pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat 

sahipleri ve yönetim kurulu ana bölümlerine, 1 ile 10 arasında not verilir. BİST bünyesinde, 31 Ağustos 
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2007 tarihinden bu yana, kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumu 

bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından notlandırılan 51 şirketten oluşan BİST Kurumsal Yönetim 

Endeksi (XKURY) hesaplanmaktadır. Endekse, payları Borsa İstanbul pazarlarında (Yıldız Pazar, Ana 

Pazar ve Gelişen İşletmeler Pazarı) işlem gören ve uyum notu 10 üzerinden en az 7 olan, her bir ana başlık 

için en az 6,5 olan halka açık şirketler dahil edilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu, SPK 

tarafından belirlenmiş derecelendirme kuruluşları tarafından, şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine 

uyumuna ilişkin değerlendirilmesi sonunda verilmektedir. 

Çalışmada BİST Kurumsal Yönetim Endeksine dahil olan 51 şirketin, 2020 yılı 9 aylık faaliyet 

raporları incelenmiştir. Faaliyet raporlarına Kamuyu Aydınlatma Platformundan ulaşılmıştır. Şirketlerden 3 

tanesinin 9 aylık faaliyet raporuna ulaşılamamıştır. 48 şirkette yapılan incelemede önümüzdeki döneme 

ilişkin olarak, salgın ile ilgili risklerin belirlenip belirlenmediği, muhtemel senaryolara göre tahminler 

yapılıp yapılmadığı araştırılmıştır. Bu risk değerlendirmesinin yapılması risk komitesinden beklenmektedir. 

Bu risklerin değerlendirilmesinin yapılmadığı şirketlerde, risk komitelerinin etkin bir çalışma yürütmediği 

kanaati oluşmaktadır. Hatta bazı şirketlerin faaliyet raporlarında salgından hiç bahsetmedikleri görülmüştür.  

Kurumsal yönetim notları en yüksek olan ve şeffaflığı en yüksek olması beklenen şirketlerin bile ancak 

1/3’ünün geleceğe yönelik bir risk değerlendirmesi yaptığı ve bu değerlendirmeyi yatırımcılar ile paylaştığı 

tespit edilmiştir.  

Kurumsal yönetim endeksine dahil olan şirketler, aşağıda Tablo 1’de sıralanmıştır. Tabloda, risk 

değerlendirmesi yapan ve bu değerlendirmeyi faaliyet raporunda yatırımcılarıyla paylaşan şirketler (X) ile 

işaretlenmiş ve bunların faaliyet raporlarındaki risk tespitleri aktarılmıştır.    
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Tablo 1. BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketler ve Şirketlerin 9 Aylık Faaliyet 

Raporlarındaki Risk Tespitleri 
 

HİSSE 

KODU 

 

ŞİRKET ADI 

  

2020 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU 

AEFES.E 

ANADOLU EFES 

BİRACILIK VE MALT 

SANAYİİ A.Ş. 

X 

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un, 

Grup'un faaliyetlerine ve finansal durumuna olası 

etkilerini mümkün olan en az seviyeye indirmek için 

gerekli aksiyonlar Grup yönetimi tarafından 

alınmıştır. COVID-19 salgınından dolayı gerek 

Grup'un içinde bulunduğu sektörde gerekse genel 

ekonomik aktivitede yaşanan gelişmeler/yavaşlamalar 

ile paralel olarak Grup'un faaliyet gösterdiği ülkelerde 

sokağa çıkma kısıtlamaları ve belli kanalların kapalı 

olması sebebiyle satış süreçlerinde kısmi aksamalar 

yaşanmıştır. Bu esnada Grup tarafından, yatırım 

harcamaları, giderler ve stoklardaki artışın minimize 

edilmesi için aksiyonlar alınmış, güçlü bilanço ve 

likidite pozisyonunu daha da etkin hale getirmek adına 

nakit yönetim stratejisi gözden geçirilmiştir. Salgının 

yayılmasını engellemeye yönelik kısıtlamaların 

azalması ile birlikte özellikle talepte meydana gelen 

toparlanmanın Grup'un faaliyetlerine olumlu etkisi 

olmuştur. Grup, 30 Eylül 2020 tarihli ara dönem 

konsolide finansal tablolarını hazırlarken COVID-19 

salgınının finansal tablolarına olası etkilerini 

değerlendirmiş ve konsolide finansal tabloların 

hazırlanmasında kullanılan tahmin ve varsayımlarını 

gözden geçirmiştir. Grup bu kapsamda, 30 Eylül 2020 

tarihli ara dönem konsolide finansal tablolarında yer 

alan finansal varlıklar, stoklar, maddi duran varlıklar, 

şerefiye ve markaların değerlerinde meydana 

gelebilecek muhtemel değer düşüklüklerini test etmiş 

ve önemli bir değer düşüklüğü tespit edilmemiştir. 

AGHOL.E  
AG ANADOLU GRUBU 

HOLDİNG A.Ş. 
X 

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un, 

Grup'un faaliyetlerine ve finansal durumuna olası 

etkilerini mümkün olan en az seviyeye indirmek için 

gerekli aksiyonlar Grup yönetimi tarafından 

alınmıştır. COVID-19 salgınından dolayı gerek 

Grup'un içinde bulunduğu sektörlerde gerekse genel 

ekonomik aktivitede yaşanan gelişmeler/yavaşlamalar 

ile paralel olarak Grup'un faaliyet gösterdiği ülkelerde 

sokağa çıkma kısıtlamaları ve belli kanalların kapalı 

olması sebebiyle satış süreçlerinde kısmi aksamalar 

yaşanmıştır. Bu esnada Grup tarafından, yatırım 

harcamaları, operasyonel giderler ve stoklardaki 

artışın minimize edilmesi için aksiyonlar alınmış, 

güçlü bilanço ve likidite pozisyonunu daha da etkin 

hale getirmek adına nakit yönetim stratejisi gözden 

geçirilmiştir. Salgının yayılmasını engellemeye 

yönelik kısıtlamaların azalması ile birlikte özellikle 

talepte meydana gelen toparlanmanın Grup'un 

faaliyetlerine olumlu etkisi olmuştur.    Grup, 30 Eylül 

2020 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolarını 
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hazırlarken COVID-19 salgınının finansal tablolarına 

olası etkilerini değerlendirmiş ve konsolide finansal 

tabloların hazırlanmasında kullanılan tahmin ve 

varsayımlarını gözden geçirmiştir. Grup bu kapsamda, 

30 Eylül 2020 tarihli ara dönem konsolide finansal 

tablolarında yer alan finansal varlıklar, stoklar, maddi 

duran varlıklar, şerefiye ve markaların değerlerinde 

meydana gelebilecek muhtemel değer düşüklüklerini 

test etmiş ve herhangi bir değer düşüklüğü tespit 

edilmemiştir. 

AKMGY.E 

AKMERKEZ 

GAYRİMENKUL YATIRIM 

ORTAKLIĞI A.Ş. 

X 

Covid-19 pandemisi sebebiyle 19 Mart 2020- 31 

Mayıs 2020 tarihleri arasında alışveriş 

merkezimizdeki eczane ve market haricindeki mağaza 

ve restoranların hizmet verememesi, yeni dönemde 

tüketici davranışlarının değişeceğinin beklenmesi ve 

belli kurallarla ziyaretçi kabul etme gerekliliği 

nedeniyle ziyaretçi sayılarının belli bir süre normale 

dönmeyecek olması kira seviyelerinde düşüşe sebep 

olabileceğinden şirketimiz için finansal risk teşkil 

etmektedir. Yukarıda bahsi geçen konularda, Şirket’in 

borç/özkaynak oranı ile ilgili bir risk 

öngörülmemektedir. Şirketimizin öngörülen riskleri 

ile ilgili risk envanteri çalışması yapılmıştır ve 

periyodik olarak güncellenmektedir. 

AKSA.E 
AKSA AKRİLİK KİMYA 

SANAYİİ A.Ş. 
 

  

AKSGY.E 
AKİŞ GAYRİMENKUL 

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
 

  

ALBRK.E 
ALBARAKA TÜRK 

KATILIM BANKASI A.Ş. 
 

9 AYLIK FAALİYET RAPORU YOK 

ANSGR.E 
ANADOLU ANONİM TÜRK 

SİGORTA ŞİRKETİ 
 

  

ARCLK.E ARÇELİK A.Ş.    

ASELS.E 
ASELSAN ELEKTRONİK 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
X 

ASELSAN, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık 

Bakanlığı’nın Korona Virüs (COVID-19) tehdidine 

yönelik olarak yaptığı ilk açıklamalardan bugüne 

kadar yerleşkelerinde görev yapan tüm çalışanların 

sağlığının korunmasına ve uygun bir çalışma 

ortamının sağlanmasına yönelik olarak gereken tüm 

önleyici tedbir ve kararları almıştır. ASELSAN 

yerleşkelerinde görev yapan tüm çalışanların 

sağlığının korunması ve bununla birlikte faaliyet 

gösterdiği alanın niteliği ve ülke açısından önemi 

itibari ile üretim ve tasarım faaliyetlerinin 

devamlılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 

temel hedef olarak belirlenmiştir. Tüm dünyayı ve 

ülkemizi etkisi altına alan COVID-19, ASELSAN 

Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi’nin odağında yer 

almıştır. Salgının etkisini azaltmak adına 

ASELSAN’da, kurum içi ve kurum dışı tüm 

paydaşları kapsayan tedbirler uygulanmıştır. Ayrıca 

salgın hastalığın ASELSAN’ın stratejik hedeflerine, 

operasyonuna, finansal durumuna, bağlı olduğu kanun 
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ve mevzuatın tamamına olası bütün etkileri senaryo 

bazlı analizler üzerinden değerlendirilmiştir. 

AYGAZ.E AYGAZ A.Ş. X 

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un, 

Aygaz’ın faaliyetlerine ve finansal durumuna olası 

etkilerini mümkün olan en az seviyeye indirmek için 

gerekli aksiyonlar yönetim tarafından alınmıştır. 

COVID-19 salgınından dolayı gerek Şirket’in içinde 

bulunduğu sektörde gerekse genel ekonomik 

aktivitede yaşanan gelişmeler/yavaşlamalara rağmen, 

Şirket’in esas faaliyet konusu olan LPG’de tedarik 

sürecinde aksama olmazken, talep daralmasına bağlı 

satış süreçlerinde (dönemsel) dalgalanmalar 

yaşanmıştır. Özellikle sokağa çıkma yasaklarının 

uygulandığı dönemlerde otogaz pazarında daralma 

yaşanırken, tüplügaz pazarında artan evsel talep 

nedeni ile kısmi bir büyüme yaşanmıştır.  

Bu esnada Şirket tarafından, yatırım harcamaları, 

operasyonel giderler ve stoklardaki artışın minimize 

edilmesi için aksiyonlar alınmış, likidite pozisyonunu 

güçlendirmek adına nakit yönetim stratejisi gözden 

geçirilmiştir. Salgının yayılmasını engellemeye 

yönelik kısıtlamaların azalması ile birlikte üretim ve 

satış faaliyetleri kesintisiz devam etmekte olup, 

özellikle talepte meydana gelen toparlanmanın 

Şirket’in faaliyetlerine olumlu etkisi olmuştur. 

COVID-19 etkisinin gerek dünyada gerekse 

Türkiye’de ne kadar süre ile devam edeceği, ne kadar 

yayılabileceği henüz net olarak tahmin edilememekte 

olup; etkilerin şiddeti ve süresi netleştikçe orta ve uzun 

vade için daha belirgin ve sağlıklı bir değerlendirme 

yapma imkanı söz konusu olabilecektir. Bununla 

birlikte, Aygaz 30 Eylül 2020 tarihli ara dönem 

konsolide finansal tablolarını hazırlarken COVID-19 

salgınının finansal tablolarına olası etkilerini 

değerlendirmiş ve konsolide finansal tabloların 

hazırlanmasında kullanılan tahmin ve varsayımlarını 

gözden geçirmiştir. Bu kapsamda, 30 Eylül 2020 

tarihli ara dönem konsolide finansal tablolarda değer 

düşüklüğü tespit edilmemiştir. 

BTCIM.E 
BATIÇİM BATI ANADOLU 

ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 
X 

Ayrıca dünyada çeşitli ülkelere yayılan, potansiyel 

olarak ölümcül solunum yolu enfeksiyonlarına neden 

olan Koronavirüs salgını, özellikle salgına maruz 

kalan ülkelerde operasyonlarda aksaklıklara yol 

açabileceği gibi hem bölgesel ve hem de küresel 

olarak ekonomik koşulları olumsuz yönde 

etkileyebilir. Koronavirüs salgınının nihai şiddetinin 

şu anda belirsiz olması sebebiyle Şirket’in 

operasyonları 

üzerindeki etkisi makul bir şekilde tahmin 

edilememektedir. 

CCOLA.E COCA-COLA İÇECEK A.Ş.    

CRDFA.E 
CREDITWEST FAKTORİNG 

A.Ş. 
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DGGYO.E 
DOĞUŞ GAYRİMENKUL 

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
 

  

DOAS.E 
DOĞUŞ OTOMOTİV 

SERVİS VE TİCARET A.Ş. 
 

  

DOHOL.E 
DOĞAN ŞİRKETLER 

GRUBU HOLDİNG A.Ş. 
 

  

ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş. X 
Farklı Covid 19 senaryoları üzerinde ve finansal 

etkileri üzerinde durulmuştur.  

ENKAI.E 
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ 

A.Ş. 
 

  

EREGL.E 
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK 

FABRİKALARI T.A.Ş. 
 

  

GARAN.E 
TÜRKİYE GARANTİ 

BANKASI A.Ş. 
 

  

GARFA.E 
GARANTİ FAKTORİNG 

A.Ş. 
 

  

GLYHO.E 
GLOBAL YATIRIM 

HOLDİNG A.Ş. 
 

  

HALKB.E 
TÜRKİYE HALK BANKASI 

A.Ş. 
 

  

HLGYO.E 
HALK GAYRİMENKUL 

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
 

  

HURGZ.E 
HÜRRİYET GAZETECİLİK 

VE MATBAACILIK A.Ş. 
X 

2019 yılı sonunda Çin’de başlayıp, Dünya genelinde 

etkili olan COVID-19 pandemisi, toplum sağlığı 

üzerindeki etkilerinin yanında, ülkelerin 

ekonomilerinde de derin hasarlara yol açmaktadır. 

2020 Yılı Mart ayından itibaren ülkemizde de etkili 

olan salgın nedeniyle uygulanmaya başlanan sokağa 

çıkma yasakları, gazete okurunun erişimini 

kısıtlayarak tirajlarda düşüşlere neden olmuştur. 

Bunun yanında ekonomik aktivitenin yavaşlaması ile 

birlikte reklamverenlerin bütçelerini küçültmesi, 

gazetelerin reklam gelirlerini de önemli ölçüde 

düşürmüştür. Salgın ve salgına bağlı uygulamaların 

devamı, ülke ekonomisine ve Şirket’in gelirlerine 

önümüzdeki dönemlerde de etki etme potansiyeline 

sahiptir.  

IHEVA.E 

İHLAS EV ALETLERİ 

İMALAT SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. 

X 

Son dönemde Dünya genelinde etkisini gösteren 

Covid 19 salgını sebebi ile havadaki virüs ve 

bakterileri öldürme özelliğine sahip ortam havasının 

sterilizasyonunu ve temizliğini sağlayan ürünlere 

ihtiyacın arttığı ortadadır. Bu ihtiyaca cevap 

verebilecek hava temizleme cihazı ve ultraviyole 

sterilizasyon sistemleri geliştirebilmek adına gerekli 

Ar-Ge çalışmalarına başlanılmasına ve 2021 yılı 

içerisinde üretime geçilmesine karar verilmiştir. 

IHLAS.E İHLAS HOLDİNG A.Ş.    

ISDMR 
İSKENDERUN DEMİR VE 

ÇELİK A.Ş. 
 

  

LIDFA.E LİDER FAKTORİNG A.Ş.    

LOGO.E 
LOGO YAZILIM SANAYİ 

VE TİCARET A.Ş. 
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MGROS.E MİGROS TİCARET A.Ş. X 

Şirketin diğer bir iş kolu olan Alışveriş Merkezi 

işletmeciliğinde önemli miktarda karlılık kaybı 

yaşanmıştır. COVID-19 etkisinin gerek dünyada 

gerekse Türkiye’de ne kadar süre ile devam edeceği, 

ne kadar yayılabileceği henüz net olarak tahmin 

edilememekte olup; etkilerin şiddeti ve süresi 

netleştikçe özellikle pandemi sürecinde azalan 

Alışveriş Merkezi trafiğine bağlı olarak gayrimenkul 

değerlemelerinde bir aşınma olup olmadığını ölçmeye 

yönelik orta ve uzun vade için daha belirgin ve sağlıklı 

bir değerlendirme yapma imkanı söz konusu 

olabilecektir. 30 Eylül 2020 itibarıyla pandemi 

sürecinin Şirketin ilk dokuz aylık finansal 

performansını olumsuz yönde etkilemediği 

görülmektedir. 

OTKAR.E 
OTOKAR OTOMOTİV VE 

SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 
 

  

PETUN.E 
PINAR ENTEGRE ET VE UN 

SANAYİİ A.Ş. 
 

  

PGSUS.E 
PEGASUS HAVA 

TAŞIMACILIĞI A.Ş. 
 

  

PINSU.E 
PINAR SU VE İÇECEK 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 

  

PNSUT.E 
PINAR SÜT MAMULLERİ 

SANAYİİ A.Ş. 
 

  

PRKAB.E 
TÜRK PRYSMİAN KABLO 

VE SİSTEMLERİ A.Ş. 
X 

Dünya genelindeki etkileri 2020’nin ilk çeyreğinde 

görülmeye başlanan Koronavirüs salgınının ekonomik 

yansımaları sektörde, belirgin bir şekilde ortaya 

çıkmaya başlamış olup; tedarik zincirine olan olumsuz 

etkilerinin yılın tamamında hissedilmesi 

beklenmektedir...Küresel olarak tüm dünyayı 

etkileyen pandemi döneminden diğer tüm sektörler 

gibi Türk kablo sektörü de ciddi anlamda 

etkilenmiştir. Koronavirüs ile birlikte oluşan yeni 

dünya düzeni ve yeni normal koşullarında rekabet 

daha zorlayıcı hale gelmiş ve rekabetin koşullarını hız, 

çeviklik, inovasyon ve dijitalleşme becerisi 

belirlemeye başlamıştır. Bu zorlu süreçte hızlı 

aksiyona geçebilme kabiliyeti olan, şartlara çabuk 

adapte olabilen ve özellikle dijitalleşmeye önem veren 

şirketler pandeminin etkisini diğerlerine göre daha az 

hissetmektedir...Türkiye’nin 2015 yılından itibaren 

artış trendine giren kablo ihracat rakamı, 2020 yılında 

gerek döviz kurundaki dalgalanmalar gerekse 

Koronavirüs salgını sebebiyle gerilemeye 

başlamıştır...Yenilenebilir enerji her geçen gün daha 

fazla önem kazanırken, özellikle Koronavirüs 

sürecinde dünya genelinde fabrikaların durmasıyla 

birlikte, doğanın nasıl tepkiler verdiği ve çevreye 

duyarlılığın ne kadar önemli olduğu global olarak 

tecrübe edilmiştir... 

PRKME.E 

PARK ELEKTRİK ÜRETİM 

MADENCİLİK SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. 

X 

Covid19 salgınının yılın son çeyreğindeki seyrine dair 

belirsizlikler ve ekonomik aktiviteyi kısıtlayacak olası 

tedbirlerin gündeme gelmesi ile döviz kuru kaynaklı 
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enflasyon ve büyüme gibi makroekonomik 

göstergelerde yaşanabilecek bozulmalar yatırım 

ortamı üzerinde baskı oluşturmaya devam 

edebilecektir...Covid-19 kaynaklı belirsizliklerin yılın 

geri kalanı için de geçerliliğini koruması nedeniyle 

Covid-19 öncesi 450 - 500 bin olarak öngörülen 

kömür üretim miktarı Konya Ilgın tarafından 2020 yılı 

için yaklaşık 270 bin ton olarak revize edilmiştir... 

SISE.E 
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM 

FABRİKALARI A.Ş. 
X 

Girdi verilen sektörler olan inşaat, otomotiv, beyaz 

eşya ve turizm sektörlerine yönelik detaylı analizler 

yapılıştır.  

SKBNK.E ŞEKERBANK T.A.Ş.  9 AYLIK FAALİYET RAPORU YOK 

TATGD.E TAT GIDA SANAYİ A.Ş.    

TAVHL.E 
TAV HAVALİMANLARI 

HOLDİNG A.Ş. 
 

  

TOASO.E 
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL 

FABRİKASI A.Ş. 
X 

Covid 19 salgını döneminin üretim/satışlar üzerindeki 

etkisi nedeniyle ticari alacak ve borçlarda geçici 

dalgalanmalar yaşanmıştır. Bu etkinin yılın ikinci 

yarısında normale dönmesi beklenmektedir. 

TRCAS.E TURCAS PETROL A.Ş.    

TSKB.E 
TÜRKİYE SINAİ 

KALKINMA BANKASI A.Ş. 
X 

Kaynak çeşitlendirme çalışmalarını başarılı bir şekilde 

devam ettiren Bankamız, Ağustos ayında Asya 

Altyapı ve Yatırım Bankası’ndan sağladığı 200 

milyon ABD dolarındaki fon ile COVID-19 etkilerine 

yönelik çalışmalarını güçlendirmiştir. Söz konusu 

kaynak ile COVID-19’dan olumsuz etkilenen 

kurumsal şirketlerin likidite ihtiyaçlarının 

karşılanması hedeflenmektedir... COVID-19 yeni 

vaka sayılarının dünya genelinde artışını sürdürmesi 

güvenli limanlara olan talebi desteklemektedir... 

TSKB, bu dönemde, Türkiye'nin altyapı ve üretim 

sektörlerinde faaliyet gösteren ve COVID-19'dan 

olumsuz etkilenen kurumsal şirketlerin işletme 

sermayesi ve likidite ihtiyaçlarının giderilmesi 

amacıyla Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB) ile 

200 milyon dolarlık kaynak anlaşmasına imza 

atmıştır.  

TTKOM.E 

TÜRK 

TELEKOMÜNİKASYON 

A.Ş. 

 

  

TTRAK.E 
TÜRK TRAKTÖR VE 

ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. 
 

  

TUPRS.E 

TÜPRAŞ-TÜRKİYE 

PETROL RAFİNERİLERİ 

A.Ş. 

X 

Covid-19 salgınının küresel çapta akaryakıt ürünleri 

talebi üzerinde oluşan olumsuz etkisinin devam etmesi 

ve yüksek seyreden ürün stokları nedeniyle küresel 

akaryakıt ürün marjları önemli ölçüde zayıfladığından, 

2020 yılı geleceğe yönelik beklentilerimizde 

değişiklik yapma ihtiyacı doğmuş, konuya ilişkin 

açıklama 9 Ekim 2020 tarihinde aşağıda verdiğimiz 

şekilde kamuoyuna duyurulmuştur. 2020 yılı için 

öngörülen kapasite kullanım oranı beklentisi %80-85 

aralığından, %75-80’e, üretim miktarı ~24 milyon 

tondan ~22 milyon tona, satış miktarı ise ~25 milyon 
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tondan ~23 milyon tona revize edilmiştir. Tüpraş Net 

Rafineri Marjının 3.0 – 4.0$/v seviyesinden ~1.0$/v 

seviyesine, Akdeniz Kompleks Marjının ise 1.0 – 

2.0$/v seviyesinden ~-0.5$/v seviyesine düşeceği 

öngörülmektedir. Yaklaşık 125 milyon dolar olan 

belirlenen rafinaj yatırım beklentisi ise 115 milyon 

dolara düşürülmüştür. 

TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.    

VESTL.E 
VESTEL ELEKTRONİK 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 

  

YKBNK.E 
YAPI VE KREDİ BANKASI 

A.Ş. 
 

9 AYLIK FAALİYET RAPORU YOK 

5. SONUÇ 

Ülkemizdeki gibi kırılgan ekonomilerde mevcut ve olası risklerin erken teşhis edilmesi ve bu risklerin 

uzmanlarca doğru bir şekilde yönetilmesi oldukça önem taşımaktadır. Nitekim sermaye şirketleri özelinde 

TTK’da bazı şartların gerçekleşmesi koşuluyla sadece riskin erken tespiti komitesinin kurulması zorunlu 

tutulmuş, diğer komitelerin kurulması yönetim organlarının inisiyatifine bırakılmıştır.   

2019 yılının başlarında ülkemizde ortaya çıkan ve etkisini uzunca bir süredir sürdüren Covid-19 

salgınıyla birlikte bu komitelerin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Bu nedenle çalışmada riskin erken 

tespitine ilişkin teorik açıklamaların hemen ardından, komitenin ne denli etkin olarak faaliyet gösterdiği 

BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan şirketler dikkate alınarak ölçülmeye çalışılmıştır. Bu endekste 

tanımlanan şirketlerin referans alınmasının temel sebebi, söz konusu şirketlerin faaliyet raporlarının 

komitenin işlevselliği noktasında uygulamadaki küçük ama etkili resmi görme imkânı tanımasıdır. Nitekim 

ortaya çıkan tabloda, kurumsal yönetimin yıldızı olarak tabir edilebilecek şirketlerde dahi komitenin etkin 

bir şekilde kullanılamadığı net bir şekilde gözlenmiştir. Özellikle birçok şirketin 9 aylık faaliyet raporunda 

salgından dahi bahsetmemesi, 48 şirketin sadece 16’sının risk tespiti yapması; fakat bu tespitlerin de analiz 

ve çözüm önerisi noktasında eksiklikler içermesi durumun vahametini ortaya koymaktadır. Yine anılan 

şirketlerin faaliyet raporlarındaki veriler tümevarım yöntemiyle rasyonelleştirildiğinde, büyük resmin de 

çok farklı olmadığı yönünde güçlü bir izlenim doğmaktadır.  
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THE PROBLEMATICS OF PUBLIC BUDGETING IN ALBANIA 

Elona Fejzaj 

Klara Dushku 

 

ABSTRACT 

Among the main activities performed by the government is the collection of revenues through taxes 

and duties and the planning of expenditures for the performance of essential functions of the state. For this 

reason, it is important to study and analyze the public budget as a means by which scarce resources are 

allocated to society for various social needs. Thus, every citizen, individuals in public office, academics, as 

well as other individuals or groups interested in society, seek to be informed about the activity of government 

and its efficiency and effectiveness.  Mainly, this is the focus of the movement oriented towards the 

performance of government, which is related to increasing the performance of budgetary institutions, in 

terms of providing programs and program activities to citizens. It is therefore necessary to review and 

analyze the public budget process, especially at the central level of government. Equally necessary is the 

study of the context in which public budgeting takes place, where contextual factors, including political, 

economic, cultural, social, legal, and other factors, ultimately have a profound effect on the budget results 

themselves, namely influence the decisions of budget-makers on the allocation of resources in society. In 

many countries, including our country, initiatives have been taken to reform and apply various models of 

public budgeting, which are oriented towards increased performance of government programs, to be funded 

by policymakers. The study is based on a review of public budgeting in Albania, as an important part of 

public sector governance and management, as there is a lack of studies in this field. One of the main 

problems is that there are no proper studies in terms of analysis of the importance of public budgeting, as 

well as performance measurement and management from which information is extracted on the 

performance of programs offered that affect the budget results in the country. 

Keywords: Budget,Government,Performance,Public,Resource. 
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1. INTRODUCTION  

The first concern regarding the state budget is that the revenue and expenditure program does not 

correspond to the macroeconomic reality of the country. 

The government has often been criticized by the IMF, the World Bank or even the media for making 

an overly optimistic forecast on the country's economic growth for the following year in order to justify a 

high spending program. Realistic forecast of revenue and expenditure is one of the points of the IMF Code 

of Good Practice. 

According to the IMF, fiscal policy should be more prudent in good times and create enough reserves 

to use when the cycle changes direction. The most concrete case where this problem appears occurred 

exactly in the current year where we are. Albania was  faced in the annual span of a year with two major 

events such as the earthquake and then  COVID 19.  

The government declared economic growth while as soon as it was faced with these two phenomena 

it emerged that the government did not have sufficient financial reserves to cope none of the problems. 

According to financial institutions from the COVID 19 pandemic, economic growth is projected to drop to 

2%. Before the November earthquake situation, the forecast for economic growth for 2020 was 4.1%, while 

after the earthquake the projected growth dropped to 3.4%. With the normative act recently adopted, 

economic growth real estate is projected to decline to 2%. The document also predicts an increase in total 

public debt to 68.8% of Gross Domestic Product. A statement issued by the Ministry of Finance explicitly 

states that the forecast for economic growth and other macroeconomic variables may be revised in the wake 

of clarifying the dynamics of the situation of the new coronavirus COVID-19. 

So from what was said above we come to the conclusion that the government is weak to predict 

accurately or to approximate somewhat with the forecasts, so the government should definitely establish 

strong fiscal rules that can help not to be repeated with such mistakes. where the country finds itself 

unprepared to cope with such situations. Strong fiscal rules lead to improved fiscal performance as 

evidenced by other countries. 

Another problem is that the budget does not match the stated priorities of the government 

The Government in one of its declared reforms has drafted a government program 2017-2021 as a 

key instrument for improving the quality of services to citizens and business and as a condition for the 

country's integration processes. 
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The use of the state budget as a mechanism to influence the decision-making of citizens in local or 

parliamentary elections and the macroeconomic consequences of such abuse, is a problem known around 

the world but it is important for us to know what measure reaches and macroeconomic consequences that 

will have. Two politically triggered cycles are observed in Albania: the concentration of budget expenditures 

in the last months of the year and the concentration of expenditures in the months before the local or central 

elections.  

 The already traditional concern of budget managers in Albania is related to the concentration of 

expenditures in the last months of the year, especially in December, which causes unusual deficits, rising 

public debt interest rates, blockage of the capital market by the Ministry of Finance and many others. cases, 

direct policy communication with lending banks, which is contrary to the Law on Competition and burdens 

taxpayers with higher public debt interest rates. Most expenditures are made at the end of the year to avoid 

the "burning" of budget funds from the end of the calendar year, according to the law "On Budget". An 

infinite number of tenders are conducted in a hurry in December, creating opportunities for abuse, which in 

various cases have turned into political debate. 

2. LITERATURE REVIEW  

There are two main approaches through which public administration and public budgeting itself can 

be studied, which are the two main theoretical currents: the descriptive one and the normative one (Rubin, 

1990). 

In general, descriptive theory aims to describe and explain events by finding common ground in 

different cases in the public sector, through observation, while normative theory aims to provide solutions 

based on values and norms. 

Normative theory in public budgeting has started since the beginning of the XX century. when 

reformers in the United States were opposing the system of patronage in Public Administration, which 

included the budget system, which was dominated by legislatures and associated with high levels of 

corruption and inefficiency (Burkhead 1956, Wildavsky & Caiden 2003) . In this context, a science of 

administration separate from politics had to be developed (Denhardt, 2010) so it was necessary to separate 

administration from politics, to make the management of government affairs similar to the management of 

businesses (Wilson 1887; White 1926). The central axis of this period was efficiency in the public sector: 

Taylor with scientific management; Weber with the ideal bureaucracy, based on the rationality and 

rational-legal authority of bureaucrats; W. Wilson and L. White with the separation of administration from 

politics; (Taylor 1911; Fayol 1949).  
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Thus, the concept of neutral competence referred to the work of public administrators, who should be 

accountable to political authorities, but without compromising the separation of policy from public 

administration (Goodnow 1900; Dernhardt, 2009).  

During this period, the main concern of the reformers was the expansion of executive power in 

relation to policy formulation, but also in relation to the budget process, with a smaller legislative role, 

through the adoption of the Law on Budget and Accounting. 1921 ("Budget and Accounting Act"). 

Thus, the fragmented nature of government structures and growing social problems prompted many 

theorists to discuss "an out-of-control bureaucracy" and, therefore, called for government reform and 

restructuring, increasing the executive's power to control of bureaucracy.  

The AP Neoclassical School, after the School of Human Relations, placed the emphasis on decision-

making as the heart and soul of administration. Administrative capacity depends on the core value of 

efficiency and rationality is instrumental rationality is emphasized 

Thus, a number of researchers (Wildavsky; Rubin, 2010) emphasize that public administration can 

not be separated from politics, as political priorities are reflected in the budget, based on the context in 

which budgeting takes place. So public budgeting itself is essentially a political process. In the framework 

of increasing accountability, accountability to the public, as well as ensuring a higher quality of budget 

information, new budget formats were created.  

This idea is also emphasized by the OECD in 2007 in "Performance Budgeting in OECD Countries". 

The first reforms in the United States were followed by a series of other reforms related to rational 

budgeting, which required the rationalization of resource allocation, through analytical techniques or 

administrative practices (Schick, 1990). In this context, the main reforms undertaken in relation to increasing 

government efficiency were the establishment of the Hoover Commission in the US and the application of 

the SPPB (Planning, Programing and Budgeting System) format. , the inputs used and the outputs realized. 

3. METHODOLOGY OF THE STUDY  

The database used in this study was obtained from various sources from which we  have tried to 

emphasize the principles of authenticity, credibility , impartiality and objectivity.  

The study is based on primary data, obtained through questionnaires designed to verify hypotheses 

and secondary data obtained from data reported by the Ministry of Finance, Bank of Albania, scientific 

articles, journals, other reports such as those by national or international institutions. 
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The questionnaire included 11 questions to analyze every aspect of budgeting, design, approval, 

implementation, accountability and auditing, performance information and aid management. So the focus 

has been only on the questions and answers of the questionnaire related to information on budget 

performance. This questionnaire was physically distributed in the field to people aged 20-65 (a total of 100 

individuals), with different educational and economic levels. This questionnaire was designed with the aim 

of better understanding the manner of execution and functioning of public budgeting in Albania and to 

highlight the problems encountered year after year but this time depending on another point of view,that of 

the public. 

The questionnaire orients this  study and the answers (elements) shed light on the activity in terms of 

performance of government programs provided by budgetary institutions. The questionnaires were drafted 

in April and distributed in April, May and June. 

The purpose  is to shed light especially on the problems encountered during the design, 

implementation and monitoring of the public budget and to help at least in providing possible alternatives 

that can lead to the improvement of this problematic chain. The data are from official sources, reliable and 

published by the responsible instances.  

4. QUESTIONNAIRES 

1. Does the revenue and expenditure program correspond to the macro level of the country? 

2. Does the program correspond to the stated priorities of the government? 

3. How informed are you as a citizen about the publications made by the government on the allocation 

of resources? 

4. Are you informed as a citizen which program the government uses? 

5. How involved are you as a citizen in drafting the Budget? 

6. How confident are you as a citizen in the good allocation of resources? 

7. Do you think that there are always inconsistencies from the program in the practice of the initial 

plan? 

8. Is there room for abuse? 

9. Does program-based budgeting serve in the best, most appropriate allocation of resources for social 

needs? 
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10. Has the program-based format contributed to deepening the movement to increase the 

performance of programs provided by the government? 

11. Is budget decision-making based on information on the performance of public budget programs? 

5. RESULTS AND INTERPRETATIONS   

In fact, it turns out that Albania still has a lot to do in terms of applying formats based on results 

budgeting, as it still does not have a proper system of performance measurement and evaluation, with the 

aim of using performance information in the decision -budgeting, in relation to the allocation of resources, 

for a higher level of economic development and for further democratization of the country. 

The questionnaires showed that: 

• The program designed by the government corresponds 50% to the macroeconomic level 

• The program corresponds 70% to the stated priorities of the government 

• Citizens are somewhat informed about the program declared by the government, so they see it in 

the media only when it is approved but only that, they do not know the benefits and consequences that may 

have on them. 

• 90% of citizens were not informed which program the government is currently using. 

• Citizens expressed in 95% of them that they were not involved at all in the budgeting process, and 

even expressed complaints that even those elected by them are forgotten. 

• 73% of citizens said that they are not at all convinced of the good allocation of available resources 

• 95% of respondents stated that they have heard something on television about the program and 

something else  have seen in practice 

• When asked about budget programs, many of them hesitated to answer because they did not have 

information on the forms of programs as stated above, so they did not have information on the budget based 

on programs, respectively 85%. 

6. CONCLUSIONS AND RECCOMANDATIONS  

In fact, it turns out that Albania still has a lot to do in terms of applying formats based on results 

budgeting, as it still does not have a proper system of performance measurement and evaluation, with the 

aim of using performance information in the decision -budgeting, in relation to the allocation of resources, 

for a higher level of economic development and for further democratization of the country. 
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The purpose of this paper is to highlight the problems encountered in Public Budgeting and the impact 

that the main actor (government) has on economic development and more specifically on economic growth.  

The impact is seen from two perspectives, both positive and negative.  

Also to achieve the goal and make it more concrete, we have given a broad overview of the views 

that many well-known scholars have given to the public budgeting process. Most of them defend the thesis 

that the problem has the starting point of not separating politics from the public and the same scholars defend 

the thesis that the executive power should be expanded and strengthened and that the competencies of the 

government should be reduced in front of it. So there should be strong regulatory laws which should punish 

abusive rates, correct mistakes where there is room for them and impose austerity measures. 

We  also think that in order to be properly implemented, the role of the auditors who have the greatest 

weight in the implementation of the budget should be strengthened. They should be more numerous, more 

empowered, more funded and follow the step-by-step instructions.  

It is worth mentioning once again that many structures have no audit coverage at all or, in part, which 

contradicts point 3 of DCM no. 83 dated 03.02.2016.  

The auditors must be certified in order to guarantee the quality and proper control of the audit. The 

quality of the reports of the internal auditors leaves much to be desired as it is completed only by the 

employees of the structures, then the received reports are distributed among 3 specialists, who read them 

and make their judgment with points. In this case we are not dealing with data processing and the intervals 

in % are meaningless. 

In our  opinion, it would be more effective and efficient to replace this indicator with another indicator 

of quality of work, such as indicators of implementation of recommendations.  

DH / IA (guide and coordinator in setting up, modernizing, monitoring, evaluating and reporting 

control systems public sector financial services at the national level) should propose immediate review of 

annexes and explanations, recommendations given in order to increase and improve the quality of data 

processing, increase the accuracy of data retrieval, evaluate, reflect results in the annual report. We  also 

think that the Public Internal Financial Control Board should make analyzes, reflections and concrete 

proposals for legal improvements in order to alienate the system (its improvement). 
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TÜRKİYE’DE TARIMSAL FAALİYETLER MUHASEBESİ ALANINDA YAYINLANAN 

MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ 

Dr. Öğretim Üyesi Lale Yakupoğlu 

Dr. Öğretim Üyesi Fatma İzmirli Ata 

Doç. Dr. Umut Burak Geyikçi 

ÖZET 

Tarım, beslenme ihtiyacını karşılamanın yanında, bazı ham maddeleri elde etmek için ürünlerin 

yetiştirilmesi, hayvanların büyütülmesi ve aynı zamanda bu amaçla kullanılan metotların ve işlerin tamamı 

ile ilgili sektörü temsil etmektedir. Tarımı diğer sektörlerden ayrı tutan; hacmi, yapısı ve tüketim sürecinde 

kaynakların somutlaştırılması gibi spesifik özellikleridir. Başka bir deyişle tarım sektörü, insanların 

yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli gıda maddesini ve işletmelerce gereksinim duyulan hammaddeyi 

üretmesi, istihdama ve milli gelire katkı sağlaması, ikame kaynağının bulunmaması nedeniyle, diğer 

sektörlerde bulunmayan sosyal ve ekonomik olma özelliklerini taşıyan her zaman önemini korumuş bir 

sektördür. Bir ülkede sanayinin gelişiminde tarım sektörünün payı oldukça büyüktür. Gelişmişlik düzeyi ne 

kadar ileri olursa olsun tarım sektörü tüm ülkelerin ekonomik hayatlarında önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Ülkemiz açısından stratejik bir konuma sahip tarım sektöründe dünden bugüne üretim faaliyeti ve 

toprak mülkiyeti açısından oldukça önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Uluslararası ticaretin gelişmesi ile 

birlikte geçmişte toplayıcılık ve avcılık ile başlayan tarımsal faaliyetler, günümüzde teknoloji ve bilginin 

etkin kullanıldığı uzmanlık içeren küçükten büyüğe birçok işletmenin rol aldığı bir yapı ile 

gerçekleştirilmektedir. Bu yapı içinde yer alan her işletmenin ileriye yönelik sarf edeceği adımlarda bilgiye 

gereksinim duyması, muhasebeden yardım alması kaçılmaz bir gerçektir. Her işletme gibi tarım 

işletmelerinde de karar alımlarının etkin ve başarılı olabilmesi için muhasebeye önem vermek 

gerekmektedir. Tarımsal faaliyetler muhasebesinin alanı çok geniş olmakla birlikte tarım ile ilgilenen 

işletmelerin muhasebe kayıtlarının tutulması da özellikli işlemler olup, gerektiği gibi tutulması işletme 

başarısını sağlamak ve değerlemek açısından çok önemlidir. Tarımsal Faaliyet Muhasebesi, bir bilgi sistemi 

olarak, tarımsal faaliyetlerde ortaya çıkan değer hareketlerini kaydederek ürettiği bilgileri karar vericilere 

sunması, analiz ve yorumlanmasına olanak tanımakta, tarım işletmelerine sahip oldukları varlıkları ve 

bunlardaki değişimi, alacakları, borçları ve faaliyet sonuçları ile ilgili finansal durumları ortaya koyma, 
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kontrol etme, planlama konusunda güvenilir veriler sunma gibi işlevlerini içermektedir. Bu noktadan 

hareketle bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1998-2020 yılları arasında Tarımsal Faaliyet Muhasebesi 

alanında yayınlanan makaleleri araştırmak, bibliyometrik özellikler çerçevesinde incelemek, tarımsal 

faaliyetler muhasebesi alanında akademik gelişim üzerine fikir sahibi olmaktır. Makalelerde TMS 41 

konusuna ağırlık verildiği, daha çok yerli kaynaklardan yararlanıldığı, konu alanından en çok makalenin 

2012 ve 2016 yıllarında yayınlandığı araştırma sonuçlarından birkaçıdır. Çalışmada konuyla ilgili 

yayınlanan tüm makaleler incelenerek ayrıca araştırmacılara bir veri tabanı oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Faaliyet Muhasebesi, Literatür Taraması, Bibliyometrik Analiz. 

JEL Kodları: M40, M41, M49. 
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BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF ARTICLES PUBLISHED IN THE FIELD OF ACCOUNTING 

OF AGRICULTURAL ACTIVITIES IN TURKEY 

ABSTRACT 

Agriculture represents the sector related to growing crops in order to obtain raw materials, raising 

animals and as well as any methods and affairs used for the same aim besides meeting nutrition needs. What 

distinguishes agriculture from other sectors is specific characteristics such as its volume, structure and 

concretizing resources during consumption process. In other words, the agricultural sector has always 

maintained its importance by having social and economic features which do not exist in other sectors thanks 

to the fact that it produces food product required for people to maintain their lives and the raw material 

required by businesses, contributes to employment and national income and does not have a source of 

substitution. The agricultural sector has a quite vital role in development of industry in a country. No matter 

how advanced the development level of a country, the agricultural sector takes an important place in 

economic lives of all countries. 

There have been quite significant developments from past to present in terms of productive activity 

and land ownership in the agricultural sector which has a strategic position for our country. Along with 

development of international trade, the agricultural activities which started with gathering and hunting in 

the past are carried out within in a structure in which technology and information are actively used and 

many small and big enterprises take place nowadays. It is an unavoidable fact that each enterprise involved 

in this structure will need information and receive help from accounting in the future. It is necessary to 

attach importance to the accounting so that decision-making can be active and successful in agricultural 

enterprises just like in every enterprise. Accounting of agricultural activities is very wide, keeping 

accounting records of agricultural enterprises is a specific operation and doing this as required is quite 

important in terms of achieving success and evaluation for enterprises. Accounting of Agricultural 

Activities, as an information system, contains functions such as recording value movements emerged in the 

agricultural activities, presenting information produced to decision-makers, giving opportunity to analysis 

and interpretation, exhibiting assets belonged by the agricultural enterprises to them and changes in them 

and presenting reliable data about showing, controlling and planning financial situations related to their 

receivables, debts and results of their activities. Based on this point, this study aims to examine articles 

published in the field of the Accounting of Agricultural Activities between 1998 and 2020 in Turkey, to 

investigate them within the framework of bibliometric characteristics and to have an idea about academic 

development of the accounting of agricultural activities. Some of the research results are that the subject of 

TMS 41 is emphasized, the articles are mostly utilized by domestic sources and the most articles were 
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published in 2012 and 2016. All articles published in this field were examined in the study and a database 

was created for researchers. 

Keywords: Accounting of Agricultural Activity, Literature Review, Bibliometric Analysis 

JEL Codes: M40, M41, M49. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye’de tarım sektörü gerek ulusal gerek küresel kapsamda büyük bir potansiyele sahiptir. Sektör 

ülke nüfusunun önemli bir kısmına istihtam olanağı sunmakta, beslenme için gıda maddelerini üreterek 

zorunlu ihtiyacı karşılamaktadır. Ayrıca sanayi sektörüne girdi sağlamakta, ihracata doğrudan ve dolaylı 

katkıda bulunmaktadır. 

Ülkemiz açısından stratejik bir konuma sahip tarım sektöründe dünden bugüne üretim faaliyeti ve 

toprak mülkiyeti açısından oldukça önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Uluslararası ticaretin gelişmesi ile 

birlikte geçmişte toplayıcılık ve avcılık ile başlayan tarımsal faaliyetler, günümüzde teknoloji ve bilginin 

etkin kullanıldığı uzmanlık içeren küçükten büyüğe birçok işletmenin rol aldığı bir yapı ile 

gerçekleştirilmektedir. Bu yapı içinde yer alan her işletmenin ileriye yönelik sarf edeceği adımlarda bilgiye 

gereksinim duyması, muhasebeden yardım alması kaçılmaz bir gerçektir. Maliyet ve fiyatlandırma 

konularıyla birlikte vergi matrahının hesaplanması, plan ve bütçelerin hazırlanması, tarım politikası 

konusunda resmi makamlara gerekli bilgileri sunma, tarım kredi kuruluşlarına işletmeninin durumu ile ilgili 

bilgi verme, performans değerlendirme gibi birçok konuda ilgililer bilgiyi muhasebe departmanlarından 

temin etmektedir. Her işletme gibi tarım işletmelerinde de karar alımlarının etkin ve başarılı olabilmesi için 

muhasebeye önem verilmesi gerekmektedir. Tarımsal faaliyetler muhasebesinin alanı çok geniş olmakla 

birlikte tarım ile ilgilenen işletmelerin muhasebe kayıtlarının tutulması da özellikli işlemlerdir. Kayıtların 

gerektiği gibi tutulması işletme başarısını sağlamak ve değerlemek açısından çok önemlidir. 

Son yıllarda tarımsal faaliyet muhasebesi alanında UMS 41 ile birlikte birçok akademik çalışma 

yapıldığı görülmektedir. Akademik çalışma yapmanın temel amacı çalışmalarda elde edilen bulguların geniş 

kitlelere ulaştırmaktır. Bibliyometrik çalışmalarla ilgili alanda çalışmaların etkinliğinin değerlendirilmesi 

sağlanmaktadır (Alkan ve Özkaya, 2015: 176). Bu bağlamda bu çalışma, Türkiye’deki tarımsal faaliyetler 

muhasebesi alanında yayınlanan makalelerin genel perspektifini ortaya koymaktadır. 

2. TARIMSAL FAALİYETLER MUHASEBESİ 

Tarım işletmelerinde söz konusu olan işlevler, sanayi işletmelerine göre birtakım farklılıklar içerse 

de özünde bütün işletmeler gibi bir bilgi sistemine gereksinim duyulmaktadır. İşletme bilgi kullanıcılarının, 

güncel ve geleceğe yönelik karar alma ve uygulamalarda kullanmak üzere muhasebe departmanlarının 

üreteceği bilgilere ihtiyacı bulunmaktadır. Her sektörde olduğu gibi, tarım işletmelerinde de muhasebe, 

geçmiş üretim dönemlerinden edinilen deney ve veriler ile geleceği planlama imkânı sunarak etkin ve 

başarılı bir yönetimin temelini oluşturmaktadır. Tarım sektöründe faaliyet gösteren bir işletme, değişen doğa 

şartlarının da etkisi altında belirsizlikle karşı karşıya kalmaktadır. İşletmelerde bu belirsizliği minimum 
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seviyeye indirebilmek ve olası risklere karşı hazırlıklı olabilmek için başarılı bir çalışma düzenine ve esnek 

bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla muhasebe uygulamaları ile ortaya koyduğu girdiyi ve elde 

ettiği çıktıyı, sağladığı kazancı doğru tespit eden, karşılaşabileceği risklere karşı temkinli davranan, 

başarısızlıklarının nedenlerini bilen, tarımsal alanda faaliyet gösteren bir kişi veya işletme; aldığı veya 

alacağı kararların, yaptığı veya yapacağı yatırımların sonucunu pozitif değerler olarak kendine 

döndürecektir.  

Literatürde banka muhasebesi, inşaat muhasebesi gibi uzmanlık muhasebesi adı altında gösterilen 

tarımsal faaliyetler muhasebesi; genel muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesinden 

yararlanan, tarımsal faaliyetlerden doğan finansal işlem ve olayları kaydeden, bu kayıtları özetleyen, analiz 

ederek faydalı sonuçlar ortaya koyan muhasebe dalına verilen isimdir (Aras, 1988; Tokay ve Deran, 2011: 

42). 

Tarımsal faaliyetler muhasebesinin diğer muhasebe dallarından farklı olmasını sağlayan belli başlı 

birtakım özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler şu şekilde özetlenebilir (Fidan, 2018: 118-121): 

• Tarımsal faaliyet sonucunda elde edilen maddeler ham maddedir ve organik karakterlidirler. 

Depolama süreleri belirli bir süredir ve kısadır. 

• Üretim doğa koşullarına bağlıdır. 

• Tarımda zamanlama çok önemlidir. Tarımsal faaliyetler mevsimlere bağlıdır. 

• Temel muhasebe kavramları gereği her işletmenin ayrı bir kişiliği mevcuttur.  Bu özellik tarım 

işletmelerinde kimi zaman karıştırılabilmektedir. 

• Tarım işletmelerinde bazı unsurlar hem gelir hem de maliyet unsuru olabilmekte gelir veya masraf 

unsurlarının parasal değerlerinin belirlenmesinde güçlüklerle karşılaşılabilmektedir. Örneğin; işletmede 

yetiştirilen yemler hem işletmenin ürettiği bitkisel üründür hem de hayvanları beslemede kullanılmaktadır. 

• Tarımsal ürünlerin üretilmesi doğal şartlara bağlı olması sebebiyle maliyetlerin anında belirlenmesi 

oldukça zordur. 

• 1 Ocak – 31 Aralık olan dönem kavramı tarım işletmeleri için üretim süreçlerinin farklı olması 

sebebiyle farklılaşabilir. Örneğin buğday üretimi yapan bir tarım işletmesi ile zeytin üretimi yapan bir tarım 

işletmesinin hesap döneminin envanter tarihi farklı olması olasıdır. Her tarım işletmesi kendine uygun hesap 

dönemi belirleyebilir.   
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• Tarım işletmelerinde işgücü maliyetlerinin tespitinde de zorluklarla karşılaşılmaktadır. Tarım 

işletmelerinde çok yönlü tarım söz konusu olabilmektedir.  Bir çalışan işletmede birden fazla üretim 

faaliyetinde görev alabilmektedir. Çalışanlardan bir kısmı aile bireyleri de olabilmekte hatta üretilen 

ürünleri ihtiyaçları için kullanılabilmektedir.  

• Buğday üretimi sonucu elde edilen samanın hayvanların beslenmesinde kullanılması ile saman 

giderinin ne kadarının ete ne kadarının süte aktarılacağını belirlemek güç olabilmektedir. Bu sebeple tarım 

işletmelerinde birleşik üretim faaliyeti söz konusu olduğunda ana ürün ve yan ürün ayrımı iyi yapılmalıdır 

(Kıral, 1999). 

• Tarım işletmelerinde aşılama, budama gibi bazı giderler birden fazla döneme ilişkin olabilir. 

• Tarım işletmelerinde amortismanlar kullanılan sabit sermaye ve işletme açısından diğer işletmelere 

göre farklı özelliktedir. 

• Tarım işletmelerinde canlı varlıkların dönen veya duran varlık olarak tespit edilmesinde de 

güçlükler yaşanabilmektedir. 

Tarımsal faaliyetler muhasebesi ile tarımda üretimin uzun olması sebebiyle katlanılan giderlerin kayıt 

altına alınması, hasat zamanı geldiğinde gelir ile karşılaştırılması sonucu kar ve zarar durumu tespit 

edilebilmektedir. Tarımsal faaliyetler muhasebesinin temel amacı; varlık ve kaynak durumunun saptanması, 

yönetiminin ve denetiminin sağlanması, işletmenin faaliyet sonuçlarının tespiti, finansal tabloların 

hazırlanması, dönem sonu sonuçlarının değerlendirme yapabilmeleri için ilgililere bildirilmesi, tarımsal 

ürünlerin fiili maliyetlerini hesaplama, maliyet analizleri gerçekleştirme şeklinde belirtilebilir (Fidan, 2018: 

95). Bir ihtisas muhasebesi olan söz konusu amaçları gerçekleştiren tarımsal faaliyetler muhasebesi ile bir 

işletme, tarımsal faaliyetleri ile ilgili kararlarda etkinlik sağlayabilmekte ve karşılaştırmalar 

yapabilmektedir.  

3. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

“Bibliyometri”, ilk olarak Alan Pritchard tarafından 1969 yılında ortaya atılan bir kavramdır (Zeren 

ve Kaya, 2020: 38). Bibliyometrik analiz, bir bilim alanının gelişimini değerlendirmek için kullanılan 

araştırmacıların incelediği alanda ana temaların belirlenmesini sağlayan, yayımlanmış dergi, kitap ve 

benzeri bilimsel bilgi araçlarının incelenmesinde kullanılan yöntemlerden biridir.  Bibliyometrik analiz; tez, 

makale gibi bilimsel bilgi araçlarının; yazar, konu, yayın bilgisi, atıf yapılan kaynaklar gibi özelliklerinin 

niceliksel analizi ile ilgili bir araştırma türü olup kapsamını bir veri tabanındaki araştırmaların tamamı veya 

belirli bir dönem aralığında yer alan yayınların tamamı oluşturabilmektedir (Özbek ve Badem, 2018: 217-
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218). Bibliyometrik analizle incelenen çalışmalar konuyla ilgili alanda hazırlanmış çalışmaların mevcut 

durumunu, yönelimini ve gelişimini ortaya koyan çalışmalardır (Hotamışlı ve Erem, 2014: 5; Zeren ve Kaya, 

2020: 38). Bibliyometrik analiz kullanılarak hazırlanan çalışmalarla akademik yayınların bilimsel 

performansını değerlendirme gerçekleştirilmektedir. Tarımsal faaliyetler muhasebesi alanında yayınlanan 

makalelerin nitel performansının analizi ve yorumlanması, alanın akademik gelişimini anlamada son derece 

önemlidir (Heberger vd., 2010: 25; Şen ve diğerleri, 2017: 248).  

Bu noktadan hareketle bu araştırmada 1998 ile 2020 yılları arasında ULAKBİM TR Dizin, Dergipark, 

Google Akademik ve EBSCO veri tabanlarında ulusal yazındaki makalelerin nitel araştırma yöntemlerinden 

bibliyometrik analiz ile incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada konuyla ilgili yayınlanan tüm makaleler 

incelenerek ayrıca araştırmacılara bir veri tabanı oluşturulmuştur.  

Araştırmanın anakütlesini ULAKBİM TR Dizin, Dergipark, Google Akademik ve EBSCO veri 

tabanlarında ulusal yazında taranan makaleler oluşturmaktadır. Örnekleme ise “tarımsal faaliyetler 

muhasebesi” alanında çalışmaların yapıldığı 1998 ile 2020 yılları arasındaki erişim izni bulunan tüm 

makaleler oluşturmaktadır. Araştırmanın 1998 yılından başlamasının nedeni tarımsal faaliyetler muhasebesi 

alanında yapılan ilk araştırmanın bu tarihte gerçekleşmesidir. Alanyazın taraması yapılırken “Tarım”, 

“Tarımsal Muhasebe”, “Tarımda Muhasebe”, “Tarımsal Maliyet”, “Tarımda Maliyet”, “Tarımsal Faaliyet”, 

“Canlı Varlıklar”, “TMS 41” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Araştırma ile ilgili son kontrol 30.11.2020 

tarihinde yapılarak çalışmaya son hali verilmiştir. Yapılan tarama sonucu Tablo 1’de yer alan makalelere 

ulaşılmıştır. 

Tablo 1. Türkiye’de Tarım Muhasebesi Alanında Yazılmış Makaleler 

KISA 

ADI 
MAKALENİN ADI 

YAZARI / 

YAZARLARI 

YAYINLANDIĞI 

DERGİ VE YILI 

M1 

Ankara İli Akyurt İlçesi Tarım 

İşletmelerinde Ekmeklik Buğday 

Üretiminin Fonksiyonel Analizi ve Üretim 

Maliyetinin Hesaplanması 

Erdemir Gündoğmuş 

Turkish Journal Of 

Agriculture And 

Forestry - 1998 

M2 
Tavuk (Kanatlı)-Yumurta Üretimi ve 

Muhasebesi 
Mustafa Teke Yaklaşım - 1998 

M3 
Pamukta Üretim Maliyeti Hesaplama 

Yöntemlerinin Karşılaştırılması 

İbrahim Yılmaz 

Serpil Yılmaz 

Tarım Ekonomisi 

Dergisi - 1999 

M4 

Büyükbaş Hayvanlara Amortismanlar, 

Yeniden Değerleme, Maliyet Bedeli 

Artırımı ve Yenileme Fonu 

Azzem Özkan Vergi Dünyası - 2002 

M5 
Zirai Kazanç, Değerlemesi ve 

Amortismanlar 
Sabri Odak Mali Çözüm - 2003 

M6 

Tarımsal Faaliyetlerin 

Muhasebeleştirilmesi (25 No’lu SPK 

Tebliğinin 31.Kısım 

Hükümleri ile Desteklenmiş Olarak) 

Feriştah Sönmez Mali Çözüm - 2004 
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M7 

IFRS 41; Tarımsal Faaliyetler Standardında 

Canlı Varlıklar İçin Önerilen Muhasebe 

Yaklaşımı I-II 

S. Hüseyin Tokay 

Ali Deran 
Yaklaşım Dergisi - 2004 

M8 
Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday 

Üretim Maliyetinin Hesaplanması 

Avni Birinci 

Nevzat Küçük 

Atatürk Üniversitesi 

Ziraat Fakultesi Dergisi 

- 2004 

M9 

Tarım Faaliyetlerinin 

Muhasebeleştirilmesinde Türk Vergi 

Mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kurulu 

Tarafından Getirilen Düzenlemelerin 

Karşılaştırılması I-II 

S. Hüseyin Tokay 

Ali Deran 

Yaklaşım Dergisi -  

2006 

M10 Tarım İşletmelerinde Amortismanlar Feriştah Sönmez 
Muhasebe ve Denetime 

Bakış Dergisi - 2006 

M11 

TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Çerçevesinde 

Canlı Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve 

Finansal Tablolarda Sunuluşu 

Burak Arzova 

Aylin Poroyarsoy 
Vergi Dünyası - 2006 

M12 

Türkiye Muhasebe Standartlarında Gerçeğe 

Uygun Değer Yaklaşımı ve TMS 41 

Çerçevesinde Canlı Varlıkların Gerçeğe 

Uygun Değerlerinin Belirlenmesi 

Burak Arzova 

Aylin Poroyarsoy 
Vergi Sorunları - 2006 

M13 
Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Patates 

Üretim Maliyetinin Hesaplanması 

Avni Birinci 

Nevzat Küçük 

Tarım Ekonımisi Dergisi 

- 2006 

M14 
Türkiye Muhasebe Standartları 41’e Göre 

Kümes Hayvanları ve Muhasebesi 

Mustafa Teke 

Yusuf Kemal Öztürk 
Yaklaşım - 2007 

M15 

Türkiye’de Seracılık İşletmelerinde Çok 

Yıllık Bitkilerde Muhasebe Uygulama 

Sorunları ve Çözüm Önerileri 

Nilüfer Tetik 
Akdeniz Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi - 2007 

M16 

41’Nolu Türkiye Muhasebe Standardı 

(TMS 41), Vergi Usul Kanunu ve Tekdüzen 

Hesap Planı Açısından Küçük ve Büyükbaş 

Canlı Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve 

Değerleme İşleminde Karşılaşılan 

Güçlükler ve Çözüm Önerileri 

Abitter Özulucan 

Ali Deran 

Erciyes Üniversitesi 

Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi -2008 

M17 

TMS 41 Kapsamında Seracılık 

Faaliyetlerinde Muhasebe Kayıt Sürecine 

İlişkin Genel Bir Değerlendirme 

Ömer Faruk Demirkol 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları Dergisi - 

2008 

M18 
Canlı Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerini 

Belirleme Hiyerarşisi 
Ömer Faruk Demirkol 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları Dergisi-

2008 

M19 

TMS 41’e Gore Büyükbaş Hayvancılık 

Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi ve 

Değerlemesi 

Hayrettin Usul 

Tülay Top 

Muhasebe ve Denetime 

Bakış Dergisi - 2010 

M20 

Tarım Sektöründe Ve Tarım Sektörünün 

Önemli Bir Alt Dalı Olan Meyve Bahçesi 

İşletmelerinde Muhasebenin Gereği, Belge 

Ve Defter Düzeni 

S. Hüseyin Tokay 

Ali DERAN , 

Niğde Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi- 2011 

M21 
Canlı Varlıkların Türkiye Muhasebe 

Standardı 41’e Göre Muhasebeleştirilmesi 

Ömer Yazan 

Uğur Kaya 

Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü 

Dergisi - 2011 

M22 

Finansal Tablo Düzenleme Sıklığına Ve 

Kullanılan Hesap Dönemine Göre Canlı 

Varlıklarda Değerleme 

Ömer Faruk Demirkol 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları Dergisi  - 

2011 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/niguiibfd/issue/19748/211368
https://dergipark.org.tr/tr/pub/niguiibfd/issue/19748/211368
https://dergipark.org.tr/tr/pub/niguiibfd/issue/19748/211368
https://dergipark.org.tr/tr/pub/niguiibfd/issue/19748/211368
https://dergipark.org.tr/tr/pub/niguiibfd
https://dergipark.org.tr/tr/pub/niguiibfd
https://dergipark.org.tr/tr/pub/niguiibfd
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TMS 41 Tarımsal Faaliyet Kapsamında 

Hayvancılık İşletmelerinde Muhasebe 

Uygulaması 

Raif Parlakkaya 

Hacı Arif Tunçez 

Muhasebe Bilim 

Dünyası - 2011 
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Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe 

Standardı-41 Çerçevesinde Canlı Varlıklara 

İlişkin Amortisman İşlemleri ve 

Karşılaştırılması 
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Tarımsal Faaliyetlerin 
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Standartları – 41 ve Vergi Usul Kanunu 

Uyarınca Amortisman Ayrılması ve 

Hakan Taştan 
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İncelenmesi 
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M40 
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TMS-41 Tarımsal Faaliyetler Standardının 
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Hakan Taştan 
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Türkiye’de Tarım İşletmelerinde Farklı 
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Yusuf Çelik 
Tarım Ekonomisi 
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M42 

TMS-41 Tarımsal Faaliyetler Standardı 

Kapsamında Büyükbaş Canlı Varlıkların 
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-2014 
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Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Zeytin 
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Hakan Taştan 
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M48 
Bir Alabalık Üretim Tesisinde Kobi 
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Literatür taraması sonucunda, ülkemizde tarımsal faaliyetler muhasebesi alanında çeşitli dergilerde 

yayınlanan 83 adet makalenin olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaların tarımsal faaliyet alanında olup 

olmadığı tespit edebilmek için her makale ayrıntılı olarak okunmuş ve değerlendirmeler yapılmıştır. Toplam 

83 makale kapsamında şu araştırma sorularına yanıt aranmıştır; 

• Türkiye’de Tarımsal Faaliyetler Muhasebesi alanındaki makalelerin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

• Türkiye’de Tarımsal Faaliyetler Muhasebesi alanında makale yayımlayan dergilerin dağılımı 

nasıldır? 

• Türkiye’de Tarımsal Faaliyetler Muhasebesi alanında en çok atıf alarak katkı sağlayan çalışma 

hangisi/hangileridir ve yazarı/yazarları kimlerdir? 

• Türkiye’de Tarımsal Faaliyetler Muhasebesi alanında yayınlanan makaleler konularına, uygulama 

alanlarına ve kullanılan araştırma yöntemine göre nasıl dağılmaktadır? 

4. BULGU VE DEĞERLENDİRMELER 

Bu araştırmanın kapsamını, araştırma amaçları doğrultusunda, ulusal yazında yer alan tarımsal 

faaliyetler muhasebesi alanında yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında incelenen 

makaleler yıllar, yayınlandıkları dergiler, konuları itibariyle, tek veya çok yazarlı olmasına göre, atıf 

almalarına göre, makalelerde kullanılan araştırma yöntemlerine göre incelenmiş ve rapor olarak 

sunulmuştur. 

ULAKBİM TR Dizin, Dergipark, Google Akademik ve EBSCO veri tabanlarında ulusal yazında 

literatür taraması sonucunda, tarımsal faaliyetler muhasebesi alanında çeşitli dergilerde yayınlanan 83 adet 

M81 

Hasadı Yapılan Tarımsal Ürünlerin Türkiye 

Muhasebe Standartları ve Türkiye Vergi 

Mevzuatına Göre Muhasebeleştirilmesi: 

Örnek Uygulama 

Ali Antepli  

 

Avrupa Bilim ve 

Teknoloji Dergisi - 2020 

M82 

Türk Vergi Mevzuatı ve Türkiye Muhasebe 

Standartları Kapsamında Tarım Ürünlerinin 

Değerlemesinin Karşılaştırılması: Alabalık 

Yetiştiricilik Tesisinde Örnek Bir 

Uygulama 

Melek Tan Leskay 

Seçkin Gönen  

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Araştırmaları 

Dergisi - 2020 

M83 

Taşıcıyı Bitkilerin TMS 16: Maddi Duran 

Varlıklar Standardı Kapsamında 

Muhasebeleştirilmesi: Fındık Yetiştiriciliği 

Yapan Bir Tarım İşletmesinde Uygulama 

 

Dursun Keleş  

Abitter Özulucan  

 

Ömer Halisdemir 

Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi - 2020 
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makalenin olduğu tespit edilmiş ve hepsine ulaşılarak uygulama alanları incelenmiştir. Ele alınan periot, 

dergi sayısı ve yazar sayısı gibi makalelere ilişkin tanımlayıcı bulgular Tablo 2’de verilmektedir.   

Tablo 2. Yayınlara İlişkin Tanımlayıcı Bulgular 
Makale Sayısı 83 

Dergi Sayısı 48 

Periot (Yıl) 1998-2020 

Tek Yazarlı Makale Sayısı 38 

Çok Yazarlı Makale Sayısı 45 

Yazar Sayısı 98 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi 1998 ile 2020 yılları arasında ULAKBİM TR Dizin, Dergipark, Google 

Akademik ve EBSCO veri tabanlarında ulusal yazında tarımsal faaliyetler muhasebesi alanında 48 farklı 

dergide toplamda 83 adet makale yayımlanmıştır. Makalelerin 10’u tarım sektöründe maliyet 

hesaplamalarına yönelik iken, 69’u tarım sektöründe muhasebeleştirme işlemlerine, 4’ü hem tarım 

sektöründe hem maliyet hem de muhasebeleştirme işlemlerine yönelik olup yüzdelik dağılımı Şekil 1’de 

verilmektedir. 

Şekil 1. Tarımsal Faaliyetler Muhasebesi ve Tarımsal Maliyet Hesaplama Alanları Arasındaki 

Dağılım 

 

Şekil 1’de yer alan daire grafikten de görüldüğü üzere 83 adet makalenin % 83’ünün içeriği tarım 

sektöründe muhasebeleştirme işlemlerine yöneliktir. Söz konusu makalelerden 38 adedi (%46’sı) tek 

yazarlıdır. Tarımsal faaliyetler muhasebesi ve maliyet hesaplamaları alanında makale yayınlayan toplam 98 

yazar bulunmaktadır.  

Şekil 2’de yazarların tarımsal faaliyetler muhasebesi alanında yayınladıkları makale sayıları ve 

dağılımı verilmektedir. 
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Şekil 2.  Yazarların Tarımsal Faaliyetler Muhasebesi Alanında Yayınladıkları Toplam Makale 

Sayısı 

 

Şekil 2’den de görüldüğü üzere tarımsal faaliyetler muhasebesi alanında bir yazar dört adet, yedi 

yazar 3’er adet, on sekiz yazar 2’şer adet makale, yetmiş iki yazar 1’er adet makale yayınlamıştır.  

Tarımsal faaliyetler muhasebesi alanındaki makalelerin yıllara göre dağılımı aşağıda yer alan Şekil 

3’te verilmektedir. 

Şekil 3. Tarımsal Faaliyetler Muhasebesi Alanındaki Makale Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı 

 

Araştırma kapsamında makalelerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde en çok makalenin 2012 ve 

2016 yıllarında yayımlandığı görülmektedir. 2000, 2001, 2005 ve 2009 yıllarında tarımsal faaliyetler 

muhasebesi alanında hiçbir yayın yapılmadığı bununla birlikte makale sayısında dalgalanma olduğu ve en 

az makalenin 1999, 2002, 2003, 2010 yıllarında yayınlandığı söylenebilir. 
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Şekil 4’te Türkiye’de tarımsal faaliyetler muhasebesi alanında makale yayınlayan dergilerin dağılımı 

verilmektedir. Araştırma kapsamında makalelerin dergilere göre dağılımı incelendiğinde ilk olarak toplam 

83 adet makalenin 48 farklı dergide yayınlandığı söylenebilir. 48 derginin 20’si üniversite dergisidir. 

Şekil 4. Tarımsal Faaliyetler Muhasebesi Alanındaki Makale Yayınlayan Dergilerin Dağılımı 

 

Tarımsal Faaliyet Muhasebesi alanında makale yayımlamış dergiler incelendiğinde ilk sırayı 6’şar 

makale ile “Yaklaşım Dergisi” ile “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi” paylaşmaktadır. Daha sonra, 

sırasıyla, 5 makale ile “Mali Çözüm Dergisi”, 4’er makale ile “Vergi Dünyası Dergisi” ve “Vergi Sorunları 

Dergisi” takip etmektedir. 

Şekil 5’te Türkiye’de Tarımsal Faaliyet Muhasebesi alanında makalelerin aldıkları atıflar açısından 

dağılımı verilmektedir. 
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Şekil 5. Türkiye’de Tarımsal Faaliyet Muhasebesi alanında Makalelerin Aldıkları Atıflar Açısından 

Dağılımı 

 

Araştırma kapsamında makalelerin atıf sayılarına göre dağılımı incelendiğinde toplam 36 atıfla en 

çok atıf alan makalenin Şekil 5’te M16 kısaltmasıyla ifade edilen “41’Nolu Türkiye Muhasebe Standardı 

(TMS 41), Vergi Usul Kanunu ve Tekdüzen Hesap Planı Açısından Küçük ve Büyükbaş Canlı Varlıkların 

Muhasebeleştirilmesi ve Değerleme İşleminde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri” başlıklı 

makaledir. İlgili makale 2008 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde 

yayınlanmıştır. Makalenin yazarları Abitter Özulucan ile Ali Deran’dır. Sonrasında Şekil 5’te 28 atıfla M1 

kısaltmasıyla yer alan “Ankara İli Akyurt İlçesi Tarım İşletmelerinde Ekmeklik Buğday Üretiminin 

Fonksiyonel Analizi ve Üretim Maliyetinin Hesaplanması” başlıklı makaledir. İlgili makale 1998 yılında 

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry’de yayımlanmıştır. Makalenin yazarı Erdemir 

Gündoğmuş’tur. Devamında Şekil 5’te 27 atıfla M28 kısaltmasıyla yer alan “TMS 41 Çerçevesinde 

Tarımsal Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi: Su Ürünleri Sektörü Uygulaması” başlıklı makaledir. İlgili 

makale 2012 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’nde yayımlanmıştır. Makalenin 

yazarları Hilmi Kırlıoğlu ile Ahmet Gökgöz’dür.  

Şekil 6’da Türkiye’de tarımsal faaliyet muhasebesi alanında yayımlanan makalelerin konularına göre 

dağılımı verilmektedir. 
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Şekil 6. Türkiye’de Tarımsal Faaliyet Muhasebesi Alanında Makalelerin Konularına Göre Dağılımı 

 

İncelenen makaleler 8 ana başlıkta toplanarak sınıflandırılmıştır. Makalelerin ana konularına göre 

dağılımı incelendiğinde tarımsal faaliyetler muhasebesi alanında %69 pay ile (57 makale) en fazla çalışılan 

konu “Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 41 Tarımsal Faaliyetler” standardıdır. Araştırmada “diğer” 

şeklinde belirtilen konular, tarım muhasebesini diğerlerinden ayıran özellikler, Dünya’da ve Türkiye’de 

tarım muhasebesi yazınına tarihsel bakış gibi konulardır. TMS 41 kapsamında yayınlanan makalelerin 

uygulama alanlarının canlı varlık ve tarımsal ürünler açısından incelenerek aşağıda yer alan Şekil 7 

“Makalelerin Tarımsal Faaliyetler Muhasebesi Alanında Uygulama Alanları” hazırlanmıştır.  

Şekil 7: Makalelerin Tarımsal Faaliyetler Muhasebesi Alanında Uygulama Alanları 

 

Şekil 7’de de belirtildiği gibi makalelerde uygulama alanı olarak kanatlı, büyükbaş, küçükbaş 

hayvancılık, su ürünleri, ormancılık, seracılık, ceviz yetiştiriciliği gibi alanlar tespit edilmiştir. Makalelerde 

uygulama alanı olarak en fazla çalışma (22 adet) büyükbaş hayvancılık alanında yapılmıştır. Makalelerde 

tercih edilen araştırma yöntemleri ampirik ve teorik olmak üzere iki kategoride sınıflandırılmıştır. İncelenen 
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83 adet tarımsal faaliyetler muhasebesi alanındaki makalenin araştırma yöntemleri bakımından dağılımı 

Tablo 3’te verilmektedir. 

Tablo 3. Tarımsal Faaliyet Muhasebesi Alanında Yapılan Makalelerde Kullanılan Araştırma 

Yöntemleri 
 Teorik Ampirik Toplam 

Makale 21 62 83 

Tablo 1.3’te de görüldüğü gibi makalelerin %75’i (62 adet) ampirik, %25’ü (21 adet) teorik olarak 

hazırlanmıştır. Ampirik çalışmaların %94’ü (58 adet) nitel, %6’ sı (4 adet) nicel yöntem kullanılarak 

yapıldığı görülmektedir. 

5. SONUÇ 

Her işletme gibi tarım işletmelerinde de karar alımlarının etkin ve başarılı olabilmesi için muhasebeye 

önem vermek gerekmektedir. Tarımsal faaliyetler muhasebesinin alanı çok geniş olmakla birlikte tarım ile 

ilgilenen işletmelerin muhasebe kayıtlarının tutulması da özellikli işlemlerdir. Muhasebe kayıtlarının 

gerektiği gibi tutulması işletme başarısını sağlamak ve değerlemek açısından çok önemlidir.  

Tarımsal alanda faaliyet gösteren işletme sayılarındaki artış ve sektörde meydana gelen gelişmeler ile 

birlikte birçok konuda olduğu gibi tarımsal faaliyetlerde de ulusal ve uluslararası düzenlemelerin gerekliliği 

fark edilerek uluslararası çerçevede işletmelerin muhasebe işlemlerinde birlik sağlamak amacıyla 

01.01.2003’te 41 No’lu Uluslararası Muhasebe Standardı (UMS /IAS 41) yürürlüğe girmiştir. Daha sonra 

ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 01.01.2005 tarihinde borsaya kayıtlı işletmelerin tarımsal 

faaliyetlerini düzenlemek amacı ile “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”i 

yayınlamıştır. Bu gelişmelerden sonra Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) 24.02.2006’da 

Türkiye Muhasebe Standardı 41 (TMS 41) Tarımsal Faaliyetler” standardını yayınlamıştır. Sonrasında 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) muhasebe uygulamalarında yol göstermesi açısından 

01.11.2010 tarihinde KOBGİ TFRS yayınlanmıştır. KOBİ TFRS’nin özellikli faaliyetler başlıklı 34. 

Bölümü’nde tarımsal faaliyetler ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır (Kıllı ve Hatunoğlu, 2016: 9).  

Ülkemizde uluslararası finansal raporlama standartlarının kabulü ve uygulanması ile birlikte 

muhasebenin tarım sektöründeki önemi de yazarların tarımsal faaliyetler muhasebesi alanına yönelik ilgisi 

de artış göstermiştir. 

Çalışmada 1998-2020 yılları arasında belirtilen veri tabanlarında yapılan tarama sonucunda tarımsal 

faaliyetler muhasebesi alanında 48 farklı dergide 83 adet makaleye ulaşılmıştır. En fazla makale yayımlayan 

dergi “Yaklaşım Dergisi” ile “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi” olduğu saptanmıştır. Toplamda 

45 makale çok yazarlı, 38 makale tek yazarlıdır.  Makalelerde ağırlıklı olarak incelenen konu Türkiye 
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Muhasebe Standardı (TMS) 41’dir. TMS kapsamında en fazla çalışma büyükbaş hayvancılık alanında 

yapılmıştır. Tarımsal faaliyetler muhasebesi alanında yayınlanan makalelerin %75 inin ampirik yöntemlerle 

hazırlandığı sonucuna varılmıştır. Makalelerde daha çok yerli kaynaklardan yararlanılmıştır. 

Ülkemizde tarımsal faaliyetler muhasebesi alanında yeterli sayıda çalışma yapılamamasının nedeni 

olarak vergi sistemi, dolayısıyla işletmelerden istenen verilerin elde edilememesi gösterilebilir. Bu 

çalışmayla ulusal yazında TFM alanı incelenerek araştırmacılara veri tabanı oluşturularak bütünsel bir bakış 

açısı da sağlanmıştır. Bibliyometrik araştırmalar arttıkça ilgili alanın gelişim durumunu görmenin yanında 

alandaki fırsatlar, tehditler, güçlü ve güçsüz yönlerde ortaya koyulabilecektir. Bu sayede araştırmacıların 

daha büyük veri setleri ile daha ayrıntılı analizler gerçekleştirmesi mümkün olabilecektir. Ayrıca gelecek 

çalışmalarda uluslararası düzende tarımsal faaliyetler muhasebesi alanında yayınlanan çalışmaların 

bibliyometrik yöntem kullanılarak incelenmesi ve Türkiye’de yayınlanan çalışmalarla karşılaştırılması 

alana büyük katkı sağlayacaktır. 
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GIDA FİYATLARI VE PETROL FİYATLARI İLİŞKİSİ: DİNAMİK KORELASYON VE 

NEDENSELLİK ANALİZİ 

 

Doç. Dr. Hasan Murat ERTUĞRUL  

ÖZET 

Gıda fiyatları hane halkı tüketim sepetinde yüksek payı nedeniyle hem sosyal hem de ekonomik açıdan 

önemlidir ve bu sebeple gıda fiyatlarını etkileyebilecek politikalar, politika yapıcıların son zamanlarda 

giderek daha fazla odaklandığı konulardan biri olmaktadır. Çalışmada DCC-GARCH modeli ile Granger 

ve Toda-Yamamoto nedensellik testleri kullanılarak dünya petrol ve gıda fiyatları arasındaki dinamik 

korelasyon ve nedensellik ilişkisi 1990/1-2020/1 dönemlerini kapsayan aylık veriler kullanılarak analiz 

edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda petrol ve gıda fiyatları arasında zaman içinde güçlü dinamik 

bir korelasyon olduğu gözlenmiş ve petrol fiyatlarından gıda fiyatlarına doğru tek yönlü bir nedensellik 

olduğu bulunmuştur. Sonuçlar gıda fiyatlarının istikrarı için petrol fiyatlarının önemini vurgulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Fiyatları, Petrol Fiyatları, DCC-GARCH, Nedensellik Analizi. 

JEL Kodları: C32, Q13, Q18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, murat.ertugrul@hmb.gov.tr, orcid.org/0000-0001-9822-4683 

mailto:murat.ertugrul@hmb.gov.tr


III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

258 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN FOOD PRICES AND OIL PRICES: AN ANALYSIS OF 

DYNAMIC CORRELATION AND CAUSALITY  

ABSTRACT 

Food prices are both socially and economically important due to its high share in the consumption 

basket of households and the policies, which have an impact on the food prices, are one of the issues that 

policymakers have been increasingly focusing on recently. In this study, the dynamic correlation and 

causality relationship between world oil and food prices is investigated by using DCC-GARCH model and 

Granger and Toda-Yamamoto causality tests employing monthly data covering 1990/1-2020/1 periods. The 

results indicate that there is strong dynamic correlation between oil and food prices over time and there is 

unidirectional causality from oil prices to food prices. The results underline the importance of oil prices for 

stability of the food prices. 

Keywords: Food Prices, Oil Prices, DCC-GARCH, Causality Analysis. 

JEL Codes: C32, Q13, Q18. 
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1. GİRİŞ 

Gıda fiyatları hane halkı tüketim sepetindeki yüksek payı nedeniyle hem sosyal hem de ekonomik 

açıdan önemlidir. Bu nedenle gıda fiyatlarını etkileyebilecek politikalar, politika yapıcıların son zamanlarda 

giderek daha fazla odaklandıkları konulardan biri olmaktadır. Literatür bir ülkede gıda fiyatlarının büyük 

ölçüde dalgalanması durumunda düşük gelirli hane halklarını sürecin ağır sonuçlarından korumak için 

hükümet müdahalesinin gerekli hale geldiğini göstermektedir (FAO, 2011). Ayrıca gıda fiyatlarındaki 

dalgalanmalar mevcut enflasyonun yanı sıra enflasyon beklentilerini de etkilenmektedir.  

Literatürde uluslararası gıda fiyatlarındaki artışların arkasındaki en önemli faktörler arasında yüksek 

enerji fiyatları, döviz kurları ve küresel ısınma sıralanmaktadır (Baffes ve Dennis, 2013; İslam ve Wong, 

2017). Baffes ve Dennis'in (2013) vurguladığı gibi enerji fiyatlarındaki artış enerji ile ilgili girdilerin 

maliyetinde artışa neden olabilmekte ve bu da yerli tarımsal ürün üretimini daha pahalı hale 

getirebilmektedir. Baffes ve Dennis (2013) son elli yılda gıda fiyatlarının uzun vadeli belirleyicilerini 

inceledikleri çalışmalarında gıda fiyatlarındaki artışların yarısından fazlasının artan ham petrol fiyatlarından 

kaynaklandığını göstermiştir. Petrol fiyatlarından sonra ürün stoku ve döviz kuru hareketleri diğer önemli 

faktörler olarak bulunmuştur. 

1990/1-2020/1 döneminde petrol ve gıda fiyatlarının gelişimi Şekil 1’de yer almaktadır.  

Şekil 1. Dünya Gıda Fiyatları ve Petrol Fiyatları Değişim Oranları 

 

Şekil 1 incelendiğinde, petrol fiyatlarının gıda fiyatlarına göre daha fazla oynaklık gösterdiği ve petrol 

fiyatlarındaki değişimlerin gıda fiyatlarınca takip edildiği göze çarpmaktadır.  
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Bu çalışmada, dünya gıda fiyatları ve petrol fiyatları arasındaki dinamik korelasyon ve nedensellik 

ilişkisi analiz edilmiştir. Dinamik korelasyon analizi için DCC-GARCH yöntemi, nedensellik analizi için 

Granger ve Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testleri kullanılmıştır.  

Çalışmada ikinci bölümde literatür taramasına yer verilmiş, üçüncü bölümde veri seti ve yöntem 

tanıtıldıktan sonra dördüncü bölümde analiz sonuçları açıklanmıştır. Sonuç bölümünde ise genel 

değerlendirme yapılmıştır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI  

Gıda fiyatları ve petrol fiyatları ilişkisine farklı ekonometrik yöntemler kullanarak odaklanan geniş 

bir literatür mevcuttur. Pal ve Mitra (2017) ham petrol ve dünya gıda fiyatları ilişkisini Toda-Yamamoto 

(1995) ve Wavelet tutarlılık nedensellik testleri kullanarak analiz etmişlerdir. Uzun vadede ham petrol fiyatı 

ile dünya gıda fiyatı arasında geçişkenlik bulmuşlardır. Cabrera ve Schulz (2016), DCC-GARCH ve çok 

değişkenli oynaklık modelleri kullanarak Almanya için enerji emtia fiyatları ile tarım ürünleri fiyatları 

arasındaki ilişkiyi analiz etmiş ve uzun vadede fiyatların birlikte hareket ettiğini belirlemişlerdir. 

Literatürde petrol ve gıda fiyatları ilişkisini Granger nedensellik testleri ile inceleyen çok sayıda 

çalışma vardır. Abdel ve Arshad (2008), Saghaian (2010), Esmaeili ve Shokoohi (2011), Papież ve Śmiech 

(2012), Udoh ve Egwaikhide (2012), Obadi ve Korcek (2014), Kapusuzoglu ve Karacaer (2015) Granger 

nedensellik testi kullanmış ve petrol fiyatlarından gıda fiyatlarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi 

bulmuşlardır.  

Nazlıoğlu ve Soytaş (2012), Pala (2013) ve Rezitis (2015) gıda ve petrol fiyatları arasındaki ilişkiyi 

panel nedensellik testleri kullanarak analiz etmişlerdir. Nazlıoğlu ve Soytaş (2012) petrol fiyatından gıda 

fiyatlarına tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit etmiş, Rezitis (2015) ve Pala (2013) ise çift yönlü nedensellik 

ilişkisi bulmuşlardır. Reboredo (2012) Copula modellerini kullanarak petrol fiyatı ile gıda fiyatı ilişkisini 

incelemiş ve petrol ve gıda fiyatları arasında nötr bir ilişki (zayıf bağımlılık) bulmuşlardır. Nazlıoğlu ve 

Soytaş (2011) ise Toda-Yamamoto nedensellik testi kullanarak Türkiye için tarım fiyatları ve petrol fiyatı 

ilişkisini incelemişler ve anlamlı bir nedensellik ilişkisi bulunmadığını sonucuna ulaşmışlardır. 

Petrol ve gıda fiyatları arasındaki ilişkiyi nedensellik analizi dışında yöntemlerle inceleyen 

çalışmalarda vardır. Petrol ve gıda fiyatları arasındaki ilişkiyi Chen vd. (2010) ARDL modeli ile, İbrahim 

(2015) ve Altıntaş (2016) NARDL modeli ile, Lucetto (2016) VAR modeli ile, Gohin ve Chantre (2010) ise 

hesaplanabilir genel denge modeli ile incelemişlerdir.  

3. VERİ VE YÖNTEM  
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Çalışmada dünya gıda fiyatları ve petrol fiyatları arasındaki dinamik korelasyon ve nedensellik 

ilişkisi analiz edilmeye çalışılmıştır. Uygulamalı analizde dünya gıda ve petrol fiyatları değişkenlerine 

ilişkin 1990/1-2020/1 dönemini kapsayan aylık veriler kullanılmıştır. Petrol fiyatları için Brent petrol 

fiyatları, dünya gıda fiyatları için ise FAO gıda fiyatları endeksi kullanılmıştır. Gıda fiyatları değişkeni FAO 

veri tabanından, Brent petrol fiyatları ise Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) veri tabanından temin edilmiştir. 

DCC-GARCH analizi ve nedensellik analizlerinde değişkenler doğal logaritmaları alınarak kullanılmıştır. 

Değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri Tablo 1’de sunulmaktadır.  

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler (1990/1-2020/1) 

 Log_Gıda Log_Petrol 

Ortalama 4.911 3.672 

Ortanca 4.828 3.708 

Maksimum 5.481 4.896 

Minimum 4.443 2.429 

Standart Sapma 0.292 0.633 

Eğiklik 0.273 0.043 

Basıklık 1.756 1.676 

Jarque-Bera 27.775 26.474 

Olasılık Değeri 0.000 0.000 

Gözlem Sayısı 361 361 

Notlar: Tablo değişkenler için özet istatistikleri göstermektedir. Log_Gıda ve Log_Petrol sırasıyla dünya gıda fiyat endeksinin ve 

petrol fiyatlarının doğal logaritmasını temsil etmektedir. 

Uygulamalı analizde önce değişkenlerin durağanlıkları geleneksel Ng-Perron (2001) ve yapısal 

kırılmayı dikkate alan Zivot-Andrews (1992) durağanlık testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Durağanlık 

analizinden sonra gıda fiyatları ve petrol fiyatları arasındaki korelasyon ilişkisi analiz edilmiştir. Önce statik 

korelasyon analizi ile örneklem döneminde değişkenler arasındaki korelasyon incelenmiş daha sonra DCC-

GARCH yöntemi kullanılarak değişkenler arasındaki zamana bağlı değişen dinamik korelasyonlar analiz 

edilmiştir. DCC-GARCH modeli ilk olarak Engle (2002) tarafından önerilen Bollerslev'in (1990) sabit 

koşullu korelasyon tahmin edicisinin genelleştirilmiş bir versiyonudur.  

DCC-GARCH modelinin çeşitli avantajları bulunmaktadır. Öncelikle DCC-GARCH modeli 

örneklem periyodu boyunca koşullu korelasyonlarda olası değişiklikleri tespit edebilmektedir. Böylece 

DCC-GARCH modeli ile iki değişken arasındaki zamana göre değişen dinamik korelasyon ilişkisini tespit 

etmek mümkün olmaktadır. Ayrıca DCC-GARCH modeli değişen varyans sorununu doğrudan dikkate 

almaktadır (Chiang ve diğerleri, 2007). Son olarak DCC-GARCH modeli GARCH tahmin edicilerinden 
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daha kesin tahminler üretmektedir (Tekin ve diğerleri, 2017). Caporin ve McAleer (2013) ise DCC-GARCH 

modellerinin ana model olarak kullanmasını eleştirmiş ve DCC-GARCH modelinin filtre veya tanısal 

kontrol olarak kullanılmasını önermişlerdir. 

Dinamik korelasyon analizinden sonra dünya gıda fiyatları ve petrol fiyatları arasındaki nedensellik 

ilişkisi analiz edilmiştir. Nedensellik analizi için Granger nedensellik testi ve Toda-Yamamoto (1995) 

nedensellik testi kullanılmıştır. Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi, geleneksel Granger nedensellik 

testlerinden daha üstün özelliklere sahiptir. Toda-Yamamoto (1995) testinde incelenen değişkenlerin 

entegrasyon derecesi (I(0) ya da I(1) olması) önemli değildir. Toda-Yamamoto testinde değişkenlerin farkını 

almaya gerek yoktur ve böylece bilgi kaybı önlenmektedir. Toda-Yamamoto testi uygulamasında 

değişkenler kullanılarak tahmin edilen VAR(k) modeli, değişkenlerin maksimum entegrasyon derecesi 

eklenerek (dmax) genişletilir ve böylece VAR (k+dmax) modeli tahmin edilir. Tahmin edilen VAR (k+dmax) 

modelinde ilk k değişken için katsayı testi yapılarak nedensellik ilişkisi olup olmadığı incelenmektedir. 

(Nazlıoğlu ve Soytaş, 2011). 

4. AMPİRİK SONUÇLAR 

Uygulamalı analizde önce değişkenlerin durağanlık özellikleri geleneksel Ng-Perron(2001) ve 

yapısal kırılmayı dikkate alan Zivot-Andrews (1992) durağanlık testleri kullanılarak incelenmiştir. Petrol 

ve gıda fiyatları değişkenleri hem geleneksel Ng-Perron (2001) hem de yapısal kırılmayı dikkate alan Zivot-

Andrews (1992) testlerine göre I(1) bulunmuştur1.  

Durağanlık analizinden sonra değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisi analiz edilmiştir. Petrol ve 

gıda fiyatları arasındaki hem statik korelasyon hem de DCC-GARCH yöntemi kullanılarak dinamik 

korelasyonlar incelenmiştir. Petrol ve gıda fiyatları arasında örneklem dönemindeki statik korelasyon 

katsayısı Tablo 2’de sunulmaktadır.  

Tablo 2. Statik Korelasyon Katsayıları 

  GIDA PETROL 

GIDA 1.000 0.827 

PETROL 0.827 1.000 

Tablo 2’den görüleceği üzere, gıda fiyatları ve petrol fiyatları arasında örneklem döneminde ortalama 

korelasyon katsayısı 0.827 bulunmuştur. Statik korelasyon ilişkisinden sonra gıda ve petrol fiyatları 

arasındaki dinamik korelasyon ilişkisi DCC-GARCH yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Petrol ve gıda 

 
1 Durağanlık testi sonuçları paylaşılmamış olup yazarlardan temin edilebilir. 
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fiyatları arasındaki örneklem dönemindeki zamana göre değişen korelasyon katsayıları Şekil 2’de 

sunulmaktadır.  

Şekil 2. Petrol ve Gıda Fiyatları Arasında Dinamik Korelasyon Katsayıları 

 

Şekil 2’deki dinamik korelasyon katsayıları incelendiğinde örneklem döneminde çoğunlukla pozitif 

ve güçlü bir korelasyon olduğu görülmektedir. Ancak belli alt dönemlerde petrol ve gıda fiyatları arasındaki 

korelasyonun yine kuvvetli ancak negatif değerlere döndüğü gözlenmektedir. Dinamik korelasyonların 

kuvvetli ve negatif olduğu alt dönemler 1994/11-1998/6 dönemi, 2004/4-2005/3 dönemi, 2009/1-2009/5 

dönemi (küresel finansal kriz dönemi), 2015/9-2017/1 ve 2017/6-2017/10 dönemleridir. Korelasyon 

katsayısının azaldığı dönemler genellikle petrol fiyatlarında oynaklık gözlenen dönemlere denk 

gelmektedir.  

Korelasyon analizinden sonra gıda ve petrol fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisi Granger 

nedensellik testi ve Toda-Yamamoto nedensellik testleri kullanılarak incelenmiştir. Nedensellik testi 

sonuçları Tablo 3’te sunulmaktadır.  
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Tablo 3. Nedensellik Testi Sonuçları 

Granger Nedensellik Testi 

Nedenselliğin Yönü F İstatistiği Olasılık Değeri Sonuç 

Petrol Fiyatlarından Gıda Fiyatlarına 7.232 0.007 Nedensellik Var 

Gıda Fiyatlarından Petrol Fiyatlarına 0.051 0.820 Nedensellik Yok 

Toda-Yamamoto (1995) Nedensellik Testi 

Petrol Fiyatlarından Gıda Fiyatlarına 4.995 0.009 Nedensellik Var 

Gıda Fiyatlarından Petrol Fiyatlarına 0.182 0.832 Nedensellik Yok 

Tablo 3’ten görülebileceği gibi gerek Granger gerekse Toda-Yamamoto nedensellik testleri petrol 

fiyatlarından gıda fiyatlarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. Bu bulgular 

benzer yöntemleri kullanan Pal ve Mitra (2017), Cabrera ve Schulz (2016), Nazlıoğlu ve Soytaş (2012) 

çalışmalarının ulaştığı sonuçlarla uyumludur. 

5. SONUÇ 

Çalışmada dünya gıda ve petrol fiyatları arasındaki dinamik korelasyon ve nedensellik ilişkisi 1990/1-

2020/1 dönemine ait aylık veriler kullanılarak incelenmiştir. Uygulamalı analizde önce gıda ve petrol fiyatı 

değişkenlerinin durağanlık özellikleri geleneksel Ng-Perron (2001) ve yapısal kırılmayı dikkate alan Zivot-

Andrews (1992) testleri kullanılarak incelenmiş ve her iki değişken de I(1) bulunmuştur.  

Durağanlık analizinden sonra petrol ve gıda fiyatları arasındaki korelasyon ilişkisi incelenmiştir. 

Önce değişkenler arasında örneklem döneminde statik korelasyon ilişkisi incelenmiş ve değişkenler 

arasındaki ortalama korelasyon katsayısı 0.827 bulunmuştur. Statik korelasyon ilişkisinden sonra gıda ve 

petrol fiyatları arasındaki dinamik korelasyon ilişkisi DCC-GARCH yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 

DCC-GARCH yöntemi kullanılarak elde edilen dinamik korelasyon katsayıları incelendiğinde örneklem 

döneminde çoğunlukla pozitif ve güçlü bir korelasyon olduğu görülmektedir. Ancak genellikle petrol 

fiyatlarında oynaklık gözlenen dönemlere denk gelen 1994/11-1998/6, 2004/4-2005/3, 2009/1-2009/5 

(küresel finansal kriz dönemi), 2015/9-2017/1 ve 2017/6-2017/10 alt dönemlerinde, petrol ve gıda fiyatları 

arasındaki korelasyonun yine kuvvetli ancak negatif değerlere döndüğü gözlenmektedir.  

Korelasyon analizinden sonra gıda ve petrol fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisi Granger 

nedensellik testi ve Toda-Yamamoto nedensellik testleri kullanılarak incelenmiştir. Hem Granger hem de 
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Toda-Yamamoto nedensellik testleri petrol fiyatlarından gıda fiyatlarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi 

olduğunu göstermektedir. Ulaşılan sonuçlar benzer yöntemleri kullanan çalışmalarla (Pal ve Mitra, 2017; 

Cabrera ve Schulz, 2016; Nazlıoğlu ve Soytaş, 2012) uyumludur. 

Çalışmanın bulgularına göre gıda ve petrol fiyatları arasında güçlü bir korelasyon ilişkisi bulunmuş 

ve nedenselliğin petrol fiyatlarından gıda fiyatlarına doğru olduğu gözlenmiştir. Sonuçlar önemli politika 

önermeleri sağlamaktadır. Gıda fiyatları politika yapıcılar, üreticiler ve hane halkı için son derece önemli 

olup, gıda fiyatlarının seviyesinin veya oynaklığının artması düşük gelirli hane halklarının tüketim 

sepetindeki göreli önemi nedeniyle sadece hane halklarına değil ayrıca belirsizlikler nedeniyle tarımsal 

üreticilerin üretim planlarında da ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Bu nedenle gıda fiyatlarının istikrarı, 

hane halkları, üreticiler ve politika yapıcılar için son derece önemlidir. Çalışma gıda fiyatlarının istikrarı 

için petrol fiyatlarının istikrarlı olmasının önemini ortaya koymaktadır. Gelecek çalışmalar için petrol ve 

gıda fiyatları arasındaki dinamik regresyon ilişkisinin de ortaya konmasının önemli olduğu düşünülmektir.  
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“YOLUNUZ AÇIK OLSUN BONNIE VE CLYDE!”: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE 

BÜYÜK BUHRAN YILLARI VE SUÇLULARIN İDOLLEŞTİRİLMESİ 

 

                Dr. Öğr. Üyesi Bilgen AYDIN SEVİM 

                Doç. Dr. Seçkin SEVİM** 

ÖZET 

1920’li yıllar, ABD ekonomisinin şahlandığı bir dönem olur. “Kükreyen yirmiler”de ekonomik 

büyümenin yarattığı tüketim çılgınlığı bir trajedi ile sonuçlanır. “Kara Perşembe” olarak da bilinen 24 

Ekim 1929 günü New York Borsası’nda hisse senetlerinin değerinin dramatik düşüşüyle başlayan ekonomik 

kriz kısa sürede ABD’yi etkisi altına alır. Tüm dünyaya yayılan 1929 Ekonomik Krizi (Büyük Buhran), 

kapitalist sistemin en büyük krizlerinden birine dönüşür. Franklin D. Roosevelt’in (1882-1945) New Deal 

politikalarına rağmen krizin etkisi yaklaşık on yıl sürer. Buhran yıllarında sahneye çıkan Bonnie Parker 

(1910-1934) ve Clyde Barrow (1909-1934), bir soygun ve cinayet serisinin aktörleri hâline gelir. Bu 

çalışmada, gerçek hikâyeye dayanan Bonnie and Clyde (1967) ile The Highwayman (2019) filmleri 

niteliksel bir perspektifle amaçlı örneklem kapsamında seçilmiştir. Doküman olarak incelenen bu filmler 

aracılığıyla ABD’de Büyük Buhran’ın yarattığı psikolojinin suçluların idolleştirilmesindeki etkilerinin 

tartışılması amaçlanmıştır. Hukuk ve adalet kavramlarının ciddi bir erozyona uğradığı bu dönemde basının 

da katkısıyla suçluların idolleştirilmesi sisteme yönelik bir protestoya dönüşmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Kükreyen Yirmiler, Kara Perşembe, 1929 Ekonomik Krizi, Büyük Buhran, Bonnie ve 

Clyde, Suçlu, İdolleştirme. 
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“GO, BONNIE AND CLYDE, GO!”: THE GREAT DEPRESSION YEARS IN THE UNITED 

STATES OF AMERICA AND THE IDOLIZATION OF CRIMINALS 

ABSTRACT 

The 1920s become a period in which the US economy raged. The consumption frenzy of economic 

growth in “the roaring twenties” results in a tragedy. The economic crisis, which started with the dramatic 

decline in the value of stocks in New York Stock Exchange on October 24, 1929, also known as “Black 

Thursday”, soon takes the USA under its influence. The 1929 Economic Crisis (The Great Depression), 

which spread all over the world, turns into one of the biggest crises of the capitalist system. Despite the 

New Deal policies of Franklin D. Roosevelt (1882-1945), the impact of the crisis lasts for about ten years. 

Taking the stage in the Depression years, Bonnie Parker (1910-1934) and Clyde Barrow (1909-1934) 

become actors in a series of robberies and murders. In this study, Bonnie and Clyde (1967) and The 

Highwayman (2019) films based on the true story were selected as a purposeful sample with a qualitative 

perspective. It is aimed to discuss the effects of the psychology created by the Great Depression in the USA 

on the idolizing criminals through these films, which are examined as documents. Idolizing criminals with 

the contribution of the press has turned into a protest against the system in this period when the concepts 

of law and justice suffered serious erosion. 

Keywords: The Roaring Twenties, Black Thursday, The 1929 Economic Crisis, The Great Depression, 

Bonnie and Clyde, Guilty, Idolization. 

JEL Codes: L82, N12, N32. 
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1.GİRİŞ 

Birinci Dünya Savaşı’nın (1914-1918) yalnızca kaybedenler için değil, kazananlar için de ağır 

ekonomik sonuçları olur. Avrupa ekonomisinin gerileyişi Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) küresel 

rekabette avantajlı bir duruma getirir. 1920’li yıllar, ABD ekonomisinin şahlandığı bir dönem olur. Hem 

üretim hem de tüketimde geçmişle kıyas edilemeyecek bir artış yaşanır. ABD, tam bir “laissez faire laissez 

passer” (bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler) dönemi yaşar. Refah düzeyinin hızla yükselmesi özellikle 

şehirlerde yaşayan orta sınıfın hayat standartlarını değiştirir. Elektrikli ev aletleri, radyo alıcıları ve 

otomobiller gündelik hayatın bir parçası hâline gelir. Ekonomik büyümenin yarattığı tüketim çılgınlığı, tıpkı 

F. Scott Fitzgerald’ın (2016) Muhteşem Gatsby romanında olduğu gibi bir trajedi ile sonuçlanır. “Kara 

Perşembe” olarak da bilinen 24 Ekim 1929 günü New York Borsası’nda hisse senetlerinin değerinin 

dramatik düşüşüyle başlayan ekonomik kriz kısa sürede ABD’yi etkisi altına alır. Domino etkisiyle tüm 

dünyaya yayılan 1929 Ekonomik Krizi (Büyük Buhran), kapitalist sistemin en büyük krizlerinden birine 

dönüşür. Şehirlerdeki dar gelirli nüfus; işsizlik, sefalet ve açlığa mahkûm olur. Tarımsal üretim yapan 

nüfusun önemli bir kısmı evlerini ve çiftliklerini kaybeder. Kendi ülkelerinde kamp kamp gezerek 

hayatlarını sürdürmeye çalışan mültecilere dönüşürler. Liberalizmin yarattığı ideolojik körlük nedeniyle 

devletin krize müdahalesi gecikir. 1933’te iktidara gelen Franklin D. Roosevelt’in (1882-1945) New Deal 

politikalarına rağmen krizin etkisi yaklaşık on yıl sürer. ABD’de krizin ağır ekonomik, toplumsal, siyasal 

ve psikolojik bedellerini ödemek zorunda kalan kuşak “kayıp kuşak” olarak isimlendirilir. Buhran yılları, 

liberal ekonominin gözden düştüğü ve ciddi biçimde sorgulandığı bir dönem olur. Amerikan halkı, 

siyasetçileri ve bankaları yaşanan trajedinin sorumlusu olarak kabul eder. Buhran yıllarının kaotik 

ortamında sahneye çıkan Bonnie Parker (1910-1934) ve Clyde Barrow (1909-1934), gündemi uzun süre 

işgal eden bir soygun ve cinayet serisinin aktörleri hâline gelir. Bu çalışmada, gerçek hikâyeye dayanan 

Bonnie and Clyde (1967) ile The Highwayman (2019) filmleri niteliksel bir perspektifle amaçlı örneklem 

kapsamında seçilmiştir. Doküman olarak incelenen bu filmler aracılığıyla ABD’de 1929 Ekonomik 

Krizi’nin yarattığı psikolojinin suçluların idolleştirilmesindeki etkilerinin tartışılması amaçlanmıştır. Bu 

çerçevede cevabı aranan sorular şunlardır: 

1. 1929 Ekonomik Krizi, Amerikan toplumunu ekonomik, sosyal, siyasal ve psikolojik olarak nasıl 

etkilemiştir? 

2. Büyük Buhran, Amerikan toplumunun hukuk ve adalet kavramlarına bakışını nasıl 

değiştirmiştir? 

3. Buhran yıllarında Bonnie Parker ve Clyde Barrow nasıl idolleştirilmiştir? 
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4. Bonnie ve Clyde’ın idolleştirilmesinde basının nasıl bir rolü olmuştur? 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

2.1. “Kükreyen Yirmiler”: ABD’de Hızlı Ekonomik Büyüme ve Değişen Yaşam Tarzı 

Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sonrasında toparlanmakta zorluk çeken Avrupa ekonomilerinin 

rekabet gücü zayıflar. Savaş, Amerikan ekonomisinin büyümesine ivme kazandırırken İngiltere ve Fransa 

gibi büyük sömürgeci güçlerin ekonomilerini geriletir. ABD, Birinci Dünya Savaşı öncesinde kredi alan bir 

ülkeyken savaştan sonra kredi veren bir ülke konumuna yükselir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya 

çıkan bu yeni konjonktür ülke içindeki iyimserlikle birleşince “kükreyen yirmiler” olarak adlandırılan bir 

döneme girilir. Rodney P. Carlisle (2009: 45). Kükreyen Yirmiler başlıklı çalışmasında, “laissez faire” 

(bırakınız yapsınlar) yaklaşımını benimseyen Warren G. Harding’in (1863-1923) başkan olarak 

seçilmesinin savaşın yol açtığı hayal kırıklığına bir tepki olduğunu ifade eder. Allan Nevins ve Henry Steele 

Commager (2005: 384), ABD Tarihi adlı çalışmalarında Woodrow Wilson (1856-1924) idealizminden bıkan 

ve savaş sonrasında hayal kırıklığı yaşayan Amerikalıların “para kazanma ve harcama sevdası”na 

kapıldıklarına dikkat çeker. Bu dönem, mühendislerin yanı sıra borsa simsarları, satıcılar ve film 

yıldızlarının gözde olduğu yıllardır (385). Artan nüfusa oranlandığında servet dağılımı adil olmasa da “her 

tencerede bir tavuk ve her garajda iki otomobil2” sloganı yeni dönemi tanımlar hâle gelir (385).  

Tom Streissguth (2007: x), 1920'lerin, üç cumhuriyetçi başkanın yumuşak ve öngörülebilir liderliği 

altında ilerlediğini dile getirir: Warren G. Harding (1921-1923), Calvin Coolidge (1923-1929) ve Herbert 

C. Hoover (1929-1933). Streissguth’un (2007) vurguladığı gibi, 1920’ler, demografik değişimlerin 

yaşandığı bir dönem olur. ABD’de 1920 Nüfus Sayımı’na göre, ilk kez nüfusun yarısından fazlası şehirlerde 

yaşamaya başlar; işçiler ve yöneticiler, mavi yakalı ve beyaz yakalı gibi sosyal bölünmeler ortaya çıkar (xi). 

Savaştan önceki dünyanın felsefesini geride bırakan yeni bir yaşam tarzı galip gelir (xi).  

Yeni dönemde büyüyen şehirler ve hızlanan teknoloji sosyal gelişmenin belirleyici unsurları olur 

(Nevins ve Commager, 2005: 386). Şehirlerdeki büyük gökdelenlerin inşaatına hızla devam edilir. 

1920’lerin New York’undaki bu gökdelenler Fritz Lang’in yönettiği Metropolis (1927) filmine ilham verir. 

Şehirlerin elektrikle aydınlanmaya başlaması ve elektrikli ev aletleri yaşam standartlarını değiştirir. Telgraf, 

gazete ve radyo alıcıları, toplumun gündelik olaylardan haberdar olmasını sağlar. Sinema, 1920'lerde henüz 

genç ve gelişmekte olan bir kitle iletişim aracı olarak öne çıkar (Carlisle, 2009: 37). Bu dönemde film 

yıldızları da yaşam tarzlarıyla rol model olmaya başlamıştır. Zengin olma hayali kuran sıradan insanlar, 

 
2Bu slogan, Herbert C. Hoover’ın 1928 yılındaki seçim kampanyasında kullanılmıştır. 
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Charlie Chaplin ve Groucho Marx gibi film yıldızlarının borsada hangi hisse senetlerine yatırım yaptıklarını 

takip etmiştir (1929 Stock Market Crash and the Great Depression, 2009).  

1920’li yıllarda tüketicilere ulaşmak ve yüksek kâr elde etmek için geliştirilen yeni stratejilerden biri, 

tüketicileri markaların hayatlarındaki önemi konusunda ikna etmek olur (Carlisle, 2009: 33). Kükreyen 

yirmilerdeki tüketici devrimiyle birlikte bir bilim olma yoluna giren reklamcılık alanında, davranışçı John 

B. Watson (1878–1958) ve psikiyatrist Sigmund Freud’un (1856–1939) fikirlerinden yararlanılır (33). ABD 

Başkanı Calvin Coolidge (1872–1933), 1926 yılında Amerikan Reklam Ajansları Birliği'ne hitaben yaptığı 

konuşmada reklamın “insanlığın yeniden canlanması ve kurtarılması” için gerekli olduğunu ve “ticaretin 

manevi yönü”ne hizmet ettiğini ilan eder (33).  

1920’li yıllarda ABD’de büyük bir üretim ve tüketim patlaması yaşanır. Selwyn Parker (2017: 336-

337), Büyük Çöküş başlıklı çalışmasında, yirmilerdeki şahlanmanın ticari açıdan olduğu kadar tüketici 

borçlanması açısından da rekor bir düzeye ulaştığına dikkat çeker. Hisse senedi yatırımlarından emlaka, 

motorlu taşıtlardan radyoya kadar akla gelebilecek her şey için kredi alınabilen bu dönemde taksitlendirme 

planı uygulanarak “şimdi al sonra öde” prensibi yaygınlaşır (337). Parker (2017: 13), birtakım saf 

yatırımcıların yüklü borçlar altına girdiği bu dönemin özelliklerini “hile”, “açgözlülük” ve “akılsızca bir 

taşkınlık” olarak tanımlar. Nitekim bu dönemde Saturday Evening Post gazetesinde yayımlanan bir ninnide 

hisse senetlerine gösterilen abartılı ilgi alaya alınır: “Haydi sus bebeğim, babaannen sana biraz daha hisse 

aldı / Baban borsada spekülatörlerle oyuna daldı / Annen tüyolara uygun alım yapıyor, kaybetmesi mümkün 

değil / Bebeğimin pek yanında yeni ayakkabıları gelir” (13).  

Parker (2017: 10), 1920’lerin psikolojisini yansıtan en önemli ikonlardan birinin otomobil olduğunu 

vurgular. Taylorist ve Fordist üretim sayesinde fiyatları ucuzlayan otomobillerin sayısı 1920’li yıllar 

boyunca sürekli artar. Amerikalılar 1929’a gelindiğinde kredi imkânlarını da kullanarak ortalama 876 dolara 

yaklaşık 4,5 milyon binek otomobil satın almışlardır (10). Ford’un Model A, General Motor’un Chevrolet 

ve Durant Motor’un Star gibi ucuz modelleri en çok tercih edilenler arasındadır (10). 1920’de kullanımda 

yaklaşık dokuz milyon otomobil varken bu sayı on yıl içinde üç kat artar (Nevins ve Commager, 2005: 387). 

Otomobil hayatı hızlandırır ve gençler için yeni bir özgürlük alanı yaratır (387).  

F. Scott Fitzgerald (2016), Muhteşem Gatsby’de 1920’li yıllardaki Amerikan toplumunun süratli 

otomobiller, caz müziği ve çılgın partilerle cezbeye kapılmış ruh hâlini gözler önüne serer. Alt sınıflardan 

gelen Gatsby’nin üst sınıftan zengin bir kadın olan Daisy’ye duyduğu aşk bir trajediyle sonuçlanır. 

Fitzgerald, tüketim çılgınlığının arkasındaki yozlaşmaya dikkat çeker ve henüz her şey yolunda giderken 

Amerikan rüyasının eleştirisini yapar. Fermâ Lekesizalın (2013), Modern, Narsist ve Yaralı başlıklı ufuk 

açıcı çalışmasında Fitzgerald’ın yanı sıra Hemingway’in eserlerinde örnekleri görülen bir toplumsal 
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dönüşüme dikkat çeker. Söz konusu dönüşüm, “kayıp kuşak” kavramının doğuşunu anlamak için de oldukça 

önemlidir: “Onlar, sınırsız bencillik, piyasa ve tüketim çılgınlığı ile tatmin edilemeyen ihtiras arasındaki 

çatışmanın yarattığı bunalımı o kadar etkili dile getirmişlerdir ki, romanlarında inşa ettikleri öznelliklerden 

esinlenilerek bir dönemin kadın ve erkeklerine ‘kayıp kuşak’ denmiştir” (25).  

Carlisle (2009: 7), 1920’lere damgasını vuran refah koşullarının Amerikan toplumunun aile yapısında 

köklü değişikliklere yol açtığına dikkat çeker. Yükselen refah sayesinde geçim derdi hayatın tek gayesi 

olmaktan çıkmış; çiftler birbirlerinin varlığından zevk almaya ve çocuklarını yaşamı zenginleştiren 

duygusal bir hazine olarak görmeye başlamışlardır (7). Sinema, radyo, otomobil, gazete ve reklamcılığın 

şekillendirdiği şehirlerdeki yeni yaşam tarzı giderek taşraya da sirayet etmiştir (Nevins ve Commager, 2005: 

386). Geleceğe dair büyük beklentiler yaratan bu refah yıllarını büyük bir kriz sona erdirir.  

2.2. “Kara Perşembe”: New York Borsası’nın Çöküşü 

ABD’de cumhuriyetçilerle demokratlar arasındaki seçim yarışının tüm hızıyla sürdüğü 1928 yılında, 

yaklaşık bir yıl sonra yaşanacak krize dair hiçbir endişe dile getirilmez. Selwyn Parker (2017), başta ABD 

olmak üzere dünyayı ekonomik buhrana sürükleyen süreci analiz ettiği Büyük Çöküş adlı çalışmasında, 

seçim yarışına giren adayların seçmenlere iyimserlik aşıladıklarına vurgu yapar. Herbert C. Hoover’ın rakibi 

Al Smith’in seçim kampanyasını yöneten kişinin John J. Raskob olması manidardır. “Herkes Zengin 

Olmalı” makalesinin yazarı olan Rascob, tüm Amerikan halkına zenginlik vadeder (15).  

Nevins ve Commager (2005: 388), Hoover’ın başkanlığı oldukça elverişli koşullarda devraldığını ve 

toplumun hiçbir dönemde bu kadar müreffeh görünmediğini ifade eder. Hisse senetlerinin öngörülenden 

daha fazla yükseldiği bu dönemde borsaya yatırılan para gözü doymaz sermayedarlar tarafından kapışılır 

(388). Fabrikalar tüketimin artan hızına cevap veremez (388). Başkan Hoover, “Amerika’da bizler, 

yoksulluğa karşı nihaî zafere şimdiye kadar herhangi bir ulusun tarihinde olduğundan daha çok yaklaşmış 

bulunuyoruz” sözleriyle ülkesinin içinde bulunduğu “yeniçağ”dan övünerek söz eder (388-389). Hoover’ın 

bu açıklamasından yaklaşık bir yıl sonra kapitalizmin en büyük krizi patlak verir. Yıllardır sürekli yükselen 

hisse senetlerinin değeri bir gün içinde dramatik biçimde düşer. New York Borsası’nın çöküşüyle birlikte 

büyük bir güven krizi ortaya çıkar. Nevins ve Commager (2005: 389), 29 Ekim Perşembe günü New York 

Borsası’nda yaşanan felaketi şu sözlerle özetler:  

American Telephone and Telgraph, General Electric ve General Motors gibi sağlam hisseler bir hafta 

içinde yüzde iki yüze kadar kayba uğradı. Ay sonuna kadar hisse sahipleri kâğıt üzerinde on beş milyar 

dolardan fazla zarar ettiler. Yıl sonuna kadar her çeşit hisseden çekilen miktar, kırk milyar dolar gibi akıl 
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almaz bir toplama ulaştı. Paralarını işe yatırmış milyonlarca insan yaşamı boyunca biriktirdiği tasarrufları 

kaybetti.  

1929 Ekonomik Krizi’ni yaratan güvensizliğin nasıl oluştuğu hâlâ gizemini korumaktadır. Bu kriz, 

yol açtığı yoksulluk ve trajedi açısından ABD tarihindeki en derin kriz olarak kabul edilir (Nevins ve 

Commager, 2005: 390). On binlerce kişinin Wall Street’teki New York Borsası önünde toplanması, yaşanan 

sosyal patlamanın habercisi olur (1929 Stock Market Crash and the Great Depression, 2009). Dönemin 

borsa otoritesi olarak kabul edilen Profesör Roger Babson, fiyatların sürekli yükseldiği hisse senedi 

piyasasında yaşanabilecek çöküşe dair kriz öncesinde birtakım öngörülerde bulunmuştur (Parker, 2017: 20). 

Ne var ki Babson ve onun gibi düşünenlerin uyarıları ciddiye alınmamıştır. Başkan Hoover, yaşanan 

ekonomik felakete müdahale etmek için gereken politik cesareti gösterememiştir. Öncelikle Wall Street’teki 

finansal oligarşiyi karşısına almaktan ve iktidarını kaybetmekten çekinmiştir (1929 Stock Market Crash and 

the Great Depression, 2009). Tıpkı 1921 yılında yaşanan ekonomik resesyonda olduğu gibi piyasanın 

“görünmez eli”nin işleri yoluna koyacağı, devletin ekonomiye müdahalesinin yanlış ve yersiz olacağı 

görüşünü savunmuştur. Hoover, “[b]ir millet olarak, halkımızdan gerçek ihtiyaç içinde bulunanları, soğuk 

ve açlıktan korumak görevimizdir” söylemiyle depresyonu küçümseyen bir tavır sergilemiştir (Nevins ve 

Commager, 2005: 390).  

Ekonominin kendi kanunlarıyla işleri yoluna sokacağına duyulan güven, krizi büyük bir buhrana 

çevirir. Phil Thornton (2019: 95-96), Büyük Ekonomistler adlı çalışmasında buhran yıllarının kendi hâline 

bırakılan piyasalarda bir iyileşme olmayacağının anlaşıldığı bir dönem olduğunun altını çizer. Liberalizmin 

yarattığı ideolojik körlük nedeniyle kamu otoritesi 1929’dan 1932’ye kadar üç yıl boyunca olup bitenlere 

seyirci kalır. Devletin krize müdahalede geç kalması sorunu daha da derinleştirir. Ekonomik kriz, büyük 

şehirlerden kırsal kesimlere kadar tüm ülkeye yayılır. New York Central Park’ta derme çatma kulübelerde 

sefalet koşullarında yaşayan kriz mağdurları kendilerini “Hoover halkı”, yaşadıkları yeri de “Hoover şehri” 

olarak isimlendirirler (1929 Stock Market Crash and the Great Depression, 2009).  

2.3. Liberalizmin Tahribatı: Ekonomik Krizin Domino Etkisi 

Eric Hobsbawm (1996: 112), Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991: Aşırılıklar Çağı başlıklı çalışmasında tarihe 

“Kara Perşembe” olarak geçen bu krizin derin etkisini devrimcilerin dahi beklemediğini ve dünya 

ekonomisinin de bir tür domino etkisiyle kısır döngüye sürüklendiğini vurgular. Hobsbawm (1996: 115), 

yaşanan ekonomik krizin etkilerini tek bir cümleyle özetler: “Büyük Çöküş ekonomik liberalizmi yarım 

yüzyıl için tahrip etti”. İki savaş arası dönemde Avrupa ülkeleri aşırı sağa ya da sola savruldu: “Bu ekonomik 

kriz olmasaydı kesinlikle Hitler olmayacaktı. Neredeyse kesinlikle Roosevelt olmayacaktı. Büyük bir 

ihtimalle Sovyet sistemi ciddi bir ekonomik rakip ve dünya kapitalizmine bir alternatif olarak 
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görülmeyecekti” (Hobsbawm, 1996: 106). Citlali Rovirosa-Madrazo da Zygmunt Bauman’ın (2019: 7) 

Borçlu Zamanlarda Yaşamak adlı çalışmasında borsa krizinin harekete geçirdiği sarsıntının dünyayı 

kutuplaşmaya götüren politik sistemler yarattığına vurgu yapar. Mark Mazower (2008) ise, Karanlık Kıta: 

Avrupa’nın 20. Yüzyılı adlı kitabında “kapitalizmin krizi”ni romancı Sholem Asch’ten ödünç aldığı bir 

ifadeyle anlatmaya girişir: “[S]anki birisi dünyayı kapmış ve muazzam bir kargaşa oluşana kadar sarsmıştı” 

(121). Bu nedenle Mazower’ın dönemin ekonomisi için tercih ettiği kavram “kaos”tur (121).  

Hobsbawm (1996: 115), 1929-1932 yılları arasında dünya ticaretinin %60 oranında azaldığını dile 

getirir. ABD’de ithalat ve ihracat 1929 ile 1932 arasında %70 oranında düşer (119). Otomobil üretimi 

1929’dan 1931’e kadar yarı yarıya azalır (122). 1933 yılına gelindiğinde konut ipoteklerinin neredeyse 

yarısının ödemesi zamanında yapılmaz. Kredi imkânlarını kullanarak mal sahibi olanlar ellerindekini 

kaybeder (122). 1 milyar 400 milyon dolarlık kişisel borcun yarısı, 1920’li yılların sembollerinden birine 

dönüşen otomobil alıcılarına aittir (122).  

Mazower (2008), yaşanan krizi “piyasaya dayalı kapitalizm”in çöküşü olarak nitelendirir: Kapanan 

bankaların yarattığı kaos ortamında iflaslar yaşanır, üretim düşer, çalışma süreleri azalır ve işsizlik 

kuyrukları olur. Uluslararası ticaret çökerken tarımsal ürünlerin fiyatları da hızla düşer; çiftçiler borç 

batağına sürüklenir. Bir yandan şehirlerde binlerce insan açlık çekerken bir yandan da kırsal kesimde sürekli 

düşen fiyatlar yüzünden çiftçiler gıda stoklarını imha ederek fiyatları yükseltmeye çalışır (130).  

ABD’de 1920’lerdeki ekonomik şahlanma tarım sektörü için geçerli değildir. Tarım ürünlerinin 

fiyatlarındaki düşüş, tarımsal üretim yapan kesimin gelirlerinin azalmasına yol açmıştır (Nevins ve 

Commager, 2005, s. 383). Krizden önce zaten zor durumda olan çiftçilerin ekonomik durumu krizden sonra 

daha da kötüleşmiştir. Dakota’dan Teksas ve New Mexico’ya kadar uzanan coğrafyada yaşayanlar için 

yoksulluk iyice derinleşmiş ve göçler başlamıştır (Parker, 2017: 268). 1929’dan 1933’e kadar geçen süreçte 

yaşananlar, çiftçilerin sisteme karşı yoğun bir nefret duygusu geliştirmesine yol açmıştır (267). Franklin D. 

Roosevelt’in göreve gelir gelmez aldığı tedbirler daha çok krizin şehirlerdeki etkisini azaltmaya yönelik 

olmuştur. Çiftçilerin şartları ise uzun bir süre iyileştirilememiştir. 1933 yılında Kuzeydoğu Nebraska ve 

Madison Country’de borçlarını ödeyemedikleri için bankalar tarafından mülklerine el konulmuş çiftçiler, 

hacizlerinin dondurulması için belediye binasına yürümüşlerdir (267). İpotek edilen çiftliklerin açık artırma 

ile satılmalarını sabote etmek için eylemlere girişilmiştir (267). “Kükreyen yirmiler”deki “iyimserlik”, 

yerini “günlük ekmek ve yiyeceğe sahip olma” konusundaki güvensizliğe bırakmıştır (278). Buhran 

yıllarının ağır koşullarında New Deal politikalarını hayata geçiren ve cesur söylemleri ile bilinen 

Roosevelt’in “korkmamız gereken tek şey korkunun kendisidir” ifadesi ortalama bir Amerikalı için ilham 
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verici olmuştur (276-277). Büyük Buhran’ın etkileri tam anlamıyla ortadan kalkmadan İkinci Dünya Savaşı 

(1939-1945) başlamıştır.  

3. YÖNTEM 

Bu çalışmada, gerçek olaylara dayanan Bonnie and Clyde (1967) ile The Highwayman (2019) filmleri 

niteliksel bir perspektifle amaçlı örneklem kapsamında seçilmiştir. Doküman incelemesine konu olan bu iki 

filmin seçilmesindeki başlıca kriter, Büyük Buhran’ın yarattığı ekonomik, toplumsal, siyasal ve psikolojik 

koşullara dair veriler sunmalarıdır. Nitekim Bonnie and Clyde filmi, 1992 yılında Amerika Birleşik 

Devletleri Ulusal Film Arşivi’nde “kültürel, tarihsel veya estetik açıdan önemli” filmlerden biri olarak kabul 

edilmiştir (“Bonnie and Clyde”, 2020). İkinci kriter ise, buhran yıllarının kaotik ortamında sahneye çıkan 

Bonnie Parker ve Clyde Barrow adlı suçluların iki farklı bakış açısıyla sunulmasıdır. Arthur Penn’in 

yönetmenliğini yaptığı Bonnie and Clyde filminde suçluların bakış açısı ön plandadır. John Lee Hancock’un 

yönettiği The Highwayman filminde ise suçluları yakalamaya çalışan kanun adamları öne çıkmaktadır. 

Bonnie ve Clyde’ın işledikleri ağır suçlara rağmen nasıl idolleştirildiklerini ortaya koymak açısından 

madalyonun iki ayrı yüzü önem arz etmektedir. Bu yaklaşım, aynı zamanda çalışmanın geçerlik ve 

güvenirliğinin artmasına da hizmet etmektedir. Doküman olarak incelenen bu filmler aracılığıyla belirlenen 

temalar şunlardır: 

1. Yaşam şartlarının kötüleşmesi: “Şeytanın arka verandası” 

2. Bankalara duyulan nefret: “Lanet bankalar” 

3. Hukuk ve adalet kavramlarının erozyonu: “Onlara Robin Hood diyorlar” 

4. Suçluların idolleştirilmesi: “İşte Bonnie ve Clyde’ın hikâyesi” 

4. BULGULAR VE YORUM 

4.1. Yaşam Şartlarının Kötüleşmesi: “Şeytanın Arka Verandası” 

1929 Ekonomik Krizi’nin yarattığı domino etkisiyle piyasadaki güven kaybolup finansal sistem 

çökünce çok sayıda iş yeri kapanır ve işsizlik artar. Bunalım yalnızca şehirleri etkilemez. 1930’lar boyunca 

kırsal kesimdeki halk daha da büyük bir sefalete sürüklenir. Yönetmenliğini John Lee Hancock’un yaptığı 

The Highwayman’de (2019), Barrow Çetesi olarak bilinen Bonnie ve Clyde’ın izini süren eski Teksas 

polislerinden Frank Hamer, Batı Dallas Viyadüğü’nden “şeytanın arka verandası” olarak söz eder. 
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Resim 1. Teksas, Batı Dallas’ta kamp koşulları 

 

Kaynak: (The Highwayman, 2019) 

Hamer’ın ortağı Maney Gault, “ben de kendimin kötü koşullarda yaşadığını sanırdım” sözleriyle 

insanların yaşadıkları sefalete dikkat çeker. Bunalımın ilk yıllarında iktidarda liberal ekonomiden taviz 

vermeyen Herbert C. Hoover vardır. Gökyüzündeki uçağı gören Gault’un “oradan manzara nasıl gözüküyor 

Hoover?” şeklindeki imalı sözleri, yaşanan sefalete seyirci kalan iktidara yönelik bir eleştiridir. Hamer ve 

Gault, soruşturma sırasında Barrow Çetesi’nden gelen bir mesajı ele geçirir. Bir Coca-Cola şişesi içine 

gizlenmiş bu mesaj, Bonnie ve Clyde’da en güçlü ifadesini bulan yoksulluk ve sefaletten kurtulma isteğinin 

bir yansımasıdır: “Daha iyi bir yaşama gidiyoruz”. 

Resim 2. Daha İyi Bir Yaşama Gidiyoruz 

 

Kaynak: (The Highwayman, 2019) 

Arthur Penn’in yönettiği Bonnie and Clyde (1967) filminde Bonnie Parker, Clyde ile tanışmadan önce 

sıkıcı bir hayat süren genç bir kadın portresi çizer. Clyde Barrow, yeni tanıştığı Bonnie’ye “burada çimlerin 

büyümesini mi izlersiniz?” diyerek espri yapar. Bu diyalog, Büyük Buhran’ın yarattığı durgunlukla 

“kükreyen yirmiler”in dinamizminin tam bir tezat oluşturduğuna gönderme yapmaktadır. Clyde’ın 

garsonlukla geçimini sağlayan Bonnie’ye söylediği şu sözler krizin bedelini ödemek zorunda kalan bir 

kuşağın memnuniyetsizliğini ortaya koyar: “Her sabah kalkıyorsun ve bundan nefret ediyorsun. Nefret 

ediyorsun işte. Oraya gidiyorsun ve üstüne beyaz üniformanı giyiyorsun”. Bonnie ve Clyde, 1920’lerin 

yükselen refahından pay alamadıkları gibi, 1929 Ekonomik Krizi’nin etkilerini de en ağır biçimde yaşayan 

alt sınıfların birer üyesidirler. Clyde, “Coca-Cola’ya yetecek kadar param var. [….]. Şöyle düşünüyorsun: 

‘Peki ne zaman ve nasıl bunlardan kurtulacağım?’. Artık biliyorsun” sözleriyle Bonnie’ye buhran yıllarının 

yarattığı ağır koşullardan kurtulmayı sağlayacak bir “yol gösterir”. 
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Bonnie’den hoşlanan Clyde, hapisten yeni çıktığını söyler ve silahını göstererek onu etkilemeye 

çalışır. Bonnie, “bahse girerim onu kullanacak yürek yoktur sende” şeklindeki sözleriyle Clyde’ı kışkırtır. 

Clyde, bunun üzerine hiç tereddüt etmeden en yakındaki dükkânı soyar. Sonra Bonnie’yle birlikte park 

hâlindeki bir aracı çalıp kaçarlar. Bu sahnede döneme ilişkin birtakım ayrıntılar dikkati çekmektedir. 

Duvarda Herbert C. Hoover sonrasında başkanlık görevine gelen Franklin D. Roosevelt’in seçim afişleri 

göze çarpar. Clyde’ın kısa sürede “korkusuz” bir tavırla gerçekleştirdiği soygun, ironik bir şekilde 

Roosevelt’in başkan seçildikten sonra yaptığı ilk konuşmada yer alan şu tarihi cümleyi hatırlatır: “Korkunun 

kendisinden başka korkulacak bir şey yoktur”. 

Resim 3. Barrow Çetesi’nin İlk Soygunu ve Franklin D. Roosevelt’in Seçim Afişleri 

 

Kaynak: (Bonnie and Clyde, 1967) 

Bonnie ve Clyde’ın bir benzin istasyonunda tanıştıkları C. W. Moss’un Barrow Çetesi’ne katılması 

da “korkusuzluk” duygusu ekseninde gelişir. Bonnie ve Clyde, yaptıkları işi açıkça “banka soyarız” şeklinde 

tanımlayınca Moss keyifle güler. Moss’un tavrından cesaret alan Clyde, “bunda kötü bir şey yok değil mi? 

[…] Ne dersin evlat? Bizim mesleği yapacak kadar yürekli misin?” sözleriyle ona “iş” teklif eder. Moss, 

“eğer sorduğunuz buysa korku nedir bilmem” diyerek bu teklife olumlu cevap verir. Buhran yıllarının kaotik 

ortamı, soygunculuğu bir tür “kariyer fırsatı” hâline getirmiştir. 

Barrow Çetesi’nin Moss’un katılımından sonra gerçekleştirdiği ilk cinayet ve soygun sonrasında 

sinemada birlikte izledikleri filmde yer alan bir şarkının sözleri, buhran yıllarındaki sefaletin sona ermesine 

yönelik kitlesel beklentiyi dile getirmektedir: “Ah buhran bitti işin / Bize neler ettin / Artık görmez olduk 

ekmek için kuyruk bugün / Görünce ev sahibini bakabiliriz yüzüne / Ta gökyüzünün içine”. 1933 yılında 

göreve başlayan Roosevelt, uygulamaya koyduğu New Deal politikalarıyla tarımsal üretim yapan kesimin 

yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik adımlar atmış; ancak bu politikaların semeresini vermesi için uzun 

bir zaman geçmesi gerekmiştir. Kırsal kesimdeki çiftçiler, buhran yılları boyunca işsizlik, yoksulluk ve 

sefaletle kendi başlarına mücadele etmek zorunda kalmışlardır.  
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4.2. Bankalara Duyulan Nefret: “Lanet Bankalar” 

Bonnie and Clyde (1967) filminde Bonnie Parker ve Clyde Barrow, ilk soygunlarından sonraki geceyi 

banka tarafından el konulmuş metruk bir çiftlik evinde geçirir. Ertesi sabah Bonnie ve Clyde, birlikte atış 

talimi yaparken evin önündeki tabela dikkati çeker: “Midlothian Citizens Bankası’nın mülküdür. İzinsiz 

girenler cezalandırılır”. Çiftliğin eski sahibinin beklenmedik ziyaretinden tedirgin olan Clyde, kendini ve 

Bonnie’yi korumak için silahına davranır.  

Resim 4. Banka Tarafından El Konulan Çiftlik 

 

Kaynak: (Bonnie and Clyde, 1967) 

Çiftçi, onlarla bir işi olmadığını, bir zamanlar ona ait olan evi son kez görmek için geldiğini söyler. 

O da buhran yıllarında işsizlik ve sefalete mahkûm olan binlerce çiftçinin yaptığı gibi, geriye kalan 

eşyalarını bir kamyonete yüklemiş; ailesiyle birlikte göç etmeye karar vermiştir. 

Resim 5. Göç Eden Çiftçi Aile 

 

Kaynak: (Bonnie and Clyde, 1967) 

   Bonnie, bankanın çiftliğe el koymasına “bu yaptıkları çok ayıp bir şey” diyerek naif bir tepki 

gösterir. Krizin en ağır faturasını ödeyenlerden biri olan çiftçi, “çok haklısınız bayan” demekle yetinir. 

Başına gelenleri kabullenmiş gözükmektedir. Clyde ise, bankaya olan tepkisini kendi tarzıyla ifade eder. 

Silahını çekip çiftliğin artık bankanın mülkü olduğunu ilan eden tabelaya ateş eder. Silahını çiftçiye uzatıp 

aynısını onun da yapmasını ister. Önce çiftçi, sonra da yardımcısı tabelaya ateş ederler. Bu ritüel, hepsini 

keyiflendirir. Bankalara olan tepkilerini hiç olmazsa bu şekilde dışa vurmuş olmak haksızlığa uğramış 

çiftçilere geçici bir rahatlama sağlar.  
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Resim 6. Kurşunlanan Tabela 

 

Kaynak: (Bonnie and Clyde, 1967) 

Yaşamları ellerinden alınan çiftçilerle bankaların ve iktidarın kuramadığı empatiyi Bonnie ve Clyde 

kurmuş olur. Çiftçi, kendilerini banka soyguncusu olarak tanıtan Bonnie ve Clyde’a “siz işinize bakın” 

diyerek örtük bir destek verir. Bankalara karşı duydukları nefret, çiftçilerle soyguncuları birleştirmiştir. 

Clyde, bir banka soygunu sırasında orada bulunan çiftçiye “bu senin paran mı, bankanın mı?” diye 

sorar. Paranın çiftçiye ait olduğunu öğrenince “sende kalabilir” diyerek onun parasına dokunmaz. Daha 

sonra soygunun tanığı olarak ifade veren çiftçi, Clyde’ın bu tavrından çok etkilenmiştir: “Her şeyi benim 

yanımda yaptılar. Ben onların cenazesine bir sürü çiçek göndereceğim”. Banka mağduru çiftçilerin 

nazarında, kanunu karşısına alan Bonnie ve Clyde gibi soyguncuların kanunları arkasına alan bankalardan 

daha itibarlı olduğu görülür.  

The Highwayman’de (2019) Bonnie ve Clyde’ın en yakın kampa gittiklerini öğrenen Hamer ve Gault, 

bölge halkının suçluların yanında yer alması nedeniyle kimliklerini gizleme ihtiyacı hissederler. Aslında 

Gault’un kızı ve torunuyla birlikte yaşadığı ev de banka tarafından haczedilmiş ve satılığa çıkarılmıştır. Bu 

anlamda Gault, daha müreffeh bir hayat süren Hamer’a nazaran kamplarda yaşayan halkın içinde bulunduğu 

koşulları daha iyi anlamaktadır. Gault, sakinleri tarafından soğuk karşılandıkları kampta kendilerini banka 

mağduru olarak tanıtarak empatik bir iletişim kurmaya çalışır: 

Gault: Ortağımla bir süredir yollardayız. İşimiz Ford Worth’da battı. Haczedildi.  

Lanet bankalar.  

Kamp sakini: İncil’de öyle yazıyor. Bankalar şeytan işi.  

Gault: Aynen. Kızım ve erkek arkadaşı kamp kamp dolaşıp iş arıyor. Yeni Ford  

Sedan’la gelmiş olmalı. Onları görmüş olabilir misiniz? İki erkek ve kızıl saçlı bir kız. Ufak tefek bir 

kız.  

Kamp sakini: Buradan geçmediler.  
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Kamp sakinleri, şüpheli kişiler olarak gördükleri Hamer ve Gault’a Bonnie ve Clyde hakkında bilgi 

vermeyi reddederek taraflarını belli etmiş olurlar.  

4.3. Hukuk ve Adalet Kavramlarının Erozyonu: “Onlara Robin Hood Diyorlar” 

The Highwayman (2019) filminde Hamer, hikâyenin en başında Bonnie ve Clyde’ı yakalamak üzere 

yola çıktığında bir su tankerinin üzerinde yazılı olan “Go, Bonnie and Clyde, Go!” (Yolunuz Açık Olsun 

Bonnie ve Clyde!) yazısını okur. Halkın Bonnie ve Clyde’a verdiği destekten rahatsız olur ve işinin hiç 

kolay olmadığını anlar.  

Resim 8. “Go, Bonnie and Clyde, Go!” 

 

Kaynak: (The Highwayman, 2019) 

Barrow Çetesi’nin izini süren Hamer ve Gault bir benzin istasyonunda durur. Hamer, istasyondaki 

görevliyi “iki yüz altmış kilometre boyunca başka bir benzin istasyonu yok. Siyah lastikli mavi bir sedan 

görmedin mi hiç?” diye sıkıştırır. Görevli, “Bonnie ve Clyde’ı arıyorsan onları görmedim. Ve görseydim 

yolları açık olsun” diyerek çeteye olan açık desteğini ortaya koyar. Hamer, kanunları hiçe sayan bu tavır 

karşısında soğukkanlılığını yitirir. Görevliyi darp eder ve tepkisini şu sözlerle dile getirir: “Dallas’ta kendi 

kanının gölü içinde ölen bir polis memuru var. Fişekleri cebinden çıkarmaya çalışırken kafası patlatıldı. 

Paskalya pazarı sabahı. Ailesi gelecek hafta ekmek kuyruğunda olacak”.  

ABD’de 1932 yılından itibaren aranan suçlular arasına giren Bonnie ve Clyde halk tarafından 

“modern Robin Hood” olarak görülür. The Highwayman (2019) filminde Barrow Çetesi, gerçekleştirdiği 

hapishane baskınında gardiyanlardan birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına sebep olsa da gazeteler 

tarafından “kahraman” olarak ilan edilir. Bir gazetecinin bu olay sonrasında Teksas Valisi’ne yönelttiği soru 

oldukça provokatiftir: “Parker ve Bonnie için kahraman diyenler var. Onlara Robin Hood diyorlar. Onlar 

Robin Hood mu?”. Vali, bu soruya sert bir cevap verir: “Robin Hood bir benzinlik çalışanını dört dolar ve 

bir depo benzin için direkt kafadan vurdu mu? Clyde Barrow ve suç ortağını yakalayacağız. Bunu yazıp 

altını iki kez çizin”. Bu cevap, hukuk ve adalet kavramlarının uğradığı ciddi erozyona karşı sistemin verdiği 

bir karşılık olarak kabul edilebilir. Eski Teksas polislerinin göreve tekrar çağrılması buhran yıllarının kaotik 

atmosferinin bir gereğidir. Eyalet polisleri, ellerindeki teknolojik imkânlara rağmen Bonnie ve Clyde’ı 
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yakalayamamıştır. Hamer ve Gault, valinin verdiği yetkinin sınırlarını aşarak suçluların izini kendi 

yöntemleriyle sürerler.  

“Haydut ve yabani atlar her zaman eve döner” düsturuyla hareket eden Hamer ve Gault, bir ipucu 

bulmak için Clyde’ın ailesinin yaşadığı şehre gittiklerinde bölge halkının düşmanca tavrıyla karşılaşır. 

Hamer, Clyde’ın babası H. B. Barrow’un dükkânına girip onunla yüzleşmekten çekinmez: 

H. B. Barrow:  O böyle doğmadı. Doğduğunda kötü ruhlu değildi. [….]. Bisikletleri severdi.  

Ama aslında müzisyen olmak istiyordu. Şık giyinip kız tavlamayı falan seviyordu […]. Kötü bir 

çocuk değildi. Umutlarım yüksekti. 

Hamer:  İnsanlar kim olduğunu ancak çok geç olunca anlar.  

H. B. Barrow:  Yani kötüye dönüşünü mü diyorsunuz? Bunu mu diyorsunuz? Bir tavuk çaldı.  

Lanet olası bir tavuk çaldı. Ve kanunlar ona kötü adam damgası vurdu. [….]. 

Hamer:  Clyde’ın o tavuğu çalmasına sebep olan o şey ne? Hiç düşündün mü? 

H. B. Barrow:  Belki açtı. Belki hepimiz açtık.  

Barrow ve Hamer arasındaki bu konuşma, buhran yıllarının kaotik ortamında kanun adamları ile 

halkın hukuk ve adalet kavramlarına bakışının farklılaştığını ortaya koymaktadır. H. B. Barrow, oğlunun 

sistemin kurbanlarından biri olduğunu ileri sürer. Hamer ise Clyde’ın kendi seçimlerinin sorumlusu olarak 

cezasını çekmesi gerektiğini düşünmektedir. Barrow Çetesi ile bağlantılı olduğu düşünülen Wade 

McNabb’in ölü bulunması sonrasında Gault’un söylediği sözler, aslında bu dönemde hukuk ve adalet 

konusunda kanun adamlarının da kafasının karışık olduğunu göstermektedir: 

Gault: O çocuk benim yüzümden mi öldü? 

Hamer: Hayır efendim. Senin yüzünden değil.  

Gault: Bulaşmasaydık dokuz aya çıkardı. Adamın ölmesine gerek yoktu. 

Hamer: Olabilir ama o adam kendi seçimlerini yaptı.  

Gault: Bak Frank ikimizin arasındaki fark işte tam bu. Doğru ve yanlış kavramlarının arkasına 

saklanabiliyorsun. Bense kimin yaşayıp kimin öleceğine karar verme yükünü hiç sevmedim.  

Hamer: Aramızda farklar var Maney. Ama bir şeyin arkasına saklanmak değil.  

McNabb’le birlikte on üç kişi öldürdüler. Ve insanlar onlara kahraman diyor.  
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Gault: Ne dedikleri kimin umrunda? 

Hamer: Benim. Onları idolleştiriyorlar. Buna bir son vermeliyiz. Asla kolay olmaz.  

Asla güzel olmaz. Ama yolun sonunda her zaman kan vardır biliyorsun.  

Bonnie and Clyde (1967) filminde, Bonnie ve Clyde polislerle girdikleri çatışmada yaralanırlar. 

Çetenin diğer üyesi Moss sayesinde polislerin elinden kurtulup bir kampa sığınırlar. Onları tanıyan ve 

yaralandıklarını gören kamp sakinleri suç olduğunu bilmelerine rağmen çeteye su ve yemek vermekten 

çekinmezler. 

Resim 7. Bir Kampa Sığınan Barrow Çetesi 

 

Kaynak: (Bonnie and Clyde, 1967) 

Buhran yıllarının zor koşullarında ayakta kalmaya çalışan insanlar, bir soygun ve cinayet serisiyle 

gündemi işgal eden Barrow Çetesi’ne verdikleri destekle sisteme karşı sessiz bir protesto gerçekleştirirler. 

Bonnie ve Clyde; pervasızca işledikleri suçlar, romantik ilişkileri ve basında haklarında çıkan haberler 

sayesinde birer idole dönüşür. 

4.4. Suçluların İdolleştirilmesi: “İşte Karşınızda Bonnie ve Clyde’ın Hikâyesi” 

Bonnie and Clyde (1967) filminde, Barrow Çetesi peşlerindeki polislerden kurtulmak için Moss’un 

babasının evine saklanır. Moss, “hey baba evinde önemli kişilerin kalması sana neler hissettiriyor?” diye 

sormaktan kendini alamaz. Bonnie ve Clyde’ın varlıklarından onur duyulacak misafirler olarak görüldükleri 

anlaşılmaktadır. Ne var ki Moss, çetenin bir üyesi olduğu hâlde adının gazetelerde geçmiyor oluşundan 

rahatsızdır: “Nasıl oluyor da gazeteler bana hep kimliği belirlenemeyen şüpheli olarak hitap ediyor?”. 

Clyde, kimliğinin açığa çıkmamış olmasının onun yararına olduğunu söyler. Moss’un babası da Clyde’a 

hak verir; ama oğluyla baş başa kaldığında “gazetede adın bile geçmiyor?” diyerek ona hakaret eder. 

Sonunda ölüm bile olsa böyle gösterişli bir hikâyenin parçası olmak bir ayrıcalık olarak görülmektedir. 

İşledikleri suçlarla adlarını bütün ülkeye duyuran Bonnie ve Clyde, “normal” zamanlarda ancak önemli işler 

başarmış saygın insanların sahip olabilecekleri bir popülerliğe kavuşurlar.  
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The Highwayman (2019) filminde, Hamer ve Gault, suçluların izini sürmek için gittikleri Kansas’ta 

Bonnie gibi giyinen çok sayıda genç kadınla karşılaşır. Hamer, bir an için bu kadınlardan birini Bonnie 

zanneder. Gault ise “onlardan bugün on tane gördüm” diyerek Bonnie’nin bir moda ikonu gibi görüldüğüne 

dikkat çeker. Bazı genç kadınların yalnızca Bonnie Parker tarzında giyinmekle kalmadıkları, onun 

yürüyüşünü de taklit ettikleri görülür.  

Resim 9. Bonnie Parker Modası 

 

Kaynak: (The Highwayman, 2019) 

Barrow Çetesi’nin kazandığı popülerlik kanun adamlarını da etkiler. Bonnie ve Clyde’ı yakından 

tanıyan Batı Dallas’taki şerif yardımcısı Ted ile Hamer arasında geçen bir diyalog, kamu nizamını 

korumakla görevli polislerin çete üyelerine silah çekmekte tereddüt ettiklerini göstermektedir: 

Hamer: Onları vurma şansın varmış. 

Ted: Clyde için bir çeşit Fu Mançu diyorlar. Dokunulmaz olduğunu. Time dergisi ona süper insan 

dedi. Gördünüz mü?  

Gault: Belki de Bonnie’ye nişan alamamışsındır Ted.  

Ted: Anlamadım efendim.  

Gault: Eskiden adliye kafeteryasında sana pikan cevizli kek getiren kıza tetiği çekememişsindir.  

Bonnie ve Clyde’ın popülerleşmesinde basın büyük bir rol oynar. Barrow Çetesi’nin aşk, soygun ve 

cinayetle yoğrulmuş hikâyesi bir roman tefrikası gibi yayımlanır. Çete, bu sayede hatırı sayılır bir hayran 

kitlesi kazanır. Gault’un gazetede okuduğu bir haber başlığı da bu durumu açıkça ortaya koyar: “Jesse 

James’i okudunuz. Yaşam ve ölüm hikâyesi. Hâlâ okuyacak bir şey arıyorsanız işte karşınızda Bonnie ve 

Clyde’ın hikâyesi”. Gault, “eskiden kitabının yayımlanması için yetenekli olmak gerekiyordu. Artık insan 

vurman gerekiyor” diyerek basının Bonnie ve Clyde’ın idolleştirilmesindeki rolünü eleştirir.  

Gittikleri yerlerde film yıldızları gibi karşılanan suçluların izini Kansas’a kadar süren Hamer ve 

Gault, ağrı kesici almak için eczaneye uğrayan çete üyelerini ansızın karşılarında bulurlar. Onları önce Gault 

fark eder. Hemen silahını çıkarıp nişan alır. Ancak Bonnie ve Clyde’ın hayranları bir anda çetenin 



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

285 

 

otomobilinin etrafını sarınca masum insanlara zarar vermemek için ateş etmekten vazgeçer. Gault, onları 

niçin vurmadığını soran Hamer’a “çok fazla insan vardı. Hayran kulübü gibi” diye cevap verir.  

Resim 10. Bonnie ve Clyde’ın Hayranları 

 

Kaynak: (The Highwayman, 2019) 

Sonunda Hamer ve Gault, Barrow Çetesi’nin zayıf halkası olan Moss’un babası ile anlaşıp bir plan 

yaparlar. Yerel polislerin de destek verdiği bir operasyonla Bonnie ve Clyde’ı pusuya düşürüp kurşun 

yağmuruna tutarlar. Bonnie Parker ve Clyde Barrow’un delik deşik olmuş otomobilin içindeki cansız 

bedenlerini görmek için toplanan kalabalık büyük bir izdiham yaratır. İnsanlar artık birer efsane hâline gelen 

suçlulardan bir hatıra koparmaya çalışırlar. 

Resim 11. Bonnie ve Clyde’ın Ölümü 

 

Kaynak: (The Highwayman, 2019) 

Barrow Çetesi’ni çökerten Hamer’a bir telefon röportajı için bin dolar teklif edilir. Olayların bu 

aşamaya gelmesinde basının oynadığı rolün farkında olan Hamer bu teklife cevap bile vermez. Hikâyenin 

sonu manşetlere şu sözlerle taşınır: “Ülke, tarihin gördüğü en kanlı cinayet dizisinden kurtuldu”. 

5. SONUÇ 

ABD’de “kükreyen yirmiler”in sonunda yaşanan 1929 Ekonomik Krizi kapitalizmin en büyük 

krizlerinden biridir. Özellikle alt gelir gruplarını derinden etkileyen buhran yıllarında liberal ekonomi 

gözden düşer ve ciddi biçimde sorgulanır. Amerikan halkı, sistemi ve sistemin temsilcilerini yaşanan 

trajedinin sorumlusu olarak görür. Buhran yıllarında sahneye çıkan Barrow Çetesi, kamuoyunu uzun süre 

işgal eden bir soygun ve cinayet serisi ile gündeme gelir. Bu çalışmada, gerçek hikâyeden yola çıkan Bonnie 
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and Clyde (1967) ile The Highwayman (2019) filmleri doküman olarak incelenmiştir. Büyük Buhran’ın 

yarattığı psikolojinin suçluların idolleştirilmesindeki etkileri niteliksel paradigmanın bakış açısıyla 

tartışılmıştır. Çalışmanın bulguları; yaşam şartlarının kötüleşmesi, bankalara duyulan nefret, hukuk ve 

adalet kavramlarının erozyonu ile suçluların idolleştirilmesi ekseninde sunulmuştur. 

Bonnie and Clyde’da (1967) krizin asıl yükünü çeken alt sınıflardan gelen ve daha iyi bir yaşam 

özlemi taşıyan iki suçlunun bakış açısı ön plandadır. The Highwayman’de (2019) ise Bonnie ve Clyde’ın 

izini süren kanun adamları Frank Hamer ile Maney Gault’un bakış açısı öne çıkmıştır. Eski Teksas polisleri 

Hamer ve Gault, yalnızca Barrow Çetesi ile değil, aynı zamanda onlara açıkça lojistik ve psikolojik destek 

veren bölge halkıyla da mücadele etmek zorunda kalırlar. Hayatlarının ellerinden çalındığını düşünen 

kesimler, Barrow Çetesi’ni, sistem tarafından kendilerine yapılan haksızlığın intikamını alan bir tür “modern 

Robin Hood” olarak görmüşlerdir. Ekonomik çöküşle birlikte hukuk ve adalet kavramlarının ciddi bir 

erozyona uğradığı bu dönemde, Bonnie ve Clyde gibi suçluların idolleştirilmesi sisteme yönelik sessiz bir 

protestoya dönüşmüştür. Bu hikâyeye yazılı basının da ilgi göstermesi, Bonnie ve Clyde’ın 

idolleştirilmesinde etkili olmuştur. Dönemin psikolojik atmosferi suçluların yakalanmasını ve kamu 

nizamının tesisini geciktirmiştir. 

Yaşanan ekonomik kriz, ABD’de sisteme yönelik muhalefetin kanalize olabileceği politik bir zemin 

bulamadığı için Avrupa’da olduğu gibi radikal sağ ya da radikal sol akımların yükselişi söz konusu 

olmamıştır. 1933 yılında göreve gelen Başkan Franklin D. Roosevelt’in hayata geçirdiği New Deal 

politikaları zamanla etkisini göstermiş ve liberalizme olan güven tazelenmiştir. Ne var ki ABD’de Büyük 

Buhran’ın olumsuz etkileri İkinci Dünya Savaşı’nın başına kadar sürmüştür.  
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ÖZET 

Göç hareketleri hem ulusal hem de uluslararası düzeyde giderek önemi artan bir mesele haline 

gelmiştir. Göçteki sebepler değişkenlik göstermekle birlikte, gönüllü iç göçlerdeki temel motivasyonun daha 

iyi bir yaşam arayışı olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla söz konusu göç hareketleri yaşam memnuniyeti 

düzeyiyle yakından ilgilidir. Yaşam memnuniyetini ölçebilmek için TÜİK tarafından “Yaşam Memnuniyeti 

Araştırması” yapılmaktadır. Araştırma; gelir, güvenlik, eğitim, cinsiyet, mutluluk, çalışma durumu, çevre 

ve sağlık gibi çeşitli değişkenleri ölçüt olarak ele almaktadır. Böylece hane ya da fertlerin yaşamlarına olan 

memnuniyet düzeylerini belirlemektedir. Buna ilişkin olarak çalışma, yaşam memnuniyeti ve iç göç 

hareketleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında “Yaşam Memnuniyeti 

Araştırması” verileri iller bazında yatay kesit analizi uygulanarak literatürdeki itici-çekici faktör teorisine 

göre değerlendirilmektedir. 
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ANALYSIS OF PUSH-PULL FACTORS IN INTERNAL MIGRATION WITHIN THE SCOPE OF 

"LIFE SATISFACTION SURVEY" 

ABSTRACT 

 

Migration movements have become an increasingly important issue both in national and 

international level. Although the reasons for migration vary, the main motivation in voluntary internal 

migration is thought to be the search for a better life. Therefore, these migration movements are closely 

related to the level of life satisfaction. In order to measure life satisfaction, a "Life Satisfaction Survey" is 

conducted by TUIK. Research; it considers various variables such as income, safety, education, gender, 

happiness, working status, environment and health as criteria. Thus, it determines the level of satisfaction 

of households or individuals with their lives. In this regard, the study aims to reveal the relationship between 

life satisfaction and internal migration movements. Within the scope of the study, the data of "Life 

Satisfaction Survey" is evaluated according to the driving-attractive factor theory in the literature by 

applying cross-section analysis on the basis of provinces. 

Keywords: Migration, Internal Migration, Life Satisfaction 

JEL Codes: 015, j61 J17. 
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1. GİRİŞ 

Göç olgusu, birey yaşamında ve toplumsal alanda birçok etkisi bulunan; insanlık tarihinin 

başlangıcından beri varlığını sürdüren bir yer değiştirme eylemini ifade etmektedir. İnsanlar her an bir akış 

içerisinde; açlıktan iklim değişikliğine, işsizlikten eğitim sorunlarına kadar birçok problem sebebiyle göç 

etmektedir.  

Castles ve Miller (2008)’a göre içinde bulunduğumuz bu çağ “göçler çağı”dır.  Özellikle üçüncü 

dünya ülkelerindeki artan eşitsizlik, bu ülkelerde dış göçü olduğu kadar iç göçü de yoğun bir şekilde 

tetiklemekte ve göç hareketinin giderek artmasına sebep olmaktadır. Ravenstein göç üzerine yaptığı 

çalışmalarında göç hareketini iki temel mesele üzerinden ele almıştır. Bunlar ekonomi ve mesafedir. Göçün 

ekonomiyle olan ilişkisi; istihdam, vergiler, iklim koşulları, baskıcı ve sert uygulamalar gibi unsurlardan 

meydana gelirken, mesafeyle olan ilişkisi göç edilecek yerin yakınlık durumunu ifade etmektedir. 

Ravenstein göçe dair bu yaklaşımı açıklamak üzere yedi madde belirlemiştir. Bunlar: 

1. Göç ve Mesafe: Göçün yakın ve kısa mesafeli bölgelere doğru olduğunu ifade eder. 

2. Göç ve Basamakları: Bir yerde meydana gelen ekonomik gelişmenin civar bölgelerden buraya göç 

hareketi başlatacağını ifade eder. 

3. Yayılma ve Emme Süreci 

4. Göç Zincirleri: Göç hareketinin bir tür zincire dönüşüp arttığını ifade eder. 

5. Doğrudan Göç: Göç eğer uzak mesafeye gerçekleşmişse, oranın büyük bir sanayi merkezi 

olduğunu ifade eder. 

6. Kırsal ve Kentsel Alan Yerleşim Farkı: Kentlerde göç etme oranının kırsalda yaşayanlardan daha 

çok olduğunu ifade eder. 

7.Cinsiyet Farkı: Kadınların erkeklere göre daha fazla göç ettiğini ifade eder. 

 Dolayısıyla Ravenstein’a göre, ekonomi ve mesafe unsurlarına göre belirlenen göç hareketi, sanayi 

ve ticaret bakımından gelişmiş bölgelerin yarattığı emek talebine karşılık olarak az gelişmiş bölgelerden 

emek arz edilmesi şeklinde gerçekleşmektedir (Corbett, 2005). 

 Lee (1966) ise Ravenstein’dan etkilenerek bir model kurmuş ve göç olgusunu açıklamaya 

çalışmıştır. Ona göre göçü etkileyen unsurlar itici ve çekici faktörler olarak ikiye ayrılır. Lee’ ye göre 

kişilerin bulundukları yerden ayrılmak istemesindeki sebepler itici faktörleri oluştururken, gitmek istedikleri 

yerin sahip olduğu unsurlar çekici faktörleri oluşturur (Oberai, 1990:37).  Dolayısıyla ülkeler ve bölgeler 
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arasında bir eşitsizlik olduğu kabulü söz konusudur. Bu eşitsizlik durumu literatürde “bölgesel düalizm” 

olarak ifade edilir ve göç hareketini etkileyen başlıca unsurlardan biridir.  

Kırsal alanlardaki toprak yetersizliği, işsizlik (Friedlander, 1992:315), düşük gelir (Greenwood, 

1985:538), ekonomik durgunluk (Ogilvy, 1982) ve bulunulan bölgede meydana gelen çeşitli değişimler 

(Lee, 1966:52) kişileri göçe yönelten itici faktörler olarak tanımlanırken; yüksek gelir ve istihdam olanakları 

(Salvatore, 1977), ekonomik gelişmişlik (Myrdal, 1957), sosyal sermaye (Faist, 2003) ve kamu hizmetleri 

(Şahin, 1998:299) göç alan bölgenin çekici faktörleri olarak görülmektedir. 

Sonuç olarak ülkeler ya da bölgeler arası olabilecek farklılıklar kişilerin göç eğilimini artırmaktadır. 

Bu durum genellikle nüfusun görece düşük olduğu bölgelerden yüksek olduğu bölgelere doğru 

gerçekleşmektedir. Bu durumun başlıca sebebi ise nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamu hizmetlerinin 

gelişmişliği, yüksek ücret düzeyleri ve sosyal olanaklarının çeşitliliği gibi pozitif etki yaratan durumlardır 

(De Haas, 2010). 

 Göç olgusuna Türkiye özelinde bakıldığında ise genel tabloda kırdan kente bir göç hareketi olduğu 

görülmektedir. Doh (1984), Türkiye’nin iç göç hareketleri üzerine yaptığı araştırmasında, tarım kesimindeki 

gelir yetersizliğinin kişilerin kentsel alanlara göç etmesine sebep olduğu sonucuna ulaşmıştır. Elde ettiği bu 

sonuçta kırsal alandaki nüfusun sahip olduğu düşük gelir dezavantajı itici faktör olarak tanımlanırken, 

kentsel alanlardaki istihdam olanakları çekici faktör olarak tanımlanmıştır. 

Türkiye’de iç göç hareketleri özellikle 1950’lerden itibaren ivme kazanmıştır. Göç, kırdan kente, 

doğudan batıya yani daha az gelişmiş bölgelerden sanayileşmenin ve ticaretin daha gelişmiş ve yoğun 

olduğu bölgelere doğrudur (Bülbül ve Köse, 2010:75). Bölgeler arası yaşanan dengesizlikler batı nüfusunun 

artmasına sebep olmaktadır.  

Belirli bölgelerde yoğunlaşan nüfus birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Nüfusun 

biriktiği bölgelerde alt yapı yetersizliği, çarpık kentleşme, asayiş sorunları, kamu hizmetlerinden etkin 

faydalanamama gibi problemler ortaya çıkmaktadır. Bir başka ifadeyle göçe sebep olan itici faktörlerin, göç 

alan yerde meydana getirdiği nüfus yoğunluğuyla birlikte tekrar ortaya çıktığı söylenebilir. Dolayısıyla bu 

durum bölgelerin kalkınması önünde bir engel teşkil etmektedir ve çözülmesi gereken bir problematiğe 

dönüşmüştür (Başel, 2007:520). 

Türkiye’nin iç göç verilerine bakıldığında sorunun ciddiyeti ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki verilere 

göre göç hareketlerinin 2015 yılında en yüksek orana ulaşmasıyla birlikte, giderek artan bir hal aldığı 

görülebilir. 
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Tablo 1. Türkiye’de İç Göç (2008- 2019) 

Yıl Toplam nüfus Göç Eden Nüfus Yüzde 

2019 83 154 997 2 806 123 3,37% 

2018 82 003 882 3 057 606 3,73% 

2017 80 810 525 2 684 820 3,32% 

2016 79 814 871 2 619 403 3,28% 

2015 78 741 053 2 720 438 3,45% 

2014 77 695 904 2 681 275 3,45% 

2013 76 667 864 2 534 279 3,31% 

2012 75 627 384 2 317 814 3,06% 

2011 74 724 269 2 420 181 3,24% 

2010 73 722 988 2 360 079 3,20% 

2009 72 561 312 2 236 981 3,08% 

2008 71 517 100 2 273 492 3,18% 

Kaynak: TÜİK Verilerinden Hesaplanmıştır 

 Günümüzde göç hareketlerini anlamak, ülke ya da bölgelerin gelişmişlik düzeylerini anlamakla 

yakından ilişkilidir. Bir yerin gelişmişlik düzeyini ölçebilmenin yolu ise birçok farklı parametreyi içermesi 

gereken düzenlemelerden oluşmaktadır. Bu düzenlemeler, bireylerin sahip olduğu gelir düzeyi, istihdam 

olanakları, sosyal yaşam, mutluluk ve kamusal hizmetlere karşı memnuniyet derecelerini belirlemek üzere 

oluşturulan endekslerden meydana gelir. Bu endekslerden, Tüik tarafından ilk kez 2003 yılında yapılmaya 

başlanan Yaşam Memnuniyeti Araştırması, bir tür refah ölçüm araştırması olarak uygulanmaktadır.  

 Yaşam Memnuniyeti Araştırması bireylerin toplumsal düzlem içerisindeki mutluluk, memnuniyet 

ve umutlarına dair bir ölçüm ve bunların zaman içindeki değişimlerini takip etme amacı taşımaktadır. 

Ölçüme konu olan veri seti içerisindeki başlıca değişkenler; konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, 

eğitim, çevre, güvenlik, altyapı, sosyal yaşam, sivil katılım ve memnuniyettir (TÜİK, 2016). 

Bireylerin göç etme davranışlarındaki itici-çekici faktörler göz önünde bulundurulduğunda Yaşam 

Memnuniyeti Araştırmasının iç göçü anlamada bir rehber niteliği taşıyacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede 

bahsi geçen değişkenlerin net göç düzeyi üzerindeki belirleyiciliği test edilecek olup; buradaki tahminlerin 

iç göçü düzenlemeye yönelik bir bakış açısı getirebileceği düşünülmektedir. Kullanılan veri seti; 

memnuniyet araştırması verileri en son 2015 yılında yayınlandığı için yalnızca 2015 yılını kapsamaktadır. 
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2. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

 Çalışma kapsamında Tüik veri tabanından alınan 2015 yılına ait 81 ülkenin göç verileri ile 2015 

yılına ait “İllerde Yaşam Endeksi” verileri kullanılmıştır. Öncelikle illerin göç alma ve verme durumları 

belirlenmiş, ardından yaşam endeksinin 11 boyutuna ilişkin anlamlılık düzeyleri analiz edilmiştir. 

 Bir sonraki aşamada Stepwise yöntemi ile endeksin boyutları çerçevesinde, 2015 yılı göç düzeyleri, 

elde edilen yatay kesit analizi ile açıklanmaya çalışılmıştır.  

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 Çalışmada illerin göç düzeyleri ve yaşam endeksinin boyutları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak 

amacıyla stepwise metodu uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda en uygun model gelir ve servet, eğitim 

ve sosyal yaşamdan oluşan üç değişkenli model olarak belirlenmiştir. Analize göre gelir ve servet, eğitim 

ve sosyal yaşam illerin göç düzeyini pozitif etkilemektedir. 

Tablo 2. Stepwise Metodu ile Tahmin Sonuçları 

Değişkenler 

 

Unstandardized 

Coefficients 

 

Standardized 

Coefficients 

 

Sig. 

 

t 

 

 B Beta   

Gelir ve Servet 

 

,253 ,398 ,002 3,273 

Sosyal yaşam ,166 ,182 ,081 1,768 

Eğitim ,225 ,283 ,008 2,719 

R 

Square 

,588 Adjusted 

R Square 

,572 F 36,835 Annova 

Sig. 

0,000  

Modelde elde edilen sonuçlarda görüldüğü üzere, ilk olarak gelir ve servetteki artış illerin göç 

düzeyini pozitif etkilemektedir. Gelir ve servet düzeyinin net göçü pozitif etkilediği sonucunun literatürle 

de uyumlu olduğu görülmüştür. Örneğin R.Yamak ve N.Yamak (1999:26-27) ve Kandemir (2017) gelir ve 

servet düzeyinin iç göçteki etkisiyle ilgili benzer sonuçlara ulaşmıştır. Bu durumun göç alan illerin sahip 

olduğu yüksek gelir düzeylerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Dolayısıyla iller arası gelir eşitsizliğinin 

iç göçü artırmada tetikleyici bir unsur olduğunu söylemek mümkündür.  

Diğer değişkenler olan sosyal yaşam ve eğitimin de net göç düzeyinde pozitif etkiye sahip olduğu 

görülmüştür. Göç alan şehirlerde sosyal ilişkilerin çeşitliliği ve eğitim kalitesinin göçte çekici faktörler 

yarattığı bilinmektedir (İçduygu, Sirkeci ve Aydıngün, 1998: 217). Sosyal yaşama ilişkin başlıca 
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belirleyicinin göç alan illerde bulunan akraba ve tanıdıklardan oluştuğu düşünülmektedir. Kentlerde bulunan 

tanıdık ve akrabalar, potansiyel göçmenler için bir bilgi kaynağıdır ve göç hareketi içinde çekici faktör olma 

niteliği taşımaktadır. Bu konuyla ilgili 1994 yılında yapılan Güney Doğu Anadolu Bölgesi Nüfus 

Hareketliliği araştırması da bireylerin büyük çoğunluğunun tanıkları birinin yanına göç ettiği sonucuna 

ulaşmıştır (GAP, 1994) 

4. SONUÇ 

 Türkiye 1950’li yıllardan itibaren giderek artan bir göç hareketine sahiptir. Bu durum hem iç hem 

de dış göç alanında oldukça ivme kazanmıştır. Türkiye için iç göçün kökleri kentlerde meydana gelen 

sanayileşmeyle birlikte tarım kesiminin köyden kente göçünde yatmaktadır. Günümüzde ise içinde 

bulunduğumuz bilgi toplumu ve iletişim-ulaşım maliyetlerindeki azalmayla birlikte göç etmek daha kolay 

ve hızlı bir hal almıştır. Bu durum göçün daha denetimsiz ve düzensiz bir şekilde gerçekleşmesine yol 

açmıştır. 

 Özellikle iç göç hareketlerinde, bireylerin daha refah bir yaşama ulaşma arzuları olduğundan, iller 

arası eşitsizliklerin oranı azalmadığı sürece iç göç hareketlerinde de bir azalma meydana gelmesini 

beklemek hata olacaktır. Bu oranların azaltılabilmesi ciddi politik ve ekonomik düzenlemeleri gerektirsede, 

öncelikle sebeplerini anlayabilmek ve o kapsamda bir harita çizebilmek önemlidir. Bu kapsamda çalışmada 

Tüik yaşam endeksinin 11 boyutu, illerin göç düzeylerine göre incelenerek yorumlanmaya çalışılmıştır. 

 Çalışmada stepwise metodu uygulanmış olup; yaşam endeksinin 11 boyutunu oluşturan konut, 

çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, altyapı, sosyal yaşam, sivil katılım ve 

memnuniyet düzeylerinden yalnızca gelir ve servet, eğitim ve sosyal yaşamın anlamlı olduğu görülmüştür. 

Bu üç boyutun, beklendiği üzere, göz düzeyiyle pozitif bir ilişki içerisinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

sonuç göz önünde bulundurulduğunda iç göçün düzenlenebilmesinde, göç veren illerde gelir ve servet 

dağılımının iyileştirilmesi, sosyal yaşam olanaklarının geliştirilmesi ve eğitimde adaletin ve kalitenin 

artırılması gerekli görülmektedir. 
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İNOVASYON VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATI İLİŞKİSİ: KIRILGAN BEŞLİ 

ÜLKELERİ ÖRNEĞİ 

Dr. Çağatay TUNÇSİPER 

  Ebru UNAT 

ÖZET 

İlk olarak ABD bankası Morgan Stanley tarafından hazırlanan ekonomi raporunda ifade edilen 

“Kırılgan Beşli” grubu, 2013 yılında ABD Doları karşısında en çok değer kaybeden para birimine sahip 

olan ülkelerden oluşmaktadır. Bu ülkeler Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye'dir. Söz 

konusu ülkelerin yüksek cari açık, dış finansmana olan yüksek bağımlılık, yüksek enflasyon ve düşük büyüme 

oranları gibi ortak problemlere sahip olması bu sınıflandırmaya dâhil edilmelerine neden olmuştur. Bu 

çalışmada, kırılgan beşli ülkelerindeki ekonomik sorunlardan hareketle ekonomik büyümenin ve 

kalkınmanın itici bir gücü olan inovasyonun yüksek teknolojili ürün ihracatı ile ilişkisinin panel veri analizi 

yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. 2011 ve 2018 yılları arasını kapsayan araştırmaya ait veriler WIPO 

(World Intellectual Property Organization), Cornell Üniversitesi ve INSEAD (The Business School for the 

World) işbirliğinde hesaplanan Küresel İnovasyon Endeksi (GII) ve Dünya Bankası veri tabanından elde 

edilen yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam ürün ihracatı içindeki payından oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Kırılgan Beşli, Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı 

JEL Kodları: O3, F14, O11. 
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THE RELATIONSHIP OF INNOVATION AND HIGH-TECHNOLOGY PRODUCT EXPORT: 

THE CASE OF FRAGILE FIVE COUNTRIES 

ABSTRACT 

The "Fragile Five" group, which was first stated in the economic report prepared by the US bank 

Morgan Stanley, consists of countries with the most depreciating currency against the US dollar in 2013. 

These countries are Brazil, Indonesia, South Africa, India and Turkey. The common problems of these 

countries such as high current account deficit, high dependency on external finance, high inflation and low 

growth rates caused them to be included in this classification. In this study, it is aimed to examine the 

relationship between innovation, which is the driving force of economic growth and development, with high-

tech product exports by using panel data analysis, based on the economic problems in fragile five countries. 

The data of the research, covering the years between 2011 and 2018, consists of the Global Innovation 

Index (GII) calculated in cooperation with WIPO (World Intellectual Property Organization), Cornell 

University and INSEAD (The Business School for the World) and the share of high technology product 

exports obtained from the World Bank database in total product exports. 

Keywords: Innovation, Fragile Five, High-Tech Product Export 

JEL Codes: O3, F14, O11. 
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1. GİRİŞ 

2013 yılı Mayıs ayında ABD Merkez Bankası (FED)’nın tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik 

olarak yaptığı açıklama, uluslararası piyasalarda küresel likidite bolluğunun azalacağı şeklinde 

değerlendirilmiştir. Küresel likiditenin bol ve ucuz olduğu dönemde finansmana kolaylıkla ulaşabilen bazı 

gelişmekte olan ekonomiler bu dönemde önemli ekonomik büyüme oranlarına ulaşmışlardır. Ancak, söz 

konusu açıklama ile beraber uluslararası piyasalardan kaynak bulmanın zorlaşacağı ve borçlanma 

maliyetlerinin artacağı bir döneme girileceği görülmekteydi. Buna paralel olarak FED’in tahvil alımına 

yönelik kararı ile bu durumla karşı karşıya kalan bazı yükselen piyasa ekonomilerinin para birimleri dolar 

karşısında değer kaybetmeye başladı (Bayraktar ve diğerleri, 2016, s.30). Mevcut süreçte ABD’de bir 

yatırım bankası olanı Morgan Stanley, hazırladığı ekonomi raporunda para birimleri dolar karşısında en çok 

değer kaybeden bu ülkeleri “kırılgan beşli” grubu olarak adlandırmıştır. Söz konusu ülkeler Hindistan, 

Brezilya, Endonezya, Türkiye ve Güney Afrika’dan oluşmaktadır. Bu ülkelerin yüksek cari açık oranları, 

cari açıklarını finanse etmek için büyük ölçüde yabancı sermayeye bağımlı olmaları, yüksek enflasyon 

oranları ve düşük ekonomik büyüme performansları gibi ortak ekonomik problemlere sahip olması bu 

sınıflandırmaya dâhil edilmelerine neden olmuştur. Söz konusu gelişmeler ışığında, sahip oldukları 

ekonomik yapı itibarıyla dış ekonomik koşullara uyum sağlayamayan ve kırılgan olarak değerlendirilen bu 

ülkelerin başta dış finansmana yüksek derecede bağımlılık olmak üzere sahip oldukları makro ekonomik 

sorunlara odaklanarak çözüm yolları arayışına girmeleri bu sınıflandırmadan çıkmalarına büyük ölçüde 

imkân sağlayacaktır.  

Küreselleşmenin de etkisiyle rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz dünyasında bilgi ve 

teknoloji, ülke ekonomilerini bu yarışta öne çıkaran en önemli araçlardan biri halindedir. Bu noktada, 

sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma için önemli bir konumda bulunan inovasyon kavramı ön plana 

çıkmaktadır. Katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve ihracatına da önemli etkileri bulunan inovasyonun, 

uluslararası rekabetçilik anlamında da önemli faydalar sağladığı bilinmektedir. Bu çalışmada, kırılgan beşli 

olarak ifade edilen ve Hindistan, Brezilya, Endonezya, Türkiye ve Güney Afrika’dan oluşan ülke 

ekonomilerinin kırılganlıklarına çözüm arayışı olarak inovasyonun yüksek teknolojili ürün ihracatı ile 

ilişkisinin panel veri analizi yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, ilk olarak inovasyon 

kavramı ve önemi üzerinde durulacak, ardından kırılgan beşli ülkelerinde yıllar itibarıyla yaşanan gelişmeler 

çeşitli makro ekonomik göstergeler ile incelenecektir. Araştırma dönemi 2011 ve 2018 yılları arasını 

kapsamakta ve araştırma verileri Küresel İnovasyon Endeksi (GII) ve yüksek teknolojili ürün ihracatının 

toplam ürün ihracatı içindeki payından oluşmaktadır.  
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2. İNOVASYON KAVRAMI VE ÖNEMİ 

İnovasyon kavramı, Latince “innovatus” kelimesinden türemiştir. Sözlük anlamında toplumsal, 

kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması anlamına gelen inovasyon, yeni ve 

farklı bir sonuç olarak tanımlanmaktadır (Yavuz ve diğerleri, 2009, s.67). Avrupa Komisyonu ise 

inovasyonu ürünlerin, hizmetlerin ve ilgili pazarların yenilenmesi ve genişletilmesi; yeni üretim, tedarik ve 

dağıtım yöntemlerinin oluşturulması; iş organizasyonu, çalışma koşulları ve işgücü becerilerinin 

yönetiminde değişikliklerin uygulanması şeklinde tanımlamıştır (European Commission, 1995, s.1). Yeni 

bir fikir-yöntem veyahut bu yeni fikir ve yöntemlerin kullanımı olarak ifade edilen inovasyon (Cambridge 

Dictionary, 2020), diğer bir tanıma göre yeni veya önemli derecede geliştirilmiş bir ürün ya da sürecin; yeni 

bir pazarlama yönteminin; iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir 

organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır. Bu tanımdan yola çıkarak inovasyon kavramı dört kategoride 

sınıflandırılmaktadır (Oslo Manual, 2005, s.46-51):  

Ürün İnovasyonu: Kullanım amacı bakımından yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş mal veya 

hizmettir. Dolayısıyla teknik özellikler, mekanizmalar ve malzemeler, aygıt yazılımı, kullanım kolaylığı 

veya diğer işlevsel özelliklerdeki önemli gelişmeleri içermektedir. 

Süreç İnovasyonu: Yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş olan bir üretim veya dağıtım yöntemidir. 

Bu da teknik, ekipman veya yazılımda önemli değişiklikleri içermektedir. 

Pazarlama İnovasyonu: Bir ürünün tasarımı, paketlenmesi, dağıtımı, tutundurulması veya 

fiyatlandırmasındaki önemli değişiklikleri içeren yeni bir pazarlama yöntemidir. 

Organizasyonel İnovasyon: Bir firmanın faaliyetlerinde, organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni 

bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.  

İnovasyon kavramı, ilk defa ekonomist ve politika bilimcisi olan Schumpeter tarafından 

“kalkınmanın itici gücü” olarak ifade edilmiştir (Elçi ve Karataylı, 2008, s.1). İktisadi düşüncede inovasyon 

teorisinin kurucusu olarak bilinen ve bu konu hakkında kendinden sonra gelen çalışmalara öncülük eden 

Schumpeter, inovasyonu ekonomideki değişimlerin önemli bir kaynağı olarak tanımlamaktadır. 

Schumpeter’e göre inovasyonun beş farklı türü bulunmaktadır. Bunlar; yeni bir ürünün tanıtılması, yeni bir 

üretim metodunun tanıtılması, yeni bir pazarın açılması, hammadde veya yarı mamul mallar için yeni tedarik 

kanallarının oluşturulması ve herhangi bir endüstrinin organizasyon yapısında yenilik yapılmasıdır. Ayrıca, 

icat ve yenilik arasında da bir ayrım yapan Schumpeter, icatları ekonomik analiz için önemi bulunmayan 

entelektüel bir yaratıcılık eylemi olarak değerlendirirken, inovasyonu bir icadı uygulamaya geçiren firma 

örneğinde olduğu gibi ekonomik bir karar olarak nitelendirmiştir (Godin, 2008, s.345-346).  
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 Bir icadın ötesinde yeni iş fırsatları yaratma kapasitesine de sahip olan inovasyon, yaratıcı bir fikrin 

katma değer yaratabilir ve pazarlanabilir bir ürüne dönüşme sürecini ifade etmektedir. Bu nedenle işletmeler 

için son derece önemli bir konumda bulunmaktadır. İşletmeler için yaratıcı ve enerjik bir çalışma ortamı 

yaratması gibi etkileri bulunan inovasyon, ekonomilerde sürdürülebilir ekonomik büyüme aracı olarak 

görülmektedir. Küreselleşmenin beraberinde yoğun bir rekabet ortamında bulunan işletmeler, bilgi ve 

teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak farklılık yaratma imkânına sahip olurken yenilikçi faaliyetleri 

sebebiyle de verimliliklerini arttırabilmektedirler (Gökçe, 2010, s.1-2). İnovasyon faaliyetleri ile rakiplerine 

karşı rekabet avantajı elde eden işletmeler, yeni teknoloji ve iş yapış yöntemleri de dâhil olmak üzere 

inovasyona en geniş açıdan bakmaktadırlar (Porter, 1990, s.74). İşletmeler için verimliliğe, kârlılığa, yeni 

pazarlara girilmesine ve mevcut pazar payının genişletilmesine olumlu yönde katkı sağlayan inovasyon, 

ülke ekonomileri için ise kalkınma, gelişme, küresel düzeyde rekabet avantajı elde etme, istihdam artışı, 

sürdürülebilir büyüme, toplumsal refah ve yaşam kalitesinin artması anlamına gelmektedir (Elçi ve 

Karataylı, 2008, s.7). Makro perspektiften bakıldığında inovasyon faaliyetleri, ihracatta yüksek teknolojili 

ürünlerin payının artmasına olanak sağlamakta ve buna paralel olarak yüksek teknolojili ürün ihracatının 

artması da inovasyon faaliyetlerine hız kazandırmaktadır. Dolayısıyla, inovasyon ve yüksek teknolojili ürün 

ihracatı arasında karşılıklı ve pozitif bir ilişkinin bulunduğunu söylemek mümkündür (Akyol ve Demez, 

2020, s.58).  

3. TARİHSEL SÜREÇTE KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNDE MAKRO EKONOMİK 

PERFORMANS 

Çalışmanın bu bölümünde kırılgan beşli ülke ekonomilerindeki temel ekonomik göstergeler ve 

araştırma kapsamında ele alınan inovasyon göstergeleri yıllar itibarıyla karşılaştırma yapılarak sunulmuştur. 

Tablo 1’de 2013-2019 döneminde kırılgan beşli ekonomilerinin ortak problemleri olarak gösterilen cari 

açık, ekonomik büyüme ve enflasyon oranı gösterilmektedir.  
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Tablo 1.Kırılgan Beşli Ülkelerinde Temel Ekonomik Göstergeler 

Ülkeler/Yıllar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Türkiye 

C
ar

i 
A

çı
k

/G
S

Y
İH

 -5.9 -4.2 -3.2 -3.1 -4.8 -2.7 1.2 

Brezilya -3.2 -4.1 -3.0 -1.3 -0.7 -2.2 -2.8 

Hindistan -2.6 -1.3 -1.1 -0.5 -1.4 -2.4 -1.0 

Güney Afrika -5.8 -5.1 -4.6 -2.8 -2.5 -3.6 -3.0 

Endonezya -3.2 -3.1 -2.0 -1.8 -1.6 -2.9 -2.7 

Türkiye 
E

k
o

n
o
m

ik
 B

ü
y

ü
m

e 8.5 5.2 6.1 3.2 7.5 2.8 0.9 

Brezilya 3.0 0.5 -3.5 -3.3 1.3 1.3 1.1 

Hindistan 6.4 7.4 8.0 8.3 7.0 6.1 5.0 

Güney Afrika 2.5 1.8 1.2 0.4 1.4 0.8 0.2 

Endonezya 5.6 5.0 4.9 5.0 5.1 5.2 5.0 

Türkiye 

E
n

fl
as

y
o

n
 O

ra
n

ı 

7.5 8.9 7.7 7.8 11.1 16.3 15.2 

Brezilya 6.2 6.3 9.0 8.7 3.4 3.7 3.7 

Hindistan 10.9 6.4 5.9 4.9 2.5 4.9 7.7 

Güney Afrika 5.8 6.1 4.5 6.6 5.2 4.5 4.1 

Endonezya 6.4 6.4 6.4 3.5 3.8 3.2 3.0 

Kaynak: World Bank, 2020. 

Tablo 1 incelendiğinde 2013 yılında cari açığın GSYİH içindeki payı (%) açısından en kırılgan ülke 

konumunda bulunan Türkiye’nin 2019 yılına gelindiğinde söz konusu göstergede iyileşme sağladığı 

görülmektedir.  Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve Endonezya’da ise 2013 yılından bu yana cari açık 

sorununun devam ettiği görülmektedir.  

Ekonomik büyüme oranı incelendiğinde en düşük performansa sahip olan ülkelerin Brezilya ve 

Güney Afrika olduğu ve en istikrarlı büyüme oranına sahip olan ülkenin ise Hindistan ve Endonezya olduğu 

görülmektedir. Enflasyon oranına bakıldığında özellikle son yıllarda bu göstergede en kırılgan konumda 

bulunan ülkelerin sırasıyla Türkiye ve Hindistan olduğu görülmektedir. Söz konusu ülke grubunun küresel 

yarışta ayakta kalabilmesi kırılganlıklarının sebebi olarak nitelendirilen makro ekonomik 

performanslarındaki iyileşmelere bağlıdır. Dolayısıyla, kırılgan beşli ülkelerinin bu kapsamda güçlü-zayıf 

yönlerine odaklanarak yeni bir yol haritası oluşturmaları gerekmektedir. 

Ekonomik büyüme ve kalkınma açısından ülke ekonomilerini öne taşıyan ve inovasyon performansını 

ölçen Küresel İnovasyon Endeksi (Global Innovation Index- GII) ülkeler için önemli bir referans kaynağı 

durumunda bulunmaktadır. 2007 yılından itibaren her yıl Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO), Cornell 
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Üniversitesi ve INSEAD işbirliğinde hesaplanan bu endeks girdi ve çıktı şeklinde iki alt endeksten 

oluşmaktadır. Girdi alt endeksinde kurumlar, insan kaynağı ve araştırma, altyapı, pazar gelişmişliği ve iş 

gelişmişliği bileşenleri incelenmekte; çıktı alt endeksinde ise bilgi ve teknoloji çıktıları ve yaratıcı çıktı 

bileşenleri incelenmektedir. Tablo 2’de tarihsel süreçte küresel inovasyon endeksinde kırılgan beşli ülke 

ekonomilerinin puanları ve genel sıralamaları ifade edilmektedir. 

Tablo 2. Kırılgan Beşli Ülkelerinde İnovasyon Göstergeleri 
İnovasyon Endeksi Puanı (0-100) 

Ülkeler 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Türkiye 34.11 34.1 36 38.2 37.8 39 38.9 37.4 

Brezilya 37.75 36.6 36.3 36.3 34.9 33.2 33.1 33.4 

Hindistan 34.52 35.7 36.2 33.7 31.7 33.6 35.5 35.2 

Güney Afrika 35.22 37.4 37.6 38.2 37.4 35.8 35.8 35.1 

Endonezya 27.78 28.1 32 31.8 29.8 29.1 30.1 29.8 

İnovasyon Endeksi Sıralaması* 

Ülke 2011(12

5) 

2012(14

1) 

2013(14

2) 

2014(14

3) 

2015(14

1) 

2016(12

8) 

2017(12

7) 

2018(12

6) 

Türkiye 65 74 68 54 58 42 43 50 

Brezilya 47 58 64 61 70 69 69 64 

Hindistan 62 64 66 76 81 66 60 57 

Güney Afrika 59 54 58 53 60 54 57 58 

Endonezya 99 100 85 87 97 88 87 85 

*Yıllara göre değerlendirmeye tabii tutulan ülke sayısı değişmiştir. 

 Kaynak: Global Innovation Index, 2020. 

 

Tablo 2 incelendiğinde 2011 yılından 2018 yılına gelindiğinde Türkiye küresel inovasyon endeksinde 

34.11 puandan 37.4 puana yükselmiş; Brezilya 37.75 puandan 33.4 puana gerilemiş; Hindistan 34.52 

puandan 35.2 puana yükselmiş; Güney Afrika 35.22 puandan 35.1 puana gerilemiş ve Endonezya 27.78 

puandan 29.8 puana yükselmiştir. Söz konusu endeks puanında 2011 ve 2018 yılları arasındaki süreçte 

Türkiye’nin küresel inovasyon endeksi ortalaması 100 puan üzerinden 36.93; Brezilya’nın 35.19; 

Hindistan’ın 34.51; Güney Afrika’nın 36.56 ve Endonezya’nın ise 29.81 olarak gerçekleşmiştir. Kırılgan 

beşli grubunun küresel inovasyon endeks puanının 8 yıllık ortalaması alındığında en yüksek puana sahip 

olan ülkenin Türkiye, en düşük puana sahip olan ülkenin ise Endonezya olduğu ve bahsi geçen 5 ülke 

ekonomisi inovasyon endeksi kapsamında bir grup olarak değerlendirildiğinde ise 27.78 ve 39 arasında 

puanlar aldığı görülmektedir. 



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

304 

 

4. İLGİLİ ALANYAZIN 

Konuyla ilgili alanyazın incelendiğinde genellikle, araştırmacıların inovasyonun ekonomik büyüme 

ve ihracat üzerindeki etkilerine yoğunlaştıkları görülmekte ve araştırmalarda Ar-Ge harcamaları ve patent 

sayısı inovasyon göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda, inovasyonun yüksek teknolojili ürün 

ihracatı ile ilişkisini araştıran çalışmaların sınırlı sayıda olması bu çalışmanın yürütülmesinin gerekliliğini 

ortaya koymuştur. Çalışmanın bu bölümünde ilgili alanyazın incelenecek, bahsi geçen değişkenler 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalardan bazıları özetlenerek ele alınacaktır.  

Lee (1987), G7 ülkeleri için 1975, 1979, 1980 ve 1983 yıllarını kapsayan verilerle yürüttüğü 

çalışmasında Ar-Ge harcamalarının yüksek teknolojili ürün ihracatını arttırdığı sonucuna ulaşmıştır. Şahbaz 

ve diğerleri (2014), 1996 ve 2011 yılları arasındaki dönemi kapsayan veriler ile Türkiye ve 17 Avrupa Birliği 

ülkesi için Ar-Ge harcamaları ile yüksek teknolojili mal ihracatı arasındaki ilişkiyi panel eşbütünleşme ve 

panel nedensellik analizleri ile araştırmışlardır. Çalışmanın sonuçlarına göre Ar-Ge harcamaları ile yüksek 

teknolojili mal ihracatı arasında çift yönlü nedenselliğinin bulunduğu görülmüştür.  

Sandu ve Ciocanel (2014), Avrupa Birliği üyesi 26 ülke için 2006-2010 dönemini kapsayan verilerle 

Ar-Ge harcamaları ve yüksek teknolojili ürün ihracatı arasındaki ilişkiyi incelemişler ve Ar-Ge 

harcamalarının yüksek teknolojili ürün ihracatı üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Kılıç ve diğerleri (2014), G-8 ülkeleri için 1996-2011 dönemini kapsayan verilerle panel veri analizi 

yöntemi kullanılarak Ar-Ge harcamaları ile yüksek teknoloji ürün ihracatı arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. Çalışmada Ar-Ge harcamaları ve reel efektif döviz kurunun, yüksek teknolojili ürün 

ihracatını pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Göçer (2013), çalışmasında gelişmekte olan 11 

Asya ülkesi için 1996-2012 dönemi verilerini kullanarak Ar-Ge harcamalarının yüksek teknolojili ürün 

ihracatı, bilgi iletişim teknolojileri ihracatı, toplam ihracat ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri ile 

yüksek teknolojili ürün ihracatının dış ticaret dengesi üzerindeki etkilerini panel veri analizi yöntemiyle 

araştırmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Ar-Ge harcamalarındaki %1’lik artışın yüksek teknolojili ürün 

ihracatını %6,5, bilgi-iletişim teknolojileri ihracatını %0,6 ve ekonomik büyümeyi %0,43 oranında arttırdığı 

bulunmuştur. 

Akyol ve Demez (2020), aralarında kırılgan beşli grubundan Türkiye, Brezilya ve Güney Afrika’nın 

da bulunduğu yeni endüstrileşen 8 ülke ekonomisi için 1996-2015 yılları arası dönemini kapsayan veriler 

ile inovasyonun yüksek teknolojili ürün ihracatına etkisini panel veri analizi yöntemiyle araştırmışlardır. 

Çalışmada, inovasyon göstergesi olarak kişi başı GSYH, yerleşik ve yerleşik olmayanların toplam patent ve 

marka başvuruları, fikri mülkiyet hakları ve ticari özgürlük dikkate alınmıştır. Sonuç olarak, inovasyon 

faaliyetlerinin yüksek teknoloji ürün ihracatı üzerinde olumlu bir etki oluşturduğu görülmüştür. 
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5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE KULLANILAN VERİLER 

5.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Çalışmada, Türkiye, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika ve Brezilya’da oluşan kırılgan beşli grubu 

için uluslararası rekabette anahtar bir rol oynayan inovasyonun yüksek teknolojili ürün ihracatı ile ilişkisi 

Stata 15 paket programı ile ekonometrik olarak tespit edilmiştir. Araştırmaya ait veriler WIPO (World 

Intellectual Property Organization), Cornell Üniversitesi ve INSEAD (The Business School for the World) 

işbirliğinde hesaplanan Küresel İnovasyon Endeksi (GII) ve Dünya Bankası veri tabanından elde edilen 

yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam ürün ihracatı içindeki payıdır. 

5.2. Araştırmanın Yöntemi 

 Panel veri analizinde değişkenlerin durağanlığını sınamak için alternatif birçok yöntem 

bulunmaktadır. Breitung (2000), yaptığı Monte Carlo benzetimleri ile gözlem sayısı düşük örneklemlerde 

diğer panel veri birim kök testlerinden daha güçlü konumda bulunmaktadır (Tatoğlu, 2012, s.207). Bu 

amaçla çalışmamızda Breitung (2000) yöntemi tercih edilmiştir. Değişkenlere ilişkin birim kök testi 

sonuçları Tablo 3’te gösterilmekte ve söz konusu değişkenlerin birinci farkında durağan olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 3. Panel Birim Kök Sonuçları 
 Breitung 

Değişkenler Statistic Prob. 

IE -0.2470      0.4024 

HTE -0.3315 0.3701 

∆IE -1.6063 0.0541 

∆HTE -2.6420 0.0041 

Değişkenlerin durağanlık sınamalarının ardından inovasyonun (IE)  yüksek teknolojili ürün ihracatı 

(HTE) ile olan ilişkisi, eşbütünleşme vektöründeki heterojenliğe izin veren ve Pedroni tarafından geliştirilen 

eşbütünleşme testi kullanılarak test edilmiştir. Pedroni testinde, paneldeki kesit ve kesitler arası etkileri 

kapsayabilmesi için yedi farklı eşbütünleşme testi sunulmuş ve bu testler iki alt kategoriye ayrılmıştır. Söz 

konusu yedi istatistiğin ilk dördü kesit içi panel eşbütünleşme testleri, üçü ise kesitler arası eşbütünleşme 

istatistikleridir. Büyük örneklemlerde panel v istatistiği, gözlem sayısı düşük örneklemlerde ise grup 

istatistiğinin anlamlılığı eşbütünleşme olduğunu göstermektedir (Chang ve diğerleri, 2008, 5-6). Tablo 4’te 

değişkenlere ilişkin eşbütünleşme testi sonuçları ifade edilmektedir. 
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Tablo 4. Pedroni Panel Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

 Statistic Prob. 

Modified Phillips-Perron 1.3238    0.0928 

Phillips-Perron -1.8906           0.0293 

Augmented Dickey-Fuller -4.5536            0.0000 

 

Tablo 4’e göre grup istatistiklerinden her üçünün de %10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu görülmekte ve dolayısıyla inovasyon (IE) ve yüksek teknolojili ürün ihracatı (HTE) arasında uzun 

dönemli bir eşbütünleşme ilişkisinin olduğu sonucuna varılmaktadır. 

6. SONUÇLAR 

Küreselleşmenin de etkisiyle rekabetin giderek hız kazandığı günümüzde gerek işletmeler gerekse 

ülkeler bu yarışta hayatta kalmanın yollarını aramaktadır. Bu kapsamda rekabetçilik anlamında ön plana 

çıkan ülkelerin inovasyon faaliyetlerine ciddi düzeyde önem verdikleri görülmektedir. Katma değeri yüksek 

ürünlerin üretimine katkı sağlayan inovasyon, bu yolla yüksek teknolojili ürün ihracatının gelişmesine fayda 

sağlarken ülke ekonomilerinde ise ihracat gelirlerinin artmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada 2011 ve 

2018 yılları arasını kapsayan veriler ile Türkiye, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika’dan 

oluşan kırılgan beşli grubu ülkelerindeki başta cari açık, yüksek enflasyon oranı ve düşük ekonomik büyüme 

oranı gibi ekonomik sorunlardan yola çıkarak inovasyonun yüksek teknolojili ürün ihracatı ile ilişkisi panel 

veri analizi ile incelenmiştir. Bu amaçla, ilk olarak çalışmamız kapsamında ele alınan değişkenler için 

durağanlık sınaması yapılmış ve söz konusu değişkenlerin birim kök içermediği tespit edilmiştir. Durağanlık 

sınamalarının ardından inovasyonun yüksek teknolojili ürün ihracatı ile ilişkisi, Pedroni tarafından 

geliştirilen eşbütünleşme testi kullanılarak sınanmış ve inovasyon ile yüksek teknolojili ürün ihracatı 

ilişkisinin eşbütünleşik olduğu görülmüştür. Çalışmanın bulguları bu konu ile ilgili gerçekleştirilen önceki 

çalışmalar ile paralellik göstermektedir. Özetle; kırılgan beşli grubunun, uluslararası rekabetçilik yarışında 

kritik bir konumda bulunan inovasyon faaliyetlerine önem vermesinin ekonomik yapılarındaki söz konusu 

kırılganlıkların giderilmesi bakımından önemli faydalar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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TÜRKİYE'DE NEGATİF REEL FAİZ UYGULAMASININ ETKİLERİ: SEÇİLMİŞ TEMEL 

GÖSTERGELER ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

Doç. Dr. Hasan Murat ERTUĞRUL 

Dr. Mustafa Tevfik KARTAL 

Doç. Dr. Fatih AYHAN 

ÖZET 

Bu çalışmada, Türkiye’de negatif faiz oranlarının gerçekleştiği dönemde negatif faiz oranlarının 

seçilmiş temel göstergeler üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, Türkiye’de negatif 

reel faiz uygulamasının başladığı ve bittiği 27 Aralık 2019 ile 9 Ekim 2020 arasındaki günlük veriler 

kullanılmıştır. Negatif reel faiz göstergesi olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağırlıklı 

ortalama fonlama maliyeti (AOFM), temel göstergeler olarak ise BİST 100 endeksi, ABD Doları/Türk Lirası 

(USD/TRY) kuru ve kredi temerrüt takas (CDS) primi dikkate alınmıştır. AOFM ile seçilmiş temel 

göstergeler arasındaki ilişki DCC-GARCH yöntemi ve etki tepki analizi kullanılarak incelenmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre, dinamik korelasyon sonuçlarının bazı dönemlerde statik korelasyon sonuçlarından 

farklılaştığı ve söz konusu farklılaşmanın özellikle Türkiye’de pandeminin ortaya çıkışından hemen önce, 

pandeminin ilk tespit edildiği dönemde, kademeli normalleşmenin başladığı dönemde ve negatif reel faiz 

uygulamasının son bulduğu dönemde daha belirgin hale geldiği gözlenmiştir. Diğer taraftan, etki tepki 

analizi sonuçları negatif reel faiz değişkenine verilen şokun incelenen değişkenler üzerindeki etkisinin 

dördüncü dönem itibarıyla etkisini kaybettiğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: DCC-GARCH, Etki-Tepki Analizi, Negatif Reel Faiz, Seçilmiş Temel Göstergeler, 

Türkiye. 

JEL Kodları: C22, E43, E52, E58, G28. 
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THE EFFECTS OF NEGATIVE REAL INTEREST RATE PRACTICE IN TURKEY: AN 

EXAMINATION UPON SELECTED MAIN INDICATORS 

ABSTRACT 

In this study, it is tried to examine the effects of negative real interest rate practice upon selected 

main indicators in the period at where there is negative interest rates. In this context, daily data between 

December 27, 2019 and October 9, 2020 that are the beginning and ending time of the negative real interest 

rate practice in Turkey is used. The Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) weighted average cost 

of funding (WACF) is used as the negative real interest rate indicator, BIST 100 index, US Dollar /Turkish 

Lira (USD/TRY) foreign exchange rate and credit default swap (CDS) spread are considered as main 

indicators. Dynamic correlations between WACF and selected main indicators are examined by performing 

DCC-GARCH method and impulse-response analysis. According to the results of analysis, the results of 

dynamic correlations differ from the results of static correlations in some periods and the differentiation 

has become more prominent especially in periods just before the pandemic in Turkey, the first times of 

pandemic, the beginning of gradual normalization and the end period of negative real interest rate practice. 

On the other hand, the results of impulse-response analysis shows that a shock given to negative real interest 

rate loses its effect on the examined indicators as of the fourth period. 

Keywords: DCC-GARCH, Impulse-Response Analysis, Negative Real Interest Rate, Selected Main 

Indicators, Turkey. 

JEL Codes: C22, E43, E52, E58, G28. 
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1. GİRİŞ 

Ekonomik ve finansal göstergelerde istikrarın sağlanması ülkelerin büyümesi, gelişmesi ve 

kalkınması açısından oldukça önemlidir (Kartal, 2019a, s. 24). Borsa endeksi, bütçe dengesi, cari işlemler 

dengesi, döviz kurlarının seyri, ekonomik büyüme, enflasyon oranları, gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH) 

seviyesi, işsizlik oranları, kredi temerrüt takası primi söz konusu ekonomik ve finansal göstergelerden 

bazılarıdır. Bununla birlikte, faiz oranları ülkeler açısından en önemli ve öncelikli göstergelerin arasında yer 

almaktadır.  

Faiz oranlarının seviyesi ve gelişimi (neredeyse) bütün ekonomik ve finansal göstergeleri doğrudan 

veya dolaylı olarak etkilemektedir. Bununla birlikte, faiz oranlarının seviyesi tasarruf, tüketim ve yatırımlar 

üzerinde oldukça etkilidir. Örneğin, faiz oranları düşük seviyelerdeyken yatırımlar artmakta, faiz oranları 

yükseldiğinde ise yatırımlar azalırken tasarruflar artmaktadır  (Lin ve diğerleri, 2018, s. 1-2).  

Faiz oranları, tasarruflar, tüketim ve yatırımların yanı sıra üretim maliyetlerini ve satış fiyatlarını da 

etkileme suretiyle kredi kanalıyla birçok sektörü yakından etkilemektedir. Ayrıca, faiz oranlarındaki gelişim 

döviz kurları, ekonomik büyüme, işsizlik gibi göstergeler üzerinde de etkili olmaktadır. Bu gibi nedenlerle, 

faiz oranlarının düşük seviyelerde olması ekonomi yönetimlerinde arzu edilen bir durumdur. Bununla 

birlikte bir ekonomide kredi faizleri, mevduat faizleri, bankalar arası para piyasası faizleri, merkez bankası 

para politikası faizleri, tahvil-bono faizleri, Eurobond faizleri, referans faiz gibi birçok faiz türünün 

varlığından söz edilebilmekte (Kartal, 2019b, s. 14), bu faizler birbirinden etkilenmekte birlikte farklı 

seviyelerde oluşabilmektedir. Bununla birlikte, faiz oranlarının düşük seviyede oluşmasının ekonomiler için 

iyi olduğu genel bir kanıdır (Tumwine ve diğerleri, 2018, s. 270).  

Çeşitli faiz oranlarının arasında en önemli olanlar merkez bankaları faizleri ile piyasa faizleridir. Bu 

saptamanın temelinde ise para politikalarının uygulayıcı olan merkez bankalarının paranın 

maliyetini/fiyatını belirliyor olması ve finansal piyasaların değişen ekonomik konjonktüre çok hızlı tepki 

vererek paranın maliyetindeki/fiyatındaki değişiklikleri kısa sürede yansıtması yatmaktadır. Dolayısıyla, 

Türkiye örneğinde, TCMB tarafından çeşitli kanallardan sağlanan fonlamalarının maliyetini gösteren 

AOFM temel faiz oranları olarak değerlendirilebilmektedir. Şekil 1’de söz konusu faiz oranının son 

zamanlardaki gelişimine yer verilmiştir.  
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Şekil 1. TCMB AOFM Gelişimi (%) 

 

Kaynak: TCMB (2020a). 

Şekil 1’den görüleceği üzere, 2018 yılında %25 bandında olan AOFM, kademeli düşüş göstererek 

2020 Temmuz ayında %8 seviyelerine kadar gerilemiştir. Ardından tekrar yükseliş eğilimine girerek 2020 

Ekim sonunda %15 seviyesine yükselmiştir.  

Türkiye’de genellikle pozitif reel faiz uygulanmakla birlikte son zamanlarda negatif reel faiz 

uygulamasına geçilmiştir (TCMB, 2020a). Şekil 2’de reel TCMB AOFM’un son zamanlardaki gelişimine 

yer verilmiştir.  

Şekil 2. Reel TCMB AOFM Gelişimi (%) 

 

Kaynak: TCMB (2020a). 
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Şekil 2’den görüleceği üzere, Türkiye’de reel faiz 27 Aralık 2019 tarihinde negatife dönmüş 12 Ekim 

2020 tarihinde kadar negatif olmayı sürdürmüştür. 12 Ekim ve sonrasında ise faiz oranlarındaki artışla 

birlikte yeniden pozitif reel faiz sürecine geçilmiştir. Böylece, negatif reel faiz uygulaması son bulmuştur. 

Negatif reel faiz uygulaması, genel olarak ekonomideki kaynakların finansal yatırım araçlarından 

ziyade reel yatırıma ve üretime yönlendirilmesini amaçlamaktadır. Bununla birlikte her zaman böyle 

olmamakta, negatif reel faiz uygulaması nedeniyle ekonomideki kaynaklar borsa, döviz gibi alternatif 

finansal araçlara yönlenebilmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmada Türkiye’de son zamanlarda uygulanan 

negatif reel faiz uygulamasının seçilmiş göstergeler üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Bu amaçla negatif reel 

faizin uygulandığı 7 Aralık 2019 ile 9 Ekim 2020 arasındaki günlük veriler kullanılarak negatif faiz oranının 

BİST 100 endeksi, ABD Doları/Türk Lirası kuru ve kredi temerrüt takası primi üzerindeki etkileri dinamik 

korelasyon ve etki tepki analizleri ile incelenmeye çalışılmıştır.  

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünü izleyen ikinci bölümde literatür taraması 

yapılmıştır. Üçüncü bölümde veri seti ve kullanılan yöntemden bahsedilmiş, dördüncü bölümde çalışmanın 

bulguları sunulmuştur. Son bölümde ise genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI  

Literatürde faiz oranları ile ilgili yapılmış çok sayıda çalışma yer almaktadır. Bu çalışmalarda faiz 

oranları ile çeşitli faktörler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bununla birlikte çalışmada Türkiye’de negatif 

faiz uygulamasının borsa endeksi, döviz kuru ve CDS primi gibi makro değişkenler üzerindeki etkisi analiz 

edildiği için bu değişkenlere odaklanan çalışmalar incelenmiştir.  

Faiz oranları ile borsa endeksleri arasındaki ilişki literatürde incelenen konular arasında yer 

almaktadır. Smirlock ve Yawitz (1985), Thorbecke ve Alami (1994), Jensen ve Johnson (1995), Thorbecke 

(1997), Lobo (2000, 2002), Peiro (2016), Kartal ve diğerleri (2020) çalışmalarında bu ilişkiyi incelemiş ve 

faiz oranları ile endeks ve hisse fiyatları arasında ters orantılı bir ilişki bulmuşlardır. Bu çalışmalar göz 

önünde bulundurularak, negatif reel faiz uygulamasının borsa endeksi üzerinde olumlu (artış oluşturucu) bir 

etkiye neden olması beklenmektedir. Türkiye’de birçok borsa endeksi bulunmasına rağmen, temel endeks 

BİST 100 endeksi olduğu göz önünde bulundurularak, bu kapsamda XU100 endeksi inceleme kapsamına 

dâhil edilmiştir.  

Ayrıca, bazı çalışmalarda faiz oranları ile döviz kurları arasındaki ilişki ele alınmıştır. Gül ve diğerleri 

(2007), 1984/1-2006/6 dönemini Granger nedensellik testiyle incelemiş ve döviz kurları ile faiz oranlarının 

eş yönlü değiştiğini bulmuşlardır. Ekinci ve diğerleri (2016), 2010/1-2015/10 dönemini regresyon 

yöntemiyle analiz etmiş ve benzer bir sonuca ulaşmışlardır. Angeloni ve Prati (1993), Paramati ve Gupta 
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(2013), Akıncı ve Yılmaz (2016), Obeng ve Sakyi (2017), Kartal ve diğerleri (2018), Dinçer ve diğerleri 

(2019), Kartal (2019a), ve Kartal (2020a) faiz oranları-döviz kurları ilişkisini inceleyen diğer çalışmalardan 

bazılarıdır. Söz konusu çalışmalar değerlendirildiğinde, negatif reel faiz uygulamasının döviz kurları 

üzerinde olumsuz (artış oluşturucu) bir etkiye neden olması beklenmektedir. Türkiye’de en yoğun bir 

şekilde kullanılan döviz türünün ABD doları olduğu (TCMB, 2020b) göz önünde bulundurularak, bu 

kapsamda USD/TRY döviz kuru inceleme kapsamına dâhil edilmiştir.  

Ek olarak, Longstaff ve diğerleri (1995), Collin-Dufresne ve diğerleri (2001), Alexander ve Kaeck 

(2008), Galil ve Soffer (2011), Galil ve diğerleri (2014), Hassan ve diğerleri (2015), Hibbert ve Pavlova 

(2017), Yang ve diğerleri (2018) çalışmalarında faiz oranları ile CDS primlerinin ilişkisini incelemiş ve ters 

yönlü bir ilişki bulmuşlardır. Bu çalışmalar göz önünde tutulduğunda, negatif reel faiz uygulamasının CDS 

primleri üzerinde olumsuz (artış oluşturucu) bir etkiye neden olması beklenmektedir. Farklı vadelerde CDS 

primleri bulunmasına karşın, en likit olanlar 5 yıl vadeli olduğu için (Hasan ve diğerleri, 2016; Kartal, 

2020b; TCMB, 2020b), Türkiye’nin 5 yıl vadeli USD cinsinden ulusal CDS primi inceleme kapsamına dâhil 

edilmiştir.  

3. VERİ VE YÖNTEM 

Çalışmada negatif reel faiz olarak yıllık TÜFE oranıyla reel hale getirilmiş TCMB AOF (R-AOFM) 

değişkeni kullanılmıştır. Diğer taraftan, negatif reel faiz uygulamasının etkilerinin inceleneceği temel 

göstergeler olarak BİST 100 endeksi (XU100), ABD Doları/Türk Lirası (USD/TRY) kuru ve kredi temerrüt 

takası (CDS) pirimi değişkenleri seçilmiştir. CDS verisi Bloomberg (2020), temel göstergelere ilişkin veriler 

ise TCMB (2020a) veri tabanından temin edilmiştir.   

Uygulamalı analizde ilk önce değişkenlerin durağanlıkları incelenmiştir. Durağanlık analizi için 

geleneksel Ng-Perron (2001) ve yapısal kırılmayı dikkate alan Zivot-Andrews (1992) durağanlık testleri 

kullanılmıştır. Durağanlık analizinden sonra negatif reel faiz oranı ve seçilmiş temel göstergeler arasındaki 

korelasyon ilişkisi analiz edilmiştir.  

Statik korelasyon analizinin ardından değişkenler arasındaki dinamik korelasyonlar DCC-GARCH 

yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. İki değişken arasındaki dinamik koşullu korelasyonları hesaplamak 

için ilk olarak Engle (2002) tarafından önerilen DCC-GARCH modeli, Bollerslev'in (1990) sabit koşullu 

korelasyon tahmin edicisinin genelleştirilmiş bir versiyonudur. DCC-GARCH modelini kullanmanın çeşitli 

faydaları vardır. DCC-GARCH modelinin önemli faydası örneklem periyodu boyunca koşullu 

korelasyonlarda olası değişikliklerin tespit edilebilmesidir. DCC-GARCH modeli ile iki değişken arasındaki 

zamana göre değişen dinamik korelasyon ilişkisini tespit etmek mümkündür. DCC-GARCH modelinin bir 
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başka faydası ise standardize edilmiş hatalara dayalı olarak korelasyon katsayılarını tahmin etmesidir. Ek 

olarak, DCC-GARCH modeli değişen varyans sorununu doğrudan dikkate almaktadır (Chiang ve diğerleri, 

2007). Son olarak, DCC-GARCH modeli GARCH tahmin edicilerinden daha kesin tahminler üretmektedir 

(Tekin ve diğerleri, 2017).  

Değişkenler arasındaki dinamik korelasyon ilişkisi analiz edildikten sonra, negatif reel faiz oranı ile 

seçilmiş temel göstergeler arasındaki ilişkiyi incelemek için etki-tepki analizi kullanılmıştır. Etki-tepki 

fonksiyonları ile rassal hata terimlerine verilen bir birimlik standart hata şokun içsel değişkenler üzerinde 

gelecek dönemlerdeki etkileri araştırılabilmektedir. Varyans ayrıştırması ile bir değişken üzerinde en etkili 

değişken belirlenirken; etki-tepki fonksiyonu ile etkisi tespit edilen değişkenin bir politika aracı olarak 

kullanılmasına karar verilebilmektedir (Özgen ve Güloğlu, 2004, s. 97). Etki-tepki fonksiyonları, bir 

değişkene verilen bir şokun sistem üzerindeki etkisini göstermekte ve bu aracın uygun bir politika aracı 

olarak kullanılmasına imkân vermektedir. Etki-tepki analizi, değişkenler arasındaki ilişkilerin dinamik 

biçimde ortaya konulmasını ve etkili olduğu tespit edilen değişkenin bir politika enstrümanı olarak ele 

alınmasına olanak sağlamaktadır (Warne, 2004, s. 5). 

4. AMPİRİK SONUÇLAR 

Uygulamalı analizde öncelikle değişkenlerin durağanlıklarının incelenmesi kapsamında geleneksel 

Ng-Perron (2001) ve yapısal kırılmayı dikkate alan Zivot-Andrews (1992) durağanlık testleri kullanılmıştır. 

R-AOFM, USD/TRY, CDS ve XU100 değişkenleri Ng-Perron (2001) ve Zivot-Andrews (1992) testlerine 

göre durağan bulunmuştur3. Durağanlık analizinden sonra önce değişkenler arasındaki statik korelasyon 

ilişkisi incelenmiştir. Değişkenler arasındaki statik korelasyon katsayıları Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Statik Korelasyon Katsayıları 

 R-AOFM USD/TRY CDS XU100 

R-AOFM 1.000    

USD/TRY -0.194 1.000   

CDS -0.354 0.767 1.000  
XU100 0.002 -0.163 -0.640 1.000 

Tablo 1’den görüleceği üzere, negatif reel faiz oranı ile döviz kuru ve CDS primi arasında zayıf ve 

negatif korelasyon ilişkisi bulunmaktadır. Diğer taraftan, negatif reel faiz oranı ile temel borsa endeksi 

arasındaki korelasyon pozitif ancak sıfıra yakın seviyededir.  

 
3Durağanlık testi sonuçları paylaşılmamış olup yazarlardan temin edilebilir. 



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

316 

 

Statik korelasyon ilişkisinden sonra değişkenler arasındaki dinamik korelasyon ilişkisi DCC-GARCH 

yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Negatif reel faiz oranı ile temel göstergeler arasındaki dinamik 

korelasyon sonuçlarına Şekil 3’de yer verilmiştir. 

Şekil 3. Negatif Faiz Oranı ile Seçilmiş Temel Göstergeler Arasındaki Dinamik Korelasyonlar 

 

a) R-AOFM ve XU100 

 

b) R-AOFM ve USD/TRY 

 

c) R-AOFM ve CDS 
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Şekil 3’ten görüleceği üzere, R-AOFM ile seçilmiş temel göstergeler arasındaki dinamik 

korelasyonlar statik korelasyonlardan farklılık göstermektedir. R-AOFM ile XU100 arasındaki statik 

korelasyon pozitif ve çok düşük seviyesindeyken (0.002), dinamik korelasyonda ise 35-45, 50-60, 120-150 

gözlemleri arasında %70 seviyesinde negatif korelasyon bulunmaktadır. Bu gözlemler, Türkiye’de Kovid-

19 pandemisinin hemen öncesine, pandeminin tespit edildiği ilk döneme, kademeli normalleşmenin 

başladığı döneme denk gelmektedir.  

R-AOFM ile USD/TRY arasındaki statik korelasyon negatif ve göreceli düşükken (-0.194), dinamik 

korelasyonda ise 60-80, 100-120, 175-197 gözlemleri arasında %80 seviyesinde pozitif korelasyon 

bulunmaktadır. Bu gözlemler, Türkiye’de Kovid-19 pandemisinin tespit edildiği ilk döneme, kademeli 

normalleşmenin başladığı döneme ve negatif faiz uygulamasının son bulduğu döneme denk gelmektedir.  

R-AOFM ile CDS primi arasındaki statik korelasyon negatif ve zayıfken (-0.354), dinamik 

korelasyonda ise 105-135 gözlemleri arasında %85 seviyesinde pozitif korelasyon bulunmaktadır. Bu 

gözlemler, Türkiye’de Kovid-19 pandemisi sonrasında kademeli normalleşmenin başladığı döneme denk 

gelmektedir.  

Değişkenler arasındaki dinamik korelasyon ilişkisi incelendikten sonra negatif faiz oranı ile seçilmiş 

temel göstergeler arasındaki ilişkiyi analiz etmek için etki-tepki analizi kullanılmıştır. Etki-tepki analizi 

sonuçlarına Şekil 4’de yer verilmiştir.  

Şekil 4. Etki-Tepki Analizi Sonuçları 
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a) R-AOFM’ye Verilen Şokun XU100 Üzerine Etkisi 

 

b) R-AOFM’ye Verilen Şokun USD/TRY Üzerine Etkisi 

 

a) R-AOFM’ye Verilen Şokun CDS Üzerine Etkisi 

Etki-tepki analizinde negatif reel faiz değişkenine verilen bir standart sapmalık şokun XU100, 

USD/TRY ve CDS üzerindeki etkileri gözlemlenmektedir. Negatif reel faize verilen bir standart sapmalık 

şok XU100 üzerinde ilk dönemde negatif etki oluşturmakta ve şok ikinci dönemde sönmektedir. Negatif 

reel faize verilen şok USD/TRY üzerinde dördüncü döneme kadar pozitif etki göstermekte ve sonra 

sönmektedir. Negatif reel faize verilen şokun CDS üzerinde etkisi ise iki dönem pozitif olurken üçüncü 

dönemde sönmektedir.  

5. SONUÇ 

Bu çalışmada, Türkiye’de 27 Aralık 2019 ile 9 Ekim 2020 tarihleri arasında uygulanan negatif reel 

faizin seçilmiş temel göstergeler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, negatif reel faiz göstergesi 

olarak TÜFE ile reel hale getirilmiş TCMB AOFM, temel göstergeler olarak ise BİST 100 endeksi, ABD 

Doları/Türk Lirası kuru ve kredi temerrüt takası primi değişkenleri ele alınmıştır. Ayrıca ampirik modelleme 
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için DCC-GARCH yöntemi kullanılarak elde edilen zamana bağlı değişen korelasyon katsayıları ve etki-

tepki analizi kullanılmıştır.  

Uygulamalı analiz sonucunda negatif reel faiz oranı ile seçilmiş temel göstergeler arasında statik 

korelasyon katsayılarından farklı yön ve derecede dinamik korelasyon ilişkisi bulunduğu gözlenmiştir. Söz 

konusu farklılaşma özellikle Türkiye’de pandeminin ortaya çıkışından hemen önce, pandeminin ilk tespit 

edildiği dönemde, kademeli normalleşmenin başladığı dönemde ve negatif reel faiz uygulamasının son 

bulduğu dönemde daha belirgin hale gelmektedir.  

Etki tepki analizi sonuçlarına göre negatif reel faize verilen bir standart sapmalık şokun XU100 

üzerindeki etkisi ikinci dönemde, CDS üzerindeki etkisi üçüncü dönemde ve USD/TRY üzerindeki etkisi 

dördüncü dönemde sönmektedir. Söz konusu analiz sonuçları, incelenen temel göstergelere yönelik politika 

geliştirilmesi açısından önemli ipuçları sunmaktadır. Nitekim analiz sonuçları değişkenler arasındaki 

dinamik korelasyonların statik korelasyon değerlerinin aksine örneklem içinde farklılaştığını ve 

değişkenlere verilen şokların etkisinin en fazla 4 dönemde söndüğünü göstermektedir. Bu hususların, 

politika yapıcılar tarafından göz önünde tutulmasında fayda olduğu düşünülmektedir.  

Bu çalışmada, Türkiye’de son zamanlarda uygulanan negatif reel faiz uygulamasının temel 

göstergeler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bununla birlikte, bu çalışma kapsamında incelenmeyen diğer 

göstergelere yönelik yeni çalışmalar yapılması literatürün zenginleştirilmesi açısından faydalı olacaktır. 

Ayrıca finansal göstergelerin yanı sıra altın ve gümüş fiyatları ile konut fiyatları gibi emtialar için de yeni 

çalışmaların yapılması önerilmektedir. Böylece, negatif reel faiz uygulamasının ekonomi üzerindeki 

etkilerinin daha geniş bir kısmı incelenmiş olacaktır.  Son olarak, bu çalışmada reel faiz olarak TCMB 

AOFM kullanılmasına karşın repo faizi, kredi faizi, mevduat faizi gibi farklı faiz göstergeleri kullanılarak 

yeni çalışmalar yapılması, yeni bulgulara ulaşılmasına imkân tanıyabilecektir.  
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İHRACATTA DİJİTAL PAZARLAMA UYGULAMALARI1 

Fehim İLHAN 

Serap YÜCEL 

ÖZET 

İletişim teknolojileri 1990’lardan bu yana yükselen bir ivmeyle gelişmekte ve dijital pazarlama da 

aynı hızla önem kazanmaktadır. Bu gelişme mesafeleri yok etmesi bakımından ihracat yapan işletmelere, 

maliyetleri düşürmesi bakımından da KOBİlere yeni fırsatlar sunmaktadır. Türkiye ekonomisinin öncelikli 

problemlerinden olan dış ticaret dengesinin negatif seyri ise bu fırsatların değerlendirilmesini daha da 

önemli kılmaktadır. Bu bağlamda konusu belirlenen çalışmanın amacı, Türkiye’deki ihracatçı işletmelerin 

dijital pazarlama araçlarını kullanım seviyelerini ve işletme özellikleri itibarıyla bu seviyeler arasında 

anlamlı farklılıklar bulunup bulunmadığını tespit etmektir. İhracat yapan işletmelerin kullanabilecekleri 

güncel dijital pazarlama araçları ilgili literatürden derlenerek çalışmanın kavramsal çerçevesi 

belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, araştırmaya katılan işletmelerin sadece %3,2’si Dijital 

pazarlama araçlarını çok aktif olarak kullanırken, %5,9’unun ise hiç kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca işletmelerin faaliyet alanları ve dijital pazarlamaya ayırdıkları bütçe oranı itibarıyla dijital 

pazarlama kullanım seviyeleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bununla birlikte katılımcı 

işletmeler en fazla “yeni müşteri bulma” beklentisiyle dijital pazarlama araçlarını kullandıklarını ifade 

etmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Dijital Pazarlama, Uluslararası Pazarlama, Endüstriyel Pazarlama, B2B   

JEL Kodları: M16, M31, M37. 
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DIGITAL MARKETING APPLICATIONS IN EXPORT 

ABSTRACT 

Communication technologies have been developing with a rising momentum since the 1990s and 

digital marketing has gained importance accordingly. This phenomenon offers new opportunities to the 

export companies by shortening the distances, and to the SMEs by lowering the costs. The negative trend of 

the trade balance, which is one of the fundamental problems of Turkey's economy, makes it even more 

important to appraise these opportunities. In this regard, the purpose of this study is to explore the digital 

marketing tools usage levels of the exporter companies in Turkey and to determine whether there are 

significant differences about these levels according to the company specifications. The conceptual 

framework of the study has been determined by compiling the current digital marketing tools that export 

companies can use from the related literature. According to the findings, only 3.2% of the participant 

companies used digital marketing tools very actively, while 5.9% did not use them at all. In addition, 

significant differences were found between the level of use of digital marketing in terms of companies’ 

activity areas and the budget rate allocated to digital marketing. Also, the participant companies stated that 

they used digital marketing tools mostly with the anticipation of “finding new customers".  

Keywords: Digital Marketing, International Marketing, Industrial Marketing, B2B 

JEL Codes: M16, M31, M37. 
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1. GİRİŞ 

Dijital pazarlama, iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle pazarlama alanına girmekle kalmayıp 

geleneksel pazarlamayı dönüştüren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesafeleri yok etmesi 

bakımından ihracat yapan işletmeleri, maliyetleri düşürmesi bakımından da bütçeleri göreceli olarak düşük 

olan KOBİleri özellikle ilgilendiren dijital pazarlama iş dünyasına yeni fırsatlar sunarken, ilgili literatüre 

farklı bakış açıları ve yeni kavramlar kazandırmaktadır.  

Türkiye’nin 2018 yılı ihracatının dünya toplam ihracatına oranı binde 9’dur ve ihracatın ithalatı 

karşılama oranı ise %75,3’tür (Türkiye İstatistik Kurumu, 2019). Bu veriler Türkiye’nin ihracatını 

geliştirmek için bütün araçlardan en üst seviyede fayda sağlanmasının gereğine işaret etmektedir. Oysa ki 

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2017 yılında yaptığı araştırmada Türkiye’deki B2B 

şirketlerin %47’sinin öz değerlendirmelerinde dijital pazarlama kullanım seviyeleri konusunda kendilerine 

5 üzerinden 1 veya 2 puan verdikleri tespit edilmiştir (T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2018, s. 

88). Bu bağlamda dijital pazarlamanın önemini ortaya koyarak farkındalığın artırılması ve bu yönde sıklıkla 

araştırmalar yapılıp güncel bulgular elde edilmesi bir değer arz etmektedir. Buna göre araştırmanın temel 

soruları aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

1. Türkiye’deki ihracatçı işletmelerin özellikleri nelerdir?  

2. Bu işletmelerin dijital pazarlama kullanımları, her bir dijital pazarlama aracı bazında ayrı ayrı hangi 

seviyededir?  

3. Bu işletmelerin dijital pazarlama araçlarından beklentileri nelerdir?  

4. Bu işletmelerin özellikleri itibarıyla, dijital pazarlama kullanım seviyeleri arasında anlamlı farklılık 

var mıdır?  

2. DİJİTAL PAZARLAMA  

Dijital pazarlama, bir şirket veya markanın müşterileriyle iletişim ve etkileşim için İnternet, eposta, 

cep telefonu, dijital televizyon, vb. dijital kanallar ve bilgi teknolojilerini kullandığı pazarlama 

yöntemlerinin genel adıdır (Merisavo, 2006, s. 6). Dijital iletişim kanallarının pazarlama dünyasına yaptığı 

en önde gelen katkı marka ile tüketicinin arasında sağladığı aktif ve çift yönlü etkileşim olmuştur (Varnalı, 

2010, ss. 38–51).  

Tek taraflı bir iletişime izin veren ve hedef kitlenin eş zamanlı iletişim sürecini işletmesine imkân 

vermeyen geleneksel pazarlamanın aksine, her adımda hedef kitlenin düşünce, fikir ve yorumlarına açık bir 

iletişim deneyimi yaşamasına imkân tanıyan dijital pazarlama, çeşitli kanallar aracılığıyla hedef kitleye 
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ulaşarak özellikle zaman, emek ve para anlamında önemli fayda sağlar. Daha önce yapılmış çalışma ve 

uygulamaların sonuçlarının değerlendirilmesi açısından, dijitalleşmenin sunduğu imkanlara bağlı olarak 

faaliyetlerin ölçülmesini mümkün kılan, böylelikle etkin bir yönetim sürecini devreye alarak, ihtiyaç 

duyulan müdahalelere ve iyileştirmelere izin veren dijital pazarlama; İnternet, mobil platformlar ve sosyal 

medya kanalları aracılığıyla hedef kitleyle olan etkileşimin gerçekleşmesini sağlar (Bulunmaz, 2016, ss. 

357, 358).  

Dijital pazarlamanın son dönemde kazandığı popülaritenin bir göstergesi olarak, dijital pazarlama 

konusunda yapılan Google aramalarının 2009-2019 yılları arasındaki seyrine ait Şekil 6’daki grafik 

sunulabilir (Google, 2019a): 

Şekil 2. 2009-2019 Arasında Google'da Dijital Pazarlama Konulu Aramalar 

 
Kaynak: (Google, 2019a) 

Son on beş yılda, pazarlama akademisyenleri ve profesyonelleri pazarlamada büyük bir dönüşüme 

şahit olmuşlardır. Ev kullanıcısının sahip olduğu İnternet bant genişliğinin artması ve ücretlerinin düşmesi, 

Facebook gibi sosyal medya platformlarının geliştirilmesi ve "akıllı" mobil cihazların geniş tüketici kitleleri 

tarafından benimsenmesi gibi teknolojik gelişmelerin paralelinde dijital, sosyal medya ve mobil 

pazarlamanın (DSMM) önemi giderek artmıştır. Bu gelişmeler tüketicilerin her türlü pazar ortamındaki 

davranış tarzlarını da etkilemiştir. Mesela, akıllı mobil cihazların süratle benimsenmesinin yeni pazarlama 

iletişimi ve hedefleme imkanları sunduğu gibi, sosyal medyanın yaygınlaşması da alıcıların birbirleriyle 

bilgi paylaşma ve markalarla etkileşim kurma biçimini değiştirmiştir. Bu sebeple, son 15 yılda 

“pazarlamanın dijital dönüşümü”, firmaların ve müşterilerin yeni teknolojileri benimseme yöntemlerinde ve 

daha da ilginci, teknolojinin yeni pazar davranışlarını, etkileşimlerini ve deneyimlerini kolaylaştırmasında 

ifade bulmaktadır. (Lamberton ve Stephen, 2016, s. 146) 

Geleneksel pazarlama yerini dijital pazarlamaya bırakırken bu değişimin arkasında yatan iki temel 

olgudan bahsetmek önemlidir. Bunlar medya yakınsaması ve Endüstri 4.0’dır. Medya yakınsaması kısaca, 

birkaç ayrı medyanın bir araya gelerek tek bir medya aracılığıyla kullanılması olarak tanımlanmaktadır 
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(Batı, 2015, s. 160). Endüstri 4.0 ise en kısa tanımıyla endüstrinin, yani sanayinin dijitalleşmesi olarak izah 

edilmektedir (Ersoy, 2016).  

2.1. Dijital Pazarlama Araçları 

Pazarlama amaçlı kullanılan dijital kanal ve bilgi teknolojilerine genel olarak dijital pazarlama 

araçları denilmektedir (Merisavo, 2006, s. 6). Günümüzde dijital pazarlama kapsamında kullanılan araçları 

aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.  

2.2. Pazar Veri Tabanları  

Pazarlama iletişiminden önce pazar araştırması gelmelidir. Hedef pazardaki tüketici algısı mümkün 

olduğu kadar iyi öğrenilmelidir. Online kaynaklar bu konuda çok faydalı olmaktadır (Özkömürcü, 2018). 

Ülke, sektör ve ürün bazında pazar verisi toplamak için faydalanılan web sitelerine örnek olarak The World 

Factbook (US Central Intelligence Agency, 2019), ITC Trade Map (International Trade Centre ITC, 2019), 

Doing Business (The World Bank Group, 2019) ve Eurostat (European Commission, 2019) verilebilir.  

2.3. B2B Platformları  

B2B platformlarının, bir başka deyişle e-pazaryerlerinin ortaya çıkması uluslararası ticarette büyük 

değişimlere sebep olmuştur. E-pazaryerlerinin gelişmesi ve popüler hale gelmesinde şüphesiz İnternet’in 

yaygınlaşması önemli rol oynamıştır. Dünyanın çeşitli yerlerindeki alıcı ve satıcıları e-pazaryerlerinde 

çevrimiçi olarak bir araya gelmektedirler (Metin, 2016, s. 4700). E-pazaryerlerine örnek olarak alibaba.com, 

bysharing.com, chemorbis.com ve ec21.com verilebilir.  

2.4. Kurumsal Web Sitesi  

Dijital pazarlama çalışmalarının temel amacı web sitesine ziyaretçi temin etmektir. Web sitesine 

gelen ziyaretçinin hedeflenen aksiyonları alması ve iyi bir kullanıcı deneyimi yaşaması için web sitesinin 

nasıl yönetildiği önemlidir. Web sitesi yönetimi sitenin dönüşüm oranını etkiler. Başarılı yönetilen bir web 

sitesi ise ziyaretçiyi üyelik ve satış sürecine yönlendirir. Sitenin ve sayfaların hızlı yüklenmesi (page load 

time), ziyaretçinin web sayfasından çıkma oranının düşük olması (bounce rate), ziyaretçinin web sitesinde 

göreceli olarak daha fazla vakit geçirmesi (session duration) web sitesi yönetiminin başarısına etki eden ve 

sürekli ölçümlenen parametrelerdir. (Şengül, 2017, ss. 48, 49).  

Ticari fuarlar ve yurt dışı firma ziyaretleri gibi ihracata yönelik geleneksel tanıtımlar genellikle ciddi 

bir yatırım gerektirirler, ülkeye özgü düzenlemelere uymak zorundadırlar ve genelde seyrek olarak 

gerçekleştirilirler (Dou, Nielsen ve Tan, 2002, s. 106) (aktaran Baykal, 2018, s. 67). Bu bağlamda, işletmeler 
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için kurumsal web siteleri önemli bir konuma gelmiştir. Ayrıca 2011 yılından itibaren Ticaret Kanununda 

kurumsal web sitesi yayımlama zorunluluğu getirilmiştir (T.C. Resmi Gazete, 2011).  

2.5. Google Analytics ve Kullanıcı Deneyimi Optimizasyonu  

Kullanıcı deneyimi kavramı, siteye gelen ziyaretçinin sayfada aradığını bulması, içerik ile etkileşime 

girmesi ve web sitesinden mutlu ayrılması ile ilgilidir. Google, kullanıcı deneyimi sinyallerini sitelere konan 

Google Analytics koduyla takip eder ve kullanıcıların sitede nasıl bir deneyim yaşadığını ölçümler. Eğer 

kullanıcıların iyi bir deneyim yaşadığını tespit ederse siteyi ilgili kelime aramalarında üst sıralara çıkarır 

(Şengül, 2017, s. 88).  

2.6. Eposta Pazarlaması  

Eposta pazarlaması en basit haliyle bir müşteri kitlesine gönderilen, bir satış metni ve “eylem çağrısı” 

içeren bir epostadır. Müşteri aidiyetini korumak, marka algısını güçlendirmek ve işletmenizin kredibilitesini 

yükseltmek için de kullanılabilmektedir (Ryan, 2017, s. 239). Dijital pazarlamanın en eski kanallarından 

biri olarak bilinen eposta pazarlaması iyi bir stratejiyle düşük maliyet ve yüksek geri dönüş 

sağlayabilmektedir. Bunun yolu doğru kişiye doğru mesajı veya içeriği, doğru zamanlamayla ve doğru bir 

frekansta göndermektir (Gökşin, 2017, s. 71)  

Eposta pazarlaması yaparken epostaları tek tek göndermek zaman almaktadır. Bütün alıcılara aynı 

anda göndermek de şirketin eposta sunucusunun istenmeyen (spam) eposta adreslerinin tutulduğu 

uluslararası kara listelere girmesine yol açabilmektedir. Bazı alıcılar eposta saklama kotalarına ulaşmış ve 

yeni epostaları geçici olarak kabul edememektedirler. Bu kişilere yeniden eposta göndermeyi denemek 

gerekmektedir. Sağlıklı olarak alıcılara ulaşan epostaların ise ne kadar ilgi gördüklerini anlama imkânı 

bulunmamaktadır (Ryan, 2017, ss. 237–274). Bütün bu problemlere çözüm olarak eposta pazarlaması 

yapmak isteyen şirketlere hizmet vermek üzere Eposta Servis Sağlayıcı (ESP – Email Service Provider) 

şirketler bulunmaktadır. Bunların en bilinenleri arasında Mailchimp, Euromessage, Sendblaster, 

Smartmessage, Mailjet, Mailgraf ve Mailerlite gibi örnekler sayılabilir (Şengül, 2017, s. 104; Ulusoy, 2018). 

Emarsys gibi kişiselleştirilmiş eposta pazarlama çözümleri ve detaylı analizler sunan örnekler de daha çok 

B2C sektörüne hitap etmektedir (Emarsys, 2019).  

Seth Godin’in 1999’da literatüre soktuğu izinli pazarlama kavramı eposta pazarlamasıyla doğrudan 

ilgilidir ve bir çekme tipi reklam olarak sınıflandırılabilir (Godin, 1999). Çekme-tipi reklamlarda reklam 

mesajı içeren bir içerik bir defaya mahsus olmak üzere tüketici tarafından talep edilir ve tüketici reklama 

bilinçli olarak kendi istediği zaman maruz kalır. İtme-tipi reklam ise marka iletişiminin marka tarafından 

başlatıldığı, kişinin reklama kendi isteği dışında maruz kaldığı reklamlardır (Varnalı, 2013, s. 36).  
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İzinli pazarlama kavramı, alıcılara kişiye özel ve sadece almak istedikleri iletişim mesajlarını 

göndermeye dayanmaktadır. Bunun için işletmeler kişilerle birebir ilişki kurmaya gerek duymaktadırlar. 

İzinli pazarlama için alınan izin sonucunda iki fayda elde edilmektedir: Bireyler iletişim mesajına karşı 

yabancı gibi hissetmezler ve yine izin alınarak çeşitli müşteri bilgilerini elde etmek mümkün hale gelir. 

(Kaya, 2015, s. 260). 15 Temmuz 2015 tarihli yönetmeliğe göre de ticari amaçlı epostalar alıcıdan önceden 

alınacak izne tabidir (T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2015, s. 4).  

2.7. Arama Motoru Optimizasyonu 

Arama motoru optimizasyonu, kısaca arama motorunun amacı ile işletmenin amacını birleştirme yolu 

olarak tanımlanabilir. (Lutze, 2009, s. 229). İnternet kullanıcıları bilgiye ulaşmak için Google, Bing, 

Yandex, vb. arama motorlarını kullanmakta ve karşılarına çıkan sonuçlar arasından seçtikleri sayfaları 

ziyaret etmektedirler. İşletmenin bu gibi durumlarda gözden kaçmaması amacıyla arama motorlarında üst 

sıraya çıkmak için kullanılan özel etiketleme, sayfa başlıkları, paralel linkler kurma, sayfaya anahtar 

kelimeler gizleme ve çoklu alan adı alma gibi işlemler ise arama motoru optimizasyonu kapsamında 

sınıflandırılabilir. Bu tür çabalara ek olarak bazı arama motorları belli bir ücret karşılığında sıralamada 

değişiklik yapabilmekte ya da web sayfasında arama sonucu dışında kalan boşluklara sponsorlu (ücret 

karşılığı yayınlanan) bağlantıları eklemleyebilmektedirler (Halligan ve Shah, 2009, ss. 56–58).  

2.8. Arama Motoru Pazarlaması  

2.8.1. Google Ads  

Google Ads programı, alakalı Google arama sonuçları sayfaları ve iş ortağı siteleri üzerinde reklamlar 

oluşturulmasına imkân tanır (Google, 2019b). Google Ads aynı zamanda işletmelere etkin bir şekilde 

yeniden pazarlama yapma fırsatı sunması sebebiyle kullanışlı bir dijital pazarlama aracı olarak kabul 

edilebilir:  

Yeniden Pazarlama (Remarketing): Yeniden pazarlama işletmenin web sitesini daha önce ziyaret 

etmiş kullanıcılarla iletişime geçmek için yapılan bir satış ve reklam stratejisidir. Web sitesinde gezen 

kullanıcılar pazarlama teknolojileri sayesinde etiketlenmektedir. Bu etiketlenme sırasında hangi 

kullanıcının hangi ürünle ilgilendiği bilgisi eşleştirilmektedir. Etiketlenen kullanıcılar farklı siteleri ziyaret 

ettiğinde bu ürünlerin reklamı gösterilmektedir (Gökşin, 2017, s. 59).  

2.8.2. Google AdSense  

Google AdSense programının farkı, Google Ads reklamlarını doğrudan kullanıcıların web sitelerinde 

yayınlamasıdır. Google daha sonra, reklamın türüne bağlı olarak sitelerinde görüntülenen reklamlar için 
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web yayıncılarına, reklamların kullanıcılardan aldığı tıklamalara veya reklam gösterimlerine göre ödeme 

yapar (Google, 2019b).  

2.9. Sosyal Medya Pazarlaması  

Sosyal medyanın gücü katılımcıların sayı bakımından çokluğu ve etkileşiminden kaynaklanmaktadır. 

Daha önce hiçbir dönemde insanlar bu şekilde bir araya gelip kendi aralarında bir etkileşimde 

bulunmamıştır. Hiçbir fikir, ideoloji, etkinlik ya da kampanya insanları bu şekilde bir araya getirmeyi 

başaramamıştır. Sosyal medya platformlarının yapısal özellikleriyle kullanıcıların bu platformdaki 

konumları sebebiyle sosyal medya işletmeler açısından yeni bir iletişim, pazarlama, tüketici ve pazar verisi 

elde etme ve satış kanalı olarak değerlendirilmeye başlanmıştır (Kırcova, 2015, s. 23). Sosyal medya 

sayesinde doğrudan son tüketicinin tepkileri alınabilmektedir. Böylece araştırma ve odak grupların 

kısıtlılıklarını aşma imkânı elde edilmektedir. (Westerman, Bonnet ve McAfee, 2015, s. 7).  

Sosyal medya; bloglar (ör: Wordpress, Blogger, Tumblr), sosyal ağ siteleri (ör. Facebook, Twitter ve 

LinkedIn) ve medya paylaşım siteleri (ör. Instagram, Pinterest, Flickr, YouTube, Vimeo ve Slideshare) 

şeklinde üç alt grupta incelenebilir.  

2.9.1. Sosyal Medya Takip ve Yönetim Araçları 

Sosyal medya takibi (social media monitoring) için kullanılabilecek birçok ürün vardır. Ücretsiz 

kullanılabilecek Monitter, Iceroket, Compete, Arvento gibi örneklere ek olarak Hootsuite, BrandsEye, 

Buzzstream gibi üyelik ücreti isteyen sosyal medya takip hizmetleri bulunmaktadır (Açıkel ve Çelikol, 

2012, s. 56).  

2.9.2.  Sosyal Medya Reklamları  

2010 yılına kadar İnternet’te kullanılan en önemli reklam tipleri arama motoru reklamları ve web 

sitelerindeki görsel veya video formatındaki display reklamlar olmuştur. Web 2.0’ın yükselişiyle birlikte 

sosyal medya reklamları da önemli bir reklam tipi olarak dijital pazarlama sektöründe yerini almıştır. Sosyal 

medya reklamlarının arama motoru reklamlarından en büyük farkı, çok daha fazla parametreye dayalı 

hedefleme yapabilmesidir. Ayrıca arama motorlarında reklamın tek amacı tıklama alarak web sitesi 

ziyaretçisi kazanmak iken sosyal medya reklamlarında birçok farklı amaca yönelik reklam yapabilme 

imkanı vardır (Şengül, 2017, ss. 76, 77). Sosyal medya reklamlarının tek elden yönetimi için kullanılan 

hizmetlere Adespresso ve Famebit gibi örnekler verilebilir:  
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2.9.3. Sosyal Medya Data Analizi, Ölçüm ve Raporlama  

Her stratejik pazarlama yaklaşımında olduğu gibi sosyal medya pazarlamasında da işletmelerin 

aksiyonları ve diyaloglara müdahil olmaları neticesinde gerçekleşen etkiyi ölçümlemeleri önem arz 

etmektedir. (Açıkel ve Çelikol, 2012, s. 57). Bugün sosyal medya ölçümleme ve raporlama hizmetlerine 

verilebilecek en bilinen örnekler Socialbakers ve Hootsuite olabilir.  

2.10. Dijital Pazarlamada Metrikler  

Dijital pazarlama performansının ölçümlenmesi bu konuya ayrılan zaman ve bütçenin etkin 

kullanımını teyit etmek açısından önem arz eder. Bu konuda kullanılan metrikler kullanıcı deneyimini ilk 

adımından son adımına kadar dijital pazarlama aktivitelerini ölçümlenmeye yarar (Şengül, 2017, s. 138).  

CPC (cost per click): Tıklama başına maliyet. CPV (cost per view): İzlenme başına maliyet. Video 

reklamları için geçerlidir. CPM (cost per mille): 1000 gösterim başına maliyet. CTR (conversion through 

rate): Tıklama oranı. Reklama tıklayan kullanıcıların reklamı görüntüleyen kullanıcıların tamamına 

oranıdır. CPA (cost per action): Aksiyon başına maliyet. Reklam ücretinin ödenmesinin hedeflenen ürünün 

satışı şartına bağlandığı sözleşmelerde geçerlidir. CPL (cost per lead): Form başına maliyet. Reklamda 

kullanıcıların yönlendirildiği form doldurulduğunda reklam ücretinin ödendiği sözleşme şeklidir. CPI (cost 

per install): Kurulum başına maliyet. Reklamı yapılan uygulamanın her bir kullanıcı tarafından 

yüklenmesiyle reklam ücretinin ödendiği sözleşme şeklidir (Gökşin, 2017, ss. 21–24). Conversion Rate: 

Dönüşüm oranı. Koyulan hedefe (beklenen bir yere tıklamak, siteye üye olmak, satın alma yapmak, vb.) 

ulaşanların, çevrimiçi ziyaretçilerin toplamına oranıdır. (Stokes, 2014, s. 265). ROI (return on investment): 

Yatırımın geri dönüş oranı (Gökşin, 2017, s. 26).  

2.11. Dijitalleşme ve Pazarlamada Yeni Fırsatlar 

Dijital pazarlama araçlarının sağladığı imkanlarla ortaya çıkan ya da yeni açılımlar yapma imkânı 

bulan bazı pazarlama stratejilerine örnek olarak gelen pazarlama (inbound marketing), içerik pazarlama 

(content marketing), pazarlamasız pazarlama (unmarketing), gerçek zamanlı pazarlama (real-time 

marketing), ağızdan ağıza pazarlama (womm) ve growth hacking verilebilir.  

3. YÖNTEM 

Çalışmanın evreni olarak Türkiye genelindeki ihracatçı işletmeler seçilmiştir. Maddi ve zaman 

kısıtları sebebiyle araştırma Balıkesir, Bursa ve İstanbul illerinde yoğunlaşmış, diğer illerde yerleşik 

katılımcılar merkezi limit teoremine göre anlamlı grup sayısının (30 ve üzeri) altında kaldığı için diğer 

grubunda birlikte gösterilmiştir (LaMorte, 2016). Çalışmaya ait çevrimiçi anketi 195 katılımcı 
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cevaplamıştır. Bunlardan 7’si eksik cevaplar sebebiyle analize dahil edilmemiştir ve toplamda 188 anket 

formu kullanılmıştır.  

Anket formundaki ifadeler Taiminen ve Karjaluoto’nun 2015 yılında Fin işletmelerinde uyguladıkları 

“The usage of digital marketing channels in SMEs” adlı araştırma ölçeğinden faydalanılarak 

oluşturulmuştur (Taiminen ve Karjaluoto, 2015). Anket formundaki ifadelerin doğru anlaşılıp 

anlaşılmadığının görülmesi amacıyla 12 katılımcı üzerinde bir ön çalışma yapılmış ve bazı ifadelerde 

düzeltmeler yapılarak son şekli verilmiştir. Anket formunun ilk 6 sorusu işletmenin özelliklerini tespite 

yöneliktir. Sonraki üç soruda anketi cevaplayan yetkili hakkında bilgiler edinilmeye çalışılmıştır. Daha 

sonra 12’si Likert tipi ve 6’sı çoklu cevaplanabilen sorular olmak üzere toplam 19 soruda işletmenin dijital 

pazarlama kullanım durumu ölçülmüştür.  

Ankette faaliyet alanı başlığı altında yer verilen toplam 22 seçenekten sadece otomotiv endüstrisi, 40 

katılımcıyla merkezi limit teoremine göre anlamlı grup sayısına (30 ve üzeri) ulaştığından bu 22 faaliyet 

alanı Tarım ve Sanayi başlıklarında birleştirilmiş ve her iki ana faaliyet alanına girmeyenler Diğer 

kategorisinde değerlendirilerek 3 ana faaliyet grubunun kullanılmasına karar verilmiştir (LaMorte, 2016). 

Çalışmada anket yöntemi ile elde edilen veriler, IBM SPSS Statistics 23 istatistiksel veri analizi 

yazılımına girilmiştir. Bu yazılım aracılığıyla frekans analizleri sonrasında bağımsız ve bağımlı değişkenler 

arasında anlamlı fark olup olmadığını tespit etmek amacıyla t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) uygulanmıştır. Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

H1: Katılımcı işletmelerin bulunduğu şehir itibarıyla dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyeleri 

arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

H2: Katılımcı işletmelerin kuruluş türü itibarıyla dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyeleri 

arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

H3: Katılımcı işletmelerin faaliyet alanı itibarıyla dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyeleri 

arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

H4: Katılımcı işletmelerin çalışan sayısı itibarıyla dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyeleri 

arasında anlamlı farklılıklar vardır.  

H5: Katılımcı işletmelerin ihracat tutarı itibarıyla dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyeleri 

arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

H6: Anketi cevaplayan yetkilinin eğitim seviyesi itibarıyla katılımcı işletmelerin dijital pazarlama 

araçlarını kullanma seviyeleri arasında anlamlı farklılıklar vardır. 
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H7: Dijital pazarlamaya ayırdıkları bütçenin toplam Pazarlama bütçesine oranı itibarıyla katılımcı 

işletmelerin dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyeleri arasında anlamlı farklılıklar vardır.  

4. BULGULAR VE YORUMLAR 

4.1. Örnekleme Ait Frekans Değerleri 

4.1.1. İşletme Özellikleri 

Tablo 1’de gösterildiği gibi, araştırmaya katılan işletmeler bulundukları şehir bakımından 

gruplandıklarında İstanbul 38 işletmeyle birinci sırada gelmekte ve örneklemin %20,2’sini oluşturmaktadır. 

Kuruluş türüne göre en büyük grubu 94 işletmeyle limited şirketler oluşturmakta ve örneklemin %50’sine 

karşılık gelmektedir. Faaliyet alanına göre en büyük grubu 123 katılımcıyla sanayi işletmeleri oluştururken 

örneklemin %65,4’ünü temsil etmektedir. Çalışan sayısı itibarıyla gruplandıklarında 1-9 arasında çalışanı 

olan 69 işletme en büyük grubu oluşturmakta ve örneklemin %36,7’sine karşılık gelmektedir. Faaliyet yılına 

göre en büyük grubu 107 işletmeyle 10 yıldan uzun süredir faaliyette bulunan işletmeler oluşturmakta ve 

oran olarak örneklemin %56,9’unu oluşturmaktadır. İhracat tutarı bakımından ise yıllık 1 milyon avronun 

altında ihracat yapan 105 işletme %57,4 oranla ilk sırada yer almaktadır. 

Tablo 1. Örneklemi Oluşturan İşletmelerin Özellikleri 
 Frekans Oran 

Şehir İstanbul 38 %20,2 

Bursa 34 %18,1 

Balıkesir 33 %17,6 

Diğer: Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, 

Çanakkale, Denizli, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kayseri, 

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, 

Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon 

83 %44,1 

Kuruluş Türü Şahıs 30 %16 

Limited 94 %50 

Anonim 64 %34 

Faaliyet Alanı Tarım 35 %18,6 

Sanayi 123 %65,4 

Diğer 30 %16 

Çalışan Sayısı 1-9 Kişi 69 %36,7 

10-49 Kişi 51 %27,1 

50-249 Kişi 44 %23,4 

250 Kişi ve üzeri 24 %12,8 

Faaliyet Yılı 1 Yıl ve altı 13 %6,9 

1-5 Yıl 43 %22,9 

5-10 Yıl 25 %13,3 

10 Yıl ve Üzeri 107 %56,9 

İhracat Tutarı 

(Milyon Avro) 

0-1 105 57,4 

1-5 39 21,3 

5-10 19 10,4 

10 ve Üzeri 20 10,9 
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4.1.2. Çalışan Özellikleri 

Katılımcı işletme yetkililerinin bulundukları pozisyon, yaş ve eğitim seviyesi itibarıyla dağılımı tablo 

2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. Anketi Cevaplayan Çalışanların Özellikleri 
 Frekans Oran 

Pozisyon Yönetici  89 %47,3 

Firma Sahibi, Firma Ortağı  29 %15,4 

Çalışan  16 %8,5 

Diğer  54 %28,7 

Yaş 24 ve altı 4 %2,1 

25-34 65 %34,6 

35-44 77 %41 

45-54 38 %20,2 

55 ve üzeri 3 %1,6 

Eğitim  Lise  22 %11,7 

Üniversite 120 %63,8 

Lisans Üstü 46 %24,5 

4.1.3. İşletmelerin Dijital Pazarlama Bütçeleri ve Ortalama Kullanım Seviyeleri 

Katılımcı işletmelerin dijital pazarlamaya ayırdıkları bütçe oranlarının dağılımı tablo 3’te 

gösterilmiştir. 

Tablo 3. Dijital Pazarlamaya Ayrılan Bütçe Oranı  

 Frekans Oran 

Dijital Pazarlamaya 

ayrılan bütçenin toplam 

Pazarlama bütçesine oranı 

%0-5  108 %57,4 

%6-10  34 %18,1 

%11-20 14 %7,4 

%21-40 15 %8 

%41-100 15 %8 

4.1.4. Dijital Pazarlama Araçları Ortalama Kullanım Seviyeleri 

Katılımcı işletmelerin dijital pazarlama araçlarına ait ortalama kullanım seviyesi dağılımı tablo 4’te 

gösterilmiştir. 

Tablo 4. Dijital Pazarlama Araçları Ortalama Kullanım Seviyesi 

 Frekans Oran 

Dijital Pazarlama Araçları 

Kullanım Seviyelerinin 

Yukarı Yuvarlatılmış 

Ortalama Değerleri 

1 (Hiç kullanılmıyor) 11 %5,9 

2 68 %36,2 

3 69 %36,7 

4 34 %18,1 

5 (Çok aktif kullanılıyor) 6 %3,2 
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4.1.5. İşletmelerin Dijital Pazarlama Araçlarını Kullanma Seviyeleri 

Katılımcı işletmelerin dijital pazarlama araçlarını kullanım seviyeleri dağılımı tablo 5’te 

gösterilmiştir. 

Tablo 5. Dijital Pazarlama Araçları Kullanım Seviyeleri 

Dijital Pazarlama Araçları 1* 

(%) 

2* 

(%) 

3* 

(%) 

4* 

(%) 

5* 

(%) 

Ort. Standart 

Sapma 

Kurumsal Web Sitesi 8,5 11,7 34 22,9 22,9 3,4 1,204 

Arama Motoru Pazarlaması ve SEO 27,7 20,7 23,4 15,4 12,8 2,65 1,366 

Eposta Pazarlaması (Bülten ve Tanıtım 

Epostaları) 

27,4 19,9 20,4 11,3 21 2,78 1,488 

Sosyal Medya (Facebook, Twitter, 

LinkedIn, YouTube, Instagram, vb.) 

19,1 19,1 24,5 18,1 19,1 2,99 1,384 

Pazar Veri Tabanları (Ticaret 

Bakanlığı, AB, Dünya Bankası, World 

Factbook.) 

39,2 21,5 15,1 15,6 8,6 2,33 1,358 

B2B Platformları (Alibaba, Kompass, 

vb.) 

45,7 17,2 19,4 9,7 8,1 2,17 1,32 

Genel Ortalama      2,72  

*1 = Hiç kullanılmıyor, 5 = Çok aktif kullanılıyor 

4.1.6. İşletmelerin Dijital Pazarlamayı Benimseme Sebepleri 

Katılımcı işletmelerin dijital pazarlama araçlarını benimseme sebepleri dağılımı tablo 6’da 

gösterilmiştir.  

Tablo 6. Dijital Pazarlamayı Benimseme Sebepleri 

Dijital Pazarlama Araçları 1* 

(%) 

2* 

(%) 

3* 

(%) 

4* 

(%) 

5* 

(%) 

Ort. Standart 

Sapma 

Firma ve ürünlerine farkındalık sağlama 1,6 10,8 23,7 31,2 32,8 3,83 1,056 

Maliyetlerin düşüklüğü 16,2 16,8 30,8 14,1 22,2 3,09 1,358 

Mesajların hedef alıcılara daha isabetli 

ulaşması 

1,1 9,2 22,2 27 40,5 3,97 1,047 

Müşterilerle diyalog kanalları açma 0,5 8,2 20,1 34,2 37 3,99 0,975 

Mevcut müşterilere satışları artırma 6,5 17,2 31,7 22 22,6 3,37 1,193 

Yeni müşteri kazanma 0,5 7 15,1 23,7 53,8 4,23  

Genel Ortalama      3,75  

*1 = Hiç etkili değildir, 5 = Çok etkilidir        

4.2. Fark Testleri 

4.2.1. Şehirlere Göre Dijital Pazarlama Kullanma Seviyesi 

H1: Katılımcı işletmelerin bulunduğu şehir itibarıyla dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyeleri 

arasında anlamlı farklılıklar vardır. 
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Şehirlere göre dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyesinin anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğini test etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Tablo 7’de görüldüğü 

üzere Levene testi sonucu p>0,05 (Sig.1=0,118) olarak tespit edilmiştir. Bu durum varyansların homojen 

dağılıma sahip olduğunu ve ANOVA testinin uygunluğunu göstermektedir (Kalaycı ve diğerleri, 2016, s. 

138; Levene, 1960; Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2008, s. 128).  

Tablo 7. Şehirlere Göre Dijital Pazarlama Kullanma Seviyesi Farkları 

Dijital 

Pazarlama 

Araçlarını 

Kullanma 

Seviyesi 

Şehir Frekans Ort.* 
Levene Testi ANOVA Testi 

Sig.(1) F Sig.(2) 

İstanbul 38 2,97 

0,118 1,599 0,191 
Bursa 34 2,80 

Balıkesir 33 2,66 

Diğer 83 2,60 

*Ortalama Değerleri: 1 (Hiç kullanılmıyor), 5 (Çok aktif kullanılıyor) 

Ancak ANOVA testi için ortaya çıkan p>0,05 (Sig.2=0,191) bulgusu, katılımcı işletmelerin 

bulundukları şehir itibarıyla dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyelerinde anlamlı farklılıklar 

oluşmadığını göstermektedir. Bu durumda H1 hipotezi reddedilmiştir (Kalaycı ve diğerleri, 2016, s. 138; 

Sipahi ve diğerleri, 2008, s. 129). 

4.2.2. İşletmenin Türüne Göre Dijital Pazarlama Kullanma Seviyesi 

H2: Katılımcı işletmelerin kuruluş türü itibarıyla dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyeleri 

arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

İşletmenin kuruluş türüne göre dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyesinin anlamlı farklılık 

gösterip göstermediğini test etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Tablo 8’de 

görüldüğü üzere Levene testi sonucu p>0,05 (Sig.1=0,089) olarak tespit edilmiştir. Bu durum varyansların 

homojen dağılıma sahip olduğunu ve ANOVA testinin uygunluğunu göstermektedir (Kalaycı ve diğerleri, 

2016, s. 138; Levene, 1960; Sipahi ve diğerleri, 2008, s. 128).  

Tablo 8. İşletme Türüne Göre Dijital Pazarlama Kullanma Seviyesi Farkları 

Dijital 

Pazarlama 

Araçlarını 

Kullanma 

Seviyesi 

Kuruluş Türü Frekans Ort.* 
Levene Testi ANOVA Testi 

Sig.(1) F Sig.(2) 

Şahıs 30 2,52 

0,089 1,83 0,163 Limited 94 2,68 

Anonim 64 2,88 

*Ortalama Değerleri: 1 (Hiç kullanılmıyor), 5 (Çok aktif kullanılıyor) 

Ancak ANOVA testi için ortaya çıkan p>0,05 (Sig.2=0,163) bulgusu, katılımcı işletmelerin kuruluş 

türü itibarıyla dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyelerinde anlamlı farklılıklar oluşmadığını 
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göstermektedir. Bu durumda H2 hipotezi reddedilmiştir (Kalaycı ve diğerleri, 2016, s. 138; Sipahi ve 

diğerleri, 2008, s. 129). 

4.2.3. Faaliyet Alanına Göre Dijital Pazarlama Kullanma Seviyesi 

H3: Katılımcı işletmelerin faaliyet alanı itibarıyla dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyeleri 

arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

Faaliyet alanına göre dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyesinin anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğini test etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Tablo 9’da görüldüğü 

üzere Levene testi sonucu p>0,05 (Sig.1=0,977) olarak tespit edilmiştir. Bu durum varyansların homojen 

dağılıma sahip olduğunu ve ANOVA testinin uygunluğunu göstermektedir (Kalaycı ve diğerleri, 2016, s. 

138; Levene, 1960; Sipahi ve diğerleri, 2008, s. 128).  

Tablo 9. Faaliyet Alanına Göre Dijital Pazarlama Kullanma Seviyesi Farkları 

Dijital 

Pazarlama 

Araçlarını 

Kullanma 

Seviyesi 

Faaliyet Alanı Frekans Ort.* 
Levene Testi ANOVA Testi 

Sig.(1) F Sig.(2) 

Tarım 35 2,51 

0,977 3,642 0,028 Sanayi 123 2,69 

Diğer 30 3,10 

*Ortalama Değerleri: 1 (Hiç kullanılmıyor), 5 (Çok aktif kullanılıyor) 

ANOVA testi için ortaya çıkan p<0,05 (Sig.2=0,028) bulgusu, katılımcı işletmelerin faaliyet alanı 

itibarıyla dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyelerinde anlamlı farklılıklar oluştuğunu göstermektedir. 

Bu durumda H3 hipotezi kabul edilmiştir (Kalaycı ve diğerleri, 2016, s. 138; Sipahi ve diğerleri, 2008, s. 

129).  

Bu farklılıkların hangi faaliyet alanları arasında bulunduğunu görmek amacıyla Scheffe testi 

uygulanmıştır. Tablo 10’da görüldüğü gibi Tarım grubundaki sektörlerle Diğer grubundaki sektörler 

arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (Sipahi ve diğerleri, 2008, s. 130). Ortalama değerlere göre 

diğer grubundaki sektörler Tarım grubundaki sektörlere göre daha yüksek dijital pazarlama kullanma 

seviyesine sahiptir. 
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Tablo 10. Faaliyet Alanına Göre Dijital Pazarlama Kullanma Seviyesi Farkları - Scheffe Testi 

Dijital 

Pazarlama 

Araçlarını 

Kullanma 

Seviyesi 

(I) Faaliyet Alanı (J) Faaliyet Alanı Ortalama Farkı (I-J) Sig. 

Tarım 
Sanayi -0,17244 0,610 

Diğer -0,58571* 0,036 

Sanayi 
Tarım 0,17244 0,610 

Diğer -0,41328 0,083 

Diğer 
Tarım 0,58571* 0,036 

Sanayi 0,41328 0,083 

*0,05 anlamlılık seviyesine göre 

4.3. Çalışan Sayısına Göre Dijital Pazarlama Kullanma Seviyesi 

H4: Katılımcı işletmelerin çalışan sayısı itibarıyla dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyeleri 

arasında anlamlı farklılıklar vardır.  

Çalışan sayısına göre dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyesinin anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğini test etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. 250 ve üzeri çalışan 

sayısına sahip 24 katılımcı işletme Merkezi Limit Teoremine göre anlamlı grup sayısının (30 ve üzeri) 

altında kaldığı için bu analize dahil edilmemiştir (LaMorte, 2016).  

Tablo 11’de görüldüğü üzere Levene testi sonucu p>0,05 (Sig.1=0,927) olarak tespit edilmiştir. Bu 

durum varyansların homojen dağılıma sahip olduğunu ve ANOVA testinin uygunluğunu göstermektedir 

(Kalaycı ve diğerleri, 2016, s. 138; Levene, 1960; Sipahi ve diğerleri, 2008, s. 128).  

Tablo 11. Çalışan Sayısına Göre Dijital Pazarlama Kullanma Seviyesi Farkları 

Dijital 

Pazarlama 

Araçlarını 

Kullanma 

Seviyesi 

Çalışan Sayısı Frekans Ort.* 
Levene Testi ANOVA Testi 

Sig.(1) F Sig.(2) 

1-9 69 2,65 

0,927 0,458 0,633 10-49 51 2,82 

50-249 44 2,74 

*Ortalama Değerleri: 1 (Hiç kullanılmıyor), 5 (Çok aktif kullanılıyor) 

Ancak ANOVA testi için ortaya çıkan p>0,05 (Sig.2=0,633) bulgusu, katılımcı işletmelerin çalışan 

sayısı itibarıyla dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyelerinde anlamlı farklılıklar oluşmadığını 

göstermektedir. Bu durumda H4 hipotezi reddedilmiştir (Kalaycı ve diğerleri, 2016, s. 138; Sipahi ve 

diğerleri, 2008, s. 129). 

4.4. İhracat Tutarına Göre Dijital Pazarlama Kullanma Seviyesi 

H5: Katılımcı işletmelerin ihracat tutarları itibarıyla dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyeleri 

arasında anlamlı farklılıklar vardır. 
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İhracat tutarına göre dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyesinin anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğini test etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Yıllık 5-10 Milyon 

Avro arası ihracat yapan 19 işletme ve 10 Milyon ve Üzeri ihracat yapan 20 işletme Merkezi Limit 

Teoremine göre anlamlı grup sayısının (30 ve üzeri) altında kaldığı için bu iki grup 5 Milyon Avro ve Üzeri 

adıyla aynı grupta birleştirilerek analize dahil edilmiştir (LaMorte, 2016).  

Tablo 12’de görüldüğü üzere Levene testi sonucu p>0,05 (Sig.1=0,451) olarak tespit edilmiştir. Bu 

durum varyansların homojen dağılıma sahip olduğunu ve ANOVA testinin uygunluğunu göstermektedir 

(Kalaycı ve diğerleri, 2016, s. 138; Levene, 1960; Sipahi ve diğerleri, 2008, s. 128).  

Tablo 12. İhracat Tutarına Göre Dijital Pazarlama Kullanma Seviyesi Farkları 

Dijital 

Pazarlama 

Araçlarını 

Kullanma 

Seviyesi 

İhracat Tutarı 

(Milyon 

Avro/Yıl) 

Frekans Ort.* 

Levene Testi ANOVA Testi 

Sig.(1) F Sig.(2) 

0-1 105 2,62 

0,451 2,352 0,098 1-5 39 2,97 

5+ 39 2,67 

*Ortalama Değerleri: 1 (Hiç kullanılmıyor), 5 (Çok aktif kullanılıyor)  

Ancak ANOVA testi için ortaya çıkan p>0,05 (Sig.2=0,098) bulgusu, katılımcı işletmelerin ihracat 

tutarları itibarıyla dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyelerinde anlamlı farklılıklar oluşmadığını 

göstermektedir. Bu durumda H5 hipotezi reddedilmiştir (Kalaycı ve diğerleri, 2016, s. 138; Sipahi ve 

diğerleri, 2008, s. 129). 

4.5. Eğitim Seviyesine Göre Dijital Pazarlama Kullanma Seviyesi 

H6: Katılımcı yetkililerin eğitim seviyesi itibarıyla işletmelerin dijital pazarlama araçlarını kullanma 

seviyeleri arasında anlamlı farklılıklar vardır. 

Anketi cevaplayan çalışanın eğitim seviyesini Lise olarak belirttiği 22 katılımcı işletme Merkezi 

Limit Teoremine göre anlamlı grup sayısının (30 ve üzeri) altında kaldığı için bunlar Üniversite cevabı 

veren 120 işletmeyle birleştirilerek Üniversite ve Altı adıyla tek grup olarak analize dahil edilmiştir 

(LaMorte, 2016). Bu birleştirmenin ardından Eğitim Seviyesi bağımsız değişkeni alt grup olarak “Üniversite 

ve Altı” ve “Lisans Üstü” olmak üzere ikiye indiği için Bağımsız Gruplar t-Testi uygulanmıştır.  

Tablo 13’te görüldüğü üzere Levene testi sonucu p>0,05 (Sig.1=0,761) olarak tespit edilmiştir. Bu 

durum varyansların homojen dağılıma sahip olduğunu ve Bağımsız Gruplar t-Testi’nin uygunluğunu 

göstermektedir (Kalaycı ve diğerleri, 2016, s. 77; Levene, 1960; Sipahi ve diğerleri, 2008, s. 123).  
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Tablo 13. Eğitim Seviyesine Göre Dijital Pazarlama Kullanma Seviyesi Farkları 

Dijital 

Pazarlama 

Araçlarını 

Kullanma 

Seviyesi 

Eğitim 

Seviyesi 

Grup İstatistiği Levene Testi 

  

T-Testi 

Frekans Ort.* F Sig. Sig.(2-tailed) 

Üniversite 

ve Altı 
142 2,66 

0,093 0,761 

Eşit varyanslar  0,676 

Lisans 

Üstü 
46 2,90 

Eşit olmayan 

varyanslar  
0,677 

*Ortalama Değerleri: 1 (Hiç kullanılmıyor), 5 (Çok aktif kullanılıyor)  

Ancak Bağımsız Gruplar t-Testi için ortaya çıkan p>0,05 (Sig.2 tailed=0,677) bulgusu, katılımcı 

yetkililerin eğitim seviyesi itibarıyla işletmelerin dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyelerinde anlamlı 

farklılıklar oluşmadığını göstermektedir. Bu durumda H6 hipotezi reddedilmiştir (Kalaycı ve diğerleri, 

2016, s. 77; Sipahi ve diğerleri, 2008, s. 123). 

4.6. Ayrılan Bütçeye Göre Dijital Pazarlama Kullanma Seviyesi 

H7: Dijital pazarlamaya ayırdıkları bütçenin toplam Pazarlama bütçesine oranı itibarıyla katılımcı 

işletmelerin dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyeleri arasında anlamlı farklılıklar vardır.  

Ayırdıkları bütçe oranına göre dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyesinin anlamlı farklılık 

gösterip göstermediğini test etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Tablo 14’te 

görüldüğü üzere Levene testi sonucu p>0,05 (Sig.1=0,989) olarak tespit edilmiştir. Bu durum varyansların 

homojen dağılıma sahip olduğunu ve ANOVA testinin uygunluğunu göstermektedir (Kalaycı ve diğerleri, 

2016, s. 138; Levene, 1960; Sipahi ve diğerleri, 2008: 128).  

Tablo 14. Ayrılan Bütçeye Göre Dijital Pazarlama Kullanma Seviyesi Farkları 

Dijital 

Pazarlama 

Araçlarını 

Kullanma 

Seviyesi 

Dijital 

Pazarlamaya 

Ayrılan Bütçe 

Oranı 

Frekans Ort.* 

Levene Testi ANOVA Testi 

Sig.(1) F Sig.(2) 

%0-5 108 2,48 

0,989 11,298 0,000 

%6-10 34 2,56 

%11-20 14 3,42 

%21-40 15 3,26 

%41-100 15 3,66 

*Ortalama Değerleri: 1 (Hiç kullanılmıyor), 5 (Çok aktif kullanılıyor) 

ANOVA testi için ortaya çıkan p<0,05 (Sig.2=0,000) bulgusu, katılımcı işletmelerin ayırdıkları bütçe 

itibarıyla dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyelerinde anlamlı farklılıklar oluştuğunu göstermektedir. 

Bu durumda H7 hipotezi kabul edilmiştir (Kalaycı ve diğerleri, 2016, s. 138; Sipahi ve diğerleri, 2008, s. 

129). 
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Tablo 15. Ayrılan Bütçeye Göre Dijital Pazarlama Kullanma Seviyesi Farkları - Scheffe Testi 

Dijital 

Pazarlama 

Araçlarını 

Kullanma 

Seviyesi 

(I) Ayrılan Bütçe Oranı (J) Ayrılan Bütçe Oranı Ortalama Farkı (I-J) Sig. 

%0-5 

%6-10 -0,07997 0,993 

%11-20 -0,93488* 0,004 

%21-40 -0,77377* 0,025 

%41-100 -1,17377* 0,000 

%6-10 

%0-5 0,07997 0,993 

%11-20 -0,85490* 0,036 

%21-40 -0,69379 0,128 

%41-100 -1,09379* 0,002 

%11-20 

%0-5 0,93488* 0,004 

%6-10 0,85490* 0,036 

%21-40 0,16111 0,991 

%41-100 -0,23889 0,963 

%21-40 

%0-5 0,77377* 0,025 

%6-10 0,69379 0,128 

%11-20 -0,16111 0,991 

%41-100 -0,40000 0,784 

%41-100 

%0-5 1,17377* 0,000 

%6-10 1,09379* 0,002 

%11-20 0,23889 0,963 

%21-40 0,40000 0,784 

*0,05 anlamlılık seviyesine göre 

Bu farklılıkların hangi bütçe oranları arasında bulunduğunu görmek amacıyla Scheffe testi 

uygulanmıştır. Tablo 15’te görüldüğü gibi %0-5 ile %11-20 grubu arasında, %0-5 ile %21-40 grubu 

arasında, %0-5 ile %41-100 grubu arasında, %6-10 ile %11-20 grubu arasında ve %6-10 ile %41-100 grubu 

arasında dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyesi anlamlı farklılıklar göstermiştir (Sipahi ve diğerleri, 

2008, s. 130) 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Elde edilen bulgulara göre, katılımcı işletmelerin sadece %3,2’si dijital pazarlama araçlarını çok aktif 

olarak kullanırken, %5,9’unun hiç kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Genel ortalama ise 5 üzerinden 2,77 

puan olarak ölçülmüştür. Bu puanın Taiminen’in çalışmasında bulunan 2,90 puanın altında kalması, öz 

değerlendirmeleri itibarıyla Türk işletmelerinin 2019 yılındaki dijital pazarlama kullanım seviyesinin Fin 

işletmelerinin 2013 yılındaki seviyesinden de daha aşağıda bulunduğunu göstermesi bakımından dikkat 

çekicidir (Taiminen ve Karjaluoto, 2015).  

Katılımcı işletmelerin geneli tarafından en çok kullanılan dijital pazarlama aracı sırasıyla 5 üzerinden 

3,4 ortalama puanla kurumsal web sitesi, 2,99 puanla sosyal medya, 2,78 puanla eposta pazarlaması, 2,65 

puanla arama motoru pazarlaması ve SEO, 2,33 puanla Pazar Veri Tabanları olarak ortaya çıkmıştır. En az 

kullanılan dijital pazarlama aracı ise 2,17 puanla B2B platformları olarak tespit edilmiştir. İhracatta pazar 
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araştırmasının ne kadar hayati olduğu dikkate alındığında, pazar veri tabanları konusunda Türk 

işletmelerinin daha çok farkındalık kazanmaları gereği ortaya çıkmaktadır.  

Ayrıca katılımcı işletmeler en fazla “yeni müşteri bulma” beklentisiyle dijital pazarlama araçlarını 

kullandıklarını ifade etmişlerdir. İşletmelerin Dijital Pazarlamayı benimseme sebepleri arasından “yeni 

müşteri kazanma” 5 üzerinden 4,23 puanla öne çıkarken, “maliyetlerin düşüklüğü” 3,09 puanla en geride 

kalan sebep olarak görülmektedir.  

Katılımcı işletmelerin faaliyet alanları itibarıyla dijital pazarlama kullanım seviyeleri arasında 

anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Diğer grubundaki sektörlerin Tarım grubu sektörlerine göre anlamlı 

derecede daha yüksek seviyede dijital pazarlama araçları kullandıkları ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin 1989-

2017 yılları arasında açıklanmış karşılaştırmalı üstünlüğe (RCA) sahip olduğu 47 ürünün ait olduğu 13 

sektörden üçünün Tarım grubu sektörleri olduğu da dikkate alındığında (The World Bank, 2018), bu sonuç 

Tarım alanında faaliyette bulunan işletmelerin dijital pazarlama konusunda daha çok farkındalık 

kazanmaları gereğine işaret etmektedir.  

Dijital pazarlamaya ayrılan bütçe oranı işletmelerin %57,4’ünde %5 ve altında olarak tespit 

edilmiştir. Diğer yandan katılımcı işletmelerin dijital pazarlamaya ayırdıkları bütçe oranı itibarıyla da dijital 

pazarlama kullanım seviyeleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Dijital pazarlamaya ayırdıkları 

bütçenin toplam pazarlama bütçesine oranının daha yüksek olduğu işletmelerin anlamlı derecede daha 

yüksek seviyede dijital pazarlama araçları kullandıkları ortaya çıkmıştır.  

Bununla birlikte katılımcı işletmelerin bulundukları şehir, kuruluş türü, çalışan sayısı, ihracat tutarı 

ve anketi cevaplayan yetkilinin eğitim seviyesi itibarıyla dijital pazarlama araçlarını kullanma seviyelerinde 

anlamlı farklılıklar bulunamamıştır.  

Sonuç olarak, dijital pazarlama araçlarının sürekli gelişmesi ve çeşitlenmesi bu konudaki çalışmaların 

sıklıkla tekrarlanması ve güncellenmesini gerekli kılmaktadır.  

Bu çalışmanın uygulama kısmı veri toplanan 188 işletmeyle sınırlı kalmıştır. Hem ülke genelinde 

hem de yerel ölçekte daha geniş örneklemli ve detaylı çalışmalar hazırlanarak ilgili kamu birimleri ile ticaret 

ve sanayi odaları gibi örgütlerin bulgulardan haberdar edilmesi tarafların farkındalıklarına olumlu yönde 

katkı yapacaktır.  

Bu çalışma dijital pazarlama uygulamalarında mevcut durumun tespitine yönelik olarak yapılmıştır. 

Ancak dijital pazarlama araçlarının etkinliğini ölçümleyebilecek çalışmalar da literatüre önemli ölçüde katkı 

sunacaktır. Ayrıca dijital pazarlama kullanım seviyesinin müşteri tutumu ve kârlılık gibi başlıca başarı 

kriterleriyle ilişkisinin tespit edilmesi yeni çalışmalar için önerilmektedir.  
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KÜRESEL EKONOMİ POLİTİKASI BELİRSİZLİĞİNİN ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Sevgi SEZER 

ÖZET 

Dış ticaret, ülkelerin döviz gelir elde edebilecekleri ve bu yolla ekonomik büyümelerini ve refahlarını 

artırabilecekleri en önemli alanlardan biridir. Smith (1876) ülkeler arasındaki tüm dış ticaret engellerinin 

kaldırılmasını önerip, bunun tüm ülkeler için yararlı olacağını söylerken, zaman içinde yaşanan sanayi ve 

teknoloji devrimleriyle birlikte, üretim belirli ülkelerde yoğunlaşmaya başlamış, bu da adil ve sürdürülebilir 

dış ticaret ilişkileri kurulmasını güçleştirmiştir. Günümüzde ABD ile Çin, ABD ile NAFTA ülkeleri ve ABD 

ile Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında yaşanan dış ticaret tartışmaları, İngiltere’nin Brexit ile 

AB’den ayrılıp, eski sömürge ülkeleri ile daha avantajlı dış ticaret ilişkileri kurma çabaları, dış ticaret 

politikalarında önemli değişimlere neden olabilmektedir. Bu sık değişimler, dünya genelinde 

policyuncertainty seviyesinde artışları da beraberinde getirmiştir.   

Bu çalışmada; Çalışmada ABD ile her bir ülke arasındaki dış ticaret dengesinin ayrı ayrı zaman 

serisi analizi yöntemleriyle incelenmesinin gerçekleştirilecektir. Çalışmadan elde edilen bulgulara 

dayanarak; Türkiye için politika önerileri geliştirilecek ve böylece literatüre ve ekonomiye bir katkı 

sağlanmasına çalışılacaktır.  

KeyWords: Dünya Belirsizlik İndeksi, Dış ticaret dengesi, ABD, AB, Türkiye, Zaman Serisi ve Panel Veri 

Analizi.  

Jel Codes: D81, F13, F42. 
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THE EFFECTS OF THE GLOBAL ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY: THE CASE OF 

TURKEY 

ABSTRACT 

Foreign trade is one of the most important areas where countries can earn foreign currency income 

and increase their economic growth and wealth. While Smith (1876) suggested removing all foreign trade 

barriers between countries and stated that this would be beneficial for all countries, with the industrial and 

technology revolutions over time, production started to intensify in certain countries, making it difficult to 

establish fair and sustainable foreign trade relations. Foreign trade discussions between the USA and 

China, the USA and NAFTA countries and the USA and the European Union (EU) member countries, 

Britain's efforts to leave the EU by Brexit and establish more advantageous foreign trade relations with the 

former colonial countries may cause significant changes in foreign trade policies. These frequent changes 

have brought about increases in the level of policy uncertainty worldwide. 

In this study; In the study, the foreign trade balance between the USA and each country will be 

analyzed separately using time series analysis methods. Based on the findings obtained from the study; The 

policy recommendations will be developed for Turkey and will therefore be desirable to provide a 

contribution to the literature and economy. 

Key Words: World Uncertainty Index, Foreign Trade Balance, US, EU, Turkey, Time Series, Panel Data.  

Jel Codes: D81, F13, F42. 
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1. GİRİŞ 

İkinci Dünya Savaşından sonra dünya ekonomisi G7 ülkelerinin kontrolünde yürütülmüştür. 

Sonrasında literatürde yükselen ekonomiler olarak geçen Çin ve Hindistan gibi ülkeler dünya ekonomisi ve 

ticaretinde yeni gelişmeler yol açmıştır (Vu, 2018: 2). İlerleyen zamanlarda ise dünya ekonomisi ve 

ticaretinin şekillenmesinde G20 ülkelerinin kararları öne geçmeye başlamıştır. G20 ülkeleri içerisinde son 

yıllarda yükselen ekonomilerin başında gelen BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) adı 

verilen ülkelerin ekonomileri ve ticaretteki uygulamaları dikkat çekmeye başlamıştır (OECD, 2007:278). 

1990’ların sonlarına doğru BRICS  adı verilen ülkelerin dünya ekonomisinde ve ticaretindeki payları 

çok ciddi artışlar sağlamıştır. 1980-2008 kriz öncesinde dünya ekonomisinde üretim, tüketim, ülkelerin milli 

gelirleri ve sermayelerinde önemli artış katedilmiştir. Bu dönemde yabancı sermaye yatırımları, 1982 

yılında 579 milyar dolardan 2008 yılına 16 trilyon dolara ulaşmıştır (Narin ve Kutluay, 203: 32). Dünya 

ekonomisi bu şekilde büyümeye ve gelişmeye devam ederken 2008 Küresel krizinin patlamasıyla, küresel 

ekonomide yer alan ülkelerin tutumlarında değişmeler meydana gelmeye başlamıştır. 

 ABD başta olmak üzere diğer ülkelerinde sonraki süreçte katılımıyla kur ve ticarette ciddi korumacı 

politikalar izlenmeye başlamıştır. İzleyen dönemde ABD’nin Çin ile olan ticaretinde dezavantajlı hale 

gelmesiyle, ABD, çelik ve alüminyum başta olmak üzere birçok ithal ürününe ek gümrük vergileri 

koymasıyla ticarette yeni korumacılık önlemleri ile dış ticaret politikaları yürütülmüştür (Morrison, 2018). 

ABD’nin Çin’den aldığı ithal mallara % 10 ve sonra % 25 gümrük tarifesi ile ek gümrük tarifelerin 

uygulanmasına başlanmıştır (Rabobank, 2019: 2). Çin’in ABD ticaret politikalarını misillemesiyle, 

ABD’nin Çin’le olan ticareti 2018 yılı sonunda 420 milyar dolar açık vermiştir. Bu dönemlerde Çin’in 

“Made in China 2025” hedefleri, ABD’nin ekonomik üstünlük sağlayacak politikalara yönelmesini 

hızlandırmıştır (Mildner ve Schmucker, 2019:3).  

Devam eden süreçte DonalTrump’ın başkanlık seçimini kazanmasıyla, Mart 2018’de Trump 

hükümeti çelik ithalatına ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi koymuş ve birçok ithal ürünün 

korumaya alınmasını yayınlamıştır. Trump’ın bu hamlesiyle 2018 yılında ticaret savaşlarının ateşi 

yakılmıştır (Chunding, vd., 2018: 1558). ABD bundan önceki süreçte de ilk ticaret savaşı olarak literature 

ve tarihe geçen Smooth-Havley anlaşmasıyla başlattığı ve uyguladığı 7 ticaret savaşıyla özellikle AB 

ülkeleri, Kanada, Meksika ve Çin’i hedef alması adeta bardağı taşıran son damla olmuştur (Desjardins, 

2018). 

Tarihi geçmişe dayanan ancak 2008 küresel kriz sonrasında yeniden yükselmeye başlayan korumacı 

ticaret politikaları 2018-2020 yıllarında şiddetlenerek artış göstermiştir. Özellikle 2008 küresel kriz 
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sonrasında artarak uygulanan ticaret politikalarındaki korumacı önlemlerin gelişmekte olan ülkelerin 

ekonomilerini çok daha ciddi etkilemeye başlamıştır. Bu nedenle, çalışmada Türkiye’nin ticaret 

savaşlarından nasıl etkilendiğinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Böylece çalışma sonuçlarından elde 

edilecek bulgular doğrultusunda, Türkiye’nin uygulaması gereken dış ticaret politikalarına katkı sağlamak 

hedeflenmektir. 

Çalışmada birinci bölümündeliteraturde konuyla ilgili yapılmış çalışmalar ele alınmıştır. İkinci 

bölümünde Türkiye için oluşturulan ekonometrik model ile Türkiye’de ticaret ve kur savaşlarının etkileri 

ölçülmüştür. Çalışmadan elde edilen bulgular ise sonuç ve değerlendirme bölümünde yer almıştır. 

2. LİTERATÜR 

Literatürde ticaret ve kur savaşları konusunda yabancı çalışmaların çok fazla yapıldığı ancak 

Türkiye’yi ele alan çalışmaların sınırlı olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan literature çalışması sonucunda 

dünya ve Türkiye’de konuyla ilgili yapılmış çalışmalara yer verilmiştir. 

Wayda-Lichy (2014) çalışmasında, AB, NAFTA, BRICS ülkelerinin 2008 krizi sonrası uyguladıkları 

korumacı önlemleri ölçmeye çalışmıştır. Çalışmada ülkelerin kendi yerli üretici firmaları iflastan kurtarma 

ve korumak için devlet yardımı şeklinde korumacı politikalar izlediklerini tespit edilmiştir. Ayrıca NAFTA, 

AB ve BRICS ülkelerinin uyguladığı gümrük tarifesi oranlarının % 1- % 19 arasında değiştiğini tespit 

etmiştir.  

Durusoy vd., (2015) çalışmada 2008 yılından günümüze AB ülkeleri tarafından uygulanan korumacı 

politikaların sayısının yaklaşık 700 olduğu tespit edilmiştir. Durusoy vd., çalışmalarında, ithalat ve ihracat 

korumaları, gümrük tarifeleri, sektörlere kaynak ve kredi aktarımı şeklinde yapılan desteklemelerin, 

sermaye piyasalarındaki tüm yeni korumacı önlemlerin 700 politika içinde olduğunu belirtmişlerdir. 

Tapşın ve Karabulut (2013) çalışma Türkiye’de reel döviz kuru ve dış ticaret verileri Toda-Yamamoto 

testi kullanılarak yapılmıştır. Ticarette kullanılan kur politikalarının ithalata etkisinin doğrudan, ihracata 

etkisinin dolaylı olduğunu bulmuşlardır. Bunun sonucunda da ihracatın ithalata bağımlı hale gelmesiyle kur 

politikalarının etkinsizleştiğini belirtmişlerdir. 

Gerede (2016), çalışmada Çin, ABD ve Türkiye’ye ait ülke ihracatı, döviz kuru, aylık GSYİH ve 

sanayi üretim endeksi kullanılarak, birim kök analizi, nedensellik ve eş bütünleşme analizi yapılmıştır. 

Çalışma bulgularında; döviz kurunun, ülkelerin dış ticaretteki yerini belirlemede önemli olduğu ve ülkelerin 

etkin şekilde döviz kuru politikalarını yürütmeleri gerektiği yer almıştır. 
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Heilmann (2016) çalışmasında ABD, Fransa, Gazze, Çin, Japonya ve Danimarka’nın ara ürünleri ve 

sermaye malları ticareti değişkenlerini kullanarak analiz etmiştir. Çalışma sonucunda boykotların mal ve 

hizmetlerde ikili ticaret üzerinde güçlü olumsuz etkilerde bulunduğunu tespit etmiştir. 

Gürpınar (2017) Türkiye ve İsrail’in ekonomik ve sosyal göstergelerini karşılaştırarak teorik bir 

çalışma yapmıştır. Çalışma sonunda Türkiye ve İsrail arasında yaşanan siyasi olaylara rağmen ekonomik 

ilişkilerin bu dönemde artmış olduğu belirtilmiştir. 

Yıldırım, Yaman ve Korkut (2019) yaptıkları çalışmada dış ticarette yürütülen kur savaşlarının 

Türkiye’nin dış ticaretine etkisini çoklu yapısal kırılma testi ile analiz etmişlerdir. Çalışmada 2018 Mart 

ayında ABD ve Çin arasında yaşanan kur savaşlarının Türkiye’nin dış ticaretinde yapısal kırılma 

oluşturmadığı tespit edilmiştir. Ulaşılan sonucun, hızla artan küreselleşme sonucunda küresel ticarette 

savaşlar olsa da, ticaretin zorunluğu kıldığı ürünlerin alım ve satımının devam etmesi nedeniyle oluştuğu 

şeklinde açıklamışlardır.  

Yıldırım ve Aydoğmuş (2019) Türkiye’nin dış ticaretinde yer alan 10 önemli ülke ile yaşanan 

ekonomik ve siyasi krizlerin Türkiye dış ticaretine etkisini çoklu panel yapısal kırılma testi ile analiz 

etmişlerdir. Analiz bulgularında; Ülkeler arasında yaşanan siyasi gerilimlerin ve krizlerin ülkelerarası ticaret 

üzerinde bir yapısal kırılma oluşturmadığını tespit etmişlerdir. 

Şanlı ve Ateş (2020) çalışmalarında, ticaret savaşlarının devam etmesi halinde dünya ekonomisinin 

gelecekte daralmaya devam edeceğini, ticaret savaşlarının küresel ekonomik riskleri ve politik riskleri de 

artırmaya devam edeceğini belirtmişlerdir.  

Şanlı (2020) çalışmasında ticaret ve kur savaşlarının Türkiye ekonomisine etkilerini analiz etmiştir. 

Analiz sonucunda uzun dönemde ticaret savaşlarının kalıcı etkiler oluşturduğu, ancak kısa dönemde kur 

savaşlarının önemli bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Literatürde kur ve ticaret savaşlarındaki belirsizliğin ülke ekonomilerini etkilediği, bununda 

belirsizlik şokları tarafından diğer ekonomilerin koşullarına kadar uzanan olumsuzluklar yarattığı birçok 

çalışmada ortak görüş olarak belirtilmiştir.  

3. EKONOMETRİK ANALİZ 

2008 küresel krizi birçok açıdan 1929 Dünya Buhranına benzetilmiştir. 2008 krizi dünya ekonomisi 

üzerinde; finansal koşulların bozulması, toplam talepte gerileme, küresel ticarette yavaşlama şeklinde 

olumsuz etkiler bırakmıştır (Apak ve Aytaç, 2009: 223). 2008 yılına kadarki süreçte artan dış ticaret ve 

ülkeler arası entegrasyonun derecesinin yüksek olmasıyla krizin etkileri hız ve şiddet artışıyla ortaya 
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çıkmıştır. ABD 2008 küresel kriz sonrasında dünya liderliğini sürdürme ve korumacılıktan uzakta 

politikalar uygulama açısından yetersiz kalmıştır. 2017 yılından itibaren ABD dünya korumacılığında lider 

konuma gelmiş ve Çin, AB, Meksika, Kanada ile başlayan ve diğer ülkelere de giderek yayılan ve artırılan 

koruma önlemleri ile 2018 yılına kadar 379 ayırımcı politika uygulayıcısı konumuna gelmiştir. Oluşan 

dünya dış ticaret tablosunda kur ve ticaret savaşlarının Türkiye’ye etkisinin ortaya konması da önemli bir 

hal almıştır.  

3.1. Veri Seti 

Çalışmada tarife oranları için tüm ürünleri kapsayan en çok kayırılmış ülke hesaplaması 

kullanılmıştır. Bu değişkenin kullanılma nedeni Dünya Ticaret Örgütü tarafından konulmuş ve ülkeler arası 

ayırımcılığın önüne geçmek için oluşturulan 4 temel ilke kuralıdır. Bu kurala göre ülke bir diğer ülkeye ne 

ceza ne de taviz amaçlı tarife oranı uygulayamaz. Uyguladığı takdirde tüm Dünya Ticaret Örgütü üyelerine 

bu tarifeyi uygulamak zorundadır. Önemi nedeniyle çalışmada en çok kayırılmış ülke değeri kullanılmıştır. 

Çalışmada 1970-2019 dönemi arası zaman serileri analizi kullanılarak Türkiye’nin dış ticaretinde en çok 

kayırılmış ülke tarife indirimlerinin ve döviz kurlarının etkisi incelenmeye çalışılmıştır. 

3.2. Ekonometrik Model 

Çalışmada, Eviewsprogram ile çoklu regresyon modeli kullanılmış ve Granger nedensellik testi 

yapılmıştır. Oluşturulan ekonometrik model  

TTit= β0 + β1DTit + β2 Kurit + uit   şekilde gösterilmiştir. 

Modelde geçen; TT : Türkiye’nin GSYİH içindeki mal ticaretinin payını, 

DT : Tarife oranlarının dünya ortalamasını, 

Kur :(Dolar Alış+Dolar Satış)/2 

İfade etmektedir. 

Zaman serisi analizlerinde kullanılan serilerin birim kök içermemesi gerekmektedir. Eğer durağan 

olmayan serilerle analiz yapılırsa sonuçlar yanlış çıkmakta, ortaya çıkacak kriz veya şokların etkisi tüm 

dönemlerde görülecektir. Tüm bu nedenlerden dolayı, çalışmada sahte regresyon ve yanlış t ve F 

istatistiklerinin ortaya çıkarak, modelin anlamlığını yitirmesine engel olmak için; serilerin durağan olup 

olmadığı AugmentedDickey Fuller Testi (ADF) ile araştırılmıştır (Gujarati, 1999: 713). Böylece seriler 

durağan hale getirilmiştir. Yani; serilerin varyansı ve ortalaması belirli bir dönemde değişmediğinden ve 

ortak varyans iki dönem arası uzaklığa bağlı olduğu ADF testi ile incelenerek serinin durağan olduğu tespit 

edilmiştir. 
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Analizde oluşturulan hipotezlerden Ho reddedilip, H1 kabul edildiğinde seride birim kök yoktur, seri 

durağandır. Tersi durumda Ho kabul ve seride birim kök vardır. Bunun için de olasılık (Prob) değeri eğer 

% 5’ten küçükse Ho reddedilir H1 kabul edilir, serilerin durağan olduğu ve birim kök olmadığı anlaşılır. 

Tersi durumda ise Ho kabul edilir, serilerin durağan olmadığı ve birim kökün varlığından bahsedilir.Analiz 

sonucunda sadece TT değişkeninin düzeyde değerde durağan olduğu, kur değişkeninin ikinci farkı 

alındığında, DT değişkenin de birinci farkı alındığında durağan hale geldiği tespit edilmiştir. 

3.3. Granger Nedensellik Test Sonuçları 

Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek için Granger Nedensellik testi yapılır. Granger 

Nedensellik testi için serilerin durağan olması gerekir. Durağan olmayan serilerle yapılan test sonuçları 

doğru olmayacaktır. Nedensellik ilişkisinin var olup olmadığı için F istatistiği sonucuna veya olasılık (prob) 

değerlerine bakılır. Eğer F istatistiği >3,5 olursa veya prob<0,05 ise birinci değişkenden ikinci 

değişkenedoğru Granger nedensellik ilişkisi vardır. Tersi durumda nedensellik ilişkisiyoktur. 

Tablo 1. Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Nedenselliğin Yönü Prob Değeri Karar 

∆DT→TT 0.04 Var 

TT→∆DT 0.19 Yok 

∆∆KUR→TT 0.01 Var 

TT→∆∆KUR 0.92 Yok 

 Nedensellik kararı % 5 anlamlılık değerine göre verilmiştir. ∆ sembolü, serilerin farkının alındığını göstermektedir. 

 Granger nedensellik testi sonuçlarına göre dünya gümrük tarifelerinden Türkiye’nin dış ticaretine 

doğru, Türkiye’de ortalama dolar kurundan Türkiye’nin dış ticaretine doğru bir nedensellik ilişkileri vardır. 

Ancak her iki değişken için tersine bir nedensellik ilişkisi yoktur. Kur ve gümrük tarifelerinin Türkiye’nin 

dış ticaretini etkilemektedir. Teoriye uygun olarak çıkan bu sonuçlardan hareketle, ticaret savaşları devam 

ederse ve tarife oranları artırılırsa Türkiye’nin ihracatı ve kurlar üzerinden yürütülen politikalarla 

Türkiye’nin ihracat ve ithalatını etkileyeceği söylenebilir. 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 Küresel ticarette korumacılık ve yeni korumacılık önlemleri literatürde 2008 kriz öncesi ve sonrası 

olmak üzere iki kategoride incelenmektedir. Ülkelerin özellikle 2008 krizi sonrasında dış ticaret 

politikalarında artan korumacılık önlemleri ile yerli üretimi ve istihdamı korumak amaçlanmıştır. Ancak 

2008 yılına kadar dış ticarette korumacılık terimi kullanılırken, 2018 yılından itibaren dış ticaret ve kur 

savaşları terimleri kullanılmaya başlanmıştır. ABD’nin Donald Trump’ın başkan olarak seçilmesinden 
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sonra Çin’e karşı dış açıklarının artışı, Çin’in uzun yıllar kapalı bir ekonomi olarak yaşamasına rağmen, 

dünya ekonomisi ve ticaretinde önemli bir yer almaya başlaması ve yükselen ekonomiler içinde olmasıyla 

ABD ticarette çok daha ciddi ek gümrük tarifeleri uygulamaya başladı. Çin’in de bunu misillemesiyle, ABD 

ve Çin arasında başlayan dış ticaret politikalarındaki bu süreç; AB, OECD, gelişmiş ve gelişmekte olan 

diğer ülkelere yayılmasıyla resmen bir savaş haline dönüştü. Bundan sonra dünya ekonomisi ve dünya 

ticaretinin çehresi ABD’nin yeni hükümetle uygulayacağı dış ticaret politikaları ve 2020’de patlak veren 

Covid süreci tarafından belirlenecektir. Türkiye’nin de konjonktürdeki bu gelişmeleri çok ciddi takip edip, 

dış ticaret politikasını sürekli dünya gelişmelerine entegre etmesi gerekmektedir.  
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AUDIT ROLE IN ALBANIA, A FINANCIAL STATEMENT’S INFORMATION’ USERS 

APPROACH 

Ilir Kapaj 

Albana Gjoni 

ABSTRACT 

Auditing is one of the oldest professions in the world. As such it has changed and improved over the 

years and today is still in a process of constant changing due to the fact that world economic activities are 

changin. The Audit role in Albania has undergone a transformation during these recent 20 years. At first 

the auditor role was considered mandatory, but later on alongside with globalization, it was transformed 

in a Kew to business success. In accordance with Audit’s continuous progress, people's opinion on auditing 

has changed. Some audit information’ users consider it necessary, some vital, while others do not believe 

in his mission and impact on overall economic performance. This paper seeks to estimate the opinion of 

financial statement’s information’users about auditing role. In order to study the characteristics of the 

population in relation to their opinion on auditing role we will try to answer the question: "Do people trust 

the audit reports referring to companies’ financial statements in Albania, do they need more frequent and 

intensive audits?”. This study is triggered by the stakeholder’s needs for financial information, although 

there has been improvement, the main problem remains informal economy, reliability and frequency on 

publication of financial data of Albanian private sector companies. The method used to answer the research 

questions of the study is statistical analysis of data. The econometric models selected for this paper are 

three, where the main one gives the connection between the quality of the population and the audit 

evaluation in Albania. The hypotheses were tested through the analysis of cross-sectoral data; common 

small square method (OLS) and the model with regulated heterosacidity were used. Referring to the 

literature research, the study is original in Albania, while this study has previously been conducted in 

various forms by auditing companies abroad, but limited to internal audit. The results of the study confirm 

the theory that an improved auditing system would minimise business and audit risks and would result in 

better preventing internal controls. 
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1. INTRODUCTION 

To understand the importance of Auditing, you need to have a good understanding of accounting and 

its importance in today's society. Accounting, or "business language", was established first by Italian 

mathematician Luca Pacioli in 1494. Accounting is widely used today in business transaction registration 

and public evidence. Accounting as an essential role and concept, is considered the process of identification, 

measurement and communication of the financial information of an entity, for the purpose of decision-

making and issuing important conclusions for the business performance. Thus, each entity cannot exist 

without combining the general accounting policies with industry specific regulations. The problem with 

accounting is that it has to be operated by people, and there is space for personalization and defferent 

methods to achieve information. The role of Audit is important to ensure that different economic entities 

use similar methods and that the same entity uses same methods in different accounting periods. The audit 

role deals with the systematic control of financial data of an entity to obtain standard reports to be accepted 

and used by stakeholders, third parties all over the world. In Albania, actually external audits are mandatory 

at least once a year for both public and private sectors, and internal audits are mandatory only for public 

sector during all year, but not mandatory for private sector entities.  Each entity can be audited externally 

and moreover most countries have made auditing mandatory for them as it represents a more secure resource 

of information in avoiding financial fraud. The audit as a whole includes legal parts and management, but 

in this topic we will address only the Financial Audit and its derivatives. Audit has a large worldwide 

business development, dominated by BIG 4, the four largest Audit companies, which not only control the 

financial data but have already begun to connect with governments to contribute to fiscal policy decision-

making by considering their global experience. Audit as a business practice is defined as independent and 

systematic review of financial statements, accounting books and other important documents related to 

business activity (Cela. H, 2015). Auditing is necessary for both businesses and individuals, even globally. 

This gives another layer of importance to this profession. The process of generating an opinion on the audit 

is the same in all countries. Audit is one of the most important issues in Albania, due to the fact that our 

country is in continuous political and economic transition. Until now, the Audit profession, internal and 

external has not yet been well understood by Albanian students. The main factor of this is the very large 

percentage of small businesses in Albania and insufficient labor market to attract interest from students. 

There are about 60 private Audit entities in Albania, that are licensed by the External Auditor’ s Institute in 

Albania, which conduct audit activities in our country. In a small-medium business aproach, auditing is 

considered as an unnecessary or an increase in costs, which can not generate valuable new information that 

justifies the initial investment, made for adopting it. Audit and assurance services do not have an overall 

acceptance to the average small business’ owner in Albania. Another problem in Albania is the constant 
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change of Albanian legislation and regulation due to fiscal policies change over time. Considering that 

Albania has faced continuous economic crises of local and global nature after the fall of communism and 

related to illegal business policies, money loundering cases in Albania and economic informality, third 

parties scepticism over public financial information is understandable. This study aims to understand Audit 

information user’s opinions and the role of audit companies. It focuses on 3 main factors: in terms of the 

importance of auditing for Albanian companies, the importance of implementing labor standards and the 

importance of auditing in Albania based on the population characteristics. Globally, auditing is highly 

developed as there are global organizations that review and regulate audit and accounting activities, such as 

IASB, CIFA, INSOTAI and other International Organizations. There are also international accounting and 

auditing standards that comply with IASB, CIFA and INSOTAI guidelines, such as IAS and IFRS, and from 

2008 also National Accounting Standards in Albania. These standards, IAS and NAS, in Albania are 

regulated by Ministry of Finance and External Auditor’ s Institute in Albania, but special auditing standards 

for the Albanian business economy do not exist. This lack of ideas and procedures is filled by international 

audit companies that have their branches in Albania. Each of these companies has its own standards of work 

in place. It would be very important to study the change of these standards in our country, but this requires 

a work in itself. The selected study population is located in Tirana because, for economic and social reasons, 

Tirana has the largest concentration of businesses and professionals in this field. Tirana also represents more 

than a quarter of the population of Albania all in one city, a factor that makes this choice even more 

important. The research problem is addresed through a servey, although there is a large volume of work as 

it is a topic not encountered in previous works and the data are mainly primary. This has led to logical and 

testable hypotheses through statistical programs like Gretl. For each variable is chosen a series of questions 

with possible answers that can be converted into quantitative answers. Hypotheses were raised on base of 

qualitative analysis that was done, and these hypotheses were translated into measurable statistical variables 

and concepts. This topic is of particular importance to the research as this study can serve as an indicator of 

perception in the field of auditing. Albania has several subsidiaries of large audit companies and interested 

researchers on this topic can provide information on how to compare the knowledge of selected population 

in this study and see if their policies are in line with the results. This is because a lack of knowledge or lack 

of interest in auditing can translate into a lack of labor market. Auditing has not been the focus of scientific 

papers as the field itself focuses more on the professional side and not the research side. The most frequent 

clients for the audit are large clients or branches of foreign companies in Albania who have had the necessary 

experience and knowledge for the audit. 
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2. RESEARCH LITERATURE 

In Albania there are few studies by Albanian authors on the topic of Auditing. This is also due to the 

fact that auditing as a profession is new in Albania, at first mandatory and not desired by Albanian economic 

entities, and only these recent years partly accepted and adopted. According to INSTAT statistics, large 

enterprises make up approximately 1% of the total number of enterprises in Albania, mainly auditing 

constitute about 0.5% of the total number of enterprises. Today there are 61 auditing companies recognized 

by the Albanian Country. Studies on Auditing as a profession have been mainly conducted from Audit 

entities such as External Auditor’s Institute, Audit companies such as Deloitte AL and PWC AL that conduct 

their respective studies on the Albanian market and compare their reports of with relevant partners around 

the world. But even their reports do not specifically affect the audit situation in our country. Prof. Dr. Hysen 

Cela has addressed the topic of auditing in different periods and studies. His studies have provided abundant 

tools for the work of young researchers in this field. Bello  and Karapici throuh their research have studied 

whether the public sector in Albania is ready to adopt the modern model of internal audit moving beyond 

the traditional compliance and financial remit to comply with recognized International Internal Audit 

Standards. According to their study, allthough changes in Albanian normative framework since 2007, 

internal audit within government organizations are still adopting traditional approach of internal audit 

involving financial inspections rather than performance auditing activities aiming to provide opinion on risk 

management, control and governance. Their  study analyzes that the embryonic risk culture of Albanian 

public sector, the lack of skilled internal audit resources and a little understanding of both managers and 

internal auditors with regard to the contribution of internal audit in risk management and corporate 

governance system aimed at achieving the government organizations objectives are the main reasons why 

the risk based model and consultancy role of internal auditors is not yet applied (Bello. E, Karapici. V, 

2012). Cika. N, Dhamo. S, Tola.I, in their latest research aimed to estimate the role and function performed 

by Albanian Chartered Auditors (CAA – EKR) and auditors of State High Control Institution against Money 

Laundering. They tried to give answers to some main research questions regarding Albanian auditors 

involvation in fighting Money Laundering, determining whether the level of regulation in Albania considers 

fighting against Money Laundering, and also determining the role of professional bodies of auditors in 

preventing Money Laundering (Cika. N, Dhamo. S, Tola.I, 2018). The professional accounting bodies in 

Australia have undertaken a study of the “expectation gap” in perceptions of the auditing role and concluded 

that the public's image of the auditing profession will be enhanced if the differences in attitudes can be 

minimised (Monroe, Woodliff 2008). Stephen K. Asare aimed to evaluate the extent to which there are 

communication gaps among auditors and two user groups in their understanding of the messages conveyed 

by the standard audit report on the financial statements (SAR). Auditors, bankers, and nonprofessional 
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investors reviewed background information on a hypothetical company that had received a SAR. Compared 

to auditors, users consider the SAR to be more important in assessing fraud risk even though they assess a 

lower likelihood that auditors have detected fraud (Asare, S.K. 2012).  Arfaoui and Damak studied the 

impact of the qualified opinions on auditor switching. Based on a sample of 56 Tunisian companies between 

2007 and 2008 the logistic regression suggested that companies tend in fact to switch auditors more 

frequently after receiving qualified opinions. However, the qualified companies that switched auditors were 

not more likely to receive an unqualified audit reports the following year (Arfaoui, F. Damak, S. 2014). 

Herda and Martin studied through using a moderated mediation research model, whether the auditor 

experience moderates the negative relationship between professional commitment and acceptance of 

underreporting time, such that professional commitment is associated with underreporting acceptance only 

among less experienced auditors (Herda, D.N. Martin, K.A.  2016). Heyrani, Banimahd tried to investigate 

the effect of auditors’ professionalism levels on their judgment to resolve the conflict between management 

and auditor. Professionalism has been investigated at the two levels of high and low. In addition, in this 

investigation, professional judgment has a mediator role in the effect of the professionalism feature on the 

resolution of the conflict between auditor and management. The results indicated that auditors’ 

professionalism is effective on professional judgment. They also showed that professional judgment has an 

impact on the conflict between auditor and management, but professionalism doesn’t have any impact on it 

and professional judgment doesn’t play a moderator role in the effect of professionalism on the conflict 

between auditor and management. (Heyrani, F. Banimahda, B.  Rahnamayeh RoudposhtiaI, F. 2016).  

3. METHODOLOGY 

This study will rely mainly on the statistical analysis of the variables under consideration. Variable 

data are primary, provided by the survey. Three will be the dependent variables, where each of them has a 

logical relation. These variables are: Importance of Audit for Albanian Companies, Implementation of 

Working Standards and Overall Assessment of Auditing in Albania. The first two variables will be 

considered in relation to the questions that have been processed. The question about the importance of 

Auditing in Albania was asked in order to understand the importance of Internal and External Audit that 

they intend to adopt and how much reliability and added value they offer. The implementation of Labor 

Standards aims to understand whether the selected population has knowledge of the Labor Standards and 

the Code of Ethics, thus seeing how accurately they evaluate its implementation and whether different 

evaluation processes are used for corporations or entities of different types. The main objective is to 

understand statistically how important these questions are by treating them as independent variables. 

Finally, it is expected to understand how the audit situation in Albania is assessed by treating it based on 
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two other dependent variables and qualitative population analysis. Logically, there should be differences 

between the population regarding age and work experience, while the two dependent variables that will be 

transformed into independent ones are supposed to be important. Study Hypotheses are: 

• Gender does not affect the opinion on the assessment of the general audit opinion in Albania. 

• Residence does not affect public opinion on the assessment of the general audit opinion in Albania. 

• Age affects the opinion on the assessment of the general audit opinion in Albania. 

• The profession influences the opinion on the evaluation of the general audit opinion in Albania. 

• The importance of Auditing in Albanian Companies affects the opinion on the evaluation of the 

general audit opinion in Albania. 

• The implementation of Working Standards affects the opinion on the evaluation of the general audit 

opinion in Albania. 

The variables will be measured through the statistical program SPSS (Statistical package for the social 

sciences). The survey includes a series of questions with different methods of answers. Each of these 

questions aims to gather as much information on these variables as possible, taking into account their nature. 

Each variable collects a certain number of questions, and through the analysis of these questions it is 

intended to draw its conclusion and interpretation. The selected variables are dependent and independent. 

The conclusions drawn will be based on this statistical program. Dependent variables are:  

• Importance of Audit in Albanian companies: through this variable we tried to express how important 

we consider the complement of the survey audit for the firm as added value for it, to increase customer 

confidence and whether the audit has an effect on the management of the firm. (IV2) 

• Implementation of Labor Standards: Through this variable we tried to find out how important is the 

correct implementation of labor standards in auditing, which are the standards they should consider more 

carefully and which should be treated with less intuition and subjectivity. (IV3) 

• General opinion on Audit in Albania: Through the dependent variable it is intended to understand 

the assessment of the audit role through the point of view of persons using the information which includes 

both audit firms and accounting professionals and students able to process this information. (IV1) 

Independent variables are : 

• Q1: Audit is an added value for the company. 
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• Q2: Audit is considered with skepticism by the companies, as it aims to find out if there are 

inaccuracies in the financial reporting. 

• Q3: Audit only review the tasks performed by the finance department. 

• Q4: Professional auditing standards serve as a non-binding guide for the auditor. 

• Q5: The drafting of the auditor's work report varies depending on the problems of the company. 

• Q6: Audit provides reasonable assurance but not absolute certainty. 

• Q7: The auditor should establish a relationship with the employee, but without compromising the 

integrity of the report and its independence. 

• Q8: The main condition for selecting clients for the auditor is payment. 

• Q9: The audit report is made in a way that is understandable by all stakeholders. 

• Q10: Audit is important but not necessary for a company. 

• Q11: Each country should have its own professional auditing standards. 

• Q12: The auditor should be flexible in finding inaccuracies in the reporting of financial data. 

• Q13: Internal audit provides more assurance than external audit, as you have the opportunity to 

obtain more information by observing the activity closely. 

• Q14: The auditor should have prior knowledge of the activity and condition of the company. 

• Q15: External audit provides more assurance for the performance of the task accurately and 

independently. 

• Q16: The main problem of an auditor is the provision of independence and availability of 

information by the client. 

• Q17: The auditor should seek to obtain information from third parties, especially when the employer 

does not cooperate. 

• Population qualities: Gender, Occupation, Place of residence and Age group will be addressed in 

descriptive analysis for their impact on changes in response.  

The econometric models to be built will be based on defined data and variables. SPSS will be used 

for qualitative data analysis while Gretl will be used for quantitative data. There will be 4 econometric 

models where their division is made on the basis of variables for each question. Models will be: 
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I. IV2 = α0 + α1*P1+ α2*P2+ α3*P3+ α4*P6+ α5*P8+ α6*P10+ α7*P13+e 

II. IV3 = β0 + β 1*P4+ β 2*P5+ β 3*P7+ β 4*P9+ β 5*P11+ β 6*P12+ β 7*P14++ β 8*P15+ β 9*P16+ β 

10*P17+ e 

III. IV1= δ0 + δ1*IV2+ δ2*IV3 +e 

IV. IV1= δ0 + δ1*IV2+ δ2*IV3 + δ2*Gjinia + δ2*Vendbanimi + δ2*Profesioni + δ2*Mosha+e 

4. RESULTS 

The first model through the analysis of OLS models turned out to have a weak correlation between 

the factors and has a problem with heterosis. This could be solved through hetero-corrected modeling. In 

the model without corrected heteros it turned out that the model and variables Q2, Q8 and Q10 are important. 

When adjusting heterosis by changing the model type, only the variable Q6 is irrelevant. Through Wald's 

eight we see that Q6 and Q3 must be removed. Q3 appears insignificant in the model after removing Q6. 

After the normality tests are performed, the collinearity concludes that the model has no collinearity and the 

error is well distributed. In the model there is no autocorrelation and there is a constant variance of. The 

model is well enough specified. 

 

Model equation :   IV2 = 0.632 +  0.2694(Q1) + 0.2527(Q2) - 0.107 (Q3) + 0.062(Q6) + 0.251(Q8) + 

1543(Q10) + 0.081(Q13) + e   

 

From this we understand that the dependent variable, the importance of auditing in Albania increases 

when the independent variables Q1, Q2, Q6, Q8, Q10 and Q13 increase while it decreases when the variable 

Q3 increases. Logically this is understood because P3 seeks to confirm whether the audit only controls the 

task of the finance department. There may be errors in another department, such as errors in the issuance of 

invoices or undeclared invoices from expenses in other departments, errors in the physical inventory and 

verification of the responsibilities of authorization and signing of letters of each employee of the firm. The 

audit is obliged to check any document related to the documentation of the firm's activity. Other questions 

have a positive relationship with the importance of auditing in Albania. Most of the questions have to do 

with auditing as an added value and as a reasonable assurance in it. Question 8 makes the connection 

between auditing and customer selection. There is a very strong connection between the importance of 

auditing in Albanian companies and payment as the main condition. This can be justified by the fact that no 

matter what business, audit companies have their own fees and in this view normally the link is very strong. 
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The second model seeks to understand how important the application of labor standards is to the work 

of an auditor. As it is known, every audit company has its own standards of work based on IAS. This leads 

to a diversification of them and this affects the work of an auditor. Initially the model turns out to be very 

important. Variables turn out to be the most significant except Q14 and Q15. Q17 turns out to be 

insignificant but with a minimal standard deviation. Only Q15 has a negative effect on the dependent 

variable, while all others have a positive effect. Through the Wald test we understand that all three 

insignificant variables must be removed from the model. We also do tests to find out if it is a good model 

or not. All settings are OK. The model is convenient and well specified. 

 

Model Equation : IV3 = 0.727 + 0.0855(Q4) + 0.152(Q5) + 0.134(Q7) + 0.176(Q9) + 

0.109(Q11)+0.091(Q12)) + 0.219(Q16) + e 

 

Removed variables Q14, Q15 and Q17 have to do respectively with: prior knowledge on the activity 

of the firm, external audit provides more assurance on independence and accuracy, the auditor should seek 

information from third parties. It can be interpreted that the auditor does not need to have information on 

the activity, so the auditor may be a person unrelated to the previously performed activity and only audits 

the given year if the financial data is accurate. Q15 seeks to confirm whether external audit provides more 

assurance regarding the standard of independence. In the opinion of the respondents, the type of audit is not 

necessarily relevant, but it is implied that the integrity of the person performing it is more important. Q17 

seeks to know if the auditor should persistently seek information from third parties when cooperation with 

management is not very high. In my opinion, the determining factors in the answer were this: if the audit is 

mandatory then the answer to the question under analysis is yes, if the audit was requested by the 

shareholders then the answer is no because there is a good will for cooperation between the audit firm and 

the company. This is a question that depends on the circumstances and the answer can not be obtained in 

every case as defined. The important questions were straightforward and their observations went as 

expected. 

The third model is the most important. It seeks to test the link between public opinion on auditing and 

the importance of auditing in Albanian companies, the implementation of labor standards and quality 

variables. The relationship between these variables is logical. IV2 expresses how important they see the 

continuous control in Albanian companies while IV3 seeks to hope the importance of work culture and the 

implementation of international standards in a delicate part of the work. Somewhere given the effects of 
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economic crises and the informal economy it is expected that these variables have a very strong relationship. 

As the model shows the variables are very important with the model, but the relationship is as strong as 

expected, but anyway quite strong. Other factors should be taken into account as almost 20% of the variance 

is explained by other factors. According to other tests the model turns out well specified and in general it 

turns out to be a good model.  

Equation Model : IV1 = 2.4182 + 0.156403*IV2 + 0.454187*IV3 - 0.02868*Age Group - 0.102*Gender - 

0.04162*Residence - 0.10679*Profession+e 

The terms indicate this to be a good model. Gender and place of residence were unimportant. The age 

group was statistically very close to being significant. It is normally understood that with work experience 

and being older and closer to businesses it is understood that you will be more knowledgeable. The 

profession was statistically significant but was negative. This is understandable because choice 3 had more 

to do with students than professionals. This means that when the variable increases, the independent variable 

decreases. Being only employed has to do with older age, while option 3 had more to do with students. The 

hypotheses were confirmed 5 out of 6 such. Age, although logically thought to be important, statistically 

did not turn out to be so, even though it was very close. The prediction was that all the hypotheses would 

be confirmed. 

• Gender does not affect public opinion on the assessment of the general audit opinion in Albania. 

• Residence does not affect public opinion on the assessment of the general audit opinion in Albania.  

• Age affects the opinion on the assessment of the general audit opinion in Albania.  

• The profession influences the opinion on the evaluation of the general audit opinion in Albania.  

• The importance of Auditing in Albanian Companies affects the opinion on the evaluation of the 

general audit opinion in Albania.  

• The implementation of Working Standards affects the opinion on the evaluation of the general audit 

opinion in Albania. 

5. CONCLUSIONS 

Auditing is an important part of the financial world. This profession serves as a vanguard of the fight 

against economic informality and financial fraud. Timely prevention of these two factors is a Kew success 

to the fiscal policies of a state, but this is not always possible. Audit serves as a kind of "police" against 

people in the field of finance. It serves to control and find inaccuracies and errors intentionally or 
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unintentionally. When a country has a strong and independent audit system, it will normally be reluctant to 

commit prohibited financial acts. This is where the opinion of the population of users of audit information 

turns out to be important. A good opinion on auditing is also important on the economy. Financial fraud 

occurs by trained people who have knowledge of the legislature and accounting. If people have respect for 

the audit profession and its principles and intelligence, then more actions will be taken that do not comply 

with the law. The translation of this audit belief was done through an audit which mixes the knowledge on 

the audit and the importance of the implementation of work standards, the qualities of the population and 

the opinion on the need for audit in Albanian companies. The result of these surveys would be analyzed 

through statistical programs. The difficulty of this analysis was the conversion of qualitative data into 

quantitative, and then the analytical interpretation of the results. The hypotheses were based on a review of 

the scientific literature on auditing both domestically and abroad. Most of the hypotheses were confirmed, 

according to the predictions made and in accordance with researchers in this field. Confirmation of this 

study comes from the latest report of the World Economic Forum which ranks Albania in 90th place in 

terms of audit power and financial reporting. The set grade is 4.3 with a difference of 35% to the state that 

received the maximum grade. This indicates a need to improve both confidences in auditing and auditing 

work standards. This study also agrees with the points raised above about informality, frequent change of 

fiscal policies, corruption and the capital market. A developed audit system in general would minimize the 

risk would be a system of prevention of these problems. This idea was also put forward by ACCA, which 

elaborates by saying that developing countries have as a basis the development of auditing to control 

economic growth, so that it is a sound growth and not periodic and influenced by non-compliant factors 

with laws. Public and private institutions should increase the confidence of auditing as a profession and as 

a practice. The fruits of auditing are long-term. The results of this study are logically understandable even 

by people who are not in the field of finance or who do not understand the above statistics. This paper has 

a wide audience for those interested. The work can be continued further by having closer cooperation with 

professionals. The basics of the paper have been laid through the survey. At a local level, the employees of 

60 audit companies in Tirana, private legal auditors approved by the Albanian state and accounting 

professionals could be questioned. This would take time as not everyone is ready to answer the 

questionnaire. The audit includes both public and private institutions. This study can be done over the years 

to see the change in the level of confidence in the audit. This also allows for a broader research approach 

where this study is related and with a genuine study on the level of trust of ordinary citizens in public and 

private institutions and their practices. 
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SHADOW ECONOMY AND TAX EVASION IN KUWAIT: A TIME SERIES DATA ANALYSIS 

Awadh Ahmed Mohammed Gamal 

ABSTRACT 

 
 

Up to now, no individual study on Kuwait with respect to the underground economy and tax evasion 

has been conducted using the recent adjusted form of Currency Demand Function Model (CDFM) before. 

This paper estimates the size of underground economy behind tax evasion from 1991: Q1 to 2010: Q4. It 

applies the Zivot-Andrews (ZA) procedure for the stationarity analysis, and Gregory-Hansen (GH) long run 

cointegrating technique for estimating the underground economy based on the adjusted currency demand 

function approach. While the General-to-Specific technique is used to estimate the short-run error 

correction model. Toda-Yamamoto test is also used to explore the causal relationship between the 

underground economy and the non-oil tax revenues’ variable. It finds that the averaged sizes of the 

underground economy and the tax evasion to the official Gross Domestic Product (GDP) in Kuwait 

constituted about 24.95%, and 2.83% respectively.    
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1. INTRODUCTION 

The growing of the underground economy (UE) has become a serious challenge for most economies 

of the world (Voicu, 2012). It has a significant effect on the macroeconomic variables of the official 

economy (Trebicka, 2014). However, the hidden nature of the underground economic activities made it 

somehow difficult to be accurately estimated about its true magnitude which differs from one country to 

another (Putniņs and Sauka, 2011; Asiedu and Stengos, 2014). Indeed, no official data for the existed 

underground economic activities is accessible or can be collected in developed, developing and emerging 

economies (Schneider and Savasan, 2007; Torgler and Schneider, 2009; Alexandru, 2013).   

      To date, the existing studies undertaken on this issue have been mainly devoted to developed, 

transition and highly developed of Organisation for Economic Cooperation and Development (OCED) 

countries (See for example, Schneider, 2006; Schneider and Enste, 2000; Schneider and Klinglmiar, 2005; 

Feld and Schneider, 2010; Dreher and Schneider, 2010; Schneider, Buehn, and Montenegro, 2010). Only 

few studies are available on the size of the underground economies in the emerging economies of the Middle 

East countries (Schneider et al., 2010; Schneider and Klinglmiar, 2005). Specifically, studies on the 

underground economy in Gulf countries as in individual country level are scarce regarding the nature of the 

countries, in terms of oil production and exportation (Sturm, Strasky, Adolf, and Peschel, 2008).  

      For example, Kuwait as one of the Gulf Cooperation Council countries (GCC) is facing the 

expansion of the underground economy on its overall official economy. Even the previous studies that 

estimated the underground economy in Kuwait are also suffered from the methodological estimation errors 

and spurious regression problems. Where studies included the economy of Kuwait in the study’s sample 

with other countries, in term of a cross-country analysis at the same level of development without to consider 

the differences of economic environment between Kuwait and those countries.  

      Concerning the prior view, this study aims to separately estimate the extent of the underground 

economy and tax evasion in the economy of Kuwait over the period of 1991: Q1-2010: Q4. The analysis in 

this paper only covered the period from the first quarter of 1991 to the fourth quarter of 2010 as reliable 

data on the financial statistics were available for that period. Since yearly data on the sensitive financial 

variables for the country was not readily available, using quarterly data was the next best available option 

for us to achieve logical results and draw robust conclusions. Furthermore, with enough number of 

observations, the analysis overcomes the statistical problems associated with our basic regression in term of 

time series data such as autocorrelation and spurious regression inferences. The use of quarterly data 

although limits the causal variables driving the underground economy it however enables the analysis to 

have sufficient observations for reliable econometric estimations and thus the results are plausible and 
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acceptablei. The Gregory and Hansen cointegration methodology is applied based on the suggested 

Correction of Currency Demand Function Model approach (CDFM) in its latest form as introduced by 

Ahumada, Alvaredo and Canavese (2009).  

      The novelty of this study comes from the following points: first, it covers the deficits toward the 

traditional methodology of the CDFM approach by considering for the effect of structural breaks on the 

long run cointegrating model of the CDFM approach. Specifically, the study covers the methodological 

errors that have been experienced using different methods without accounting for the different economic 

environment among countries. The CDFM’s methodology is used as an indirect method to estimate the 

magnitude of the underground economy because it is the most popular technique and appropriate in the 

empirical studies (Asante, 2012; Alexandru, Ion and Catalin. 2009; Pickhardt and Sarda, 2006). Since the 

official economy of Kuwait is basically relied on the cash receipts from the oil sales in the global markets, 

thus, the CDFM approach is an appropriate technique to the structural characteristics of the Kuwaiti 

economy to evaluate the size of the underground economy in terms of money demand. Second, from an 

econometric prospective, the CDFM methodology in its recent form considers the statistical issue of the 

structural break problem that occur in data, and it corrects the estimation of Underground Economy UE in 

the country. It overcomes the problem of assuming the unity of both velocities of underground and official 

economy, which affect the inferences about the accuracy of estimation process. Third, this study considers 

the fiscal policy structure of the financial policy in the economy of Kuwait, since the tax authority groups 

all the types of non-oil tax revenues as one financial variable that push agents to operate in the underground 

activities. This has been made to outcome the problem of misleading information on the compliance 

behaviour of taxpayers in the country. The oil sector tax revenues however are heavily monitored by the 

Kuwaiti government and thus it is more difficult for companies to evade taxes from oil revenue, thus the 

variable of oil tax revenues could not affect the development of UE.    

      Lastly, this study also contributes in contrast manner to the previous studies that have linked the 

positive impact of money inflows to the demand for money as a one channel to pass the activities of the 

underground economy in the recipient economies. It includes the variable of money outflows in tandem 

with other variables as a crucial factor that can be an index for the practice of individuals in the activities of 

the underground economy in the economy of Kuwait.  

       In this paper, Toda-Yamamoto dynamic Granger causality test is also applied to explore the 

casual relationship between the underground economy and the fiscal variable of non-oil tax revenues in the 

Kuwaiti economy.  
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      The remainder of this paper is planned as follows. The next section offers a review of the relevant 

empirical literature on the underground economy of some countries. The third section describes the data 

used and methodology along with the model specification. The fourth section provides the results of the 

empirical analysis and the last one concludes the study. 

2. DATA AND METHODOLOGY 

2.1. Model Specification 

The Kuwaiti model of currency demand function is based on currency demand function model 

introduced by Ahumada et al. (2009).          

      1 2 3

0

( ) 1   i t
t t t t

hM TR G Rem exp   =                                                                  (1) 

M1t is the currency in circulation plus demand deposits, TRt is the total non-oil tax revenues of the 

overall economyi, Gt  is the income, Remt  is money remitted by the foreign workers to their home countries, 

ht represents the sum of the opportunity cost of holding money it , and inflation t  i.e. ht = tit ( + ) . 

Equation (1) can be expressed as follow with    is a constant and t  is the error term 

      
0 1 2 3 1 2

1         
t t t t t t t

lnM lnTR lnG lnRem i       = + + + + + +                                                (2) 

where 1 2 3 1 2, 0,   ., , 0         

2.1.1. Theoretical Considerations 

In this section, the key theoretical relationships between the dependent variable (money demand) and 

the independent variables (financial variable of non-oil tax revenue, GDP, money outflow, interest rate on 

deposits and inflation) are explained. The theoretical literature of the CDFM approach shows that the 

hypothesized relationship between the financial variable of total tax revenues and demand for currency is 

positive. Previous studies have shown that higher rate of taxation is considered as the main motivation for 

economic agents to avoid taxes through underground activities (Dell’Anno and Halicioglu, 2010; Haque, 

2013). Therefore, an estimation of tax elasticity of money demand mirrored the cash holdings used to carry 

out unobserved transactions in a certain country (Asaminew, 2010). In other words, the fiscal financial 

variable of taxation is a sensitive financial factor that induced individuals to engage in the underground 

economy (Makochekanwa, 2013). An increase in tax rate increased the burden on taxpayers that leads agents 

to participate in underground economic activities to evade tax by using cash rather than other instruments 

of payment. An imposition of extra tax burden as additional costs leads the economic agents to engage in 
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tax evasion activities by using cash rather than checks. This leads to an increase in the demand for money 

over its supply (Ahmed and Hussain, 2008; Alexandru, et al., 2009).  

       Based on the current literature on the underground economy, the hypothesized sign between GDP 

that is associated with rapid economic growth in the economy of Kuwait and the demand for currency is 

positive (Macias and Cazzavillan, 2009; Alexandru et al., 2009). In fact, the demand for money is attributed 

to the expansion of the economic activities that is captured by GDP in terms of nominal value (Asaminew, 

2010). As is the case in many developing and GCC countries, a big portion of the economic activity in the 

country took place in the underground economy (Dabla-Norris, Gradstein and Inchauste, 2008). The 

justification to include the variable of GDP is due to its impact on the increase in the money demand in the 

economy. The growing overall economy stimulated production of new outputs with taxes attached to the 

new good and services produced. The higher tax rate on the new output produced resulted in an increase in 

economic agents participating in the underground economic activities, thus leading to the increase in their 

demand for currency. On the contrary, there are very few studies that have found a negative link between 

an increase in GDP levels and the demand for currency in terms of their relationship with underground 

economic activities (for instance, Loayza, 1996). The results of such studies however, were not accepted in 

general, since the interaction between expansion of economic activities and demand for currency is always 

positive (Buehn and Schneider, 2008).  

       Moreover, the hypothesized sign of the expected effect of the outflow of money and currency 

demand function model of Kuwait was also positive. In fact, increasing underground economic activities in 

the economy is attributed to the increase in the outflow of money from illegal remittances by foreign workers 

living in this country (Naufal and Termos, 2010). Where, the outflow of money in the country made up a 

large portion of the GDP (Termos, Naufal and Genc, 2013).  In addition, the outflow of money can contribute 

to underground economic activities directly because of the weakness of the banking system of the country. 

For instance, the money sent to home countries by foreign workers, either through licensed or unlicensed 

financial institutions, is not monitored by systems, such as the Hawala system of tracking the location of 

sending and receiving countries (Freund and Spatafora, 2008; Naufal and Termos, 2010).       

       Accordingly, the reason to include the outflow of money by foreign workers as an explanatory 

variable was that the outflow of money via remittances from the country of Kuwait were linked directly to 

the underground activities through a ‘‘smurfing system’’, i.e., the remitted amounts of money were 

converted into smaller packages in order to avoid the higher cost of transfer service or to avoid having to 

report on how much they have truly transferred and have paid taxes if they are in large amounts of money 

(Bowers, 2009; Macias and Cazzavillan, 2009). Another reason was due to the negative impact of the 
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outflow of money through huge remittances that are associated with large immigrant workers in the country 

(World Bank Factbook,2011). 

       Previous studies have shown that higher interest rates on deposits were expected to have a 

negative effect on the demand for currency in the countries (see for example, Tanzi, 1980,1983; Yasmin, 

Rauf, 2004; Schneider and Hametner, 2014; Gulzar, Junaid and Haider, 2010). Interest rate on deposits is 

considered as the opportunity cost of holding cash. Thus, it can be increased or decreased (Cagan, 1958). 

As the case in the previous studies that have been conducted on the underground economy, including the 

variable of the interest rate on the deposits, it is due to its impact either in positive or negative direction on 

the currency demand function model. Therefore, this study followed the same process.  

       The higher rate of interest on deposits increased the opportunity cost of holding cash; people 

would be motivated to invest in the form of deposits rather than holding money in cash, thereby reducing 

currency demand for liquidity (Hemachandra, 2009). On the contrary, a lower rate of interest on deposits 

decreased the opportunity cost of holding money; where people will convert their deposits to cash rather 

than hold it in the form of deposits, thus increasing their demand for currency. In other words, a decrease in 

interest rates will increase credit available to the underground economy due to substitution of cash in the 

organized economy, as individuals will suffer a loss if they keep the money in the form of deposits 

(Hemachandra, 2009). 

       For inflation rate, the expected sign on currency demand is negative. The reason is that inflation 

rate is illustrated as tax on money used. Higher rate of inflation leads to an increase of seigniorage in the 

economy. With inflation, money will lose its true value as the demand for cash will be reduced, since people 

will spend their money faster at current prices rather than hold it for the future at higher prices (Ahiabu, 

2006). In contrast, a lower rate of inflation leads to an increase in demand for cash in term of hard money, 

since the true value of money will be increased, and people will prefer to spend rather than to save their 

money. In relation to the underground economy and in case of higher rate of inflation, the economic agents 

will divert to the underground markets, whereas the overcrowding of buyers in an organized market is less. 

Thus, the turnover of goods and services in the underground markets will increase and as a result, the 

underground economic activities will expand relative to the formal sector (Ahiabu, 2006).  

The theoretical explanations can be illustrated in the following null hypotheses: 

1) Higher economic growth (GDP) does not generate the underground economic activities in the 

Kuwaiti economy. 

2)  Increase in non- oil taxes does not generate the underground economic activities in the economy. 
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3) The excessive expansion of the outflow of money by foreign workers has no impact on increasing 

the underground economic activities in the economy. 

4) The reduction of the interest rate on deposits has no impact on stimulating people to work in the 

activities of the underground economy in the Kuwaiti economy. 

5) A higher inflation rate in the economy of Kuwait has no impact on generating the underground 

economic activities. 

Based on the theoretical considerations, this study focused on the estimation of currency demand 

function model for the Kuwaiti economy in both the long-run and short-run relationships. The process of 

the estimation required the application of the recent techniques of time-series data analysis that considered 

the existence of structural change in the data. The variables considered in this study are first tested with the 

recent unit root test in the presence of structural breaks.  

2.1.2. Unit Root and Cointegration Tests 

All series are tested for a unit root with break using Zivot and Andrews’ (1992) test.  It is based on 

three models that represent a change in the intercept of series, change in the slope of series with the trend, 

and change in the level shift and in the slope of series with the trend as follows: 

      ( )
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t t t t i tt
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Where tDU in equations (3) and (5) is a dummy variable for a level shift at each time a break occurs, 

while 
*

TtD in both equations (4) and (5) is a dummy variable representing the change that occurs in the trend.  

      The dummy, 1DUt = if t Tb , or 0 if bt T , while the dummy, *T TtD t b= − if t Tb , or 0 if t Tb . Tb is the 

date at which structural break takes place. The guideline for choosing the date of a structural break is by 

selecting the minimum value of the t-statistics for testing the null of 1ˆ ( 1) = − =  for all the models.  

      If the t-statistics is less than its critical values at all levels of significance, it implies that the 

included variable has a unit root or is non-stationary with one structural break point. Otherwise, it implies 
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that the variable under test has no unit root with one break point or is stationary with one break. The critical 

values are provided by Zivot and Andrews (1992), while the optimal number of lag length is based on 

Akaike Information Criterion (AIC) (1979).  

      The study employs residual-based Gregory and Hansen’s (1996) of a null hypothesis test of no 

cointegration against cointegration with one break to determine the long run relationship between 

underlying currency demand function model and its determinants (Kumer, Webber and Fargher, 2013; 

Banafea, 2014).  

      The followings are the three models to test the cointegration relationship of all the variables 

included in the currency demand function model for Kuwait:  

Model 1: cointegration with level shift dummy: 

 

      1 2 1 2 3 4 51 ( )t tk t t t t t tlnM DU ln TR lnG lnRem i        = + + + + + + +                                                               (6) 

 

Model 2: cointegration equation with level shift dummy and trend:  

 

      1 2 1 1 2 3 4 51 ( )t tk t t t t t tlnM DU ln TR lnG lnRem it         = + + + + + + + +                                                           (7) 

 

Model 3: cointegration equation with regime shift dummy (full break) where both the level shift and 

the slope coefficients change: 

 

      
1 2 1 11 2 22 3
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                +
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                                           (8)                                                              

The choice of the best model is based on the model that is consistent with the theory and passes the 

diagnostic tests. 
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2.1.3. Short Run Estimation and Diagnostic Tests 

In this paper, the dynamic short-run Error Correction Model (ECM) is based on the LSE- Krolzig and 

Hendry (2001) method of general to specific (GETS) approach as introduced in Rao, Singh and Kumar 

(2010). Equation (2) is further expressed as:  

      ( )0 1 2 3 1 21 1[ ln ln lnRe ]t t tt tt tTRlnM ln G m iM       =− − + + + + +                                                         (9) 

where  is an adjustment coefficient of ECM. We re-write Equation (9) as follows: 
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                             (10)                                                                                                                                 

where  is the difference operator and 𝛼 is the intercept, while the term of   describes the 

changes in the lagged dependent variable. The term ECM at time  is included in the equation (10) to 

introduce most capable fit of general dynamic specification of the adjustment process. In term of time series 

data analysis, the issues relating to sensitivity analysis for the selected model have been adequately handled 

by the application of a number of statistical tests such as normality, heteroscedasticity, misspecification 

functional form and serial correlation and stability test such as Cumulative Sum of Recursive Residuals 

(CUSUM) and Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals (CUSUMSQ) tests of Brown, Durbin, 

and Evans (1975). 

2.1.4. Estimating for Underground Economy 

The analysis of the underground economy in Kuwait is conducted by the following steps (Macias and 

Cazzavillan, 2009). Using currency demand function model, we obtained lnM1 with non-oil tax revenue

ˆln 1
WT

tM and lnM1 without the non-oil tax revenue ˆln 1
WOT

tM . The size of the illegal money (IM1) is obtained 

by multiplying M1 with the difference between ˆln 1
WOT

tM and ˆ 1ln WT
tM .  

      Other essential elements in determining the size of the underground economy in Kuwait include 

the actual legal money (LM1) which is the difference between M1 and illegal money IM1 and the velocity 

of income elasticity of money demand given as a ratio of income (GDP) to the actual legal money. The size 

of the underground economy in Kuwait is computed by multiplying illegal money with the velocity of 

money. Where the illegal money is the amount of money that can be held for illegal transactions in the 

economy (Alexandru, 2013). Finally, the total tax evasion is obtained by multiplying the estimates of the 

underground economy by the ratio of total non-oil tax revenue to income.  
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       In this paper, it is assumed that the coefficient value of income elasticity of money demand is 

different from unity. So, the estimation of predicted values of the underground economy in Kuwait is given 

below in equation (11) (Ahumada et al., 2007).    

      

1 1

 

       

t t t

t t t

Underground Illegal Currency Underground

GDP Legal Currency GDP

    
=  


= 

  
                                                                     (11) 

Equation (11) corrects the estimation of the underground economy when the coefficient of income 

elasticity is not equal to one which is the expected case in this paper. 

      The data in the study is extracted from the World Bank Data and the General Secretary of GCC 

countries. 

2.1.5. Toda and Yamamoto (1995) Causality Test 

The Toda and Yamamoto (1995) causality test is employed to check the causal link between the 

underground economy and the non-oil tax revenues in Kuwait’s economy. The test has its benefit that it 

does not involve the knowledge of cointegration properties of the system (Zapata and Rambaldi, 1997).  

      It has a normal standard limiting Chi-squared 2
 distribution and usual lag selection procedure to 

the system can be applied even if there is no cointegration and/or the stability and rank conditions are not 

satisfied as long as the order of integration of the process does not exceed the true lag length of the model’ 

(Toda and Yamamoto, 1995). In addition, under this test, Vectorautoregressive-VARs can be estimated 

using data in levels and "testing general restrictions even if the process may be integrated or cointegrated of 

an arbitrary order" (Toda and Yamamoto, 1995).  

      The test utilizes a modified WALD test for restrictions on the parameters of VAR(k), or MWALD 

procedure, where k is the lag length in the system. The test has an asymptotic Chi-squared 2
 distribution 

when a VAR (k+dmax) is estimated (where dmax is the optimal order of integration suspected to occur in 

the system). 

      In this study, the causality test equations between the underground economy, Y, and the fiscal 

variable of non-oil tax revenues, X, in the Kuwaiti economy can be expressed as follows: 

      0
1 1

h d k d

t t i t ji j yi
i j

uY Y X 
+ +

− −
= =

= + + + 
                                                                                                                                                           (12) 

         0
1 1

h d k d

t t i t ji j xi
i j

uX X Y  
+ +

− −
= =

= + + +                                                                                                          (13) 
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From (12), X t causes tY , indicates
1

0 ii   =1,2…,m and from (13) Y t causes X t if =1,2…,m. 

where m refers to the determined lag length included in the model.  

3. EMPIRICAL RESULTS  

3.1. Unit Root and Cointegration Tests 

The test results on the stationarity of the series are provided in Table 1. The results indicate that the 

series are integrated in order one or I(1) process at the 5 percent significance level.  

Table 1 Summarizes the Size of the Underground Economy for some Countries around the World 

and Kuwait from Previous Studies 

   

Table 1.   ZA Unit Root Test Results at Level and First Difference 

Variables 
 

I(d) TB  Diff I(d) TB Model 

Ln(M1) 

Ln(TR) 

Ln(G) 

Ln(REM) 

(I) 

(π) 

-2.9** 

-4.8** 

-4.6** 

-3.0** 

-2.1** 

-2.4** 

I(0) 

I(0) 

I(0) 

I(0) 

I(0) 

I(0) 

2008:1 

1997:3 

2001:2 

2004:2 

2001:2 

2001:4 

-5.5** 

-6.5** 

-5.1** 

-5.7** 

-5.0** 

-4.6** 

I(1) 

I(1) 

I(1) 

I(1) 

I(1) 

I(1) 

2002:4 

1997:2 

2006:1 

2007:4 

2007:2 

2007:4 

B 

C 

B 

B 

B 

B 

 

Notes: 1. ** denotes the level of significance at 5%. 2. The optimal lag selection equals 4 and selected based on Schwert (1989).  

3. B and C refer to the change in the trend only, and change in both intercept and the trend respectively. 4. Regarding the type of 

models’ test, the critical values at 5% are 4.42, 4.80 and 5.08. 

Source: Authors’ elaboration  

 

The Gregory-Hansen cointegration test results are shown in Table 2 and the results are plotted in 

Figures 1 and 2. The results show the existence of long-run relationship between money demand with its 

explanatory variables (GH model 1 and 3). Graphically the results also indicate break points of 2007: Q1 

and 2004: Q3. The break point of 2007: Q1 corresponds the decision of the Central Bank of Kuwait to re-

peg its currency to the US dollar. While the break point of 2004: Q3 coincides with the growing oil revenues 

as increased in global oil prices. 

Table 2.   Results of Gregory-Hansen Cointegration Test for Money Demand Model in Kuwait 

Type of model TB ADF-Stat. t-Crit. Reject of Null 

GH-1 Equ.6 

GH-2 Equ.7 

GH-3 Equ.8 

2007: Q1 

2007: Q1 

2004: Q3 

    -4.89(1) ** 

        -4.44(0) 

     -6.38(0) ** 

-4.61 

-4.99 

-4.95 

Yes. 

No. 

Yes 

Notes: 1. ** denotes the level of significance at 5 %. The numbers in parentheses are the 

lags. 2.Chosen for an optimal lag length is based on the criteria of Schwert Bayesian 

information (SBI), Akaike Information Criterion (AIC) and t-test criterion (TTC). 

Source: Authors’ elaboration 

01 ii  
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Figure 1.   Plot of GH-1 for Money Demand LM1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: RAT’s output  

 

 

Figure 2.   Plot of GH-3 for Money Demand LM1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: RAT’s output  

 

 

3.2. Long Run Estimates 

Table 3 shows the results of the long run cointegrating relationships between currency demand 

function model and its explanatory determinants with breaks included. It shows that the GH model 1 is the 

best model to estimate the Kuwaiti underground economy. All variables except inflation have the expected 

signs and consistent with the theory of money demand. All the coefficients are statistically significant at the 

5 percent level and it confirmed the hypothesized relationships between the dependent variable of money 

demand and its determinants in the Kuwaiti economy. The positive sign for inflation can be interpreted as 

an increase in underground economic activities as agents try to offset the effect of the inflation tax (Ahiabu, 

2006). However, this relationship does not conform with the economic theory of money demand which may 

be attributed to the assumed linearly path between these two variables. 
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Table 3. Cointegrating Equations for Money Demand Ln(M1) over 1991: Q1-2010: Q4 
Variable GH-Model 

1(Dum2007:Q1) 

GH-Model 

2(Dum2007:Q1) 

GH-Model 

3(Dum2004:Q3) 

Intercept 4.18 6.16 -0.46 

Dummy 0.19(3.57) ** 0.19(3.71) ** 0.28(0.34) 

Trend --- 0.4(2.41) ** --- 

Ln(TR) 0.08(1.81) ** 0.04(0.01) 0.01(1.19) 

Dum*Ln(TR) --- --- 0.12(1.41) *** 

Ln(G) 0.68(7.44) ** 0.55(5.30) ** 0.01(0.37) 

Dum* Ln(G) --- --- -0.15(-2.00) ** 

Ln(REM) -0.29(-2.93) ** -0.34(-3.38) ** 0.03(0.89) 

Dum* 

Ln(REM) 

--- --- 0.2(0.07) 

(I) -0.21(-8.65) ** -0.149(-4.14) ** -0.2(-0.34) 

Dum*(I) --- --- 0.1(0.12) 

(π) 0.06(4.08) ** 0.04(2.95) ** -0.03(-0.84) 

Dum*(π) --- --- 0.7(0.99) 

 

Notes: 1. The t-ratios are in the parentheses following the coefficients. 2. **, *** refer 

to the level of significance at 5%, and 10% respectively. 

Source: Authors’ elaboration  

 

 

3.3. Short Run Estimation 

To capture estimation of the EC model, the residuals obtained from the cointegrating equation of 

Gregory-Hansen Model 1 are tested for stationarity. Table 4 provides the test result. We conclude that the 

residuals are stationary at its level at the 5 percent level of significance. We proceed with determination the 

ECM model based on general to specific approach with four lags variables with their current forms and one 

period lagged residual (see Singh and Pandey, 2012; Rao and Kumar, 2009). 

 

Table 4. Testing for Residuals of the Cointegrating Gregory-Hansen Model1 

Variable ADF-Stat. t-Crit. 5% P-Value Decision I(d) 

 

-3.54 -2.89 0.009 Reject of Null Stationary I(0) 

 

Note: The test is conducted with an intercept and trend. 

Source: Authors’ elaboration  

 

The following is the adjustment model of the ECM model as was obtainedii.  



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

381 

 

      

1 1 4

4 3 1

** * ** ** **

( 1.45) ( 3.19) (3.89) (2.34)

** * * * ** ***

( 2.43) ( 1.39) (5.72) ( 1.66)

ln 1 0.3 0.03 0.11 ln 0.04 ln 0.06 ln Re

                      0.07 ln Re 0.02 0.0 3 0.7 0.62

t t t tt

t t t t

M ECM G Tax m

m i  

− − −

− − −

− −

− − −

 = − −  +  + 

−  −  +  −  +  1**

(6.91)

ln 1tM −

                                         (14) 

        2 21.82, 0.65, 0.60, 0.008, :1991: 1 2010: 4DW Adjusted SER Period Q QR R= = = = −  

2 2 2 2
0.69(0.40), 1.98(0.74), 6.54(0.16), 4.47(0.08)

SC hs ff N   = = = =  

The EC term has a negative sign and statistically is significant at 10% level. It shows that 0.03% of 

disequilibrium in the previous period is adjusted in the current period. The diagnostic tests indicate the 

model is free from the serial correlation and heteroscedasticity. For the stability test of the Kuwaiti currency 

demand model, the CUSUM and CUSUMSQ tests of Brown et al. (1975) were applied. The Graphical plots 

are presented in Figures 3 and 4.  

Figure 3.    Plot of CUSUM Statistics for the GH-1 Model 

 

Source: Eviews’s output 

Figure 4.    Plot of CUSUMSQ Statistics for the GH 1 Model 

 

  Source: Eviews’s output 
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The plots of CUSUM and CUSUMSQ (Figure 3 and 4) indicate that the Kuwaiti currency demand 

function model faced some instability in the fourth quarter of 1997 to the end of 2000 and 2003 year. This 

could be attributed to the fluctuations in the interest rate on the Kuwaiti Dinar (KD) deposits and a discount 

rate that had been taken as instruments to control the credit creation by the monetary authority. 

3.4. Analysis of the Underground Economy in Kuwait 

As a percentage of the official GDP, the outcomes show that the size of the underground economy is 

on average 24.95%. It was 19.07% of the official GDP in 1991: Q1 and 26.30% in 2010: Q4. The trend of 

the size of the underground economy tends to be upward. The average rate of the underground economy in 

Kuwait is higher than the average rate, reported by Schnieder et al. (2010); and Elgin and Oztunali (2012). 

It indicates that the size of the underground economy has increased its contribution in the Kuwaiti’s 

economy over the study period. The difference in size of the underground economy from that reported by 

Schnieder et al. (2010); or Elgin and Oztunali (2012) may be attributed to the method used, variables 

included and the study period. The rate of the size of the underground economy constitutes a significant part 

of the official GDP in Kuwait.  

      The result indicates that the size of the underground economy may mirror the excessive use of 

money which may also reflect the true need of individuals to settle their illegal transactions in terms of cash 

in the economy. This is to hide their illegal transactions, such as buying drugs or sending money to their 

home countries, as the foreign workers living in the country have no way to access legal banking services. 

This is because they have financial constraints to remit their money home and the use of money passing 

from hand-to-hand does not leave traces for the authority to trackiii, and it could lead individuals to conduct 

their illegal deals in hard money (Vlachaki, 2015).  

      The size is a benchmark to the policy makers to address their economic policies in such a way to 

restrict individuals from indulging in the activities of the underground economy. The results as shown in 

Figure 5 illustrates the size of the underground economy to the official GDP in the economy of Kuwait.  



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

383 

 

Figure 5.   Size of the Underground Economy to the Official GDP in Kuwait 

 
 

Source: Authors’ compilation 

 

Lastly, the results show that the extent of the tax evasion constitutes an important slice of the non-oil tax 

revenues in the economy of Kuwait. In terms of percentage, the average rate of the tax evasion to the total 

non-oil tax revenues was 24.95% over the study period. The rate was estimated at 19.06 % in the first 

quarter of 1991 to 26.30% in the last quarter of 2010. However, the average rate of the tax evasion to the 

official GDP constitutes 2.83% over the study period. The result provides that the tax evasion as a part of 

the underground economy has an effect on the tax revenues. The analysis summarized that the ratio of the 

tax evasion to the non-oil tax revenues was equivalent to the ratio of the underground economy to the 

GDP. This result confirmed the fact that the tax evasion was only a component of the underground 

economic activities, nevertheless, they move together over time. Figure 6 shows the size of the tax evasion 

to the Non-oil tax revenues in the Kuwaiti economy over the study period. 

Figure 6.    Size of Tax Evasion to Non-oil Tax Revenues in Kuwait 

 
 

Source: Authors’ Compilation 
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Nevertheless, the non-oil tax revenues do not represent the main source of funding the public budget 

of the Kuwaiti economy, but it provides a sign for the government to take account to its current size and 

revise its economic policy. The results suggest that the tax evasion practices in the Kuwaiti economy may 

be concentrated among the owners of the Small and Medium-sized enterprises in the private sector. The 

result shows that the size of the tax evasion in the country may support the fact that the tax burden, which 

reflects the behavior of individuals in the economy, is always costly to them, and induce agents to evade 

taxes.  

3.5. Toda-Yamamoto (1995) Dynamic Granger Causality Test results 

Using the annual estimated volume of the Kuwaiti underground economy based on CDFM and the 

data of the fiscal variable of non-oil tax revenues, the Toda and Yamamoto Granger causality test conducted 

to examine the causal relationship between the estimated underground economy and the non-oil tax revenues 

in Kuwait. The results show that there is unilateral causality between the underground economy in Kuwait 

and non-oil tax revenues with the direction of the relationship from the fiscal variable of non-oil tax revenues 

to the underground economy. The results of the test are presented in Table 5.  

Table 5. Toda and Yamamoto Causality MWALD Test Results 
 

Hypothesis Wald 

Statistics 

P-Value Decision 

X is not cause of Y 70.53 0.000 Causality from X to Y 

Y is not cause of X 11.64 0.071 No Causality from Y to X 

 

Note: The optimal lag selection is based on Schwert information criterion(SIC). 

Source: Authors’ Elaboration  

 

Indeed, the result reveals that the relationship between the underground economy and the fiscal 

variable of non-oil tax revenues comes along with the argument that the increase in the tax burden over time 

made it a motivating factor of individuals to engage into illegal activities of the underground economy in 

the Kuwaiti economy. As the tax burden is costly to them, they tend to demand more cash to settle their 

transactions out of the control of authorities in the official economy of Kuwait. 

4.CONCLUSION 

In terms of percentage, this study estimated the size of the underground economy, illegal money and 

tax evasion in the economy of Kuwait over the period of 1991: Q1-2010: Q4. The results indicated that the 

size of the underground economy in Kuwait has increased its contribution to the Kuwaiti’s economy over 
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the study period.  As a percentage of the official GDP, the size of the underground economy was on average 

24.95%. It was 19.07% of the official GDP in 1991: Q1 and 26.30% in 2010: Q4.  

      The trend of the size of the underground economy tended to be upward. The results also showed 

that the illegal money in the economy of Kuwait has been steadily increased to some extent (52.50% in 

1991: Q1 and 62.21% at the end of 2010). This speaks volume of the increase in illegal transactions in the 

economy.  

      Additionally, the size of the tax evasion in the country supported the tax burden that encourages 

agents to evade taxes. The causality analysis of Toda and Yamamoto (1995) showed that there is only 

unilateral causality direction from the fiscal variable of non-oil tax revenues to the underground economy 

in Kuwait. Given the empirical results obtained from the research, the Kuwaiti government should formulate 

rules and regulations, and economic policies that are capable of curbing the growing size of the underground 

economic activities. 
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i.    The authors intent to obtain more data covering the period after 2010 and     

include that in further work in the future.  

ii.  The oil sector tax revenues are heavily monitored by the Kuwaiti government and thus more 

difficult for companies to evade taxes. We therefore use non-oil tax revenues in our model as a financial 

variable that push individuals to engage in the underground economy. 

https://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/Factbook2011-Ebook.pdf
https://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/Factbook2011-Ebook.pdf
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iii.   1. The numbers in parentheses refer to the t-values of the estimated coefficients. 2. ** and *** 

refers to the significance levels at 5% and 10% respectively. 3.The numbers in parentheses are the P-values 

of Chi-Squared χ2 distribution of the statistical diagnostic tests in the model at 5% level of significance. 

iv   Foreigners as a percentage of the total population in Kuwait constitutes 68.8% in 2010. The 

regulations levied on the foreigners are massive, irrational and add to more distortion in the country. In 

addition, under the new regulations, foreign workers are not allowed to obtain the country’s citizenship, 

there are restrictions for their families to join them and they are not allowed to invest in the country’s real 

estate (Termos, Naufal and Genc, 2013). In this situation, money obtained by foreigners is remitted to their 

home countries in large amounts illegally (Naufal and Termos, 2010). 
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TESTING FOR LONG-RUN RELATIONSHIPS BETWEEN EUROPEAN HOUSING AND 

STOCK MARKETS: EVIDENCE OF THE WEALTH, CREDIT-PRICE AND CAPITAL-

SWITCHING REGIME EFFECTS 

Sanmoy Mukherjee 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the asymmetric relationship between house prices and stock. 

Finally, the wealth effect/credit-price effect/capital-switching regime is checked for.   

Stock prices are known to be more volatile and it reacts with a higher magnitude in case of negative 

news, while real estate is rigid downwards. In this paper, there are four hypotheses on the long-run 

equilibrium between the two indices followed by the TAR/M-TAR model to depict the potential asymmetry 

and moving to asymmetric ECM for causal inferences. Moreover, the cases where there is no asymmetry 

are tested with the Johansen framework.  

The empirical results indicate that there is asymmetric cointegration for Finland only along with the 

credit-price effect. On the other hand, there is symmetric cointegration for Ireland, Sweden, Switzerland. 

The VECM indicates that Sweden exhibits the wealth effect and there is the credit-price effect for Ireland. 

The European Union has implemented its policies that accounted for the unification of its member nations.  

This study is the first to examine asymmetric linkages between the house and stock prices under the 

capital-switching behavior found in the European markets. Moreover, it studies whether there is a 

unification of both the markets after the Maastricht Treaty came into effect.    

Keywords: Housing price index ̊  Stock market index ̊  Wealth effect ̊  Credit-price effect ̊  Capital-switching 

regime ˚ Asymmetric cointegration ˚ VECM ˚  
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1. INTRODUCTION 

Real estate and share prices are believed to be two of the most significant asset classes in an 

individual’s portfolio. Various scholars have worked on this topic, but the results are still inconclusive, and 

the answer to this question will be discussed in this study. Furthermore, a handful of the previous studies 

have taken the asymmetric phenomenon of households as well as stock prices into account (see for instance 

Tsai, Lee, and Chiang, 2012: 1005-1020). This asymmetric relationship between these two indices makes 

the conventional methods of regression ineffective.  

In recent times, Europe has experienced a severe change following the Maastricht Treaty that came 

into effect in 1993, even though there were quite a few impediments set by several European Community 

(EC). According to Grieco (1996), it aimed to make the European stock markets more integrated and it also 

leads to the foundation of the European Monetary Union (EMU) by introducing the Euro as a single 

currency. Moreover, Westermann (2004) supported the claim that the single currency was a crucial part of 

the integration process of the European markets. Therefore, from a theoretical aspect, it may be intuitive to 

think that there is symmetric integration of the European markets.   

However, frequent changes in the domestic policies as well as in the ECB renders asymmetry in the 

financial markets. This corrects back to the equilibrium depending upon the sign of the shocks; hence, the 

effect of the independent variable upon the dependent one is not constant throughout time. Macro-financial 

variables are known to have a non-linear behavior due to being non-stationary at levels and hence the 

methodology developed by Engel and Granger (1987) fails to capture this phenomenon (see for instance 

Liu and Su, 2010). Therefore, I applied the threshold and momentum-threshold cointegration autoregressive 

(TAR/M-TAR) model proposed by Enders and Siklos (2001) to examine the possibility of the asymmetric 

wealth/credit-price effect and capital switching behavior. Moreover, Enders and Dibogloo (2001) state that 

the orthodox methods of cointegration have a lower power to reject the null of no cointegration. Therefore, 

these tests are biased if the correction towards the long-run equilibrium value is non-linear.  

The research contributes to the empirical literature in several ways. Firstly, it is an updated version 

of previous research as it checks for any asymmetry between the two markets for Europe. Secondly, the 

asymmetric wealth effect/credit-price effect/capital-switching behavior depicts a form of hedging in the 

stock or housing markets.  

The motivation for this research is that despite the aim of the Eurozone attempting to converge the 

financial markets for various countries it is believed to be largely unsuccessful due to significant differences 

between fiscal and regulatory structures across countries, which acts as an impediment in the process of 
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unification of the EMU. The convergence of the financial markets and their interactions across the Eurozone 

has not been successful and hence it has undermined the single currency.    

2. LITERATURE REVIEW  

There are several documented works, which embody various properties of stock and house prices. I 

have briefly highlighted the recent evidence for the various properties of stock and property markets as well 

as the different econometric methodologies used as follows. 

2.1. Asymmetric Volatility of House Prices: Downward-rigidity 

There are two significant views regarding the asymmetry in housing; first house prices are thought of 

as the best form of hedging asset. It can be said that there is a downward-rigidity in property prices that do 

not fall as much as they rise (see for instance Gao, Lin, and Na, 2009). Gao et al. (2009) supported this 

hypothesis of non-linear movement of home prices and added that they are more likely to be mean-reverting 

when it is overvalued.  

2.2. Asymmetric Volatility of Stock Prices: Leverage effects 

The most prominent phenomenon relating to volatilities in the equity markets is known as ‘leverage 

effects’ (see for instance Figlewski and Wang (2000). They discussed this phenomenon vividly in their 

studies. According to them, it is defined as a negative correlation between stock returns and volatility. They 

claimed that a fall in the market value of equity raises the leverage of the firm due to a fall in the debt-equity 

ratio.   

2.3. House and Stock Prices Indices: Wealth effect 

The rise in stock returns leads to an increase in the purchasing capability of the consumer and this 

leads to more demand in the form of housing, which induces wealth effects. The idea is clearly explained 

by various authors (see for instance Ando and Modigliani, 1963; Tsai, Lee and Chiang, 2012; Calomiris, 

Longhofer, and Miles, 2009; Buiter, 2008). Ando and Modigliani (1963) introduced the idea is that even if 

there are disturbances in the ratio of wealth to disposable income in the short-run, a person’s long-run 

consumption is stable over time. Tsai et al. (2012) deemed that the way the wealth effect operates is through 

the stock market to the housing market as the stock market is liquid in comparison. If the market is bullish, 

it causes the prices to increase in both markets that account for the positive correlation between them, and 

the wealth effect persists. Nevertheless, Calomiris et al. (2009) and Buiter (2008) proposed a counter-

argument that a change in housing wealth has little or no impact on consumer spending.  
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2.4. House and Stock Price Indices: Credit-price effect 

Similar to the wealth effect, the credit-price effect also explains a positive lead-lag causal direction 

but from house prices to stock prices. Lee, Lee, Lee and Liao (2017) and Sim and Chang (2006)  explained 

the idea that when property prices increase, the buyer profits by the rise in its collateral value, which in turn 

reduces the cost of borrowing and the buyer has the opportunity for easier access to financing. Furthermore, 

the buyer will gain when its equity value rises due to the realized expected returns leading to a rise in stock 

and house prices.  

2.5. House and Stock Price Indices: Capital-switching behavior 

A few authors have introduced the idea of 'capital switching behavior' (Lee et al., 2017; Case and 

Shiller, 2003 and Oikarinen, 2006). It accounts for the tendency of the investors to switch their capital from 

a less profitable sector to a more profitable sector over time. It hypothesizes a negative lead-lag causal 

transmission between stock and property prices due to backward-looking investors who invest following 

past returns in the asset. As Lee et al. (2017) point out, the investments that have performed well previously 

will tend to yield a flow of capital into that sector, as there is an expectation of falling profits from another 

sector. Case and Shiller (2003) assert that capital switches between stock and house markets. Furthermore, 

Oikarinen (2006) laid out the possibility of a negative causal relationship between house prices and stock 

prices due to house markets being driven by local factors whereas global factors drive stock prices.  

2.6. Econometric methodology: Symmetric and Asymmetric cointegration 

Apergis and Lambrinidis (2007) and Wolski (2020) are one of the few authors who incorporated only 

the conventional method of cointegration for house markets and stock markets. Wolski (2020) extrapolated 

cointegration results for the seven Polish cities. He implemented the Engle-Granger (1987) test from the 

third quarter of 2006 to the fourth quarter of 2018 and found that there was little or no case of cointegration. 

The generalisability of Apergis and Lambrinidis (2007) and Wolski (2020) can be questioned because they 

implemented the orthodox norms of cointegration that does not take into account the asymmetric volatilities 

of both indices. To overcome the hindrances of a biased result for the conventional model, several studies 

have incorporated asymmetric cointegration for this topic. 

Lin et al. (2011), Liu and Su (2010), and Su et al. (2013) worked on this topic by implementing 

asymmetric cointegration. Lin et al. (2011) incorporated both linear and non-linear methods of cointegration 

and found that both models showed cointegration for Japan only between these two markets. Furthermore, 

the stock indices for the four Asian economies did not granger-cause real estate indices. Liu & Su (2010) 

confirmed the existence of a long-run bi-directional relationship between property and stock markets in 
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China. Moreover, they found the asymmetric model is superior to the symmetric model due to the 

persistence of the wealth effect in the short-run for the latter model. More recently, Su et al. (2013) depicted 

that the threshold error-correction model showed that short-run Granger-causality prefers the wealth effect, 

although there is bi-directional causality in the long run.  

Tsai et al. (2012) and Su (2011) used the non-linear convention to determine the long-run relationship 

between the two indices. Tsai et al. (2012) implements asymmetric cointegration via the TAR/M-TAR 

model for the United States and concluded that there is the existence of an asymmetric long-run relationship 

between them. Moreover, the non-linear error correction model yields the wealth effect between the two 

markets is more robust when the stock price outperforms house prices. Su (2011) detected non-linear 

cointegration from the rank transformation of the series and the threshold error-correction model (TECM) 

depicted that the credit-price effect was more relevant for Western European countries (UK, Germany, 

Netherlands), while the wealth effect was found in Italy and Belgium.  

2.7. Econometric methodology: VAR   

Recent notable studies that utilized the vector autoregression (VAR) model include Lee et al. (2017), 

Oikarinen (2006), Chou et al. (2011), Sim and Chang (2006), Kapopoulos and Siokis (2005), and Chen 

(2001). Lee et al. (2017) incorporated the VAR for Australia (1993:1-2013:4) and concluded that there is 

the persistence of a capital-switching effect due to negative lead-lag price linkages between the housing and 

stock markets. In addition, there is unidirectional causality from house prices to stock prices. They also 

implied that the capital-switching theory is weak for large-cap stocks and investors must consider this. 

Oikarinen (2006) concluded that there is Granger-causality from stock prices to house prices pre 1993 as 

derived from the Finnish data. Chou et al. (2011) discovered that there is a long-run relationship between 

the two markets for the U.S. although the property market is segmented from the stock market in the short-

term. Sim and Chang (2006) produced a Granger-causation from the property to the stock market for the 

Korean economy over nineteen years. Moreover, they revealed that the credit-price effect is relevant to 

industrial land markets. They found that there is a unidirectional Granger-causality from property prices to 

stock prices.  

Kapopoulos and Siokis (2005) concluded that there is a wealth effect in Athens even though it does 

not exist for other urban-housing properties. One study found that the volatility of stock prices is much 

higher compared to house prices (Chen, 2001). It is clear from the research that there is a high level of 

auto/serial correlation between the two indices for Taiwan and both the bivariate and multivariate model 

indicated that the wealth effect is relevant.  
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2.8. Econometric Methodology: Dynamic Conditional Correlation  

Shi and Tan (2013) attempted to implement this methodology across six economies (US, UK, 

Australia, Hong Kong, Ireland, and Singapore) between each sub-sectors of properties and equity markets. 

It is clear from this research is that this model has procured a fine set of results after overcoming previous 

studies of low unconditional correlation. However, there was capital-switching behavior for 1993-94 and 

2001-03 periods.         

Overall, a review of the existing literature suggests that the linkages between stock prices and house 

prices produce notable ambiguity. Moreover, the interrelationships between these two parameters are 

complex and the linkages have not been investigated under the capital-switching regime for European 

economies. Therefore, a closer examination of the non-linear dynamic between house prices and stock prices 

under the capital-switching regime is required along with the credit-price effect and wealth effect.       

3. METHODOLOGY & HYPOTHESIS 

The research comprises reed stages. At first, it is necessary to assess if the two indices are non-

stationary in levels, but stationarity is achieved in the first difference form. Thereafter, I test whether there 

are asymmetry and cointegration in the model. Finally, the lead-lag linkage between house prices and share 

prices is tested for in the asymmetric error-correction model and it is compared with the linear ECM.   

3.1. Unit Root Test 

To study the long-run dynamics of the two indices, stationarity tests need to be conducted. In the case 

of financial time series data, it is a necessary condition to establish stationarity, which depicts that the mean 

is zero and the variance is constant irrespective of time. If a series is non-stationary in levels, it can be 

differenced once or any higher-order times to produce stationarity. In this research, three-unit root tests are 

incorporated; the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test, Philips-Perron (PP) test, and the Kwiatkowski, 

Phillips, Schmidt, and Shin (1992, KPSS) approach to determine that both the indices are integrated of the 

same order.  

3.2. The Johansen Cointegration Test 

The idea of cointegration is to portray the long-run relationship between two or more variables as 

defined by Engel and Granger (1987). Moreover, it is the phenomenon where a linear combination of  

variables have an  error term. If the variables in the model are cointegrated, then their linear combination 

will be stationary. There may be up to  relationships in total. Johansen (1991) established an 
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efficient way to find cointegrating relations in a partially modeled system i.e. Vector Autoregression (VAR) 

via the maximum likelihood estimate.  

The Johansen model introduces a Vector Error Correction Model (VECM) from the basic VAR 

model. Consider a general VAR model with Gaussian errors and  variables and  lags:  

 

where , and  are of the order  vectors and their coefficients are  

vectors. This VAR can be converted into a VECM that is written as:  

 

where  and . Furthermore,  is denoted as the long-run 

coefficient matrix because if the lagged differences of  are zero, the equation becomes .  

From equation (2), the number of cointegrating relations in the system is denoted by the rank of the 

matrix . The problem lies in the estimation of  as it is random and conventional OLS methodology cannot 

be implemented. Therefore, a statistical test is required to determine the rank and in this case, the trace

) and max ( ) Eigenvalue tests are incorporated. For a system with  variables and  equations, 

the Eigenvalues are ordered in the following manner:  

 

The root of the ’s is a part of a non-explosive system and so it must lie between zero and one and 

the test statistics are developed as follows:  

1.                 {Joint test} 

2.            {Sequential test} 

Both these tests aim to determine the Eigenvalues that are statistically different from zero. The ith 

order Eigenvalue from the matrix  is denoted by .       

3.3. The Threshold Effect between Real House Prices and Share Prices: TAR/M-TAR model 

According to Balke and Fomby (1997 cited in Tsai, Lee & Chiang, 2012, pp. 1011), “adjustment to 

long-run equilibrium is asymmetric”. In other words, it is dependent upon the positive or negative signs of 

the error term (see for instance Enders and Dibogloo, 2001); therefore, it renders the orthodox cointegration 

ineffective. I have employed the TAR/M-TAR model developed by Enders and Siklos (2001).  
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HP and SP denoted the real house price index and share price index respectively. They are required 

to be stationary at first difference i.e.  for which confirmatory evidence is found in the “Data and 

results” section. Let us first discuss the TAR model as proposed by Enders and Granger (1998) where they 

test the asymmetric adjustment:  

 

where  is the Heaviside indicator function such that:  

  

The long-run equilibrium is established when the error term is zero i.e.  and equations (4) and 

(5) refers to the adjustment variables in case of discrepancies from its long-run value. If it is above its 

equilibrium value, then the correction is made by , and when below, the correction is . This 

model is believed to be superior to the cointegration model by Engle and Granger (1987) as the latter forfeits 

asymmetric adjustment i.e. , which is a special case. Furthermore, the stationary condition for the 

series  is given as .  The objective of this test is to reject the null hypothesis of 

symmetric adjustment ( ) using the standard F-test. For instance, if , then the 

negative phase of the series is more persistent compared to its positive phase. Enders and Granger (1998) 

modified equation (5) as:    

1. Alternative Adjustments Specifications: The only change here compared to equation 4 is 

that the differenced form of lagged residual term i.e.  is considered.  

 

Considering the differenced form, the TAR model is transformed into a momentum threshold 

autoregressive model (M-TAR). If , then it is said that the adjustments from negative deviations 

have higher velocity compared to positive deviations. To reject or accept the null hypothesis , 

I refer to the  stats table developed by Ender and Siklos (2001). Once this hypothesis is rejected, the long-

run relationship is established between the two indices. Moreover, to test the different rates of adjustments 

from its long-run value, the F-statistic is used for the null . When this hypothesis is rejected, it is 

concluded that the speeds of adjustments for two indices are non-linear and a threshold effect exists between 

stock and house markets.  
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3.4. Asymmetric Error-Correction Model    

Having found evidence supporting asymmetric cointegration, I implement the asymmetric error-

correction model as follows: 

        

In equation (7),  is the error correction term. It represents two different speeds of 

adjustment terms towards the long-run value. Since the rate of adjustment differs whether deviations occur 

due to a positive/negative gap; there are two separate terms for error-correction. To further, investigate the 

wealth/credit-price/capital-switching effect for various economies, this model is used to understand the 

behavior between these indices.     

4. HYPOTHESIS  

In this sub-section, I develop the following hypotheses for the asymmetric relationship between real 

estate and equity prices after the leverage effect and downward-rigidity of house prices have been taken into 

account.  

 There is cointegration between stock and house markets, but the adjustments towards equilibrium 

from above or below are asymmetric.  

After the hypothesis ( ) is accepted or rejected, the following three hypotheses are developed:  

: The wealth effect is present if the share prices positively granger-cause house prices. Otherwise, 

the wealth effect ceases to exist.  

: The credit-price effect is present if house prices positively granger-cause stock prices. Otherwise, 

the credit-price effect does not exist.  

: The capital-switching regime is present if there is a negative lead-lag causal transmission between 

stock and property markets. Otherwise, capital-switching behavior does not exist. This is valid only when 

any lags of the cross variable is negative and statistically significant.     

From the above hypotheses, it is clear that the conclusions of this research will be based on checking 

the leverage effects of equity prices and the defensive mechanism of house prices.  
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5. DATA AND RESULTS 

5.1. Data 

This section has carried out empirical analysis using share price and house price indices to assess the 

linkages between stock prices and property prices. Quarterly prices data was collected for four countries 

(Finland, Ireland, Sweden, Switzerland) from the OECD website for stock prices and house prices for the 

period 1993Q1 to 2020Q1. All indices are transformed into natural logarithms. In Figure 1 and Figure 2, I 

have plotted the housing and stock price indices respectively for all the economies in the first difference 

form. By visualization of  Figure 1, it can be said that the house price indices portrays no robust trending 

behavior, which suggests that there might be no unit root in the series at the first difference, but it is non-

stationary at levels.  

Figure 1. The House Price Indices (LHP) for Four Countries in First Difference Form 

 

 

Figure 2 provides a corresponding snapshot of the share prices of various countries. It was found that 

the volatilities of share prices are much higher compared to property prices.  
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Figure 2. The Stock Price Indices (LSP) for 13 Countries in First Difference Form 

 

Table 1 to Table 2 presents a summary of the descriptive statistics for these two price indices. I have 

also presented the preliminary unit root test results in these tables. The standard deviation statistic of share 

prices is larger than house prices for the majority of the countries. Moreover, the volatility of the house 

prices is relatively stable over time, unlike the share prices. Overall it is noted that two series were found to 

be stationary in their first differences; hence, they are integrated of order one i.e.  

Table 1. Descriptive Statistics for Ireland and Finland 

 
Ireland  Finland  

Variables RHP SP RHP SP 

Mean 101.1043 76.26127 88.24239 80.54802 

Median 103.7934 78.67252 102.85 80.7637 

Maximum 162.3306 154.5685 111.94 191.5637 

Minimum 47.81166 21.38772 50.54 10.92439 

Std. Dev. 32.09105 30.67828 21.93811 36.77899 

Skewness -0.065363 0.157578 -0.580379 0.197298 

Kurtosis 2.110454 2.361652 1.680407 3.332096 

Jarque-Bera 3.671402 2.301769 14.02777 1.208057 

Probability 0.159502 0.316357 0.000899 0.546605 

Sum 11020.36 8312.478 9618.42 8779.735 

Sum Sq. Dev. 111222.2 101644.9 51978.31 146090.9 

Variables at level     

ADF test -2.150278 -2.311373 -0.615613 -2.51756 

PP test -1.477831 -2.379604 -0.26329 -2.734678 

KPSS test 0.223961 0.149487 0.280522 0.197411 
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Variables in first difference     

ADF test -2.505965 (-6.228491)*** (-4.206597)*** (-6.793853)*** 

PP test (-3.528767)* (-6.240234)*** (-4.638017)*** (-6.81115)*** 

KPSS test 0.106864*** 0.061294*** 0.144639*** 0.044083*** 

   HP and SP denote the housing and share price indices, respectively for Ireland and Finland. The model with both intercept and 

time trend is chosen for all the tests. The optimal lag selection is chosen by Bayesian information criteria. *, ** and *** denotes 

statistical significance at the 5%, 10% and 1% level respectively.  

 

Table 2. Descriptive Statistics for Spain and Switzerland 

 
Sweden  Switzerland  

Variables RHP SP RHP SP 

Mean 70.89484 59.3981 80.89855 73.93244 

Median 74.49995 57.21777 77.1295 74.53989 

Maximum 115.6228 126.1832 111.8625 120.6219 

Minimum 35.43331 11.09424 65.07777 22.78258 

Std. Dev. 26.17538 30.24305 14.32369 24.15638 

Skewness 0.143102 0.430282 0.624447 -0.328274 

Kurtosis 1.761079 2.268069 2.00823 2.399201 

Jarque-Bera 7.343138 5.796501 11.55102 3.59707 

Probability 0.025437 0.05512 0.003103 0.165541 

Sum 7727.537 6474.393 8817.941 8058.636 

Sum Sq. Dev. 73996.26 98781.37 22158.14 63021.33 

Variables at level     

ADF test -1.88047 -3.361106 -3.499761* -2.92954 

PP test -1.820468 -3.060908 -3.322955 -2.722434 

KPSS test 0.195683 0.102867 0.268507 0.133087 

Variables in first difference     

ADF test (-4.89746)*** (-7.245467)*** (-8.396203)*** (-6.691096)*** 

PP test (-4.9778140*** (-7.145547)*** (-8.3812530*** (-6.691096)*** 

KPSS test 0.075109*** 0.05167*** 0.206421*** 0.063008* 

HP and SP denote the housing and share price indices, respectively for Sweden and Switzerland. The model with both intercept and 

time trend is chosen for all the tests. The optimal lag selection is chosen by Bayesian information criteria. *, ** and *** denotes 

statistical significance at the 5%, 10% and 1% level respectively.  

 

5.2. Empirical Results 

In this subsection, I have included the countries that have a long-run relationship between property 

and stock prices. This is identified with several cointegration tests. At first, the Enders and Siklos (2001) 

test is conducted to determine asymmetric cointegration. Finally, after acknowledging the asymmetry 



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

405 

 

between the two markets, Johansen's (1991) econometric methodology is adapted for countries with no 

asymmetric long-run relationship which checks for cointegrating vectors. 

The TAR/M-TAR model shows that the response of both the price indices differs for shocks above 

and below the equilibrium level. Therefore, the correction back to the equilibrium is asymmetric, and the 

linear model of cointegration, which assumes symmetric adjustment and is ineffective to depict a long-run 

relationship between the real estate and share prices.  

Table 3 represents Finland, the only country to depict asymmetric cointegration that is denoted for 

the  statistics overwhelmingly reject the null hypothesis of no cointegration  at the 10% 

level. Moreover, the test for asymmetric reversion is performed by the F statistic and it rejects the null of 

symmetry at the 10% level for the MTAR model. This suggests that the speed of adjustments towards the 

long-run value differs when disequilibrium is there below the threshold level for .  

After asymmetric cointegration has been established between the two indices, the results seem to 

imply that a faster speed of adjustment is present in the regime when the threshold variable  for the 

M-TAR and  for the TAR model falls below the equilibrium level. Further analysis is made by studying 

that when  is below the equilibrium value, it depicts that . In other words, when 

the housing market outperforms the share markets, cointegration is established; otherwise, no long-run 

relationship is present.  

   Table 3. Asymmetric Cointegration Test 

Country 
  

 
 statistic 

 
F statistic 

Tau ( ) Flag 

Finland       

Model 2 0.105222 
-

0.133285* 
11.54942** 16.97582** 0.060005 MTAR 

 (0.048296) (0.030733)     

 
The numbers in the parenthesis are standard errors. ***, ** and * denote the statistical significance level at 1%, 10% and 5% 

respectively. Model 2 refers to the case where the dependent variables are HP and SP. The critical values of  and F statistics 

are obtained from the simulated critical values of the Monte Carlo experiment.  

 

In Table 3 the estimates of the threshold are the updated version of equations (5) and (6), with the 

following specifications. The indicator function is constructed with respect to the threshold values ( ) of 

different cases.   
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The Johansen framework is implemented to check for symmetric cointegration for others. It is based 

on the Vector Autoregression (VAR) model. Table 4 depicts that Ireland, Sweden, and Switzerland rejects 

the null hypothesis of no cointegration.   

Table 4. Johansen Cointegration Test 

Null hypothesis: 

No cointegration 

Trace  

statistics 

Critical  

value 
Prob.a  Max-Eigen 

 statistics 

Critical 

 value 
Prob. a 

Ireland        

No cointegration  

vector 
19.95377** 10.47457 0.0022  19.79611** 9.474804 0.0013 

At most 1 0.157664 2.976163 0.7427  0.157664 2.976163 0.7427 

        

Switzerland        

No cointegration 

 vector 
14.90627* 12.3209 0.0181  11.41485* 11.2248 0.0463 

At most 1 3.491423 4.129906 0.0731  3.491423 4.129906 0.0731 

        

Sweden        

No cointegration  

vector 
18.69447** 17.98038 0.081  12.28941** 13.9059 0.1698 

At most 1 6.405062 7.556722 0.1617  6.405062 7.556722 0.1617 

        

 
The model with no trend and intercept is chosen. *, ** and *** represents the significance level at 5%, 10% and 1% level.  
a Denotes Mackinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 

 

6. DIFFERENT EFFECTS IN VARIOUS MARKET CONDITION: THE VECTOR ERROR 

CORRECTION MODEL 

After establishing cointegration, the vector error correction model (VECM) is used to determine the 

error-correcting term, which will be relevant only if the coefficient is negative. For each case, the long-run 

significance of the error-correcting term is defined as follows:  

6.1. Ireland 

From the VECM, the evidence of the error-correcting terms for Irish house and stock prices are cited 

in Table 5. 
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Table 5. Vecm Results of DSP for Ireland 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 

0.143546 0.043344 3.311781 0.0013 

 

0.636560 0.412699 1.542433 0.1263 

 

0.350435 0.427093 0.820512 0.4140 

 

-0.130970 0.425660 -0.307687 0.7590 

 

0.527783 0.405869 1.300377 0.1966 

 

0.542297 0.100303 5.406608 0.0000 

 

-0.126688 0.114335 -1.108042 0.2706 

 

0.137071 0.112680 1.216467 0.2268 

 

0.104050 0.103356 1.006717 0.3166 

AIC   -2.106410  

SBC   -1.877569  

F-stats for    2.639118 0.0386 

F-stats for    8.200726 0 

 

The table reports the estimation for the results of the following VECM: 

. *, 

**, *** denotes the significance level at 5%, 10% and 1%. 

 

The error correction term is given by . The disequilibrium in 

property prices is adjusted at the rate of 2.1%, which is weakly significant at the 5% level. In contrast, the 

long run discrepancies in stock prices are corrected at the rate of 14.35% due to its relevance at the 1% level. 

Furthermore, the F-stats for  is statistically significant at 5% and it can be 

concluded that the credit-price effect exists.   

6.2. Sweden 

The character of the Swedish economy can be well justified by Table 6 where the VECM is given for 

house prices.  
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Table 6. VECM results of DHP for Sweden 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 

-0.016061 0.006117 -2.625782 0.0101 

 

0.401996 0.100310 4.007549 0.0001 

 

0.185180 0.108953 1.699624 0.0925 

 

0.144125 0.105453 1.366730 0.1749 

 

-0.081303 0.092886 -0.875297 0.3836 

 

0.044574 0.014014 3.180608 0.0020 

 

-0.005623 0.015486 -0.363084 0.7173 

 

0.000113 0.014981 0.007552 0.9940 

 

-0.035822 0.013960 -2.565981 0.0119 

AIC   -6.163304  

SBC   -5.934463  

F-stats for    12.82685 0 

F-stats for    4.228318 0.0034 

The table reports the estimation for the results of the following VECM: 

. *, 

**, *** denotes the significance level at 5%, 10% and 1%. 

 

where  is the long-run adjustment term. In Table 6, any discrepancies 

in the house prices are corrected at the rate of 1.6% with a p-value of 0.01. It is also seen here that the F-

stats for   is 4.228; thereby lags of stock prices granger-cause house prices. 

In other words, there is the persistence of symmetric wealth effects Moreover, the   has a negative 

coefficient with a p-value of 0.0119, which supports the hypothesis of capital-switching behavior where the 

investors would increase their holding in real estates that have performed well in the past and reduce the 

holding of low performing stocks.  

The F-stats are used for the VECM to show that only Sweden has a wealth effect present at the 5% 

and 1% level respectively. This finding is in line with the theory proposed by Markowitz (1952). In other 

words, there is a capital spillover from stock markets to the property markets when the returns in stocks are 

rising. Investors can rebalance their portfolio by gains in share prices and boost their consumption in 

housing. It also shows that Ireland is the sole country to have a credit-price effect at the standard level of 

5%. This provides an excellent opportunity for businesses to use their profits in properties as collateral for 

gaining capital and these profits lead to output expansion and credit creation (see for instance Maclennan et 

al., 1998).  
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6.3. Different effects in various market condition: The Asymmetric Error Correction Model 

According to Table 3, Finland shows house prices change only in response to a negative deviation 

and not a positive deviation. Therefore, now the asymmetric error correction model is estimated in which, 

both the short term and long term adjustments are specified.  

6.4. Finland   

The asymmetric correction model given in Table 7 for Finland depicts that there is an asymmetry in 

stock prices for deviations below the equilibrium  due to significance at the conventional level. In 

other words, it means that any disequilibrium from below the long-run level is corrected at a rate of 13.2%, 

which suggests that adjustments are big. Furthermore,  is statistically relevant at the 1% level. In 

other words, investors shift their portfolio from low performing housing assets to equities, based on previous 

earnings; hence, there is the existence of a capital-switching regime. The F-stats indicate that the lags of 

house prices granger-cause stock prices and thereby credit-price effect exists.   

Table 7. Results from the asymmetric ECM for Finland for DSP 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 

-0.006420 0.010955 -0.585996 0.5593 

 

3.178149 1.032758 3.077340 0.0027 

 

-3.462431 1.235465 -2.802533 0.0062 

 

2.664347 1.221986 2.180342 0.0318 

 

-0.110147 0.990004 -0.111259 0.9117 

 

0.139415 0.102121 1.365191 0.1755 

 

-0.052110 0.094579 -0.550966 0.5830 

 

0.237876 0.097090 2.450040 0.0162 

 

-0.074917 0.098867 -0.757752 0.4505 

 

0.085889 0.050903 1.687319 0.0949 

 

-0.132437 0.031641 -4.185621 0.0001 

AIC   -1.757654  

SBC   -1.477959  

F-stats for    4.331383 0.0029 

The model is chosen where DSP=  is the dependent variable: 

. 

The error correction term is denoted by    *, **, *** denotes the level of significance at 5%, 

10% and 1%.  is  if  otherwise,  and  is  if  otherwise, .  
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This finding contradicts the work of Oikarinen (2006) where only the wealth effect was established in 

Finland. Moreover, the finding in this research is an updated version of the work of Takala and Pere (1991), 

where they found cointegration but by using the Engel and Granger (1987) technique of linear cointegration. 

The empirical results found here are consistent with the hypothesis , , and  for Finland.   

7. CONCLUSIONS 

This research has been able to overcome the obstacles of ignoring the asymmetric feature of the 

housing and stock markets mentioned in the literature. The existence of asymmetric credit-price effect brings 

a profound implication for the investors in housing assets and organizations who use real estate as collateral 

for loans. In other words, during the bullish market, when the prices of real estate rise, the owner profits 

from the increase in house prices. Thus, the property owners can undertake mortgage loans at a lower cost 

of borrowing and they can diversify their investments. The returns from these investments will lead to an 

increase in the equity value of the households and hence, there is a substantial upward spiral from the stocks 

and housing portfolio. This also makes Finnish stock prices act as a hedging asset as its value does not fall 

whenever there is an economic turmoil.  

Regarding the synchronisation of the European markets there is turbulence for Finland, other than 

that Ireland, Sweden and Switzerland adapts a proper unification of the markets. This finding depicts a 

similarity of all these three markets and that the viscosity of the European Monetary Union has been attained 

robustly.  
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ABSTRACT 

Venezuela is the country with the largest oil reserves in the world till the 1960s. It was the second 

producer and the first exporter in the world. At this time, Venezuela was one of the wealthiest countries. 

The economy was relatively stable until the 1990s; however, it started to fall with the Chavez regime, and 

after Maduro took power, it declined dramatically. Today the country is one of the poorest countries with 

the highest inflation rate. Within this context, this study aims to overview the Venezuelan economy from the 

past to today and make a brief comparison with Turkey with the descriptive analysis method. According to 

preliminary results, the devastation of the Venezuelan economy gave rise to a lot of sociologic and 

humanitarian issues within the country. In this regard, while all comparable macroeconomic indicators till 

the 2000s between Venezuela and Turkey followed the same path, today, these two countries may get on the 

same road just for social solidarity.   

Keywords: Venezuela Economy, Turkey, Macroeconomy, Globalization.  

JEL Classification: N10, N56, N16. 
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1. INTRODUCTION 

Venezuela is located in South America and it has an area of 912,050 km2. Venezuela has a population 

of 28,870,195 with a moderate population density of 32 inhabitants per km2. Its capital is Caracas and its 

currency is El Bolívar. 

OPEC Share of World Crude Oil Reserves, 2018: Venezuela has the largest oil and natural gas 

reserves in the world. Venezuela also has different kind of oil deposits approximately equal to the world's 

reserves. Venezuela was also among the world leaders in hydroelectric production. For sure there are other 

important sources and natural resources their importance is reduced because of the oil.  

Figure 1. Opec Share of Crude Oil in the World 

 
Source: OPEC Annual Statistical Bulletin (2019) 

The aim of this study is to overview the Venezuelan economy from past to today and to make a brief 

comparison with Turkey. 

2. A BRIEF HISTORY OF VENEZUELAN ECONOMY 

Venezuela, which is among the poor countries today has a bright history and sadly reached to the 

place where it is recently with the wrong policies and corruption.  
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Venezuela was the second largest oil producer in the world until 1960 and the first world exporter 

until the early 1970s. In the 1950s and 1960s, Venezuela was one of the wealthiest countries in the world in 

terms of per capita income (Venezuelan, & Ausman, 2019). Beginning of 1990s, the country relatively had 

good economic situation in Latin America, however after the mid-1990s the fall started.  

In 1998 Chavez won elections and he implemented social policies financed by public spending to 

provide benefits to a supportive low-income constituency (Pittaluga et.al, 2020). Oil production fell 

considerably. Between 1999 and 2006, the constitution, reformed institutions were changed. Because of 

high oil prices between the years 2004 and 2008, $300 billion entered to the country however this money 

was just used for Bolivarian Revolution instead of the vital needs such as  education, health etc. In early 

2003, Chavez took control of PDVSA, the national oil company and changed the structure of the company 

as a source of cash for the government.  

In 2007, Venezuela officially became a “socialist state”. After Chavez died in 2013, his successor 

Nicolas Maduro took the power. The fall that started with Chavez, has continued with Maduro government. 

Between 2005 and 2017, approximately 1000 companies were nationalized and production declined 

dramatically both in agriculture and industrial sectors. 

Today Venezuela is under a serious humanitarian crisis and the worst economic performance in the 

world (Venezuelan, & Ausman, 2019). Mismanagement of the country and nationalized companies caused 

vital deteriorations in both health and education sectors. And particularly breakdowns in public health 

infrastructure has resulted in increasing infant and maternal mortality; increased transmission of vector-

borne illnesses, HIV, and tuberculosis; and outbreaks of vaccine-preventable diseases. The economic and 

humanitarian crisis pushed a lot of Venezuelans to migrate. According to International Organization for 

Migration more than 3.4 million Venezuelans have fled to other countries in the region and beyond as of 

2018. (Doocy et al, 2019) 

An economy like that of Venezuela, which suffers from a decrease in the supply of resources 

(marginally decreasing oil income, brutal contraction of the manufacturing base, agro-production and 

energy, deteriorated electrical energy production system and acute conflict between socialist elite of political 

power and the producers) and the increase in marginal costs to sustain the system (internal and external 

patronage, expropriations, corruption, nationalization, increase of the non-productive sector of the employed 

population and serious shortages in goods and services) can only deplete its economic base, and thus 

compromise its economic growth, prolonging and intensifying the long-term decline process that started in 

1977 and has had some ups and downs, the latest of which was the brief boom in oil prices from 2004 to 

2008.  



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

417 

 

In just two years, between 2015 and 2016, 10 million people were sent to the box that is located below 

the poverty line, and according to the Living Conditions Survey (ENCOVI) project, about 80% of 

households were in poverty by the end of 2016. Venezuela, in a six-year term, in this case between 2014 

and 2019, due to the humanitarian crisis, has lost almost two-thirds of its wealth (65%), according to figures 

released by the International Monetary Fund (IMF).  Another problem is the constant loss of population due 

to the effect of the migratory exodus, "one of the greatest in history", according to the IMF technicians, that 

probably will leave the country with a fifth less inhabitants.  

“Venezuela is immersed in the most severe economic crisis that any Latin American country has 

faced in modern history, with bleak prospects for economic recovery in the short term and without the 

glimpse of a decisive political will to design and implement a comprehensive economic program that 

addresses macroeconomic imbalances, profound distortions in relative prices and the dysfunctional 

management of institutions that keep the economy in a state of chaos” (Vera, 2018). 

3. AN OVERVIEW TO CURRENT ECONOMIC SITUATION IN VENEZUELA 

In this section, main economic indicators of Venezuela are being reviewed. Gross domestic product 

(GDP) is one of the most important measures that show the development of a country since it shows all the 

value of all the produced goods and services within the borders of a country. Table 1 and Table 2 

demonstrate the GDP according to constant prices (% change) and purchasing power poverty. 

Table 1. Gross Domestic Product, Constant Prices (% Change) 

 
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2020 

*: Estimation 

The collapse in Venezuelan economy is visible in those two tables. Although the economy’s fall 

started before, after 2010s GDP decreased dramatically. According to recent IMF data, the share of 

Venezuela in Latin America and Caribbean dropped to 1,9 % in 2019 whereas it was 5,8% in 2014. 
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Table 2. Gross Domestic Product, Current Prices (According To Purchasing Power Parity; 

International Dollars-Billions) 

 
Source: Author’s own construction by using the International Monetary Fund World  Economic Outlook Database, April 2020 

*: Estimation 

There are episodes when the Latin American Countries have experienced hyperinflation. However 

none of these episodes have been that severe like the one being experienced in Venezuela. In the following 

decades after Chavez took the power, “chronic” inflation became “hyperinflation”.  

Table 3. Inflation, average consumer prices (Percent change) 

 
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2020 

*: Estimation 

As it is seen Table 3, starting from 2015, inflation rate exceeded 100%, which is far from world 

average. The increasing speed of inflation was companied with an expansion of real monetary balances. The 

wealth of the middle and upper classes in Venezuela were destroyed by a hyperinflation. Particularly the 

owners of bonds and other unlinked financial assets who opposed the government have been affected terribly 

(Pittaluga et.al, 2020).  
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Figure 2. Real Monetary Balances and The Consumer Price Index 

 
Source: Pittaluga et.al, 2020 

Unemployment rate is another severe issue in Venezuela. According to official statistics, it is 35,5% 

in 2018. However, it is known that it is much graver than it is shown. One of the reasons is that Chavez 

government included informal economy as employed to improve the numbers. However, as it is seen on the 

Table 4, the statistics that provided by IMF are estimations.   

Table 4. Unemployment Rate (Percent of Total Labor Force) 

 
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2020 

*: Estimation 

Table 5 shows the current account balance (Percent of GDP).  

Table 5. Current Account Balance (Percent of GDP) 

 
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2020 

*: Estimation 

In short, Table 6 illustrates the summary of Venezuelan Economic Indicators. As it is seen on the 

Table, at the beginning of 2008 the economy started to go down. Between 2011 and 2013 there was a 

temporally growth because of the high oil prices. The positive growth has turned to be negative since then. 

Due to the populist policies the government implemented inflationary measures caused hyperinflation.  One 



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

420 

 

can see these policies’ effect through the M2 growth and government expenditures. During this period, the 

central bank excessively printed money.  

Table 6. Summary of Venezuelan Economic Indicators 

 

Economic Freedom Score is an index of economic freedom that measures the jurisdictions against 

each other in terms of trade freedom, tax burden, judicial effectiveness, and so on. The index was created 

by The Heritage Foundation and The Wall Street Journal. According to the report, Venezuela’s economic 

freedom score is 25.2, making its economy the 179th freest in the 2020 Index. In the Americas region, 

Venezuela is the 32nd among 32 countries (The Heritage Foundation).  

The Human Development Index (HDI) is an abstract index that includes the all the factors for a decent 

standard of living such as healthy life, good education. 

The Human Development Index (HDI) is a statistic composite index of life expectancy, education, 

and per capita income indicators, which are used to rank countries into four tiers of human development. 

About the human development indicators, somehow the numbers in Venezuela are not good nor that bad 

(Table 7).  
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Table 7. The Human Development Indicators 

 
Source: UNDP 

However the reality is quite different.  Nowadays due to the shortages (electrical power, water supply, 

food, among others), students are not attending to schools. The minimum wage was officially set in about 8 

USD per month in 2019.  The health sector collapsed many years ago (No antibiotics, anticancer treatments, 

medical supplies, anti malaria treatments, etc) and criminality rates are incredibly high. Moreover there is a 

huge communicational censorship.  All these factors and many other facts attempt against the human 

development. 

If we compare Venezuela with some selected countries in Latin America and with the Continent itself, 

in terms of gross national product per capita it is the lowest. All the indicators show Venezuela is left behind.  

Table 8. Venezuela’s HDI and component indicators for 2018 relative to selected countries and 

groups 

 
Source: UNDP 
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4. VENEZUELA – TURKEY COMPARISON 

Venezuela and Turkey are very different countries in terms of the structure of the economy. Although 

these differences, until the beginning of the 2000s, in terms of economic statistics it was possible to compare. 

In the recent years, the severe situation in Venezuela and lack of information make this comparison almost 

impossible. 

Figure 2 shows GDP per Capita both in Venezuela and Turkey. At the end of the 1990s, because of 

Chavez government and the change of the system as a socialist economy, Venezuela’s GDP was higher than 

Turkey’s.  Then, until 2010s both countries showed similar GDP values.  However after 2014 the difference 

between both countries is remarkable.  Some economic issues in Turkey are also seen but Venezuelan 

problems are dropping the curve way more dramatically.  

Figure 3. GDP per Capita (Dollars) 

 
Source:https://countryeconomy.com/countries/compare/venezuela/turkey?sector=GDP+per+capita+%28Dollars%29&sc=XE34#t

bl  

Figure 3 demonstrates the Inflation Rates in Turkey, Venezuela and in Emerging Market and 

Developing countries. It is illustrated on the Log-Linear Scale to be able to visualize the differences.  

Venezuela’s inflation is a horrifying phenomenon. The IMF estimation shows that inflation rate would reach 

15,000,000% by the end of 2020 (Table 3). 

 

 

 

 

https://countryeconomy.com/countries/compare/venezuela/turkey?sector=GDP+per+capita+%28Dollars%29&sc=XE34#tbl
https://countryeconomy.com/countries/compare/venezuela/turkey?sector=GDP+per+capita+%28Dollars%29&sc=XE34#tbl
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Figure 4. Inflation Rates (Log-Linear Scale) 

 
Source: Author’s own construction by using IMF data 

Foreign investments are very important for an economy. In the eye of an investor, credit ratings are 

very important indicators. As it is seen in the Table 9, both countries are in a non investment rate.  While 

Turkey is classified as Highly speculative, Venezuela is in Default. 

Table 9. Credit Ratings 

 
Source:https://countryeconomy.com/countries/compare/venezuela/turkey?sector=GDP+per+capita+%28Dollars%29&s

c=XE34#tbl   

In Venezuela, the government controls to whom the credits will be granted. The bank was obliged to 

grant loans without guarantees and without evaluating the risk of who ultimately received the money from 

its clients. Individuals do not have purchasing power and saving is impossible in an economy where you 

live from day to day. 
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In terms of the economic freedom index, as it is seen in Figure 4, Turkey is placed in the moderately 

free group, while Venezuela is placed out of the scale beyond repressed.  From this we can conclude that 

there is no economic freedom in Venezuela.  

Figure 5. Economic Freedom Index 

 
Source: Heritage Foundation 

A subcomponent of the Index of Economic Freedom is the property rights index, which measures the 

degree to which a country’s laws protect private property rights, and the degree to which its government 

enforces those laws.  As it is seen in Figure 5, Turkey is classified as mostly free, while Venezuela is out of 

the scale.  

Figure 6. Property Rights Index 

 
   Source: Heritage Foundation 

The tax burden which is illustrated in Figure 6, is imposed by government and the score is calculated 

by the Heritage Foundation.  The public sector size in the sample of the states and period in hand is shown 

with this indicator.  Turkey and Venezuela are in the same ranking. 

Turkey 

Venezuela 

Turkey 

Venezuela 
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Figure 7. Tax Burden 

 
  Source: Heritage Foundation 

Figure 7 shows government spending, which is another component of economic freedom. It is 

considered as a percentage of GDP. The function determining the scoring government spending is non-

linear, in other words, the government spending that is close to zero is lightly penalized (The Heritage 

Foundation). In the recent year Turkey and Venezuela are in the same group. 

Figure 8. Government Spending 

 
  Source: Heritage Foundation 

A further subcomponent of economic freedom is monetary freedom, which includes price stability 

with an assessment of price controls. High inflation and price controls spoil the market economy.  In the 

recent years Turkey is a moderately monetary free country whereas we cannot talk about freedom in 

Venezuela in terms of monetary after Chavez regime.  That shows in Venezuela prices and exchange are 

controlled heavily.   

Turkey 

Venezuela 

Venezuela 
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Figure 9. Monetary Freedom 

 
Source: Heritage Foundation 

5.CONCLUSION 

The largest oil reserves in the world are found in Venezuela. Between the 1950s and 1960s, Venezuela 

was one of the wealthiest countries in terms of per capita income. The socialist or populist government, 

initially elected in 1998, implemented social policies financed by public spending. The hyperinflation 

destroyed the wealth of the middle and upper classes. Today Venezuela suffers a grave humanitarian crisis 

and the worst economic performance in the world. The economic crisis has triggered mass migration to 

other countries in the region and beyond. Until the mid of 2000s, Venezuela was comparable with Turkey. 

There was a period in which Venezuela was more developed. However, nowadays the two countries cannot 

be compared in terms of economic indicators and living standards.  
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E-TİCARET ÖRGÜTLERİNDE DEPO YÖNETİM TEKNOLOJİLERİNİN ERP 

UYGULAMALARINA ENTEGRASYON SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ 

 

Dr. Öğr. Gör. Cemal Çelik 

Prof. Dr. Nazan Yelkikalan 

ÖZET 

E-ticaret işlemleri ve lojistik faaliyetlerin birlikte kurgulanması ve yönetilmesini sağlayan en önemli 

unsur olarak bilişim sistemleri performansını gösterebiliriz. E-ticaret faaliyetleri, sipariş taleplerinin 

olumlu bir şekilde tamamlanmasına kadar geçen süreçleri içerir. Tüm bu süreçlerin kontrolü, kurumsal 

kaynak planlama ismini verdiğimiz ERP sistemleri tarafından yürütülür. Siparişlerin, doğru ve hızlı bir 

şekilde yönlendirilmesi ise depo teknolojileri vasıtasıyla gerçekleşir. Deneyimli lojistik firmalarının 

hazırlatmış olduğu depo içi yazılımlar yada depo modülüne sahip ERP yazılımlarının senkron olarak 

çalışması E-ticaret firmalarının başarısındaki en önemli unsurdur. Depo teknolojilerinin, ERP sistemlerine 

entegre sorunları ve çözümü, başarılı sipariş süreçlerinin fiziksel lojistik hareketlerle eksiksiz olarak 

tamamlanmasını içerir. Bulut bilişimi teknolojilerine yönelim arttırılarak, firma uygulamalarının hepsi aynı 

platformda çalıştırılabilir. Geleneksel teknolojilere göre güvenlik, hız ve entegrasyon konularında 

firmalara verimlilik sağlayacaktır. E-ticaret firmaları geleceğe dönük öngörü çalışmalarını veriler 

üzerinden planlamalıdır. Verilerin iyi okunması için; iş zekası araçları, makine öğrenmesi ve yapay zeka 

gibi yeni nesil uygulamaları iş süreçlerine dahil etmesi gerekir 

Anahtar Kelimeler : E-ticaret, ERP, Depo Yönetimi Teknolojileri 

 

 

 

 

 

 

 
 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bandırma Meslek Yüksekokulu, Ziraat Bahçesi Altı,  Bandırma, Türkiye, 

ccelik@bandirma.edu.tr 
 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,  Biga İ.İ.B.F İşletme Bölümü, Ağaköy /Biga, nyelkikalan@comu.edu.tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

429 

 

INTEGRATION PROBLEMS AND SOLUTIONS OF WAREHOUSE MANAGEMENT 

TECHNOLOGIES IN ERP APPLICATIONS IN E-COMMERCE ORGANIZATIONS 

ABSTRACT 

E-commerce activities include all the process take place until the successful completion of the order 

demands. The control of all these processes are carried out by the enterprise resource planning systems 

called as ERP. The correct and rapid steering of the orders is realized through warehouse technologies. 

Synchronized functioning of the warehouse software or ERP software involving modules for warehouse 

become the most important factor in the success of the e-commerce businesses. The solution of the problems 

regarding the integration of warehouse technologies to the ERP requires completion of the order processes 

with the physical logistic movements. By increasing the tendency to cloud information technologies, it is 

possible to run all the applications of the firm at the same platform. This would provide efficiency for the 

firms in terms of security, speed and integration. E-commerce firms should plan their forecasting studies 

for the future based on the data. For an improved reading of data, new generation applications such as 

business intelligence, machine learning and artificial intelligence should be included in the work processes.  

Key words: E-commerce, ERP, Warehouse Management Technologies. 
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1.GİRİŞ 

E-ticaret örgütleri, geleneksel işletmelere göre farklı işleyiş ve süreçlere sahip olan örgütlerdir. 

İşletme fonksiyonları ve lojistik faaliyetlerin (TZY, depo yönetimi, kargo) eş zamanlı ve entegre bir şekilde 

yürütüldüğü iş akışlarından oluşur. Özellikle depo faaliyetleri süreçlerini iyileştirme,  E-ticaret firmasının 

maliyetlerini azaltma ve kar marjlarını arttırma konusunda hayati önem taşımaktadır. İş süreçlerinin 

iyileştirilmesi, hızlandırılması ve izlenebilir kılınması için teknolojik alt yapı entegresindeki sorunların 

tespiti ve çözümü çalışmanın  temel nedenselliğini oluşturmaktadır  

Geliştirilen iş süreçlerinin teknolojik sistemlere entegre edilmesi, işletmenin yeteneğini belirler 

(Ülgen ve Mirze,2016:117). İşletme faaliyetlerine yönelik firmalara özel hazırlanmış veya hazır ERP 

teknolojileri ile lojistik firmalarının hazırlatmış oldukları teknolojiler ya da hazır depo yönetim 

teknolojilerinin senkronizasyon problemlerinin teknik ve ekonomik sonuçları firmaların etkinliğini ve 

verimliliğini etkileyen unsurlardır.  

E-ticaret pazarı; ülkemizde ve dünyanın her bölgesinde artan pazar payı ve müşteri sayısı ile son 

dönemlerde en göze çarpan sektörlerin başında gelmektedir. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin 

(TUBİSAD)  e-ticaret pazarına ilişkin yayınladığı son rapor sonuçları Şekil 1’de verilmektedir. Buna göre 

pazar payının 83,1 milyarlık bir işlem hacmine ulaştığı gözükmektedir. Görselde yer alan rakamlardan pay 

almak ve payı arttırmak için, girişim alanlarının iyi analiz edilmesi, uygun ürünlerin satış için tespiti, ayrıca 

amaçların, stratejilerin ve teknolojik alt yapıların planlı bir şekilde belirlenmesi önemli değişkenlerdir.  
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Şekil 1. Türkiye’de Kategorilere Göre E-Ticaret Pazar Büyüklüğü 

Online 

Perakende  

 

44.9 

%43 

Çok Kanallı 

Online 

Perakende 14,1 

%32 

Elektronik 
4.0 %18 

Eğlence 

Kültür 
0,7 %33 

Giyim ve 

Ayakkabı 
3.5 %40 Diğer 4.0 %41 

Ev & 

Dekorasyon 
1.7 %33 

  

Sadece 

Online 

Perakende 

30,8 

%48 

  

Pazaryerleri 29,3 %50 Dikey 1,4 %21 

Online Tatil 

ve Seyahat 

30,2 

%32 

Çok 

Kanallı 

Tatil & 

Seyahat 

25,9 

%30 

    

 Toplam Pazar 

 

83,1 Milyar TL  
Sadece 

Online 

Tatil & 

Seyahat 

4,3 

%47 

 

 

    

Online 

Yasal Bahis 

8.0 

%45 

      

      

Kaynak:http://www.tubisad.org.tr/tr/images/pdf/tubisad_eticaret_2019_pazar_buyuklugu_raporu.pdf  (Erişim Tarihi:20.05.2020) 

Teknoloji alanındaki hızlı gelişmelere karşılık, lojistik tarafta (tedarik zinciri yönetimi, depo 

yönetimi, kargo) teknolojiye uygun ve uyumlu bir şekilde fiziksel hareketleri planlamalı ve kurgulamalıdır. 

ERP sistemlerinin sadece işletme içi iş süreçlerini bütünleştirmek için değil, aynı zamanda şirketin 

tedarikçileri, müşterileri ve diğerleri arasında da, bilgi akışını sağlıyor olması, beklentiler arasındadır. 

(Bayraktar ve Efe, 2006:695). 

2. E-TİCARETİN ÖNEMİ  

Yeni ağ ekonomileri; e-ticaret gibi hızlı ve dinamik sektörlerin doğmasına fırsatlar vermiştir. E-

ticaret, geleneksel ticari ilişkilere farklı bir boyut ve dinamizm getirmiştir. Ticaret; dinamik bir çevreye 

kavuşmuş; tüketicilerin davranışları, işletmelerin faaliyetleri ve stratejileri ortaya çıkan yeniliklerle birlikte 

hızla değişmiş, işletmeler, değişen koşullara ilişkin gereksinimleri karşılayabilmede teknolojiyi takip etme 

ve uyum sağlama çabası içine girmişlerdir (Tuzcu v.d,2016: 376). 

http://www.tubisad.org.tr/tr/images/pdf/tubisad_eticaret_2019_pazar_buyuklugu_raporu.pdf


III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

432 

 

Mobil teknolojiler ve internet alt yapı hizmetlerinin hızlı gelişimi ve sonrasında Endüstri 4.0 akımının 

getirdiği yeni teknolojiler, e-ticaret sektörünü milyarlarca dolar getirisi olan büyük bir endüstri pazarına 

dönüştürmüştür. E-ticaretin önemini sıraladığımızda karşımıza aşağıdaki başlıkların çıktığını görürüz 

(Molla ve Heeks,2013: 97).  

• Yeni ve sınırsız pazarlar  

• Sınırsız pazarların ürün ve hizmet talepleri   

• Döviz kaynaklı gelirler 

• Tüketici ve tedarikçi ağı  

• Online girişimcilik fırsatı 

• Yeni iş alanlarının oluşması,  

• Yeni markalar  

• Küresel ve yerli sermaye ortaklıkları  

• İstihdam ve üretim olanakları 

• Ulusal ve uluslararası ticari hacim 

• Teknolojik yatırıma katkı 

• Tedarik zinciri ve Lojistik sistemin gelişmesi     

• Geleneksel ticarete katkı sağlama  

• Yeni nesil kuşakların beklentilerini karşılama   

• Müşteri ve tedarik zinciri ilişkilerinin veriler üzerinden takibi 

• Verilere dayalı pazarlama stratejileri   

• Tüketici kontrolü  

• Ürün ve fiyat karşılaştırma filtreleri  

• Sanal ödeme kolaylıkları  

• Satıcı ve tüketici için hız, mekan ve zaman esneklikleri  

Yukarda belirtilmiş olan başlıklar detaylandırılıp ilişkili olduğu diğer alt sektörler düşünüldüğünde, 

e-ticaret sektörünün önemi, bu alanda çok daha fazla girişimlerde bulunulması gerektiğini ortaya 

çıkarmaktadır. 

3. E-TİCARET İŞ SÜREÇLERİ    

Teknolojik ağlar ve internet üzerinde gelişmiş olan E-ticaret sektörü, teknolojiyle özdeşleşmiş entegre 

bir sektördür. Sistemi oluşturan iş süreçleri aşağıda yer alan madde başlıklarında sıralanmıştır. Başlıklarda 
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yer alan tüm faaliyetler teknolojik ağlar üzerinde eş zamanlı ve entegre yazılımlar üzerinden 

yürütülmektedir.  

• Satış web platformu, 

• Sipariş işlemleri  

• Banka işlemleri ve alternatif ödeme kanalları 

• Cari işlemler (İnsan kaynakları, Mali işler, Taşınır)  

• Depo ve Operasyon Yönetimi  

• Müşteri ilişkileri 

• İş analizleri 

• Yazılımların kurulacağı bilgisayar hizmet türleri (Bulut,Data Center,Yerel- İnternet ağ 

hizmetleri, donanım birimleri)  

• Kargo takip süreçleri,  

• Hizmet geri bildirimleri 

• Ücret- Sipariş iade, 

• Tedarik Zinciri ve Lojistik yönetimi  

Çağdaş, etkin ve geleceğe dönük stratejik kararlarla hazırlanmış olan teknolojik alt yapı sistemleri, 

maliyetlerin yanı sıra arzu edilmeyen gecikme ve yanlışlıkları da engellemiş olur. Pazardaki kazançlı 

fırsatlar, rakiplere göre önceden tanımlanıp, yeni ürün ve hizmetler daha hızlı ve uygun maliyetlerle tedarik 

edilerek, müşterilerin hizmetine sunulmasında katkıda bulunur (Taşkın,2000:273).  

4. E-TİCARET SEKTÖRÜNÜN TEKNOLOJİK ÇERÇEVESİ     

Teknolojik çerçeve, farklı fonksiyon ve işlevlere sahip olan yazılım ve donanım ürünlerinin 

oluşturduğu bir çerçevedir E-ticaret sektörünün teknolojik çerçevesi, sektörde faaliyet gösteren firmaların, 

iş süreçleri, yoğunluğu ve iş yapma şekillerine göre değişebilir. Tüm işletmeler, ticari hacim ve ekonomik 

yeterliliklerine göre farklı teknolojiler kullanarak, iş süreçlerini doğru ve hızlı bir şekilde yürütmeyi 

hedeflemektedirler. İşletme içinde ve dışındaki tüm iş süreçlerinin internetle kaynaşması anlamına gelen e-

ticaret, özellikle hizmet piyasasında kalite, hız ve yeni hizmet türlerinin sunumu açısından olağanüstü 

yenilikler içeren özellikler taşır  (Çeviker vd., 2012:134). 

E-ticaret firmaları, binlerce çeşit ürünü tedarik etmek ve  yüzbinlerce siparişi yerine getirmek  için  

tümleşik aktif sistemler ve  modüllerden oluşan yazılım ve donanım çerçevesi içerisinde işlemlerini 

yürütmeye çalışır. 
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Tablo 1. E-ticaretin  Teknolojik Çerçevesi 

Ürün Adı İşlevi 

Web Portalı 
Sipariş Taleplerinin ve Alışverişin 

Başladığı Alan 

Üye Modülü 
Müşteri Hesap Hareketlerinin Tutulduğu 

Yer 

Web  Analitiği 
Site Üzerinde Müşteri Davranışlarının 

Ölçümlenmesi  

Kurumsal Kaynak 

Planlama (KKP-ERP) 

+ 

Depo Otomasyonu 

(Entegre / Bağımsız)  

Sipariş sürecinin depo otomasyonu ile 

birlikte tamamlanmasını  sağlama ve 

yapılan işlemlerle birlikte işletme 

fonksiyonlarını yürütme 

Kargo  Modülü 
Sipariş teslimatı için ERP yazılımdan 

müşteri adres ve numarasını    edinme 

Müşteri İlişkileri Yönetimi 

(CRM) 

Satış öncesi ve sonrası müşteri ilişkilerini 

yönetme 

Veri Analitiği  Elde edilen verilerin işlenmesi ve kara 

süreçlerinde yorumlanması  

Mobil uygulamalar 
E-ticaret süreçlerini akıllı telefonlar 

üzerinden gerçekleştirme   

Tedarikçi Modülleri  
Tedarikçilerin işletmenin sistemine 

entegre olarak çalışması  

Pazaryeri Entegre 

Modülleri 

Pazaryerlerindeki sisteme satış öncesi ve 

sonrası işlemler için entegre olarak 

süreçleri yönetme    

Sanal pos 
Banka işlemlerinin pos benzeri sanal 

modüllerle yönetilmesi  

Sosyal Medya 
Facebook ve Instagram  sistemlerini 

entegre etme  

5. WEB PLATFORMU 

E-ticaret faaliyetlerinin başlangıç yeri olan web sayfaları ya da portalları müşteriler için mağaza giriş 

kapısıdır. Stratejik bir öneme sahip olan web sayfaları ya da platformları işlevsel özelliği ile firmaların etkin 

satış yapmasında kaldıraç görevi olan etkin bir araçtır. Merwe ve Bekker makalelerinde (2003:330),“web 



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

435 

 

siteleri, tüketici ile iletişimi sağlayarak iş süreçlerini kolaylaştırmayı sağlayan platformlardır”, diyerek web 

portalının süreç-müşteri ilişkisine dikkat çekmişlerdir.  

Web sayfasının önemine ilişkin kitabında Özmen (2013:200) “şirketlerin öncelikle karar vermesi 

gereken konulardan birisi, web sitesinin kendilerini nasıl yansıtmasını istediklerine dair alacakları karardır. 

“ sözleriyle web platformlarının firma algısındaki önemini aktarmaya çalışmıştır.  

İnternet mağazasının girişi olan bu sayfalar, işletmelerin satış ve ziyaretçi etkinliğini arttırma ve mutlu 

bir alış veriş deneyimi yaşamasında stratejik bir önem taşırlar. Bu yüzden işletmelerin ana sayfalarının farklı 

kriterlere göre değerlendirilmeleri ve ölçümlemeleri yapılmaktadır. Web sayfalarına yönelik yaptıkları 

müşteri algı değerlendirme ölçeklerinde Parasuraman vd.(2005:215), ”kullanılabilirlik, tasarım, bilgi, güven 

ve empati” gibi kriterlerin öne çıktığını vurgulamıştır. Web sayfalarının etkinliğine ilişkin yapılan 

çalışmalar farklı coğrafyalarda olsa bile sonuçlar benzer yöne doğru çıkmaktadır. Farklı bir çalışmada 

Corbitt vd. (2003:203) “güven konusunun; müşteriler ve sayfalar arasındaki ilişkide anahtar olduğu 

inancını” vurgulamışlardır. 

Yapılan diğer bir çalışmada; etkin olmayan bir web sayfa tasarımının  %50 satış noksanlığı, aranılan 

bir bilginin bulunmaması ve yetersiz yönlendirmeler, o sitenin tekrar ziyaret edilmesini  % 40 oranında 

azalttığını belirtmişlerdir  (Cunliffe, 2000:297).    

6. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) YAZILIMININ KAVRAMSAL TANIMI 

İşletme yöneticileri ve girişimcilerinin, işletmeleri için öngördükleri kaynakları ve süreçleri tümleşik 

yapılara dönüştürme talepleri, yazılım firmaları tarafından geliştirilerek, adına kurumsal kaynak planlama 

adı verilen ERP yazılımları tarafından yürütülmeye çalışılmıştır. ERP yazılım teknolojileri, farklı 

işletmelerin ortak ihtiyaçlarına çözüm getiren büyük yazılım projeleridir. Firma içinde geliştirilen ya da 

hazır olarak satın alınan ERP yazılımları; belli bir tarihsel çerçeve içinde ihtiyaçlara göre geliştirilerek, farklı 

bir çok modülün birleşmesinden oluşan entegre yazılımlardır.    

ERP’nin ABC’ si kitabında Koch (2006:1) “ERP’yi; işletmenin tüm departman ve fonksiyonlarını 

tek bir bilgisayar üzerinde entegre etme girişiminde bulunan ve bu departmanların özel ihtiyacına yönelik 

hizmet veren bir yazılım” olarak tanımlamıştır. 

 ERP; muhasebe, finans, lojistik, üretim planlama, depo ve stok yönetimi, satın alma, üretim, 

pazarlama, kalite yönetimi, insan kaynakları ve müşteri ilişkileri gibi fonksiyonlar arasındaki işbirliği ve 

etkileşimi gerçekleştiren yazılımdır (Uçar,2004:28). 
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ERP sistemleri, tüm iş süreçlerinin ve fonksiyonlarının entegrasyonunu hedefleyen, işletmenin özel 

gereksinimlerine uyarlanabilen, insan kaynakları, satış, finans ve üretim gibi modüllerden oluşmuş geniş 

kapsamlı yazılım paketleridir (Sağlam,2008:3). 

 ERP teknolojileri için çalışmalarında Gunesakaran ve McGaughey (2002:6), “Firmanın ihtiyacı olan 

verileri, doğru zamanda doğru birimlere iletilmesini sağlayarak örgüt içindeki veri iletişimini kolaylaştıran 

ve geliştiren teknoloji  “ olarak ifade etmeye çalışmışlardır.  Kurumsal kaynak planlama uygulamaları 

(ERP); birimler arasında entegrasyonu sağlayan, ortak veri taban kullanımı ve detaylı raporlama çıktıları ile 

stratejik planlama süreçlerini destekleyen bütünleşik yönetim sistemleridir (Özkefeli, 2011:40).  

ERP sistemleri, bağımsız bir hedef anlayışında özelleştirme araçları kullanılarak geliştirilip 

uygulanabilen bir yazılımdır. Özelleştirme aşamaları, adım adım bir şekilde canlı olarak uygulamaya 

konulmakta, sorun olan konular şirket içi ya da uygulayıcı firma çalışanlarının işbirliği ile çözülmeye 

çalışılmaktadır  (Scheer v.d,2000:57).  

ERP yazılımlarının yapısını oluşturan, tanımlarda anlatılmış olan modüller aşağıdaki şekilde ayrıntılı 

olarak gösterilmiştir.  
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Şekil 2.  ERP Modül Sistemleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak : Shehap v.d, (Enterprise resource planning An integrative review 2004:363) 

Merkezi 

Veri 

Tabanı 

Satış 

Dağıtım 

Finans & 

Muhasebe Malzeme 

Yönetimi 

Tahmin 

Analizi 

Müşteri Aktiviiteleri 

* Sipariş İşlemleri 

* Ürün Yapılandırma 

* Teslim Kotası 

* Fiyatlandırma 

* Promosyon 

* Bulunurluk 

*Nakliye seçenek 

Dağıtım 

*Dağıtım Gereksinim 

* Sevkiyat Yönetimi 

* Sevkiyat Planlama 

* İhracat Kontrol 

* Faturalama 

* İrsaliye 

*İade 

 

Malz.Yönetimi 

* Satın Alma 

* Envanter 

* Depo Yönetimi 

*Tedarikçi 

   Değerlendirme 

* Tam zamanında 

Üretim (JIT) 

* Fatura kontrol 

 Ürün Planlama 

   *Süreç Planlama 

     * MRP 

    * Ürün Maliyet 

Hesaplama 

* Ürün Ağaçları 
* Finansal Muh.  

* Yatırım Yönetimi 

* Maliyet Kontrol 

* Kasa Yönetimi 

* Varlık Yönetimi 

* Kuruluş Kontrol 

* ABC Analizi 

* Varlık Analizi  

* Maliyet Merkezi 

* İşletme 

Performans 

Ölçümü 

* Yatırım Bütçesi  

İnsan 

Kaynakları 
Proje 

Yönetimi 
Kalite 

Yönetimi 

Proje Aşama ve 

Kontrol 

* Teklif hazırlama 

ve onay 

* Kaynak Planlama 

* Maliyet 

Oluşturma 

İnsan K.  Yönetimi 

* İK Planlama 

* İş Planı 

* Eğitim ve 

Geliştirme 

* Bordro  

* Başvuru Verileri 

* İş Tanımı 

* İş Bölümü 

* İş Akış Analizi 

 

* Tedarik Zinciri 

Yönetimi 

* Fabrika 

Yönetimi 

* Müşteri 

Hizmetleri 

* Veri Yöneticisi 

* Olay Günlüğü 

Toplama 

* Dizi Analizi 

* Metin Analizi 
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Önceki satırlarda anlatılmış olan ERP yazılım teknolojilerinin tanım ve şekillerini, daha anlaşılır 

kılmak için aşağıda yazılım ara yüzü örneği verilmiştir. ERP yazılım menüsüne ulaştığınızda karşınıza 

aşağıdaki kurumsal kaynak yönetimi başlığı gelir.  

Şekil 3. Uyumsoft ERP  Program  Ara Yüzü 

 

Kaynak : Uyumsoft, http://sertifikasyon.uyumsoft1.uyumcloud.com/Default.aspx (Erişim Tarihi :10.06.2019) 

 

Kurumsal kaynak yönetimi başlığı kısmında yer alan (+)  simgesine tıkladığınızda karşınıza Şekil 4 

deki ERP yazılımlarının tüm modül ve uygulama seçeneklerinin gelmiş olduğunu görürsünüz.  Yerli ya da 

yabancı yazılım üreticileri tarafından hazırlanmış olan ERP yazılım teknolojileri aşağıda görülen tüm iş 

süreçlerine yönelik modüllerden oluşur.   

Şekil  4. Uyumsoft Genişletilmiş ERP Menüsü 

 

Kaynak: Uyumsoft -https://yildizteknik.eko.uyumcloud.com/login.aspx?SessionState=Logout     

  (Erişim Tarihi :04.01.2020) 

 

Örneğin yukardaki yazılımlara ulaşmak isterseniz aşağıdaki linke tıkladığınızda karşınıza kullanıcı 

adı ve parola gelecektir.  Aşağıdaki bilgileri girdiğinizde orijinal ERP sistemlerine erişmiş olup, teorik 

yapıyı uygulama şekline dönüştürmüş olursunuz.   

https://yildizteknik.eko.uyumcloud.com/login.aspx?SessionState=Logout  

Kullanıcı adı: Ö40 

https://yildizteknik.eko.uyumcloud.com/login.aspx?SessionState=Logout
https://yildizteknik.eko.uyumcloud.com/login.aspx?SessionState=Logout
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Parola : !1qazwsx 

Domino etkisine dayalı süreçlerin bir arada yürümesini sağlayan ERP sistemlerinde özellikle SAP 

yazılımları, bölümler arası iş süreçlerinde esnek yapıda olmayan bir çerçeve çizmektedir. SAP gibi 

yazılımların dili İngilizce olarak desteklenmektedir.  

Şekil 5. Sap  Yazılım Menüsü 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak : https://itsiti.com/enable-disable-sap-menu-user-menu-on-sap-easy-access/  

(Erişim Tarihi :09.06.2020). 

Bazı işletmeler, yaptıkları faaliyetlerin küresel anlamda entegresi ve takibi için evrensel dilleri 

destekleyen teknolojilere yatırım yaparak hem firma değerini yükseltiş hemde iş süreçlerinde yaşanacak 

iletişim problemlerinin önüne geçmeyi sağlamış olurlar. Firmalar ERP yazılım teknolojilerini tercih 

ederken, yazılımın hangi dillerde kullanılabilirliğine önem vermektedirler.  

6.1. ERP Yazılımlarının Mantıksal İçeriği 

ERP yazılımlarının mantıksal içeriğinin hedeflerinde, iş süreçlerinin daha kısa bir zaman süresince 

tamamlanması ve iyileştirilmesi gelmektedir. Kaynak kodları ve konfigürasyon özelliğinin yanı sıra 

bütünleşik bir yazılım olan ERP sistemleri, bağlı olduğu sektöre göre değişkenlik göstermesinin yanı sıra 

tüm işletmeler için temel modüller taşıyan temel bir mantıksal çerçeveye sahiptir. 

Şekil 6 da yer alan ERP yazılım menülerinde Develoment(Geliştirme) seçeneklerinin yer aldığını 

görürsünüz. Şekil 5 deki ERP yazılımlarının menülerinde ise program geliştirme seçenekleri yoktur. Üretici 

firmaya işletmenin istekleri belirtilir, anlaşma gereğince ücretli ya da ücretsiz, üretici firma tarafından 

programda istenilen ekleme ve güncellemeler yerine getirilir. . Şekil 6 da ise; firmanın içinde yer alan uzman 

geliştiriciler, menü içinde yer alan geliştirme seçeneklerini kullanarak, birimlerin isteklerine göre ERP 

https://itsiti.com/enable-disable-sap-menu-user-menu-on-sap-easy-access/
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içinde ürün ve yazılım geliştirmesi yapabilirler. ERP yazılımlarının mantıksal içeriğinde; geliştirme 

seçenekleri ile sürekli güncelleme yapabilme esnekliğine sahip bir beceri vardır. Bu özellikleri kullanmak, 

birçok bileşen gerektirdiği için işletmeler için fiyat ve maliyet kalemleri oluşturur.    

ERP yazılımlarının mantıksal içeriğinde müşteri davranışları önemli bir yer tutmaktadır. Müşteri 

odaklılığın önemine ilişkin yazılmış olan eserde Kılıçaslan(2012:7) “ERP uygulamaları; tedarikten teslimata 

kadar uzayan, lojistik bir zincir oluşturmak için, iş süreçlerini müşteriler ve tedarikçilerle birleştirmektedir” 

ifadelerine yer vermiştir 

Şekil 6.  ERP Yazılımı Geliştirme(Development) Menüleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak : https://login.microsoftonline.com/VestasB2C.onmicrosoft.com (Erişim Tarihi: 10.02.2019) 

Mantıksal çerçevede ERP sistemlerinin; firmaların süreçlerine dönük özelleştirilebilir olması,  

işletmelerin iş gördüğü paydaşlara dönük esneklik içermesi, modülerlik yapısının eklenebilir veya 

çıkartılabilir olması, farklı bölgelerden sisteme erişim imkânının yaratılması, işletmenin devrine ilişkin 

engel oluşturmaması gibi temel özellikler içermesi gerekmektedir.  

 ERP sistemlerinin fonksiyonelliğine ilişkin; Jacops ve Bendoly  (2003:239) “ERP sistemlerinin 

işletmelere bilgi platformu sunduğunu, platformda ise yeni teknikler, anlayış ve stratejilerin yer aldığını” 

ileri sürmüşlerdir.    

❖ D1H – SAP  HANA Readiness  DEV 

❖ D1L – SLT Development 

❖ D21 – Quality Issue Management 

❖ DB1 – Business Warehouse Frozen 

❖ DB2 -  Business Warehouse Development 

❖ DB3 – BPC Development 

❖ DC1 – CRM Development 

❖ DC2 – CRM Development (Project) 

❖ DE1 – ERP Development  ECC 6.0 

❖ DE1 – ERP Development  ECC 6.0 (Project) 

❖ DF1 – PPM Development 

❖ DF3 – PPM2  Development 

❖ DG3 – GRC 

❖ DH1 – HR Development 

❖ DH2 – HR Development  (Project) 

 

https://login.microsoftonline.com/VestasB2C.onmicrosoft.com
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ERP yazılımlarının fonksiyonel işlevselliği ve mantıksal çerçevesi hemen hemen tüm tez ve makale 

çalışmalarında örneğin Kılıçaslan(2012:7), Yen vd.(2002:340), Kılıç(2009:39), Yüncü(2010,17), 

Palancı(2013:16), Law ve Ngai(2007,418), Güleryüz (2007,29), Akdoğan(2006,5), Güroğlu(2006:8), 

Dulkadir(2011,13), Özkefeli(2011,43), Siriginidi, (2000:380), Huang ve Palvia(2001:76), aşağıdakine 

benzer ifadelerle anlatılmaya çalışılmıştır.  

ERP yazılımları; parametrik olarak tasarlanmış olan veri yapıları üzerinden, ortak bir veri tabanının 

kullanılması mantığını içerir. İşletmenin tüm departmanlarında kullanılacak olan zorunlu veriler; ortak 

tanım ve alanlardan oluşturularak, kurumsal bilgi edinilmesi sağlanmış olur. ERP, bu temel çerçevede; 

üretim, operasyon, lojistik, depolama, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, raporlama, insan kaynakları, 

pazarlama, mühendislik gibi  farklı bölümlerde başlamış olan iş faaliyetleri, sistemde var olan tanımlanmış 

iş süreçleriyle bağlantılı hale gelir. ERP yazılımlarının mantıksal çerçevesi; tümleşik bir yapıda etkileşim 

halinde olan insanlar, süreçler ve teknolojilerdir.  

6.2. Yeni Nesil ERP Yazılımları 

ERP yazılımlarının mimarileri, yeni nesil yazılım, donanım ve ağ alt yapıları ile uyumlaştırılarak, 

işletme kaynaklarının planlı bir şekilde yönetilmesi hedeflenmiştir. Özellikle yeni nesil ERP yazılımları, 

internet teknolojilerinin sağladığı bulut teknolojileri üzerine yapılandırılmıştır. Bulut ortamı, tüm paydaşlar 

için iş ve teknoloji bazında maliyet ve verimlik sağlayan özelliklere sahiptir. Bulut sistemlerinde çalışan 

ERP yazılımları web tabanlı olup, internet çıkışı olan tüm cihazlardan erişilebilme özelliği taşır.  Kullanıcı 

yetki ve rolü dahilinde dışardan erişim imkanı olan bu sistemlerde, kullanıcılar için çalışma esnekliği 

sağlanmış olur.  Tüm paydaşların,  herhangi bir yer ve zaman kısıtı olmadan, sistem içindeki herhangi bir 

cihazdan,  ortak veri tabanına ulaşma ve bilgiye erişme olanağı vardır. 

Bulut ortamında çalışan bir ERP yazılımı, tüm paydaşlar için analitik ihtiyaçlar konusunda stratejik 

bir ortaktır Yeni nesil ERP teknolojileri,  yöneticilerin karar verme süreçlerine yardımcı olacak raporlama, 

iş zekası ve analitik gibi geliştirme araçlarına sahiptir. Bu araçlar, firmalara geleceğe dönük talep ve tahmin 

konularında yön vermeyi sağlayacak belirleyici teknolojilerdir.  

İş zekası ve raporlama araçları, bulut(cloud) üzerinde çalışan yeni nesil ERP yazılımlarında 

depolanmış olan veriler alınıp, analiz edilerek, belirli işlemlerden geçirildikten sonra, ilgili kişilere iş zekası 

yazılımının sağladığı araçlar üzerinden paylaşılmasını sağlar. Karar vericiler iş zekası tarafından 

hazırlanmış olan anlamlı verileri inceleyerek, geleceğe dönük stratejik kararlarında bu verilerden destek 

alırlar Yeni nesil ERP yazılımlarının işletmelere sunduğu çözümlerden bir tanesi de gelişmiş raporlama 

seçenekleridir. ERP yazılım sistemleri içinde mevcut olan veriler, aşağıdaki Şekil 7 de gösterildiği gibi 
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raporlama araç butonlarının yardımıyla kullanıcıların anlayacağı görsellere dönüştürülerek, karar 

süreçlerine destek vermeyi sağlarlar.  

Raporlama seçeneklerinden bir diğeri de KPI (Key Performance Indicator) denilen temel performans 

göstergesi olarak anılan kavramdır. Bu kavram,  işletmelerde yapılacak olan işlere dönük süreç ve 

çalışanların ölçümlendiği raporlamalardır.    

KPI raporları, belirli bir performans, hedef ve  ölçek değerlerine göre oluşturulan raporlamalar olup, 

çalışanların belirlenen hedefler doğrultusunda hangi durumda olduğunu gösteren performans göstericilerdir.     

Şekil 7. İş Zekası Görsel Oluşturma Araçları 

 

Kaynak: https://powerbi.microsoft.com/tr-tr/  (Erişim Tarihi:10.06.2020) 

ERP yazılımları içinde yer alan iş zekası modüllerinin; küresel ekonomide, örgütlerin ayakta kalması 

ve başarılı olmasına yardımcı olmasının yanı sıra, müşteriler, tedarikçiler, rakipler, teknolojiler, kazanımlar, 

pazar, ürün, hizmet ve işletme çevresinin davranışlarını izleme ve tahminlerde bulunma işlevini yürütür 

(Jourdan vd.,2008:121). 

6.3. ERP Sistemlerinin İşletme Süreçlerine Entegre Nedenleri 

ERP sistemleri, rüzgâr enerjilerinin üretiminden geleceğin akıllı şehirlerinin planlanması ve 

yönetilmesine kadar tüm sektörlere yönelik farklı çözümleri ve hizmetleri olan büyük yazılım sistemleridir. 

İşletmelerin iş hacim kapasiteleri ve iş yapma kültürlerinin birbirinden farklı olmasından dolayı birçok 

sektörde aynı işlevi yürüten farklı ERP yazılımlarının mevcut olduğunu görürsünüz. Bunun nedeni ise her 

bir ERP yazılımının uzmanlaştığı ya da iyi olduğu bir sektör kolu vardır. Bu nedenle firma işleyişine uygun, 

doğru bir ERP teknolojisinin seçimi ve kurulumu işletme yönetimleri için hayati önem taşımaktadır.      

https://powerbi.microsoft.com/tr-tr/
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Binlerce çeşit ürünün, sürekli ve hızlı bir döngü içinde hazırlanıp ulusal düzeyde dağıtımının yapıldığı 

e-ticaret sektöründe, işlemleri farklı yazılımlar üzerinden yürütmek oldukça zor ve karmaşıktır. İşleme 

fonksiyonları ve faaliyetlerine yönelik hazırlanmış olan ERP sistemlerinin, lojistik tarafta  (Tedarik zinciri 

- depolama ve kargolama) operasyon hareketleriyle teknolojik olarak koordinasyonun sağlanması maliyet 

ve verimlilik açısından büyük önem taşır.  

Ürün ve üretim politikalarındaki rekabete dayalı hızlı değişim, fiziki olarak dağınık veya çok tesisli 

organizasyonların imalat operasyonlarını kontrol etmeyi zorunlu kılmıştır. (Yüncü,2010:17). Ürün ve 

hammadde siparişlerinin temini ve dağıtımı gibi lojistik ve tedarikçi ağlarını da tek bir hat üzerinden çözmek 

isteyen işletmeler, ERP sistemlerine uyum sağlamak zorundadır.  

Farklı coğrafyalarda yaygın şube ağına sahip olan firmalar, daha iyi bir lojistik, depolama ve 

operasyonel süreçleri yönetebilmek için küresel düzeyde kullanılan bir ERP yazılımlarına sahip olmak 

zorundadır. Örneğin, bir Asya ülkesindeki müşteri taleplerini karşılamak için, Avrupa ülkelerinden ve 

Kanada’dan tedarik edilen malzemelerin alımına bağlı olarak, Avustralya' da bulunan bir şubedeki üretim 

kapasitesi artırılmak zorunda kalınabilir (Palancı,2013:18).  

Teknolojik yenilenme ile tüm birimlerin tümleşikliği sağlanarak, farklı birimlerden doğru ve sağlıklı 

veri akışı, işletme örgütlerinin stratejik karar verme süreçlerini iyileştirecektir. Kaliteli veriler ışığında, 

işletme nasıl hareket edeceğini ve nelere dikkat etmesi gerektiğini bilimsel yollarla çözümlemiş olacaktır. 

Benzer faaliyette bulunan firmaların önüne geçebilmek için hem rakipleri hemde işletme içinde 

yapılan işlemlerin analiz edilip, karar süreçlerine dahil edilmesi gerekmektedir.  Doğru veri, doğru kararı, 

doğru kararda, doğru yatırımı getirecektir. Başarılı bir işletme yönetiminin yanında, her zaman örgütün 

işleyişine uygun doğru bir teknolojik alt yapı ve yazılımları vardır. Bu gibi stratejik faaliyetlerin iş zekası 

modüllerinde verimli sonuçlar vermesi için, işletme içinde iyi bir ERP sisteminin olması gerekir.  

6.4. ERP Sistemlerinin İşletme Süreçlerine Entegre Sorunları 

ERP yazılım teknolojilerinin, işletme faaliyetlerine entegre süreçlerinde başarısız sonuçlar 

yaşanabilmektedir. Yazılım projelerinin başarısızlığında, çalışanların değişime direnci, personel bilgisinin 

yetersizliği, eğitim projelerinin eksikliği, sistemin entegrasyonun başarısız olmasındaki en önemli nedenler 

olarak gözükmektedir (Spathis ve  Constantinides,2003:682).  

 Benzer bir çalışmada Umble v.d (2003:252), ERP sistemlerinin firmalara entegresinde yaşanılan 

problemleri 10 başlık altında toplamışlardır.  

• Stratejik hedeflerin açık bir şekilde tanımlanmaması 
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• Tepe yönetiminin sistemi sahiplenmemesi 

• Entegreden sorumlu proje yönetiminin yetersizlikleri  

• Örgütte değişim kararlılığının olmaması 

• Geniş bir entegre ekibinin seçilmemesi  

• Veri kalitesi ve doğruluğunun sağlanamaması 

•  Yetersiz eğitim ve uygulama çalışması  

• Performans ölçümlerinin, örgütsel değişim uygulamalarına adapte edilememesi  

• Çoklu departman konularının verimli bir şekilde çözülememesi 

• Teknik zorluklar 

 Spathis ve  Constantinides(2003:680) ise çalışmalarında  ERP sistemlerinin entegrasyonunda 

yaşanan sorunları aşağıdaki başlıklarda toplamaya çalışmışlardır: 

• ERP sistemlerinde entegre süreçlerinin gecikmesi 

• Değişime çalışanların direnci 

• Önceki uygulamalarda yer alan data aktarım zorluğu  

• ERP çevresinde personel eğitimi 

• ERP sistemlerinde yaşanan fiyat yüksekliği 

• ERP sitemlerinde, uygulama adaptasyonlarının zorluğu 

• ERP sistemlerinin kurulum ve satın alma maliyetlerinin yüksekliği 

• Yeni sistemlerin kullanım zorluğu 

• Eski sistemlerde yer alan uygulamaların ERP sistemlerine entegrasyon zorluğu  

• Yeniden yapılanmada personelde yaşanan zorluklar 

• Danışma firmalarında yaşanan kırılmalar 

• Sistem güvenliği 

• Artan hatalar 

• Yönetim ekibinde kırılmalar 

 ERP yazılımlarının önceki sayfalarda yazılmış olan entegre problemlerine ilişkin çoğu yazar 

(Saçıkara(2006:67), Ross ve Vitale(2000:240), Weston (2001:75)) benzer tespitleri yapmışlardır.  

Entegre faaliyetlerinin zaman alması ya da başarısız sonuçlanma, değişime direnç, düşük performans, 

mevcut bütçeyi aşan lisans maliyetleri, firmalarda oluşan olumsuz hava , ERP sistemlerinin entegre 

sürecindeki yaşanılan olumsuz süreçleri yansıtmaktadır. Konuyu daha çok insan kaynakları ve örgüt 
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kültürleri gibi farklı açılardan ele alan Lui ve Chan (2008:172) çalışmalarında entegre sorunlarını tabloda 

yer aldığı şekilde sıralamışlardır.  

• Tepe yönetim desteğinin azalması 

• Gerçekçi olmayan nesnel proje  

• Hatalı ERP stratejisi  

• Uygun olmayan yazılım ve donanım mimarisi 

• Entegrasyon süresince işletme süreçlerinin ve gerekliliklerinin değişmesi  

• Özel gerekliliklerin düzenlenmesinin zorluğu  

• İç kaynakların sıkıştırılmış tahsisi   

• Yüksek ücret ve proje gecikmeleri  

• Entegrasyonda tüketilen zaman 

• ERP tedarikçilerin yetersiz desteği  

• Proje yönetiminin eksikliği 

• Takım arasında görev çatışması  

• Kültürel çatışma 

• Proje organizasyonda bürokrasi 

• Kaliteli eleman eksikliği ve uygun olmayan takım oluşumu   

• Personelin öğrenme becerisi ve süresinde yanlış tahmin 

• Negatif kullanıcı kişiliği  

• Kullanıcı kılavuzunun eksikliği  

• Faydalı olmayan bilgi politikaları  

• Data göçü 

• Teknik personelde bilgi eksikliği  

• Teknoloji tabanlı problemler  

Herhangi bir işletmenin teknolojik alt yapısının değişimi ve entegrasyonunda üst yönetimin bu 

sorunları iyi bilmesi ve yönetmesi gerekmektedir. Entegre sorunlarına baktığımızda; birlikte çalışma 

becerisi, nitelikli kişilik, psikolojik yeterlilik gibi insan kaynaklı sorunların teknolojik engellerden daha 

fazla öne çıktığı gözükmektedir.  

Teknoloji bileşenlerinin etkili ve verimli şekilde kullanılmasında en önemli rol eğitilmiş olan insan 

kaynağına düşmektedir. Bilgi teknolojileri elemanları, rekabeti tetiklemeye destek olmalı ve departmanlar 

arası koordinasyon problemlerini çözebilmelidir (Powell –Dent-Micallef, 1997:377) 
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6.5. E-ticaret Sistemlerinde ERP Kullanımı 

E-ticaret işletmeleri,  yönetim, satış ve  lojistik(TZY, Depo, Kargo)  birimlerinden oluşan yapılardır. 

Yönetim binası , web satış mağazası  ve lojistik operasyon merkezlerinin farklı yerleşke ve ortamlarda 

bulunduğu sektörde, tüm faaliyetlerin eş zamanlı ve doğru bir şekilde yürütülmesi firmalar için beklenen 

süreçlerdir.  Lojistik tarafta (depolama, paketleme  ve kargolama) hizmet alımı yapan firmaların yanı sıra 

depoları lojistik  merkezi ve yönetim  binası olarak kullanan firma örnekleri de mevcuttur. Farklı iş 

modellerine sahip E-ticaret firmalarının tüm faaliyetlerini, ağ sistemleri üzerinden senkron bir şekilde 

yönetmeyi sağlayan ERP sistemleri, tüm paydaşlara dönük özelleştirilmiş ekran ara yüzlerinden anlık veri 

paylaşımı sağlayarak sürecin hatasız bir şekilde tamamlanmasını hedefler. Sistemi oluşturan tüm unsurlar 

(tedarikçiler, bankalar, müşteriler, kargolar, yöneticiler, depocular, müşteri ilişkileri ve insan kaynakları 

vb.gibi)  ortak veri tabanı üzerinden hareket ederler  

Yapılan teknolojik yatırımlar, e-ticaret firmalarının fonksiyonel özelliklerini arttırmakta ve 

geliştirmektedir (Weston,2001:75). 

E-ticaret sektörünün iş akışını sağlayan tüm birimlerden,  ERP veri tabanına, gerçek zamanlı ve 

hatasız veri akışı, e-ticaret işletmeleri için beklenilen bir durumdur. . Makalesinde Klaus (2000:149) 

perakende bilgi sistemlerinin işleyişini şekil 8 de ki gibi çizgilerle anlatmaya çalışmıştır.  
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Şekil 8. Perakende Bilgi Sistemi 

Kaynak:Klaus (Rteail  Information  System,2000:149) 

Farklı birimler ve süreçlerden oluşmuş perakende bilgi sisteminin karmaşık ve çok boyutlu bir yapısı 

vardır. E-ticaret sektörü yada benzer işleyiş yapısı içinde olan firmalar, ERP sistemlerinin entegrasyon 

çerçevesinin, tüm süreçleri kapsayacak şekilde olmasını hedeflemektedir. Perakende bilgi sistemi bir dizi 

süreçten oluşmuştur. Görselde yer alan perakende bilgi sisteminin, hızlı ve eksiksiz bir şekilde 

yürütülebilmesi için, perakende firmaları ERP gibi gelişmiş sistemleri tercih etme yoluna gitmişlerdir.  
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7.ERP YAZILIMLARININ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE KULLANIMI  

TZY’de; iş süreçlerini kolaylaştıran ve hızlandıran farklı birçok yazılım ürünü geliştirilmiştir. 

Geliştirilen bu yazılımlar arasında en gelişmiş olan ERP teknolojileridir.  Entegre yazılım panelleri 

üzerinden paydaşlar arasındaki bilgi ve veri aktarımları sağlanarak süreçlerin etkin ve eksiksiz bir şekilde 

yürütülmesi sağlanmış olur. Endüstri 4.0 akımlarının getirdiği; gelişmiş ağ sistemleri, sensörler, nesnelerin 

interneti, bulut teknolojileri ve yapay zeka araçları, TZY’nin hatasız bir şekilde yönetilmesini sağlayan yeni 

nesil teknolojilerdir.  

Bilgi entegrasyonu, TZY’nin bütünleştirilmesinin temelini oluşturur ve tedarik ile talep arasındaki 

süreçlerin hızlı ve hatasız bir şekilde yürütülmesini sağlar. Tümleşik sistemler hızlı tepki verme esnekliği 

sağlayarak ürün tedarikinde firmaların iş süreçlerini kısaltır. İş süreçlerindeki verimlilik, firma maliyetlerine 

katma değer yaratır.  

Başarılı bir TZY için, uçtan uca gerçekleşen temel anahtar aktivitelerin; satın alma, üretim-planlama, 

sipariş süreçleri, depo yönetimi, lojistik, taşımacılık ve müşteri ilişkilerinin  ERP sistemleri üzerinden 

yönetilmesidir  (Demir,2006:180). 

E-ticaretin sipariş sonrası iş süreçleri; iç operasyon yönetimi, tedarikçiler, müşteriler ve kuryeleri de 

içine alan paydaşlardan oluşmuştur. Yaygın bir paydaş ağından oluşan e-ticaret sektörü, paydaşlara ait 

süreçleri başarılı bir şekilde yönetebilmesi için tüm paydaşların aynı platformda entegre edilip, istenilen 

bilgi akışının düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlayan ERP yazılımları gibi entegre projeler gerektirir. 

ERP sistemlerine entegre edilmiş akıllı yazılım araçları, e-ticaret sisteminin karmaşık ürün kategorisi, 

müşteri ve lojistik hizmetleri servisini sağlayarak TZY sisteminin başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlamış 

olur.   

8. ERP YAZILIMLARININ LOJİSTİK YÖNETİMİNDE KULLANIMI 

E-ticaret sektöründeki gelişmeler lojistik alanında fiziksel ve teknolojik yatırımları zorunlu kılmıştır. 

Müşteri sayısı ve talepteki artış, ürün çeşitliliği, malzeme ve bilgi akışındaki yoğunluklar lojistik tarafta 

planlanıp çözülmesi gereken süreçlerdir. ERP sistemleri; lojistik tarafta malzeme ve bilgi akış kontrolünü 

sağlayarak operasyon faaliyetlerini etkin ve verimli kılmıştır. Bilgi akışının kontrolü ve yönetimi lojistik 

faaliyetlere doğruluk, zaman ve hız kazandırmıştır.   

Temel faaliyetleri taşıma ve depolama olan lojistik yönetimi;  ekonomik ve sektörel gelişmeler 

çerçevesinde faaliyet alanlarını genişletmiştir. Farklı sektörlerden gelen taleplere yönelik hizmet geliştiren 

lojistik yönetimi; satın alma, dağıtım, stok yönetimi, sipariş yönetimi, paketleme, parça ve hizmet desteği, 
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üretim çizelgeleme, iade ürünler, talep tahmini, atıkların geri kazanımı ve imha edilmesi hatta müşteri 

hizmetlerini de içine alarak genişlemiştir (Eryürük 2010:16). 

ERP teknoloji sistemleri, alanında birçok ihtiyaca cevap veren etkin yazılım paketleridir. Örneğin 

depo yönetim ve taşımacılık sistemleri; tanımlama, standartlaştırma ve operasyonel süreçlerini dünya 

seviyesinde otomatikleştirmeyi hedefleyen sistemlerdir (Harper,2010:6).       

Lojistik Bilgi Sistemleri, tedarik zinciri üzerinde yer alan şirketlerin,  planlama ve operasyonel 

ihtiyaçlarını karşılayan, şirket içinde veya dışında farklı sistemler ile entegrasyon içinde çalışabilen yazılım 

sistemleridir (Ertek ve Aba,2013:3). 

Şekil 9. E-Lojistik Temel Bilgi Akışı ve Sistem Bileşenleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Hompel  ve Schmidt – Warehouse Management -2014:11. Çev: Tanyaş ve Düzgün  

  Yazılım ve donanım teknolojilerinin lojistik tarafta kullanımı, lojistik firmalara hem 

verimlilik açısından hem de bu tecrübeleri olmayan E-ticaret firmalarının işlemlerini yürütmede önemli 

avantajlar sağlar. Şekil 9 ‘a göre aynı süreçte yer alan ERP , Depo yönetimi -WMS (Warehouse 

Management System)- ve Bakım yönetim sistemi –MMS (Maintance Management Systems) teknolojileri 

lojistik süreçlerin hızlı ve doğru bir şekilde yürütülmesinin yanında , sistemin bir bütünlük içinde 
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izlenilmesini sağlar. Şekil; müşteri siparişi ile başlayan sürecin teslimata kadar hangi teknolojik 

sistemlerden geçtiği süreçleri anlatmaktadır.  

  Lojistik ve operasyonel yönetimde daha kaliteli bir hizmet vermeyi düşünen e-ticaret 

firmaları, ERP sistemlerine bağlı depo yönetim teknolojileri ve araçları kullanarak süreci doğru ve hızlı bir 

şekilde yönetmeyi hedeflemişlerdir. El terminalleri ve bilgisayarlarla yapılan, ürün kabul, etiketleme, kalite 

kontrol, kategorik yerleştirme, sipariş karşılama ve sevkiyat gibi tüm bu süreçler, ERP sistemlerinin ortak 

veri tabanı paylaşımları üzerinden gerçekleşmektedir. ERP sistemleri. tüm bu işlemlerin sonunda sipariş 

sevkiyatı için  kargo numarası ya da sipariş etiketi döküm bilgilerini kargo sistemlerine aktararak sürecin 

devamını sağlar. Kargo yazılımları ile entegre çalışan ERP sistemleri, sipariş takip ve kontrol bilgilerini, 

müşterilerin kendi ara yüzünde görmesini sağlayarak veri paylaşımını sağlamış olur. E-ticaret sistemine üye 

olmayan müşterilerin, sipariş sırasında vermiş olduğu cep telefon  ve e-posta adresine ERP sistemi 

tarafından gerekli bilgilendirmeler otomatik olarak aktarılır.  

ERP sistemleri lojistik faaliyetlerin her aşamasında, sisteme entegre  edilmiş tüm yazılım ve donanım 

araçları ile anlık bilgi alış verişi yaparak, müşterinin başarılı bir alış veriş süreci yaşamasına katkıda bulunur. 

Lojistik faaliyetlere ilişkin veri tabanında kayıtlı olan; ücretlendirme, ürün iade, paketleme süreci, sipariş 

onayı, kargoya verildi bilgisi, sipariş teslimi, iade onayı, ücret iadesi gibi tüm bilgilerin her aşaması ERP 

tarafından müşterilere iletilerek bilgilendirilmiş olur.  

Şekil 10. Lojistik Faaliyetlerinde Müşteri Bilgilendirme 

   Trendyol Siparişinizin Ücret İadesi gerçekleştirildi 

   Trendyol İadeniz Onaylandı 

   US Polo Assan Müşteri Memnuniyeti Anketi 

   US Polo Assan E!’019000 Faturanız 

   Trendyol Siparişinizi teslim ettik 

   US Polo Assan Siparişinizi teslim ettik 

   US Polo Assan Siparişiniz Onaylandı 

 Kaynak : https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox (Erişim Tarihi :04.03.2019) 

  Lojistik yönetim sistemlerinin, takip ve izleme kolaylıklarının yanı sıra teslimat güvenliği 

maliyetlerin düşmesi, teslimat sürelerinde esnekliğin azalması, sipariş karşılama hızının artması, sipariş 

hatasının azalması, envanter doğruluğunun artması, gereksiz stok tutulmasının engellenmesi, iş gücü 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox
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maliyetlerinin azalması, pazarlama ve finansal performansın artmasına olumlu yönde katkıları olmuştur 

(Çağlar,2014:45). 

9. E-TİCARET SEKTÖRÜNDE DEPO YÖNETİM SÜREÇLERİ 

E-ticaret sektöründe müşteri siparişleri rastsal özellikler taşır. Yüz binlerce siparişin aralıklı 

zamanlarda rastgele olarak alındığı ve sevkiyata hazırlandığı hizmet odaklı bir sektördür. Bu yüzden e-

ticaret sektöründe mevcut depoların tasarım ve dizaynı, e-ticaret ölçeklerini (yoğunluk, çeşitlilik, hız, doğru 

sevkiyat)  karşılayacak şekilde tasarlanmalı ve dizayn edilmelidir (Koster vd.,2017:6327). 

 Depo yönetim süreçlerindeki optimizasyon ve verimlilik, e-ticaret firmalarının hizmet kalitesi ve 

müşteri memnuniyetini doğrudan etkileyen faktörlerdir. Müşteri odaklı faaliyetlerde hizmet kalitesine katkı 

sunan depolar, siparişlerin tedarik edilip teslim edilmesi hizmetlerinde sigorta özelliği taşırlar. Depo 

kaynağına sahip E-ticaret firmaları,  hem satıcı hemde tedarikçi rolüne sahiptir. Ürün ve hizmet çeşitliliğinin 

yanı sıra sipariş, üretim ve tedarikten kaynaklı gereklilikler, E-ticarette depo yatırımlarının önemini ortaya 

koymuştur. Tedarik süresini kısaltan depolar; bazı firmalarda yönetim binası görevi görürler.  

Depo yönetimi süreçleri, hemen hemen tüm sektörlerde benzer faaliyet ve fonksiyonlara sahip 

olmasına rağmen, e-ticaret sektörü için; sipariş yoğunluğu, ürün çeşitliliği, ebat farklılıkları, paketleme ve 

kargolama süreçlerinin yer aldığı karmaşık ve hız gerektiren süreçler içerir. E-ticaret ile ilgili, depo 

süreçlerinin daha iyi anlaşılması için Hepsiburada firmasının depoda gerçekleşen tüm operasyonel süreçleri 

aşağıdaki linkte aktarılmaya çalışılmıştır. https://www.youtube.com/watch?v=DtF1GMxybhc  (Erişim 

Tarihi :30:12:2019) 

E-ticaret depo operasyonları, fonksiyonları veya süreçleri aşağıdaki başlıklarda sıralanmıştır (Hompel 

ve Schmidt,2014:20) (Çancı ve Erdal,2013:101).  

• Mal Kabul İşlemleri  

• Kalite Kontrol -Yerleştirme ya da istifleme 

• Sipariş Toplama 

• Ambalajlama 

• Sevkiyat  

. Depo’ya yerleştirilecek olan ürünlerin, optimize yerleşimi ve sonrasında hızlı bir şekilde 

toplanmasına yönelik bir çok algoritmik (Cecconi vd.,2012:135), (Berg ve Zijm,199:520), (Chan ve 

Chan,2011:2688)   çalışma yapılmıştır.  

https://www.youtube.com/watch?v=DtF1GMxybhc
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Hompel ve Schmisdt (2014:28) yerleştirme yöntemlerini; “statik depolama, rassal depolama, 

bölgesel, çapraz dağıtım, kümeleme, en kısa yol ve ön depolama” başlıkları altında toplamıştır. Toplama 

yöntemlerini ise ; FİFO, LIFO, miktar uyarlama, tam olmayan birim yük, en kısa yol, en az koridor, tur 

bazlı, zaman bazlı, ileri depolama”  olarak  açıklamıştır.  

Toplama performansını yükseltmek ve toplayıcı hatalarını azaltmak için doğru bilgi akışı çok 

önemlidir. Hatalı toplama süreci, müşteri memnuniyetsizliğinin yanında, e-ticaret firmaları için oldukça 

maliyet getirici ve iş devri yaratan süreçlerdir. Bunu azaltmak için, ürünlere yönelik anahtar veri tanımlama 

yapılarak, sürecin hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.  

Depo sistemlerinde yer alan tüm bileşenlerin tanımlanarak veri alanlarına aktarılması zor bir işlemdir. 

E-ticaret firmaları tedarik edemeyeceği ürünleri, tedarikçilere ya da pazaryerleri üyelerine yönlendirdiğinde, 

sipariş tamamlama süreçleri karmaşık bir hal alır. Firmalar, karmaşıklığı önlemek adına, birlikte çalıştığı 

tedarikçilerde tüm ürünler için ortak veri tanımlaması yaparak sürecin doğru bir şekilde işlemesini 

sağlamaya çalışırlar. Ortak veri tanımlaması, sürecin düzgün işlemesi ve hizmet hatası yaşanmamasında 

anahtar bir rol üstlenir.  

9.1. Depo İçi Operasyonel Yönetim 

Operasyonel yönetim; ürün veya hizmet yaratmada süreç ve sistemlerin yürütülmesidir. Kapasite 

planlama, depo yönetimi, kalite sağlama, çalışanların motivasyonu, tesis yerlerine karar verme ve daha 

fazlasını kapsayan bir yönetimdir (Stevenson,2015:4).  

E-ticaret firmalarında. sevkiyat işlemlerinin büyük bir oranı depolardan gerçekleşir. Sevkiyatlar belli 

bir operasyon yönetimi ve program çerçevesinde yürütülür. Hizmet ve ürün yaratmadan sorumlu operasyon 

yönetimi; planlama, koordinasyon ve kontrol unsurlarını içerir. Çalışma şekli ve kaynakların paylaşıldığı, 

tesisler, teçhizatlar ve çalışanlarında yer aldığı süreçlerin gerçekleşmesini sağlar. Ayrıca ürün ve hizmet 

dizaynı, hayati süreçlerin yürütülmesine katkıda bulunur.  

Elektronik ticaret ile uğraşan depo sahibi firmaların ayırt edici bir avantaja sahipliği söz konudur. 

Ayırt edici avantajda; operasyon yetenekleri, kaynaklar ve operasyon kapasitesine sahip örgütler, benzer 

çevrenin içinde yer alan örgütlerden rekabet edebilirlik olarak daha iyi bir yerde bulunur  (Snow ve 

Lawrence,1980:317).   

Operasyon yönetimi ile ilgili makalesinde Silveria (2003:210), “Firmalara sağladığı ayırt edici 

rekabet avantajlarının yanı sıra; daha iyi bir ürün, kaliteli hizmet, başarı ve yüksek performanslar 

sağladığını” söylemiştir. Ayrıcalıklı avantajlara; pazar genişlemesi, veri analizi, sevkiyat becerisi ve depo 

yönetimi gibi birçok örneği sayabiliriz.  
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10. DEPO TEKNOLOJİ YAZILIMLARI VE MODÜLLERİ  

Yazılım edinme süreçleri tüm sektörlerde olduğu gibi E-ticaret firmaları içinde önemli bir sorun teşkil 

etmektedir. TZY süreçleri için hazırlanmış olan hazır paket programlar ; lojistik süreçler, depo yönetimi, 

müşteri ilişkileri gibi modülleri kapsayan genel programlardır. Hazır yazılım paketleri; ERP sistemlerine 

dışardan entegre edilerek işletmenin gerek duyduğu verilerin aktarıldığı hazır programlardır. Tümleşik ERP 

sistemleri ise TZY modüllerini de kapsayan entegre yazılımlardır. Birçok firma çözüm için karmaşık 

yapıdaki bu yazılımları kullanarak iş süreçlerini yönetmeye çalışmaktadırlar. Hazır TZY yazılımları veya 

ERP sistemleri genel özelliklere göre hazırlanmış olan paketlerdir. Çoğu gelişmiş yazılım programları, e-

ticaret firmalarının işleyiş süreçlerine uymadığı için kendi ürettikleri veya hazırlattığı yazılımlar üzerinden 

firma süreçlerini yürütmektedirler.  

Depo yönetiminde, aşağıdakine benzer yazılım programları kullanılarak işletme süreçlerinin sağlıklı 

ve hatasız bir şekilde yürütülmesi amaçlanır.  

Şekil 11. Lojistik Yönetimi Yazılım Modülü 

 

Kaynak: https://www.giz.com.tr/erp.html (Erişim Tarihi: 05.05.2020)  

Şekil 12. Sipariş Yönetim Ara Yüzü 

 

Kaynak: https://www.giz.com.tr/erp.html (Erişim Tarihi: 05.05.2020)  

Tüm TZY yazılım modüllerinin hedefinde; ürün, müşteri, tedarikçi ve stok hareketleri ile ilgili 

bilgilerin izlenmesi ve raporlanması vardır.  TZY yazılımlarının veri yönetimine ilişkin bakış noktası iki 

grupta değerlendirilmektedir. Bunlar; işlemsel ve analitik yazılım uygulamalarıdır. İşlemsel kısımda; 

geçmişten bugüne, tedarik ağ operasyonlarındaki ham verilerin işlenmesine ve iletilmesine ilişkin 

edinimlerin ayarlanması sağlanır. Analitik yazılım uygulamalarında ise TZY’de  veri tabanına dayalı  karar 

https://www.giz.com.tr/erp.html
https://www.giz.com.tr/erp.html
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modellerinin değerlendirilmesi ve dağıtılması için uygulama geliştirme kısımları ele alınır. Ele alınan 

konuları Shapiro(2002:7)  şu şekilde özetlemiştir: 

• Zaman diliminde; geçmiş, bugün (bilgi akışı) ve gelecek (analiz) olarak ele 

alınmaktadır.  

• Amaç; bilgi geçişleri ve tahminlerin raporlanması,  analitik olarak karar verme. 

• İşletme gözleminde; yakın olarak; bilgi geçişleri ve hiyerarşi, uzak olarak; analitik  

• Ham verilerin dönüştürülmesi ve analiz edilmesi 

• Gerçek zamanlı bilgi akışı ve gerçek zamanlı komut isteklerinde; sorgular için tepki 

zamanı 

• İşletme süreçlerine entegrede; yeniden yapılanma, gereksiz uygulamaları kaldırma 

ve karar süreçlerini geliştirme   

TZY yazılımları içerisinde yer alan depo modülleri ya da sistemleri diğer yazılım çözümlerine 

oldukça benzerdir. Depo yazılımlarının başlangıçtaki işlevi; depo içindeki malzemeleri depolamak ve 

hareketlerinin kontrolünü sağlamaktır. Fakat depo yönetim sistemlerinin ilgili rolü genişlemiştir. Üretim, 

lojistik yönetimi, sipariş yönetimi ve envanter hesaplarının tamamlanması gibi süreçleri de içine alarak daha 

fonksiyonel bir hal almıştır. Depo yönetim sistemlerinin fonksiyonları artmasına rağmen çekirdek görevi 

değişmemiştir. Operasyon ve süreçlerle ilgili akışlarda; ürünlerin depolanması ve hareketlerinin kontrolü 

temel görevi oluşturur.  

11. ERP VE DEPO YAZILIM TEKNOLOJİLERİNİN İŞLETME ÜZERİNE ETKİLERİ    

Depo ve depo yönetimi, üretimi aşan taleplerde, müşterilerin alış veriş yapmasını tedarik eden 

kaynaklardır. Müşterilere hizmet sunmanın yanı sıra, işletmenin yeni pazarlara girmesini ve büyümesini 

sağlayarak, pazarlama faaliyetlerine yardım eder  (Harper,2010:6).  

ERP teknolojileri, TZY’nin lojistik faaliyetlerinin izlenip kontrol edilmesini sağlayarak, verimlilik ve 

maliyetlere dönük performans ölçümlerinin yapılmasını sağlar. İşletmenin depolarında ve tedarikçide yer 

alan ürün stoklarını stratejik olarak planlar ve yönetilmesine yardımcı olur. ERP yazılımları; detaylı 

raporlama özellikleri ile firmaların envanter ve lojistik taraflarını tamamlamaya çalışan teknolojik 

yazılımlardır.  

ERP gibi en yeni bilgi sistemlerinin TZY ‘nde uygulanması, işletmelere kapasite planlama yeteneği 

ve müşteriler için ürün tedarik süreçlerinin yönetilmesini sağlar. Bunların yanı sıra insan kaynaklarının gün 

temelli çalışma planları sistemde tanıtılarak, depolarda alternatif hizmet planları geliştirilir. Müşteri 
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hizmetlerinde ulaşım ve dağıtımda neler olup bittiğine görünürlük kazandırılarak, depo yönetim sistemleri 

gün içinde değişen talep bilgilerine göre işlemlerin yürütülmesine devam eder (Harper,2010:7). 

ERP ve depo yazılımları üzerinde yer alan geliştirici araçlar; ölçüm sonuçlarının, somut ve anlaşılır 

hale getirilmesi ve karar vericilere destek sağlamaları açısından önemli katkılar sunar. Rekabet seviyesinin 

yüksek olduğu e-ticaret gibi sektörlerde, analiz araçları, özet tablo ve grafik oluşturucular işletme yatırımları 

ve karar alma süreçlerinde işletme yönetimi için olumlu avantajlar yaratmaktadır.  

Ürün çevrim sürelerinin izlenmesi, stok birimlerinin maliyetleri gibi değişkenler depo yazılımları 

üzerinden takip edilip, ERP sistemleriyle veri alış verişi sağlanarak, ortak veri tabanı üzerinden anlık veri 

paylaşımlarının yapılması sağlanmış olur. Veri kaydı takibi üzerinden istenilen stratejik raporlar 

hazırlanarak; stok optimizasyonu, depo tesislerinin gerekliliği gibi konularda analizler yapılarak işletmenin 

stratejik kararlarına destek verilmiş olunur. 

  Depo yazılım teknolojileri, stok ve envanter hareketlerinin kontrolünü daha üst seviyelere taşıyarak, 

depo içerisinde başlayan lojistik süreçlerin (mal kabul, sevkiyat ve teslim süreçleri ) iyileşmesine destek 

olup, müşteri ilişkileri yönetimi ve memnuniyetinin sağlanmasına kadar olan tüm süreçlerde önemli bir rol 

oynar. ERP yazılımlarıyla entegre çalışan depo yazılımları; ortak veri tabanı üzerinden kaynakların 

yönetilmesi ve planlanmasını sağlayarak işletme lojistik maliyetlerinde çeyrek oranda kar sağlar. Farklı 

depolama teknikleri ile farklı kategorideki ürünleri ilgili sektörlerin taleplerine göre istifleyerek, karmaşık 

süreçlerin ve verilerin yönetilmesini sağlayan depo teknolojileri, verilerin ayrıştırılıp ya da birleştirip bir 

arada okutulabilmesini sağlayabilen özelliklere sahip teknolojilerdir.  

ERP sistemleri, depo yönetim sistemlerine, malzemenin nerden, ne zaman alınacağı, gönderi ve takip 

bilgilerinin de yer aldığı talimatları, kargo numarası ile birlikte aktarır. Depo yönetim sistemine düşen 

siparişler, verilen talimatlar doğrultusunda hazırlanıp sevkiyat işlemi tamamlanarak sisteme işlenir ve 

yapılan işlemlere yönelik gerekli veriler, depo sistemleri üzerinden ERP’ye gönderilir. ERP sistemi de 

sevkiyat sonrası stok, muhasebe ve müşteri geri bildirim ilişkilerini yöneterek hizmetin ilk adımını 

tamamlamış olur 

Teknolojik gelişmelerin getirdiği yenilikler doğrultusunda, yeni depo otomasyon sistemleri, 

operasyonel esnekliğin artmasına yardım edebilmekte ve giderek büyüyen müşteri beklenti ihtiyacını 

karşılayabilmektedir. E-ticaret depo operasyonları, iade ürünlerdeki büyük oranlar ve müşteri taleplerindeki 

hacimlerde yer alan büyük dalgalanmalarla başa çıkabilmektedir. Bundan dolayı geleneksel depo 

otomasyonları, E-ticaret sektörü için uygun değildir (Koster,2017:6329). 
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ERP teknolojileri ile entegre çalışan depo ve TZY modülleri, en az maliyetle, doğru ürün, doğru 

zaman, doğru üretim ve doğru yer parametrelerini sağlayarak E-ticaret örgütlerinin hizmet süreçlerinin 

hatasız bir şekilde yürütülmesini sağlayan teknolojik araçlardır.  

12. DEPO TEKNOLOJİLERİNDE ENTEGRE SORUNLARI   

Koordinasyon, entegrasyon ve iletişim akışlarının kritik bir rol oynadığı E-ticaret sektöründe, bu 

akışların etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayan ERP ve depo teknolojilerinin entegresinde teknik ve 

yönetimsel olarak birçok zorluk yaşanabilmektedir  

Ağ karmaşıklığı; birimler arası iletişimde, doğru ve zamanında bilgi transferi aktarımını son derece 

zorlaştırmaktadır (Harper,2010:6). Bilgi kaynaklarının kurulması ve entegre edilmesi, coğrafi olarak 

yayılmış iş birimleri ve bunların optimizayonunun sağlanması, işletmeler için entegrasyon sürecinde 

yaşanabilecek sorunlardır.  

Depo yönetim sistemi (WMS) içindeki ayrıntılı kurulum ve çalıştırma, yazılım sağlayıcılarına göre 

farklılık gösterebilir. Temel işleyiş; nerede stoklanacağını, nereden alınacağını belirlemek için madde, 

konum, miktar, ölçü birimi ve sipariş bilgilerinin birleşik şekilde kullanılmasıdır (Helo ve Szekely,2005:8). 

ERP ve depo yönetim teknolojilerinin doğru tasarlanıp işletilmesi E-ticaret girişimci firmasının 

yapması gereken en temel işlerinden biridir. Rekabet sisteminde bu sistemlerin getireceği avantajlar 

firmaların temel yeteneklerine katkı da sağlayarak sektörde kesim genişliği ve gelir paylarında artış 

sağlamasına neden olacaktır.  

E-ticaret sektöründe, işletme fonksiyonlarını yürüten kurumsal yazılımlar ve bu yazılımlara entegre 

olarak çalışan depo yazılımları ve web platformlarının adoptasyonu ve entegresinde yaşanılan problemleri 

Rashid (2001:68), “Teknolojik, örgütsel, çevresel ve bireysel faktörler olarak” aktarmaya çalışmıştır. 

Gerçekten de merkezden farklı alanlarda yer alan depo ve benzeri yerlerin merkezi yönetim birimine 

entegrasyon çalışmalarında belirgin bir entegrasyon nedenini net olarak belirtmek zordur. Kendi içinde 

farklı parametreler, sorunun nedeni olacağı gibi basit gibi görünen her bir sorun değişkeni kendi içinde aynı 

zorlayıcı veya eşit güce sahip olarak görünebilir. Entegre sorunu bir yerde etiket iken diğer tarafta merkez 

birime bağlanamama sorunu olabilmektedir.   

Entegre sorunlarının başlık çeşitliliğini anlatan başka bir makalede Pant ve Ravichandran(2001: 95) 

“planlayıcıların teknolojik mimari kararlarının; yazılım, donanım ve ağ yapısı gibi konuları içerdiğini ayrıca 

yapılacak olan çalışmaların her türlü problemi karşılama noktasında önemini” anlatmaya çalışmışlardır.  
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Yeni bir depo kurma aşamasında; aşağıda belirtilmiş olan entegre sorunları ve problemleri, dikkate 

alınması gereken konuların başında gelmektedir (Görçün ve Görçün,2019: 148):    

  Lokasyonun Hazırlanması: Fiziksel ortamda yer alan data hatlarının hazırlanması, Access Point 

(Sinyal yakalama ve güçlendirerek aktarma) cihazlarının yerleşim planı, lokasyonun servis sağlayıcıları ile 

bağlantı desteği fizibilitesi  

• Fiber alt yapı kontrolü 

• Radio link erişimi 

• VDSL, ADSL bağlantı tipi desteği, 

• MPLS’nin  VPN hizmet Desteği verebilmesi 

• Harici bir cihaza VPN kurma seçeneği 

• Bağlantı şekillerinin  belirlenmesi 

• Yedek bağlantı alternatifleri (ADSL, 3G, VDSL vb. gibi). 

Karşılaşılan Zorluklar :  Depo yerine ait servis sağlayıcı, bağlantı desteğini sağlayamayabilir. Fiber 

alt yapı yoksa, alternatif bağlantı tiplerinin değerlendirilmesi yapılmalıdır. Yedek bağlantı en az 2 katmanlı, 

mümkünse 3 katmanlı %100 kesintisizlik hesaplanarak kurgulanmalıdır. 

Teknolojik ihtiyaçların belirlenmesi : Depo yerinde; server , switch, router, firewall, modem, 

access point, el terminali, bilgisayar ve yazıcı türü cihaz ihtiyaçlarının belirlenerek tedarikçi, distribütör 

seviyesinde tekliflerin toplanması, pazarlık sürecinin tamamlanarak ürünlerin tedarik edilmesinin, siparişi 

takiben 4 – 6 hafta süreceği hesaplanarak hareket edilmesi gerekir.  

Karşılaşılan Zorluklar: Kurumsal platformda, cihazların 7/24 çalışacağı düşünülerek markalı 

ürünler kullanma gereksinimi doğmaktadır. Tedarikçi ve distribütör seviyesinde iletişim kurarak, depoda 

kullanılacak cihazların  marka ve modellerinden taviz vermeden minimize etme zorunluğu bulunmaktadır. 

Cihaz donanım ve yazılımlarının kurulması : Sunucu tipi cihazlar kurulacaksa, cihaz montajları, 

kabin yerleşimleri, network sonlandırmaları, sunucu sanallaştırmaları,  switch, router, firewall ve acces 

point yapılandırmaları, kullanıcı bilgisayarları ,yazıcılar ve terminal cinsi donanımların hazır hale 

getirilmesi gerekir. 

Karşılaşılan Zorluklar: Kullanılacak donanım ve yazılım uyumluluğunun doğru olarak seçilmesi 

(sunucu performansı için; sunucuya uygun işlemci, ram ve bellek), sunucu yapılandırmalarının doğru olarak 

kurgulanması, sanal sunucu üzerine rollerin yapılandırılması, yazılım kurulumları ve parametrelerinin 

düzenlenmesi. Firewall, switch router gibi cihaz bağlantılarının birbiri ile doğru iletişim kurmasının 

sağlanması ve cihaza ait güvenlik, sunucu ve son kullanıcı kurallarının doğru bir şekilde belirlenmesi.   
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Yazılım Entegresi ve Kullanıcı eğitimleri: Donanım kurulumlarının tamamlanmasını takiben 

lokasyona ait ERP, WMS, CRM ve yardımcı programların kurulumu ve kullanıcı eğitimlerinin 

tamamlanması. 

Karşılaşılan Zorluklar: Depo teknolojilerinin entegre çalışması öncesinde, deponun nasıl bir amaçla 

kullanılacağı ve bu amaçlara yönelik iş süreçlerinin belirlenmesi gerekir. Buna bağlı olarak, çalışan 

personelin süreçlere ve kullanılacak olan teknolojilere ilişkin eğitim alması sağlanır. Depo yönetim 

sisteminin, sağlıklı çalışması amacıyla, depo içerisinde bulunan bütün ürünlerin üretim tarihi, lot bilgisi ve 

raf ömrü bilgilerinin toplanması, rafların ve ürünlerin etiketlenmesi (palet ve yığma şeklinde ayrı ayrı), 

deponun FIFO, LIFO, FEFO gibi ürüne göre çıkış değerlerinin belirlenmesi gerekir. Ekipman tanımları 

(forklift,konvenyer, reactruck vs.) ve yetenekleri ölçüsünde, terminal saha cihazlarının kurulumları, 

deponun sevkiyat, mal kabul, karantina, iade, hurda gibi özel alanlarının belirlenerek  teknolojilerle birlikte 

yönetilmesi sağlanır. Ürünlerin kategorik adreslemesi belirlenmelidir. Toplama ve yerleştirme rotalarının, 

üretim ve virman değişken tanımlanması yapılarak, tüm bunların nasıl bir algoritma üzerinde çalışacağının 

analizleri planlanmalıdır. 

13. SONUÇ VE ÖNERİLER  

E-ticaret sisteminin temelini oluşturan depolar ve depo içindeki faaliyetler, ileri teknolojilerin 

getirdiği yenilik ve uygulamalarla, E-ticaret firmalarına katma değerli hizmetler üretmektedir. Milyonlarca 

online ürünün,  hızlı, hasarsız ve hatasız olarak yönetilmesini sağlayan teknolojiler, envanter doğruluğu 

sağlayarak sıfır hata payı ile E-ticaret firmalarına farklı üstünlükler katmaktadır. Bugün E-ticaret sektöründe 

öncü rolü oynayan firmalar; depo sahipliği ya da lojistik faaliyetleri doğru partnerle yönetmenin bilincinde 

olan firmalardır.  

E-ticaret sektöründe depo sahipliği bulunan E-ticaret firmaları, sektörün büyük oyuncuları arasında 

yer almaktadır. Depo sahipliği; ürün giriş ve çıkış taleplerine cevap verme kontrolünün yanı sıra, müşteri 

takibi, ürün takibi ve sonrası faaliyetler için ERP gibi tümleşik yazılım sistemlerinin işletme yapısına göre 

entegre edilme esnekliğini sağlar.  

ERP gibi tümleşik sistemler; ortak etiket basma, kargo takip sistemine destek sunma,  sipariş 

süreçlerine ilişkin müşterileri farklı kanallardan bilgilendirme, müşteri memnuniyetini ölçme, depo 

süreçlerini yönetme, satış sonrası muhasebe ve finans bilgilerini işleme, envanter kontrolü ve iade süreçleri, 

insan kaynakları ve performans yönetimi, lojistik firmaların sistemleriyle veri ve kaynak paylaşımı, çoklu 

depoları destekleme gibi çözümleriyle E-ticaret firmalarının başarısında önemli bir rol oynar. Firmaların 

işleyiş kültürüne uygun doğru bir ERP çözümü E-ticaretin başarısında önemli bir kilometre taşıdır.  
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E-ticaret sektörünün gelişimi, için özet olarak aşağıdaki önerileri sıralayabiliriz.  

• Lojistik süreçlerin doğru ve  E-ticarete göre kurgulanması 

• Sipariş işleme ve dağıtım merkezleri oluşturma  

• AR-GE birimlerinin oluşturulması 

• E-ticaret ve lojistik firmalarına fiber alt yapı ve ucuz internet desteği sağlama 

• Müşteri odaklı depo algısının oluşturulması    

• Yeni kargo firmalarının teşviki 

• E-ticaret verilerinin işlenmesinde makine öğrenmesi ve yapay zeka 

uygulamalarından yararlanma 

• İş zekası, istatistik ve analiz modellerinden yararlanma 

• Pandemi ve diğer olgular için tedarikçi ağının genişletilmesi  
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CORONAVIRUS (COVID-19) AND FINANCIAL VOLATILITY: INTEGRATION 

RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY AND CHINESE STOCK MARKET 

 

İlhan EGE 

Tugba Nur TOPALOĞLU  

Erol KOYCU  

 

 

ABSTRACT 

This study investigates volatility relationship caused by COVID-19, volatility structure and volatility 

spread between China Shanghai Composite index and Turkey BIST 100 index in the period from 31st 

October 2019 to 16th March 2020 using ARCH/GARCH models. As a result of the analysis, volatility 

clustering has been observed for China Shanghai Composite Index on 31st December 2019, 08th January 

2020, 03rd February 2020, 28th February 2020, 09th March 2020. Besides, volatility clustering is observed 

for Turkey BIST100 index on 31st December 2019, 10th January 2020, 04th March 2020, 12nd March 2020, 

and 16th March 2020. The dates when volatility clusters appeared are consistent with the date the 

coronavirus first appeared, the explanations regarding the coronavirus, the rate of coronavirus spread and 

the times when other stock markets in the world are affected by the coronavirus. Therefore, it can be said 

that coronavirus affects volatility clusters. Another result is that there is no volatility spread between the 

two indices.   

Keywords: Coronavirus, Stock Market, Volatility Structure, Volatility Modelling, Volatility Spread.  
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1. INTRODUCTION 

The coronavirus epidemic that started in China and spread to the whole world in a short time causes 

volatility in international markets and this situation could affect financial markets of countries. In the 

literature, studies are investigating the relationship between COVID-19 and stock markets, sectors, and the 

general economy. Albelescu (2020) stated that new cases reported in China and outside of China affect the 

VIX financial volatility index, while the death rate positively affects the VIX financial volatility index. In 

another study, Albelescu (2020) found that new infections reported daily have a negative impact on crude 

oil prices in the long run. McKibbin and Fernando (2020) stated in their study that the evolution of the 

coronavirus epidemic and its impact on the economy is uncertain. Goodell (2020) made suggestions for 

future studies by addressing the social and economic impacts of COVID-19. Corbet et al. (2020) researched 

the impact of COVID-19 on gold and cryptocurrencies. They found that during this period, two Chinese 

indices expose flexibility and gold prices increased. Albulescu (2020) investigated the volatility relationship 

between COVID-19 and US markets and observed that the S&P 500 increased the volatility it realized. In 

another study, Topcu and Gulal (2020) investigated the impact of COVID-19 on developing markets 

between March 10 and April 30, 2020. As a result of the research, they concluded that the impact of the 

epidemic on the markets gradually decreased.  

This study is important in revealing the effect of the ongoing coronavirus pandemic on the stock 

markets. Also, since studies investigating the relationship between the coronavirus epidemic and stock 

markets are limited, it is thought that it contributes to the literature and investors. 

This article proceeds four sections as follows; methodology, purpose-scope-data set-method of the 

study, analysis and findings and, finally, conclusion.  

2. METHODOLOGY 

This study aims to determine volatility structure and volatility spillover between the Chinese 

Shanghai Composite index and Turkey BIST100 index. For this purpose, firstly, the purpose, scope, data 

set and method of the research, afterward analysis, finding and conclusion sections are explained. 

3. PURPOSE, SCOPE, DATA SET AND METHOD OF THE STUDY 

The purpose of this study is to determine the volatility modeling between the China Shanghai 

Composite index and the Turkey BIST 100 index. The date range from 31st October 2019 to 16th March 

2020 is selected as the scope of the study. The data set of the study has been created using daily closing 
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prices and obtained from investing.com (www.investing.com). Finally, ARCH/GARCH volatility family 

has been used as a method of the study. 

Before the analysis, natural logarithmic returns are calculated as follows.; 

Rt = ln (
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
)                                                                                                                           (1) 

For the volatility estimation of the series, the following steps have been applied respectively; 

• Stationarity of series has been investigated with ADF and PP unit root tests, 

• With the Hannan-Rissanen algorithm, ARMA starting model has been determined, 

• The presence of nonlinear elements in the series has been tested by BDS linearity test, 

• Symmetrical and asymmetrical models have been tried for volatility estimation, 

• It has been investigated, whether heteroscedasticity and autocorrelation problems are solved in 

models that providing assumptions, 

• Among the models that solve heteroscedasticity and autocorrelation problems, the most appropriate 

model for estimating volatility has been chosen by taking into account the Root Mean Square Error 

(RMSE) coefficient. 

Finally, the spillover of volatility between indices has been investigated with MGARCH models. 

4. ANALYSIS AND FINDINGS 

At this stage of the study, it was first investigated whether the series was stationary. For this purpose, 

the China Shanghai Composite Index and the Turkey BIST 100 index have been examined separately. Price 

and return graphs for the China Shanghai Composite index from 31st October 2019 to 16th March 2020 is 

indicated in Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

http://www.investing.com/
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Figure 1. China Shanghai Composite Index Price and Return Graphs 
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When the price and return graphs of China Shanghai Composite index are analyzed, it can be said 

that the price graph of the index follows an increasing and decreasing trend, while the return graph fluctuated 

around a fixed average value. Unit root test results for the index are indicated in Table 1. 

Table 1. China Shanghai Composite Index Unit Root Test Results 

Constant 

Test Difference percent 
Critical 

Value 
t-statistic Prob. Decision  

ADF Level 

%1 -3.504 

-8.623 0.000 I(0) %5 -2.893 

%10 -2.584 

PP Level 

%1 -3.504 

-8.625 0.000 I(0) %5 -2.893 

%10 -2.584 

Constant 

and Trend 

ADF Level 

%1 -4.063 

-8.653 0.000 I(0) %5 -3.460 

%10 -3.156 

PP Level 

%1 -4.063 

-8.655 0.000 I(0) %5 -3.460 

%10 -3.156 

H0=Unit Root 

As can be seen in Table 1, both constant model and constant and trend model probability values are 

less than 0.05 which is the critical value. The null hypothesis has been rejected.  Therefore, it is concluded 

that the series is stationary. Information on the normal distribution, which is another assumption, is indicated 

in Figure 2. 
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Figure 2. Descriptive Statistics of China Shanghai Composite Index 
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When Figure 2 is analyzed, the negative skewness -2.300302 implies that the distribution of the 

variable has a long-left tail. The kurtosis 13.71409 means that the distribution is leptokurtic. Besides, when 

probability values related to J-B value are examined, it is observed that it is less than 0.05 which is the 

critical value. Therefore, it could be said that the return series of China Shanghai Composite index is not 

normally distributed. ARMA starting model for the return series has been determined by the Hannan-

Rissanen algorithm. The test results are indicated in Table 2. 

Table 2.  ARMA (0,0) selection for China Shanghai Composite Index 

Hannan & Rissanen, 1982, Biometrika 69 

Variables Return China  

order of differencing (d) 0 

adjusted sample range [31/10/2019 (5), 16/03/2020 (5)], T = 91 

Optimal lags p, q searched all combinations where max(p,q) <= 5 

Akaike Info Criterion p=0, q=0 

Hannan-Quinn Criterion p=0, q=0 

Schwarz Criterion p=0, q=0 

As can be seen in Table 2, ARMA (0,0) model is determined as the most appropriate model according 

to Schwarz, Akaike and Hannan-Quinn criteria. After determining the most appropriate starting model, other 

assumptions, heteroskedasticity and autocorrelation problems and whether there are linear elements in the 

series have been examined. The test results are indicated in Table 3. 
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Table 3. China Shanghai Composite Index Heteroskedasticity, Autocorrelation and Linearity Test 

ARCH-LM Heteroskedasticity Test Results 

ARMA (0,0) F Statistic F Statistic Prob. Obs. R2 R2 Prob 

Lag 1 1.225 0.271 1.235 0.266 

Lag 5 0.271 0.927 1.435 0.920 

Lag 10 0.164 0.998 1.865 0.997 

Lag 20 0.174 1.000 4.631 0.999 

Autocorrelation Test Results 

ARMA (0,0) AC PAC Q-Statistic Prob. 

Lag 1 0.047 0.047 0.207 0.649 

Lag 5 -0.013 0.005 2.738 0.740 

Lag 10 -0.127 -0.120 4.652 0.913 

Lag 20 -0.113 -0.166 12.534 0.896 

BDS Linearity Test Results 

Dimension BDS Statistic Std. Error z- Statistic Prob. 

2 0.018 0.011 1.722 0.0851 

As can be seen in Table 3, the calculated probability value for the 1st  lag value and after is realized 

above the critical value of 0.05. Therefore, it is concluded that there is no heteroscedasticity and 

autocorrelation problem in China Shanghai Composite index return series. The BDS test probability value 

for the series is greater than 0.05. It means that there are no non-linear elements in the China Shanghai 

Composite index return series. Accordingly, conditional heteroscedasticity models are not required to 

determine the volatility of the China Shanghai Composite index return series and volatility clusters could 

be observed with the ARMA model. 

After China Shanghai Composite Index volatility modeling, it is investigated whether the series were 

stationary for Turkey BIST 100 index volatility modeling. Price and return graphs for the Turkey BIST100 

index from 31st October 2019 to 16th March 2020 are indicated in Figure 3. 

Figure 3. Turkey BIST100 Index Price and Return Graphs 
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When the price and return graphs of Turkey BIST100 index are analyzed, it could be said that the 

price graph of the index follows an increasing and decreasing trend, while the return graph fluctuated around 

a fixed average value. As the return graph fluctuates around an average value, the return series could be said 

to be stationary, but this observation should be supported by unit root tests. Unit root test results for the 

Turkey BIST100 index are indicated in Table 4. 

Table 4. Turkey BIST100 Index Unit Root Test Results 

Constant 

Test Difference percent 
Critical 

Value 
t-statistic Prob. Decision  

ADF Level 

%1 -3.504 

-8.767 0.000 I(0) %5 -2.893 

%10 -2.584 

PP Level 

%1 -3.504 

-8.924 0.000 I(0) %5 -2.893 

%10 -2.584 

Constant 

and Trend 

ADF Level 

%1 -4.063 

-9.964 0.000 I(0) %5 -3.460 

%10 -3.156 

PP Level 

%1 -4.063 

-9.964 0.000 I(0) %5 -3.460 

%10 -3.156 

H0=Unit Root 

As can be seen in Table 4, both constant model and constant and trend model probability values are 

less than 0.05 which is the critical value. Therefore, the null hypothesis has been rejected. It means that the 

series is stationary. Information on the normal distribution, which is another assumption, is indicated in 

Figure 4.  

Figure 4. Descriptive Statistics of Turkey BIST100 Index 
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When Figure 4 is analyzed, it has been observed that the negative skewness and leptokurtic kurtosis 

and also when probability values related to J-B value, it is less than 0.05 which is the critical value. 
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Therefore, it is concluded that the return series of the Turkey BIST100 index is not normally distributed. 

ARMA starting model for the return series is determined by the Hannan-Rissanen algorithm. The test results 

are indicated in Table 5. 

Table 5.  ARMA (p / q) selection for Turkey BIST100 Index  

Hannan & Rissanen, 1982, Biometrika 69 

Variables Return Turkey 

order of differencing (d) 0 

adjusted sample range [31/10/2019 (5), 16/03/2020 (5)], T = 91 

Optimal lags p, q searched all combinations where max(p,q) <= 5 

Akaike Info Criterion p=0, q=0 

Hannan-Quinn Criterion p=0, q=0 

Schwarz Criterion p=0, q=0 

As can be seen in Table 5, ARMA (0,0) model is determined as the most appropriate model according 

to Schwarz, Akaike and Hannan-Quinn criteria. After determining the most appropriate starting model, other 

assumptions, heteroskedasticity and autocorrelation problems, and whether there are linear elements in the 

series are examined. The test results are indicated in Table 6. 

Table 6. Turkey BIST100 Index Heteroskedasticity, Autocorrelation and Linearity Test Results 

ARCH-LM Heteroscedasticity Test Results 

ARMA (0,0) F Statistic F Statistic Prob. Obs. R2 R2 Prob 

Lag 1 0.357 0.551 0.363 0.546 

Lag 5 6.922 0.000 25.972 0.000 

Lag 10 5.795 0.000 36.687 0.000 

Lag 20 2.549 0.003 35.849 0.016 

Autocorrelation Test Results 

ARMA (0,0) AC PAC Q-Statistic Prob. 

Lag 1 0.062 0.062 0.361 0.548 

Lag 5 0.106 -0.011 16.139 0.006 

Lag 10 0.149 0.056 25.372 0.005 

Lag 20 -0.013 -0.008 26.190 0.135 

BDS Linearity Test Results 

Dimension BDS Statistic Std. Error z- Statistic Prob. 

5 0.063 0.024 2.549 0.010 

When ARCH-LM heteroskedasticity test results related to the BIST1OO index return in Table 6 are 

analyzed, it is observed that the calculated probability value for the 1st lag value has been realized above 

the critical value of 0.05. Therefore, the null hypothesis has been rejected. In other words, the variance of 

the errors is non-constant for the period under study. The calculated Q statistical probability value for the 

series is less than the critical value of 0.05 in the 5th and 10th lag value. The BDS test probability value for 

this series has been observed that less than the critical value which is 0.05. In the series, the problem of 



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

471 

 

autocorrelation and the presence of nonlinear elements have been determined. For this reason, ARCH / 

GARCH models are needed for volatility estimation instead of ARMA model. Models with p and q values, 

significance, and parameter constraint conditions for BIST1OO index volatility estimation have been 

indicated in Table 7. 

Table 7. Turkey BIST100 Index Volatility Estimating Models Results (ARMA 0,0) 

Series Models 
Coefficients 

α0 α1 α2 α3 β1 β2 β3 𝛾1 

BIST100 

EGARCH (p=1, 

q=1)  

-

0.008 

-

0.235 
  0.973   

-

0.181 

EGARCH (p=1, 

q=2) 

-

0.444 

-

0.504 
  0.346 0.548  

-

0.386 

log (ht) = α0 + ∑ βj log(ht−j) +

q

j=1

∑ αi

p

i=1

|
ut=i

√ht=i

| + ∑ γk

r

k=1

ut−k

√ht−k

 

Various degree of symmetric and asymmetric conditional heteroscedasticity models has been tried to 

estimate the volatility of BIST100 index. The models in Table 7 are models that overcome constraints such 

as significance, carrying negative coefficients and probability values being significant. It has been 

investigated whether heteroscedasticity and autocorrelation problems in these two models are resolved. The 

test results regarding the heteroscedasticity and autocorrelation have been indicated in Table 8. 
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Table 8. Turkey BIST100 Index Heteroscedasticity and Autocorrelation Test Results 

ARCH LM Heteroskedasticity Test Results 

EGARCH(1,1) F Statistic F Statistic Prob. Obs. R2 R2 Prob 

Lag 1 0.190 0.661 0.194 0.659 

Lag 5 0.331 0.892 1.746 0.883 

Lag 10 0.443 0.919 4.821 0.902 

Lag 20 0.311 0.997 7.863 0.992 

ARCH LM Heteroskedasticity Test Results 

EGARCH(1,2) F Statistic F Statistic Prob. Obs. R2 R2 Prob 

Lag 1 0.317 0.574 0.323 0.569 

Lag 5 0.316 0.901 1.669 0.892 

Lag 10 0.428 0.927 4.674 0.911 

Lag 20 0.346 0.994 8.645 0.986 

Autocorrelation Test Results 

EGARCH(1,1) AC PAC Q-Statistic Prob. 

Lag 1 -0.046 -0.046 0.202 0.653 

Lag 5 0.006 0.017 1.927 0.859 

Lag 10 -0.144 -0.176 5.045 0.888 

Lag 20 -0.056 -0.051 10.823 0.951 

Autocorrelation Test Results 

EGARCH(1,2) AC PAC Q-Statistic Prob. 

Lag 1 0.059 0.059 0.332 0.564 

Lag 5 0.016 0.026 1.516 0.911 

Lag 10 -0.093 -0.126 3.120 0.978 

Lag 20 -0.045 -0.080 7.758 0.993 

According to the heteroscedasticity test results in Table 8, the calculated probability value in 

EGARCH (1.1) and EGARCH (1.2) models has been realized above the critical value of 0.05. When the Q 

statistical probability value of the series is analyzed, it is observed that the calculated probability value 

calculated in EGARCH (1,1) and EGARCH (1,2) models is realized above the critical value of 0.05. 

Therefore, both models solve the problem of heteroscedasticity and autocorrelation in the BIST100 index 

series. For the BIST100 index return series, Theil Inequality Coefficient, Root Mean Square Error (RMSE) 

and Mean Absolute Error (MAE) coefficients have been calculated to determine the most appropriate model 

in the volatility estimation from EGARCH (1,1) and EGARCH (1,2) models. Test results have been 

indicated in Table 9. 
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Table 9. Volatility Model Comparison for Turkey BIST100 Index 

Series Models 

Theil 

Inequality 

Coefficient 

Root Mean Square 

Error  

(RMSE) 

Mean Absolute 

Error  

(MAE) 

BIST100 
EGARCH (1, 1) 0.937 0.017512 0.011358 

EGARCH (1, 2) 0.996 0.017402 0.011405 

The RMSE coefficient has taken into consideration in the selection of the most appropriate model for 

BIST100 index volatility estimation. The RMSE coefficient with the value of 0.017402 in the EGARCH 

(1,2) model is the lowest value. Therefore, the EGARCH (1,2) model has been determined as the most 

appropriate model for volatility estimation. Volatility estimation results have been indicated in Table 10. 

Table 10. Turkey BIST100 Index Volatility Estimate Results 

BIST100 
Models 

Coefficients 

α0 α1 α2 α3 β1 β2 β3 𝛾1 

EGARCH (p=1, q=2) -0.444 -0.504   0.346 0.548  -0.386 

log (ht) = α0 + ∑ βj log(ht−j) +

q

j=1

∑ αi

p

i=1

|
ut=i

√ht=i

| + ∑ γk

r

k=1

ut−k

√ht−k

 

EGARCH (1,2) model, for Turkey BIST100 index, has been determined as the most appropriate model for 

volatility estimation. The fact that 𝛾1 coefficient is less than zero in the model indicates the presence of the 

leverage effect. In the model, 𝛾1 coefficient was calculated as -0.386. Therefore, it can be said that the effect 

of negative news on volatility in the BIST100 index will be more than the effect of positive news on 

volatility. China Shanghai composite index [ARMA (0,0)] and Turkey BIST100 index [EGARCH (1,2)] 

conditional heteroscedasticity graphs have been indicated in Figure 5.  

Figure 5. China Shanghai Composite Index and Turkey BIST100 Index Conditional 

Heteroskedasticity Graphs 
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When the conditional heteroskedasticity graph of China Shanghai Composite index is examined, 

volatility clusters are observed on 31st December 2019, 08th January 2020, 03rd February 2020, 28th February 

2020, 09th March 2020. On 31 December 2019, it was reported that 41 people in Wuhan had a pneumonia-

like disease in China. The disease was reported to might cause by the seafood market and the market was 

closed. On January 3, health checks started to be carried out at the airports for passengers incoming and 

outgoing in Wuhan. The virus that caused the disease on January 7, 2020, was announced as a new virus 

type and named as 2019-nCoV. The volatility cluster observed on 08.01.2020 is thought to be due to the 

explanations that the virus is not previously found. The Central Bank of China announced that the markets 

will remain closed due to the Spring Festival (Lunar New Year holiday) between 24.01.2020 and 

03.02.2020. The number of cases increased rapidly in this date range in which markets were closed in China, 

and cases began to be observed in other countries except for China. On 02.02.2020, the total number of 

cases in China was announced as 1720 and the total number of deaths as 361. When the stock markets 

opened in China on 03.02.2020 with the end of the spring festival, the stock markets completed the day with 

a great loss of value. When the conditional heteroskedasticity graph of China Shanghai Composite index is 

examined, it is observed that the variance has the highest value on 03.02.2020. The number of cases was 

announced as 114381 in the world on 09.03.2020. The number of cases increased rapidly and reached 7375 

in Italy. Germany announced that the first deaths from coronavirus occurred. There have been great losses 

in the world stock markets. The events in the world markets explain the observation of the volatility cluster 

in China Shanghai Composite index on 09.03.2020. 

When the conditional heteroskedasticity graph of Turkey BIST100 index is examined, volatility 

clusters are observed on 31st December 2019, 10th January 2020, 04th March 2020, 12th March 2020 and 16th 

March 2020. Volatility clustering on 31.12.2019 in Turkey also is observed like the Chinese market. As the 

coronavirus started to increase worldwide, the USA central bank and other countries' interest rate cuts on 

04.03.2020 affected the stock markets. The volatility cluster is observed in BIST100 index on 04.03.2020. 

It has been announced coronavirus first case in Turkey on 11.03.2020.  It could be said that the first 

coronavirus case, as the reason for the observation of the volatility cluster on 12.03.2020 and 13.03.2020. 

Borsa Istanbul made some arrangements in the price margins and the circuit breaker application that operates 

in sudden volatility, which determines the range of movement during the day to prevent excessive volatility 

that may result from coronavirus. The total number of coronavirus cases have been announced as 47 in 

Turkey on 16.03.2020. Again, at this date, the number of cases continued to increase in other countries. It 

has decided to close the borders of the European Union to other countries. The fluctuation effect in the 

global markets has also show in Borsa Istanbul. BIST100 index closed the day with a decrease of 8.07% on 

16.03.2020. These situations explain the volatility cluster observed in BIST100 index on 16.03.2020. 
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With the spread of the coronavirus epidemic that started in China, it caused volatility in the markets. 

At the same time, the shock experienced in one country market has also affected the markets of other 

countries. In this context, volatility spillover between China Shanghai Composite index and Turkey 

BIST100 index has been investigated by MGARCH models in the period 31st October 2019 – 16th March 

2020 (45 days before and after the virus is seen in China). Diagonal VECH, Diagonal BEKK and CCC 

model results are indicated in Table 11. 

Table 11. MGARCH Estimate Results 

Diagonal 

BEKK 

Transformed Variance Coefficients 

GARCH = M + A1*RESID(-1)*RESID(-1)'*A1 + B1*GARCH(-1)*B1 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

M 0.0000 0.0000 1.5855 0.1129 

ARCH(TURKEY, 

TURKEY) 0.8778 0.1665 5.2704 0.0000 

ARCH(CHINA, CHINA) 0.5586 0.0391 14.2988 0.0000 

GARCH(TURKEY, 

TURKEY) 0.6499 0.1076 6.0431 0.0000 

GARCH(CHINA, CHINA) 0.9125 0.0166 55.1231 0.0000 

Diagonal 

VECH 

Transformed Variance Coefficients 

GARCH = M + A1.*RESID(-1)*RESID(-1)' + B1.*GARCH(-1) 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

M 0.0000 0.0000 1.5855 0.1129 

ARCH(TURKEY, 

TURKEY) 0.7705 0.2924 2.6352 0.0084 

ARCH(TURKEY, CHINA) 0.4903 0.0995 4.9291 0.0000 

ARCH(CHINA, CHINA) 0.3120 0.0436 7.1494 0.0000 

GARCH(TURKEY, 

TURKEY) 0.4224 0.1398 3.0215 0.0025 

GARCH(TURKEY, 

CHINA) 0.5931 0.0955 6.2089 0.0000 

GARCH(CHINA, CHINA) 0.8327 0.0302 27.5616 0.0000 

CCC 

Transformed Variance Coefficients 

GARCH(i) = M(i) + A1(i)*RESID(i)(-1)^2 + B1(i)*GARCH(i)(-1) 

COV(i,j) = R(i,j)*@SQRT(GARCH(i)*GARCH(j)) 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

M(TURKEY) 0.0000 0.0000 1.0907 0.2754 

ARCH(TURKEY) 0.8315 0.4220 1.9704 0.0488 

GARCH(TURKEY) 0.3052 0.2259 1.3513 0.1766 

M(CHINA) 0.0000 0.0000 1.8485 0.0645 

ARCH(CHINA) 0.6254 0.1734 3.6066 0.0003 

GARCH(CHINA) 0.3074 0.1874 1.6405 0.1009 

Rho (TURKEY, CHINA) -0.1575 0.1327 -1.1869 0.2353 
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For multi GARCH models to be valid, the coefficients must be significant, no negative and the sum 

of ARCH, GARCH coefficients must be less than one. When the estimation results in Table 11 are 

examined, Diagonal VECH, Diagonal BEKK and CCC models do not meet the requirements. Therefore, 

volatility spillover between the China Shanghai Composite index and Turkey BIST100 index has not been 

detected at the relevant date.  

5. CONCLUSION 

A coronavirus epidemic occurred in Wuhan-China in December 2019. The virus spread rapidly and 

simultaneously to many countries, especially in Europe. As the coronavirus epidemic spreads all over the 

world, stock markets have been adversely affected. In this study, it has been aimed to investigate volatility 

relationship caused by COVID-19, volatility structure and volatility spread between the Chinese Shanghai 

Composite index and Turkey BIST 100 index in the period from 31st October 2019 – 16th March 2020 

using ARCH/GARCH models. 

In the study, first, stationarities of the series are investigated and the most appropriate starting model 

is determined as ARMA (0,0) in both series. After determining the most appropriate ARMA starting model, 

autocorrelation, heteroskedasticity and non-linear elements in the series are investigated. According to the 

result of analysis, there are heteroskedasticity and autocorrelation problems in China Shanghai Composite 

index series. Also, there are no nonlinear elements in the series. In this context, conditional 

heteroscedasticity models are not required to determine the volatility of the China Shanghai Composite 

index. Return series and volatility clusters could be observed with the ARMA model. Afterward, the 

problem of autocorrelation, heteroskedasticity and the presence of nonlinear elements are determined for 

the Turkey BIST100 index series. ARCH / GARCH models are needed for volatility estimation instead of 

ARMA model for Turkey BIST100 index. As a result of the analysis, EGARCH (1,2) model is determined 

as the most appropriate model for the BIST100 index volatility estimation. When the conditional 

heteroskedasticity graph of China Shanghai Composite index is examined, volatility clusters are observed 

on 31st December 2019, 08th January 2020, 03rd February 2020, 28th February 2020, 09th March 2020. 

On the other hand, as can be seen in the conditional heteroskedasticity graph of Turkey BIST100 index, 

volatility clusters are observed on 31st December 2019, 10th January 2020, 04th March 2020, 12th March 

2020, 16th March 2020. The dates when volatility clusters take place are consistent with the date the 

coronavirus first appeared, the explanations regarding the coronavirus, the rate of coronavirus spread and 

the times when other stock markets in the world have been affected by the coronavirus. Therefore, it is 

concluded that coronavirus affects volatility clusters. Also, in the study, volatility spillover between China 

Shanghai Composite index and Turkey BIST100 index is investigated by MGARCH models in the period 
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from 31st October 2019 to 16th March 2020 (45 days before and after the virus is seen in China). As a result 

of the analysis, no volatility spillover is detected between the two indices. According to these results, it 

could be said that the shock experienced in the China Shanghai Composite index does not directly affect the 

Turkey BIST100 index. For future studies, it may be suggested to extend the working period and to 

investigate whether there is an interaction between the stock markets of other countries.  
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ENTERPRISE RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION AND OPERATIONAL 

PERFORMANCE IN THE PETROLEUM INDUSTRY: A GOVERNANCE PERSPECTIVE 

 

Mustapha Madu 

Muazu Hassan Muazu 

ABSTRACT 

The Nigerian Government’s preoccupation for good governance in the oil and gas sectorhas been 

pronounced since the return of civil democratic dispensation in 1999. This initiative hasdriven the 

implementation of reforms in the petroleum downstream sector for improved servicedelivery. However, 

there has been little transformation in the area of risk management as one ofthe critical areas of reforms 

on good governance for enhanced service delivery. This paper presents an exploratory study on risk 

management implementation based on the COSO 2017 Enterprise Risk Management-Integrating with 

Strategy and Performance as a workableframework for risk-based governance in the Petroleum 

Equalisation Fund (Management) Board.The research methodology employed was the literature survey 

approach anchored on a case study research design. The major findings of the study indicated that the 

board lacks a befittingrisk management framework for a seamlessly coherent, risk-based strategy to achieve 

itscorporate mission and vision. This outcome suggests that entrenching and implementing corporate-wide 

risk management initiative would help minimise Petroleum Equalisation Fund’s operational and non-

operational risk elements and also to optimise on new frontiers of opportunities in the liberalised 

downstream sector of the petroleum industry in Nigeria. This would invariably lay a foundation for 

improved risk-based governance for enhanced operational performance and service delivery in the Nigerian 

oil and gas sector. 

Keywords: Enterprise Risk Management, Performance, Governance, Petroleum, Management  
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1. INTRODUCTION  

The landscape of the downstream sector of the petroleum industry has recorded significant changes 

in structure, complexity and uncertainty since the commencement of the partial deregulation of the sector 

which began in 1998. The increasing complexity and materialisation of risks is of serious concern for 

management of all businesses and institutions both in the private and public sector organisations (Hardy, 

2010; Management Solutions, 2014). According to McPhee (2005), risk management is a crucial function 

for sound management and in furtherance of good governance framework in all organisations. In the 

Nigerian Public Service, some significant legislative, regulatory and institutional changes have been 

implemented as spearheaded by the Federal Government to improve good governance and public 

accountability through the Bureau of Public Service Reforms (BPSR). Consequently, the Federal 

Government has, in the spirit of New Public Management, entrenched managerial discretion in the entire 

gamut of public administration with emphasis on the use of private sector initiatives in public management, 

for enhanced accountability, good governance and service delivery (BPSR, 2015) and owing to institutional 

pressure for change management and new managerialism for enhanced performance and effective service 

delivery (Bowrey, 2008).  

Organisations must adapt to changes with thoughtful leadership and governance must think and act 

strategically for managing the increasing complexity, volatility and ambiguity of the global environment 

(COSO, 2017). Elsewhere, Management Solutions (2014) and Carneiro, Ribas and Hamacher (2010) 

described the oil and gas supply value chain as vertically integrated with inherent risks and volatility in oil 

prices leading to negative consequences affecting the petroleum industry from within and without. In the 

same vein, Nolan and Thurber (2010) observed that uncertainty and risk elements are everywhere in the 

petroleum industry and risk management seems to be everywhere (Power, 2004). Owing to the prime 

significance of the downstream sector to the nation’s economy, the government agencies responsible for the 

regulatory supervision and administration of its activities have been brought to the fore for improved 

governance against the backdrop of recent fuel subsidy scandals, the risks of inadequate oil supply chain 

management, recurrent fuel scarcity, over-reliance on import of refined products, the vagaries and volatility 

in the prices of oil and refined imported products, foreign exchange crises, low capacity utilisation of the 

local refineries and pipelines vandalisation and products diversion and sabotage.  

The experience of the negative impact of the 2008 global financial crises on the economy was 

monumental. Arising from exposure to toxic assets in the capital market linked primarily to the downstream 
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oil and gas sector, has triggered the need to consider risk-based decisions in government business for 

regulatory governance and risk-based systems. Power (2004), Sanusi (2011) and Oniha (2016) posited that 

risk-based internal audit in the public sector accounting and the fiscal imbalances arising from the economic 

and financial crises alerted governments and international organisations about the financial sustainability 

risks on public finances (Kaplanoglou & Rapanos, 2001; Kifasi, 2016).  

The risk associated with the fall in global oil prices was widely speculated as one of the major causes 

of the recent economic recession experienced in Nigerian economy in 2015. The ensuing economic 

recession has prompted the current Government to emphasise on good governance in furtherance of the 

positive change mantra of the Buhari administration. Consequently, the Federal Government introduced the 

Treasury Single Account (TSA) to plug leakages of government funds, enthrone probity and accountability 

while the Federal Ministry of Finance has established the Efficiency Unit in all MDAs with a view to 

promoting frugality and economy in public expenditures. Public administrators and scholars on corporate 

governance and civil society advocates have characterised weak governance in the regulatory downstream 

agencies (Tijjani, 2014) and risk management practices have been described as inadequate and weak 

(Ahmed & Abdul Manab, 2016; Ambutuuni, 2016). The colossal fuel subsidy scam of 2012-2019, recurring 

fuel scarcity risks, fuel supply chain management risks, volatility of oil prices in the international market, 

and reliance on controlled-based internal audit mechanisms in contrast to risk-based internal audit system 

and lack of effective risk management framework in the public sector exposed the inadequacies of 

compliance and risks management practices among the public sector institutions in the downstream 

petroleum sector.   

The Petroleum Equalisation Fund Management Board (PEFMB) is a scheduled parastatal under the 

Ministry of Petroleum Resources. It was established by Decree no. 9 of 1975 as amended by Decree no. 32 

of 1989 now recognised as Chapter 352 Laws of the Federation of Nigeria, 2004. The primary statutory 

mandate of the Board is to equalise transport differentials for the losses sustained solely and exclusively by 

the petroleum marketing companies for selling petroleum products at uniform prices nation-wide.   Pursuant 

to the window of public sector reforms canvassed by the Federal Government to all the Ministries, 

Departments and Agencies (MDAs), the PEFMB has been a trailblazer in transformations in all the areas of 

its operations. From 2006, the Agency commenced full computerisation of its core operations which was 

followed in 2007 by the introduction of the e-payment regime for claim payment to marketers. In 2010, 

PEFMB embarked on strategic, operational, process, technological and people transformations anchored on 

significant investment on IT infrastructure culminating into the full-scale automation of its claim 

management system (Project Aquila 1) in 2012. Advanced plans have been concluded to introduce Project 
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Aquila 2 to complete the transformation of its claim management system and product monitoring and 

tracking to the retail outlets. In August 2018, the Federal Executive Council approved the Aquila 2 Project 

as the full-fledged, end-to-end solution for the tracking and monitoring of the distribution of refined 

petroleum products nationwide.  

The development on Aquila II project was a step in the right direction when fully implemented. The 

worry is that the effort so far made could not translate the aspirations of stakeholders in the sector regarding 

risk issues and risk management practices. It is the belief of the authors of this article that Enterprise Risk 

Management (ERM) implementation could go a long way in curtailing risk challenges in the petroleum 

sector. An effective risk management is the veritable basis for good governance which leads to improved 

overall performance resulting in better service delivery, more efficient and effective resource deployment, 

cost-effective project management, as well as curbing waste, fraud prevention and detection and sub-optimal 

value-for-money decision-making (Barrett, 2005; McPhee, 2005).   

Majority of OECD Countries especially in Canada, USA, Australia, many public sector institutions 

have implemented or have declared their intentions to implement ERM as an integrated risk management 

strategy for superior performance and service delivery (McPhee, 2005; Hardy, 2010; IRGC, 2013; Martens 

& Perraglia, 2017). In Sub-Saharan Countries, the South African Government has adopted the 

implementation of the ERM initiative in a number of public sector organisations (Pillay, 2015). In the 

Nigerian public sector, the Central Bank of Nigeria (CBN) and the Debt Management Office have both 

recognised the significance of risk management and each has established Risk Management Departments to 

enhance risk-based strategy formulation and implementation to ensure macro-economic stability, debt 

structure risk evaluation, debt sustainability and for sustained economic growth and development of the 

economy (Oniha, 2016). In 2018, the BPSR has released a Corporate Governance Manual for Governing 

Boards/Councils of Federal Parastatals, Agencies and Commissions which highlighted the risk governance 

oversight duties of Governing Boards and Council in ensuring conformance and performance in public 

service delivery.  Consequently, the Nigerian public service in general and the PEFMB in particular can 

hope to sustain its survival and relevance in the downstream sector by considering risk-based decisions, 

beneficial innovation and crafting strategy informed by risk consciousness for improved service delivery 

and superior performance. ERM is seen as an integrated risk management system, also a strategic initiative 

ultimately designed to enhance organisational strategy and performance (COSO, 2017; Martens & Perraglia, 

2017). The essence of ERM is to provide reasonable assurance that organisations can realise their strategic 

objectives optimally for organisation-wide endeavour for effectiveness, synergy and organisational success. 
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Risk has had grievous consequences on good governance and organisational performances of both 

the public and private sector organisations. The petroleum industry is usually embedded with high risk 

factors and critical challenges in all spheres of the sector (Ghazali, Lefebvre & Lefebvre, 2013). The risk 

management practices and regulatory failure and inadequacies of the oil and gas industry in Nigeria have 

been documented by many scholars (Agbonifo, 2016). Old regulation is seen as critical factor in the risk 

management performance of the oil and gas sector in Nigeria (Muazu & Tasmin, 2019). 

Until July 2018, the Nigerian public sector reforms have not considered risk management as an 

important governance issue in the public sector entities, particularly business oriented institutions of 

government. At best, risk management was based on the traditional risk management model characterised 

by reactionary approach to the occurrence of risk based on risk insurance and hazards (Hardy, 2010), with 

the public sector generally being described as having less developed ERM systems (Paape & Spekle, 2012; 

Oniha, 2016). It is pertinent therefore, to buy into ERM practices in the entire oil and gas sector. Sherwood 

(2013) canvassed that due to uncertainty and risks of the oil and gas industry, it has become necessary to 

implement ERM for effective performance. Owing to the significance of the petroleum industry and the 

quest for effective service delivery, it must adopt and implement holistic and robust risk management 

strategy for effective performance.   

2. STATEMENT OF THE RESEARCH PROBLEM 

The Nigerian public service has been experiencing serious challenges and uncertainties owing to ups 

and downs in both the domestic and international scenes with serious impact on service delivery and 

performance. The outcry of poor public service delivery experienced in the country were attributed to 

dysfunctionality and arbitrariness of the public service institutions (BPSR, 2015), poor governance structure 

and monitoring (Tijjani, 2014) and lack of sound risk management system (Sanusi, 2011) with the public 

sector generally characterised by weak risk management capabilities (Nolan & Thurber, 2010). In particular, 

the downstream sector has witnessed high incidences of uncertainties and risks ranging from fuel subsidy 

scam, pipelines vandalism, recurring fuel scarcity leading to high prices beyond the controlled price ceilings, 

sabotage of facilities in different part of the country, aging infrastructure in refineries and pipelines which 

require more capital expenditure and increased pressure to ensure a secure supply of energy and high 

governance risks (Akpata, 2010; Sayne, Gillies & Katsouris, 2015; Ayodele, Obafemi & Ebong, 2013; 

Donwa, Mgbame & Ogbeide, 2015; Muazu & Tasmin, 2020). 

In addition to the plausible concerns about the growing complexity and risks of the downstream sector 

in general and the operational and non-operational risks associated with the mandate of PEFMB in 

particular, recent developments in the downstream sector have questioned the adequacy of the incoherent 
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and silo-based risk management and the controlled-based internal audit of the agency for enhanced service 

delivery. Since the partial deregulation, eventual total deregulation of the downstream sector and the 

expected passage of the Petroleum Industry and Governance Bill (PIGB), a number of emerging risks and 

complexity are being speculated that perhaps challenged the effectiveness of the governance of the 

regulatory agencies in general and PEFMB in particular. One key governance mechanism identified was the 

adoption and implementation of coherent and effective risk management framework. As argued by COSO 

(2014), an effective and integrated risk management architecture and sound internal control system could 

help ensure that organizational objectives are achieved optimally. For instance, the Central Bank of Nigeria 

(CBN) and the Debt Management Office (DMO) as government institutions have all recognised and 

advocated the implementation of good governance and risk management (Sanusi, 2011; DMO, 2018). 

Rogers and Ethridge (2016) asserted that implementing and applying enterprise risk management practices 

is very crucial for today’s unstable and risky economy and strengthening of good regulatory practices of the 

downstream government agencies for improved performances (Tijjani, 2014). 

The commencement of the price equalisation scheme on white products in 1975 opened a new dawn 

in the oil sector. Accordingly, the PEFMB was statutorily charged to manage the regulated price regimes 

on three products namely PMS, DPK and AGO. However, with the commencement of the partial 

deregulation policy of government, the AGO was fully deregulated in 2006 while by March, 2017 the DPK 

was removed from the equalisation scheme leaving the Board managing only the PMS. This has posed 

strategic risks to the survival and operations of the Agency to this long. Recent development after the 

announcement of the total regulation of the oil and gas sector effective first September 2020, generated new 

speculations on the agency’s survival. Mokgatle (2013) canvassed for the imperative of public sector entities 

to formulate cohesive plans and strategies that would meet the wider societal goals and implementation of 

realistic strategic plans for service delivery. In the same vein, since the Project Aquila 1 came on stream, 

the management of the equalisation scheme on local loading operations especially for the Independent 

Marketers have been sub-optimally managed in terms of realising the net surplus recoverable accruable to 

the Board with serious implications on financial sustainability, liquidity risks and posing compliance risks 

to the statutory mandate of the Board.  

Other challenges in the sector specifically for PEMB are related to issues on the price bridging claims, 

financial sustainability challenges, and IT infrastructure that is risk biased. Efforts made empirically to 

change the worrying situation were on the popular concerns of the oil sector. It could be emphasised that to 

date, only a handful of studies were conducted on ERM implementation in the Oil and Gas Industry (Rogers 

& Ethridge, 2016; Ambituuni, 2016; IFA 2016; Enyinda et. al; 2011; Tijjani, 2014; Muralidhar, 2010; 
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Carneiro et. al, 2010). Most of the studies on ERM implementation in Nigeria were however, done in the 

financial sector of the economy (Ahmed & Abdul Manab: 2016; Dabari & Saidin, 2015; Dabari, 2016; 

Dabari, 2015; Bello, 2013). Muralidhar (2010), and McRae and Balthazor (2000) has canvassed that entities 

in the Oil and Gas Industry should conscientiously plan and implement Enterprise Risk Management 

Frameworks so as to serve as the building-blocs for corporate governance, internal audit and organisational 

control systems for the attainment of organisational goals and objectives.  

To the best of the knowledge of the researchers as found in the related literature, there are rarely 

research studies that attempted to explore the issue of risk management practices and implementation in 

relation to governance among the public sector agencies in the downstream sector of the Nigerian petroleum 

industry. This study therefore, seeks to explore the adoption and implementation of the 2017 COSO 

Enterprise Risk Management-Integrating Strategy with performance - for good governance in PEFMB.  

3. OBJECTIVES OF THE STUDY 

The main objective of this study is to identify the specific operational and non-operational risks 

confronting the Petroleum Equalisation Fund Management Board (PEFMB) and then explore how the 

adoption and implementation of Enterprise Risk Management (ERM) would enhance performance of the 

agency. The study also focused on the inherent limitations and weaknesses of the traditional risk 

management and controlled-based internal audit regime and the emerging challenges in public sector 

management in tandem with the ERM perspectives for integrated risk governance.  

The specific objectives of the study include; 

i. To determine  the specific operational and non-operations risks facing the PEFMB 

ii. To determine the effectiveness of the current risk management system of the Board is in 

managing the Board’s risks exposures. 

iii. To explore the Applicability of the COSO 2017 Enterprise Risk Management-Integrating 

Strategy and Performance in PEFMB. 

4. SIGNIFICANCE OF THE STUDY 

 The significance of the study is not limited exploring the implementation of enterprise risk 

management but to also complement the governance initiative of the Management of the Board to actualise 

its mission and vision for enhanced performance. This research will be useful to policy makers, public 

administrators, regulatory agencies, researchers and the government. With the increasing complexity, 

uncertainty and risks in the operating environment, this study will provide insights into risk governance in 
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the public sector in general and PEFMB in particular and generate curiosity for empirical research which 

could lead to policy implementation of ERM practices. The recent organisational development initiatives in 

the PEFMB may consider the adoption and implementation of 2017 COSO ERM to leverage organisational 

performance and good governance.  The study may also enrich the existing literature on risk 

management and governance to all stakeholders and policy-makers in the public sector.  

5. METHODOLOGY 

To achieve the general and specific research objectives, the literature survey approach was used to 

explore the current state of knowledge and application of ERM with a view to explore the implementation 

of 2017 COSO Enterprise Risk Management- Integrating Strategy with Performance in the PEFMB. An 

exploratory case study was adopted to assess how PEFMB can leverage its governance and IT 

transformation to establish strong risk management framework using the guidance of the 2017 COSO 

Enterprise Risk Management- Integrating Strategy with Performance. The exploratory approach has been 

used in public sector risk management research by previous studies (Woods, 2007, Cooper, 2010; PwC, 

2015). The research approach was based on literature survey of secondary data sources and personal agency 

experiences of the researchers. A literature survey approach has been used in the field of strategic 

management research and risk management (Falkner & Hiebl, 2015; Verbano & Venturini, 2013; Ennouri, 

2013; Vanany, Zailani & Pujawan, 2009). The research therefore, primarily used secondary data sources 

mainly from the literature, academic and professional journals and the internet which was augmented by the 

researchers’s hands-on-experience and primary data from the Petroleum Equalisation Fund Management 

Board. 

The justification of a case study design is that it has been found to be very useful in exploratory 

studies, where an inductive approach was also used to provide exposition of empirical observations based 

on a theory and also formed the basis for theory extensions, refinements and rejection (Otley & Berry, 1994). 

Both Academic and Professional researchers have vividly recognised the utility of case based research in 

the field of management, public administration and corporate governance. The Case Study was deemed 

appropriate to the current study, as it facilitates deeper appreciation of the types of risk profiles and risk 

management frameworks and their impacts on performance (Woods, 2007).  

In this research, review of theoretical and empirical literature relevant to the topic were critical to 

understanding the current state of knowledge and the existing gaps with a view to serving as a springboard 

for empirical application and the novelty of the issues of investigation in the Petroleum Equalisation Fund 

(Management) Board in particular and in the Nigerian public sector in general.  
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6. LITERATURE REVİEW 

6.1. Overview of Risk and Risk Management  

Risk management has been as old as the human enterprise. There has not been a universally accepted 

definition of risk which has invariably affected the right risk management framework to adopt in 

organisations Padro (2016). Miller (1992) opines that in strategic management, risks lacks a generally 

accepted definition while Bromiley et al. (2015) observes that risk concepts vary probably across parts of 

organisation or across organisations. In the traditional Western literature, risk signifies uncertain situations 

where probabilities could be attached to understand and manage them while uncertainty depicts scenarios 

where the probability of events could not be subjected to the laws of probability (Hopkins & Nightingale, 

2006). Padro (2014) opines that the multi-disciplinary definition of risk is consistent with the perspective 

that it is a function of probability and impact of an event.  

Hardy (2010) observes that risk has different definitions depending on how its outcomes are 

categorised; the negative consequences (downside risks), the positive opportunities (the upside risks) and 

the generic definition that reflects both the associated consequences and opportunities and the perspective 

that risk management can be a veritable source of innovation. COSO (2004) observes that uncertainty 

encapsulates both risk and opportunity elements with inherent potential to erode or enhance value of an 

entity. Miller (1992) provided another perspective to denote risk as a term assigned to the source of the risk 

element; either internal or external factors that impact on the risk being experienced by an entity which 

make performance of the organisation unpredictable due to precarious environmental factors.  

Another perspective worthy of consideration is the categorisation of risks based on the generic nature 

of risk, risk categorisation based on preventable risks elements and classification based on strategy execution 

risks (COSO (2004; COSO, 2017) & ISO, 2018). The generic risk categorisation into financial (credit, 

liquidity and market), operational (Transaction, human resource, information & technology, fraud/integrity 

and legal & compliance) and strategic risks (governance, reputation and external business risks) 

(Microfinance Network, 2010; Kaplan & Mikes, 2012; Mikes & Kaplan, 2015). While McPhee (2005) 

categorised the sources of risks into strategic, environmental and operational risks. Elsewhere, Bromiley et 

al. (2015) stated that risk could be seen from measurement perspectives to be categorised into subjective 

and objective risks for managerial decisions. A very useful taxonomy of risk classification used in the 

literature was suggested by Chapman (2011) were organisational risks are categorised into operational, 

economic, environmental, legal, political, market, social and technological risks. Cooper (2010) stated that 

this risk classification has frequent applicability for public sector as well as a popular reference source for 

risk management. 
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Another effort by Padro (2016) provided a sample of risk definitions by globally recognised global 

professional organisations to underpin the multi-disciplinary perspective on risk conceptualisation in the 

literature as depicted in the figure below; However, for the sake of this reseach, the definition of risk as 

provided by COSO (2004) is adopted which defined risk as the possibility that an event will occur and 

adversely affect the achievement of objectives. The streams of literature on risk categorisation based on 

strategy execution are well depicted by COSO (2004 & 2017) and ISO (2009 & 2018) on risk management.  

The COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework (2004) was premised on value 

maximisation when management of an entity sets strategy and objectives in due consideration of growth 

and return goals and related risks anchored on efficient and effective deployment of resources in the pursuits 

of organisational goals within the context of strategic, operations, reporting and compliance risks. The 

COSO Enterprise Risk Management- Integrating Strategy and Performance (2017) as argued by Martens & 

Perraglia, (2017) provides a comprehensive and widely applicable ERM architecture for boards and 

management entities of all sizes by integrating ERM practices throughout the organisation from strategic 

decision-making through entity’s performance.  The new COSO framework clarifies the significance of 

integrated risk management in strategic planning and embedding it throughout the entity because risk 

influences and aligns strategy and performance throughout the entity and across all functional areas (COSO, 

2017).  

6.1.1 Traditional Risk Management and Enterprise Risk Management  

Risk has been described as an important concept in the field of management and was traditionally 

seen in terms of its role in navigating through chance and through the quantification and control of 

uncertainty and complexity in the operating environment (Cooper, 2010). According to Andreeva, Ansell 

and Harrison (2014), the traditional Western view of risk has negative connotations, hence the main aim of 

risk management is to mitigate or eliminate its adverse consequences. Dabari and Saidin (2014) defined 

Traditional Risk Management as ‘’the system by which separate units or sections of the organisation manage 

risks’’. Bromiley et al. (2015) opined that the main goal of the traditional approach to risk management is 

to pursue ‘’variance minimisation’’ in order to manage the downside risks confronting an entity. The 

traditional avenue to risk management regarded risks as purely the domain of finance and insurance based 

on the belief that most risk elements are financial and quantifiable which can be mitigated through controls 

(Sherwood, 2013).  

Risk management within entities has traditionally happened and focused on specific areas like 

technology, regulatory, financial, marketing, environmental, and mainly issues of compliance with statutory 

or regulatory requirements (Cooper, 2010). The traditional risk management approach has been described 
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as fragmented and discrete in the treatment and management of specific risks- the so-called silo approach 

(McPhee, 2005; Kerstin, Simone, & Nicole, 2014; Ewerbring & Klingvall, 2016)). The traditional risk 

management treats risks as organisational silos- health and safety, insurance and internal audit (Active Risk, 

2013) and from a perspective of threat to the entity with connotation that risk management is a complicated, 

spread-sheet-centric compliance process that does not help an entity to advance (Active Risk, 2018). 

McPhee (2005) succinctly summarised the main differences between the Traditional Risk Management and 

the Enterprise Risk Management perspectives as presented in the diagram below; 

As aptly observed by Dafikpaku (2011), the traditional risk management approach has been assailed 

with the persistent contextual myopia in risk management which is primarily concerned with hazard risk 

and risk endeavour treated as a disconnected function. Owing to the dysfunctional consequences of the 

traditional approach to risk management, which focuses on threat, rather than considering threats and 

opportunities and being defensive rather than proactive (Fadun, 2013), fragmented rather than holistic 

(Ahmad, et al. 2014), it is being supplanted by an integrated, enterprise-wide risk management approach 

and whose limitations have been overcome by Enterprise Risk Management perspective (McShane, Nair & 

Rustambekov, 2011). 

Enterprise Risk Management emerged in the 1990s in the wake of global corporate scandals to deal 

with weaknesses of managing risk individually in corporate management (Dickinson, 2001) but the concept 

of Enterprise Risk Management appeared in the academic literature in the field of management in 2001 

(Bromiley, et. al, 2015).  As stated by Power (2004) there has been an explosion of risk management 

practices since the mid-1990s across a wide variety of organisational contexts together with internal control 

considered to be the heart of organisational governance. As observed by The Institute of Risk Management 

(2010), risk management has been increasingly viewed as a business driver and stakeholders have been 

concerned about risks and managing the risk universe in an integrated manner which will invariably lead to 

organisations benefitting from the upside risks. In particular, the multi-pronged dimensions of the global 

operating environment have exposed the traditional silo-based risk management function (Wang, Guan & 

Deng, 2017). As observed by McPhee (2005), of recent, an enterprise-wide risk management approach has 

been preferred to traditional risk management which emphasises and demands for high-level oversight of 

an entity’s entire risk portfolio rather than many overseers managing individual risks. 

The initial preoccupation of the risk management function in the business and public worlds was to 

protect entities against losses and hazards through insurance (Nolan & Thurber, 2010; Hardy, 2010; Cooper, 

2010). However, with the adoption of the enterprise risk management approach, there has been significant 

evolution of the risk management endeavour with emergence of different risk management standards and 
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frameworks (Kaplan & Mikes (2015); Abu Bakar (2016). It has been argued that the Enterprise Risk 

Management perspective has been adjudged to be a more effective approach for the determination and 

evaluation of strategic decisions and actions of organisations (Onder & Ergin, 2012). Bromiley et al. (2015) 

and McRae and Balthazor (2000) stated that the enterprise risk management approach is predicated on 

organisations addressing all their risks comprehensively and coherently instead of managing them separately 

which invariably requires the integration of risk management with corporate governance and strategy. 

In summary, the COSO Enterprise Risk Management-Integrating Strategy with Performance presents 

an updated guidelines and principles for integrated risk management effort for enhanced organisational 

performance. As observed by COSO (2017), the new COSO ERM framework has been designed not to 

displace or override existing internal control systems in organisations but to supplement the internal control 

mechanism of entities. However, authorities like (Woods, 2007; Kaplan & Mikes, 2015, Padro, 2016) 

asserted that effective implementation of enterprise risk management practices is contingent on 

organisational setting and contexts. Consequently, it is crucial to review and consider the problems, barriers 

to ERM implementation and the critical success factors for ERM implementation as well as the role of 

effective leadership in successful implementation of the Enterprise Risk Management initiative. As aptly 

observed by Kaplan and Mikes (2015), previous empirical researches that studied the prevalence and 

effectiveness of ERM have produced conflicting and inconclusive results thereby proposing a qualitative 

study based on comprehensive specification of risk elements for ERM implementation. Therefore, the 

governance preoccupation of risk management in public sector organisations with different risk elements 

and institutional factors would be the primary concern of this research project as will be reviewed in the 

following section. 

6.2 Enterprise Risk Management Implementation  

It is important to stress from the onset that Enterprise Risk Management has emerged only recently 

as a new perspective on organisational risk management. Enterprise Risk Management is both a new concept 

in theory and in the global corporate governance practice which is yet to be fully implemented in most 

entities in the global corporate arena (Muralidhar (2010) and especially in the public sector (Cooper, 2010). 

McPhee (2005) asserted that in both private and public sectors, the ability to identify and manage risks is 

an important aspect of sound management and an indication of sound governance framework. Despite the 

development of abundant principles, guidelines and frameworks for the implementation of risk management 

the field is not mature but rather emerging (Kaplan & Mikes, 2012; Muralidhar, 2010). Consequently, there 

have been academic and professional research undertakings to examine the determinants and consequences 

of the implementation of risk management initiatives in organisations.  
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Prior research studies established that the adoption of enterprise risk management practices was 

motivated by requirements imposed by legal, regulatory, compliance and governance obligations (Palermo, 

2014; Boniface, 2016; IRGC, 2013, Gates, 2006; Liebenberg & Hoyt, 2003). A review of the literature on 

the implementation of enterprise risk management in both the private and public sector entities as an 

important corporate governance matter, specifically concerns issues of challenges and barriers to ERM 

implementation, the critical success factors in Enterprise Risk Management implementation and the benefits 

and corporate value derivable from the implementation of enterprise risk management practices in 

organisations. 

Empirical evidence indicates that understanding and appreciating the challenges and possible barriers 

to the implementation of the enterprise risk management perspective is crucial as they affect the extent and 

success of ERM implementation for organisational success which include lack of proper framework for the 

entity supported by IT System (Kerstin et. Al, 2014) inadequate resources for ERM implementation 

(KPMG, 2010; Gates, 2003) lack of robust organisational structure (Rao, 2007), improper system 

composition, imprecise metrics, the human factor and complex operating environment (Kerstin, et. al., 

2014), lack of sufficient knowledge, competence and experience (Marcinkowski, 2016), lack of culture of 

risk avoidance, poor commitment of managers and political leaders, weak internal audit processes and 

inadequate regulations and limited integration of risk management metrics (Boniface, 2016). 

Other empirical research studies examined the Critical Success Factors (CSFs) for the implementation 

of ERM which include multifarious factors but not exclusively limited to the critical influence of 

organisational culture as the most significant success element in effective ERM implementation (Manab et 

al, 2012; Muralidhar, 2010; Rao, 2007) regulatory influences (Paape & Spekle, 2012) influence of having 

senior management in charge of risk management (Onder & Ergin, 2012) having a clear ERM ownership, 

robust risk communication mechanism and risk awareness culture Xianbo et al. (2012), support of governing 

boards and top-level management for successful implementation of ERM (COSO, 2004; 2017; Xianbo et 

al., 2012) the influence of compliance, risk culture, robust risk management information system, risk 

knowledge sharing, adoption of organisational innovation, competent staff and appropriate leadership role 

have been reported to have positive influence on financial and non-financial performances of corporate 

organisations (Ahmed & Manab, 2016). 

Other streams of empirical research studies on ERM implementation investigated the corporate 

benefits and value of adoption and implementation of enterprise risk management practices in organisations 

include the works of Gatzert and Martin (2013) which investigated the influence of organisational size and 

level of institutional ownership on significant positive effect on corporate value and performance,  the 
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influence of Board size and independence on positive market optimisation and Return of Equity of banks 

(Aebi, Sabato & Schmid; 2011); improving reporting quality, accountability, productivity improvements, 

enhanced decision-making, optimising shareholder value, improved organisational profitability and 

earnings and enhanced sustainable competitive advantage in the market place (Pwc, 2015; Gates, Nicolas 

& Walker, 2012; Hoyt & Liebenberg, 2011; Gates 2006; Halachmi, 2006). 

The review of related literature encapsulated salient areas for the implementation of Enterprise Risk 

management in qualitative and empirical research. The review indicates that successful implementation of 

the ERM practices must be seen not as a discrete endeavour but as a continuous process (Hardy, 2010) that 

must be nurtured to maturity (Muralidhar, 2010) which will crystallise into sustained organisational value 

and benefits towards the attainment of corporate goals and objectives (Mikes & Kaplan, 2015; Quon, Zeghal 

& Maingot, 2012; KPMG, 2010). 

6.3. Enterprise Risk Management Frameworks  

Since the era when organisational risk management has been brought to the spotlight, a new 

philosophy and paradigm shift towards strengthening risk management on the pedestal of enterprise risk 

management approach have emerged from both private and public sector organisations in order to navigate 

the growing uncertainties of a risk system. GAO (2010) posits that effective deployment of enterprise risk 

management framework is the groundswell of successful entities and crucial ingredient to achieving the 

desired end as well as having operational and technological environments that optimise organisational 

mission performance and outcomes. Mike and Kaplan (2015) have observed that ERM has assumed a crucial 

component of contemporary corporate governance reforms with associated emergence of principles, 

guidelines and frameworks. Basically, the streams of literature on the integrated risk management 

frameworks could be classified based on applications in private and public sector institutions or ERM 

frameworks of universal applications.  

Prominent Enterprise Risk Management frameworks in the field of risk governance include, the 2004 

COSO Enterprise Risk Management-Integrated Framework now updated to the 2017 COSO Enterprise Risk 

Management- Integrating Strategy with Performance,  the International Standards Organisation’s ISO 

31000:2009, Risk Management—Principles and Guidelines on Implementation, the Organisation of 

Economic Cooperation and Development (OECD) Enterprise Risk Management- which are private-sector 

developed and the Australian Risk Management Framework, the Canada’s Integrated Risk Management 

Framework and the GAO Risk Management Framework- which are public –sector developed integrated risk 

management standards. However, for the sake of research project of this nature, two relevant frameworks 

namely the 2017 COSO Enterprise Risk Management- Integrating Strategy with Performance and the GAO 
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Risk Management Frameworks will be reviewed in order to get proper perspectives on relevant integrated 

enterprise risk management frameworks. 

The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) is a voluntary, 

private sector organisation comprising five professional bodies in the USA namely, the American 

Accounting Association, American Institute of Certified Public Accountants, Financial Executives 

International, the Institute of Management Accountants and the Institute of Internal Auditors. COSO 

represents the global private initiative on corporate governance, internal control, risk management, business 

ethics, ERM, frauds detection, and financial reporting. The organisation was formed in 1985 to sponsor the 

National Commission on Fraudulent Financial Reporting which investigated the causal factors leading to 

fraudulent financial reporting by entities. It also developed recommendations for public companies and their 

independent auditors, for the Securities and Exchange Commission and other regulators and for educational 

institutions. COSO is irrevocably committed to and dedicated to providing guidance to executive 

management and governance entities towards establishing more efficient, effective and ethical business 

operations globally. To this end, it sponsors and disseminates frameworks and guidance based on in-depth 

analysis, research and best industry practices COSO (2004). 

Against the background of opportunistic accounting, corporate failures and scandals, the Committee 

of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission issued the 2004 COSO Enterprise Risk 

Management- Integrated Framework as a holistic, enterprise risk management standards, guidelines and 

recommendations for organisations. The COSO ERM Framework has been described as a watershed risk 

management standard in the annals of risk governance. The 2004 COSO ERM Framework provides a set of 

mutually re-enforcing and integrated standards that elevated risk management practices to higher pedestals 

along three dimensional levels namely Organisational Objectives, Management Operations and Entity’s 

Units COSO (2004). The 2004 COSO ERM Framework has been widely applied to all organisations private, 

public and non-governmental organisations for integrated risk management initiatives. Hardy (2010) 

observed that the 2004 COSO ERM Framework had been used in the USA by Federal institutions as a 

veritable standard for understanding risk management dynamics and the interrelated components for 

effective public sector risk management practices. 

Owing to the wide acceptance and implementation of the 2004 COSO ERM standards, the Committee 

of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission developed the 2017 COSO Enterprise Risk 

Management-Integrating Strategy with Performance. Under the new framework which was developed and 

released in June, 2017, the Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission is 

dedicated to providing thought leadership through the development of comprehensive framework and 
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guidance on internal control, enterprise risk management, fraud deterrence designed to improve 

organisational performance and oversight and to mitigate the extent of fraud in entities COSO (2007). The 

new framework focuses on the imperative and significance of enterprise risk management initiative in 

strategic planning and implementation and integrating it throughout the entity because risk inherently affects 

and aligns with strategy and performance across the entire gamut of the departments, processes and 

functions as is depicted below; 

The framework constitutes a set of principles and guidelines organised into five integrated and 

interrelated components COSO (2017). 

1. Governance and Culture: Governance and leadership underscore the entity’s commitment, 

reinforcing the significance of and establishing governance oversight responsibilities for an integrated risk 

management initiative. The cultural dimension emphasises the positive behavioural and ethical values, buy-

in, employee engagement and overall understanding and appreciation of holistic risk management approach 

in the entity. 

2. Strategy and Objective-Setting: Enterprise risk management, strategy and objective-setting are 

inherently integrated processes and must incorporate together with the entire strategic management 

processes. The entity’s risk appetite must be established, coalesced and aligned with the strategy; the 

business objectives put strategy into practice while serving as a basis for identifying, assessing, and 

responding to the risk elements. 

3. Performance: Risks that may have significant impact on the attainment of strategy and 

organisational objectives must be identified and evaluated for optimal results. The risk elements must be 

prioritised by their severity within the established risk appetite of the entity. The organisation must then 

choose risk treatments and take an integrated and holistic approach to the risk profile it has assumed. The 

results of this process are effectively communicated and reported to the relevant principal risk stakeholders. 

4. Review and Revision: By conducting appropriate review of organisation’s performance, the 

concerned entity can consider how effective the entire risk management components are functioning over 

time and with emergence of significant changes, what revisions and review will be needed for maximum 

performance. 

5. Information, Communication and Reporting: It is necessary for a successful enterprise risk 

management to be built on a sustained and continuous process of information gathering and sharing, from 

both internal and external sources and from both vertical and horizontal levels across the entire entity for 

synergy and effective results. 
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One of the significant features of the revised COSO ERM Framework 2017 is Integrating Strategy 

with Performance and the flexibility, and contingency perspective in its implementation with mutually 

reinforcing components and logically aligned principles that encompasses everything from governance to 

monitoring. These principles are of general applications irrespective of the type and size of an entity 

designed to provide an organisations Management and Board with reasonable expectation to appreciate and 

strive towards effectively holistic risk management anchored on sound strategy to enhance organisational 

performance (COSO 2017). This is represented in the figure below; 

Figure 1. The Components and Principles of Enterprise Risk Management- Integrating 

Strategy and Performance 

 

Source: COSO (2017)  

6.3.1. The GAO Enterprise Risk Management Framework 

The GAO Enterprise Risk Management standard was developed by the Government Accountability 

Office (GAO) in the published report # GAO-09-687 in the United States of America in 2005. The GAO 

ERM Framework was an empirical integrated risk management architecture synthesised using several 

resources consisting of public legislations and official standards like the Government Performance and 

Results Act (1993), the revised  Government Auditing Standards (2003), GAO’s Standards for Internal 

Control in the Federal Government (1999), government circular and guidance from the US Office of 

Management and Budget (OMB), the report of the Presidential Commission on Risk management and the 

COSO 2004 Enterprise Risk Management. The main mission of the Government Accountability Office 

(GAO) was to ensure accountability, integrity and reliability in Federal public sector management in the 

USA. The ERM architecture has been envisaged to provide a veritable hallmark for successful organisation 

towards the attainment of strategic objective by realising cost-savings through the consolidation and re-use 

of shared services, elimination of redundancies, duplication of missions, enhancement of information 
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dissemination through data standardisation and system integration and maximising service deliver through 

streamlining and normalisation of business processes and mission operations. The GAO ERM Architecture 

is composed of three interrelated components namely; seven hierarchical management maturity stages; four 

management attributes as critical success factors; and 59 building blocks as the basis for effective ERM 

architecture (GAO, 2010). This is depicted in the figure below; 

Figure 2. GAO Framework for Assessing and Improving Enterprise Architecture 

Management (Version 2.0) 

 

Hardy (2010) contends that the GAO framework has been developed as mutually-reinforcing risk 

management standards as a process for attaining strategic objectives and not an end by itself. It was designed 

as guidance to decision-makers as a fundamental risk management system built with flexibility that may be 

used at various organisational hierarchies and departments in a holistic approach. One of the strength points 

of the GAO Risk Management Framework is that, it has recognised the contingent nature of risk 

management practices with terms and activities diverging across organisations and sectors. 

6.3.3 Justification for the Choice of 2017 COSO Enterprise Risk Management - 

Integrating Strategy with Performance Framework 

The ERM perspective is predicated on understanding and managing all the risk elements confronting 

an entity, which invariably entails the alignment of risk management with corporate governance and strategy 

(Bromiley et al., 2015). The original philosophy of the COSO principle is that all organisations exist to add 

value to the stakeholders through integrated risk management initiative and the challenge is to determine 

the entity’s risk appetite for the creation of sustainable value (COSO, 2004). It has been hypothesised that 
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appropriate implementation of Enterprise Risk Management would lead to value optimisation and 

sustainable growth and performance (Ewerbring & Klingvall, 2016). 

The COSO Framework has been widely accepted as the most accepted global standard on internal 

control and enterprise risk management. COSO (2017) reported that the COSO ERM frameworks had been 

extensively adopted and implemented globally across all entities, in diverse industries in both the private 

and public sector organisations. Muralidhar (2010) observes that the COSO ERM framework has been 

described as a landmark risk management architecture widely adopted to assist entities to enhance their risk 

management practices. Numerous studies have been conducted to empirically examine the application of 

the COSO ERM framework to enhance organisation’s performances and increase value of entities in both 

private and public sector organisations (Woods, 2007; Muralidhar, 2010; Ewerbring & Klingvall, 2016; 

Mokgatle, 2013; Paape & Spekle, 2012; Ahmad et. al, 2014; Wang et al., 2017). The most compelling appeal 

for the choice of the 2017 COSO Enterprise Risk management- Integrating Strategy with performance is its 

significant consideration of integrating risk management with strategy implementation to drive 

organisational performance. COSO (2017) opines that risk-based strategy setting and attainment of business 

objectives are contingent on implementing enterprise risk management which helps maximise outcomes for 

the organisation. Another important advantage for the application of the COSO Framework is that the 

standard is amenable to the application of the risk management function to diverse contexts and this leads 

to differences in application in entities of all sizes (COSO 2004; COSO 2017). To sum it up, COSO (2017) 

puts it succinctly thus; ‘’Organizations need to be more adaptive to change. They need to think strategically 

about how to manage the increasing volatility, complexity, and ambiguity of the world, particularly at the 

senior levels in the organization and in the boardroom where the stakes are highest.’’ 

6.4. Review of Empirical Research on Enterprise Risk Management in the Oil and 

Gas Industry 

 The Oil and Gas Industry has been identified as a highly integrated characterised with embedded 

risks and constantly emerging uncertainties (Nolan & Thurber, 2010). A quite number of empirical studies 

have been conducted on risk governance and performance in the petroleum industry with a few of the 

research studies focusing on the risk management perspectives. Carneiro et al. (2010) analysed oil supply 

chain management using the value at risk approach to study the net present value optimisation yielding a 

significant finding that risk-based oil supply management is significant in the oil and gas industry. Tijjani 

(2014) investigated regulatory governance practices in the downstream sector of the Nigerian petroleum 

industry focusing on non-risk governance issues like lack of transparency, accountability and independence 

and stakeholder consultations. While Muralidhar (2010) investigated the status of ERM in the oil companies 



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

498 

 

of the Gulf Co-operation Council (GCC) with a view to finding out ERM maturity implementations and 

developing regional-based systematic plan for ERM implementation for a robust, result-oriented and holistic 

risk management framework in the industries of the GCC members.  

Furthermore, Rogers and Ethridge (2016) studied the implementation of ERM in selected fortune 500 

Oil & Gas Companies in the USA using the Integrated Enterprise Risk Management COSO Framework. 

Ambituuni (2016) studied downstream product transportation and distribution risk management in the 

Nigerian Oil and Gas industry. Enyinda et al. (2011) conducted the analysis of petroleum supply chain risks 

in a multinational oil firm in Nigeria using a decision support system model by using sensitivity approach 

which identified supply chain disruption and escalating energy costs as the major supply chain issues in the 

supply value chain with recommendation for integrated risk management for mitigating the risks for 

improved performance. Using a stochastic modelling approach, the IFA (2016) investigated the diverse risks 

factors affecting the oil and gas industry as a risk management case study as a muilti-disciplinary technique 

for risk modelling in the sector. The research findings indicated that five principal risks elements were 

inherent including economic, environmental operational, political resources risks with practical 

recommendations from actuarial professional to assist the oil and gas sector comply with the risk reporting 

council of the UK Financial Reporting Council regulations and guidelines. 

From the onset, it is significant to differentiate between organisational risk management- concerned 

with an entity’s strategic, operational, financial and compliance risks and social risk management which is 

concerned with public risks (Sarens, Visscher & Van Gils, 2010).  A plethora of studies have been conducted 

on risk management practices in the public sector mostly with European public-sector institutions as the 

leading developers of risk management standards (Cooper, 2010) and the OECD countries (OECD, 2014; 

Hardy, 2010). Previous studies have canvassed that public sector organisations should try to evaluate and 

manage their risks in an innovative and rigorous ways PWC (2015), using proactive and integrated approach 

(Hardy, 2010), in compliance to government regulations (BPSR, 2018; PWC, 2015), in order to improve 

public performance and responsiveness (Sarens et al., 2010) with strong recommendation for all public 

sector institutions to adopt risk-based methodology to strategy and the internal control mechanism to 

engender organisational effectiveness (McPhee, 2005).  

Halachmi (2005) examined the nexus of governance and risk management as the hallmark for public 

accountability for crises and productivity enhancements for service delivery. The main finding of the 

research was that the civil society organisations should assume significant stakeholder influence to enhance 

management of public risks within budget constraints in order to mitigate against risk exposures and 

capitalise of risk opportunities. Sarens et al. (2010) public sector internal control systems by reviewing the 
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extent of internal control and risk management in the Belgian Social Security Public Institutions. A 

significant result of the research revealed that the security service institutions were preoccupied with 

fulfilling the traditional internal control philosophy of conformance to public rules and regulations rather 

that assuming proactive performance-based risk management philosophy to enhance performances thereby 

leading to sub-optimal service delivery. Palermo (2014) investigated the formal adoption and 

implementation of risk management frameworks in large public sector organisations based on institutional 

theory of public management. The research findings indicate that accountability and expertise, risk chief 

officers in effective risk management and the employment of risk management tools for effective public 

service delivery and performance.  

Other streams of the qualitative and empirical studies on risk management in public sector institutions 

were IRGC (2013) conducted qualitative case study research of six (6)  public sector institutions to explore 

the eight dimensions of effective risk management in the public sectors and managing emerging risks, 

Boniface (2016) conducted empirical studies on financial risk management in South Africa predicated on 

risk management architecture integrating critical success factors of having risk cultures, risk management 

structures, training and development and sound corporate governance and public ethics. Cooper (2010) 

conducted an exploratory research on the critical success factors and the barriers against integrated risk 

management in public sector institutions in Newfoundland and Labrador. Using content analysis approach, 

the study found that the province was faced with strategic risk factors including financial, operational, 

economic, environmental, legal, political, market, social and technological risks with inherent barriers to 

risk implementation posed by lack of definite implementation plan, poor planning documentation and on 

identification of flood risks by the province. Andreeva, et al.  (2014), examined the relationship between 

governance and public risks within the context of the stakeholder and social networks theories. The research 

found that sound risk management in public sector is instrumental through ‘’knowledgeable supervision’’ 

as a prerequisite for public accountability and effective service delivery.  

6.5. The Petroleum Equalisation Fund Management Board (PEFMB) 

The Petroleum Equalisation Fund (Management) Board was established by a Military Decree No. 9 

of 1975 as amended by Decree No. 32 of 1989 as incorporated as Cap P. 11 of the Laws of the Federation 

of Nigeria (2004). The PEFMB is statutorily charged with the responsibility of reimbursing petroleum 

marketing companies the losses incurred solely and exclusively for transporting refined petroleum products 

from the depots to their retail stations pursuant to the Uniform Price Mechanism under the Equalisation 

Scheme. Prior to the partial deregulation of the downstream sector of the petroleum industry, the 

equalisation process covered three white products namely PMS, AGO and DPK. 
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To deepen the mandate of the PEFMB, the Federal Government administratively transferred 

management of the Bridging Scheme from to NNPC to be administered by the Board commencing from 

December, 1998.The bridging scheme covers the transportation of petroleum products from the source 

depots to approved destinations more 450 kilometres across the country. In 2006, the PEFMB obtained 

executive fiat for the administration of a sister scheme, the Inter-District programme, aimed at encouraging 

inter-depot movements of petroleum products across the depots for distances less than bridging threshold 

of 450 kilometres. 

6.6 Governance, Internal Control and Risk Management in Petroleum Equalisation Fund 

Management Board 

6.6.1 Overview of Governance in Petroleum Equalisation Fund Management Board 

It is beneficial to tersely reflect on the role of Petroleum Equalisation Fund (Management) Board 

(PEFMB) and its commitment to good governance and risks management pursuant to the attainment of its 

mandate.  The mission of PEFMB is to equalise transport price differentials for effective, equitable and 

sustainable distribution of petroleum products at the approved government prices nationwide. Over forty 

years of impeccable records for service delivery, the agency guided by relevant regulations, has 

demonstrated experience in good governance initiatives under the supervision of the Governing Boards or 

by default under the supervision of the Federal Ministry of Petroleum Resources. The organisation has 

consistently work in partnership with both governmental and operating stakeholders in managing three 

schemes namely the Equalisations Scheme, the Bridging Scheme and the Inter-District Scheme on the plank 

of grounded ICT for effective service delivery. The Petroleum Equalisation Fund (Management) Board 

operates within the dictates of three crafted core values- Integrity, Service and Technology and principally 

guided by the vision of ensuring petroleum products for all. The Governance approach in PEFMB recognises 

two primary organs namely the Federal Ministry of Petroleum Resources and the agency’s constituted 

Governance Board.  

The Federal Ministry of Petroleum Resources: The first primary organ of effective governance is 

the Ministry of Petroleum Resources. The Ministry serves as the body charged with the responsibility of 

policy initiation and implementation regarding the oil and gas industry in general. It also serves as the 

supervising ministry to the Management of the Petroleum Equalisation Fund Management Board and the 

approving ministry for major decisions of the Governing Board requiring the approval of the Minister. 

Therefore, all significant policy decisions and strategic reforms to be embarked upon by the agency must 

be articulated and presented to the supervising ministry for review and ministerial approval. Where the 
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policy issue is of strategic national importance, the Ministry will articulate a memo to the Federal Executive 

Council for deliberation and consideration. 

The Governing Board: The Governing Board of the Petroleum Equalisation Fund Management 

Board consists of representatives of the Federal Ministry of Petroleum Resources, the Federal ministry of 

Finance, Federal Ministry of Trade and Investment, the Major Oil Marketing Association of Nigeria 

(MOMAN), the Depot and Private Petroleum Marketers Association (DAPPMA). The Board is constituted 

by the Minister of Petroleum and is charged with the responsibility of determining the general policy 

directives to the management of the agency and formulation of strategic planning to the organisation. 

The Bureau of Public Service Reforms (BPSR) has underscored the imperative for the role of good 

governance in improving service delivery of MDAs. To this end, it has given a positive guidance and 

appropriate non-linear framework for improving Management and Governance in the Parastatals. BPSR 

(2015A) observes that the challenges of management and governance should be tackled with managerial 

discretion for improvement in processes and systems to engender result-oriented reforms for enhanced 

service delivery. Strategic practical guidance by the BPSR to incorporate both primary and supporting 

factors that would provide the core essentials enabling and facilitating factors for the attainment of 

operational excellence and corporate goals of public sector institutions in Nigeria. The Primary Factors 

include suitable corporate mandate, corporate strategic planning, sound financial management, apt 

organisational structure, reliable performance management, excellent human resources management and 

good governance structures, systems and processes. While the Supporting Factors consists of robust ICT, 

Environment & Equipment, Leadership, Incentives and Ingenuity/Adaptability. Consequently, the role of 

the Management and Governance Board in crafting and implementing reforms in the delivery of the core 

mandate of the PEFMB cannot be underestimated.  

6.6.2 The Internal Control Mechanism of Petroleum Equalisation Fund Management Board 

One of the main institutional governance mechanisms is the Internal Audit Unit of the Petroleum 

Equalisation Fund Management Board. The Financial Regulations (2009) provides that all government 

institutions must establish an Internal Audit Unit to serve as a managerial control mechanism by measuring 

and evaluating the effectiveness of the internal control system of the organisation. The Audit Unit shall exist 

to provide a complete and continuous audit of the accounts and records of revenue and expenditure, assets, 

allocated and unallocated stores, where applicable and preparation of the annual audit programme.  

The Internal Audit Unit also introduces safeguards for the prevention or the prompt detection of 

frauds and ensures that controls for loss of cash are adequate. The Internal Audit is also charged with 
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ensuring compliance with the extant rules and regulations and the existence of internal checks. To ensure 

audit independence, the Head of the Internal Audit Unit is administratively responsible to the Executive 

Secretary who is the Chief Executive Officer as well as the Chief Accounting Officer of the agency as 

provided for by Chapter 17 of the Financial Regulations. 

It is also noteworthy that the Internal Audit Unit has role in ensuring risk management. As asserted 

by Hardy (2010), from historical perspectives, internal control mechanism in public sector financial 

management were understood to include attention on managing the risks associated with financial reporting 

and frauds, which constitute one of the many profiles in the risk universe of an agency. Hence internal audit 

is invariably intertwined with risk management and control and serve as a supplementary to the risk 

management function. As observed by COSO (2004, 2017), although the COSO’s Internal Control- 

Integrated Framework is distinct and has different orientation with the COSO’s Integrated Risk 

Management Framework, neither supersedes the other but they inherently connect. 

6.7 Overview of Risk Management in Petroleum Equalisation Fund Management Board 

Despite the lack of integrated risk management framework, the risk management function is not new 

in the PEFMB. Risk management in PEFMB is fragmented and silo-based that lacks central coordination 

and oversight. It has been used within the context of insurable risks usually under the oversight of the Legal 

Unit of the organisation in furtherance to compliance with the insurance of government property and assets 

and the audit review for compliance with performance bond agreements for execution of procurements and 

contract obligations. Related to this, in isolated cases various Departments like the Operations, Corporate 

Services, Finance and Accounts and Information Technology Departments have been discretely managing 

operational, reputational, financial and information technology related risks toward goal-setting and 

tracking performance management and control. Hardy (2010) observed that all public institutions must 

manage risk elements relevant to their organisations so that they are fully aligned with their visions and 

missions or may be engaging the risk management function as a common management practice. The oil and 

gas industry has been inherently embedded with unique set of risks Martin (2014) and this underscores the 

significance of effective risk management as a cornerstone of good corporate governance in organisations 

(McPhee, 2005). 

6.7.1 Types of Risks Facing the Petroleum Equalisation Fund Management Board (PEFMB) 

The PEFMB as a government agency in the downstream sector has multifaceted risks to contend with 

against the background of uncertainties and risks in the external and internal environment in the pursuits of 

its strategic mission and objectives. The identification of the specific risk factors and their interrelationships 
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matter for effective risk management in organisations (Mikes & Kaplan, 2013; 2015) and the specific 

management strategy and the hierarchy at which risk should be managed and controlled is contingent on the 

risk profile and the level on which the risk is managed (Hallowell, Molenaar & Fortunato, 2013). As aptly 

observed by McPhee (2005), those charged with governance are expected to act in the best interest of their 

primary stakeholders and identify, evaluate and respond to entity’s risk- encompassing risks relating to 

strategy, business operations, as well as risks related to compliance with laws, regulations and financial 

reporting. The fundamental risks facing the Board include strategic, operational, financial, legal, regulatory, 

and compliance risks, IT related risks, supply chain management risks and reputational risks. Failure to 

adequately manage these current and emerging risk elements could be detrimental to the attainment of its 

objectives and the survival of the agency. Hardy (2010) posits that the development of risk management 

profile would provide organisations with the insight to appreciate the different risk elements applicable to 

the entity and serve as the basis for long-term strategic management and superior performance.  

An integral part of the research strategy of the case study design is to review the significant risks 

facing the PEFMB as a major player in the downstream petroleum sector especially since the partial 

deregulation of the sector in 1998. A review of the literature and empirical studies conducted in the previous 

section has been considered in the determination of the risk elements the PEFMB may face in achieving its 

statutory mandate and strategic objectives. 

i. Strategic Risks: The idea of strategic risk management may be new to Petroleum Equalisation 

Fund Management Board. The Board has however, of recent developed corporate strategy for the attainment 

of the mission and objectives of the organisation. In a turbulent and uncertain operating environment, the 

PEFMB must embark on deliberate and emergent risk-based strategy in order to manage the uncertainties 

facing it and enhance public service delivery pursuant to its statutory and assigned mandates. Oil and gas 

industry operators must of necessity make strategic decisions and deliberate priotisation about which 

projects to pursue and develop to ensure the optimisation of performance and sustainability (Bigliani, 2013). 

 McPhee (2005) observes that strategic risks concern the significant strategic alternatives to pursue 

which may be detrimental given the organisation’s internal and external conditions. It is crucial that entities 

should adopt a risk-based approach to strategy and internal control and assessment of their effectiveness.  

Considering the fact that the oil and gas industry is highly volatile and risky, organisations operating therein 

must identify the significant risks and influence both the probability and severity on their strategy 

formulation and implementation for superior performance and survival (Mikes & Kaplan 2015; Nolan & 

Thurber, 2010).  
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As posits by Wilburn and Wilburn (2012), the 21st century environment is creating a landscape that 

has landmines and prospects for strategic planning and risk management. Consequently, owing to the rapid 

changes in the downstream sector and the internal and external environment, the Management of the agency 

has intended to embark on strategic choices by incorporating new frontiers in the equalisation scheme 

including the gas equalisation scheme, railway equalisation, and the mountainous and riverine equalisations 

schemes. In 2017, the management of PEFMB formulated a new corporate strategy for the attainment of the 

organisational mission and strategic objectives along five dimensions, Service Development, Innovation 

and Technology, Financial Sustainability, Effective Stakeholder Management, Oil and Gas Value Chain 

Penetration and Employee Engagement, Training and Competent Workforce. For effective management of 

both inherent and emerging strategic risks, risk management considerations are paramount and imperative. 

McPhee (2005) emphasised that risk is a strategic issue which must be aligned to strategic objectives, the 

corporate governance structure and integrated business planning and reporting cycles to attain organisation 

goals and optimise performance.  

ii. Operational Risks: For over four decades, the Petroleum Equalisation Fund Management Board 

has performed credibly well in reimbursing petroleum marketing companies pursuant to the Uniform Price 

Mechanism (UPM). With the original statutory responsibility for managing the equalisation scheme, its 

mandate has incorporated assigned responsibilities of the Bridging and Inter-District Schemes thereby 

experiencing the tremendous expansion of the volume and complexity of its operations. The volume of 

bridging and equalisation claims have grown manifold, the number of petroleum marketing companies 

grown to over 5,550. The PEFMB had staff strength of less than 75 by year 2000 to over 450 by 2016. 

With benefit of hindsight, the Petroleum Equalisation Fund Management Board has significantly 

impacted on the average Nigerian than most public sector institutions. To keep abreast of the astronomical 

growth in its claim management system and the challenges of the operating environment, the agency 

embarked on enviable and promising IT transformation commencing in 2010 and its operations management 

system for superior service delivery to the Nigerian people. The launching of the e-payment regime in 2007 

and its electronic claims management system (Project Aquila) has signalled the most sweeping reforms and 

process re-engineering second to none in the Nigerian public sector. The PEFMB has distinguished itself as 

a trailblazer for public sector reforms and service delivery. 

However, the intensity of changes necessary for sustainable transformation and emerging complex 

operations of the downstream operations dynamics entails that there are significant risks of uncertainties 

and occurrence of operational lapses. Other operational risks could be weak standard operating manuals 

which may lead to operational frauds and abuse, resistance to change and risk of managing the bridging and 
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equalisation revenue streams for the attainment of the financial sustainability strategic goals of the 

organisation. Although there are inherent operational risks and process modernisations, operational risks are 

within the context of controllable risks elements of the organisation and can be managed and mitigated for 

the realisation of the organisational strategic objectives (Kaplan & Mikes, 2012). 

iii. Financial Risks: PEFMB is a Federal Government parastatal under the Ministry of Petroleum 

Resources charged with providing sustainable means of distributing petroleum products at uniform price 

across the country. As a fund manager and a responsible government agency, it has over four decades, made 

financial risk management one of its core values according to the dictates of the Financial Regulations and 

extant treasury circulars. This is accomplished with a dedicated team of over 350 staff under strong and 

focused management team. For over four decades of unbroken records for financial sustainability, PEFM 

has a compelling vision for service delivery with a clear mission of ensuring equitable fuel distribution at 

uniform prices for sustainable development. It’s bridging and Equalization funds are typically managed and 

reimbursed to petroleum marketing companies thereby discouraging arbitrage in the system and for well-

managed payment to marketers. Owing to the inherent market failure in petroleum products pricing, the 

Government introduced the equalization scheme as marketers would not be willing to bear the financial risk 

of price differentials and so it established the PEFMB to ensure uniform prices and equitable products 

distribution nationwide. The major financial risk profiles facing the Board include credit risks, liquidity 

risks. 

a. Credit risk element in the agency is a significant risk factor. As a fund manager, PEFMB has 

multiple counterparty obligations with marketers and contractors which may lead to a default to meet its 

obligations as at when due. Under the equalisation scheme, all marketers hold the National Transportation 

Average (NTA) allowance built into the price template of white products in trust to the Board. The 

contributing cash and carry marketers (IPMAN) are required to pay in the net surplus recoverable to the 

Board while the credit marketers (MOMAN) pay in the net surplus- the determination of which are done 

through the net-off process. Failure to recover the net surpluses from the marketers as at when due 

constitutes significant credit risk detrimental to the financial sustainability of the Board for the discharge of 

its primary mandate.  

b. Liquidity Risk is a crucial risk element to the PEFMB as a fund manager. Its claims management 

system is acutely dependent on adequate liquidity position to manage the equalisation and bridging claims 

of petroleum marketing companies. Therefore, Loss of sustained cash-inflows or significant contraction of 

funding would significantly constrain the agency’s ability to equalise the transport differentials pursuant to 

the uniform price mechanism of the Federal Government. Under the current arrangement, the agency 
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collects its bridging fund built into the price template through the NNPC for NNPC sourced products. This 

third party revenue-collection dependence is ineffective and prone to delays of reconciliation and fund 

retrieval to the agency. With the discontinuation of the Petroleum Support Fund, imported products by 

DAPPMA members, PEF collects the bridging fund directly from the depot owners. Under the present 

arrangement, collection of the bridging fund from the depot owners proved to be cumbersome and not very 

forthcoming. Also, recovery of the net surplus from the Independent cash-and-carry marketers on local 

loading operations has been abysmally poor and ineffective with billions of naira remaining uncollected. 

iv. Legal,  Regulatory and Compliance Risks 

Managing legal, regulatory and compliance risks is not new to the PEFMB. The primary mission of 

the PEFMB to the public is to ‘’partner with relevant stakeholder’s for effective distribution of petroleum 

products nationwide for sustainable development’’ and to the marketers is to ensure timely reimbursement 

of marketers’ transportation claim. From 2006, PEFMB have been confronted with regulatory and 

compliance events with significant risks that impacted on its operations. This included the full deregulation 

of the AGO in 2006 and by March 2017, the second white product, the DPK, was fully deregulated. At the 

level of the PEFMB, managing the equalisation scheme of the original white products holistically constitutes 

a significant step in ensuring equitable distribution of petroleum products at uniform prices nationwide. The 

agency has performed well in navigating these risks to ensure minimum disruption in the discharge of its 

mandates. However, its biggest challenge is survival risk which is contingent on favourable passage of the 

impending Petroleum Industry and Governance Bill (PIGB) before the National Assembly as equally argued 

by Adio (2018). As observed by Sherwood (2013), organisations operating in the oil and gas industry 

invariably face an array of political, legal and regulatory risks which must be well managed to ensure 

sustainability and sound performance. 

v. Information Technology Related Risks: The Petroleum Equalisation Fund (Management) Board 

invested in e-governance and deployment of state-of-the art ICT to achieve its strategic objectives. Efforts 

are on-going by the agency to deploy appropriate technologies to advance its corporate mission and 

objectives. Lockheed Martin Corporation (2014) stressed on the vulnerability of the oil and gas industry to 

cyber-attacks which necessitated that entities must evaluate the significance of a cyber-threat landscape with 

regards to attacks and uncovered vulnerabilities towards a more stringent application of Cybersecurity to 

support three areas; greater integration within value chains, availability, integrity and confidentiality and 

deployment of newer technologies. As observed by McPhee (2005), the effective management and control 

of IT related risks are a critical component of corporate governance. Information technology governance 
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provides the framework to interconnect and align technology to organisation’s strategies, missions and 

objectives.  

 

The PEFMB was one of the pioneer government establishments to commence the electronic payment 

system in Nigerian in 2007. In 2012, the agency introduced the Project Aquila, which represents the 

electronic claims management system for the administration of claims and payments to petroleum marketing 

companies for entitlement under the Bridging Fund. With the successful deployment of the Project Aquila 

claims management solution, the agency has advanced plans to roll on Project Aquila 11 to cover the 

Equalisation Scheme for effective electronic tracking and monitoring of products distribution to retail 

outlets pursuant to the Uniform Price Mechanism (UPM) of the government. The deployments of the Aquila 

Database Management System, the use of the SPSS as enterprise solution, the deployment of the RFID 

technology, IT security and cybercrime risks, and cloud computing risks; all these pose significant IT related 

risks that could impact on the strategic objectives of the organisation. As postulated by McPhee (2005), the 

continued transition toward e-Government and adoption of new technologies for interconnection and 

interoperability of systems, information security management becomes a critical issue. Therefore, the 

current IT infrastructure and future IT developments in the Petroleum Equalisation Fund Management 

Board call for a robust IT governance and risk management. As the implementation of new technologies 

transform the PEFMB, effective service delivery, procurement and contract management, data management 

as well as emergency plans and business continuity management initiatives will become more significant 

risk issues to be optimally managed and controlled for enhanced performance. 

vi. Oil supply chain management risks: The Petroleum Equalisation Fund (Management) 

Board came into existence arising from distortions in the supply of refined petroleum products throughout 

the country with disparity in pump prices of white products. The Federal Government embarked on 

expansive development of infrastructures, refineries and pipelines for the movement of petroleum products 

from the late 1960s. The challenge of the government and petroleum marketing companies was to preserve 

a good balance between the stock of available products and output in order to minimise costs and ensure 

lesser risk of security of supply in the value chain. When PEFMB came on board in 1975, the refineries and 

pipelines water optimally used but as from the 1990s and beyond, the industry witnessed limited local supply 

of petroleum products, deteriorated refineries and vandalised pipeline system and transport system 

inefficiencies posing serious risks of reliable supply and access to supply. 

The partial collapse of the pipeline system informed the decision of government to institute the 

bridging scheme to help product haulage through road transportation. However, the limited supply and low 
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capacity utilisation of the nation’s refineries, decaying road infrastructure and increasing demands of refined 

petroleum products posed real threats to supply chain efficiency. In the 2000s, the country became a net 

importer of refined petroleum products whereby the government had to resort to importation to meet local 

demand of refined petroleum products. The Nigerian petroleum industry therefore, witnessed growing 

inefficiencies in the supply value chain and attendant risks to the detriment of the system. One of the serious 

challenges being confronted by the global industry is to strike the right balance between the crucial 

requirement for energy supply with a secure, efficient and sustainable operations (Ambituuni, 2016).  

The disruption in the supply chain since the 1990s has posed serious challenges leading to products 

diversion, unscrupulous profiteering, higher prices against the approved pump prices, arising from 

inefficient and sub-optimal supply chain system. The government has had isolated efforts at ensuring 

optimal supply system. The lack of adequate and reliable infrastructure has created recurring risks of 

inefficient supply to the economy and this has invariably affected the role of PEF in achieving its main 

mandate of ensuring effective distribution of petroleum products at approved prices on sustainable basis. 

As opined by Frost and Sullivan (2017), the petroleum value chain is a complex and capital-intensive 

industry requiring strategic management and appropriate infrastructure to ensure optimal flow throughout 

the supply value chain. The petroleum supply chain operations have been described as characteristically a 

risky venture which can significantly impact on the industry supply chain performance and competitiveness 

(Enyinda et al., 2011).  

vii. Reputational Risks: The Petroleum Equalisation Fund (Management) board has 

recognised the importance of reputation management in its stakeholder relationships and its relations to its 

public. Consequently, organisational credibility is accorded high premium. The commitment of the agency 

to effective credibility management has made the PEFMB to create a corporate Communications Unit under 

the Corporate Service Department for effective stakeholder and public relations management and effectively 

navigate and manage the risks of reputational damage. 

The perspectives of PEFMB, credibility and corporate reputation management is crucial to earn 

government’s confidence and public trust and stakeholders’ buy-in about the mission and vision of the 

organisation as failure will lead to adverse consequences and reputational risks. The Petroleum Equalisation 

Fund Management Board has been facing some reputational challenges as regards the recurring risks of fuel 

scarcity and diversion leading to increase in pump prices beyond the approved pump prices, the role of the 

agency in post-PIGB era and full deregulation and stakeholder scepticism arising from knowledge gap on 

the key operational dynamics and claims payment control procedures and system of the agency. Despite the 

silo efforts at reputational risk management, the agency lacks a comprehensive reputational risk assessment 
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strategy and performance feedback. As argued by Hardy (2010) a ‘’risk-smart’’ culture and context must 

ensure sustainable capability, capacity and facilities to be entrepreneurial innovative while recognising and 

respecting the exigencies of prudent protection of the public interest and maintenance of public trust. 

It is absolutely significant to stress that the identified risk profiles facing the Petroleum Equalisation 

Fund (Management) Board as set in the forgoing section are not exhaustive. Apart from the above risk 

elements, there are many other risk such as insurance risk, transportation infrastructure, foreign exchange 

risks and political risks, which could be considered. The risk elements reviewed in the case study are the 

significant risks confronting the PEFMB as a government agency in the downstream petroleum industry. 

7. THE APPLICABILITY OF THE COSO 2017 ERM- INTEGRATING STRATEGY WITH 

PERFORMANCE FRAMEWORK- RISK GOVERNANCE PERSPECTIVE FOR PEFMB 

 Since the emergence of enterprise risk management in business and public spheres, there has been 

‘’plethora’’ of standards and established frameworks to provide ‘’intelligent’’ guidelines and 

recommendations for integrated risk management initiatives (Kaplan & Mikes, 2012; Mikes & Kaplan, 

2015). However, it should be said from the outset that there is no universally accepted or adopted approach 

prescribed by regulatory or professional bodies nationally or globally for the implementation of Enterprise 

Risk Management among the known ERM standards in both the public and private sectors. Organisations 

are, of necessity, expected to ‘’think out of the box’’ and contextualise any adopted framework based on the 

peculiarities of the entity and the set objectives (Agarwal & Ansell, 2016). Annual Report of the 

Government Chief Scientific Adviser (2014) observed that risk management frameworks and procedures 

offer the roadmaps for informed decisions-making but ultimately it is people, organisations and systems that 

manage risks. Consequently, organisations implementing ERM standards should primarily be guided by the 

context as the key factor in adopting risk management framework (Padro, 2016).  

The main objective of this project is to explore the imperative for implementing Enterprise Risk 

Management practices in the Petroleum Equalisation Fund Management Board as a public sector entity in 

the downstream oil and gas industry in furtherance of good governance in general and risk management in 

particular. The main stream corporate governance literature has considered risk management as part and 

parcel of entity’s management control system (Gordon et al., 2009; Woods, 2007; Subramanian et al., 2011, 

Kaplan & Mikes, 2012; Mikes & Kaplan, 2013), and being a strategic initiative to mitigate adverse 

consequences of the risk elements and optimisation of opportunities (Hardy, 2010; Nolan & Thurber, 2010; 

Sherwood, 2013; Abu Bakar et al., 2016). Enterprise Risk Management developed in the field of general 

and strategic management literature may aid the PEFMB to implement the revised 2017 COSO ERM 

framework meant to integrate and align strategy and performance to aid the entity attain its strategic 
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objectives. As reported by Muralidhar (2010), the COSO Enterprise Risk Management Framework has been 

widely used in diverse entities and has also been adjudged as the most commonly applied as the launching-

pad for implementing enterprise risk management initiative in organisations. 

 Furthermore, the new COSO (2017) posits that Management epitomises the role of risk management 

and must be irrevocably committed to enhancing conversation with the board and stakeholders about 

deploying ERM to gain competitive advantage and enhance organisational objectives by considering 

entity’s ERM capabilities and the explicit regards of risk elements and their impacts on strategic postures 

and alternatives and more importantly how well strategy aligns with entity’s mission and vision. It is 

necessary to emphasise that ERM can be optimised for value creation if the underlying strategy are well-

embedded with the entity’s vision and mission to enhance organisational performance as depicted in the 

figure below; 

Figure 3. Enterprise Risk Management- Integrating Strategy with Performance 

 

Source: COSO (2017)  

In this research, the researchers explored the agency-specific risks elements facing the PEFMB and 

the institutional barriers and critical success factors that would lead to the implementation of ERM practices. 

Kaplan and Mikes (2012), Mikes and Kaplan (2015) and COSO (2017) have assailed the implementation 

of ERM practices disregarding the significance of organisation-specific risk factors and aligning the risk 

management practices with entity’s strategy and performances for enhanced performances. In another place, 

Liu et al. (2014), Dabari and Saidin (2015), and Dabari and Saidin (2016) have recognised the imperative 

of considering the institutional barriers and challenges of implementation of enterprise risk management 

and Ahmed and Abdul Manab (2016) and Abdul Manhab et al. (2012) examined the critical success factors 

contingent on successful and effective implementation of enterprise risk management practices in 

organisations. 
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Public sector institutions are set up to fulfil specific mandates. Parastatals are important institutions 

because most Nigerians experience governance and service delivery through them (BPSR, 2015A). Public 

sector institutions are increasingly expected to reform and improve institutional management in the spirit of 

the New Public Management perspective to add value to the citizenry, understand the inherent and emergent 

risks in the operating environment through the lens of contingency theory to appreciate the application of 

the COSO framework in order to navigate risks and optimise opportunities for sustainable growth and 

enhanced service delivery. As aptly suggested by Hardy (2010), the lack of standard framework or 

methodology across public sector institutions need not discourage agencies from implementing ERM as 

variations are expected which may be contingent to individual idiosyncrasies of each organisation as each 

agency may bring in a unique perspective to ERM, predicated by different goals and objectives. Micro 

Finance Network (2010) asserts that a risk management framework permits Board of Directors and top-

level management team to make conscious decisions about risk factors, identify the most cost-effective 

approaches to manage risks, and cultivate an internal culture that rewards good risk management without 

discouraging risk-taking for enhanced performance.  

To cap it all McPhee (2005) authoritatively and emphatically asserts that public sector entities should 

consider ERM as a strategic initiative to align strategic objectives, corporate governance arrangement and 

integrated with corporate planning and reporting cycles to achieve entity’s goals and maximise performance. 

It has been recommended that oil and gas organisations should commence planning for and implementation 

of an effective ERM framework by integrating its building blocks of corporate governance, internal audit 

and risk management (Muralidhar, 2010). It is against this background that the governing Board and 

Management of the Petroleum Equalisation Fund Management Board should consider as a strategic goal the 

adoption and implementation of the 2017 COSO Enterprise Risk Management Framework- Integrating 

Strategy with Performance- in order to enhance organisational relevance, resilience, sustainable 

performance and value-added service delivery. 

8. RESEARCH MAJOR FINDINGS 

Despite the astronomical rise in the bridging claims over the years, the Board lacks an effective 

institutional structure for effective self-collection of the bridging fund built into the price template of the 

regulated product (PMS). Worst still, reliance on the NNPC, a third party entity, for the collection of the 

bridging allowance due to the PEFMB had been characterised by collection and remittance inefficiencies, 

pausing financial and liquidity risks to the Board for seamless bridging allowance collections and timely 

bridging claim reimbursement to the petroleum marketing companies. Gboyega et al. (2011) observed the 
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issue of risk elements in petroleum governance in Nigeria with specific relevance to the revenue-generating 

aspects had been an issue right from inception. 

In similar vein, one of the key strategic objectives of the PEFMB is achievement of Financial 

Sustainability. However, there is no evidence that the strategy formulation and intended implementation 

were anchored on agency-wide risk management for enhanced performances. COSO (2017) highlighted the 

necessity of thoughtful considerations of risk elements in both strategy formulation and implementation in 

driving performance of organisations. The petroleum industry is embedded with risks which entail the 

integration of risks factors in strategy formulation and integration. It has been canvassed that global best 

practices necessitate a paradigm shift in the way organisations view risk management towards an integrated, 

coherent and holistic perspective of risk management (Xianbo, 2014). As argued by Hardy (2010), managing 

risks in the public sector is a cornerstone for the actualisation of organisational strategic mission, vision and 

objectives. OECD (2014) has observed that good governance is predicated on the integration and alignment 

of both financial and non-financial risks elements, and that risk management should encompass both 

strategic and operational risks. 

Furthermore, PEFMB has made significant investment on information and Communications 

Technology (ICT) since commencement of its automation processes worth billions of naira. This significant 

capital expenditure has not been anchored on IT governance and risk management frameworks. Leveraging 

on the significant IT-driven transformation necessitates risk-based IT governance for risk mitigation and 

optimisation of opportunities for enhanced accountability and performance based on the advantages of 

Enterprise Risk Management (ERM) practices. As noted by Nolan and Thurber (2010) investments in the 

petroleum sector involved significant risks which change as a function of both uncertainty and capital 

investments. Elsewhere Bock and Truck (2011) canvassed that the assessment of the feasibility and 

profitability of significant investment projects requires the consideration of the encompassing uncertainty 

and various types of risk whose projected outcomes are subject to uncertainty. Hardy (2002) argued that the 

overall performance of IT and reduction of failure arising from inappropriate IT activities necessitate the 

institution of IT risk governance for optimal success.  

As it has been reported in the background to this study, only the public sector in the OECD Countries 

have been able to develop risk management architectures as integrated frameworks to risk management. It 

has been established that in today’s complex environment, the ability to formulate strategic risk management 

models is crucial in ensuring effective conformance and performance for enhanced public service delivery 

to the people (McPhee, 2005, Sarens et al., 2010; Cooper, 2010; Andreeva et al., 2014).   
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Based on the identification, analysis and categorisation of the significant risks confronting the 

Petroleum Equalisation Fund (Management) Board as indicated in the earlier part of this work, the research 

has found seven (7) critical risks elements relevant to the operations and strategic performance of the 

PEFMB including Strategic risk, operational risks, financial risks, oil supply chain management risks, legal 

and compliance risks, information technology risks and reputational risks. 

i. Strategic Risks: The most critical risk element identified in the review is strategic risks. According 

to McPhee (2005) strategic risks are concerned with issues of strategic postures and alternatives that may 

be inappropriate within the context of an entity’s internal and external environmental circumstances. Some 

of the strategic risks facing PEFMB include strategic plans to embark on gas equalisation, railway 

equalisation, mountainous equalisation and infrastructural development interventions in the PIGB. 

ii. Operational Risks: The second significant risk element inherent in the existence of the PEFMB is 

operational risks. It has been described as a likelihood of loss arising from failures of systems, processes, 

people, technology and external influences (Cooper, 2010). Some of the operation risks in PEFMB include 

inadequate internal control, frauds, lack of synergy, business risk, lack of robust claims management system 

and lack of effective and robust revenue management system. 

iii. The third significant risk confronting the PEFMB is financial risk which describes detrimental 

effects that impedes business continuity and may lead to solvency or bail-out by the Government. Some of 

the major financial risk elements of the entity are credit, liquidity and funding risks facing PEFMB owing 

to increasing claims obligations, inadequate cash inflows, ineffective income-generation capacity and 

mounting debt profiles. 

iv. Legal, Regulatory and Compliance Risks: A significant risk element pertinent to the operations of 

the PEFMB as a government institution is compliance with regulatory, legal and administrative compliance 

requirements imposed by government. Cooper (2010) opined that some of the sources of legal and 

compliance risk would be political risks elements caused by shift in government policies, transition 

economies, changes in legislations and influence of civil society organisations and pressure groups. The 

main legal, regulatory and compliance risks facing the PEFMB are the impending passage of the PIGB 

pending before the National Assembly and the requirement for remittance of unspent money by all agencies 

of government at the end of the budgetary financial cycle to the Treasury Single Account. 

v. Information Technology Related Risks: Another significant risk factor is risks related to the 

deployment of ICT in the Boards operations. Chapman (2011) described technology risks to encompass 

inadequate, mismanaged or in appropriate investment in technology exposing entities to risks connected to 



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

514 

 

information and communication technology, IT governance and projects and general investment in 

technology. The specific risks identified relevant to PEFMB are data privacy risks, cyber-security risks, 

cloud computing risks and RFID Technology risks. 

vi. Oil Supply Chain Management Risks: A significant identified risks facing the PEFMB is 

disruption to the oil supply value chains due to inadequate refining capacity of the local refineries, over-

reliance on imported petroleum products, pipelines vandalisation and products diversions all negatively 

affecting the capacity of the Board to ensure effective products distribution and the sustainable maintenance 

of the Uniform Pricing Mechanism throughout the country. 

vii. Reputational Risks: A significant finding of the research is exposure of the PEFMB to 

reputational risks elements due to the nature of its operations. Some of the identified sources of reputational 

risks facing the agency include stakeholder knowledge gap, recurring fuel scarcity, over-shooting product 

prices above the approved government, sustainable, timely and regular claim reimbursement to marketers. 

Also, a major finding of the study is lack of an integrated risk management framework for risk 

mitigation and control in the Petroleum Equalisation Fund (Management) Board. In other words, risk 

management is fragmented, reactionary and treated as silos often done with treatment of organisational 

hazards and insurable risks being co-ordinated by the legal Unit of the entity. More closely related to this is 

that risk management and control is devoid of taken into cognizance the likely risk profiles in strategy 

formulation and implementation for effective organisational performance. 

Moreover, the research has established that PEFMB can adopt and adapt the 2017 COSO Enterprise 

Risk Management Framework- Integrating Strategy with Performance- as a major strategic governance 

initiative to engender and galvanise risk-based corporate strategy for enhanced organisational effectiveness 

and service delivery. One of the significant findings of the research is that implementation of the 2017 

COSO ERM Framework is contingent on greater support and involvement of the Governing Board, Top-

Management and staff by imbibing the appropriate ‘’risk culture’’ anchored on effective communication for 

successful implementation of the integrated risk management architecture for the alignment of strategy and 

performance of the entity. 

9. CONCLUSION 

The research project has explored enterprise risk management and public governance within the 

context of the Petroleum Equalisation Fund (Management) Board as a public sector entity in the Nigerian 

Oil and Gas Industry and identified the significant risks confronting the agency and the applicability of the 
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2017 COSO Enterprise Risk Management Framework- Integrating Strategy with Performance which could 

help the organisation enhance its overall performance and attainment of corporate strategic goals.  

The findings of the research study indicate that the traditional risk management function in corporate 

governance and strategic management as practiced in the PEFMB does not provide an appropriate 

foundation for analysis of risk elements and their implications for strategic planning and implementation. 

This conclusion is confirmed by the insurance-based risk management handled by the Legal Unit and the 

controlled-based internal audit function under the jurisdiction of the Internal Audit Unit of the entity. The 

findings provide logical conclusions that risk management in the PEFMB are currently managed as silos 

and compartmentalised instead of being handled as an entity-wide integrated strategic initiative for 

alignment with organisational strategy for the attainment of corporate objectives.  

The research findings imply that the insurable risk approach of the Legal Unit and the Controlled-

based internal audit system in the PEFMB are not adequate enough to manage the increasing risk profiles 

confronting the entity owing to the growing complexity and precarious nature of the operating environment 

particularly since the partial deregulation of the Oil and Gas Sector. It is also safe to conclude that 

fragmented risk-averse nature of risk management within the PEFMB are presently regarded as reactionary 

and not aligned into the corporate strategy of the entity for the attainment of organisational performance. 

Furthermore, the findings of the research demonstrate that risk management is an integral part of good 

governance in the public sector as in the private sectors. This could explain why the Bureau of Public Service 

Reforms has recognised risk oversight functions of all Federal Boards and Councils for effective risk 

management and control in public sector entities. Overall, the quest for sound governance in PEFMB could 

be considered as a veritable governance and oversight innovation for the introduction of risk management 

practices to be predicated on implementing integrated risk management philosophy in conformity 

internationally recognised enterprise risk management architecture like the COSO 2017 ERM Framework.  

The Enterprise Risk Management perspective provides a comprehensive and cohesive framework for 

the identification and assessment of risks for strategic decisions and action. The 2017 COSO Enterprise 

Risk Management- Integrating Strategy with Performance, proposes a proactively practical architecture for 

the management of the risk universe relevant to the PEFMB and its integration within the risk appetite of 

the agency for enhanced performance. The proposed framework suggests how the identified agency-specific 

risk factors could be managed and be integrated with strategy and performance. Corporate governance and 

strategic management need to adopt enterprise risk management practices with corporate strategy for 

enhanced organisational performance. 
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9.1. Major Recommendations 

In line with the findings and conclusions of the research project, the following recommendations are 

being proffered; 

i. To the Federal Government: The Federal Government of Nigeria should establish Inter-

Ministerial Committee consisting of the Office of the Secretary to the Government of the Federation, Office 

of the Head of Service of the Federation, the Bureau of Public Service Reforms, the Financial Reporting 

Council of Nigeria, Office of the Accountant-General of the Federation, , Office of the Auditor-General of 

the Federation to develop, adopt and adapt enterprise risk management framework in line with 

internationally recognised standards for application in all public sector entities in the country. 

ii. To the Governing Board of the PEFMB: The Governing Board of the Petroleum Equalisation 

Fund (Management) Board should; 

 

a. Establish a standing Risk Management Committee to ensure effective risk oversight in compliance 

with the Corporate Governance Manual for all Agencies, Parastatals and Commissions as directed by the 

Bureau of Public Service Reforms. 

b. Commission an empirical research to competent and recognised consultants with demonstrated 

expertise on risk management to consider the applicability of the 2017 COSO Enterprise Risk Management 

Framework- Integrating Strategy with Performance for adoption in the PEFMB in order to enhance risk-

based strategy formulation and implementation for superior performance. 

c. Consider and approve the establishment of a full-fledged Risk Management Department to co-

ordinate and handle enterprise-wide risks management system for the entity to be supervised by a Chief 

Risk Officer in accordance with global best practice as is done in smart, risk-cultured organisations. 

iii. Management of PEFMB: The Management of the Petroleum Equalisation Fund (Management) 

Board should; 

a. The leadership of the Management Team should initiate, imbibe and internalise risk culture in all 

strata of the organisation to support risk-based change management and effectively communicate same for 

guidance and compliance of the personnel for successful implementation of an ERM initiative. 

b. Since Internal Audit has been described as complimentary to risk management, the philosophy of 

the Internal Audit Unit should change from controlled-based to a risk-based to ensure purposeful and 

effective internal control mechanism for the benefit of the organisation. 
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ÇİN OTOMOTİV SANAYİ’NDE 2000’Lİ YILLARDAKİ HIZLI YÜKSELİŞ VE TÜRKİYE 

OTOMOTİV SANAYİ’NDE TARİHSEL GELİŞİM 

 

Dr. Sıtkı Selim DOLANAY 

ÖZET 

İki ülkenin Otomotiv sektörünün gelişim süreçlerindeki farklılıklar göze çarpıcıdır diyebiliriz. Çin’de 

19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren oluşmaya başlamış olan girişimcilik kültürünün daha da gelişmesinin 

önüne çıkmış olan engeller yüzünden gelişiminin duraklamış olduğunu ve bu duraklamanın 1978 yılına 

kadar döneminde sürmüş olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 1978 Reform süreci ile birlikte ortaya çıkan 

girişimci sınıfın, Çin ekonomisinin 1980’li yıllardan başlayan hızlı ekonomik gelişiminin temel taşını 

oluşturmuş olduğu söylenebilir.  

Türkiye’de ise Osmanlı’nın eski dönemlerinden itibaren başlamış olan girişimcilik faailyetleri, 

İngiltere ve diğer kimi Avrupa ülkeleri ile yapılmış olan ticaret anlaşmaları sonrasında çok zor bir duruma 

düşmüştür. Bu nedenle, 1923 yılında Cumhuriyet ilan edilinceye kadar sanayi sektörü ve yerli girişimcilik 

neredeyse hiç kalmamıştır. 1923 yılından sonra ise hızlı sanayileşme ihtiyacı nedeniyle yabancı sermayeden 

de yararlanılabilmiştir. Nitekim ilk otomotiv fabrikası 1929 yılında Ford Motor firması tarafından, kamyon 

ve otomobil üretmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Böylece bir anlamda yerli girişimciliğin gelişiminin 

önü kültürel olarak kesilmiştir diyebiliriz. Nitekim Türkiye’nin ilk yerli otomobili Devrim, devlet bünyesinde 

imal edildikten sonra ancak, 1966 yılında Koç Grubu tarafından, çoklu kaynaktan teknoloji transferi 

yöntemiyle Türkiye’nin 2. Yerli otomobili Anadol üretilebilmiştir. Ancak bu üretim devamlılık arz 

etmemiştir. Bununla birlikte 1971 lisans anlaşmalarıyla kurulmuş olan OYAK Renault otomobiller üretmek 

üzere kurulmuş olan iki fabrika, Türkiye’nin otomotiv sanayinin gelecekteki gelişim çizgisinin prensiplerini 

oluşturmuştur diyebiliriz. 1990’lı yıllarda yabancı firmaların kurmuş olduğu 3 adet otomotiv ürünleri 

üretim fabrikası ile birlikte Türkiye bir anlamda yabancı otomotiv firmalarının üretim üssü haline gelmeye 

başlamıştır. 

2002-2008 yılları arası süreçte elde edilmeye başlanmış olan yüksek ekonomik büyüme hızlarıyla 

gelişme süreci beraberinde kendi otomobilimizi üretebiliriz heyecanını getirmiştir. Ancak, gösterilmiş olan 

yoğun çabaya karşın çoklu kaynaktan teknoloji transferine dayalı yerli otomobilin prototipinin tanıtımı 

2018 yılının Aralık ayında yapılabilmiştir. Bu ise Türkiye’nin teknoloji geliştirme yeteneğini kazanma 

konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olmamış olduğunu göstermiştir. 

 
 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, sitkidolanay02@gmail.com 
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Çin ise 1980’li yıllardan itibaren yakalamaya başladığı yüksek ekonomik büyüme hızlarıyla birlikte 

hızla sanayileşmeye başlamış, bir yandan teknoloji geliştirme yeteneğini kazanırken, diğer yandan 2000’li 

yıllardan itibaren otomotiv sanayinin gelişimine önem vermeye başlamış ve günümüzde otomotiv sanayi 

üretiminde dünyanın öncü ülkesi haline gelmiştir. Türkiye’nin teknoloji geliştirme yeteneği eksikliği 

otomotiv sanayinde geride kalmasına yol açmışken, Çin’i dünya liderliğine taşımıştır.   

Anahtar Kelimeler: Otomotiv sanayi, girişimci, iktisat politikası, otomotiv sanayi üretimi,  yerli otomobil.  

JEL Kodları: L98,  N95,  057. 
 

RAPID RISE OF CHINA AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE 2000s AND HISTORY OF 

TURKEY AUTOMOTIVE INDUSTRY 

ABSTRACT 

This study investigates volatility relationship caused by COVID-19, volatility structure and volatility 

spread between China Shanghai Composite index and Turkey BIST 100 index in the period from 31st 

October 2019 to 16th March 2020 using ARCH/GARCH models. As a result of the analysis, volatility 

clustering has been observed for China Shanghai Composite Index on 31st December 2019, 08th January 

2020, 03rd February 2020, 28th February 2020, 09th March 2020. Besides, volatility clustering is observed 

for Turkey BIST100 index on 31st December 2019, 10th January 2020, 04th March 2020, 12nd March 2020, 

and 16th March 2020. The dates when volatility clusters appeared are consistent with the date the 

coronavirus first appeared, the explanations regarding the coronavirus, the rate of coronavirus spread and 

the times when other stock markets in the world are affected by the coronavirus. Therefore, it can be said 

that coronavirus affects volatility clusters. Another result is that there is no volatility spread between the 

two indices.   

Keywords: Automotive industry, entrepreneur, economic policy, utomotive industry production, domestic 

automobile.  

JEL Classification: L98, N95, O57. 
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1. GİRİŞ 

Gelişmekte olan ülkelere; doğru olarak kabul edilmiş olan iktisat politikalarını benimsemeleri 

konusunda, gelişmiş ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından tavsiyelerde bulunulmaktadır. (Chang, 

2004: 15) Bunlar ise genel olarak serbest ticaret, ekonomik planlama, dış yardım finansmanı ve ithal ikameci 

sanayileşme politikalarının gelişme sürecinde uygulanması olarak özetlenebilir. (Chang, 2004: 15-28; 

Yiğidim, 2012: 3) Gerçekten de Türkiye 1963 yılında Dünya Bankasının politika önerilerine uygun olarak, 

içe dönük, korumacı ve ithal ikameci sanayileşme politikalarını benimsemiştir. (Yiğidim, 2012: 3) Aynı 

politika tercihleri 1950’li, 1960’lı ve 1970’li yıllarda Çin için de geçerli olmuştur diyebiliriz. Zira Çin 1949 

yılında sosyalist ekonomiyi ve planlama ile kalkınma stratejisini benimsemiş olsa da, içe kapanık ve ithal 

ikamesine dayalı bir kalkınma stratejisi söz konusu olmuştur.  

 Diğer taraftan, dünyada eşitsiz ve ani ekonomik gelişmelerin nedenini ortaya çıkarmaya yönelik iki 

görüş ortaya atılmıştır. Birinci görüşe göre, az gelişmişlik içsel faktörlere bağlı olarak açıklanır. Bunlar 

sanayileşme için gerekli olan ve toplumdaki geleneksel-kültürel alışkanlıkları ön plana çıkaran unsurlardır. 

Bu görüşe modernleşmeci yaklaşım diyebiliriz. İkinci görüşe göre, az gelişmişliğin temel olarak nedeni 

sömürgecilik gibi ekonomik gelişme sürecini etkileyen dışsal unsurlara bağlanabilir. Bu yaklaşıma göre, az 

gelişmişlik ‘ekonomik kalkışı’ (take off) finanse etmek için gerekli kaynakların yokluğu ya da gerekli değer 

yargıları ve kurumların yokluğu gibi şartların varlığına bağlanır. Bu görüş ise bağımlılık okulunun 

yaklaşımını yansıtmaktadır. Modernleşmeci yaklaşıma göre, ülkelerin az gelişmişliği söz konusu olabilir, 

onlar geride kalmışlardır. Ancak, onlar sanayileşmiş ülkelerin geçmişte sanayileşirken izlemiş oldukları 

aynı yolu izlerlerse ekonomik gelişme gerçekleşebilecektir. Modernleşmeci yaklaşım iki açıdan 

eleştirilmiştir. Birincisi, yaklaşım ekonomik gelişmenin ulusal üretimin artışına denk kabul edilmesidir. Bu 

yaklaşımı sınırlandırmakta ve nitelik ile demokrasi sorununun üzerini örtmektedir. Oysa ekonomik gelişme 

fiziki ve kültürel refahın artması ve nüfusun çoğunluğunun güvende olabilmesi olarak anlaşılmalıdır. 

İkincisi, yaklaşımın dünya ekonomik sisteminin karşılıklı bağımlılığa dayalı ve kazananlarla kaybedenlerin 

bulunduğu bir sistem olmasıdır. (Geijerstam, 2004: 17-18) 

 Çin tarihine baktığımızda, 19. yüzyılın ortalarından itibaren İngiltere’nin Çin’e karşı ticarette 

sömürgeci yaklaşımına karşı anti emperyalist bir düşünce akımının gelişmeye başlamış olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu gelişmenin ise 1949-1978 yılları arasındaki Komünist yönetim sisteminin oluşumuna 

yol açmış olabileceği anlaşılmıştır. (Kırilen, 2015: 50-60; Karaca, 2004: 25-27) 

Modernleşmeci okulun teorik çerçevesi içinde kalınmak suretiyle 1980 öncesinde gelişmekte olan 

ülkelerin ekonomik kalkınma süreçlerini tamamlayabilmeleri için, günün gelişmiş ülkelerinin geçmişte 

yaptıklarının aynılarını yapmaları istenir olmuştur. Bu ise teknoloji geliştirme sürecinin safhalara ayrılması 
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ve bir safhanın tamamlanmadan diğerine geçilmemesi gibi bir yaklaşımı modernleşmeci okulun teorik 

çerçevesinin içine yerleştirmiştir diyebiliriz.  Ancak bu teorik çerçeve içindeki iktisat politikalarını 

uygulamak suretiyle hiçbir gelişmekte olan ülkenin gelişmesini tamamlayabilmesi mümkün olmamıştır 

diyebiliriz.  

2. ÇİN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ 

19. Yüzyıl öncesinde bölgesinin güçlü ülkesi olan Çin, tüm çevre ülkelerin kaynaklarının kendisine 

doğru aktığı zengin bir ülke konumunda olmuştur. Bu nedenle ‘Gök’ün Oğlu’ da denilen Çin imparatoru 

diğer ülke sultanlarına göre üstün konumda görmüştür kendini. (Kırilen, 2015: 7-35) Bu dönemde Çin ile 

ticaret yapmak istemiş olanlar, Çin lehine eşitsiz ticarete razı olmak zorunda kalmışlardır diyebiliriz. 

 19. yüzyılda batı ülkeleri Çin’e kendi istedikleri şekilde ticaret yapabilmek için baskı yapmaya 

başlamışlardır. Afyon savaşları sonucunda ülkeyi batı ülkeleriyle eşit olmayan anlaşmaları yapmayı kabul 

ettirmişlerdir. Ancak, batı ülkeleri Çin’den ipekli ve çay almayı ister olmuşlarken, karşılığında Çin’e sadece 

Hindistan’ın afyonunu satabilmişlerdir. İki yüzyıl aradan sonra yine batı ülkeleri ve ABD Çin mallarını talep 

ederlerken, Çin’e satacak yeterli ürünleri yoktur diyebiliriz. (Kırilen, 2015: 7-35; Shenkar, 2007: 25) 

 1911 yılına gelindiğinde Çin imparatorluğu’nu yöneten Qing Hanedanlığı yıkılmış ve Çin’de ufak 

beylikler dönemi başlamış, ancak aynı zamanda milliyeeyetçilerle komünistler arasında tüm ülkeyi 

yönetebilmek adına çatışmalar başlamıştır. Bu çatışmalar sonucunda Komünistler 1949 yılında iktidara 

gelmişler ve komünistlerin yönetimi 1978 yılındaki reform sürecine kadar sürmüştür. (Karaca, 2004: 19-

27) 

 Birinci Afyon Savaşı sonrası yıllarda Çin’li önemli bir entelektüel olmuş olan Wei Yuan’ın 

‘yabancıları anlamak, araştırmak ve öğrenmek gerekir’ şeklindeki sözleri başlangıçta yeterince 

anlaşılamamış olsa da teknik ilerleme için öncelikle öğrenmek gerektiğini çok yi anlatmış olan bir söz 

olmuştur. (Kırilen, 2015) Çin’in günümüzdeki ekonomik başarılarının ve otomotiv sanayindeki 2000’li 

yıllardaki hızlı gelişiminin temelinde bu entellektüel dönüşümün bilimsel alanı etkilemek suretiyle büyük 

katkısının olmuş olduğu düşünülmektedir.  

 Zira, günümüzde Çin’in iç pazarının cazibesi hükümete, yabancı yatırımcıların ülkeye girişi için 

teknoloji aktarımını zorunlu tutma şansını vermiştir. Böylece Çin, Güney Kore ve Japonya’ya göre yabancı 

yatırımcılarla daha fazla kendi lehlerine olabilecek anlaşmalar yapabilmişlerdir. Dolayısıyla Çin daha önce 

benzeri görülmemiş ödünleri alabilmiştir. (Shenkar, 2007: 20) Bir anlamda 19. Yüzyılın eşitsiz 

anlaşmalarının yerini, Çin lehine yapılmış ve yapılmakta olan anlaşmalar almıştır. 
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3. 1900-1949 YILLARI ARASI SÜREÇTE ÇİN EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 

1900’lü yılların başlarına gelindiğinde binlerce yıl süren imparatorluk dönemi yerini ‘‘Çin 

Cumhuriyeti’’ne bırakmıştır. Çünkü bu dönemde ülkede ‘‘Milliyetçilik’’ rüzgârı esmektedir. Nihayetinde 

bu rüzgârın etkisiyle yönetim de milliyetçi kesimin eline geçmiştir. Şöyle ki: 1911 Devrimin başlangıcı 

olarak dönemin hükümetinin demiryolu inşaat hakları satışının bir komünist grup tarafından protesto 

edilmesi kabul edilmektedir. Başlangıçta bir grup tarafından başlatılan bu hareket başarıya ulaşarak 

milyonlara yayılmış ve ülke yönetimi ele geçirilmiştir. Bu başarı neticesinde geçici bir hükümet 

kurulmuştur. Fakat hükümet yönetiminin neredeyse tamamının Yuan Shikai tarafından şekillendirilmesi ve 

Çin İttifakı'na sınırlı sayıda bakanlıkların verilmesi ile birlikte bu girişim başarısızlıkla son bulmuştur. 

Nihayetinde 1911 Devrimi hedeflediğinin aksine Çin Milliyetçi Partisinin yükselişine zemin hazırlamıştır. 

Bu yıllarda sanayi öncesi toplumlarda olduğu gibi Çin’de de öncü sektör tarımdır. Milli gelirin büyük bir 

kısmını tarım sektöründen sağlanan gelir oluşturmaktadır. Tarım eski yöntemlerle yapılmakta olmuş ve 

toprak sahipleri yeni ileri teknolojileri benimseyip uygulamakta yavaş kalmışlardır. (Yalın ve Çetinbakış, 

2019: 128-129) 

7 Temmuz 1937 tarihinde Japonya’nın Çin’i işgali eklenmesi ile birlikte değişim kaçınılmaz 

olmuştur. Bu kanlı savaşta Çin Milliyetçi Partisi (ÇMP), Japonya işgaline karşı ulusal seferberlik ilan 

etmiştir. Fakat bu süreçte ÇMP yönetiminin bir yandan komünist güçlerle diğer yandan Japonya ile 

çatışması onları yıpratmıştır. Bu nedenledir ki Çin Komünist Partisi (ÇKP)’nin ülke yönetimine geçişi 

beklenilenden daha kolay olmuştur. (Yalın ve Çetinbakış, 2019: 128-129. 

4. 1949-1978 YILLARI ARASI SÜREÇTE ÇİN EKONOMİSİNDEKİ VE OTOMOTİV 

SANAYİNDEKİ GELİŞMELER 

1949 yılında Çin Komünist Partisi ve Mao’nun iktidara gelmesiyle, alt yapının güçlendirilmesine ve 

sanayileşmeye önem verilmeye başlanmıştır. Ancak sanayileşmenin köylerden başlaması inancıyla, 

fabrikalar köylere kurulmaya başlanmıştır. 1950’li yıllarda, alt yapının önemli bir kısmı yeniden inşa 

edilmiş, enflasyon kontrol altına alınmış ve Sovyet bloğu ülkelerine ihracat artmıştır. Bu süreçte 1958 

yılında Mao tarafından Büyük İleri Atılım Projesi uygulamaya konulmuştur. Proje çerçevesinde tarımda 

komün (kooperatif) sistemi yerleştirilmiş ve tüm tarım toprakları komünler yoluyla ekilip, biçilip, 

yönetilmeye başlanmıştır. 1958 yılında hasat iyi olmuş ve sistemin başarı getirdiği düşünülmüşken, 1959 

yılında yaşanmış olan kuraklık ve hasat azalışı, Çin’i kıtlık ve açlığa sürüklemiştir. Zor yıllar 1962’ye kadar 

sürmüştür. Ancak, Deng Xiaoping iş başına gelir gelmez komün sistemini değiştirmiş ve sistemi 20’li-30’lu 

aile gruplarından oluşur hale çevirmiştir. Köylerde kurulmuş ama atıl olan fabrikaları, doktoru olmayan 
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sağlık ocaklarını, öğretmeni olmayan okulları kapatmıştır. Küçük toprak parçaları ile de olsa ailelerin özel 

üretimine izin vermiştir. Ekonomideki sektörlerin ve coğrafi bölgelerin özelliklerine göre program 

geliştirme anlayışı egemen olmuştur. Temel hedef ise ekonomik istikrar ve büyümeyi sağlayabilmek 

olmuştur. (Özsoylu, 2009: 60-62) Ancak, ordu tarafından çok sevilen bir kişi olan Mao, 1966 yılında 72 

yaşındayken tekrar iş başına gelmiştir. Böylece 1976 yılında Mao ölünceye kadar sürecek olan Kültür 

Devrimi süreci başlamıştır. Sosyalist toplum oluşuncaya kadar sürekli devrim yapılmasına dayanmış olan 

bu süreçte Komunist Parti’nin yönetimi de büyük oranda askerlerin eline geçmiştir. Bu dönemde büyük 

kamu işletmeleri hayata geçmiş ve özel mülkiyet ve özel üretim (özel girişimcilik) yasaklanmıştır. (Özsoylu, 

2009: 64; Yalın ve Çetinbakış, 2019: 129-131) 

1950-1957 yılları arası süreçte, Çin hızla zenginleşmiş, 15 yıl içinde temel sınai ürünlerinin (çelik, 

metalurji teçhizatları, güç üretim tesisleri ve makine ekipmanları v.b.gibi) üretiminde Batılı ülkelerin 

seviyesine yakınsamıştır.1950-1957 yılları arasındaki süreçte çelik üretimi iki katına çıkmış, pek çok teknik 

okul fabrikaya dönüştürülmüştür. (Holweg v.d., 2009: 10) 

Sovyetler Birliği’nden bir teknik heyet 1930 yılında ABD’li Ford firmasının Rouge tesisini ziyaret 

etmiş ve Rouge modeliyle üretimi Sovyetler Birliği’ne transfer etmiş, Çin’de Sovyetler Birliği’nden teknik 

yardım aldığı için FAW Rouge modeline benzerlik göstermiştir diyebiliriz. 1949 yılı sonrasında ise 

Sovyetler Birliği 1950-1960 yılları arası süreçte pek çok projede teknik ortaklık sunmuştur. Bu projelerden 

birisi de Birinci Otomotiv Tesisi (First Automotive Works-FAW) olmuştur. FAW kuzey şehri olan 

Changchun’da Jinglin Üretim Bölgesi’nde (Jinglin Province Production) 1953 yılında kurulmuş, Jiefang 

kamyonları 1956 yılında 1600 adet olarak imal edilmeye başlanmıştır. Bu ürün 30 yıl boyunca hiç 

değişikliğe uğramadan üretilmeye devam etmiştir.1958 yılında ise kırmızı bayraklı (Hongqi) limuzinler 

FAW’da üretilmeye başlanmıştır. Holweg v.d., 2009: 9-10)  Ancak 1958 yılına kadar Sovyetler 

Birlliği’nden yapılmış olan teknoloji transferi ile kurulmuş olan tesislerle oluşturulmuş olan sistem teknoloji 

geliştirilerek ilerletilememiş olduğu  için, bu sistem 1978 yılına kadar sürdürülebilmiştir. (Shenkar, 2007: 

59-60) FAW 1991 yılında Alman Volkswagen firması ile ortaklığa girmiş ve ilk olarak Santana üretilmiştir. 

Daha sonra ise Audi 100, Jetta ve Golf üretilmeye başlanmıştır. (Holweg v.d., 2009: 9-10; Wang, 2017) 

Çin’de 1960’lı yıllarda pek çok ağır ve orta büyüklükte kamyon üretim tesisleri kurmuştur.  Bunlara 

İkinci Otomotiv Tesisi (Dongfeng), Sichuan Oto Fabrikası ve Shanxi Oto Fabrikası dahildir. Çin Sovyetler 

Birliği ile ilişkileri kötüleşmiş olduğu için yeni otomotiv tesislerinin tasarımı, inşası ve işletmesi mevcut 

otomotiv tesislerindeki çalışanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Dongfeng tesisi 1969 yılında Hubei  

Bölgesi’ndeki Wuhan’da dağlık arazide kurulmuştur. Çoğu Çin’li olmayan yaklaşık 500 makine, araç, gereç 

sağlayıcısı İkinci Otomotiv Tesisi (SAW) için ekipman sağlamışlardır. Ancak yabancı ülke firmalarından 
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sağlanmış olsa da, tüm ekipmanın kurulumu Çin’liler tarafından yapılmıştır. (Holweg v.d., 2009: 10; 

https://en.wikipedia.org) 

1949-1978 yılları arası süreçte otomotiv sanayi sanayileşmeyi sağlamaya yönelik katı sanayi 

politikaları çerçevesinde analiz edilmiştir. Zira bu süreçte tüm sanayi politikaları Merkezi Kontrol ve 

Planlama anlayışı ile oluşturulmuş ve uygulanmıştır. (Holweg, Lio, Oliver, 2009: 9) 

1960’lı yıllar Çin için savaşlarla dolu yıllar olmuş, Çin bu yıllarda pek çok ağır ve orta büyüklükte 

kamyon üretim tesisleri kurmuştur.  Bunlara İkinci Otomobil Çalışması (Dongfeng), Sichuan Oto Fabrikası 

ve Shanxi Oto Fabrikası dahildir. Çin Sovyetler Birliği ile ilişkileri kötüleşmiş olduğu için yeni otomotiv 

tesislerinin tasarımı, inşası ve işletmesi mevcut otomotiv tesislerindeki çalışanlar tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Ancak, Dongfeng 1980’li yıllarda ironik bir şekilde Fransız Peugeot-Citroen, Japon 

Nissan ve Honda ve Güney Koreli Kia ile kurmuş olduğu ortaklıklarla FAW’ın rakibi olarak ortaya 

çıkmıştır. Dongfeng tesisi 1969 yılında Hubei  Bölgesi’ndeki Wuhan’da dağlık arazide kurulmuştur. Çoğu 

Çin’li olmayan yaklaşık 500 makine, araç, gereç sağlayıcısı İkinci Otomobil Çalışması (SAW) için ekipman 

sağlamışlardır. Ancak yabancı ülke firmalarından sağlanmış olsa da, tüm ekipmanın kurulumu Çin’liler 

tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla tüm bu yabancı ekipman sağlayıcıları ekipmanlarının nerede kullanılmış 

olduğunu, 1978 yılında başlamış olan Çin’in yabancılara kapılarını açma politikasına kadar 

öğrenememişlerdir.  (Holweg v.d., 2009: 10; https://en.wikipedia.org) 

5. 1978-2000 YILLARI ARASI SÜREÇTE ÇİN EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER VE 

OTOMOTİV SANAYİ 

Başkan Mao 1976 yılında öldükten sonra, 1978 yılında Çin Komünist Partisi toplantısında Deng 

Xiaoping Başkan seçilmiştir. Böylece 1979 yılından itibaren değişim oluşmuş, Çin dünyanın geri kalanına 

açık kapı politikasını uygulamaya başlamıştır. (Özsoylu, 2009: 65) 

Modern teknolojinin ülkeye gelmesi için 1978 yılında alınan karar ve 1979 yılında çıkarılmış olan 

‘Çin Halk Cumhuriyeti’nde Çin ve Yabancı Yatırımları’na Yönelik Ortaklık’ Yasası ile Çinli-yabancı 

ortaklığı yasal statüye kavuşmuştur. 1979 yılında açıklanmış olan Dörtlü Modernleşme programıyla tarım 

sektörü, sanayi sektörü, savunma sanayi ve bilim ve teknolojinin yenilenmesi (modernleşmesi) 

amaçlanmıştır. Sosyalizmin amacı için ise ‘ülkenin kalkınması, güçlü ve zengin olmasıdır’ denmiş olmak 

suretiyle ülkenin yeniden yapılanması için yeni bir vizyon ortaya konulmaya çalışılmıştır. Program 

doğrultusunda ilk safhada karar alma sürecinde ademi merkeziyetçiliğe geçilmiştir. Kamu İktisadi 

Teşebbüslerinin yerel bazda karar alabilmelerinin önü açılmıştır. Küçük işletmelerin özel sektör tarafından 

işletilmesi prensibi kabul edilmiştir. Ağır Sanayi işletmelerinin teknolojilerini yenileme hususunda 
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merkezden bağımsız karar alabilmelerine olanak sağlanmıştır. Yeni dönemde beşeri sermaye eksikliği, 

kaliteli elemanların yetiştirilmesi için yapılmış olan yatırımlar yoluyla giderilmeye çalışılmıştır. (Özsoylu, 

2009: 65-67) 

1983 yılında çıkarılmış olan yasa ile yabancı firmaların Çin’de şube açmasına, en son teknolojiyi 

getirmeleri ve ihracata dönük faaliyet yapmaları şartıyla izin verilmiştir. 1979 yılında özel ekonomik 

bölgeler kurulması kararlaştırılmış, bu bölgelerde piyasa ekonomisi koşullarında ve merkezi planlamadan 

bağımsız yatırımlar yapılmasına izin verilmiş, buradaki firmalara vergi indirimleri ve muafiyetleri 

tanınmıştır. Bu bölgelerde elde edilmiş olan büyük başarı sonrasında 1984 ve 1985 yıllarında 14 yeni 

ekonomik bölgenin daha kurulması kararlaştırılmıştır. Bu bölgelerde özellikle yenilikçi teknoloji ithalatı ve 

know how transferi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 1993 yılına gelindiğinde kurulu Özel ekonomik 

bölgelerin sayısı 300’ü bulmuştur. (Özsoylu, 2009: 69-70) 

Deng Xiaoping’in temel  felsefesi ‘bekle ve gör’ olmuştur. Çin’de reform sürecinin en önemli özelliği, 

reformların kademe kademe, yani yavaşça hayata geçirilmiş olması olmuştur diyebiliriz. 1980 yılındaki 

Merkez Komite toplantısında Deng Xiaoping, Özel sektörün faaliyete geçmesi ile halkın refahının 

yükseleceğini, üretimin artacağını, işsizliğin azalacağını ve kamu gelirlerinin de artacağını söyleyerek özel 

girişimciliği desteklemiştir. Özel sektöre önce kırsal alanlarda izin verilmiş olsa da ardından kentlerde de 

üretim, ticaret ve hizmetler alanlarında küçük işletmelerin özel mülkiyetine göz yumulmuştur. Çiftçilerin 

tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde kendi iş yerini açmasına da izin verilmiştir. Bu işletmeler (TVE) ancak 

1983 yılında yasal statüye kavuşabilmişler ve sonraki üç yıl vergiden muaf tutulmuşlardır. (Özsoylu, 2009: 

67-69) 

Bu dönüşüm yıllarında sanayi alanındaki KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü)’lerde ‘anlaşmalı 

sorumluluk sistemi’ getirilmiştir. Bu sistemde yöneticiler kendilerini göreve getirmiş olan yerel yetkililere 

karşı, belirli bir üretim miktarını tutturma, belli bir düzeyde kaliteye ulaşma, zamanında üretim ve sermaye 

birikimi sorumluluklarını gerçekleştirme yükümlülüğü altına girmişlerdir. Böylece hem üretim artmış ve 

hem de denetleme imkanı oluşmuştur. Bu sayede KİT’ler büyük kaynak aktarımı yapılarak, altyapılarını 

güçlendirmeleri, ihracat olanaklarını arttırmaları sağlanmıştır. 1984 yılında KİT’lerin A.Ş. statüsünü 

kazanabilmesine, hisselerinin Shenzoi ve Shanghai borsalarında işlem görmesine izin verilmiştir. 1988 

yılında çıkarılmış olan genelge ile 8 ve üstü çalışanı olanlar özel işletme olarak tanımlanmış ve özel 

mülkiyete izin verilmiştir. (Özsoylu, 2009: 70-72)  

 Reform yıllarının önemli bir kurumu olmuş ve 1985 yılında merkezi hükümet seviyesinde kurulmuş 

olan Çin Otomobil Teknolojisi ve Araştırma Merkezi (https:/clepa.eu) sektörel yenilik sistemi oluşumuna 

güzel bir örnek olmuştur diyebiliriz. 
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 1980’li yıllarda Shangai Otomobil Sanayi (SAIC) Alman oto üreticisi Volkswagen ve ABD’li 

General Motor’un ortaklığı ile kurulmuş, Birinci Otomotiv Tesisi ve Dongfeng ise Japon Toyota ve Honda 

ortaklığı ile yeniden şekillenmiştir. (Qiu, 2013: 8) 

Merkezi planlı ekonomi sürecinde üretim hacimleri ve ürün çeşitleri merkezi planlama ile belirlenmiş, 

daha çok kamyon üretilmişken, yolcu otomobili üretim hacimleri sınırlı kalmıştır. Lüx otomobiller sadece 

kıdemli bürokratların kullanımı için söz konusu olabilmiş ve hangi bürokrata otomobil tahsis edilebileceği 

konusunda katı düzenlemeler söz konusu olmuştur. Planlama sürecine esneklik getirilmesi ile birlikte lüx 

otomobiller ve diğer taşıt araçları için pek çok müşteri Pazar ortaya çıkmıştır ve hızla artmıştır. Örneğin 

planlı dönemde hiç taxi kullanılmamışken, gevşeme ile birlikte lüx otomobiller ve ufak minibüsler taxi 

olarak kullanılmaya başlanabilmiştir. Böylece bu ürünlerin üretim artışı ile taxi pazarı oluşmuştur 

diyebiliriz. Ancak, mevcut faaliyetler içinde ne ürün kalitesi ve ne de çeşitliliği büyüyen pazarın ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek düzeyde olmamıştır. FAW ile Donfeng ise ölçek büyüklüğü avantajından yararlanmayı 

sürdürebilmeleri için doğrudan merkezi bürokrasi tarafından kontrol edilir durumda olmuşlardır ve esnek 

likten yoksun durumda olmuşlardır. Pek çok küçük otomotiv fabrikası ise bölge ve kent yönetimlerinin 

direktifleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Sadece bazı makine fabrikaları ise Silah Sanayi Bakanlığı ve 

Havacılık Sanayi tarafından kurulabilmiştir ve bunlar hafif ticari araç (kamyonet), mini van ve büyük yolcu 

otomobilleri şeklinde taşıt araçları üretmeye başlamışlardır. 1979 yılından 1985 yılına gelinceye kadar 

otomobil fabrikası sayısı ise 55 adetten, 114 adete çıkmıştır. (Holweg v.d., 2009: 12) 

1994 yılında Çin yönetimi kimi sanayi dallarını milli ekonomiyi sürükleyici gücü olan Temel (Pillar) 

Sanayiler olarak belirlemiş ve otomotiv sanayide bu Temel Sanayilerden biri olmuştur. Zira bir otomobil 

yaklaşık 10.000 parçadan oluşmuştur ve matalurji, petrol, kimya, kömür, hafif sanayi, elektronik ve tekstil 

dalları ile ilişki içinde olmuştur. Dolayısıyla, otomotiv sanayindeki gelişme pek çok sektördeki girişimcileri 

faaliyetlerini daha iyi koordine etme ve uzmanlaşma konusunda cesaretlendirmiştir. Bu yüzden otomotiv 

sanayi üzerinde yapılmış olan çalışmalar hızla sonuçlandırılmış ve Temmuz 1994’te Otomotiv Sanayi 

Politikası (Automotive Industry Policy) belgesi yayınlanmıştır. Belge dört ana konu üstünde yoğunlaşmıştır. 

Birincisi, küçük ölçekli üreticilerin yerini almak üzere büyük ölçekli lüks otomobil ve hafif ticari araç (light 

truck) üreticisi gruplar kurulması, ikincisi parça sanayinin geliştirilmesi, üçüncüsü otomotiv ürün geliştirme 

yeteneğinin geliştirilmesi ve dördüncüsü yerli otomobil sahipliğinin özendirilmesi olmuştur. Politika 

belgesinde sayılmış olan dört unsur, yerel katkı oranlarını sağlanması, çevre ve kirlilik konularının dikkate 

alınması yoluyla yabancı yatırımlara izin verilmesi ve sanayi dalının gelişmesini hedeflemiştir. Ayrıca 

politika belgesi Çin otomotiv sanayinin gelişimi konusunda sıkıştırılmış bir şema sunmuştur. (Holweg v.d., 

2009: 13-14) Nitekim 1996 yılına kadar parça (yan) sanayinin geliştirilerek yerel katkı oranının %60 ile 
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%80 arasında bir değere ulaşması ve 2000 yılına kadar hedeflenmiş taşıt araçlarını üretecek tesislerin temel 

Ar-Ge birimlerini de içerecek şekilde kurulmuş olması hedeflenmiştir. (Holweg v.d., 2009: 14) 

1978 yılından itibaren başlamış olan reform sürecinde 1983 yılı bir dönüm noktası olmuştur 

diyebiliriz. Zira 1983 yılında Milli Bilim Komisyonu’nun izniyle CATARC (Çin Otomobil Teknolojisi ve 

Araştırma Merkezi)’nin kurulması kararlaştırılmıştır. Daha sonra bu Merkez 1985 yılında Çin Otomotiv 

Sanayi Genel Birliği’ne bağlı olarak merkezi hükümet düzeyinde kurulmuştur. CATARC 1999 yılında milli 

bilim araştırma enstitüsü reformu çerçevesinde, Çin Otomotiv Sanayi Genel Birliği’nin alt birimi olmuştur. 

(https://clepa.eu) 1994 Politika belgesinin üçüncü unsuru Çin otomotiv sanayinde teknoloji geliştirme 

yeteneğinin kazanılması sürecinin 1996 yılında sona ermesinin amaçlanmış olduğunu göstermiştir 

diyebiliriz.  Ancak bu dünyada teknoloji ilerlemesini sürdürdükçe o teknolojiye hemen yakınsayabildikleri 

anlamına gelmemiştir) 

6. 2000 SONRASINDA ÇİN EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER VE OTOMOTİV SANAYİ 

Çin Aralık 2001’de DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü)’ne üye olduktan sonra (Wang, 2017: 39), 2002 

yılında tarife indirimleri ve yerel katkı oranı seviyesindeki gevşemeyi de içeren bir düzenlemenin devreye 

sokulmasıyla, Çin otomotiv pazarı kademeli olarak yabancı firmaların rekabetine daha fazla açılmıştır. Bu 

düzenleme ise Çin otomotiv pazarının hızla büyümesini sağlamıştır. Hükümet ise ekonomik büyümeyi 

hızlandırmak için otomotiv sanayinin öncülüğünü beklemeye devam etmiştir. Zira otomotiv sanayinin 

gelişmesiyle, makine, lastik, petrokimyasallar, elektronik ve tekstil gibi birincil mal üreten sektörlerle 

birlikte, oto finansmanı, satış sonrası dağıtım ve tamir ve bakım gibi hizmet sektörleri de gelişmiştir. Çin’in 

DTÖ’ne üye olmasıyla birlikte, toplam taşıt aracı üretimi 2002 yılında %38.8, 2003 yılında ise %36.7 

oranında artmıştır. Böylece Çin dünyanın dördüncü en büyük otomotiv üreticisi ve üçüncü en büyük pazarı 

olmuştur. 2002 ve 2003 yıllarındaki bu hızlı büyüme birincisi, Çin’de olup ta hem kapasite ve hem de 

üretimini artırmak isteyenler ve daha önce Çin’de hiç faaliyeti olmamış olanlar da dahil olmak üzere yabancı 

yatırımcıları yeni yatırımlar için cesaretlendirmiştir. İkincisi, talebin üstünde kalmış olan üretim kapasitesi 

rekabetin de artmasını sağlamıştır. Hükümet 2004 yılının başından itibaren seçilmiş sektörleri soğutma 

politikasını uygulamaya koymuştur. Bu politikayla bankadan ödünç alımlar düşürülmeye ve yatırım 

onayları azaltılmaya başlanmıştır. Bankalardan ödünç alımlarında düşme ve fiyat düşüşleri talebi azaltmış, 

pek çok fiyata duyarlı Çin’li tüketici otomobil alımını ertelemiş ve fiyatlarda düşüşünü sürdürmüştür. Bu 

koşullarda dahi toplam otomotiv üretimi yıl boyunca %14.1 oranında artış göstermiş ve 5.071 milyon adede 

ulaşmıştır. (Holweg  v.d., 2009: 15) 
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1990’lı yılların sonlarından itibaren Çin’de başlamış olan hızlı ekonomik büyüme sürecini 

sürdürebilmek, Çin’in DTÖ’ne üye olmasıyla otomotiv sanayinde ortaya çıkan sıkıntıların üstesinden 

gelebilmek ve Çin otomotiv sanayinde meydana gelmiş olan değişikliklerin uyarlanmasını sağlayabilmek 

için Milli Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından 2004 yılında ‘Yeni Otomotiv Sanayi Politikası’ 

açıklanmıştır. Yeni politika belgesine göre; birincisi otomotiv ve ilgili sanayilerindeki gelişmeyi 

desteklemek, ikincisi sınai yapının düzenlenmesini yönlendirme, üçüncüsü firmaların kendi ürünü yerel 

markalarını geliştirilmesinin teşvik edilmesi, dördüncüsü 2010 yılına gelene kadar küresel çapta rekabet 

edebilir 500 otomotiv firmasının ortaya çıkışının teşvik edilmesi, beşincisi büyük ölçekli ve kendi araştırma 

ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini yürütebilen parça üreticisi yan sanayi firmalarının yerel arzının ve 

uluslar arası faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve altıncısı hafif ticari araç ve enerji etkinliği yüksek araçların 

üretiminin teşvik edilmesi hedeflenmiştir. 2004 belgesi, 1994 belgesi gibi düzenleyici olmaktan öte teşvik 

edici olmuş ve firmalara stratejik yön çizmiş olan bir belge olmuştur. Böylece ekonomik konularda Çin 

hükümetinin yeni bir rol üstlenmiş olduğu anlaşılmıştır. Hükümet piyasa güçlerini sanayinin gelişimini 

etkilemek için kullanılmıştır. Bu yeni politika hükümetin çerçeve çizici politikalarından derin bir farklılık 

içermiştir diyebiliriz. Örneğin yeni politika belgesinde parça üreticilerine ve taşıt aracı üreticilerine 

uygulanmakta olan yerel katkı oranlarında esneklik getirilmiş, bu çerçevede yeni politika belgesinde, 

küresel platformların ve parçaların kullanılması tercih edilebilmesi yoluyla, bunlar kullanılarak üretilen taşıt 

araçlarının sadece Çin pazarında tüketilmeyip, yurt dışına ihracatı da teşvik edilmiş olmaktadır diyebiliriz. 

(Holweg v.d., 2009: 15-16) 2006 yılında ise Milli Bilimsel ve Teknolojik Gelişme için Orta ve Uzun Vadeli 

Program  hazırlanmıştır. Bu programla, henüz teknoloji geliştirme yeteneği kazanılmamış olduğu için, 

otomotiv sanayinde teknoloji transferi ile pazar odaklı üretim politikası bırakılmış ve yerel teknoloji 

geliştirmeyi sağlamaya yönelik politikaya geçilmiştir.  2015 yılında ise hükümet Made in China (2025) 

Planı’nı ve 2017 yılında ise Otomobil Sanayi Orta ve Uzun Vadeli Gelişme Planı’nı açıklamıştır. (Feng and 

Li, 2019: 417) 

Geçmişte yüksek gümrük tarifeleri uygulaması ile yerel firmalar korunmuş, ancak artık DTÖ 

anlaşması ile birlikte, geçmişteki ithal kotaları uygulaması kaldırılmış, tamamlanmış otomobil ithalatından 

alınan gümrük vergisi 1 Ocak 2005’te %30’a ve 1 Temmuz 2006’da da %25’e düşürülmüştür. Otomotiv 

parçalarının ithalinden alınan gümrük vergisi ise %10’a düşürülmüştür. 2004 yılında gerçekleşmiş olan 

politika değişiklikleriyle; birincisi, hükümet otomotiv sanayi politikasını reforme etmesiyle sanayinin 

kontrolünü elinden kaçırmıştır, ikincisi, hükümet özel otomobil sahipliğini desteklemiş ve teşvik etmiş, 

sonuçta yolcu otomobili pazarı büyümüştür. Üçüncüsü, otomotiv sanayine yabancı yatırımlardaki ve özel 

sermaye girişlerindeki artış hem üretim kapasitesinin artmasına ve hem de ölçek büyüklüğünün hızla 

genişlemesine yardımcı olmuştur. Üstelik taşıt aracı fiyatlarındaki düşüşle birlikte özel otomobil sahipliği 
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artmıştır. Artık özel alıcılar temel pazarı oluşturmaya başlamış, parça sanayi de otomobil satışı ile ilgili 

diğer hizmetler (otomobil finansmanı, tamir, bakım ve sigorta) gibi genişlemiştir. Ek olarak devlet otomobil 

sahipliğinin artışını desteklemek için ulaştırma alt yapısının inşaatını hızlandırmıştır.2002-2004 yılları 

arasındaki hızlı artış sonrasında 2005 yılında otomotiv sanayinin büyüme hızı azalmıştır. Her ne kadar arzı 

kısmak suretiyle talep kontrol altında tutulmak istemiş olsa da, üretken kapasite talebin üzerinde seyretmiş 

ve Çin otomotiv pazarının potansiyel ekonomik büyüklüğünün uzağında kalmış olduğu hissini 

uyandırmıştır. Ancak, Çin’in para biriminin gerçek değeri ile ilgili şüpheler ve kentsel alanlardaki yığılma 

ile kirlilik sorunu söz konusu olmuştur diyebiliriz. (Holweg v.d., 2009: 16) 

2000’li yılların başlarında otomobil Çin’de lüks tüketim metası olarak görülür durumda olmuştur. 

Zira kişi başına milli gelir kentsel alanlarda 828.8 ABD Doları ve kırsal alanlarda ise 285.9 ABD Doları 

olmuştur. Kişi başına milli gelir 2000’li yıllarda hızla yükselmiş, 2003 yılında 1,274 ABD Doları olmuş, 

2012 yılında ise kişi başına GSYH 6,100 ABD Doları’na yükselmiştir. Böylece alım gücü yükselmiş olan 

Çinliler geçmişte lüks olarak gördükleri otomobili talep etmeye başlamışlardır. (Wang, 2017) 

Çin otomotiv sanayi 2000’li yıllarda hızla büyümüştür. Yıllık taşıt aracı üretimi 2000 yılında 

2,000.000 adetten, 2011 yılında  18,000.000 adedin üzerine çıkmıştır. Böylece Çin dünyanın en büyük 

otomotiv üreticisi ve pazarı haline gelmiştir. Bu hızlı gelişmeye karşın, ileri teknolojilerin kullanılamaması 

ve kendi Ar-Ge çalışmalarından elde ettikleri yeniliklerin olmaması Çin otomotiv sanayi önündeki en büyük 

tehlike olmuştur diyebiliriz. 1980’li yıllarda Çin hükkümeti doğrudan yabancı yatırımlara izin vermiş 

olduğunda, en ileri teknolojilerin ürüne içerilmiş olarak ülkeye gireceğini ve yerel üreticilerin teknoloji 

transferi yoluyla  bu teknolojileri alıp, teknolojik öğrenme yolu ile geliştirebileceklerini varsaymıştır. İkinci 

olarak yabancı firmalarla birleşme veya yabancı firmayı satın alma yoluyla teknolojinin sağlanabileceği 

umulmuştur. (Qiu, 2013: 8) 

Çin hükümetinin yerelde Ar-Ge çalışmaları yapılması için vermekte olmuş olduğu teşviklere karşın, 

ülkede Ar-Ge yeteneğinin yavaş gelişimi nedeniyle yerel otomotiv üreticileri hala uluslar arası 

konvansiyonel otomotiv üreticilerinin teknolojik olarak gerisinde kalmışlardır. Bu nedenle Çinli otomotiv 

üreticileri yabancı markaları satın almak suretiyle ileri teknolojiyi elde etmek ve yurt dışı pazarlarda yer 

alma stratejisini benimsemişlerdir. (Qiu, 2013: 15) Örneğin Geely 2010 yılında İsveç’in Volvo firmasını 

satın almıştır. (Qiu; 2013: 8) 

1997 yılında bir devlet firması olarak kurulmuş olan Chery Otomobil, Çin’in yerel otomobilini 

üretmeyi hedeflemiştir. Firma ilk ihracatını 2001 yılında Suriye’ye gerçekleştirmiştir. 2000’li yıllarda Çinli 

tüketicinin tercihlerine uygun olarak ucuz taklit otomobiller üreterek büyük başarı elde etmiş olan firma, 

2007 yılına gelindiğinde ucuz ve düşük kaliteli otomobiller üreten bir marka olarak görünmeye başlamıştır. 
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Bu görünümü değiştirebilmek için 2007 yılından itibaren Chery, kontrol paneli, çip, bağlantı ve entegrasyon 

sistemlerini almak için Quantum ve Chrysler ile ortaklık anlaşması yapmıştır. Fiat ile çekirdek teknolojinin 

alınabilmesi için anlaşılmıştır. Diğer firmalarla ise yurt içi ve dışı Pazar payını artırabilmek için 

anlaşılmıştır. Chery 2012 yılında Jaguar Land Rover ile anlaşma yoluna gitmiştir.  Ortaklık firması ortak 

Ar-Ge merkezleri de inşa etmiştir.  Chery ise Avusturyalı AVL firması ile işbirliğine gitmiş ve 18 Mart 

2005’te Acteco serisi motorlar imal edilebilmiştir. Chery  2013 yılı sonu itibariyle Çin’in en büyük otomotiv 

ihracatçısı firması haline gelmiştir. (Wang, 2017) 

  Fosil yakıt tüketen taşıt araçları pazarına yeni giren yerel Çinli üreticiler, maliyet etkinliğini 

sağlayabilen otomobillerle pazara giriş yaptıklarında göreli olarak istikrarlı bir şekilde faaliyetlerini 

sürdürebilme şansını elde etmişler ve teknik düzeylerini ilerletebilmek için çalışma olanağını bulmuşlardır.  

Böylece teknolojik yakınsama gündeme gelebilmiştir. Elektrikli Araçların teknolojik gelişimi, Çin 

hükümetine teknolojik gelişme konusunda yeni bir alternatif sunmuştur. Enerji tasarrufu ve çevresel koruma 

ihtiyacı nedeniyle elektrikli araçların geçmişe göre daha çok talep edilmeye başlamış olması, elektrikli 

araçlar konusunda geçmiş tecrübe ve bilgisi daha fazla olan Çin’e teknoloji geliştirme yeteneğini 

kazanabilme konusunda iyi bir alternatif sunmuştur. (Feng and Li, 2019; https:/link.springer.com>book; 

https://www.springer.com>book) 

 Yeni kurulmaya başlayan otomotiv imalatçıları Çin otomotiv sanayini dönüştürmeye ve yenilikler 

yapmaya kararlı olmuşlardır. Pek çok Çinli firma Akıllı Bağlı Araçların (Intelligent Connected Vehicle-

ICV) sensor, yazılım, algoritma, iletişim sistemleri, kontrol panelleri, eğlence ve park hizmetleri ve sarj 

sistemleri gibi unsurlarını üretmekte olup, araştırma faaliyetleri konusunda Daimler, Bosh, Continental ve 

BMW gibi firmalarla işbirliğine girmişlerdir. EVCARD gibi Çinli firmalar elektrikli araçlar konusunda 

kendi pazarlarında o kadar iyi satış yapmışlardır ve teknolojik ideğişim sağlamışlardır ki, Aralık 2018’de 

Alman BMW lüks Didi ile rekabet için pazara giriş ilisansı almıştır.  BMW Great Wall Motor ile ortaklığa 

girmiş, Daimler AG Baıc Motor ile ortaklığa girmiş ve Daimler AG BYD Motor ile de ortaklığa girmiştir. 

(https://www.melchers-china.com>new-te...)  

2007 yılı sonu itibariyle 21 Ortaklık Grubu Çin’i stratejik Pazar olarak belirlemeye başlamıştır. Aynı 

zamanda, 2004 düzenlemesiyle oluşturulmaya başlanmış olan Chery, Geely, BYD gibi Çin’li ve Uluslar 

arası ölçekte Büyük Otomobil Üreticileri (IAM) yükselmeye başlamıştır. En büyük üç uluslar arası ortaklık 

grubu olan Shangai Volkswagen, FAW-Volkswagen ve Shangai General Motor’un toplam Pazar payları 

2007 yılında %22.1 iken, 2012 yılında %25.83’e yükselmiştir. Üreticileri de içine alan düzinelerce IAM 

büyük ölçekli üretimi gerçekleştirebilmiş olan Chery, BYD, Great Wall Motor v.b. gibiler yanında pek çok 

zayıf firmayı da içermiştir. (Wang, 2017: 44) 



III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20)  

12th-13th December, 2020- Turkey 

 

540 

 

Ortaklık firmaları pek çok yöntem kullanarak IAM’lerin Pazar payını daraltmaya çalışmıştır. Ortaklık 

firmaları yeni modellerini oluştururken eski modellerini üretmek için kullandıkları platformları 

kullanmışlar, böylece eski modellerinin fiyatını düşürmek suretiyle rekabet avantajı sağlamaya 

çalışmışlardır. Bir diğer rekabet avantajı sağlama yöntemi ise fiyat politikası olmuştur. IAM’ler oldukça 

karmaşık bir fiyatlandırma yöntemi izlemişken, ortaklık firmalarının fiyatlama sistemleri açık ve kolay 

anlaşılır olmuştur. Bu politikanın temelinde iki farklı modelin fiyatı arasında yeterli bir fiyat farkı 

bulunmasına dayanmıştır. Bu ise aynı üreticinin modelleri arasındaki iç rekabeti önlemiştir. Hükümetin 

Otomobil Sanayi Düzenleme ve Yeniden Yapılandırma ile Sınai Dönüşüm ve İlerleme Planı  (2011-2015) 

düzenlemelerinde ortaklık firmalarından (JVC) kendi orjinal markalarını oluşturmalarını istemeye 

başlamasıyla birlikte, ortaklık firmalarının Çin’li ortakları girişimci kaynaklarını kullanarak 2010 yılından 

itibaren kendi bağımsız markalarını oluşturmaya başlamışlardır. Eş zamanlı olarak ortaklık firmalarının 

bağımsız oluşturdukları kendi yerel markalarıyla pazara giriş yaptıkları görülmüştür. Ortaklı(k firmalarının 

bağımsız kendi markaları da pazarda yeni bir rakip grubu oluşturmuştur. Ortaklık firmalarının bağımsız 

kendi yerel markaları ortaklığın yabancı ortağından satın alınmış ve yabancı ortağın teknolojisine 

dayanmıştır. Ar-Ge masraflarının düşüklüğü nedeniyle bu modellerin satış fiyatları da düşük kalmıştır. 

Ortaklık Firmaları kendi oluşturdukları markalarla halen hızla büyüyen ekonomide şehirlerin pazarlarında 

yer almaya devam etmektedirler. 2010 yılından bu yana Ortaklık Firmaları (JVCs) yerelde ürettikleri kendi 

modellerinde, yurt dışındaki modelleriyle eş anlı olarak son ileri teknolojiyi uygulamakta ve böylece Çin 

pazarındaki rekabet güçlerini kaybetmemeye çalışmaktadırlar. Dahası ortaklık firmaları Çinli tüketicilerin 

tercihlerine ve yol koşullarına uygun modeller tasarlayabilmek için Çin’de mühendislik merkezleri ve 

araştırma enstitüleri açma yoluna gitmişlerdir. Öte yandan ortaklık firmaları Çin’de yapılmış olan oto 

showlar da henüz ticari olmamış en son modellerini sergileme yoluna da gidebilmişlerdir. Ortaklık 

firmalarının sahip olmuş oldukları son teknoloji ürünü araç modelleri sadece daha fazla satış avantajı 

getirmekle kalmamış, aynı zamanda Çinli tüketicilerin beğeni ve tercihlerini de şekillendirmiş ve böylece 

ortaklık firmalarının önündeki rekabet engelini kaldırabilmiştir. Böylece pazardaki en önemli 10 otomobil 

üreticisi, ortaklık firmalarından olmuştur. (Wang, 2017: 44-46) 

2003 yılı itibariyle otomotiv sanayi toplam üretimi 4,443.686 adet olmuş iken, 2005 yılında 5,717.609 

adet olmuş, 2012 yılında 19,271.808 adede yükselmiştir. Üretim rakamı 2019 yılında 25,720.665 adet 

olmuştur. (www.oica.net) 

 

 

 

http://www.oica.net/
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7. TÜRKİYE TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ  

 Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren ilime çok büyük önem verilmiş, bilgi ve teknoloji 

transferi konusunda da hassas davranılmıştır. (İnalcık, 2017; Dolanay ve Oğuztürk, 2019) Nitekim ilk 

Osmanlı Medresesi Orhan Gazi tarafından 1331 yılında İznik’te kurulmuştur. (Özilgen, 2009: 21) 

 Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan (1299) Fatih Sultan Mehmet’in tahta çıkmış olduğu 1451 yılına 

kadar geçmiş olan 1.5 yüzyıllık sürede medreselerin kurulması ve eğitim gereken önemin verilmesiyle, 

Osmanlı Türkleri arasında bilimsel açıdan kimi gelişmeler olmuştur.  Bununla birlikte, Fatih Sultan 

Mehmet’in tahta çıkmasının ardiından müspet ilimlerde ve bilimsel düşüncedeki gelişmnin hızlanmış 

olduğunu söyleyebiliriz. (Hazırlayan, Aksoy, 2008: 31) 

 Ancak akli ilimler konusunda önemli alimlerden Molla Lütfi’nin idam edilmiş olduğu 1495 yılı 

sonrasında, akli ilimlere verilen önemin azalması ile birlikte, bilgi ve teknoloji transferi süreci kesintiye 

uğramaya başlamıştır. (Dolanay ve Oğuztürk, 2019; Zelyut, 2019; Pala, 2019)  Savaşlarda alınan yenilgiler 

yüzünden askeri alanda yurt dışından getirilmiş olan eğitmenler eliyle transfer süreci canlandırılmaya 

çalışılmış, 1734 yılında Comte de Bonneval tarafından hendesehane (geometri okulu) açılmış (Özilgen, 

2009: 40) ve bu okula ilmiye sınıfı tarafından destek verilmiştir (Cihan, 2014: 136). Zira Medrese çıkışlı, 

ilmiye sınıfı mensubu Mehmet Said Efendi okulun ilk müderrislerinden olmuştur. Baron de Tott’un 

gayretleriyle 1773 yılında kurulmuş bulunan mühendishanenin ilk hocaları ise Cezayirli Seyyid Hasan ve 

Seyyid Osman Efendiler olmuştur. İlk ders veren Avrupalılar ise Baron de Tott ile İskoçyalı Kompell 

olmuştur. (Cihan, 2014: 140) Sultan 3. Selim zamanında yapılmaya başlanılan yenileşme hareketleri 

çerçevesinde, Sultan’ın çevresinde müspet ilimlerden anlayan ve Batı dillerinden tercüme yapabilen küçük 

bir grup oluşturulmuştur. Bilgi transferi süreci 1833 yılında kurulmuş bulunan Tercüme Odası ile 

hızlanmıştır. (Karpat, 2006: 24 ve 27) 1862 yılında Osmanlı Bilimler Akademisi kurulmuş ve 1863 yılında 

ise sonradan Üniversite olarak kabul edilecek olan Darülfunun kurulmuştur. (Özilgen, 2009: 63) 

Cumhuriyet yönetiminin Darülfunun’u kapatmak istemesinin en önemli nedenlerinden biri ise bilimsel 

özerklik gerekçesi ile Darülfunun’un oluşturulmak istenen yeni tarih tezi ve yapılmış olan dil reformu ile 

ilgilenmemiş olmasıdır (Erdem, 2012: 381; Cihan, 2014: 136). 1933 yılında yapılmış olan Üniversite 

Reformu ile bu kez bir daha geçmiş bilgi birikimiyle bağlantı kurabilmiş olan ve Medrese’den gelmiş olan 

bilgi birikimini kısmen taşımış olan Darülfunun kurumu tamamen ortadan kaldırılarak Batı normlarında 

eğitim vermesi istenen Üniversiteler kurulmuş ve eski Darülfunun eğitmenlerinin yerine çoğu yabancı 

kökenli yeni eğitmenler getirilmiştir. Darülfunun’un 157 öğretim üyesi siyasi ve ideolojik kriterlerle 

dışarıda bırakılmış ve akademik kriterler gözetilmemiştir. Üniversitede bilimsel özerklik kalmamıştır 

diyebiliriz. Ek olarak Osmanlı eğitim sisteminin bilgi birikimini tamamen silebilmek amaçlı olduğu 
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anlaşılan ve yeni tarih tezini oluşturmayı hedefleyen Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi 1935 yılında 

kurulmuştur. (Erdem, 2012: 380-386) Öğretim üyelerinin belli dönemlerde üniversiteden uzaklaştırılmaları 

Cumhuriyet’in sonraki yıllarında da gerçekleşmiştir. Böylece üniversiteler yurt dışından transfer edilmiş 

bilgileri öğrencilerine aktaran, yani bilgi transferi yapan kurumlar olarak kalmışlardır.  

 Osmanlı klasik dönem zamanında Medreseler örgün eğitim işlevini çok iyi bir şekilde yerine 

getirirken, akli ilimlerin Medreselerden dışlanması ile birlikte bu kurumlar sadece dini bilgileri yani nakli 

ilimler öğreten kurumlar haline gelmeye başlamıştır. Ancak bu köklü kurumlar, her ne kadar akli ilimleri 

dışlamış olsalar da güçlü kütüphanelerinde mevcut bulunmuş olan akli ilimlerle ilgili önceki dönemlerde 

yazılmış kitapları öğrencilerin alıp okumasına mani bir durum keşfedilmemiştir. Böylece akli ilimler 

dışlandıktan sonra dahi Medreselerden Hezerfan Ahmet Çelebi ve Lagari Hasan Çelebi gibi teknoloji 

geliştirebilenler çıkmıştır. (Dolanay ve Oğuztürk, 2018; Dolanay ve Oğuztürk, 2019; Cihan, 2014) Böyle 

olmasının nedenini ise Medreselerin içinde bulunduğu toplumun sosyokültürel ve sosyo-ekonomik yapısı 

ile uyumlu kurumlar olmasında aramak gereklidir diyebiliriz. 

 Medreselerin son döneminde, Medrese’den yetişmiş Mustafa Sabri gibi alimler Medreseleri 

savunarak, eğitim geleneğinin korunması suretiyle değişim ve reform yapılmasını önermişler ve bir anlamda 

bu köklü eğitim kurumlarını yaşatmaya çalışmışlar, ancak başaramamışlardır. Zira Osmanlı’nın son 

dönemlerinde de dinsel eğitim veren kurumlar olarak görülmüş olan Medreseler. Cumhuriyet döneminde 

ötekileştirilmiş ve kapatılmıştır. (Cihan, 2014: 123-126) Ancak medreseler her zaman Batı tarzındaki yeni 

okulları desteklemişler. 1734 yılında kurulmuş olan Hendesehane, 1773 yılında kurulmuş olan 

Mühendishane-i Bahri Humayun ve 1796 yılında kurulmuş bulunan Mühendishaneyi Berri Hımayun’un 

eğitim kadrolarında ilmiye mensupları yer almıştır. (Cihan, 2014: 135-145) 

 1838 yılının 16 Ağustos günü Sadrazam Reşit Paşa ile İngiliz Elçisi Possenby arasında Balta Limanı 

Ticaret Anlaşması imzalanmıştır 1838 öncesinde uygulanmış olan ve Yed-i Vahit olarak adlandırılmış olan 

düzende devlet herhangi bir yöredeki bir malın ticaretini ve özellikle de ihracatını özel bir kişinin tekeline 

bırakabilmiştir. Ayrıca devlet bazı malların ya da gıda maddelerinin darlığının yaşanmış olduğu dönemlerde 

bu metanın ihracatını yasaklayabilmiştir. Anlaşma ile hammaddelerin dış ticarete açılması kolaylaşmıştır. 

1838 öncesinde Osmanlı Devleti hem ihracat ve hem de ithalat üzerinden %3 oranında gümrük vergisi almış, 

iç gümrük vergisi oranı ise %8 olmuştur. Anlaşma ile birlikte, ihracattan alınan gümrük vergisi %12’ye 

çıkarılmış, ithalattan alınan gümrük vergisi ise %5’e düşürülmüştür. Yabancılar için iç gümrük vergileri 

kaldırılmışken, yerli tüccarlar için uygulanmaya devam etmiştir. 1860-1861 yıllarında Osmanlı Devletinin 

yaşamakta olmuş olduğu mali bunalımı sırasında Osmanlı Devleti ihracattan alınmakta olan gümrük vergisi 

oranını %1’e indirmiş olan yeni anlaşmayı imzalamıştır. İthalattan alınmakta olan gümrük vergisi ise 
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1861’de %8’e, 1905’te %11’e ve 1908’de %15’e yükseltilmiştir. Böylece Osmanlı Devleti kendi gümrük 

vergilerini Avrupa Devletleri ile birlikte belirlemeyi kabul etmiştir diyebiliriz. Ancak bu durum 1. Dünya 

Savaşı ile son bulmuştur. (Pamuk, 1994: 17-19) 

 Böylece Osmanlı Devleti kendi sanayicisi ve girişimcisinin önünü kesmeye başlamış, bu ise 

girişimcilerin sadece ticarete odaklanmasına neden olmuştur. Sanayi girişimciliğindeki gerileyiş ise ilim 

alanında akli ilimlerin gerileyişiyle birleşince ülke, sadece sanayi ürünlerini ithal eden ve hammaddeyi ise 

kazanç elde etmeden ihraç eden bir devlet yapısına sahip olmaya başlamıştır. Bu nedenle yerli otomotiv 

sanayi oluşamamış, Cumhuriyet sonrasında da ülkede yabancıların otomotiv sanayini kurması istenmiştir. 

8. 1923-1960 ARASI SÜREÇTE TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİNDE GELİŞİM 

 Kurtuluş Savaşı sonrası 1923 yılında toplanmış olan İzmir İktisat Kongresi’nde hızlı 

sanayileşmenin özel sektör eliyle sağlanması, özel sektörün sermayesinin yeterli olmadığı durumlarda 

devletin devreye girmesi kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede 1929 yılında Ford Motor firması tarafından 

İstanbul Tophane’de kamyon ve otomobil üretmek üzere bir montaj tesisi kurulmuştur. Ancak, dünya 

ekonomik bunalımı ve yabancı sermaye düşmanlığı nedeniyle bu tesis kısa sürede kapanmıştır. (Pamuk, 

1994: 17-22; Keyder, 1993: 80-84; Dolanay ve Oğuztürk, 2018) 1950’li yıllarda lisans altında askeri jeep 

montaj tesisi ile otomotiv sanayi tekrar üretebilmeye başlamıştır diyebiliriz. 

 Her ne kadar 1923 sonrasında milli sanayinin kurulması süreci önem kazanmış olsa da Tanzimat 

Fermanı’nın ilanıyla birlikte yabancı ortaklı şirketlerin miktarı hızla artmış ve 1913 tarihli Teşvik-i Sanayi 

kanunu da yabancı ortaklı şirketlerin işine yaramıştır diyebiliriz. (Erdaş, 2015) Nitekim yabancı ortaklı bir 

şirket olmuş olan Franko ve Şürekası A.Ş. ‘ninde bunlardan biri olmuş olduğu anlaşılmıştır. 

 Türkiye’de otomotiv sanayinin kuruluşunda önemli görevler üstlenmiş olan Bernar Nahum 1928 

yılında Franko ve Şürekası A.Ş. Bünyesinde çalışmaya başlamış ve amiri ise Joseph Kohen olmuştur. 

(Nahum, 1988: 11-12)  

9. 1960-1980 ARASI SÜREÇTE TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİNDE GELİŞİM 

 1960’lı yıllara gelindiğinde otomotiv sanayinde farklı motorlu araçların montaj yolu ile üretimi 

gerçekleştirilebilmiştir. Ancak, 1961 yılında Türkiye’de ilk kez olmak üzere Eskişehir’deki devlete ait 

lokomotif imalathanesinde dört ay gibi kısa bir sürede ilk yerli otomobil prototipi olan Devrim otomobili 

imal edilmiştir. Ancak bu kısa süreli yerli başarı, seri üretime geçilemeyince son bulmuştur. 1967 yılında 

ise Koç’un Bernar Nahum yönetimindeki Otomotiv Grubu tarafından çoklu lisans yöntemi ile Anadol 

otomobillerinin üretimine başlanabilmiştir. Koç Grubunun bu girişimi ise devamlılığı olan ve kalıcı bir 
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başarı hikayesine dönüşmemiştir. 1971 yılında ise İtalyan Fiat lisansı ile TOFAŞ ve Fransız Renault lisansı 

ile de OYAK Renault tesisleri kurulmuştur. (Dolanay ve Oğuztürk, 2018) 

 1963 yılında yayınlanmış olan Montaj Sanayi Talimatı ile bir anlamda ithal ikameci sanayileşme 

stratejisi ile kalkınma modelinin sanayiyi teşvik politikaları oluşturulmuştur. Bu düzenleme ile amaç, ithal 

otomotiv ürünleri parçaları benzerlerinin yerel koşullarda üretilebilmesi olmuştur. (Azcanlı, 1995; Dolanay, 

2017; Dolanay ve Oğuztürk 2018: 251-275) 

 Yeni kurulmuş olan fabrikalarla birlikte otomotiv sanayi üretim hacmi artmıştır. Ancak, 1961 

yılında başarılı bir şekilde imal edilmiş Devrim otomobili prototipinin seri üretime geçmesini engellemek 

için DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) tarafından verilmiş olan “otomobil üretimi Türkiye için lükstür, 

kamyon üretimine yönelinmesi gerekir” şeklindeki sonucu içeren raporu da otomobil üretimi alanındaki 

gelişmeyi kısıtlamıştır diyebiliriz. (Şimşek, 2020) 

 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren otomotiv sanayi üretimi düşmeye başlarken, ithal ikameci 

sanayileşme stratejisi de döviz darboğazı nedeniyle 1970’li yılların sonunda büyük bir ekonomik krizin 

oluşumunu hazırlamıştır diyebiliriz. (Dolanay, 2017; Dolanay ve Oğuztürk, 2018: 276-283) 

 1980-2000 Arası Süreçte Türkiye Otomotiv Sanayinde Gelişim 

 1980’li yıllarda tüm otomobil üreticileri ürün çeşitlendirmesine gitmiş ve 1980 yılında yaşanmış 

olan ekonomik krizden etkilenmemeye çalışmışlardır. (Dolanay ve Oğuztürk, 2018) 

 Sanayi politikası tercihi olarak 1983 yılından sonra ihracata dayalı büyüme modeli uygulanmaya 

uygulanmaya devam etmiş, bu doğrultuda da teşvik sisteminde değişikliğe gidilmiş, ihracat teşvikleri 

gündeme gelmiştir. (Dolanay ve Oğuztürk, 2018: 284-301) 

 1984 yılında kabul edilmiş olan İmalat Sanayi Yönetmeliği ise Montaj Sanayi Talimatı’ndan farklı 

olarak nitelik gelişimini ön plana çıkarmıştır. (Azcanlı, 1995) Bir anlamda o ana kadar yurt dışından ithal 

edilen teknoloji ile gelişmiş olan otomotiv sanayinin teknolojik gelişmeyi sağlaması gerektiği belirlenmiş 

ve buna ek olarak 1983 yılında yayınlanmış olan ilk Bilim ve Teknoloji Raporu ile de teknolojik gelişmenin 

gerekliliği ulusal düzeyde vurgulanmıştır. (Dolanay ve Oğuztürk, 2018: 284-301) 

 1983 yılından itibaren başlayan ekonomide liberalleşme uygulaması ile birlikte dış ticarette libere 

edilmeye başlanmış, otomotiv sanayini yurt dışı rekabetinden koruyan korumacı gümrük tarifeleri de 

kaldırılmış, ancak otomotiv sanayi dış rekabete açılmaya henüz hazır olmadığı için fon uygulaması 

getirilmiştir. (Dolanay ve Oğuztürk, 2018: 284-301) 
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 1980’i takip eden yıllarda, Pancar Motor’un üretim verimi yavaş yavaş düşmeye başlamış, kapasite 

artmamaya ve hatta yıldan yıla düşmeye başlamış, yükselen maliyetler ve artan rekabet neticesinde Pancar 

Motor gücünü yitirmeye başlamıştır. 1990’lı yılların başından itibaren zarar eden bir firma haline dönüşmüş 

olan Pancar Motor, iflastan sürekli elindeki varlıkları satarak kurtulma yoluna gitmiştir. 1994 yılında da 

arazisini bir kısım hissedarına satmak zorunda kalmıştır. (Şimşek, 2020: 70) 

 1980 ve özellikle 1990’lı yıllar bilim ve teknoloji konulu rapor ve kitapların çoğaldığı, teknoloji 

geliştirmeye yönelik kurumların oluşturulduğu yıllar olmuştur. 1993 yılında ikinci Bilim ve Teknoloji 

Raporu yayınlanmış ve 1963 yılında TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu)’ın 

kuruluşunun ardından 1990’lı yıllarda TUBA (Türkiye Bilimler Akademisi) gibi, TTGV (Türkiye Teknoloji 

Geliştirme Vakfı) gibi kurumlar kurulmuştur. Ancak, ulusal yenilik sistemini oluşturmaya yönelik bu 

çabalara karşın, otomotiv sanayinde yurt dışından teknoloji alarak gelişmeyi sağlama yaklaşımı devam 

etmiştir. (Dolanay ve Oğuztürk, 2018; Göker, 2013)1980’li ve özellikle de 1990’lı yıllarda bilim ve teknoloji 

konusunda ortaya konmuş olan dokümanlarda belirlenmiş olan hedeflerde genelde gerçekleştirilememiştir. 

(Göker, 2013) 

 Türkiye 1994 yılında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’ne üye olmuş ve 1996 yılında Avrupa Birliği 

(AB) ve Türkiye arasında Gümrük Birliği (GB) anlaşması imzalanmıştır. Böylece anlaşmalar doğrultusunda 

doğrudan parasal teşvikler ortadan kaldırılmış ve uluslar arası taahhütlere ters düşmeyecek şekilde ihracata 

yönelik devlet yardımları yürürlüğe girmiştir. (www.iibfdergisi.ksu.edu.tr: 2-3) 

 1990’lı yıllarda Honda, Toyota ve Hyundai firmaları tarafından Türkiye’de üretim tesisleri 

kurulmuş ve 1994 yılında AB ülkeleri ile Gümrük Birliği’ne gidilmesi ile birlikte Türkiye’den AB ülkelerine 

otomobil ihracatı artmıştır. (Dolanay ve Oğuztürk, 2018) 

10. 2000 SONRASI SÜREÇTE TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİNDE GELİŞİM 

 2000’li yıllarda da 1990’lı yıllardaki eğilim devam etmiş ve ulusal yenilik sistemi daha da gelişmiş 

bir kurumsal yapıya kavuşmuş, ulusal yenilik sisteminin yasal çerçevesini oluşturan yasalar yayınlanmıştır. 

(Dolanay ve Oğuztürk, 2018: 310-333, 368-385) 

 2001 yılında yaşanmış olan ekonomik krizin ardından, 2002 yılından itibaren 2008 yılına gelinceye 

kadar Türkiye’de ciddi yıllık ekonomik büyüme hızlarına ulaşılmıştır. Bu dönem otomotiv sanayinde de 

Gümrük Birliğinin ve yabancı firmaların OEM yatırımlarının sonuçlarının görülmeye başlandığı bir dönem 

olmuştur. 

 Ancak, Hyundai 2006 yılında kurmak istediği ikinci fabrika için istediği teşvikleri alamayınca 

Türkiye ile anlaşamamış ve bu yatırımı Çek Cumhuriyeti’nde yapmıştır. (www.hurriyet.com.tr) Böylece 
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Türkiye otomotiv sanayinde bir politika değişikliği yaşanmış ve Türkiye kendi yerli otomobilini üretme 

kararı almıştır. Bu politika değişikliği neticesini ancak 2018 yılının Aralık ayında verebilmiş ve TOGG 

tarafından yerli otomobil prototiplerinin tanıtımı yapılmıştır. 2020 yılının temmuz ayında ise fabrikanın 

temeli atılmıştır. (www.linkedin.com; www.odd.org.tr) 

 Otomotiv Sanayinde 1990’lı yıllarda açılmış olan üç adet otomobil üretim tesisinin getirmiş olduğu 

canlılığa ve gelişime karşın, 2000’li yıllarda yeni otomobil üretim tesisi kurulmamış olduğu gibi, 2006 

yılında Hyundai’nin Türkiye’de ikinci bir fabrika kurma isteği istenen teşvikler verilemeyince geri 

çevrilmek zorunda kalınmıştır. (Dolanay ve Oğuztürk, 2018: 310-333, 368-385; www.hurriyet.com.tr) 

 2006 yılında kaçırılan bu yatırım fırsatının ardından, 2009 yılında Tata Motor Türkiye’ye yatırım 

yapmayı planlamış, ancak bu yatırım gerçekleşmemiştir. 2010'lu yıllarda yerli otomobil üretimine 

yönelinmiş, 2015 yılında ise yerli otomobil prototipinin imal edilmiş olduğu açıklanmıştır. Ancak 

kamuoyundan gelen tepkilerden sonra yerli otomobil üretimi işi ihale edilmiş. İhaleyi alan  Türkiye’nin 

Otomobili Girişim Grubu, 2020 yılında ilk prototipin imal edileceğini ve 2022 yılında da seri üretime 

geçilebileceğini duyurmuştur. (https://www.togg.com.tr; https://www.haberturk.com) 

 Ancak, 2015 yılında ilk yerli otomobil prototipi ortaya çıktıktan sonra seri üretime geçiş için 2022 

yılının belirlenmiş olması, bu alandaki patika bağlılığını kırmanın ne kadar zor bir iş olduğunu göstermiştir. 

Üstelik bu durum hükümeti Volkswagen ile anlaşarak Türkiye’de otomobil fabrikası kurmasını sağlamaya 

yöneltmiş ve hükümet kendi teknolojisini geliştirerek yerli otomobil üretmek ya da yabancı otomobil 

markalarının Türkiye’de fabrika kurmaları için gerekli teşvikleri sağlama ikilemi arasında kalmıştır 

diyebiliriz. 

 Hükümetin bu ikilemi ise, Osmanlı döneminde bilgi ve teknoloji transferini durdurup içe kapanma 

ile tekrar bilgi ve teknoloji transferini başlatıp kendi teknolojisini geliştirebilme çabasına dönme 

 ikilemini hatırlatmıştır. Zira Osmanlı İmparatorluğu, önce Molla Lütfi gibi yabancı bilimsel 

gelişmelerden yararlanıp, yerel bilgi üretimine katkıda bulunmaya çalışan bir ilim adamını idam ettirip, 

ardından aynı yeteneklere sahip ilim adamı yetişmeyince ileri ülkelerden bilim adamı getirterek ileri 

ülkelerin kurumlarının ülkelerinde kurulmasına çalışmıştır. (Uludoğan, 2015: 3-5; 

http://blog.milliyet.com.tr; Ültanır, 2017; İhsanoğlu, 1992; Wiener, 1992) 

 1867 yılından başlayarak Rusçuk’ta, 1870’li yıllarda Bursa’da seri üretim tekniği ile at arabası 

üretimi yapmış olan Uzel firması, sonraki yıllarda parça üreticisi ve traktör montajı yapan bir firma olarak 

üretimine devam etmişken, 2009 yılında ilk yerli traktörü üretmeyi başarmıştır. Ancak bu yenilikçi ve 

girişimci firma sonraki yıllarda iflastan kurtulamamıştır. (Dolanay ve Oğuztürk, 2018: 216; 
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www.hurriyet.com.tr; www.haberler.com>Ekonomi) Ancak, 200 yılında yerli otomobilimizi üreteceğiz 

diyerek büyük çaplı politika değişikliğine gittiğini ifade eden hükümet, Uzel firmasının yenilikçi 

faaliyetlerine devam etmesini sağlayamamıştır. Şubat 2011’de yerli otomobil üretilmesi isteği hükümetçe 

firmalara bildirilmiştir. Yine Hacettepe Üniversitesi teknoparkında 2015 yılında prototipi imal edilmiş olan 

ilk yerli elektrikli otomobil ise yeterli destek bulamamış olduğu için seri üretime geçilememiş ve proje 

Devrim otomobilleri projesinin akıbetine uğrayarak iptal edilmiştir. (youtube; Şimşek, 2020: 202-205) 

 2010 yılının başlarında Pancar Motor biraz toparlanmaya başlamış, iflasla ilgili riskleri atlatmış ve 

küçük çaplı bir sermaye artışına gidebilmiştir. Bu doğrultuda borçların bir kısmı da ödenebilmiş ve günün 

koşullarına uygun olan daha düşük maliyetli bir yerli motor üretimi işine girişilmiştir. Daha önce ithal 

edilmiş bir motor tamamen yerli koşullara göre uyarlanarak 10 ay gibi kısa bir sürede Pancar Motor 

tarafından düşük fiyatlı ve yüksek performanslı bir şekilde tamamen yerli olarak üretilmiştir. Aralık 2010’da 

bayilerde bu yerli motor satılmaya başlanmıştır. Anzi savaşlarına firmanın zayıf bünyesi dayanamamış ve 

2011 yılı Aralık ayında üretime son verilmiştir. (Şimşek, 2020: 70-71) Böylece Pancar Motor’da Uzel 

firmasının akıbetine uğramış, yenilikçi bir firma daha piyasadan yok olmuştur. 

11. GENEL DEĞERLENDİRME 

 Çin otomotiv sanayinde teknoloji transferi farklı yollardan yapılabilmektedir. Birincisi, doğrudan 

yabancı yatırımlardır. İkincisi, yabancı firmalarla yerel firmaların ortaklık kurmaları yoluyladır. Üçüncüsü, 

Orijinal Ekipmanıyla Üretim (OEM) yoluyladır. Dördüncüsü, elde etme ve satın alma yoluyladır. Örneğin 

Çinli Geely firması, İsveç’in Volvo firmasını teknoloji transferi ve teknolojik yetenek elde edebilmek için 

satın almıştır. Volvo  firması ise hem bilgi ve hem de beceri için eğitim vermiş, Geely’nin teknolojik 

seviyesini yükseltmeye çalışmıştır. Ancak FAW ise Alman Volkswagen ile ortaklığa girmiş ve sadece yeni 

bir model geliştirilmek istendiğinde Volkswagen teknik yardım verir olmuştur. Ancak, genelde yabancılar 

çekirdek teknolojilerini paylaşmamışlardır. Halen Çinli otomotiv üreticileri taklit aşamasında olup, 

konvansiyonel taşıt araçlarında teknoloji geliştirme yeteneğini kazanamamışlardır. (Qiu, 2013: 15-34) Bu 

anlamda da Türkiye otomotiv sanayininkine benzer bir yönü söz konusu olmuştur. (Dolanay ve Oğuztürk, 

2017) Bununla birlikte elektrikli araçlar alanında biraz farklı bir durum söz konusu olmuştur. 

(www.melchers-china.com) 

 2000 yılında Çin’in toplam otomotiv sanayi üretimi 2,069,069 adet olmuş iken, Türkiye’ninki 

430,947 adet olmuştur. 2019 yılında ise Çin’inki 25,720,665 adet, Türkiye’ninki ise 1,461,244 adet 

olmuştur. Aradan geçmiş olan 19 yılda Türkiye’nin toplam taşıt aracı üretimi  yaklaşık 3.5 kat artmışken, 

Çin’in toplam taşıt aracı üretimi  yaklaşık 12 kat artmıştır. (www.oica.net) 
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SONUÇ 

 Çin 19. yüzyılda yapmış olduğu eşitsiz ticaret anlaşmaları neticesinde ekonomik olarak zor 

durumlara düşmüş ve 1911 yılında İmparatorluğun yıkılışından sonra siyasi ve ekonomik olarak çok zor 

günler yaşamıştır.  1949 yılında komünistlerin iktidarı ele geçirip ulusal birliği sağlamasından sonra siyasi 

olarak toparlanma sürecine girmiş olmasına karşın, yanlış ekonomik politika tercihleri ile ekonomik 

güçlükler 1978 yılına kadar devam etmiştir. Yaşanmış olan ekonomik sıkıntılara karşın, iki adet Otomobil 

Üretim Tesisi bu dönemde yabancı teknoloji ile kurulabilmiştir. 1978 yılından sonra başlamış olan 

ekonomik reformlar ile birlikte kısmen küçük işletmeler şeklinde özel sektöre izin verilmeye başlanmıştır. 

İleri teknolojinin ülkeye girişini sağlayabilmek için de yabancı firmaların yerel firmalarla ortaklık 

kurmalarına ve Çin’de şube açabilmelerine izin verilmiştir. Yabancı firmaların Pazar hakimiyeti sağlamaya 

başladığını görünce de 2000’li yıllardan itibaren özellikle otomotiv sanayinde büyük ölçekli yerel firmaların 

kurulması desteklenmeye başlanmıştır. Devletin genel iktisadi politikaları ile birlikte otomotiv sanayi 

politikası, 1994, 2004, 2006, 2010 ve diğer politika belgeleri temelde otomotiv sanayinin gelişimini ve 

özelde de kendi teknolojisiyle ve taklit olarak yerel otomobil üretimini hedeflemiştir. 2000’li yıllarda 

kurulmuş yerel firmalar hızla büyük ölçeklere ulaşmışlar, Chery Otomobil, Great Wall Motor, Geely ve 

BYD gibi yenilikçi girişimciler ortaya çıkmış ve 2004 sonrasında yerel otomobil çalışmaları başlamıştır.  

Ancak yenilikçi olmaya çalışan yapının temelinde İmparatorluk dönemlerinde dahi yerel yönetimlere 

verilen idari yetkinin çok önemli etkisinin olmuş olduğu düşünülmektedir. 

 Türkiye’de ise 1838 yılındaki ticaret anlaşmasından sonraki dönemde iktisadi faaliyetler 

yabancıların eline geçmiş, 1923 sonrasında ise herne kadar yerli sermaye eliyle sanayileşme ilkesi 

benimsenmiş olsa da, 1966 yılında üretilmeye başlanmış olan ve Türkiye’nin ikinci yerli otomobili olarak 

nitelenmiş olan Anadol otomobili için Koç Grubunda oluşturulmuş ekibin başında yabancı kökenli Bernard 

Naum yer almış, yerli sermaye tarafından sadece yabancı firmalarla yapılmış olan lisans anlaşmaları ile 

üretim söz konusu olabilmiştir. Bu süreç 1990’li yıllarda yabancı firmaların Türkiye’de otomobil üretim 

tesisi kurmalarıyla devam etmiştir.  Ancak 2011 yılına gelindiğinde yerli otomobil üretelim fikri ortaya 

çıkmış ve 2018 yılının Aralık ayında TOGG tarafından yerli otomobil prototipi imal edilmiştir. Ancak 

politika değiştirmedeki bu yavaşlığın ve prototip imalindeki gecikmenin geçmişin alışkanlıklarından 

kaynaklanmış olduğu, TOGG girişimci grubunun oluşumunun da çok zaman almış olduğu ve bu sürecin 

ciddi bir teknolojik ve ekonomik gelişme engeli oluşturmuş olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla otomotiv 

sanayinde önden giden ülkelere yakınsama çabası zorlaşmıştır diyebiliriz. 
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