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Keynote Speakers’ Speeches 

 

Measuring Governance for Quality of Life 

 
Ulas Akkucuk1 

 
Abstract 

The concept of governance has evolved to be an extremely critical notion for the developed world as well as for 

the developing countries. For the developing world, novel concepts required for good governance practice may 

not be easily understood or widely practiced by the stakeholders of private or public corporations. Measuring 

governance has been an important issue and governance indices have been used intensively by international 

organizations and governments. World governance indicator (WGI) developed by the World Bank has been a 

widely used index of governance. Sustainable governance indicator (SGI) is also a recent addition to the list of 

governance indicators and covers a subset of the countries covered by WGI. There are also other international 

and local governance indices. This paper will talk about the importance, aims and users of governance indicators. 

It will also mention the salient properties of two of the well-known indicators and a few local indices. 
 

Keywords: Ethics, governance, SGI, WGI 
 

JEL Classification: O19, O20, C38 

 

 

1. Introduction 

The concept of governance has evolved to be an extremely critical notion for the developed 

world as well as for the developing countries. For the developing world, novel concepts 

required for good governance practice may not be easily understood or widely practiced by 

the stakeholders of private or public corporations. Measuring governance has been an 

important issue and governance indices have been used intensively by international 

organizations and governments. World governance indicator (WGI) developed by the World 

Bank has been a widely used index of governance. Sustainable governance indicator (SGI) is 

also a recent addition to the list of governance indicators and covers a subset of the countries 

covered by WGI. There are also other international and local governance indices. This paper 

will talk about the importance, aims and users of governance indicators. It will also mention 

the salient properties of two of the well-known indicators and a few local indices. 

Good governance is needed for numerous institutions both public and private. Let us review 

the reasons for the need of good governance in different areas. For public entities, good 

governance results in scientifically motivated policy development, an increase in 

accountability and transparency and finally the involvement of all stakeholders in the decision 

making process. For non-governmental organizations, governance results in better allocation 

of resources, finding new opportunities for collaboration, and better cooperation with 

governmental bodies. For the private sector, governance increases the reliability of the 

organizations and contributes to sustainability, and a climate of trust to be established among 

the stakeholders.  

 

                                                 
1 Assoc.Prof., Bogazici University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of 

Maagement,  İstanbul-Türkiye, ulas.akkucuk@boun.edu.tr 
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2. Literature Review 

Measuring governance is a very complicated task. The task of creating a single index on good 

governance requires the determination of the sub-dimensions of good governance, collecting 

data, normalizing according to some statistical procedures and finally aggregating the sub-

dimensions based on a sound technique. The world governance indicator (WGI) established 

by the World Bank is one of the oldest indicators in use. The statistical techniques employed 

in developing the index are published in a number of well-known articles and books 

(Kaufmann et al. 2002; 2009; 2011). Sustainable governance indicator is relatively new and 

covers fewer countries than the WGI. Details on the technical aspects of SGI can be found in 

Merkel and Giebler (2009), Sharpe et al. (2014) and Stiftung (2011). SGI covers 41 countries 

including OECD countries and some additional EU countries. The coverage of SGI spans 

Australia, Canada, Chile, Iceland, Israel, Japan, Mexico, New Zealand, Norway, South Korea, 

Switzerland, Turkey, USA, Poland, Sweden, UK, Czech Republic, Denmark, Hungary, 

Austria, Italy, Belgium, Luxembourg, Estonia, Netherlands, Finland, Portugal, France, 

Slovakia, Germany, Slovenia, Greece, Spain, Ireland, Bulgaria, Croatia, Lithuania, Romania, 

Cyprus, Latvia, and Malta.  

Governance indicators are used in many areas including making investment location selection 

decisions (Christiane, 2006). Also foreign aid distribution agencies may look are more than 

median scores in some areas in order to release the foreign aid to some developing countries. 

Also academic institutions may use the indicators for research and global NGOs may use the 

indicators for up to date data related to the causes they are supporting.  

3. Data and Method 

We will use graphical results from the main governance indicators (WGI and SGI) in order to 

demonstrate the important sub-dimensions the indices and make cross country comparisons. 

SGI uses six main dimensions. These are: Economic Policies, Social Policies, Environmental 

Policies (these three are grouped as Policy Performance and indicated in red in the radar plots 

prepared by SGI), Quality of Democracy (indicated in yellow as a single measure in the radar 

plots prepared by SGI), Executive Capacity and Executive Accountability (grouped into 

Governance and indicated inn blue in the radar plots prepared by SGI).  

3.1 Data 

Below in Table 1 we provide the most well-known governance indices published by different 

sites. One of the well-known global indices is the Doing Business index prepared by the 

World Bank. This index measures and ranks the countries on 10 dimensions ranging from 

starting a business to resolving insolvency. Here Turkey in general ranks 60th however the 

worst rating is in the field of resolving insolvency where Turkey ranks 139th in 190 countries.  
 

Table 1: Main governance indicators 
Variables Symbol Source 

World Governance Indicator WGI World Bank 

Sustainable Governance Indicator SGI Bertelsmann Stiftung 

Millenium Development Goals  United Nations 

Human Development Index  UNDP 

Doing Business Indicators  DB World Bank 

Global Security Project  CIGI 

Corruption Perception Index  Transparency International 

Source: (Author). 
 

Below in the figure we observe the 2017 results of SGI for Turkey. The highest level of the 

indicators is 5.7 with economic policies and executive capacity. Lowest level is 3.5 with 
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democracy. Environmental policy is also low with 5.6. Social policies and executive 

accountability are in the middle with a score of 4.8 and 5.0. Also in Figure 2 we provide the 

results for European Union average.  

 

 

 

Figure 1: Turkey SGI performance in 2017 
Source: (http://www.sgi-network.org/2017/) 
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Figure 2: EU SGI performance in 2017 
Source: (http://www.sgi-network.org/2017/) 

 

4. Empirical Analysis 

The analysis of the governance indicators shows that Turkey and European Union are indeed 

very close on some dimensions but disparate in others. The closest dimension is economic 

policies where Turkey scores below average by 0.3. The largest difference is seen in the area 

of Quality of Democracy where Turkey is below by 3.7 points. This is followed by 

Environmental Policies with 2.7 points and Executive Accountability with 1.5 points.  
 

5. Conclusion 

It is important for each nation to pay close attention to the measurement of governance and 

how it changes over time. Especially different dimensions may change differently over time. 

Governance indicators send a signal to global investors and world bodies in the distribution of 

foreign aid and in making investment decisions. If the governance indicator results are low 

and this persists for a long time the international investors may be driven away to other 
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countries. Governance measures can also be prone to measurement error. Some of the 

economic dimensions rely on data provided by organizations such as the statistical agencies 

of the countries. Other dimensions rely on subjective evaluations by experts about the 

country. These subjective evaluations are sometimes criticized as penalizing some countries 

and favoring others. Even though there exists some criticism of the governance measures we 

should also remember that it would not be possible to create any statistical measure free of 

error and bias. As a result, understanding the elements of commonly used governance 

measures such as the WGI and SGI will be useful for policy makers and private institutions. 

Also new and better measures need to be developed for measuring governance.   
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Economic Impacts of Scholars to the National Economy: The Case 

of Slovenia 

 
Sergej Gričar1  Štefan Bojnec2  Tamara Backović Vulić3  Vesna Karadžić4  

 
Abstract 

The European Union invests a huge amount of money for education, and research, development and innovation 

activities. We focus on the most typical drivers contributing to the transformation of higher education, scientific-

research and innovation activities. The survey implements 28 socio-economic variables regarding the Slovenian 

economy and work of scholars. We use principal component method. The secondary data are obtained from the 

Statistical Office of the Republic of Slovenia in the 17 years’ period. The hypothesis is that scholars have 

contributed to growth of pedagogical work, scientific-research work and cooperation with industry with patents 

and projects. The factor analysis and principal component method of 28 variables have identify three components 

that statistically significantly explain the contribution of scholars to gross domestic product with patents, 

innovations, citations, and other scientific-research and pedagogical work. 
 

Keywords: Education, research, development and innovation; gross domestic product, patents, Slovenia 
 

JEL Classification: E01, H52, I25 

 

 

1. Introduction 

Education systems, research development, scientific recognition and innovation are a way to 

increase gross domestic product in a long term. Moreover, the term overall benefit in the GDP 

could be pronounced as investment in technology, knowledge, research capital, networks, 

patents, and added values as specially in services like in education sector. In recent years 

various studies have analysed public, private, monetary, and policy breaks or events. 

Unfortunately, there are rare diligent researches on impact of explosive work of scholars to the 

GDP or on benefits to the inhabitants. Therefore, scholars should have a greater influence on 

the people that occupies particular place and their work should have positive impact on the 

inhabitant everyday life. The main hypothesis is that scholars have contributed to growth of 

pedagogical work, scientific-research work and cooperation with the industry. As a result, 

patents and projects have contributed to GDP growth. Slovenia is used as a case study in 

empirical investigation. 

The aim of our survey is to check whether public and / or private money reach the goals that 

scholars spend during their work. The goal of the survey is to present whether specific 

determinants that have been used in the survey “touch” the specific requirements and positions 

in the education and scientific management and working progress. 

The paper is structured as follows. In the next section the literature is briefly reviewed. In 

section three the data and methods are implemented, where section four present the results 

regarding method used. In the conclusion section we conclude the paper with the overview of 

the results and we give some examples for further investigations. 

                                                 
1 Senior lecturer, University of Novo Mesto, Faculty of Economics and Informatics, sergej.gricar@gmail.com 
2 Prof. Dr., University of Primorska, Faculty of Management, Departmant of Economics, Koper-Slovenia, 

stefan.bojnec@fm-kp.si 
3 Assis. Prof., University of Montenegro, Faculty of Economics, Podgorica-Montenegro, tassabacc@ac.me 
4 Prof. Dr., University of Montenegro, Faculty of Economics, Podgorica-Montenegro, vesnaka@ac.me 
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2. Literature Review 

First contribution on the economics has been detected from medieval scholars (Hosseini, 2003). 

Additionally Axelrod (1982) search scholars’ development during 1945-1980s. He found a gap 

that we are going thru in Slovenia in recent years. Government finance universities, less for 

humanities and social sciences, more for other fields, but during the cooler economic climate 

situation in nationwide is that universities received less money for its work and progress. 

Axelrod (1982) also found that external founding is important. Therefore, he says universities 

need a progress in their undergraduate and postgraduate education. At the end he proposes that 

some huge investments in some programs could be rationalized. 

Argyris (1996) says that “body of literature identified as the sociology of knowledge, that 

includes the exploration of the ways by which interpersonal, group, and inter-group dynamics 

among scholars influence the development of scientific knowledge”. He argues that the 

scholars’ impact should have feedback on the social enrolment, or as an economic effect.  

There is a call for more systematic empirical learning research, suggesting that the paucity of 

such research may have resulted less from defensiveness than from the demanding requirements 

of doing crisp, systematic learning research. The need for scholarly empirical work is enhanced 

by the growing popularity of organizational learning models among practitioners. In particular, 

it makes sense to cast wider nets for models of learning and adaptation, to sustain quantitative 

investigation, to use simulation techniques, and to maintain stronger and perhaps even 

experimental linkages between applied and theoretical research (Argyris, 1996). 

In recent years Europe invest a huge amount of money in the education and innovation. Smart 

growth means strengthening knowledge and innovation as drivers of European future growth. 

This requires improving the quality of the education, strengthening the research performance, 

promoting innovation and knowledge transfer throughout the European Union (EU), making 

full use of information and communication technologies and ensuring that innovative ideas can 

be turned into new products and services that create growth, quality jobs and help address 

European and global societal challenges. But, to succeed, this must be combined with 

entrepreneurship, finance, and a focus on user needs and market opportunities (European 

commission, 2010). 

Education, especially higher education, is at the heart of the Europe 2020 strategy and the 

ambition of Europe to become a smart, sustainable and inclusive economy: it plays a key role 

in the individual's and social progress, with the effects on research and innovation, it provides 

high-quality human capital, which knowledge-based economies need to create growth and 

prosperity (Gričar, 2018). 

Gričar and Lee (2016) point out that many higher education institutions are subject to a number 

of changes expected by market participants. A large part of the EU budget is allocated to 

education and RD (D'Alfonso et al., 2017). From the economic point of view, the EU devotes 

from the budget two of the three functions of public participation, in addition to RDI, the 

expenditure of the budget for the reduction of dispersions, differences between Member States 

in the area of economic, social and regional cohesion, at a rate of 0.2% of gross national income 

(GNI). GNI is the total domestic and foreign production of residents of the country, which 

consists of GDP and factor income earned by foreign residents, minus revenues earned by non-

residents in the domestic economy (Todaro and Smith, 2011). 

Glažar (2012) estimates the GDP growth in terms of investment in knowledge and innovation 

by 2050. In three different simulations carried out with the stochastic General Equilibrium 

(DSGE) model, Glažar (2012, p.16) estimates that knowledge and innovation in the long run 

brings three percentage points to GDP growth annually. The study analyses three sets of 

production factors: labour market, market structure and household consumption, and 

knowledge and innovation. In the long run, knowledge and innovation (Rodica, 2016) show, 

apart from market structures, the largest share of the GDP growth in Slovenia. 
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The effect on the level of GDP is positive and steady, and GDP growth in the short term limits 

the loss of production due to the transfer of highly educated workers from the manufacturing 

sector to the RD sector. The limiting factor is also the supply of educated people in the labour 

market, so part of the incentives for RD goes into higher salaries of highly educated (Glažar, 

2012). 

The EU focuses on the following goals, which they are trying to achieve by 2020 (Glažar, 2012, 

p. 1): employment, education, productivity, ecology and social cohesion. If we first focus on 

GDP and on Solow's diagram (Mihajlović, 2013), we can conclude that economic growth in 

Slovenia in the onset of the financial crisis halved. GDP in Solow's residual consists of three 

factors, which are capital, labour and total factor productivity (𝑇𝐹𝑃), recorded as: 

𝐺𝐷𝑃 = 𝐾 + 𝐿 + 𝑇𝐹𝑃 ,                (1) 

where is 𝐾 capital, 𝐿 labour in 

𝑇𝐹𝑃 = 𝐴,                   (2) 

where is 𝐴 total factor productivity. All together could be rewritten as Cobb–Douglas 

production function (Mao in Yun, 2014): 

𝑌 = 𝐴 ∙ 𝐿𝛽 ∙ 𝐾𝛼,                 (3) 

where is 𝑌 total production function and 𝛽, 𝛼 are constants of elasticity. Legality is illustrated 

by the study (Goldin, 2016) on human capital, which sought to remedy the shortcomings in 

component estimates by improving work quality assessments. More specifically, the number of 

years of schooling is often considered to be an approximation of the quality of labour (and 

stocks of human capital), which does not take into account differences in schooling between 

countries. With reassessments, regarding the differences in schooling between countries, the 

TFP contribution was significantly lower. 

Card (1999) estimated that the rate of lifelong return to GDP for an additional year of education 

was between 6% and 10%. Acemoğlu and Angrist (2000) calculate that the rate is on average 

7% for an investment in an additional year of school education. Some Slovenian researchers, 

including Bevc (2008) and Polanec and Ahčan (2007), also dealt with the profitability of 

education in Slovenia. 

Through this research we also follow the specification of the number three scenario by Glažar 

(2012). Glažar (2012) has presented three scenarios to explain how certain measures affect GDP 

growth, employment and inflation. All three scenarios predict a positive impact on the processes 

of education, science and innovation. 

3. Data and Method 

The purpose of the research is to highlight economic impacts of scholars to the national 

economy with selected variables and with factor analysis. 

The purpose of the research is therefore to establish the correlation between the individual 

recorded facts that influence the functioning of the scholars. The aim of the research is to 

identify the components that define higher education teachers in science with the collected 

secondary data used in the research. A more detailed aim of the research is to find connectivity 

and interactivity. The research hypothesis is: considering the wide range of scholars’ activities, 

we expect the high-tech, innovation and research activities of the scholars. Scholars actively 

works with patents, articles and citations on national GDP. 

In the study, we focus on the factor analysis using the principal component method. Scholars 

are contributing to RD. Looking at GDP growth, in reviewing the previous empirical literature, 

we found that for the RD, the country's macroeconomic potential is high. Because the potential 

GDP is multifaceted and multi-dimensional, it involves investing in a scholars with a later 

(delayed) contribution to GDP. The higher education teachers are at the very least responsible 

for the education and research program. In their work, they follow and contribute to the 

development of science, art and profession in the area for which they are elected, independently 
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developing a certain field of science, art, or profession and taking care of the transfer of this 

knowledge. 

The main idea behind the principal component method is that one or more new variables (as 

little as possible) are made from a plurality of variables, which should cover as much as possible 

the variability of the basic variables. By factor analysis, we analyse the links between variables 

by trying to find a new set of variables that represent what is commonly observed variables. 

The aim of the study is to determine whether the relationships between the observed variables 

are explained by a small number of indirectly observed variables or factors (Gričar and Bojnec, 

2009). 

The factor model and method of the principal components are evaluated in two steps: estimation 

of the share of variance of the studied variables explained by common factors (communalities) 

with the methods of model estimation, factor weighting. Using the principal component 

method, we will try to determine whether there are certain common factors (components) that 

can explain what is common in the model-included variables.  

3.1 Data 

The calculation included 192 observations for each variable, which is expressed as an index. 

Table 1 presents summary statistics of variables. 

Table 1: Descriptive statistics 
Variable Source Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

IPHI SORS 100.00 200.22 158.26 31.04 

IPHIEA SORS 100.00 147.44 125.66 14.06 

CPI SORS 100.00 170.14 144.92 20.00 

CPIEA SORS 100.00 138.26 121.21 12.05 

IFB SORS 99.69 175.50 141.32 22.79 

OveDom SORS 77.51 337.00 154.03 59.20 

OveFor SORS 74.28 628.94 201.30 113.14 

TourDom SOURS 96.26 34164 168.36 49.76 

TourFor SORS 86.39 855.62 265.28 143.71 

IWHI SORS 99.80 191.94 156.88 26.71 

GDP SORS 100.00 144.99 125.97 12.01 

Inhabitants SORS 100.00 103.79 101.84 1.41 

Education SORS 88.31 126.72 113.02 11.92 

Diplomants SORS 100.00 183.03 146.42 24.41 

Subsidies SORS 100.00 211.64 168.50 36.59 

Expensess SORS 100.00 340.66 252.92 75.79 

No of Articles Cobiss / SciMet 97.84 272.23 186.27 65.45 

No of Citations Cobiss / SciMet 78.69 218.14 144.83 39.20 

Patents SIPO 89.79 144.44 111.88 17.92 

R&D expend SORS 100.00 303.54 197.82 74.68 

R&D ex HEI SORS 90.73 207.26 154.48 39.68 

Wages in HEI SORS 100.00 193.08 158.51 20.50 

Staff exc CMEPIUS 100.00 1090.16 524.27 349.52 

Stud exc CMEPIUS 100.00 923.79 490.94 242.17 

Employ edu SORS 98.87 123.82 112.70 7.45 

PhDs SORS 100.00 250.68 155.68 47.73 

Employ SLO SORS 98.92 112.41 103.78 3.11 

Employ sub SORS 99.27 114.25 105.09 4.40 

Note: The abbreviations of variables are listed under the rotation component scatter plot (see Figure 1). 
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We use secondary data from 1999 to 2015. We did not include the years 2016 and 2017 in the 

survey because of variables Diplomants and PhDs, which increased rapidly due to the large 

number of graduates and doctoral candidates who completed their studies in 2016. This would 

distort the results. 

The variables used in the survey were obtained from the Statistical Office of the Republic of 

Slovenia (SORS), the Eurostat, the Co-operative Online Bibliographic System and Services and 

the Science Metrics (Cobiss / SciMet) service, the Slovenian Intellectual Property Office 

(SIPO) and the Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and 

Training Programmes (CMEPIUS). To become familiar with the data we handing overview of 

the data in Table 1. The descriptive statistics with minimum, maximum, mean and standard 

deviation are presented, where the highest standard deviation has variable staff exchange at 

349.52. Lowest standard deviation has variable inhabitants. Moreover, three variables that 

express flexibility on the labour market are also low in deviation, e.g. “Employ”. 

The analysed data are placed in a constant base index, where the base year is 2000 = 100. The 

variables used in the empirical part of the study are listed in data vector: 

[

𝑖𝑛ℎ𝑎 𝐺𝐷𝑃 𝐶𝑃𝐼 𝑠𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑖𝑝𝑙𝑜 𝑁𝑜𝑜𝑓𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 𝑁𝑜𝑜𝑓𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑠 𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑠
𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑥𝑐 𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓𝑒𝑥𝑐 𝑤𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝐻𝐸𝐼 𝑅 ∴ 𝐷𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑 𝑅 ∴ 𝐷𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝐻𝐸𝐼 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑑𝑢 
𝑃ℎ𝐷𝑠 𝐶𝑃𝐼𝐸𝐴 𝐼𝑃𝐻𝐼 𝐼𝑃𝐻𝐼𝐸𝐴 𝐼𝐹𝐵 𝑂𝑣𝑒𝐷𝑜𝑚 𝑂𝑣𝑒𝐹𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑢𝑟𝐷𝑜𝑚 𝑇𝑜𝑢𝑟𝐹𝑜𝑟 𝐼𝑊𝐻𝐼

𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑆𝐿𝑂 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑠𝑢𝑏

]

𝑡

,    (4) 

where the abbreviations are listed under the rotation scatter plot (see Figure 1). 

 

4. Empirical Analysis 

The borderless Single European Market is one of the most important achievements of European 

integration. It represents the territory of the 28 Member States, within which four basic 

freedoms are in place: the free movement of goods, services, persons and capital, and the 

elimination of borders also plays an important role in the mutual recognition of qualifications 

that have made trade difficult (Hrovatin et al., 2017). 

Figure 1: Rotation component scatter plot 

 

Note: Number of inhabitants in the Republic of Slovenia (RS) (inha), gross domestic product (GDP), consumer 

price index in the Republic of Slovenia (CPI), number of students in RS (stud), number of graduates in RS (diplo), 

number of published articles in Scopus journals or higher (No of articles), the number of pure citations in Scopus 

or higher (No of citations), expenditure for higher education on a member of the household (expensess), subsidies 

(subs), the number of patents (patents), Slovenian students on Erasmus +exchange (stud exc), Slovenian teachers 

on the Erasmus + exchange (staff exc), salaries of higher education teachers (wages in HEI), investment in R & D 

in Slovenia (R & D expend), investment in R & D in Slovenia in the higher education sector (R & D ex HEI), the 

number of PhD students (PhDs), the consumer price index in the euro area (CPIEA), the index of the prices of 

sectoral inflation in Slovenia (IPHI), the index of the prices of sectoral inflation in the euro (IPHIEA), agro-food 
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price index (IFB), domestic overnight stays (OveDom), foreign overnight stays (OveFor), domestic tourist arrivals 

(TourDom), foreign tourist arrivals (TourFor), sectoral wages in services (IWHI), employment in educational 

sector (employedu), employment in tourism subsector (employsub). 

Using the method of principal component method, we analysed data for Slovenia. Slovenia is 

a member of the EU since 2004, and in 2007 become as the first among the "new" EU members 

that entered the EU in 2004, that euro was taken as the national currency. With the introduction 

of the euro in 1999 a new era of European economy begins (Gričar and Bojnec, 2018). 

From Figure 1 it is confirmed that 26 studied variables can be explained by three components, 

and the results are statistically significant; recognised by Kaiser-Meyer-Olkin coefficient which 

is 0.892. This value is above 0.5, which is the limit for the use of explanatory components.  

We estimate that it would be reasonable to remove the OverDom, OverFor, TourDom and 

TourFor variables from factor analysis using the principal component method. With this 

conclusion, it should be pointed out that exchanges of scholars and students on Erasmus + 

mobility cannot therefore be regarded as "tourism", but exclusively as investments in scholars 

(and young researchers). This statement explains the repeated calculation of the principal 

component method, where explanation even raises with the statistically significant Kaiser-

Meyer-Olkin coefficient at a value of 0.912. Moreover with 24 variables two main components 

statistically significant explain characteristics of scholars impact on the national economy 

(Figure 2). 

Figure 2: Scree plot 

 

When doing so, it should be emphasized that component 1 marks the work during the PhD study 

of future higher education teachers. Namely, the most characteristic variables in this component 

are related to the work that is characteristic of the time of the PhD study. Component 1 could 

thus be called the construction of a potential scholar personality during the defence of a PhD 

and it is also time to invest in the scholars. 

Component 2 presents completely diametric variables that are visible in scheme 1 in the right 

upper corner. Component 2 could be called the scholars impact on GDP and the time to invest 

in scholars. The capture of this prism of a higher education teacher forces the normative regimes 

of higher education, which are shown and confirmed by the variables in component 2: the 

number of citations, household inputs, the size of GDP, the salary of a higher education teacher, 

the mobility of the scholars, the R & D contributions of higher education institutions and the 

state, and the education of the scholars. 

The results of the analysis confirm the long-term impact of scholars work in science on GDP 

with patents, GDP growth, and moderate inflation with low growth in sectoral inflation. In 

particular, it is urgent to invest in the scholars already during the PhD study in order to achieve 

the desired GDP growth during the employment of the scholars at research institutions, 

educational institutions or SMEs. 
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Glažar (2012) defines the beneficial GDP growth in relation to innovation, knowledge and 

patents. This fact in the survey is isolated and emphasized within component 2, which include 

variables: wages in higher education, national contributions to research, and also contribution 

to research by higher education institutions, patents and the number of graduates. The results 

confirm European 2020 strategy (European commission, 2010). 

5. Conclusion 

This brand new survey connects 28 variables in one study exploring the determinants on higher 

education (HEI) institutions investing in their employees. We extract two important 

components, which describes more than 90% of all scores in HEI on investments on employees. 

The economic importance of international higher education programs is rapidly increasing. 

Some countries, including popular destinations such as the United Kingdom, Canada, the 

United States and Australia, attach great importance to higher education.  

Due to globalization and technological development, the field of higher education is radically 

changing. In the next twenty years, the demand for higher education is expected to grow rapidly, 

as is confirmed by component 1 (0.916) and 2 (0.233), where the value of this variable is entered 

in brackets for each component. The desire for knowledge and social mobility in emerging 

economies will allow hundreds of millions of citizens around the world to gain access to higher 

education (European Commission, 2010). 

The principal component method confirm hypothesis that scholars have impact with patents, 

scientific articles and citations on the growth GDP in Slovenia. In addition to the findings of 

the European Commission (2010), we find in this study that in addition to science (citations), 

innovations (patents) and youth education (graduates / PhD students), the GDP provides GDP 

growth with demand for service, which creates an important source of national income. 

Moreover, the money that households devote to higher education has a beneficial effect on the 

moderate (convergence) growth of inflation, while at the same time it does not encourage high 

rates of sectoral inflation. The findings in this survey are important for HEI and the Institute of 

Macroeconomic Analysis and Development (IMAD). 

Therefore, European Commission will invest much more in scholars as before and this is 

strategy implemented in White book by Juncker in 2017. The new perspective (2020-2027) 

should result in much more money for Erasmus+, such as each third student will gain abroad. 

Our results confirm such a strategy by component 2, where the model is: 

𝐾2 = (𝑁𝑜 𝑜𝑓 𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠⏟          
(0,874)

+ 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠𝑠⏟      
(0,236)

+ 𝐺𝐷𝑃⏟
(0,332)

+ 𝑤𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝐻𝐸𝐼⏟        
(0,269)

+ 𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓 𝑒𝑥𝑐⏟      
(−0,231)

+ 𝑃ℎ𝐷𝑠⏟  
(0,420)

+ 𝑅&𝐷𝑒𝑥𝐻𝐸𝐼⏟      
(0,192)

),      (5) 

and the explanation of the variables are included under the Figure 1. 
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Türkiye’de Yaşlı İstihdamına Yönelik Politikalar  

 
Dilek Eser1  Özlem Çakır2 

 
Özet 

Günümüzde ülkeler çeşitli nüfus ve istihdam politikaları uygulamaktadır. İzlenen bu politikalar 

ülkelerin sahip olduğu nüfus profiline, gelişmişlik düzeyine, sosyal güvenlik sistemine ve 

işgücü piyasası özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni 

yaş dilimlerini, 0-17 yaş arası: ergen; 18-65 yaş arası: genç; 66-79 yaş arası: orta yaş; 80-99 yaş 

arası: yaşlı olarak belirlemiştir. Bu sınıflandırma Dünya nüfusunun yaşlanması gerçeği dikkate 

alınarak yapılmıştır. Çalışma çağındaki nüfus 15-65 yaş arası kabul edilirken bir çok ülkede 

emeklilik yaşı yıllar itibariyle giderek artış göstermiştir. AB ülkelerinde başta olmak üzere yaşlı 

nüfusa yönelik yeni bir istihdam politikasına ihtiyaç doğmuş, birçoğunda bu politikalar uzun 

süreden beri izlenmektedir.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus projeksiyonuna göre Türkiye nüfusu 2023 yılında 84 

247 088 kişi olacaktır. Nüfus 2050 yılına kadar yavaş bir artış göstererek en yüksek değerini 93 

475 575 kişi ile bu yılda alacaktır. 2050 yılından itibaren düşmeye başlayan nüfusun 2075 

yılında 89 172 088 kişi olması beklenmektedir. Demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler 

devam ettiği takdirde Türkiye nüfusu yaşlanmaya devam edecektir. 2023 yılına gelindiğinde 65 

yaş ve üstü nüfus 8,6 milyon kişiye, oranı ise %10,2’ye yükselecektir. 2023 yılında Türkiye 

nüfusunun yarısı 34 yaşın üzerinde olacaktır 
(TÜİK Haber Bülteni, Sayı: 15844,2013). Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını 

ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2013 yılında %11,3 iken bu oran 2017 yılında %12,6’ya 

yükselmiştir. Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 2023 yılında %15,2, 2030 

yılında %19,6, 2040 yılında %25,3, 2060 yılında %37,5 ve 2080 yılında %43,6 olacağı 

öngörülmüştür.  

Tüm bu göstergeler ve tahminler, orta yaşlı nüfusun toplum içindeki yeri ve rolünün oldukça 

önemli olduğunu göstermektedir. Sosyal devlet ilkesinin sürdürülebilmesi açısından, orta yaşlı 

nüfusun yeniden istihdam edilmesi ya da pasif hayata geçiş süreçlerinin yeniden yapılandırarak 

geciktirilmesi ülkeler açısından tercih edilen politikalardan biri haline gelmektedir. Bu durum 

sosyal güvenliğin finansmanı açısından, ileriye dönük çözüm arayışlarının önemli dönüm 

noktalarından biridir.   Nüfusun orta yaşlı ve yaşlı kesiminin ülke ekonomisine katkılarının, 

sosyal güvenlik sistemi içindeki aktif ve pasif rollerinin, istihdam potansiyeline olan etkilerinin 

irdelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de nüfus projeksiyonları ve işgücü piyasası 

özellikleri dikkate alınarak, izlenen istihdam politikası, etki ve sonuçları incelenecektir. 

İncelemede Dünya nüfusu ve AB ülkeleri ile kıyaslamalar yapılacak, izlenen politikaların 

olumlu ve olumsuz sonuçları irdelenecektir.  
 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı istihdamı, yaşlı nüfus, sosyal politika 
 

JEL Sınıflandırması: J11, J21, J26 
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Policies For Elderly Employment In Turkey 
 

Abstract 

 

Nowadays countries are implementing various population and employment policies. These 

policies differ based on the country's profile of population, development level, social security 

system and labor market characteristics. The new age segments are determined by the World 

Health Organization (WHO) as 0-17 years: adolescents; 18-65 years: young; 66-79 years: 

middle age; 80-99: elderly. In this classification, the fact that the world population is aging has 

been taken into consideration. While the working age population is accepted between the ages 

of 15 and 65, the age of retirement in many countries has increased steadily over the years. 

Mainly in EU countries there has been a need for a new employment policy for the elderly 

population, whereas these policies have been followed in many of these countries for a long 

time. 

According to Turkey Statistical Institute (TUIK) population projection, Turkey's population 

will be 84,247,088 in 2023. The population will gradually increase until 2050 and will receive 

the highest value with 93 475 575 in this year. The population starting to fall from 2050 is 

expected to be 89 172 088 people in 2075. If current trends continue in demographic indicators, 

Turkey's population will continue to aging. The population aged 65 and over will have been 8,6 

million people and its rate will have risen to 10,2%, by the year 2023. Half of Turkey's 

population will be over the age of 34 in 2023 (TUIK News Bulletin, No: 15844, 2013). When 

the elderly dependency rate representing the number of elderly people per 100 persons in the 

working age was 11.3% in 2013 and this ratio increased to 12.6% in 2017. According to 

population projections, the elderly dependency ratio is predicted to be 15.2% in 2023, 19.6% 

in 2030, 25.3% in 2040, 37.5% in 2060 and 43.6% in 2080.  

All these indicators and predictions demonstrate that the role and place of middle-aged 

population in society is highly important. In terms of sustainability of the social state principle, 

the re-employment of the middle-aged population or delaying the transition process to passive 

transitions by restructuring is becoming one of the preferred policies in terms of countries. From 

the perspective of financing social security, this is an important milestone in the search for 

solutions in the future. The contribution of the middle-aged and elderly population to the 

country's economy, their active and passive roles in the social security system, and their effects 

to the potential employment should be examined. In this study, by taking into account the 

population projections and labor market characteristics of Turkey, followed employment 

policy, effects and results will be examined. In this review, comparisons will be made with the 

world population and EU countries, and the positive and negative consequences of the followed 

policies will be examined. 
 

Keywords: Elderly employment, elderly population, social policy 
 

JEL Classification: J11, J21, J26 
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Responsiveness of Higher Education Graduates to the Labor 

Market Needs: Case of a Foreign Trade Department 

 
Işıl Kellevezir1 Özlem Çakır2 

 
Abstract 

The economic and social development of countries are closely linked to their qualified 

workforce. The quality of the workforce can be improved through formal and informal 

education at all levels. Vocational education has a crucial role in balancing supply and demand 

in the labor market through training the workforce in specific areas. The mismatch between 

labor supply and demand leads to unemployment and social problems. The driving force of 

labor force planning is predicting quantity and quality of the graduates within the education 

system. 

However, this planning requires   the consideration of the flow and relationships between the 

business world, economy and labor markets. In the fields of public service such as education, 

health and justice, it is easy to determine the number and the quality of the professions the 

population needs.   However, the supply and demand forecasting in the fields of social sciences 

such as business, economics, psychology, history, sociology departments has very compelling 

constraints. At first, there is a labor force who prefers to work outside the field of educational 

specialization that can be substituted among the labor market within the framework of free 

market economy rules.  

The Vocational Qualifications Authority in Turkey, has identified knowledge, skills and 

competencies in eight levels of education, which are located on the same level of qualification 

groups of Turkey Qualifications Framework expressed as "Qualification type". 

Higher education institutions have identified learning outcomes necessary to bring the groups 

defined in the fields of education graduates based on Turkey Qualifications Framework level. 

Accordingly, it is necessary to have learning outputs consistent with the learning objectives of 

each department / program. In this context, it is important that the courses are designed in such 

a way that the program will produce the specified learning outcomes. 

Vocational qualifications are defined nationally, for many professions, to ensure recognition of 

life-learning. Within this context, the National Vocational Qualifications and National 

Occupational Standards have been defined as?? the fifth level (associate degree) for the Foreign 

Trade program. These qualifications and standards provide evidence for the qualifications of 

individuals who do not have formal education on the one hand, and on the other hand, gives the 

information about qualifications of their graduates to the educational institutions. Thus, the 

training programs have aimed to meet the knowledge, skills and competence expectations of 

the labor market for occupations and areas of specialization. 

The more knowledge, skills and competencies of graduates seeking jobs on the labor market 

will develop, the greater will be their employability.  

The aim of this study is to examine the extent to which higher education graduates can respond 

to quality and quantity expectations within the labor market, analysing "Foreign Trade 

Program" graduates of a university in Izmir/Turkey as an example. Foreign Trade graduates are 

employed in firms providing consultancy on foreign trade to the private sector, in customs 
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brokerage firms, in their own foreign trade companies or in the Ministries like Economy, 

Customs and Commerce.  

 

Research Method 

 

Different methods have been applied according to the sample profile in the research 

methodology. The survey has three levels of sample as: 

1- Foreign Trade program graduates 

2- Organizations and representatives employing foreign trade program graduates 

3- Foreign Trade program instructors 

 

Survey method, focus group interviews and in-depth interviews were selected to collect data 

from students, graduates, public and private sector representatives employing foreign trade 

graduates. Quantitative data will be collected through a semi-structured questionnaire from 

students and graduates on their knowledge, skills and competencies, process outcomes, learning 

outcomes, and views about education processes. 
 

Keywords: Labor force planning, curriculum planning, higher education, labor market 

information system  
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Organic Agriculture as a Determinant of the Development of 

Competitiveness in Montenegro 

 
Boban Melović 1 

 
Abstract 

Organic agriculture integrates tradition, innovation and science in order to improve the 

environment, develop fair relations and good quality of life for all those who are involved. Out 

of all aspects of doing agriculture, organic agriculture is is the closest to ecology and its 

principles. Still, “organic” means much more than pure agriculture without synthetic chemicals. 

Starting from the point that Montenegro has a determinant of “ecological state”,  it is necessary 

to develop agriculture in general sense, as well as selective forms of agriculture (“thematic 

agriculture”), so that the organic production is implied as a correct strategy of further 

strengthening of competitiveness of Montenegro. Montenegro can offer autochthonous 

varieties of food and beverages, but also of traditional end ecologically grown food, which 

contemporary consumers find very interesting because it can’t be found in developed countries 

in large quantities. In that sense, the subject of this analysis is reviewing possibilities for 

stronger development of organic agriculture, and strengthening overall competitive potentials 

of Montenegro. The authors start from the hypothesis that the development of organic 

agriculture is in the direct positive correlation with strengthening competitiveness in 

Montenegro and economic effects which can be generated at that basis. Organic product is one 

of the best ways to show the contemporary consumer about the quality and specification of a 

certain product (area) and to sell it. However, apart from all efforts, Montenegrin market for 

organic products is still marked as insufficiently developed. The fact that the development of 

organic production requires a lot of time, financial funds and good quality marketing approach.  

The authors’ conclusion confirms that the organic product, as a key element of the offer of 

organic agriculture, is becoming an important determinant of competitiveness, which is 

multiplied positively to the overall economic development of the country. 
 

Keywords: organic agriculture, organic product, competitiveness, Montenegro... 
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Gaining Insight into SME Internationalization: A Conceptual 

Review 

 
Zeki Uçar 1 

 
Abstract 

The digital transformation and Industry 4.0 have offered firms with tremendous opportunities 

such as e-commerce which has become a considerably large sector now. The digital revolution 

has laid the foundation for and accelerated the process of internationalization of many 

organizations including SMEs. Even though there is large body of evidence in trying to explain 

the internationalization process of SMEs, there are relatively few researches on consolidation 

of the prior studies in the literature. This paper attempts to synthesize internationalization 

theories, managerial approaches and organizational issues on the internationalization of SMEs. 

The aim of this study is to develop an integrated understanding to SMEs internationalization. 

Thus, a systematic literature review was conducted to aggregate the findings and aspects of 

SME internationalization. A holistic approach can be built upon this conceptual review. 

Throughout this paper, the internationalization theories and models are discussed in the light of 

managerial and organizational approaches that ultimately influence the success of SME 

internationalization.  We also offer several implications for SMEs’ managers and decision 

makers on the based on this review. 
 

Keywords: Internationalization, SME, managerial approaches 
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Interaction between Financial Inclusion and Pension Funds: 

Evidence from Transition Economies of European Union 
 

Yilmaz Bayar1 Emre Sakar2 

 

 
Abstract 

Many countries have transited from one-tier pension system to multiple-tier pension system 

considering the fiscally unsustainable pension system. In this regard, the share of pension funds 

in the financial system have increased significantly. Furthermore, financial inclusion has been 

raised together with the financial globalization. This study investigates the causal interaction 

between financial inclusion and pension funds in transition economies of European Union over 

2001-2016 period. The analyses indicated that there was no significant causality from financial 

inclusion indicators to pension funds, but there was a significant causality from pension funds 

to the financial market access. 

 

Keywords: Financial inclusion, pension funds, panel data analysis 
 

JEL Classification: C23, G10, G20, H55 
 

1. Introduction 

 

Financial sector development has been suggested as a significant determinant of economic 

growth through raising funds mobilization and allocation of funds to the relatively more 

productive investments in theoretical terms (Bagehot, 1873; Schumpeter, 1982; Schumpeter, 

1911; Gurley and Shaw, 1955) (see Marva and Zhanje (2015) for detailed information about 

finance-growth theoretical nexus). The relevant literature indicated that both financial inclusion 

and pension funds have affected financial development positively (e.g. see). But we have not 

seen any studies investigating the interaction between financial inclusion and pension funds. 

Therefore, we focus on the causality interaction between financial inclusion and pension funds 

in this study. 

Financial inclusion shows the access of individuals and businesses to the useful and affordable 

financial products and services (World Bank, 2018a). Financial inclusion is in an increase trend 

globally. The share of the adults over 15 years old having an account with financial institution 

or via mobile money service was 62% in 2011 and 69% in 2017 (World Bank, 2018b). On the 

other side, the financial assets in control of pension funds have been increased considerably due 

to the pension reforms since 1990s. Thus the total value of the assets by pension funds was 

about USD 41.355 trillion in 2017 (Willis Towers Watson, 2018). So both financial inclusion and 

pension funds can make a positive contribution to the development of financial sector by raising 

the demand of financial products and services. Therefore, the studies generally have focused on 

the effects of financial inclusion and pension funds on financial sector development. However, 

both variables can affect each other theoretically, because financial inclusion may enhance the 

demand for pension funds and thus positively affect the pension funds. Also pension funds can 

improve the financial inclusion through efficiently provision of financial intermediation for the 
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individuals. Consequently, we investigated the causal interaction between financial inclusion and 

pension funds in 8 transition economies of European Union during 2001-2016 period. In this 

context, the relevant literature was reviewed in the next section. Section 3 describes the dataset 

and method and Section 4 conducts the emprical analysis. The study is over with Conclusion. 

 

2. Literature Review 

The empirical literature generally have focused the effects of both financial inclusion and 

pension funds on financial development considering the finance-growth nexus. The studies 

have revealed that both financial inclusion and pension funds have been significant 

determinants of financial sector development. 

In one of the studies, Rasheed et al. (2016) investigated the effect of financial inclusion on 

financial sector development in 97 countries over the period 2004-2012 with dynamic 

regression analysis and revealed that financial inclusion affected financial development 

positively. 

Meng and Pfau (2010) examined the effect of pension funds on financial sector development 

in 32 countries with different economic development levels during 2003-2007 period with 

dynamic regression analysis and discovered that pension funds positively affected the capital 

market development. Sun and Hu (2014) also analyzed the impact of pension funds on financial 

sector development in 55 countries with panel data analysis and found that the pension funds 

postively affected the financial sector. Enache et al. (2015) explored the effect of pension funds 

on the development of capital markets in 10 Central and Eastern European countries and 

revealed that pension funds positively affected the capital market development in both short 

and long run. 

However, no studies have been found about the interaction between pension funds and financial 

inclusion in the relevant literature, although the two variables have potential to affect each other. 

Therefore, in this study we will examine the causal interaction between pension funds and 

financial inclusion and aim making a contribution to the limited literature. 
 

3. Data and Method 

Pension funds were represented by total value of pension funds’ assets in the causality analysis 

and provide from OECD (2018a). On the other hand, financial inclusion were proxied by the 

indicators of Financial Institutions Access (FIA) and Financial Markets Access (FMA) and 

provided from IMF (2018) (see Svirydzenka (2016) for definition and measurement of financial 

inclusion indicators). 
 

Table 1: Data description 

Variables Description 

PENS Pension funds' assets (% of GDP) 

FIA Financial Institutions Access 

FMA Financial Markets Access 
 

Our sample consists of Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland, Slovakia, 

and Slovenia from EU transition economies. The study period was determined as 2001-2016 

considering the data availability. Finally, the econometric analysis was conducted with Eviews 

10.0 statistical software. 

In the econometric analysis, first cross-sectional dependence test was examined with Breusch 

and Pagan (1980) LM test considering dataset characteristics. Later, stationarity of the variables 

was examined with Pesaran (2007) unit root test. Finally, the causal interaction between 

economic growth and indicators of financial inclusion was analyzed with Dumitrescu and 

Hurlin (2012) causality test. 
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4. Empirical Analysis 

First, cross-sectional independence was analyzed with LM and LM adj. tests and the results 

were shown in Table 2. The null hypothesis was denied at 1% significance level. So there was 

cross-section dependence among the variables. 
 

Table 2: Cross-sectional Dependence and Homogeneity Tests Results 

Cross-sectional dependency tests 

Test Statistic p-value 

LM (Breusch and Pagan (1980)) 74.05 0.0000 

LM adj* (Pesaran et al. (2008)) 11.27 0.0000 
 *two-sided test 
 

Then Pesaran (2007) CIPS test was employed to examine the integration levels of the variables 

and the results were shown in Table 3 and we concluded that all the variables were I(1). 
 

Table 3: Pesaran (2007) CIPS Test Results  

Variables Constant (P value) Constant + Trend (P value) 

PENS 1.981 (0.976) 2.325 (0.990) 

D(PENS) -5.079 (0.000)*** -4.547 (0.000)*** 

FIA 0.367 (0.643) 0.713 (0.762) 

D(FIA) -4.124 (0.000)*** -2.431 (0.008)*** 

FMA -1.437 (0.075)* -0.389 (0.349) 

D(FMA) -7.799 (0.000)*** -6.395 (0.000)*** 
Optimal lag length was determined as 1 taking in consideration of Schwarz and Hannan-Quinn information criteria. 
 

Lastly, we investigated the causal interaction between pension funds and indicators of financial 

inclusion by Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test and the findings were presented in 

Table 4. The findings indicated that there was only unidirectional causal relationship from 

pension funds to the financial markets access.  

 
 

Table 4: Causality Test Results 

 Null Hypothesis: W-Stat. Zbar-Stat. Prob.  

 DFIA does not homogeneously cause DPENS  1.26985  0.06521 0.9480 

 DPENS does not homogeneously cause DFIA  0.92968 -0.40052 0.6888 

 FMA does not homogeneously cause DPENS  1.92659  0.96434 0.3349 

 DPENS does not homogeneously cause FMA  3.06158  2.51823 0.0118 

 FMA does not homogeneously cause DFIA  2.60840  1.89779 0.0577 

 DFIA does not homogeneously cause FMA  0.92013 -0.41359 0.6792 

 

5. Conclusion 

We analyzed the causal interaction between financial inclusion and pension funds, significant 

determinants of financial sector development, in 8 transition economies of European Union 

over 2001-2016 period. The analyses indicated that there was no significant causality from 

financial inclusion indicators to pension funds, but there was a significant causality from 

pension funds to the financial market access. So, pensions funds contributes to the financial 

development and in turn economic growth through raising the financial inclusion. 
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Dış Borçlanmanın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Avrupa 

Birliği Geçiş Ekonomileri Örneği 

 
Yılmaz Bayar1        Mahmut Ünsal Şaşmaz2       Ömer Faruk Öztürk3 

 
Özet 

Dış borçlanma, özellikle yatırımlar için yeterli tasarrufa sahip olmayan gelişmekte olan ülkeler için önemli bir 

finansman kaynağıdır. Bu çalışmada Konya (2006) bootstrap panel nedensellik testi kullanılarak 2004-2016 

döneminde Avrupa Birliği geçiş ekonomilerinde dış borçlanma ile ekonomik büyüme arasındaki etkileşim 

incelenmiştir. Çalışma sonucunda, Letonya, Macaristan ve Polonya’da dış borçtan ekonomik büyümeye doğru tek 

yönlü bir nedensellik olduğu tespit edilmiştir.  
 

Anahtar Kelimeler: Dış borçlanma, ekonomik büyüme, panel nedensellik testi 
 

JEL Sınıflandırması: H63, O40, C23 

 

Impact of External Debt on Economic Growth: Evidence from 

European Union Transition Economies 

 
Abstract 

External debt is an important financing source especially for the developing countries with not having sufficient 

savings for the investments. This study investigates the interaction between external borrowing and economic 

growth in transition economies of European Union during 2004-2016 period by using Konya (2006) bootstrap 

panel causality test. We revealed a unilateral causality from external debt to the economic growth in Hungary, 

Latvia and Poland. 
 

Keywords: External debt, economic growth, panel causality test 
 

JEL Classification: H63, O40, C23 

 

 

1.Giriş 

Dış borçlanma, ekonomik büyümeye etkisi açısından son yıllarda gerek politika yapıcılar 

gerekse araştırmacıların ilgilendiği ve önem verdikleri konular arasındadır. Son yıllarda 

ülkelerin dış borç sorunlarının özellikle azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bakımından 

önemli bir sorun haline gelmiştir. Tasarruf ve yatırım düzeyi nispeten düşük olan az gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir ekonomik büyüme ülkelerin öncelikli ekonomik 

hedefleri arasında yer almaktadır. 

Sermaye yetersizliği nedeniyle dış kaynak az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

sürdürülebilir ekonomik büyümeleri için önemli bir etken haline gelmiştir. Dış borçlanmanın 

ülke içinde verimli yatırımlarda kullanılması durumunda, hem üretim ve gelir artışı hem de 

borçların vadesinde geri ödenmesi sağlanabilmektedir. Bununla birlikte dış borçların, cari 

tüketim ile kamu açıklarının kapatılması için kullanılması durumunda, dış borcun vadesinde 

geri ödenebilmesi için gerekli üretim ve gelir artışı gerçekleştirilemez. Bu da borcun tekrar 

borçla çevrilebildiği bir kısır döngüye yol açabilir.  
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Bu nedenlerden dolayı dış borçlanma ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki çok sayıda 

araştırmacının ilgisini çekmiştir. Dış borç-ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmaların teorik altyapısını Sachs (1986) ve Krugman (1988)’nın savundukları aşırı 

borçluluk hipotezi (debt overhang) ve bunun devamı olarak kabul edilebilecek Laffer eğrisi 

yaklaşımı oluşturmaktadır. İki yaklaşım da, borç stoku ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 

açıklamak için kullanılmaktadır. İki yaklaşımda da dış borçlanmanın hesaplanan bir eşik değere 

kadar ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği, eşik değer veya borçluluk sınırının aşılmasından 

sonra ise ekonomik büyümeyi negatif etkilediği savunulmaktadır (Bkz. Sachs, 1986; Krugman, 

1988).  

Cohen (1993) gibi bazı araştırmacılar ise, dış borçlar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 

Borç Laffer Eğrisi üzerinden incelemiştir. Buna göre; bir ülkenin dış borcu yükseldikçe ilk 

olarak beklenen dış borç geri ödemesinin artacağını savunmaktadır. Fakat belirli bir eşik 

değerden sonra beklenen dış borç geri ödemesi azalacaktır. Bu durum, Borç Laffer eğrisi ile 

açıklanmaktadır. Borçluluk sınırı, Borç Laffer eğrisinin maksimum noktasını ifade etmektedir. 

Bu çalışmada; Konya (2006) Bootsrap nedensellik testi kullanılarak dış borlanma ve doğrudan 

yabancı sermaye girişleri ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini tespit etmek 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle ilgili literatüre yer verilmiştir. Daha sonra veri ve 

yöntem ile ampirik analiz yapılarak çalışma sonuç bölümü ile nihayetlendirilmiştir. 
 

2. Literatür 

Dış borçlanma ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda daha çok aşırı 

borçluluk hipotezi ile Borç Laffer eğrisinin geçerliliği sınanmıştır. Ampirik çalışmalarda, dış 

borçlanmanın ekonomik büyüme üzerindeki etkisine yönelik farklı bulgulara ulaşılmıştır. Söz 

konusu farklılıkların; kamu kesiminin büyüklüğü, dışa açıklık, borçluluk sınırları, çalışmalarda 

kullanılan verilerin ve analiz dönemlerinin farklılığı ile ülkeler arası gelişmişlik farkları gibi 

etkenlerden kaynaklandığı değerlendirilmektedir (Ceylan ve Durkaya, 2011). 

İlgili literatürdeki öncül çalışmalardan birisinde, Deshpande (1997), aşırı borçluluk hipotezini 

dış borç düzeyi yüksek olan on üç ülke için 1971-1991 arası iki dönemde test etmiştir. Birinci 

dönemde dış borçlanma ile yatırım düzeyi arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Dış 

borçlanmanın kamu sektörü açıklarını azaltması ve yatırımları pozitif etkilemesi aracılığıyla 

ekonomik büyümenin olumlu etkilendiği söylenebilir. İkinci dönemde ise, dış borçlanma ve 

yatırım düzeyi arasında negatif bir ilişki belirlenmiştir. 1971-1991 döneminin tamamında ise 

negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Yatırım düzeyinin zaman değişkenine bağlı olarak dış 

borçlanmadan negatif etkilendiği söylenebilir. Lin ve Sosin (2001), dış borçlanma ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi 77 ülke üzerinde incelemiştir. Bu çalışmada, ülkeler alt gruplara 

ayrılarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Afrika ülkeleri için dış borçlanma ile ekonomik büyüme 

arasında negatif ilişki tespit edilirken, gelişmiş ülkeler ve Latin Amerika ülkeleri için 

istatistiksel olarak anlamsız negatif bir ilişki belirlenmiştir. Asya ülkeleri ve diğer gelişmekte 

olan ülkeler için istatistiksel olarak anlamsız pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. 

Were (2001), Kenya’da 1970-1995 döneminde dış borç-ekonomik büyüme ilişkisini zaman 

serisi analizini kullanarak incelemiştir. Ampirik sonuçlar, dış borç birikiminin ekonomik 

büyüme ve özel yatırım üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Abu Bakar 

ve Hassan (2008), VAR analizini kullanarak Malezya’da dış borçlanma ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, toplam dış borçların ekonomik 

büyümeyi pozitif etkilediği sonucuna ulaşılmışlardır. Uzun dönemde toplam dış borçlardaki 

yüzde birlik artışın ekonomik büyümeyi %1,29 yükselttiğini tespit etmişlerdir. Kısa vadede de, 

toplam dış borçların ekonomik büyümeyi pozitif etkilediğini belirlemişlerdir. 

İlgili literatürde dış borçlanma ve ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu 

tespit eden çalışmaları birinci grup çalışmalar olarak değerlendirebiliriz. Bu çalışmaların teorik 

dayanağını, dış borçlanmanın üretken yatırımlarda kullanılarak ekonomik büyüme üzerinde 
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pozitif bir etki oluşturacağını savunan Keynesyen ve Neoklasik büyüme teorisi oluşturmaktadır 

(Bkz. Cline (1985), Warner (1992), Easterly (2003) 

Mahdavi (2004), gelişmekte olan 47 ülkede 1972-2001 döneminde kamu dış borç yükünün 

kamu harcamaları kompozisyonunu üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalışmanın amaçlarından 

biri, dış borçlanmanın ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etki oluşturmasının arkasında 

kamu harcamalarının kompozisyonunun değişmesinin etkili olup olmadığını belirlemektir. 

Çalışma sonucunda, kamu dış borç yükünün örneklemin bütününde ve özellikle borç yükünün 

nispeten yüksek olduğu Sahra altı Afrika ülkelerinde sermaye harcaması üzerinde negatif bir 

etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla; dış borçlanma düzeyinin yükselmesi kamu 

harcamaları kompozisyonunu faiz harcamaları lehine değiştirerek ekonomik büyüme üzerinde 

negatif bir etki oluşturmaktadır. Kochhar (2004), dış borçlanma düzeyinin yükselmesinin kamu 

altyapı yatırımlarının azalmasına neden olduğunu ve kamu gelirlerinin sadece dış borcu finanse 

eden bir enstrüman haline dönüşerek ekonomik büyümeyi negatif etkilediğini tespit etmiştir. 

Blavy (2006) ise; Jamaica için yapmış olduğu çalışmada, dış borçlanmanın artmasının 

verimlilik artışını azaltması neticesinde ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etkiye sahip 

olduğunu belirlemiştir. 

Dış borçlanma ile ekonomik büyüme arasında negatif bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşan 

ampirik çalışmaları ikinci grup çalışmalar olarak değerlendirebiliriz. Bu çalışmaların teorik 

altyapısını Krugman(1988)’ın geliştirmiş olduğu “aşırı borçluluk hipotezi” oluşturmaktadır. 

Krugman(1988)’ göre; aşırı borçlu olma durumu, bir ekonominin mevcut üretim değerinin 

birikmiş borçlardan daha az artmasına neden olur. 

Siddique ve Selvanathan (2015), 1970-2007 döneminde 40 azgelişmiş ülkede dış borçlar ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Ampirik bulgular, dış borçlanmanın 

ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, 

ülke ekonomilerinin hem iç hem de dış ekonomik faaliyetler açısından zayıf olmaları ve yanlış 

dış ekonomi politikasından dolayı, aşırı borçluluk olgusuyla karşı karşıya kaldıkları sonucuna 

da ulaşılmıştır. Rifaqat ve Usman (2012), 1970-2010 döneminde Pakistan’da hem kısa hem de 

uzun vadede dış borçlar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada, dış 

borçlardaki artışın ekonomik büyümeyi negatif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Dış borçlanma-ekonomik büyüme literatüründe son yıllarda oldukça popüler olan üçüncü grubu 

oluşturan çalışmalarda vardır. Bu çalışmalar, dış borçlanmanın ekonomik büyüme üzerindeki 

doğrusal olmayan etkilerini dikkate almaktadır. Bu çalışmalar teorik olarak Laffer eğrisine 

dayanmaktadır. Bu çalışmaların öncüsü olarak sayılabilecek araştırmacılardan birisi 

Sachs(1986)’dır. Sachs(1986)’ya göre; dış borçlar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 

incelenirken en önemli husus dış borçların kritik düzeyinin belirlenmesidir. Kritik düzeyin 

üzerine çıkıldığında aşırı borçluluk hipotezi geçerli olacaktır ve ekonomik büyüme negatif 

etkilenecektir. Doğrusal olmayan modellerde dış borç- ekonomik büyüme arasındaki negatif 

ilişkinin varlığı, yatırımların hem büyüklük hem de verimlilik açısından azalmasıyla 

açıklanmaktadır (Bkz. Fosu, 1996;  Maghyereh vd., 2002; Ayadi ve Ayadi, 2008;  Shkolnyk ve 

Koilo, 2018). 

Fosu (1996), 1970-1986 döneminde Afrika ülkeleri için doğrusal olmayan modelleme 

kullanarak dış borçlar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu çalışmada, 

borçluluk eşik değeri yani borçluluk sınırı % 16 olarak hesaplanmıştır. Buna göre; ülkelerin 

borçluluk sınırı söz konusu eşik değerinin altında ise dış borçlanma ekonomik büyümeyi pozitif 

etkilemektedir. Eğer borçluluk eşik değerinin üzerinde ise, dış borçlanma ekonomik büyümeyi 

negatif etkilemektedir. Maghyereh vd. (2002), dış borçlar ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkiyi doğrusal olmayan modelleme kullanarak Ürdün için incelemiştir. Bu çalışmada 

borçluluk eşik değeri % 53 olarak hesaplanmıştır. Ayadi ve Ayadi(2008), 1980-2007 

döneminde Nijerya ve Güney Afrika için dış borçlar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 

hem doğrusal hem doğrusal olmayan modeller aracılığıyla test etmiştir. Çalışmanın teorik 
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altyapısı Neoklasik büyüme modeline dayanmaktadır. Çalışmada Güney Afrika’nın aksine 

Nijerya’da dış borçların ekonomik büyüme üzerinde doğrusal olmayan etkisi tespit edilmiştir. 

Buna göre, Nijerya’da dış borçlar ekonomik büyümeyi negatif etkilemektedir. 

Shkolnyk ve Koilo (2018), 2006-2016 döneminde yükselen piyasalarda dış borç ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada, yükselen piyasalarda dış borçların 

ekonomik büyüme üzerinde doğrusal olmayan etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Doğrusal 

olmayan etki, büyüme başta olmak üzere makroekonomik değişkenler üzerinde bir etkiye 

sahiptir. Sonuç olarak, dış borçlar ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etkiye sahiptir. 
 

3. Veri ve Yöntem 
 

Bu çalışmada panel veri analizinden yararlanılarak AB’nin 9 geçiş ekonomisi (Çek 

Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya ve 

Slovenya)’nde  2004-2016 döneminde dış borçlanma ile ekonomik büyüme arasındaki 

nedensellik ilişkisi incelenmiştir.Veri mevcudiyeti dikkati alınarak örneklem ve çalışma 

dönemi belirlenmiştir. Analizde kullanılan değişkenler ve değişkenlere ait açıklamalar 

aşağıdaki Tablo 1’de belirtilmiştir. 

 

Tablo 1: Verilerin tanıtımı 

Değişkenler Sembol Veri Kaynağı 

Ekonomik Büyüme (%) GRW World Bank (2018a) 

Dış Borçlanma DEBT World Bank (2018b) 

Doğrudan Yabancı Yatırımları FDI World Bank (2018c) 
 

Öncelikle veri setinin yatay kesit Pesaran (2004) tarafından geliştirilen LM CD testi ile Pesaran 

vd. (2008) tarafından geliştirilen LM adj. testi kullanılarak seriler arasındaki yatay kesit 

bağımlılığı analiz edilmiştir. Daha sonra daha sonra yatay kesit bağımlılığını dikkate alan panel 

CADF birim kök testi yapılmıştır. Son olarak değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Kónya 

(2006) tarafından geliştirilen boostrap panel nedensellik testi ile analiz edilmiştir. 
 

4. AMPİRİK ANALİZ 

Bu kısımda ampirik test sonuçları yer almaktadır. 
 

4.1. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi 

Seriler arasındaki yatay kesit bağımlılığı Pesaran (2004) tarafından geliştirilen LM CD testi ile 

Pesaran vd. (2008) tarafından sapması düzeltilen LM adj. testi kullanılarak analiz edilmiş ve 

test sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. Test sonuçlarının olasılık değerleri %1’den küçük 

olduğu için sıfır hipotezi (Yatay kesit bağımlılığı yoktur) red edilmiş ve seriler arasında yatay 

kesit bağımlılığı olduğu belirlenmiştir.  

 

Tablo 2: Yatay kesit bağımlılığı test sonuçları  

Yatay kesit bağımlılığı testi (𝐻0: Yatay kesit bağımlılığı yoktur.) 

Test Test istatistiği p-değeri 

LM (Breusch and Pagan (1980)) 99.19          0.0000 

LM adj* (Pesaran et al. (2008)) 12.21          0.0000 

LM CD* (Pesaran (2004)) 8.612          0.0000 

4.2. Pesaran (2007) Panel Birim Kök Testi 

Değişkenlerin bütünleşme düzeyleri, yatay kesit bağımlılığını dikkate alan Pesaran (2007) 

tarafından geliştirilen CIPS panel birim kök testi kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçları Tablo 



5th SCF International Conference on “Economic and Social             Podgorica/Montenegro 

Impacts of Globalization and Future of European Union”            5th-7th September 2018 

 

30 
 

3’te sunulmuştur. CIPS panel birim kök testi sonuçları bütün değişkenlerin seviyede durağan 

olmadığını, ancak birinci farkları alındıktan sonra durağan duruma geldiklerini göstermektedir. 
 

Tablo 3: CIPS panel birim kök testi sonuçları 

Değişkenler Sabit Sabit ve Trend 

GRW -0.687 (0.246) 1.350 (0.912) 

d(GRW) -4.631 (0.000)*** -2.942 (0.002)*** 

DEBT -0.169 (0.433) 1.570 (0.942) 

d(DEBT) -8.751 (0.000)*** -5.928 (0.000)*** 

FDI -0.503 (0.308) -2.363 (0.009) *** 

d(FDI) -9.814 (0.000)*** -8.066 (0.000)*** 

 
4.3. Konya (2006) Panel Boostrap Nedensellik Testi 
 

Ülkeler bazında dış borçlanma, doğrudan yabancı sermaye girişleri ve ekonomik büyüme 

arasındaki nedensellik ilişkisi, yatay kesit bağımlılığını dikkate alan Konya (2006) boostrap 

panel nedensellik testi kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçları Tablo 4 ve 5'de sunulmuştur.  

Dış borçlanmadan ekonomik büyümeye doğru bootstrap panel nedensellik testi kullanılarak 

analiz edilmiş ve sonuçları Tablo 4'te sunulmuştur. Test sonuçları Macaristan, Letonya ve 

Polonya’da dış borçlanmadan ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik olduğunu ortaya 

koymaktadır. Ortaya çıkan bu sonuç Macaristan, Letonya ve Polonya’nın dış borlanmasında 

meydana gelebilecek bir değişimin ekonomik büyüme‘de bir değişime neden olabileceği ifade 

edilebilir. Nedensellik ilişkisi tespit edilen ülkerlerin diğer ülkelere göre daha gelişmiş olan 

ülkeler olması dikkat çekmeketedir. Bu nedenle ülkelerin gelişmişlik seviyesi arttıkça dış 

borçlanma ile ekonomik büyüme arasında ilişkinin meydana gelebileceği yorumu yapılabilir. 

 

Tablo 4: Dış Borçlanma İle Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik Testi Sonuçları 

 

H0: Dış borçlanma, ekonomik büyümenin nedeni değildir. 

 Bootstrap Kritik Değerleri 

Ülkeler Wald 

İstatistiği 

1% 5% 10% 

Çek 

Cumhuriyeti 

23.139789 110.12861      49.25922       31.74806       

Estonya 8.6842466 123.35604      53.94451       34.36971       

Macaristan 89.043913** 239.84770      82.33728       51.37336       

Letonya 42.347942*** 142.70320       63.23394       42.09122       

Litvanya  10.459830 91.22392 42.46104 27.69077 

Polonya 30.704664*** 72.84544       32.75733       20.79855       

Romanya  16.900270 72.78252      31.75434       20.10274       

Slovakya 8.5714621 140.89771      61.83845       38.62556       

Slovenya 25.308619 117.99078 54.13820 36.54332 

Not: *, **, ve *** sırasıyla %1, %5 ve  %10 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezinin reddedildiğini 

göstermektedir.  

 

Doğrudan yabancı sermaye girişleri ile ekonomik büyümeye doğru nedensellik ilişkisi 

bootstrap panel nedensellik testi ile analiz edilmiş ve sonuçları Tablo 5'te sunulmuştur. Test 

sonuçları Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya ve Slovakya’da dış borçlanmadan ekonomik 

büyümeye doğru bir nedensellik olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Tablo 5: Doğrudan Yabancı Sermaye Girişleri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki Bootstrap 

Panel Nedensellik Testi Sonuçları  

H0: Doğrudan yabancı sermaye girişleri, ekonomik büyümenin nedeni 

değildir. 

 Bootstrap Kritik Değerleri 

Ülkeler Wald İstatistiği 1% 5% 10% 

Çek 

Cumhuriyeti 32.939995*** 126.00927      52.93154       32.92573       

Estonya 11.174548 120.01517      53.12402       33.87716       

Macaristan 77.258449*** 208.03946      85.84392       53.81672       

Letonya 92.080744** 148.31944      59.34069       36.58378       

Litvanya  0.1571946 131.15771 56.47182 36.32645 

Polonya 22.729002 111.48839      42.80134       25.40615       

Romanya  0.87046240 128.38927      47.71016       28.68878       

Slovakya 79.509546** 138.10597      59.57310       36.80186       

Slovenya 2.9078835 204.55988 80.54698 47.12270 
Not: *, **, ve *** sırasıyla %1, %5 ve  %10 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezinin reddedildiğini 

göstermektedir.  
 

5. Sonuç 

Bu çalışmada Konya (2006) bootsrap nedensellik testi kullanılarak dış borlanma ve doğrudan 

yabancı sermaye girişleri ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini tespit etmek 

amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda Macaristan, Letonya ve Polonya’da dış borçlanmadan 

ekonomik büyümeye doğru, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya ve Slovakya’da ise 

doğrudan yabancı sermaye girişlerinden ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik ilşikisi 

tespit edilmiştir. ilgili ülke grubu içinde daha gelişmiş olan ülkerde bir nedensellik ilişkisi 

olduğu göze çarpmaktadır. Bu nedenle gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelerin dış borçlanma 

ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye bakılması politika yapıcılara fayda sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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Corruption and Economic Growth: The Case of European Union 

Transition Economies 
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Abstract 

Corruption is a crucial concept that has many impacts on economic, social, cultural, political fields and many other 

areas. In this study, the causality between corruption and economic growth in 11 European Union transition 

economies during the period of 2002-2016 have been investigated by causality test of  Emirmahmutoglu and Kose 

(2011). The causality analysis revealed a bi-directional causality between corruption and economic growth in 

overall panel. 
 

Keywords: Corruption, economic growth, panel data analysis 
 

JEL Classification: D73, O10, C23 

 

 

1. Introduction 

Corruption is a very important concept that affects economic, social, cultural, political and 

many other fields. As a matter of fact, it appears that there is a lot of literature about corruption. 

However, there is no consensus on the definition of corruption. However, all the definitions 

express the corruption as the violation of the rule by actors in public or private sectors. 

According to the World Bank, corruption is defined as "the use of public power and resources 

as malicious intent for private interests and purposes" (World Bank, 1997: 7). Corruption has 

begun to be a topic of debate with transition economies, especially in the 1990s in the world, 

which aim to transition to the free market economy. 

As a necessity for living together as a society, there are some important tasks for the states in 

order to meet the common needs of the people. It is possible to say that one of the most 

important tasks of the states is economic growth. Because economic growth plays a major role 

in increasing the welfare levels of states. Indeed, economic growth is an important factor for 

governments affecting their policies on employment, tax revenues, shadow economy, inflation, 

equality in income distribution, poverty and many other economic variables. For this reason, it 

is very important to determine the positive and negative factors that affect economic growth 

and to take necessary steps. The purpose of this study is to determine the effect of corruption 

on economic growth. This paper is organized as follows. After the introduction in Section 1, 

literature review on this subject takes part in Section 2. Then, Section 3 describes data set and 

method and findings of the study are given in Section 4. Finally, Section 5 includes conclusion.  
 

2. Literature 

Many studies have been conducted on the effect of corruption on economic growth. In those 

studies, generally, it has been found that corruption negatively affects economic growth (see 

Salisu (2000), Mo (2001), Drury et al., (2006), Swalehen and Stansel (2007)). On the other 

hand,  some studies have found that corruption negatively affects economic growth or that there 

is no significant relationship between economic corruption and growth (see Méon and Sekkat 
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(2005), Egger & Winner (2005), Aidt and Dutta (2008), Heckelman & Powell ) Podobnik et 

al., (2008), Koyuncu and Bhattacharyya (2007)). 

In their study, Del Monte and Papagni (2001) tried to determine the relationship between 

corruption and economic growth in 20 regions of Italy with an econometric analysis. They 

found that corruption would negatively affect economic growth because of the lower efficiency 

of public spending due to low tax revenues. In another study, Salisu (2000) tried to identify the 

relationship between corruption and economic growth using data from 1960 to 1997 in Nigeria 

using the MIMIC model. The analysis found that corruption in Nigeria affected the growth rate 

of GDP negatively. Similarly, Sarkar and Hassan (2001) used cross-section analysis to try to 

determine the impact of corruption on investments and volume, ie economic growth, in 87 

countries between 1986-1966. The study concluded that there is a negative relationship between 

corruption and investment effectiveness.  

In another study, Mo (2001) tried to identify the relationship between corruption and economic 

growth using data from 1970 to 1985 in 49 countries using panel data analysis. The study found 

a negative relationship between corruption and economic growth. It has been observed that a 

1% increase in corruption level decreases the growth rate by 0.72%.  Similarly, by applying the 

least squares method, Akai et al. (2005) examined the effect of corruption on the economy in 

the United States using the various time-spans which are short, medium, and long terms. They 

considered the short term as 1998-2000, the middle term as 1995-2000 and the long term as 

1991-2000. The result of the analysis shows that the effect of corruption on economic growth 

is negative and statistically significant in the middle and long termss but insignificant in the 

short term.  

Drury et al. (2006) aimed to identify the impact of corruption on economic growth by using 

democratic and non-democratic countries, using data from 1982-1997 for more than 100 

countries using econometric analysis. They concluded that corruption has no significant effect 

on economic growth in democratic countries and corruption in non-democratic countries 

negatively affects economic growth. 

Swalehen and Stansel (2007), using the econometric model, tried to determine the relationship 

between corruption and economic growth in 60 countries. They also included the effect of 

economic freedom on the analysis. The results of the analysis show that there is a negative 

relationship between corruption and economic growth in countries with low economic 

freedoms, that is, corruption reduces economic growth. In addition, they concluded that in 

countries with high levels of economic freedom, corruption has increased economic growth. 

Huang (2012) has tried to determine the relationship between corruption, economic growth and 

income distribution based on the data from 1995-2010 in 10 Asian countries by applying the 

panel vector error correction model. As a result of the analysis, he found that corruption 

increased economic growth. 

Neanidis et al. (2017) investigated the relationship between corruption and economic growth in 

the regions of Italy in the period 1983-2009 using the GMM estimation method. As a result of 

the study, they found that there is a negative relationship between corruption and economic 

growth. Thach et al. (2017) investigated the impact of corruption on economic growth in 19 

Asian countries during the period 2004-2015 using the GMM estimation method. As a result of 

the study, they found that corruption prevented economic growth. 

Cies and Goczek (2018) investigated the relationship between corruption and international 

investment and economic growth in 142 countries in the period of 1994-2014 using the GMM 

estimation method. They found that a reduction in corruption positively affects international 

investment and economic growth. 

On the other hand, Podobnik et al. (2008) investigated the effects of corruption on economic 

growth and foreign investment in European countries between 1999 and 2004, using panel data 

analysis. The study concluded that a one-point increase in the index of corruption resulted in a 
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2.4% increase in economic growth. In another study, Koyuncu and Bhattacharyya (2007) used 

panel data analysis method to try to determine the relationship between corruption and 

economic growth in 23 OECD countries between 1975-1993. As a result of the analysis, they 

found that corruption has no significant effect on economic growth. 
 

3. Data and Method 

In this study, the causality between corruption and economic growth in European Union 

transition economies for the period of 2003-2016 has been examined using Emirmahmutoğlu 

and Köse (2011) causality test. 

In the study, growth rate per year has been taken as the dependent variable and corruption has 

been taken as the independent variable. The corruption data have been taken as a share in 

growth. Both data have been obtained from the World Bank. The variables and symbols used 

in the study are given in Table 1.  

Table 1: Data Set 

Variable Symbol Source 

Growth (%) grw World Bank (2018) 

Corruption (%) corrup World Bank (2018) 

 

4. Empirical Analysis 

First, we applied cross-sectional dependence test and the results were shown in Table 2.  The 

results revealed that there was cross-sectional dependence among the variables. 

 

Table 2: Cross Sectional Dependency Results 

Cross Sectional Dependency Test 

Test Statistics Probability 

LM (Breusch and Pagan (1980)) 363.8 0.0000 

LM adj* (Pesaran vd. (2008)) 58.63 0.0000 

LM CD* (Pesaran (2004)) 18.45 0.0000 

 *two-sided test 

As the cross-sectional dependency between the series has been determined in the study, the 

CIPS unit root test has been used. The results of the CIPS unit root is given in table 3. It is seen 

that both variables used in the study are stationary in the first difference.  

Table 3: CIPS Unit Root Test Results 

  * significance at 1% level 

 

Emirmahmutoglu and Kose (2011) causality test was used to analyze the causa interaction 

between corruption and growth and the results are given Table 5. According to the results, there 

was a bi-directional causality between corruption and economic growth in overall panel and 

also for Croatia and Poland. Furthermore, there was one-way causality from economic growth 

to the corruption in Bulgaria and one-way causality from corruption to the economic growth in 

Czech Republic, Latvia, and Slovenia.  

 

 

 

 

Variables Constant Constant + Trend 

grw -1.293     (0.098) 0.872    (0.808) 

d(grw) -6.396     (0.000)* -4.399     (0.000)* 

corrup 2.127     (0.983) -0.078     (0.469) 

d(corrup) -9.457    (0.000)* -6.514     (0.000)* 
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Table:4 Emirmahmutoglu ve Kose (2011) Causality Test Results 

Country 

 Economic Growth     Corruption Corruption   Economic Growth 

Statistics Probability 

Value 

Statistics Probability 

Value 

Bulgaria 3.002* 0.083 0.952 0.329 

Croatia 4.109** 0.043 8.751*** 0.003 

Czech Republic 0.412 0.521 3.782* 0.052 

Estonia 2.445 0.118 0.193 0.660 

Hungary 0.912 0.340 0.517 0.472 

Latvia 0.501 0.479 3.293* 0.070 

Lithuania 0.038 0.846 2.411 0.120 

Poland 8.150*** 0.004 7.658*** 0.006 

Romania 0.328 0.567 1.960 0.162 

Slovakia 0.869 0.351 1.875 0.171 

Slovenia 0.027 0.870 7.508*** 0.006 

Panel Average 35.231** 0.037 59.309*** 0.000 

Note: *,**,*** show 10%, 5% and 1% significance level, respectively. 

 

5. Conclusion 

In this study, the causality between corruption and economic growth in 11 European Union 

transition economies during the period of 2002-2016 have been investigated using causality test 

of Emirmahmutoglu and Kose (2011). The result of the study indicates that there is a bi-

directional causality in overall panel and also for Croatia and Poland. Furthermore, there was 

one-way causality from economic growth to the corruption in Bulgaria and one-way causality 

from corruption to the economic growth in Czech Republic, Latvia, and Slovenia.  
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Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam 

 
Zeynep Erdinç1 

 
Özet 

Küreselleşme ile birlikte kayıt dışı ekonominin en yoğun olduğu alan, istihdam alanı olmaya başlamıştır. Kayıt 

dışı ekonominin bir parçası olan kayıt dışı istihdam, istihdam faaliyetlerinin resmi belgelere yansıtılmaması ya da 

gerçekleştirilen istihdamın süresi ve alınan ücret miktarının resmi makamlara eksik bildirilmesidir. Kayıt dışı 

istihdam kavramı,1980 li yıllardan itibaren yüksek enflasyon ve işsizlik, neo-liberal politikalar, küreselleşme 

sürecinin gelişimi gibi etkenlere bağlı olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde etkisini göstermektedir. Kayıt 

dışı istihdamın kısa dönemde olumlu sonuçları gözlemlense de uzun dönemde ekonomik, mali ve sosyal istikrarı 

olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada kayıt dışı istihdamın tanımı, nedenleri, türleri, etkileri, yıllara göre değişimi 

ve mücadelesi ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Ayrıca küreselleşme sürecinde Türkiye’de kayıt dışı istihdamla 

ilgili mücadeleler değerlendirilerek çözüm önerilerinde bulunulmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: Makro ekonomi, Kayıt dışı istihdam, Küreselleşme 
 

JEL Sınıflandırması: E60,E26,E20 

 

Informal Unemployment During the Globalization Process in 

Turkey 

 
Abstract 

 

With the globalization, the area where the informal economy is most concentrated has become the area of 

employment. Informal employment, part of the informal economy, means that employment activities are not 

reflected in the official documents or that the amount of wages and the amount of wages received are not reported 

to the authorities. The concept of informal employment has been influential in developed and developing countries 

since 1980s, depending on such factors as high inflation and unemployment, neoliberal policies, and the 

development of the globalization process. Despite the positive results of informal employment in the short term, 

it affects economic, financial and social stability in the long run. 

 

In this study, general information about definition, causes, types, effects, change according to years and struggle 

of informal employment are given. Also related to combat unregistered employment in Turkey in the globalization 

process it has been made in evaluating possible solutions. 

 

Keywords: Macroeconomy, Informal Employment, Globalization 

 

JEL Codes: E60, E26,E20 

 

1. Giriş 

Kayıt dışı ekonomi ile sadece iktisatçılar ve maliyeciler değil antropologlar, sosyologlar, 

siyasetçiler, hukukçular, istatistikçiler de ilgilenmişlerdir. Çeşitli bilim dallarının inceleme 

alanına girmesi kayıt dışı ekonomi olgusunun çok boyutlu olmasından kaynaklanmaktadır. 

Değişik alanlardaki araştırmacıların ilgilendikleri ve ön plana çıkarmak istedikleri de 

birbirinden farklılık göstermektedir. 

Hem gelişmiş hem de azgelişmiş ülkelerin en önemli sorunlarından birisi olan, kayıt dışı 

ekonominin tanımı, nedenleri ve ölçülmesi oldukça zordur ve ülkeden ülkeye farklılıklar 

gösterir. Çok geniş bir alanı kapsayan, birbirinden farklı ama yine de birbiriyle bağlantılı 

iktisadi, mali, siyasi, hukuki, ahlaki, toplumsal, tarihsel ve kültürel boyutları olan faaliyetleri 
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ifade ettiği için tanımlanmasında güçlükler yaşanmaktadır. Ortak bir tanımını vermek oldukça 

güç olmasına rağmen, (Schneider ve Enste, 2000, s. 78) göre kayıt dışı ekonomi kavramı resmi 

GSMH içerisinde yer almayan ve GSMH’ye katkıda bulunmayan tüm ekonomik faaliyetler 

olarak tanımlanmaktadır. Kayıt dışı istihdam ise kayıt dışı ekonominin bir parçasıdır.(Erdinç, 

2016,39-52) 

Kayıt dışı ekonomi, devletin düzenlemelerinden, vergilemeden veya gözleminden tamamen ya 

da kısmen gizlenen ekonomik faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirleri 

kapsamaktadır. (Feige, 1989) 

Kayıt dışı ekonominin olumlu ve olumsuz yanları bulunmakla birlikte, bunların ön plana 

çıkması kayıt dışı ekonominin boyutlarına bağlı bulunmaktadır. Kayıt dışı ekonomi, ekonomik 

kriz dönemlerinde yarattığı olumlu etkisi ve işgücüne istihdam imkânı yaratarak mal ve hizmet 

arzını arttırıp ekonomik hayata ve birey refahına yaptığı katkılar açısından ele alındığında 

olumlu sonuçlar doğurur. 

Kayıt dışı ekonomi Gayri Safi Milli Hasılanın % 5 - %10’ u civarında ise olumlu taraflar, buna 

karşılık Gayri Safi Milli Hasılanın % 30 - % 40’ı gibi yüksek oranlara ulaşması halinde ise 

olumsuz taraflar ağırlık kazanmaktadır. (Bildirici,1995, s. 68) 
 

2. Kayıt Dışı Ekonominin Sınıflandırılması 

Kayıt Dışı Ekonominin Sınıflandırılması Kayıt dışı ekonomi kapsamı içerisinde yer alan ve 

birbirinden bağımsız farklılık gösteren, gelir elde edenler açısından üç grupta toplanan 

faaliyetler sırası ile; (Sarılı, 2002, s. 33) Kayıtsız Faaliyetler (Enformel Ekonomi), Yarı Kayıtsız 

Faaliyetler (Beyan Dışı Ekonomi), Yasadışı Faaliyetler (Yeraltı Ekonomisi) dir. Bu 

faaliyetlerin oranları her ülkenin farklı dönemlerinde ekonomik, sosyal, siyasal ve mali yapısına 

göre farklılıklar göstermektedir. 

Tablo 1’ de Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması, yasa dışı ve yasal ekonomik 

faaliyetlerin sınıflandırılmasında faaliyet türlerinin parasal ve parasal olmayan işlemler altında 

ayrıştırılması görülmektedir. 
 

Tablo 1: Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 

 
Kaynak: Schneider,F.,Enste,D.H.(2000).Shadow Economies: Size, Causes and Consequances, 

Journal of Economic Literature, Vol. 38, s. 79. 
 

3. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri 

Kayıt dışı ekonominin nedenleri mali, ekonomik, politik, hukuki, sosyal ve psikolojik etkenlere 

bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Hatta aynı ülke içerisinde yıllara göre de 
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değişim gösterebilen kayıt dışı ekonomi bir ülkenin makroekonomik göstergelerine, ekonomik 

istikrarına ve gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Ekonomik nedenleri; ekonomi politikaları, işletme 

büyüklüğü, enflasyon, nakit ekonomisi, gelir dağılımı ve işsizlik olarak sıralayabiliriz. Kayıt 

dışının nedenleri ile ilgili genel bir ayırımda Tablo 2’de ekonomik, mali, iş hayatından 

kaynaklanan, sosyolojik, psikolojik ve teknolojik nedenler olarak belirlenmiştir. 

Tablo 2. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri 

 
Kaynak: Bozkurt ve Özbey, 2015, s. 77 
 

Kayıt dışılık sadece gelişmekte olan ülkelerin değil gelişmiş ülkelerin de bir sorunudur. Tabii 

ki gelişmekte olan ülkelerde boyutlarının yüksek olması beklenen bir durumdur ve ampirik 

bulgular bu beklentiyi doğrulamaktadır. Örneğin, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ortalaması 

%18’lerde, AB dışındaki yüksek gelirli OECD ülkelerinde % 10’larda iken Afrika’da ve Orta 

ve Güney Amerika’da %40’ları aşmaktadır (Prokhorov, 2001: 4-5, Schneider ve Klinglmair, 

2004, Schneider, 2011). (Savaşan, Yardımcıoğlu ve Demir, 2016; 162) 
 

4. Kayıt Dışı İstihdam 

Literatürde kayıt dışı istihdam kavramı ilk kez, “Enformal Sektör” olarak Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO) tarafından 1970 yılında düzenlenen Dünya İstihdam Programı kapsamında 

hazırlanan Kenya Raporu’nda kullanılmıştır. Raporda formel (kayıtlı) sektör tarafından 

karşılanamayan açık işsizliğin enformel (kayıt dışı) sektör tarafından emildiği ve kırsal alandan 

şehirlere göçün beklenen miktarda açık işsizliğe yol açmadığı saptaması yapılmıştır. Avrupa 

Birliği tarafından 1998 yılında hazırlanan raporda ise kayıt dışı istihdam, nitelik olarak yasal 

fakat kamu kurumlarına bildirilmemiş herhangi bir ücretli faaliyet şeklinde tanımlanmıştır. 

Daha kapsamlı olarak kayıt dışı istihdam; hem resmi hem gayri resmi sektörde hem de kayıt 

dışı ekonomik faaliyetlerde kendi adına ya da ücretli olarak çalışan ve faaliyetleri kamu 

kayıtlarına ve istatistiklere yansımayan ve istatistiksel olarak tam hesaplanamayan istihdam 

şekillerinin tümünü ifade etmektedir (Uğur vd., 2014: 58-59).(Kalaycı, Kalan 2017:19) 

1980 yılı sonrasında ekonomilerin hızla küreselleşmesinin yolunu açan neo-liberal akımın 

politikaları emek piyasalarını esnekleştirmiştir. Bu durum emek piyasalarında kayıt dışı 

istihdamın yaygınlaşmasını sağlamıştır. Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu konjonktüre göre 

kayıt dışı istihdam kendine özgü bir yapı oluşturmuştur (İpek, 2014: 171). 

Kayıt dışı istihdamın değişik tanımları da yapılmıştır. Örneğin, kayıt dışı istihdam: "Resmi 

makamların bilgisi dışında işçi çalıştırılması (Altuğ, 1999: 11), "Çalışanların yasal çalışma 
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standartlarına sahip olmadan, asgari yaş haddi, asgari ücret hakkı, fazla mesai ücreti gibi 

konulara uyulmadan sosyal güvenlik primleri ve vergilerin eksik ya da hiç ödenmediği istihdam 

türü" (Ilgın, 1995: 39). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın aynı doğrultudaki tanımında; 

"Kendi adına ya da bağımlı istihdam edilenlerin çalışmalarının elde ettikleri ücret ve 

kazançlarının vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumu gibi kamu kurumlarına hiç 

bildirilmemesi ya da gün veya ücret olarak eksik bildirilmesidir. "(Kamalıoğlu, 2014: 

14).(Mahiroğulları,2017:549) 

Kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik açısından niteliği itibariyle yasal işlerde çalışarak 

istihdama katılan kişilerin, çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre 

üç türlü kayıt dışı çalışma söz konusudur: Sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç 

bildirilmemesi, çalışma gün sayılarının eksik bildirilmesi, sigorta primine esas kazanç 

tutarlarının eksik bildirilmesidir.( http://kidep.net/kayit-disi-istihdam-nedir/) 

Kayıt dışı istihdam, hem resmi, hem gayri resmi sektörde, hem de kayıt dışı ekonomik 

faaliyetlerde kendi adına ya da ücretli olarak çalışan ve faaliyetleri kamu kayıtlarına ve 

istatistiklere yansımayan ve de istatistiksel olarak tam hesaplanamayan istihdam şekillerinin 

bütünüdür.(Yereli, Karadeniz, 2004: 45) 
 

5. Kayıt Dışı İstihdamın Temel Özellikleri  

Kayıt dışı istihdam ile kayıt dışı sektör kavramları çoğu zaman karıştırılmakta veya birbiri 

yerine kullanılmaktadır. Ancak kayıt dışı sektör ve kayıtlı sektör çalışılan sektörün özelliğine 

işaret ederken, öte yandan kayıt dışı istihdam faaliyeti bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı 

olup olmamayı ifade etmektedir. (Bulutay, Taşçı,2002). 

ILO, 1972’deki raporunda söz konusu kriterler ışığında kayıt dışı istihdamın temel özelliklerini 

altı başlık altında toplamıştır (Kamalıoğlu, 2014: 15) :  

1-Kayıtsız çalışma: Gerçekleştirilen faaliyetlerinin çoğunluğunun hiçbir resmi kuruma 

bildirilmeden kayıtsız yapılmasıdır. 

2-Sisteme giriş kolaylığı: ILO raporundaki ifadeyle, kayıt dışı istihdamın en bariz 

özelliklerinden birinin hiçbir resmi prosedür, evrak ve belgeye gerek duyulmaksızın sisteme 

girilebilmesidir. 

3-Yasal mevzuatın dışında kalınarak kuralsız ve esnek çalışma: Kayıt dışı çalışma, çalışma 

hayatıyla ilgili kanunlara uyulmaksızın yapılan kuralsız çalışmadır. Ayrıca, zaman olarak kısa 

süreli esnek çalışanların önemli bir kısmı da kayıt dışı çalışmaya yönelmektedir. 

4-Ölçümünün zor olması: Kayıt dışı istihdamın ölçülmesi oldukça zordur. Gerçi, son yıllarda 

bazı ülkelerde kayıt dışı istihdamın ölçümü ile ilgili "istihdam yöntemi", "anket yöntemi" gibi 

yöntemler kullanılsa da kelimenin tam anlamıyla sağlıklı bir ölçümün yapılması zor 

görünmektedir.  

5-Genellikle niteliksiz işçiyle yapılan emek yoğun çalışma: Yüksek teknoloji kullanılan 

işletmelerde kayıtlı ve vasıflı işçi çalıştırılmasına karşın, kayıt dışı çalışmada, düşük ücretle 

vasıfsız ve eğitimsiz işgücü kullanılması yaygındır. 

 6-Genellikle küçük ölçekli işletmelerde yaygın olması: Kayıt dışı çalışma, kurumsal kültürü 

haiz orta ve büyük ölçekli işletmelerde nadir olmasına rağmen, 1-10 işçinin çalıştığı küçük 

ölçekli işyerlerinde yaygındır.(Mahiroğulları,2017:550) 

ILO'nun 1972'deki altı tespitinden başka, günümüzde kayıt dışı istihdamla ilgili ilave 

özellikleriyle de karşılaşılmaktadır: - Kayıt dışı çalıma, emeğini ilk defa emek piyasasına arz 

edenler arasında daha yaygındır. - Kadınlar, kayıt dışı çalışmaya daha eğilimlidir. - Türkiye'de 

olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerde de, kayıt dışı çalışmanın yaygın olduğu alanların başında 

tarım ve inşaat sektörü gelmektedir (Güloğlu, Korkmaz, Kip, 2003; 55). 
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6. Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam 

Türkiye’de kayıt dışı istihdamı ortaya çıkaran yöntemleri üç ana başlık altında toplamak 

mümkündür. Bunlar;(Karaarslan,2010:27)  

 Çalışmaları kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmeyenler, 

 Çalışmaları kamu kurum ve kuruluşlarına eksik bildirilenler, 

 Mevzuatın kayıt dışında bıraktığı çalışmalar. 

 

Türkiye’de 1980 sonrası dikkat çekmeye başlayan kayıt dışı istihdam 1990 yılında %55’lik 

ciddi bir oranla yapısal bir boyuta ulaşmıştır.2000 li yılların başında azalma sürecine girerek 

azalma eğilimi gösteren kayıt dışı istihdam Nisan 2018 yılı verilerinde  %33.3 olmuştur. 

Kayıt dışı istihdam oranlarının giderek artmasında, kuşkusuz yüksek işsizlik oranları, işgücü 

üzerindeki yüksek sigorta primi ve vergi yükü, kentleşme kuramı ve terör nedeniyle iç göçlerin 

sürmesi, ekonomik krizler, yetersiz işyeri denetimi, komşu ülkelerde ortaya çıkan siyasal 

kargaşalar nedeniyle çok sayıda göçmenin Türkiye'den geçmesi veya Türkiye'ye sığınması 

bağlamındaki kaçak yabancı işçilik gibi iç ve dış unsurların önemli etkileri olmuştur. 

Ülkemizde kayıt dışı istihdamın artmasında bir başka etken de, uluslararası rekabetin acımasız 

ve küresel boyut kazanmasıdır.1994'teki 5 Nisan Kararları, 2000 ve 2001'deki, keza 2008'deki 

Amerikan Mortgage krizleri gibi "ekonomik krizler" de etkili olmuştur. Zira, ekonomik 

konjonktür ile kayıt dışılık ilişkisi yadsınamaz bir gerçekliktir. Başka bir ifadeyle, ekonomik 

konjonktür, kayıt dışı istihdam düzeyini olumlu / olumsuz etkileyebilen bir olgudur (Gürsel, 

Durmaz, 2014:1) Diğer taraftan, ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde işsiz kitleler, kayıtlı 

ekonomide bulamadıkları istihdam imkanını genel olarak kayıt dışı istihdamda arama 

eğilimindedirler. Aynı şekilde, işverenler de, krizin olumsuz etkilerini azaltmak için kayıt dışı 

işçi istihdam ederek üretim maliyetlerini aşağı çekmeyi düşünürler (Aydın, 2013: 

786)(Mahiroğulları,2017:551) 

Tablo 3’de takip edileceği üzere yıllar itibari ile kayıt dışı istihdam oranında düşüş 

görülmektedir. 2002 yılında yaklaşık olarak yüzde 52,14 olan kayıt dışı istihdam oranı 2017 

yılında yaklaşık olarak yüzde 33’97e düşmüştür. 
 

Tablo 3: Türkiye’de 2002-2017 Dönemine İlişkin Kayıt Dışı İstihdam Oranları (%) 
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Kaynak:http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/kayitdisi_istihdam/kayitdisi_istihdam

_oranlari/kayitdisi_istihdam_orani 
 

Ayrıca Tablo 3’de kayıt dışı istihdamın sektörel dağılımı da verilmiştir. Sektörel olarak 

bakıldığında Türkiye’de kayıt dışı istihdamım en fazla olduğu sektör tarım sektörüdür. Kayıt 

dışı istihdamın büyüklüğü bakımından tarım sektöründen sonra, sanayi ve hizmet sektörü 

gelmektedir. Kayıt dışı istihdamın gelişimine bakıldığında ise 2002-2015 yılları arasında kayıt 

dışı istihdamın tüm sektörlerde azalma trendinde olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılları 

arasında çok hafif yukarıya doğru bir artış eğilimi gözlenmektedir. 

2017 Şubat-Mart döneminde başlatılan istihdam seferberliği ile ilave 500 bin kişilik yeni 

istihdam hedeflenirken, bu seferberlik kapsamında SGK ve gelir vergisi yükünün devlet 

tarafından karşılanacağının açıklanması kayıt dışı istihdamın azalması yönünde beklenti 

oluşturmuştur. (http://www.dunya.com/kose-yazisi/istihdam-seferberligi-veve-kayit-disina-

etkisi/354433 ) 2017'de başlatılan Milli İstihdam Seferberliğini 2018'de de sürdürüleceği de 

belirtilmektedir. 
 

7. Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Nedenleri 

Kayıt dışı istihdamın nedenleri: mali ve ekonomik nedenler, hukuki ve idari nedenler, sosyal 

ve kültürel nedenler şeklinde üç başlık halinde sınıflandırılabilir. Mali ve ekonomik nedenler 

arasında; enflasyon, işsizlik, gelir dağılımının adaletsizliği, hukuki nedenler arasında; yasaların 

karmaşık olması veya sık değişikliğe uğraması, sosyal ve kültürel nedenler arasında; toplumda 

kayıt dışı çalışmanın zararlarının bilinmemesi veya nüfus artışının hızlı olması örnek olarak 

gösterilebilir. Enflasyon, işsizlik gibi mali ve ekonomik nedenler ülkenin genel politikaları 

üzerinden yürüyen olgular olduğundan üzerinde müdahale edilmesi oldukça güçtür. Yasalar 

üzerindeki çalışmalar gün be gün devam ederken toplumun kayıt dışı çalışmanın zararlarını 

bilmemesi, geleceği ve tehlikeleri öngörmemesi kayıt dışı istihdamı artıran büyük bir etkendir. 

Çalışma hayatındaki riskler sosyal güvenlik hakları, kayıt dışı çalışmanın olumsuz sonuçları 

toplum tarafından yeterince bilinmeyen konulardır. (http://kidep.net/kayit-disi-istihdam-nedir/) 

1980 sonrasında ülkemizdeki kayıt dışı istihdamın giderek artmasında, işgücü talep ve arz yönlü 

faktörler eş zamanlı olarak etkili olmuştur. İşgücü talebi tarafında, ucuz işgücü istihdamını 

gerektiren, dolayısıyla kayıt dışı istihdam oranını artıran önemli bir değişken ortaya çıkmış; söz 

konusu değişken, işvereni, küresel pazarlardaki fiyatlarla rekabet edebilmek için kayıt dışı işçi 

çalıştırarak ürün maliyetini aşağı çekmeye zorlamıştır. İşgücü arzı tarafında kayıt dışı istihdamı 

artırıcı etken ise, özelleştirmeler bağlamında kamu sektöründeki istihdamın azalan payı ve 
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kırsal kesimden kente iç göçlerin artmasıyla şehre gelen niteliksiz işgücünün (Aydın, 2013: 

783) işsiz kalmama adına kendisine sunulan düşük ücret düzeyine razı olarak kayıt dışı 

çalışmasıdır.(Mahiroğulları,2017:533) 

 

 

 

 Şekil 1: Kayıt Dışı İstihdamın Nedenleri 

 
Kaynak: Karaarslan, 2010: 53. Kutbay,2018,176 
 

Türkiye’de kayıt dışı istihdama neden olan faktörler şekil 2’de belirtilmiştir. Şekil 2’deki kayıt 

dışı istihdamın nedenlerine bakıldığında; kayıt dışı istihdam genellikle işçilerin isteksizliği 

(Türkiye’de işsiz sayısı çok olduğundan her zaman ikame işçi bulmak kolaydır. Ayrıca SGK 

hizmetleri yeterince cazip olmadığı için SGK hizmetlerinden memnuniyetsizlik söz konusudur. 

Ayrıca denetimler işçinin bilinçlendirilmesine yönelik yapılmadığından ve kamu kurumları 

tarafından işçilere yönelik yeterli bilgilendirme yapılmadığı için işçiler yeterince bilinçli 

değildir), işverenlerin isteksizliği (Bürokratik işlemler fazla ve işçi maliyetleri yüksek 

olduğundan sigortalının kuruma bildirilmesi zordur. Ayrıca denetim fazla ama etkin ve 

caydırıcı olmadığından işverenler yeterince bilinçli ve duyarlı değildir) ve kamu kurumları 

arasındaki koordinasyon eksikliğinden kaynaklanmaktadır (Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı – ÇSGB, 2006: 5). Kayıt dışı istihdamın artmasında asgari ücretin yıllar itibariyle 

artması da önemli bir nedendir. Çünkü asgari ücretin artması ile işverenlerin çalıştırdıkları 

işçiler için katlanmak zorunda oldukları vergi yükü de artmaktadır. Ayrıca Türkiye’de işletilen 

işletmelerin neredeyse tamamına yakın bir kısmı küçük ölçekli olduğundan bunların birçoğu da 

kayıt dışı faaliyette bulunduğundan çalıştırdıkları kişilerde kayıt dışı çalışmaktadır. Çünkü 

çalışanların birçoğu aile içerisindeki bireylerden oluşmaktadır.(Kutbay,2018:175) 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göre kayıt dışı istihdamın fazla olmasının nedenleri 

Şekil 2’de verilmiştir. Söz konusu nedenler genel olarak şu şekilde sıralanabilir.; (Kalaycı ve 

Kalan,2017:19) 

 İşverenlerin, maliyet ve bürokratik işlemlerden kaçınmak gibi nedenlerden dolayı gayri 

resmi yollara başvurması,  

 İşçilerin, işsiz kalma korkusu ve SGK hizmetlerinden yeterince tatmin olmamaları,  

 Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon eksikliğidir. 

  

Şekil 2: Kayıt Dışı İstihdamın Fazla Olmasının Nedenleri 

 
Kaynak: KADİM, 2016:5,Kalaycı ve Kalan,2017:19 

 

8. Kayıt Dışı İstihdamın Etkileri 

Kayıt dışı istihdamın olumlu yanlarını ele alırsak, bunlar (Gümüş, 2000:64);  

• Kayıt dışı ekonominin varlığı, vasıfsız olduğu için düşük ücretle de olsa istihdam 

edilemeyecek olan birçok kişinin istihdamını sağlamaktadır.  

• Bürokratik engeller sebebiyle yapılamayan birçok işler, kayıt dışı şekilde 

yapılabilmektedir.  

• Özellikle büyük şehirlerde yaşayan sabit gelirli işçi ve memurlar için ek gelir 

sağladığında refah artışına katkıda bulunmaktadır. 

• Kayıt dışı çalışanlar için sosyal güvenlik primi vergi ödemesi ortaya çıkmadığından 

kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu sektörlerde ulusal ve uluslararası alanda rekabet avantajı 

ortaya çıkmaktadır. 

Kısa vadede bazı olumlu etkileri olmakla birlikte, kısa ve uzun vadede kayıt dışı istihdamın 

ekonomik ve sosyal açıdan birçok olumsuz sonucu bulunmaktadır. Kayıt dışı istihdam sonuçları 

işçi, işveren ve devlet açısından üç başlık altın da açıklanabilir. (http://kidep.net/kayit-disi-

istihdam-nedir/) 

İşçi açısından kayıt dışı istihdam; 

 Kişilerin iş kazası veya meslek hastalığı, analık durumlarında hak ve yardımlardan 

faydalanamamalarına, 

 Kişilerin çalışamaz duruma gelindiğinde emekli aylığı, ölüm halinde eş ve 

çocuklara ölüm aylığı haklarından yararlanamamalarına, 

 Kişilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin gibi hakları alamamalarına, 

 Sağlıksız ve güvencesi bir toplumun oluşmasına neden olmaktadır. 
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İşveren açısından kayıt dışı istihdam; 

 Özellikle firmalar açısından primi ödeyenlerle ödemeyenler arasında haksız 

rekabete, 

 Sistemde olan işyerlerini, belli bir zamandan sonra diğer işyerleri ile rekabet 

edebilme amacıyla kayıt dışılığa yöneltmesine, 

 İyi niyetle sistemde olan kişilerin, kayıt dışı çalışan/çalıştıran kişilerden olumsuz 

etkilenerek bilinç kirliliğinin oluşmasına sebep olmaktadır. 

Devlet açısından kayıt dışı istihdam; 

 Prim kabına, 

 Sosyal güvenlik açıklarını artırmasına, 

 Sosyal güvenlik açıklarını kapatmak için bütçeden transfer yapılması ve bütçe 

açıklarını artırmasına, 

 Gelecek nesillerin sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan yükleri taşımak 

zorunda kalmaları ve sistemden yeterli düzeyde faydalanamamalarına, 

 Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin önüne geçilmesine, 

 Sosyal güvenliğe duyulan güveninin azalmasına sebep olmaktadır. 

 

9. Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede İzlenen Politikalar 

Özellikle 2000 yılından sonra kayıt dışı ekonomi ile mücadelede somut adımlar atılan 

Türkiye’de kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması çalışmaları politik karar alıcıların ve 

uygulayıcıların en büyük amaçlarından biri olmuştur. 

Bu amaç doğrultusun da, Türkiye’de Kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye yönelik izlenen 

politikalar; Gelir İdaresi Başkanlığının Kurulması, Vergi Daireleri Tam Otomasyon Projesi 

(VEDOP), Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın Oluşturulması, Kayıt Dışı İstihdamla 

Mücadele Projesi (KADİM), Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın Görev ve Yetkileri-

nin Yeniden Belirlenmesi (MASAK), Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı, 

Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı Eylem Planı, Orta Vadeli Programlarda Kayıt Dışı 

Ekonomi, AB’ye Katılım Öncesi Ekonomik Programlar, Kayıt dışı Ekonomiyi Önlemeye 

Yönelik Sigorta Politikaları, Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Ka-

nun(5811 sayılı) Uygulamaya Konulması, Kredi Kartı Kullanımının Teşvik Edilmesi, Kayıt 

Dışı Ekonomide E-Dönüşüm, Kalkınma Planlarında Kayıt Dışı Ekonominin ele alınması 

gibidir. (Erdinç,2016:39-52) 

Kayıt dışı istihdam, kayıt dışı ekonominin önemli bir parçası ve besleyicisidir. Kayıt dışı 

ekonomi ile mücadele etmek için izlenen politikalar ve uygulamalar kayıt dışı istihdamla da 

mücadele anlamına gelmektedir. Kayıtlı istihdamın teşviki projeleri olan KİTUP I ve KİTUP 

II Projeleri başarı ile tamamlanmıştır. Ayrıca tamamen kayıt dışılığın işgücü piyasasına yönelik 

kayıt dışı istihdamla mücadeleyi hedef alan denetim projesi KADİM VE KİDEP projeleri 

uygulanmaktadır   

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Projesi (KADİM); 

Kayıt dışılığın emek piyasasına yönelik bir denetim projesi olan ve 4 Ekim 2006’da yayınlanan 

Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesi’ 

’kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu sektörlere yönelik yoğun denetimleri ve bilgilendirici 

eğitici çabaları içeren kapsamlı proje görünümündedir. Bu proje kayıt dışı istihdamı ve özellikle 

yabancı kaçak işçi istihdamını önlemeyi amaçlamaktadır. Kadim projesi ile “kayıt dışı istihdam 

“la mücadele resmi olarak başlatılmış bulunmaktadır. Proje kapsamındaki faaliyetler dört ana 

alanda gruplanmıştır (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2006, s. 4):  

 Etkin denetim,  

 Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri,  

 Mevzuat değişiklikleri,  

 Bürokratik engellerin kaldırılması.  
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Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi- KİDEP; 

Kayıt dışı istihdam oranlarını düşürmek, ekonomimize sağladığı katkıyı artırmak ve mücadele 

sürecini güçlendirmek için “Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi”ni yani KİDEP’i 

25/05/2017 tarihinde hayata geçirilmiştir.  Denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, etkin 

rehberlik faaliyetlerinin yapılması, toplumun farklı kesimlerinin yenilikçi yöntemler 

kullanılarak bilinçlendirilmelerinin sağlanması ve kayıt dışı istihdamla mücadelenin tabana 

yayılması amacıyla oluşturulan proje 2019 yılı Mayıs ayına kadar devam edecek. Söz konusu 

proje kapsamında; 

 15 farklı ilde ilköğretim öğrencilerini bilinçlendirmesi 

 Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yarışmalar yapılması, 

 15 farklı ilde esnaf ve din görevlilerine farkındalık seminerleri verilmesi, 

 Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Çalıştayı yapılması, 

 İşverene rehberlik amaçlı mektup gönderimi sağlanması 

 İşyeri denetimleri yapılması, 

 Kazancı azalan kişilere SMS le bilgi verilmesinin sağlanması, 

 Denetim kapasitesinin artırılması için teknik destek sağlanması gibi faaliyetler 

bulunmaktadır. 
 

Avrupa Birliği Projeleri;  

SGK tarafından yürütülen bir diğer projede, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından 

finanse edilen iki önemli proje hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan kayıtlı istihdamın 

teşviki projeleri olan KİTUP I (Haziran 2012 ) ve KİTUP II (Ekim 2016) Projeleri başarı ile 

tamamlanmıştır. 

Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Projesi (KİTUP II) Hibe Programı, özellikle kadınların ve 

gençlerin işgücüne katılım oranını yükselterek istihdam edilen kişi sayısını artırmayı 

amaçlamaktadır. KİTUP II Projesi, AB ve Türkiye tarafından ortak finanse edilmektedir. Proje; 

mal alımı, hibe ve teknik destek bileşenlerinden oluşmaktadır. Kayıtlı İstihdamın Teşviki 

programlarından ilki yerel sosyal ağlar arasındaki işbirliğinin artmasını sağlamış ve teknik 

destek bileşeninin katkısıyla SGK personelinin ve ilgili diğer kişilerin farkındalık ve bilgi 

seviyelerinin artmasına katkıda bulunmuştur. Birinci programın devamı ve tamamlayıcısı olma 

niteliği taşıyan KİTUP II projesinin SGK çalışanlarını, yerel kuruluşların ve sosyal ağların 

çalışanlarını kurumsal kapasite yönünden daha fazla güçlendirmesi beklenmektedir. 

(http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/kayitdisi_istihdam/kayitliistihdamindesteklen

mesiprojesi-kidep) 
 

10. Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede Çözüm Önerileri 
Ayrıca kayıt dışı ekonominin minimum düzeye indirilmesi için oluşturulacak politikanın temel 

esasları (Özçelik ve Yaşar, 2006, s. 215):  

 Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede hangi önlemlerin, ne zaman ve ne şekilde 

uygulamaya sokulacağını belirten bir plan olmalıdır.  

 Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kesinlikle devlet politikası olarak benimsenmeli ve bu 

mücadele uzun dönemli ve etkin olmalıdır. Böylece mücadelenin istikrarlı olacağı 

açıktır. 

 Etkin bir mücadele ortamı oluşturabilmek açısından toplumun tüm kesimlerinin desteği 

sağlanmalıdır.  

 Kayıt dışı ekonomi olgusu bir ekonomi için asla sıfır düzeyine indirilemez. Bu nedenle 

ekonominin kendine özgü doğal kayıt dışı oranı belirlenmeli ve kayıtlı ekonomi içindeki 

kayıt dışı ekonomi boyutu bu oran düzeyinde tutulmalıdır. 
 

Çağımızın modern devlet ve sosyal güvenlik anlayışı kayıtlılığı gerekli görmektedir. Devlet, 

kayıt dışı istihdam ile mücadele etmek yerine, kayıt dışı istihdamın nedenlerini ortadan 
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kaldırmaya yönelmelidir (Güloğlu vd., 2003: 56).Kayıt dışı istihdamla mücadele stratejilerinin 

istihdam yaratma stratejisiyle uyumlu olması büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla işsizliğin 

önüne geçecek doğru politikalar izlenmesine öncelik verilerek kayıt dışı istihdamın uzun 

vadede azalması sağlanacaktır. 

Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile kayıt dışı istihdam arasında ters yönlü bir ilişki söz 

konusudur. Refah seviyesi yüksek olan, işsizliğin az olduğu ve enflasyon oranlarının düşük 

olduğu ülkelerde kayıt dışı istihdam da daha düşük görülmektedir (Candan, 2007: 24-25) 

Enflasyonu düşürmeye yönelik izlenecek kararlı politikalar kayıt dışı istidamın azalmasında 

etkili olacaktır. 

Türkiye’de kayıt dışı istihdamla mücadeleye yönelik izlenen politikaların etkilerini artırabilmek 

ve alınan önlemlerin sonuçlarını alabilmek için, önce onu yaratan sebepler tam olarak tespit 

etmeli bunlara yönelik doğru ve kesin önlemler alınmalıdır. 
 

11. Sonuç 

Ekonomik, politik, sosyal ve kültürel faktörlerin etkisi altında şekillenen kayıt dışı ekonominin 

bir parçası olan ve Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemesi, çalışma gün sayılarının eksik bildirilmesi ve sigorta primine esas kazanç 

tutarlarının eksik bildirilmesi durumunda ortaya çıkan kayıt dışı istihdam, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş 

ülkelere oranla daha fazla olmakla beraber, gelişmiş ülkeler içinde önemli bir sorun olmaya 

devam etmektedir. Ucuz işgücünü kısa dönem ekonomik büyüme hedeflerine ulaşabilmek için 

bir avantaj olarak kullanılmasına rağmen uzun dönem de ekonomik ve sosyal olarak yapısal 

sorunlar ortaya çıkarmaktadır 

Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranları her ne kadar yıllara göre düşme eğilimi gösterse de hala 

yüksek olmasındaki önemli etkenler; nüfus artış hızı, ekonomik krizler, işsizlik oranları, işgücü 

üzerindeki yüksek sigorta primi ve yüksek vergi yükü, uluslararası rekabetin acımasız ve 

küresel boyut kazanması, son yıllarda başta Suriye krizi olmak üzere jeopolitik konumun 

sonucu ağır mülteci akını, kentleşme ve terör nedeniyle iç göçlerin sürmesi, kaçak yabancı 

işçilik, işletme ölçeğinin yetersiz işyeri denetimi sayılabilir. 

Türkiye’de gerek kayıt dışı ekonominin toplam ekonomi içinde oranını düşürmek adına gerekse 

kayıt dışı istihdamı düşürmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle 2000'li yılların 

ortalarından itibaren kayıt dışı istihdamla mücadele önlemleri artırılmıştır. Bu önlemler 

içerisinde yer alan ekonomik politikalar, uygulanan Kayıtlı istihdamın teşviki projeleri olan 

KİTUP I ve KİTUP II Projeleri, kayıt dışı istihdamla mücadeleyi hedef alan denetim projesi 

KADİM ve Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi- KİDEP projeleri,   İŞKUR tarafından 

yürütülen Toplum Yararına Programlar, çalışanların sigortalı olma bilincinin gelişmesine 

bağlanabilir. 

Kayıt dışı istihdam oranının Nisan 2018 yılı için yaklaşık % 33,3 oranına çekilebilmesi önemli 

bir gelişmedir.   Fakat kayıt dışı istihdamda henüz istenilen düzeye ulaşılabilmiş değildir. Kayıt 

dışı istihdamı daha da aşağı çekebilmek için sürdürülebilir mücadeleye devam etmek, işsizliği 

düşürmeye yönelik doğru politikalar izlenmesine öncelik verilerek, kayıt dışı istihdamda 

başarının bir devlet politikası olarak köklü ekonomik ve politik değişimlerle sağlanabileceği 

göz ardı edilmeden toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğü benimsenmelidir. 
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Özet 

Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin kalkınmasında rol oynayan tarım sektörünün önemi, küreselleşen 

ekonomik sistem, artan rekabet ortamları ve hızla değişen pazar şartlarının da etkisiyle giderek artmaktadır. Tarım 

sektörü, ülke nüfusunun beslenmesi, milli gelire ve istihdama katkısı, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını 

karşılaması, sanayiye sermaye aktarması ve İhracata doğrudan ve dolaylı katkıda bulunarak Türkiye 

ekonomisindeki önemini korumaktadır. Tarım, ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, bölgesel, kültürel, 

ekolojik ve siyasal faaliyet olarak da büyük önem taşımaktadır. 

Tarım sektörünü diğer sektörlerden ayıran azalan verimler kanunu, gelir esnekliğinin düşüklüğü ve fiyatların 

belirsizliği nedeniyle her ülke farklı tarım politikaları uygulamaktadır. Bu politikaların amacı; Erişilebilir ve 

sürdürülebilir tarımsal ürün arzını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek tarım sektörü 

oluşturmak, uluslararası standartları gözeterek, üretimden tüketime kadar doğal kaynakların ve insan sağlığının 

korunması amacıyla gıda ve yem güvenilirliğini sağlamak, kırsal ekonomiyi geliştirmek, su ürünlerini ve 

kaynaklarını korumaktır. Ayrıca tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmaya yönelik Araştırma-Geliştirme 

çalışmaları yürütmek, kurumsal kapasiteyi geliştirmek amacıyla yenilikçi politikalar belirlemek, uygulamak, 

izlemek ve değerlendirmek tarım politikalarının temelini oluşturmuştur. 

Bu çalışmada tarım sektörü ile ilgili genel bilgilerle birlikte, tarım sektörünün ekonomik kalkınma üzerindeki 

etkileri ele alınmıştır. Ayrıca izlenen tarım politikaları değerlendirilerek, uygulamalar üzerinde önerilere yer 

verilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Makro ekonomi, tarım sektörü, tarım politikaları 

JEL Sınıflandırması: E60,Q18,Q10 

 

Share of Agriculture in the Economy and the Agricultural Policies 

in Turkey 
Abstract 

The agriculture sector, which plays a role in the development of all developed and developing countries, is 

increasingly influenced by the global economic system, the increasingly competitive environment and the rapidly 

changing market conditions. Agriculture, nutrition of the country's population, GDP and employment contribution, 

meeting the raw material needs of the industrial sector, industry contributing capital import and export directly 

and indirectly maintains its importance in Turkey's economy. Agriculture, economic activities, as well as social, 

regional, cultural, ecological and political activities are of great importance. 

Each country implements different agricultural policies due to the decreasing efficiency law, the low income 

elasticity and the uncertainty of prices, which differentiate the agricultural sector from the other sectors. The 

purpose of these policies is; To provide accessible and sustainable agricultural product supply, to establish 

agricultural sector with high competitive power in national and international field, to ensure food and feed 

reliability in order to protect natural resources and human health from production to consumption, to keep 

international standards, to improve rural economy, to protect water products and resources.In addition, it has been 
the basis of agricultural policies to identify, implement, monitor and evaluate innovative policies in order to carry 

out research and development studies to improve quality and productivity in agricultural production and to improve 

institutional capacity. 

In this study, together with general information about agriculture sector, the effects of agriculture sector on 

economic development are discussed. In addition, agricultural policies are evaluated and proposals on applications 

are given. 
 

Keywords: Macroeconomy, agricultural sector, agricultural policies 

JEL Classification: E60 ,Q18,Q10 
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1. Giriş 

İlk insandan günümüze tarım sektörü, üretim faaliyetleri ve toprak mülkiyeti açısından birçok 

evre geçirmiştir. Toplayıcılık ve avcılık ile başlayan tarımsal faaliyetler teknoloji ve bilginin 

kullanıldığı uzmanlaşmış planlı işletmeciliğe kadar birçok değişim göstermiştir. Ortaçağda 

başlayan ferdi mülkiyetçilik, endüstri devrimi ve tarımda modern tekniklerin kullanılması, 

kooperatifleşme hareketleri, tarımsal üretim fazlalığından kaynaklanan sorunlar ve uluslararası 

ticaret anlaşmalarının koyduğu kısıtlarla tarım tarihsel bir süreç yaşamıştır. Bu süreç tarımın 

birincil sektör olma özelliğini kaybederek devam etmektedir. Tarım tarihi insanlık tarihi ile 

başlar. Bu nedenle tüm tarihsel kanıtlar üzerinde tarımın izi dolaşır.(UİB,2017:3) 

Tarım sektörü, günümüze kadar ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişiminde çok önemli görevler 

üstlenmiş, gelecekte de bu görevleri üstlenmeye devam edeceği beklenmektedir. Tarım; ülke 

nüfusunun yaşamını sürdürebilmesi, milli gelire ve istihdama katkısı, diğer sektörlere 

hammadde ve sermaye sağlaması, ihracata doğrudan ve dolaylı olarak etkisi ve biyolojik 

çeşitlilik ile ekolojik dengeye olan katkısı nedeniyle tüm dünyada vazgeçilmez bir sektör 

niteliğindedir. Bu nedenle tarım sektörü, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla, toplumun 

bütün kesimlerini yakından ilgilendirmektedir.( Doğan, Z;Arslan,S. ve Berkman,A.N.2015:30) 

1970’li yıllardan günümüze kadar dünya nüfusu iki misli artarak 7,6 milyara, Ülkemizin nüfusu 

34 milyondan yaklaşık 80 milyona ulaşmıştır. Dünya nüfusu haftada 1 milyon kişi artmaktadır. 

Önümüzdeki 10 yıllık dönemde dünya nüfusunda yaklaşık 1 milyar kişi artması beklenirken, 

ülkemiz de ise 10 milyonluk bir artış öngörülmektedir. Tarımın istihdam ve ticaret üzerindeki 

etkileri, yüksek katma değeri, kırsal alanların tarımsal, sosyal ve fiziki altyapılarını iyileştirme 

gereksinimleri ile nüfustaki artış göz önünde bulundurularak gıda güvencesinin ve 

güvenilirliğinin sağlanması gerekliliği tarımın önemini artırmaktadır.(2018-2022 Stratejik 

Plan,2017,S.31) 

Türkiye’de Cumhuriyet sonrası yaşanan ekonomik gelişmeler sonucunda sanayi sektörüne 

ağırlık verilmiş, fakat tarım sektörü de ülke ekonomisi içerisinde önemini birçok bakımdan 

korumaya devam ettirmiştir. Tarım sektörünün Türkiye’de milli gelirin oluşumundaki nispi 

payı yıllar itibari ile geriliyor olmasına rağmen, sanayi sektörüne sağladığı girdi, genel 

istihdam, dış ticarete katkısı ve hizmet sektörü için yarattığı etki dikkate alındığında, Türkiye 

ekonomisindeki yeri ve önemi büyüktür. Dönemler itibariyle tarım sektörünü ele 

alırsa;(UİB,2017:3) 

 -1923 yılında Lozan Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti’ne devredilen borçlar sonrasında 

ülkede kalkınmayı sağlayacak sektör olarak tarım sektörü seçilmiş ve tarımsal üretimi artırmayı 

amaçlayan politikalar izlenmiştir.1923-1929 yılları arasında yaşanan gelişmeler yapılan 

seçimin başarılı olduğunu ortaya koymuştur. Dönem içerisinde tarım sektöründe %10’un 

üzerinde bir büyüme hızı yakalanarak, ülkenin içinde bulunmuş olduğu zor durum, tarım 

sektörünün yaratmış olduğu olumlu etki ile aşılmıştır.  

 -1930’lu yıllarda ülkemizde, tarımsal faaliyetleri desteklemek amacı ile Tarım Kredi ve 

Satış Kooperatifleri, Zirai Kombinaları ve Devlet Ziraat İşletmesi kurulmuştur. 

 -1940’lı yıllarda 2. Dünya Savaşı’nın da olumsuz etkileri sonucunda tarımsal mamul 

fiyatları sürekli artış göstermiştir. Bu dönemde iktidardaki hükümetler tarımsal mamul 

fiyatlarındaki artışı azaltmaya çalışmış ve 1945 yılında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nu 

çıkararak toprağı bulunmayan çiftçilerin topraklandırılması amaçlamıştır.  

 -1950’li yıllara gelindiğinde ise, tarımsal işgücünün kırsal kesimden kentlere doğru 

kaymaya başladığı ve toprak reformundan beklenilen başarıya ulaşılamadığı görülmüştür.  

 -1960’lı yıllardan sonra ise 5 yıllık kalkınma planları hazırlanarak, tarım ile ilgili 

faaliyetleri destekleyici politikalar benimsenmiştir. Kalkınma planlarının hazırlanması ile 

birlikte tarım sektöründeki üretim artışı az da olsa hızlanmış fakat uygulanan tarımsal 

politikalar, hedefleri tutturma konusunda başarılı olamamıştır.  
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 -1970’lerde ardı ardına yaşanan krizlerin kamu maliyesini zora sokması ve yaşanan 

kaynak sıkıntısı nedeniyle 1980 yılı başında, 24 Ocak Kararları adıyla bilinen ve ekonomi 

politikalarında köklü bir değişimi öngören bir dizi karar hayata geçirilmiştir. Başlıca amacı 

ekonomide liberalleşme, piyasa sisteminin işlerlik kazanması ve küresel ekonomik sisteme 

entegrasyon olan yeni politikaların temel önermeleri mali disiplinin sağlanması ve özelleştirme 

uygulamalarıyla kamuda küçülmedir. Bütün bunların tarım sektörüne etkisi; destekleme 

kapsamının daraltılması, tarımsal ürün fiyatlarının baskılanması ve iç ticaret hadlerinin 

Cumhuriyet döneminde görülmemiş ölçüde tarımın aleyhine dönmesi şeklinde kendini 

göstermiştir. 1981 yılından itibaren destekleme alımlarına konu olan ürün sayısı azaltılmış, 

hatta 1990 yılına gelindiğinde sadece 10 üründe destekleme alımı yapılmıştır.1991 yılının 

seçim yılı da olması nedeniyle, daha önceki daralmanın tam tersi bir politika benimsenmiş ve 

desteklenen ürün sayısında artış söz konusu olmuştur. Bu  politika  seçim  sonrası  koalisyon 

hükümetince de benimsenmiş ve 1992 yılına gelindiğinde desteklenen ürün sayısı 26’ya 

ulaşmıştır (Yalçınkaya  vd.,  2006:  104). Literatürde  “5 Nisan Kararları”  olarak da ifade edilen 

1994 yılı Ekonomik Önlemler ve Uygulama Planı’nda temel ilke olarak,  üreten ve sübvanse 

eden devlet anlayışından, piyasa mekanizmasının tüm kurum ve kurullarıyla işlevsel olmasını 

sağlayan, sosyal dengeyi dikkate alan devlet anlayışına geçiş esas alınmıştır. Bu bağlamda, 

tarım sektörü için bazı düzenlemeler öngörülmüş ve tarımsal ürünlere ayrılan kaynağın üç ürün 

ve/veya ürün grubu ile sınırlandırılacağı ifade edilmiştir. Bu açıklama doğrultusunda,  hububat, 

şeker pancarı ve tütün gibi büyük üreticilerce üretilen ve son derece stratejik olan ürünler için 

destekleme alımı yapılması kararlaştırılmıştır(Yalova,  2007:  93).  1994 ekonomik krizi sonrası 

tarım ürünlerinin destekleme fiyatı üzerinden alım görevi kamu kurumlarının yanı sıra Tarım 

Satış Kooperatifleri ve Birlikleri’ne de verilmiş, alım ve satım arasındaki tüm masraflar görev 

zararı kabul edilerek Hazine kaynaklarıyla karşılanmıştır.(Kıymaz, 2000: 60)( Özkan, Karaköy, 

2018: 145) 

 -2000’li yıllara gelindiğinde ise Uluslararası Para Fonu (IMF) ile imzalanan anlaşmalar 

çerçevesinde izlenen tarımsal politikalarda önemli değişikliklere gidilmiştir. Uygulanmakta 

olan mevcut destekleme politikalarından vazgeçilerek, Dünya Bankası’nın önerdiği, küçük 

üreticiyi hedef alan araziye dayalı Doğrudan Gelir Desteği Sistemine geçilmesi, Hububat, tütün 

ve şeker pancarı fiyatlarının dünya fiyatları ile uyumlu hale getirilmesi ve zaman içinde 

destekleme alımlarının kaldırılmasıdır. Doğrudan Gelir Desteği Sisteminin yanı sıra Çiftçi 

Geçiş Programı (Alternatif Ürün Projesi),Tarım Satış Kooperatiflerinin Yeniden 

Yapılandırılması, Proje Destek Hizmetleridir. 2000 yılında Dünya Bankasıyla bir Ekonomik 

Reform Kredisi (Economic Reform Loan, ERL) anlaşması yapılmıştır. Anlaşmanın temel 

unsurlarından biri de “Tarımsal Büyümeyi Ve Tarımsal Gelir Oluşturmayı Teşvik Etmek” 

olarak belirtilmiştir. Bu anlaşmadan da Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP) ortaya 

çıkmıştır. 

 -2006-2010 yılları arasında uygulanmak üzere, kaynakların etkin kullanımı ilkesi 

çerçevesinde ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslararası gelişmeler boyutunu bütün olarak ele 

alan örgütlü, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulması temel 

amacıyla bir Tarım Strateji Belgesi yayınlanmıştır. Tarım politikalarını kayıt altına alan bu 

belge ilk olması nedeniyle tarım politikaları tarihinde önemlidir (DPT, 2004). 
 

2. Türkiye’de Tarımın Ekonomideki Yeri 

Türkiye’de Cumhuriyet sonrası yaşanan ekonomik gelişmeler sanayi sektörünü tarım 

sektörünün önüne geçirmesine rağmen, tarım sektörü de ülke ekonomisi içerisinde önemini 

milli gelirin oluşumundaki katkısı, istihdamdaki payı, dış ticaretteki rolü ile önemini 

korumaktadır.  

Tarım sektörü, Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve politik gelişme süreci içerisinde önemli bir 

role sahiptir.Özellikle ekonomik gelişmenin ilk dönemlerinde hakim sektör konumundadır. 
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Ancak iktisadi gelişme düzeyinin değişmesiyle birlikte sanayi ve hizmetler sektörüne göre milli 

gelir içerisinde daha düşük pay almaya başlamıştır. (Erdinç ve Erdinç,2001:50) 

I923 yılında Gayri Safi Milli Hasıla'nın % 40'ını oluşturan tarım sektörü bu oranını çok küçük 

değişikliklerle 1970 li yıllara kadar getirmiştir. Bu oran Sabit fiyatlarla 1980 yılında %25'e 1990 

yılında % 17 ve 2016 yılında yaklaşık %6,4 olmuştur. Doksan üç yıllık dönemde tarımın GSMH 

içindeki payı yaklaşık %84 oranında düşmüştür. Bu düşmeye rağmen bugün bile ülkemiz 

ekonomisinde tarımın payı, diğer gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında çok yüksek orandadır. 

(http://www.tesav.org.tr) 

Tablo 1: Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki Gelişme ve Tarımın Payı  

 
Kaynak: TÜİK, http://www.tesav.org.tr 

Tablo 1’i incelediğimizde Türkiye’nin sosyo ekonomik yapısı içinde oldukça önemli bir yeri 

bulunan tarım sektörünün gayri safi yurt içi hasıladaki payı değerlendirildiğinde inişli çıkışlı 

bir seyrin söz konusu olduğu söylenebilir. TÜİK verilerine göre, 2007 yılından itibaren bir 

düşüş söz konusu olduğu ancak 2009 yılında bir yükseliş trendine girdiği görülmektedir. Fakat 

2010 yılında başlayan bir durgunluk ve daha sonraki yıllarda da günümüze kadar azalma eğilimi 

2015 yılındaki oldukça kısıtlı artışa rağmen önemli ölçüde devam etmiştir. 

Tablo 2’i incelediğimizde ise Cari Fiyatlarla Tarımsal GSYH ve Tarımın Payı (2009=100), 

11.06.2018 tarihinde güncelleme ile birlikte verilere balıkçılığında eklendiğinde 2017 yılında 

bu oran ortalama  %5,87 ile azalma sürecini devam ettirmiştir. 2018 verileri birinci çeyrek 

verileridir. % 2,5 ile bu payın 2018 sonunda da düşeceği sinyalini vermektedir.  

T.C. Kalkınma Bakanlığı 2018-2020 Orta Vadeli Program Temel Makroekonomik ve Mali 

Hedefler 27 Eylül 2017 Tarihli, Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler Tablosunda, 

tarımın büyüme hızını 2018, 2019 ve 2020 yılı için %4,0 olarak Orta Vadeli Program’ da ele 

almıştır. Aynı programda GSYH’nin sektörel dağılımında, tarım sektörünü, 2018 yılı için %5,9, 

2019 yılı için %5,6 ve 2020 yılı için de %5,3 olarak belirlenmiştir. 

 

Tablo 2: Cari Fiyatlarla Tarımsal GSYH ve Tarımın Payı(2009=100) 
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Kaynak: TÜİK,(* Balıkçılık dahil edilmiştir.,**İlgili dönemde güncellemeler yapılmıştır.) 

Güncelleme Tarihi 11.06.2018 
 

Tablo 3: Tarım Sektörünün Toplam İstihdamdaki Payı 
 

 
 

Kaynak: TÜİK, http://www.tesav.org.tr 

Tarım sektörü, istihdamın yapısı incelendiğinde her zaman önemli bir yer tutmaktadır. Fakat 

toplam istihdam içerisinde ise tarımsal istihdamın payının giderek düştüğü görülmektedir. 
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Tablo 3’de 1990’lı yıllarda tarımsal istihdam oranı %46 iken bugün bu oran %20 nin altına 

düşmüştür.(%19,3) 

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Nisan döneminde TÜİK verilerine göre, bir önceki yılın 

aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak 29 milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık 

artış ile %47,9 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 15 bin kişi azalırken, tarım 

dışı sektörlerde çalışan sayısı 868 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,3’ü tarım, 

%19,5’idir.2017 yılına göre 2018 de küçük bir yukarıya doğru kıpırdanma görülmektedir. 
 

Tablo 4: Genel İhracat ve Tarım Ürünleri İhracatı(Milyar ABD Doları) 
 

 
Kaynak: TÜİK, http://www.tesav.org.tr 
 

Tarım ürünlerinde dış ticarete baktığımızda ise Tablo: 4’e göre,12 yıllık dönemde toplam 

ihracat değerindeki artış %93,9 iken, tarım ürünleri ihracatındaki atış %96,8 olmuştur. Bu 

dönemde genel ihracattaki artış ile tarım ürünleri ihracatındaki artış hemen hemen aynı 

düzeydedir. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın 04.01.2018 yapmış 

olduğu açıklamalarda, Tarım ve gıdada ihracat, 2016 yılında başlayan Rusya ambargosundan 

ve komşu ülkeler Irak ve Suriye’deki iç karışıklıklardan çok etkilenmiştir.  Tarım ve gıdada 

Ocak-Kasım dönemleri itibarıyla dış ticaret fazlası, 2016 yılında 4,6 milyar dolarken, 2017 

yılında 3,95 milyar dolara inmiştir.2017 yılı içinde Rusya ambargosunun birkaç ürün hariç 

kalkması ve ihracatın çoğu üründe yeniden başlaması olumlu gelişmeleri sağlayacaktır. 
 

Tablo 5: Genel İthalat Ve Tarım Ürünleri İthalatı 

 
Kaynak: TÜİK, http://www.tesav.org.tr 
 

Tablo:5’e göre 12 yıllık dönemde toplam ithalat değerindeki artış %80,6 iken, tarım ürünleri 

ithalatındaki atış %128,1 olmuştur. Bu dönemde tarım ürünleri ithalatındaki artış, genel ithalat 

artışından yaklaşık %50 daha fazla olmuştur 

Tarım ürünleri ithalatında önde gelen ürünler; hububat (1,2-2,3 milyar dolar), yağlı tohumlu 

bitkiler ve diğer bitkiler (1,5-2,2 milyar dolar), pamuk ve pamuklu mensucat (2,1-3,6 milyar 

dolar), hayvansal ve bitkiler katı sıvı yağlar(0,9-2,1 milyar dolar), hayvan yemleri(0,8-1,4 

milyar dolar), tütün ve sigara (0,4-0,6 milyar dolar) dır. (http://www.tesav.org.tr) 
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3. Türkiye’de İzlenen Tarım Politikaları 

Dünya ülkelerinin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel ilişkilerinin geliştiği küreselleşme 

sürecinin hızla devam ettiği günümüzde tüm ülkeler tarım sektörüne özel bir önem vermekte 

ve tarım politikalarını da bu doğrultuda belirlemektedir.(Erdinç ve Erdinç,2001:49) 
İlk çağlardan günümüze önemini kaybetmeyen tarım, gelişmiş ve gelişmekte olan her ülke için 

üzerinde dikkatle durulması gereken bir sektördür. Toplumların sağlığına ve kalkınmasına 

büyük etkisi olan tarım, dünyanın bugünkü düzeyine erişmesinde önemli rol oynamıştır. 

Ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren tarım sektörünün 

özellikleri, doğal şartlara bağlı olması, arz ve talep esnekliğinin düşük olması, üretimin 

dönemsel ve konjonktürel dalgalanmalardan bağımsız olması, iş ve aile kavramının iç içe 

olması, iş bölümü ve uzmanlaşmanın sınırlı olması, piyasayla olan ilişkisinin diğer sektörlere 

nazaran zayıf olması şeklinde sıralanabilir (Tunçer ve Günay, 2017: 17-18).  

5488 Kanun Nolu 2006 yılında resmi gazete de yayınlanan tarım kanununa göre, Tarım 

politikalarının amaçları; 

  

 Tarımsal üretimin iç ve dış talebe uygun bir şekilde geliştirilmesi,  

 Doğal ve biyolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesi,  

 Verimliliğin artırılması,  

 Gıda güvencesi ve güvenliğinin güçlendirilmesi,  

 Üretici örgütlerinin geliştirilmesi,  

 Tarımsal piyasaların güçlendirilmesi,  

 Kırsal kalkınmanın sağlanması suretiyle tarım sektöründeki refah düzeyini 

yükseltmektir 
 

4. Türkiye’de Tarımsal Destekler  

Tarım sektörü için yapılan her türlü harcama destekleme politikası kapsamında olup bunlar 

tarımı koruyan, tarım sektörünü geliştiren, tarımı özendiren, tarımsal altyapıyı sağlayan, 

tarımsal ürünleri gözeten ve tarımsal verimliliği sağlamaya yönelik olarak yapılan her türlü 

destek için yapılan harcamaları kapsamaktadır (Gaytancıoğlu 2009:17). 

Destekleme politikalarının amaçları ülkelerin kendi konumlarına göre değişmekle birlikte 3 

temel amacın olduğu görülmektedir. (Ataseven,2016:2) 

 Tarımsal ürünlerin üretiminin yönlendirilmesi, 

 Üreticinin desteklenmesi, 

 Ülke içindeki dengelerin korunması. 

 

Türkiye’de ise tarımsal desteklemelerin amacı 2006 yılında çıkartılan 5488 sayılı Tarım 

Kanunu’nda “tarım sektörünün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, 

uygulanan politikaların etkinliğini artırmak, sektörün bu politikalara uyumunu 

kolaylaştırmaktır” şeklinde ifade edilmiştir. Tarım sektörünün desteklenmesi gerekliliğini 

doğuran nedenleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: 

 Nüfusun beslenmesi, 

 Gıda güvencesi, gıda güvenliği ve kendine yeterlilik, 

 Gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi, 

 Tarım dışı sektörlere tarımın katkısı, 

 Tarımın kendine özgü risklerinin olması, 

 Tarımsal ürünlerin arz ve talep esnekliklerinin düşük olması, 

 Tarımsal üretim dönemlerinin diğer sektörlere kıyasla daha uzun ve belirli zamanlarda 

yoğunlaşması, 

 Tarımsal ürünlerin depolanma koşullarının kendine özgü olması, 
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 Tarımda sermaye döngüsünün yavaş olması. 

 

Türkiye’de ise tarımsal desteklemelerin aracı 2006 yılında çıkartılan 5488 sayılı Tarım 

Kanunu’nda şu şekilde belirlenmiştir;  

 

 Doğrudan gelir desteği,  

 Fark ödemesi,  

 Telafi edici ödemeler,  

 Hayvancılık destekleri,  

 Tarım sigortası ödemeleri,  

 Kırsal kalkınma destekleri,   

 Çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı destekleri,  

 Diğer destekleme ödemeleri: Araştırma, geliştirme ve tarımsal yayım desteği, 

pazarlama teşvikleri, özel depolama yardımı, kalite desteği, piyasa düzenlemeleri 

desteği, organik üretim desteği, imha desteği, ürün işleme desteği, gerektiğinde bazı 

girdi destekleri ile tarım havzaları destekleri ve benzer konularda destekleme araçları 

kullanılabilir. 

 

Türkiye’de günümüzde uygulanan tarımsal desteklemeler mazot, gübre, toprak analizi, fark 

ödemesi, hayvancılık, sertifikalı tohum/fidan kullanımı ve tohumluk üretimi, Çiftlik Muhasebe 

Veri Ağı sistemine katılım, organik ve iyi tarım, biyolojik ve biyoteknik mücadele, tarımsal 

yayım ve danışmanlık hizmetleri, araştırma ve geliştirme projeleri gibi konularda verilmektedir. 

Ayrıca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ve Çevre Amaçlı 

Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) programı da GTHB’nin kırsal kalkınma ve çevre 

kapsamında uyguladıkları politikalarıdır. İlave olarak %50 devlet destekli olarak yürütülen 

tarım sigortası (TARSİM) uygulaması da tarımda risk yönetimi ve üretici gelirinde istikrar 

sağlamaya dönük önemli bir politika aracı olarak ortaya çıkmaktadır (Tan ve Everest 2015). 

(Ataseven,2016:3) 

Tablo: 6’ yı incelediğimiz de Türkiye’de Toplam Tarımsal Destek(Milyar TL) miktarları yıllara 

göre artış eğilimini sürdürmektedir.2017 yılı için Tablo 6’daki veriler (12,8) yılsonu miktarı 

iken 2018 yıl verileri (14,5) de bütçede öngörülen miktardır. 
 

Tablo 6: Türkiye’de Toplam Tarımsal Destek (Milyar TL) 

 
Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı *yılsonu miktarıdır. **bütçe miktarı 

 

Tarım sektörüne 2017 yılında toplam 12,8 milyar TL nakit destek sağlanmıştır. 2017 Ekim ayı 

itibariyle 10,4 milyar TL destek ödenmiş olup, ödemeler devam etmektedir. 2017 yılsonu 

dikkate alındığında son 15 yılda çiftçilere toplam 103 milyar TL nakit hibe destek sağlanmış 
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olacaktır. 2018 yılında ise üreticilere 14,5 milyar TL tarımsal destek sağlanması 

planlanmaktadır.( 2018-2022 Stratejik Plan,2017,S.31) 

Türkiye’de tarım sektörüne tahsis edilen destekler, üretimin devamlılık arz etmesi, çiftçilerin 

istikrarlı bir gelir düzeyine sahip olması, çevrenin korunması, gıda güvenliğinin sağlanması ve 

verimlilikte arzu edilen seviyelere ulaşılabilmesi amacını taşımaktadır. (Tunçer ve Günay, 

2017: 25).  

25 Nisan 2006 yılında Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tarım Kanunu, bugün 

Türkiye’de tarımsal desteklerin çerçevesini çizmektedir. Bu kanunla tarım sektörünün ve kırsal 

alanların geliştirilmesi ve desteklenmesi adına politikalar ve bu politikaları gerçekleştirebilmek 

adına kullanılacak araçlar ortaya konmuştur. Şeffaf, katılımcı ve yerinden yönetimi benimseyen 

uluslararası taahhütlere uygun, çevreye duyarlı, özel sektörün rolünü artırmayı amaçlayan ve 

sürdürülebilirliği esas alan tarım politikaları, esas olarak tarım sektöründeki refah düzeyini 

yükseltmeyi hedeflemektedir. Söz konusu politikaların etkinliğini artırabilmek ve tarım 

sektörünün politikalara uyumunu kolaylaştırmak maksadıyla tarımsal destekler verilmektedir. 

Avrupa Birliği müktesebatıyla uyumlu olmasına özellikle dikkat edilen bu destekler için adil 

ve etkin olunması, dengeli bir dağılımın esas alınması ilke olarak benimsenmiştir (Resmî 

Gazete, 2018). Bugün yürürlükte olan ve tarımsal destekleri tahsis ederken kullanılan araçlar 

aşağıda özetlenmiştir. (Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2018) (Özkan, Karaköy, 2018: 

150) 

Alan bazlı destekler kapsamında iyi tarım uygulamalarına, organik tarıma, mazot, gübre, toprak 

analizine ve fındık üreticilerine alternatif ürün desteği verilmektedir. Dekar başına ilgili yıl için 

belirlenen tutarlar üzerinden bu destekler verilmektedir. 2016 yılında bu kapsamda 2.7 Milyar 

TL destek ödemesi yapılmış olup 2017 yılında Ekim ayı itibariyle 2.6 Milyar TL ödeme 

gerçekleştirilmiştir.  

Fark ödemeleri, stratejik önemi olan ve arz açığı bulunan ürünlere prim ödenmesidir. İç ve dış  

piyasa fiyatları ve üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak bu destek verilmektedir. 2017 

yılında yürürlüğe giren “Havza Bazlı Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Modeli” aracılığıyla 

yapılan fark ödemeleri 2016 yılında 3.1 Milyar TL tutarına ulaşmıştır. 2017 yılında ise Ekim 

ayı itibariyle 3.2 Milyar TL fark ödemesi yapılmıştır. 

Alan bazlı destekler kapsamında iyi tarım uygulamalarına, organik tarıma, mazot, gübre, toprak 

analizine ve fındık üreticilerine alternatif ürün desteği verilmektedir. Dekar başına ilgili yıl için 

belirlenen tutarlar üzerinden bu destekler verilmektedir. 2016 yılında bu kapsamda 2.7 Milyar 

TL destek ödemesi yapılmış olup 2017 yılında Ekim ayı itibariyle 2.6 Milyar TL ödeme 

gerçekleştirilmiştir.  

Fark ödemeleri, stratejik önemi olan ve arz açığı bulunan ürünlere prim ödenmesidir. İç ve dış  

piyasa fiyatları ve üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak bu destek verilmektedir. 2017 

yılında yürürlüğe giren “Havza Bazlı Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Modeli” aracılığıyla 

yapılan fark ödemeleri 2016 yılında 3.1 Milyar TL tutarına ulaşmıştır. 2017 yılında ise Ekim 

ayı itibariyle 3.2 Milyar TL fark ödemesi yapılmıştır. 

Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, bitkisel üretimde zararlı olan organizmalara karşı 

mücadelenin yaygınlaştırılması ve kimyasal ilaç kullanımının asgari seviyelere çekilmesi 

amacıyla verilmektedir.  

Hayvancılık destekleri, ırkların ıslah edilmesi, yem üretiminin yeterli seviyeye çıkarılması, 

işletmelerin uzmanlaşması, hayvan sağlığı ve refahının temin edilmesi ve nihayetinde 

verimliliğin sağlanması adına verilmektedir. Hayvan başına yapılan ödeme, aşı desteği, buzağı 

desteği ve süt primi de bu destekler arasında yer almaktadır. 2017 yılında Ekim ayı itibariyle 

3.1 Milyar TL hayvancılık desteği ödenmiştir. 

 Tarım sigortası ödemeleri, üreticilerin ürünlerini ya da üretimde kullandıkları araçları 

sigortalatmalarını özendirmek amacıyla primlerin bir kısmının devlet tarafından üstlenilmesi 
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esasına dayanarak verilen desteklerdir. 2017 yılında Ekim ayı itibariyle bu alanda 406 Milyon 

TL destek ödemesi yapılmıştır. 

 Çevre amaçlı tarımsal arazilerin korunmasına yönelik destekler, erozyon vb. çevresel bazı  

olumsuz etkenlere maruz kalan toprağın, üreticilerce çayır, mera ya da organik tarım için 

kullanılmalarını teşvik etmektedir. Üç farklı kategoride dekar başında belirlenen tutarda 

sağlanan bu destek çerçevesinde 2017 yılında Ekim ayı itibariyle 20 Milyon TL ödeme 

yapılmıştır.  

Kırsal kalkınma destekleri, kırsal alanların gelişmesi ve sosyal yapının güçlenmesi adına 

kırsalda yürütülecek yatırım projelerinin desteklenmesini esas almaktadır. 2006 yılından bu 

yana Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından yürütülen “Kırsal Kalkınma 

Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 3.4 Milyar TL hibe ödenmiştir. 

Bu anlamda belirlenen yatırım konularına yönelik projelere tahsis edilen ulusal kaynakların 

yanı sıra ülkemizde uygulanmakta olan AB programlarına eş finansman sağlamak suretiyle de 

destek verilmektedir. Genç çiftçilere de desteklerin verildiği bu alanda 2017 yılında Ekim ayı 

itibariyle 380 Milyon TL ödeme yapılmıştır. 

Bahsi geçen desteklerin yanı sıra, AR-GE, tarımsal yayım, özel depolamaya dair yardımlar ve  

pazarlamaya ilişkin çeşitli teşviklerin yanı sıra piyasaya müdahale araçları da kullanılmaktadır. 

Tablo:7 incelendiğinde Türkiye’de Tarımsal Desteklere Dair Bütçe Verileri içerisinde, 

Tarımsal Destekleme Ödemeleri ele alınan yıllara göre artış gösterirken, Tarımsal Destekleme 

Ödemelerinin GSYH İçindeki Payı(%), Tarımsal Destekleme Ödemelerinin Merkezi Bütçe 

İçerisindeki Payı(%), Tarımsal Destekleme Ödemelerinin Faiz Hariç Merkezi Bütçe İçindeki 

Payı(%)azalış göstermiştir. 

 

Tablo 7: Türkiye’de Tarımsal Desteklere Dair Bütçe Verileri 

 
 

Kaynak: http://www.bumko.gov.tr. (Özkan, Karaköy, 2018: 151) 

 

5. Türkiye’de Tarıma Yönelik Uygulanacak Politikalar 

Türkiye’de tarım sektörüne yönelik; TC. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, 2018-2022 

Stratejik Plan uygulamasında ve Kalkınma Bakanlığının hazırladığı Orta Vadeli Program 

(2018-2020)’da Türkiye’de tarıma yönelik izlenecek politikaların amaçları ve hedefleri 

belirlenmiştir. 
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TC. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, 2018-2022 Stratejik Plan uygulamasında, belirlenen 

dönem içerisinde gerçekleştirilecek uygulamaları şu şekilde açıklamıştır.( 2018-2022 Stratejik 

Plan,2017,S.31) 

Tarım, bütün dünyada ve Türkiye’de rekabete dayalı stratejik bir sektördür. Türkiye coğrafi 

konum olarak zengin bir biyo çeşitliliğe sahiptir. Sürdürülebilir tarımsal üretim ile gıda 

güvencesini sağlamak, çiftçilerin refah düzeyini artırmak, küresel rekabette daha fazla söz 

sahibi olmak, gelecek kuşaklar için daha yaşanabilir bir ülke bırakmak için Milli Tarım Projesi 

hayata geçirilmiştir. Milli Tarım Projesi, “Havza Bazlı Destekleme Modeli” ve “Hayvancılıkta 

Yerli Üretimi Destekleme Modeli” olmak üzere iki ana başlıktan oluşmaktadır. Ülkemiz için 

stratejik öneme sahip tarımsal ürünlerde ihtiyacımızı kendi kaynaklarımızdan karşılayarak 

kendi kendine yeter hale gelmek ve planlı üretime geçmek amacıyla “Havza Bazlı Destekleme 

Modeli” uygulamaya konulmuştur. Tarımsal faaliyet yapılan her ilçe, bir tarım havzası olarak 

kabul edilerek 941 tarım havzası belirlenmiştir. 

Destekleme modeli kapsamında, yerel çeşitlerde verim ve kalitenin artırılması amacıyla ıslah 

çalışmalarına daha fazla önem verilecektir. Türkiye’de var olan yerel çeşitlerin envanteri 

çıkarılarak kayıt altına alınması, üretimi, çoğaltımı ve pazarlanması ile ilgili hususların 

düzenleneceği mevzuat çalışması yapılacaktır. Bazı bölge/illerde organik tarımı geliştirmeye 

yönelik özel çalışmalar yürütülecek olup, uygun destekleme modeli ile desteklenecektir. 

Milli Tarım Projesi kapsamında hayata geçirilen “Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme 

Modeli” ile artan kırmızı et talebini karşılamak, damızlık üretimini geliştirmek, yetiştirici 

bölgelerini belirlemek, meraları rasyonel kullanmak, hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele 

etmek, buzağı kayıplarını azaltmak, süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlayarak ihracat bazlı 

büyümek stratejik hedef olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda; mera hayvancılığı yetiştirici 

bölgeleri ilan edilmiştir.  

Proje ile iklim değişiklikleri takip edilerek buna göre tarımsal politikalar belirlenecektir. Toprak 

ve su kaynakları koruyarak sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla havza ve ürün bazlı 

gübreleme ve kimyasal ilaç rehberi ile bitki bazında su tüketim rehberleri hazırlanmış olup 

gereksiz gübre ve ilaç kullanımının önüne geçilecektir. 

2018-2022 Stratejik Planın Amaçları; 

 Erişilebilir ve sürdürülebilir tarımsal ürün arzını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda 

rekabet gücü yüksek bir tarım sektörü oluşturmak,  

 Uluslararası standartları gözeterek, üretimden tüketime doğal kaynakların ve insan 

sağlığının korunması amacıyla gıda ve yem güvenirlirliğini sağlamak, 

 Bitki sağlığını koruyucu tedbirler almak, hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve 

eradike etmek, hayvan refahını sağlamak, 

 Kırsal ekonomiyi geliştirmek, kırsal alanların tarımsal, sosyal ve fiziki altyapısını 

iyileştirmek,  

 Su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir işletimini sağlamak, su ürünleri 

üretimini geliştirmek, 

 Tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmaya yönelik Araştırma-Geliştirme 

çalışmaları yürütmek ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek hedeflenmektedir. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2017 sonunda açıkladığı “Stratejik Plan 2018-

2022”Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı 

kapsamında tüm bakanlıklar 2019-2023 dönemine ilişkin “Stratejik Plan” hazırlayacak. Bu 

kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı 2019-2023 dönemini kapsayacak yeni bir strateji planı 

hazırlayacak. Yeni planda sadece tarım değil, ormancılık konuları da yer alarak yenilenecektir. 
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Kalkınma Bakanlığının hazırladığı Orta Vadeli Proğram (2018-2020)’da izlenecek politikalar; 

 

 Tarımsal destekler, üretim hedefleri, verimlilik ve çiftçi gelir dengesi gözetilerek 

yeniden düzenlenecektir. 

 Su kullanımının etkinleştirilmesini teminen Su Kanunu çıkarılacaktır. 

 Büyük ölçekli tarımsal işletme modeline geçiş desteklenecektir. 

 Tarımsal kredi ve hibelere ilişkin bürokratik işlemler azaltılacak,üst limitler artırılacak, 

tahsis süreleri kısaltılacak, teminat sorunları hafifletilecektir. 

 Arazi bankacılığı gibi modellerle atıl tarım arazileri üretime kazandırılacaktır. 

 Canlı hayvan üretimi artırılarak ithalat gereği azaltılacaktır. 

 Hayvancılık üretiminin artırılması için kaba yem üretimi ve işlenmesine yönelik alt yapı 

geliştirilecek, meraların girişimciler tarafından ıslah edilerek kullanımı sağlanacak, 

damızlık metaryal üretimi ile yetiştiricilik yapan işletmelerin ölçeği büyütülecektir. 
 

6. Sonuç ve Öneriler 

Türkiye ekonomisinde izlenen politikalar sonucu sanayi sektörünün ve hizmetler sektörünün 

gerisinde kalmasına rağmen tarım sektörü 2017 yılı verilerine göre hala istihdamın beşte birini 

karşılamaktadır. GSYH ve dış ticaretteki etkileri de göz önüne alındığında, Türkiye’nin siyasal, 

ekonomik ve sosyal politikalarının en önemli unsurlarından biri olmaya devam etmektedir. 

Tarımda sektörel sorunların çözülmesi, Tarım sektörüne tahsis edilen desteklerin bütçe içindeki 

payının artırılması, kırsalda yaşam standardının yükseltilmesi, kadın ve genç nüfusun üretime 

teşvik edilmesi, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmesi ve sonuçlarının sektöre aktarılması, 

parçalı ve küçük yapısının, büyük ve kurumsal bir yapıya dönüşümünün sağlanmasıdır. 

Bunların yanı sıra eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması, doğal kaynakların tarımda 

sürdürülebilir kullanımının sağlanması, çevreye ve sağlığa duyarlı şeffaf/izlenebilir arz 

zincirinin sağlanması, teknoloji ve tarımsal desteklerde dönüşüm ve kayıt dışılığın 

engellenmesi tarım sektörünü arzu edilen düzeye taşıyacaktır. 

Ayrıca, gelecek kuşaklara güvenli ve güçlü bir tarım sektörü bırakmak için, gıda, tarım ve 

hayvancılıkta rekabetçi, milli ve küresel çözümler üreten güçlü bir Türkiye için, Sürdürülebilir 

tarımsal üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi, kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği 

sağlamak amacıyla yenilikçi politikalar belirlemek, uygulamak, izlemek ve değerlendirerek 

milli ve küresel çözümlerle kararlılıkla devam edilmelidir. Çünkü Türkiye coğrafi yapı ve ürün 

çeşitliliğiyle ve insan kaynağı ile tarım sektörünün verimliliği ve yeterliliği ile gündeme gelen 

tarım sektörü sorunlarını çözebilecek politikalara sahiptir. 
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Hasıla Açığının Ölçülmesinde Alternatif Yöntemler ve Türkiye 

Uygulaması 

 
Hasan İslatince1 

 
Özet 

Hasıla açığı bir ekonomide belirli bir dönemde fiilen elde edilen üretim seviyesi ile potansiyel üretim seviyesi 

arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Bir ekonominin potansiyel çıktısının ve hasıla açığının seviyesini ölçmek, 

sürdürülebilir enflasyonist olmayan büyümeyi tanımlamada ve makroekonomik ilkeleri değerlendirmede şarttır. 

Potansiyel çıktı tahmininde kullanılan iki temel yöntem vardır: İstatistiksel trend giderme ve yapısal ilişkilerin 

tahmini. İlki, bir zaman serisini sürekli ve döngüsel bileşenlerine ayırmaya çalışırken; ikincisi, iktisadi teoriyi 

kullanarak, yapısal ve döngüsel etkilerin çıktı üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. 

Bu çalışmada literatürde yaygın olarak kullanılan Potansiyel hasıla ve hasıla açığı tahmin yöntemleri kullanılarak, 

hasıla açığı tahminleri elde edilmesi amaçlanmıştır. Türkiye ekonomisi için, Doğrusal Trend, Hodrick-Prescott 

filtrelemesi, Tek ve Çok değişkenli Beveridge-Nelson, Yapısal VAR (SVAR) ve üretim fonksiyonu yöntemleriyle 

çıktı açığı tahmin edilmiştir. 

Elde edilen tahmin sonuçlarına göre yapısal VAR modeli ve Hodrick-Prescott filtresi kullanılarak tahmin edilen 

hasıla açığı değerleri hem enflasyonist süreci açıklamadaki katkıları hem de ekonomik performansa yakın sonuçlar 

üretmeleri nedeni ile tercih edilen yöntemler konumundadır. Üretim fonksiyonu yöntemi ile tahmin edilen hasıla 

açığı değerleri de sözü edilen iki tekniğe yakın sonuçlar elde etmemizi sağlamıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Hasıla açığı, potansiyel hasıla, tahmin yöntemleri, enflasyon 
 

JEL Sınıflandırması: E6, E01 

 

Alternative Methods of Measuring Output Deficit and Turkish 

Application 

 
Abstract 

Product deficit is defined as the difference between the actual level of production and the potential level of 

production in an economy in a given period. To measure the potential output of an economy and the level of output 

deficit is imperative to define sustainable non-inflationary growth and evaluate macroeconomic policies. 

There are two basic methods for estimating potential output: Removal of the Statistical trend and estimation of 

structural relationships. The first one is while trying to separate a time series into continuous and cyclic 

components; the second one is while trying to remove the effects of the structural and cyclic influences on the 

output by using the economic theory. 

In this study, it has been aimed to obtain forecasts by using Potential output and output deficit estimation methods 

widely used in the literature. The output deficit for Turkey has been estimated by means of Linear Trend, Hodrick-

Prescott filtering, Single and Multivariable Beveridge-Nelson, Structural VAR (SVAR) and production function. 

According to the estimation results obtained, output deficit values estimated by using structural VAR model and 

Hodrick-Prescott filter are preferred methods due to their contribution to explain the inflationary process and 

producing results that are close to the economic performance. Production function method and estimated output 

deficit values ensured that we get results that are close to the two techniques mentioned. 
 

Keywords: Output gap, potential output, estimation methods, inflation. 
 

JEL Classification: E6, E01 
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1. Literatür 

Uluslararası literatürde çıktı açığı ile ilgili olarak çok sayıda çalışma yapılmasına karşılık, 

Türkiye için bu konuda sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Türeli (1997) çalışmasında 

Türkiye için istatistiksel yöntemlerle ve üretim fonksiyonu yöntemiyle yıllık potansiyel hasıla 

tahminleri yapılmıştır. Öğünç ve Ece (2004), Türkiye için çıktı açığı tahmininde 

gözlemlenemeyen bileşenler yöntemini kullanarak elde ettikleri sonuçları grafiksel olarak 

karşılaştırmışlardır. Öğünç ve Sarıkaya (2011), gözlenemeyen bir değişken olan çıktı açığını 

öngörülen iktisadi ilişkileri içeren yapısal/yarı-yapısal bir model eşliğinde tahmin etmişlerdir. 

Bu çalışmada grafiksel karşılaştırmanın yanı sıra revizyon analizi de yapılmıştır. Özbek ve 

Özlale (2005) Çıktı açığı tahmininde genişletilmiş Kalman filtresini kullanarak, çıktı açığı 

tahminlerinin enflasyonla ilişkisini incelemişlerdir ve çıktı açığı tahmininin fiyat istikrarı 

politikası oluşturulmasında göz önünde bulundurulması gereken çok önemli bir değişken 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Uluslararası literatürde konu ile yapılan başlıca çalışmalar ise şunlardır. Apel, Hanssen ve 

Lindberg (1996) ile Apel ve Jansson (1997)  1996 yılı boyunca İsveç'in çıktı açıklarını tahmin 

etmişlerdir. HP filtre, üretim fonksiyonu ve gözlemlenmemiş bileşenler yöntemlerini 

kullanarak 1996 yılında % -0.5 ile % -2.5 arasında değişen çıktı açığını hesaplamışlardır. Artus 

(1977), Perry (1977), Giorno ve diğerleri (1995), Kenny (1995), De Masi (1997) ve Senhadji 

(2000) çalışmalarında üretim fonksiyonu yaklaşımını kullanılarak hasıla açığını tahmin 

etmişlerdir. Yapısal Var yöntemi (SVAR) kullanılarak yapılan çalışmalar içinde ise, Bayoumi 

ve Eichengreen (1992), De Serres ve diğerleri (1995), Claus (1999), Cerra ve Saxena (2000), 

sayılabilir. 
 

2. Türkiye için Potansiyel Hasıla ve Hasıla Açığına İlişkin Ampirik Tahminler 

Türkiye ekonomisinde gerçekleşen verilerin kullanılması ile yapılacak tahminlerde, HP 

filtreleme ve üretim fonksiyonu yöntemleri dışında, GSYİH başta olmak üzere enflasyon, 

işsizlik gibi tüm değişkenler mevsimlik dalgalandırılmış zaman serileridir. Ampirik 

tahminlerde 2003:1 – 2016:4 dönemini kapsayan üç aylık bazdaki veriler kullanılmıştır. Ele 

alınan dönemin 2003 yılından başlatılmasının sebebi, öncelikle Türkiye ekonomisinde 

yaşanmış olan 2001 ekonomik krizinin etkilerini dışarıda bırakabilmek ve yeni bir para 

politikası rejiminin uygulandığı (enflasyon hedeflemesi) dönemi bir bütün olarak ele alabilmek 

içindir. Zira enflasyon hedeflemesine yönelik para politikası rejiminde üretim açığının tahmini 

özel bir önem taşımaktadır.  

Çalışmada kullanılacak değişkenlere ilişkin zaman serileri T.C. Merkez Bankası Elektronik 

Veri Dağıtım sisteminden (www.evds.tcmb.gov.tr) ve Türkiye İstatistik Kurumu veri 

tabanından (www. tuik.gov.tr) dijital ortamda elde edilmiştir. Çalışmamızda kullanılan veriler 

logaritmik hale dönüştürmek, mutlak değerini almak, oranlamak vs. gibi yöntemler kullanılarak 

dönüştürülmüştür. Tahminler, Eviews 10 paket programı ile yapılmıştır. Okuma kolaylığı 

açısından tahmin sonuçları tahmin yöntemlerinin ele alınış sırasıyla verilmektedir. 
 

2.1. Doğrusal Trend Yöntemi Tahmin Sonuçları 

Aşağıdaki eşitlik (1) ve (2) çerçevesinde tahmin edilen trend denklemi aşağıdaki şekilde 

yazılacaktır. 

𝑦𝑡
∗ = 𝛼0 + 𝛼1(𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑) (1) 

𝑦𝑔𝑎𝑝𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡
∗ (2) 

𝑦𝑡 = 20.461 + 0.013 (𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑)

 (0.011)    (0.001)   
 

𝐴𝑑𝑗𝑅2 = 0.963 
Tahmin edilen eşitlikte katsayıların altında parantez içerisinde verilen değerler ilgili katsayı 

tahminine ilişkin standart hata değerlerini, AdjR2 ise serbestlik derecesine göre düzeltilmiş 

determinasyon katsayısını ifade etmektedir. Tahmin edilen bu eşitliğe göre, geçen 14 yıllık 
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sürede üretimdeki artış oranı yıllık yüzde 5,3 olarak tahmin edilmektedir. Tahmin edilen trend 

denklemi aracılığı ile, elde edilen potansiyel hasıla ve gerçekleşen hasıla değerleri aşağıda yer 

alan grafik 1’de hasıla açığı değerleri ise, grafik 2’de verilmektedir. Söz konusu hasıla 

değerlerinin incelenmesini “Hasıla Açığı Tahminlerinin Değerlendirilmesi” başlığı altında ele 

alacağımız için bu aşamada tahmin sonuçlarını vermekle yetiniyoruz. 

 

  
Grafik 1: Doğrusal Trend Potansiyel Hasıla 

Tahmin 

Grafik2: Doğrusal Trend Hasıla Açığı 

Tahmini 
 

2.2. Hodrick-Prescott Filtrelemesi Yöntemi Tahmin Sonuçları 

Hodrick-Prescott filtresi (HP) aslında basit bir istatistiki düzeltme tekniğidir. Yöntemin temel 

varsayımı kullanılan zaman serisindeki artışın zaman içerisinde çok yavaş değiştiği konusunda 

önbilgiye sahip olunduğu şeklinde ifade edilebilir. Ele aldığımız konu bağlamında HP 

yönteminin çalışma süreci şu şekilde açıklanabilir. İncelenen zaman serisi (hasıla) büyüme veya 

trend (potansiyel hasıla) bileşeni ile devresel veya hasıla açığı (𝑦𝑔𝑎𝑝)bileşenlerinin toplamı 

biçiminde ifade edilebilir. 

𝑦𝑡 = 𝑦𝑡
∗ + 𝑦𝑔𝑎𝑝𝑡 (3) 

Bu eşitlikte yer alan 𝑦𝑡
∗ için düzeltme ölçütü ikinci farkların kareleri toplamıdır. Bu durumda 

ygapt’nin potansiyel hasıladan (𝑦𝑡
∗) sapma değerlerinin ortalaması uzun dönemde sıfıra yakın 

olacaktır. Bu varsayımlar aşağıda verilen ifadenin minimize edilmesi ile bulunabilecek ygapt 

değerlerini elde etmeye olanak tanıyacaktır. 

𝑀𝑖𝑛𝐿 = {∑ 𝑦𝑔𝑎𝑝𝑡
2 + 𝜆 ∑(Δ𝑦𝑡

∗ − Δ𝑦𝑡−1
∗ )2

𝑇

𝑡=2

𝑇

𝑡=1

} 

= ∑ (𝑦𝑡 − 𝑦𝑡
∗)2 + 𝜆 ∑ [(𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1

∗ ) − (𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−2
∗ )]2𝑇

𝑡=2
T
𝑡=1             (4) 

Yukarıdaki eşitlikte yer alan 𝜆 pozitif bir sayıdır ve ilgili zaman serisi artışındaki değişkenlik 

arttıkça yükselmektedir. 𝜆 ne kadar geniş olursa çözüm serisi o ölçüde düzeltilmiş olacaktır. 

Bunun dışında 𝜆 sonsuz olursa (4) nolu eşitlikte elde edilen çözüm serisinin limiti doğrusal 

trend modelinin en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilmesi sonucunu üretir. Diğer yandan 𝜆 

sıfıra yaklaştıkça fonksiyon potansiyel ve fiili hasıla arasındaki farkı ortadan kaldırarak 

potansiyel hasılanın fiili hasılaya eşit olması sonucunu doğurur. Çok sayıda ampirik çalışmada 

çeyreklik bazda veri frekansı kullanılması durumunda 𝜆 = 1600 olarak önerilmektedir. HP 

yönteminin 𝜆 = 1600 kabul edilerek eşitlik (4) aracılığı ile elde edilen potansiyel hasıla 

değerleri ve yöntemin ürettiği artık değerlerden elde edilen hasıla açığı değerleri aşağıda yer 

alan grafik 3 ve grafik 4’ten izlenebilir. Yöntemden elde edilen potansiyel hasıla ve hasıla açığı 

değerleri aşağıdaki bölümlerde ayrıca değerlendirilecektir. 
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Grafik 3: HP Yöntemi Potansiyel Hasıla 

Tahmini 

Grafik 4: HP Yöntemi Hasıla Açığı 

Tahmini 
 

2.3. Gözlemlenemeyen Bileşenler Yöntemleri Tahminleri 

Bu yöntemlerin genel anlamda çıkış noktaları ortaktır ve pür istatistik sürece dayanmaktadır. 

Aslında bu yöntemleri tek değişkenli ve çok değişkenli yöntemler olarak da ayrıca sınıflamak 

mümkündür. Bu nedenle söz konusu yöntemlere örnek teşkil etmesi açısından bu başlık altında 

tek değişkenli ve çok değişkenli Beveridge-Nelson yöntemlerine dayanarak potansiyel hasıla 

ve hasıla açığı tahminleri gerçekleştirilecektir. 

Tek Değişkenli Beveridge-Nelson Yöntemi Tahmin Sonuçları 

Hasıla yada üretimde mevcut kalıcı ve geçici bileşenleri belirlemede kullanılan istatistik 

tekniklerden birisi Beveridge-Nelson (BN) yöntemidir. Hasılada gözlemlenemeyen bileşen 

konumunda olan kalıcı ve geçici bileşenler Beveridge-Nelson (1981) tarafından önerilen tek 

değişkenli yöntemle ayrıştırılabilir.  

Tek değişkenli BN ayrıştırması yöntemi için Türkiye’deki hasıla değerlerine en uygun model 

𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(1,1,1) modelidir. Bu model Akiake Bilgi Kriteri (AIC) ve katsayı anlamlılıkları göz 

önünde tutularak belirlenmiştir. Elde edilen sonuç aşağıda verilmektedir.  
Δ𝑦𝑡 = 0.014 + 0.673(Δ𝑦𝑡−1) + 0.378(𝜀𝑡−1)

 (2.517)   (6.851)              (2.627)
 (5) 

Yukarıdaki eşitlikte tahmin edilen katsayıların altında parantez içerisinde verilen değerler t- 

istatistiklerini ifade etmektedir. Bu eşitlik çerçevesinde tahmin edilen potansiyel hasıla 

değerleri ve buna dayanarak hesaplanan hasıla açığının seyri aşağıda yer alan grafik 5 ve grafik 

6’da verilmektedir. Tahmin sonuçlarının değerlendirilmesi daha sonraki bölümde yer alacaktır. 

 

 

 

Grafik 5: Tek Değişkenli Beveridge – Nelson 

Yöntemi 

Grafik 6: Tek Değişkenli Beveridge – 

Nelson Yöntemi  Hasıla Açığı Tahmini 

Potansiyel Hasıla Tahmini 
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2.4. Çok Değişkenli Beveridge-Nelson Yöntemi Tahmin Sonuçları 

Çok değişkenli Beveridge Nelson ayrıştırma modeline ilişkin tahminler hasıladaki değişimi 

ifade eden Δ𝑦𝑡 ve hasıla ile tüketim arasındaki fark (𝑦𝑡 − 𝑐𝑡) göstergelerinden oluşan 𝑍𝑡 

değişkeninin vektör otoregresif gösteriminden elde edilmektedir. Burada  (𝑦𝑡 − 𝑐𝑡)  

değişkeninin modele dahil edilme nedeni devresel talebi temsil etme gücünün yüksek olmasıdır 

(Dupasquier vd.1999). Öncelikle kullanılan serilerin her ikisi de 𝐼(1) özelliği 

sergilemektedirler. Buna göre 𝑉𝐴𝑅 (2) modelinden elde edilen tahminler vektör hareketli 

ortalama gösterimine dönüştürülerek potansiyel hasıla değerleri elde edilmiştir. 

𝑉𝐴𝑅 (2)modelinin seçilmesinde Akiake Bilgi Kriteri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

aşağıda yer alan Tablo 1’de özetlenmektedir. 

Tablo 1: VAR(2) Tahmin Sonuçları 

 𝚫𝒚𝒕 t-ist (𝒚 − 𝒄)𝒕 t-ist 

𝚫𝒚𝒕−𝟏 0.852 6.054 0.023 0.196 

𝚫𝒚𝒕−𝟐 -0.149 1.102 -0.028 0.249 

(𝒚 − 𝒄)𝒕−𝟏 -0.311 2.123 1.458 12.056 

(𝒚 − 𝒄)𝒕−𝟐 0.225 1.464 -0.534 4.208 

Sabit 0.044 1.915 0.036 1.880 

𝑨𝒅𝒋𝑹𝟐 0.641  

AIC -7.018 

Not: c mevsimlik dalgalanmalardan arındırılmış özel tüketim harcamalarını, Akiake Bilgi Kriterini (AIC) ifade 

etmektedir. 

 

 
 

Grafik 7: Çok Değişkenli Beveridge – 

Nelson Yöntemi 

Grafik 8: Potansiyel Hasıla TahminiGrafik 

Hasıla Açığı Tahminleri 
 

 

(VAR) 2 modelinden 𝑦𝑡  için elde edilen tahmin sonuçları vektör hareketli ortalama 

düzeltmesine tabi tutularak potansiyel hasıla tahminleri elde edilmektedir. Bu düzeltme hasıla-

tüketim farkı değişkeninin düzeyinde, hasıla değerinin ise ilk farkında VAR modeline dahil 

edilmiş olması nedeniyle bir zorunluluktur. Elde edilen potansiyel hasıla değerleri grafik 7’de 

hasıla açığı değerleri ise grafik 8’de yer almaktadır. 
 

2.5. Yapısal Vektör Otoregresif (SVAR) Yöntemi 

Bu başlık altında yapısal vektör otoregresif (SVAR) olarak adlandırılan çok değişkenli tahmin 

modelini potansiyel hasılayı ve hasıla açığını tahmin edebilmek amacıyla geliştireceğiz 

Aslında burada geliştireceğimiz SVAR modeli Blanchard-Quah (1989) tarafından geliştirilen 

iki değişkenli modelin üç değişken (hasıla, işsizlik ve enflasyon) kullanılarak genişletilmesidir. 

Bjorland (2008) tarafından önerildiği gibi, modelde bu üç değişkenin kullanılması Blanchard-

Quah tarafından önerilen iki değişkenli modele yöneltilen eleştirilerdir. Modelin geliştirilmesi 
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sürecinde yapısal şokların belirlenmesi ve modele dahil edilmesi gerekmektedir. Bu süreçte 

özellikle arz ve talep şoklarının ayrıştırılması özel bir önem taşımaktadır. Bu ayrıştırma 

yapılabildiği zaman Keynesyen ve Neoklasik öngörülerin özellikleri de aslında modele dahil 

edilmiş olmaktadır. Üç değişkenli bir model ile üç farklı yapısal şok belirlenebilmektedir. 

Bunların ikisi talebe diğeri de arza ilişkin şoklardır. Teorik olarak talep şoklarının hiçbirisi 

işsizlik üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olmayacaklardır. Bu nedenle başlangıçta sistem iki kısıta 

sahip olmaktadır. Öte yandan modelde nominal talep şoklarının hasıla üzerinde kalıcı bir etkiye 

sahip olamayacağı varsayılmaktadır. Bu durumda kullanacağımız SVAR modeli üç kısıt altında 

ele alınacaktır. Modelin tahmini Cesarani (2007)’den yararlanılarak aşağıda ele alınacağı 

şekilde gerçekleştirilecektir. İşsizlik oranı(𝑈𝑡), hasıla (𝑦𝑡) ve enflasyon oranı (𝜋𝑡) içsel 

değişkenlerden oluşur. 𝑋𝑡 vektörünü göz önüne alırsak SVAR modelinin tanımlanmasında 

aşağıdaki ilişkileri yazabiliriz. 

𝐺(𝐿)𝑥𝑡 = 𝜀𝑡 (6) 

𝑣𝑎𝑟(𝜀𝑡) = Ω𝜇𝑡
 (7) 

Bu ilişkilerde 𝐺(𝐿) gecikme operatörüne ilişkin fonksiyonu, Ω𝜇𝑡
 ise, artık terim vektörü (𝜀𝑡)’ne 

ilişkin varyans/kovaryanslardan oluşan bilgi setini ifade etmektedir. Yukarıda ele alınan VAR 

modelinin vektör hareketli ortalama gösterimi şu şekilde olacaktır: 

Δ𝑥𝑡 = 𝐻(𝐿) ∗ 𝜇𝑡 (8) 

Elde edilen bu son ilişki yapısal vektör hareketli ortalama formuna dönüştürülürse, aşağıdaki 

eşitlik elde edilir: 

Δ𝑥𝑡 = 𝐴(𝐿) ∗ 𝜁𝑡 (9) 

Yukarıdaki gösterimlerde 𝜇𝑡 indirgenmiş formu 𝜁𝑡 ise, yapısal şokları ifade etmektedir. 

𝜁𝑡  terimi bağımsız ve özdeş dağılıma sahip, sıfır ortalamalı ve VAR (𝜁𝑡) = Ω𝜁  özelliklerini 

karşıladığını belirtmek gerekir. Yukarıda ele alınan(9) ve (8) nolu eşitlikler karşılaştırıldığında 

indirgenmiş form ve yapısal form hareketli ortalama vektörleri aşağıdaki ilişkiyi yazmamıza 

olanak tanır: 

𝐴(𝐿) ∗ 𝜁𝑡 = 𝐻(𝐿) ∗ 𝜇𝑡 (10) 

Polinom gecikme 𝐿 = 0’da belirlendiğinde ise, 

𝐴(0) ∗ 𝜁𝑡 = 𝐻(0) ∗ 𝜇𝑡 (11) 

olur. 𝐻(0) birim matris olduğu için 𝜁𝑡 = 𝐴(0)−1𝜇𝑡 olacaktır. Bu durum bize yapısal şokların 

𝐴(0) aracılığı ile indirgenmiş form şokla ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Eğer 𝐴(0) belirlenebiliyorsa hareketli ortalama süreci kolaylıkla tanımlanabilir. Birbiriyle 

korelasyon ilişkisi sergilemeyen yapısal şokları 

𝜇𝑡 = [𝜇𝑡
𝐴𝑆, 𝜇𝑡

𝑅𝐷 , 𝜇𝑡
𝑁𝐷] (12) 

Biçiminde bir sistem olarak göz önüne alabiliriz. Bu sistemde, 𝜇𝑡
𝐴𝑆 toplam arz şokunu, 𝜇𝑡

𝑅𝐷 reel 

talep şokunu ve 𝜇𝑡
𝑁𝐷 artık (nominal) talep şokunu göstermektedir. Bu sisteme ilişkin uzun 

dönem çarpan değerleri şu şekilde tanımlanabilir: 

[

Δ𝑢

Δ𝑦

Δ_𝜋

]

𝑡

= [

𝐻11(1) 𝐻12(1) 𝐻13(1)
𝐻21(1) 𝐻22(1) 𝐻23(1)
𝐻31(1) 𝐻32(1) 𝐻33(1)

] [

𝜇𝐴𝑆

𝜇𝑅𝐷

𝜇𝑁𝐷

]

𝑡

 (13) 

Yukarıdaki gösterimde,  

𝐻(1) = ∑ 𝐻𝑗

∞

𝑗=0

 

olduğu için 𝐻(𝐿)’nin uzun dönem değerleri olarak kabul edilebilir. Bu durumda talep şoklarının 

işsizlik üzerinde kalıcı bir etki bırakmayacağına dönük kısıtlar modele dahil edilebilir. Modele 

dahil edilecek nominal talep şoklarının üretimi kalıcı olarak etkileyemeyeceği şeklindeki 

üçüncü kısıt ise, 𝐻23(1) = 0 olarak gösterilebilir. Bu durumda daha önce sözü edilen üç kısıt 

SVAR modeline dahil edilmiş olmaktadır. Uzun dönem tepkileri döngüsel olacağı için 
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Cholesky ayrıştırmasından yararlanarak ∆𝑋𝑡 için kovaryans matrisini elde edebiliriz. Buna göre 

kovaryans matrisi aşağıdaki şekilde yazılacaktır. 

ΩΔx(1) = 𝐻(1)Ω𝑢 + 𝐻(1)′ (14) 

Bu bilgiler ve yukarıda tartışılan üç adet kısıt ışığında aşağıda verilen Tablo 8 düzenlenebilir. 

Tablonun incelenmesinde hemen görülebileceği gibi, hasıla iki bileşene ayrılmaktadır. Cesaroni 

(2007) tarafından yapılan tanımlamaya göre, bu bileşenlerden ilki potansiyel hasıladır ve 

birikimli arz şoklarından oluşmaktadır. İkinci bileşen hasıla açığı olarak tanımlanmaktadır. 

Tablo 2: Yapısal Blok Kısıtları 

Bağımlı Blok Bağımsız Blok 

 𝝁 𝒚 𝝅 

𝝁 * 0 0 

𝒚 * * 0 

𝝅 * * * 

 

Tahmin edilen SVAR modeline ilişkin tahmin sonuçları Tablo 3’da verilmektedir. Diğer 

yandan modelin ürettiği arz ve talep şokları karşısında üretimin gösterdiği tepkiler grafik 9, 10 

ve 11’den izlenebilir. 

Tablo 3: SVAR Modeli Tahmin Sonuçları 

Değişken 𝝁 t-ist 𝒖 t-ist 𝝅 t-ist 

𝑆𝑎𝑏𝑖𝑡 0.098 0.958 0.086 0.574 0.160 1.068 

𝜇𝑡−1  1.772 20.681 -0.464 3.250 0.285 1.935 

𝜇𝑡−2  -0.776 9.121 0.463 3.270 -0.291 1.992 

𝑢𝑡−1  0.000 - 0.450 3.231 0.384 2.627 

𝑢𝑡−2  0.000 - 0.036 0.290 -0.522 4.055 

𝜋𝑡−1  0.000 - 0.000 - -0.408 3.491 

𝜋𝑡−2  0.000 - 0.000 - -0.056 0.496 

  

Grafik 9: Arz Şoklarına Üretimin Gösterdiği 

Tepki 

Grafik 10: Reel Talep Şoklarına Üretimin 

Gösterdiği Tepki 
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Grafik 11: Nominal Talep Şoklarına Üretimin Gösterdiği Tepki 

Geliştirilen SVAR modelinden elde edilen sonuçlar ışığında daha önce açıklanan sürecin 

izlenmesi ile potansiyel hasıla değerleri ve buna bağlı olarak hasıla açığı değerleri elde 

edilmektedir. Elde edilen potansiyel hasıla ve hasıla açığının incelenen dönemi için tahmin 

edilen seyri aşağıda yer alan grafik 12 ve grafik 13’den izlenebilir. Sonuçların değerlendirilmesi 

ise daha önce olduğu gibi sonraki bölüme bırakılmıştır. 

 

 

 

Grafik 12: SVAR Yöntemi Potansiyel 

Hasıla Tahmini 

Grafik 13: SVAR Yöntemi Hasıla Açığı 

Tahmini 

 

2.6. Üretim Fonksiyonu Yöntemi Tahmin Sonuçları 

Potansiyel hasılayı ve hasıla açığını tahmin etmede kullanılabilecek bir diğer yapısal yaklaşım 

toplam üretim fonksiyonunun tahmin edilmesidir. Bilindiği gibi bu yaklaşım potansiyel hasılayı 

üretim faktörleri ve teknolojik değişme ile ilişkilendirmektedir. Üretimin Cobb-Douglas üretim 

fonksiyonu ile belirlendiği kabul edilirse,  

𝑌 = 𝐿𝛼 ∗ 𝐾1−𝛼 ∗ 𝑇𝐹𝑃 (15) 

olacaktır. Bu eşitlikte 𝑌 hasıla, 𝐿 istihdam hacmi, 𝐾 sermaye stoku, 𝑇𝐹𝑃 ise toplam faktör 

verimliliği olarak tanımlanmaktadır. Öte yandan 𝛼 parametresi işgücünün toplam gelirdeki 

payını ifade eder. Eğer girdiler dengedeki değerlere sahipse (15) nolu eşitlik potansiyel 

hasılanın tahmini amacıyla kullanılabilir. ∝ parametresine ilişkin tahmini değer kullanarak 

𝑇𝐹𝑃; 

log(𝑇𝐹𝑃𝑡) = log(𝑌𝑡) − 𝛼 log(𝐿𝑡) − (1 − 𝛼)log (𝐾𝑡) (16) 
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Aracılığı ile belirlenebilir. Görüldüğü gibi 𝑇𝐹𝑃 burada artık olarak hesaplanmaktadır. Elde 

edilen bu artık terimler için elde edilecek trend  verimlilik trendini tahmin etmek ve dolayısıyla 

potansiyel hasıla değerlerini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Özetle trend etkinlik düzeyi 

Solow artığının trendi aracılığıyla ölçülmektedir. Aşağıda tahmin süreci, bazı verilerin 

türetilmesi gerektiği için, çeşitli zorluklar içeren üretim fonksiyonu için izlenen süreç kısaca 

özetlenecektir. Öncelikle toplam faktör verimliliği (𝑇𝐹𝑃) Solow artığından yukarıda açıklanan 

yöntem ile elde edilecektir. Bu amaca basit Cobb-Douglas fonksiyonu, 

𝑌𝑡 = 𝐴𝐾𝑡
𝛽

𝐿𝑡
1−𝛽

 (17) 

Formunda ele alınarak regresyon doğrusu tahmin edilmelidir. Bu eşitlikteki 𝛽 parametresi 0 <
𝛽 < 1 arasında değer alan ve işgücü arzı sabitken üretimin sermaye karşısındaki esnekliğini 

ifade eden katsayıdır. Eşitliğin tahmin edilmesindeki en büyük sıkıntı elimizde sermaye 

stokunu temsil eden bir değişken bulunmamasıdır. Bu açıdan ilgili serinin oluşturulması 

gerekmektedir. Bu amaçla tahmin döneminin başlangıcı olan 2002:4 gözleminde sermaye 

stokunun 100 olduğu kabul edilmiş ve net yatırım artış oranından (𝑉𝑡) yola çıkılarak, 

𝐾𝑡 = (1 + 𝑣𝑡)𝐾𝑡−1 (18) 

Sermaye stoku serisi oluşturulmuştur. Doğal olarak bu indeksin anlam ifade edebilmesi için 

GSYİH ile aynı para birimine indirgenmesi gerekir. Net yatırım değerleri ise aşınma ve 

yıpranma payının %5-5 olduğu varsayılarak oluşturulmuştur. Bu bilgiler ışığında tahmin edilen 

regresyon denklemi, otokorelasyon sorununun çözümü sonrası aşağıdaki biçimdedir. 
𝑦𝑡 = 6.803 + 0.536(𝑘𝑡) + 0.425(𝑙𝑡)

   (9.402)     (6.435)     (7.855)
 (19) 

Buna göre 𝑇𝐹𝑃 aşağıdaki şekilde elde edilmektedir. 

𝑡𝑓𝑝𝑡 = (𝑦𝑡) − 0.536(𝑘𝑡) − 0.425(𝑙𝑡) (20) 

Solow artığı elde edilen bu seriye Hodric-Prescott filitresi uygulanarak trend 𝑇𝐹𝑃 elde 

edilmiştir. Solow artığı değerleri ve elde edilen trend TFP değerleri aşağıdaki grafik 14 ve 

15’dan izlenebilir. 

   

Grafik 14: Solow Artığı ve Trend TFP  Grafik 15: Trend TFP 

Üretim fonksiyonunun tahmin edilebilmesi için türetilmesi gereken bir diğer zaman serisi 

potansiyel istihdama ilişkin zaman serisidir. Slevin (2001) tarafından önerilen yönteme göre 

potansiyel istihdam, 

𝐿𝑡
∗ = 𝐿𝑓∗ ∗ (1 − 𝑁𝐴𝐼𝑅𝑈) (21) 

Eşitliğinden yararlanarak elde edilebilir. (21) nolu eşitlikte 𝐿𝑓∗ uzun dönem toplam işgücü 

trendini, NAIRU ise enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranını ifade etmektedir. Dikkat 

edilirse sözü edilen bu iki değişken de gözlemlenebilir nitelikte değildir ve türetilmeleri 

gerekmektedir. Bu değişkenlerden 𝐿𝑓∗ uzun dönem trend değerlerini ifade ettiği için, daha önce 

uzun dönem trend değerlerini elde ederken yaptığımız gibi, HP filtresi kullanılarak elde 

edilmiştir. İlgili tahmin aşağıda yer alan grafik 16’da verilmektedir. 
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Grafik 16: Uzun Dönem Toplam İşgücü Trendi 

(21) nolu eşitliğe göre potansiyel istihdamı elde edebilmek için türetilmesi gereken bir diğer 

değişken NAIRU değerleridir. Gözlemlenemeyen değişken konumundaki NAIRU değerleri 

çoğunlukla kısa Phillips eğrisinden yola çıkılarak Kalman filtresi tekniğinin uygulanması ile 

elde edilmektedir. Buna göre standart kısa dönem Phillips eğrisi, 

𝜋𝑡 = 𝜋𝑒 + (𝑈∗ − 𝑈𝑡) + 𝜀𝑡   (22) 

İlişkisi ile gösterilir. Bu eşitlikte (𝜋) enflasyon oranını, (𝜋e) beklenen enflasyon oranını, (𝑈∗) 

𝑁𝐴𝐼𝑅𝑈 değerini ve (𝑈) fiili işsizlik oranını ifade etmektedir. Modele göre işsizlik oranı 𝑁𝐴𝐼𝑅𝑈 

değerine eşit olduğunda gerçekleşen enflasyonla beklenen enflasyon eşit olmaktadır. Eğer 

bekleyişlerin rasyonel olduğunu kabul edersek, bu durumda ortalama anlamda 𝜋𝑡 = 𝜋𝑒  olacağı 

için işsizlik oranı 𝑁𝐴𝐼𝑅𝑈 etrafında toplanan bir değer olarak kabul edilecektir. Bu durumda HP 

filtresi uygun tahminci olarak kabul edilebilir. Bu varsayım altında gerçekleşen işsizlik 

oranından yola çıkarak elde edilen 𝑁𝐴𝐼𝑅𝑈 değerleri gerçekleşen işsizlik oranı değerleri ile 

birlikte grafik 17’de görülebilir. 

 

Grafik 17: Fiili İşsizlik Oranı ve NAIRU  Grafik 18: Potansiyel ve Fiili İstihdam Düzeyleri 

NAIRU değerlerinin tahmin edilmesini takiben daha önce verilen (21) nolu eşitlik aracılığı ile 

elde edilen potansiyel istihdam serisinin seyri gerçekleşen istihdamla birlikte grafik 18’den 

izlenebilir.  
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Yukarıda elde edilişleri açıklanan gözlemlenemeyen değişkenlere ilişkin zaman serilerinin 

türetilmesinden sonra potansiyel hasılayı ifade edilecek şekilde üretim fonksiyonunu aşağıdaki 

biçimde yeniden yazılabilir. 

𝑌∗ = 𝑇𝐹𝑃∗(𝐿∗)𝛼(𝐾)1−𝛼 (23) 
Bu eşitliği daha önce yaptığımız gibi logaritmik formda ifade edersek potansiyel hasılayı 

tanımlayan üretim fonksiyonu aşağıdaki tahmin edilebilir formu alacaktır. 

𝑦∗ = 𝑡𝑓𝑝∗ + 𝛼(𝐿∗) + (1 − 𝛼)(𝐾) (24) 
Bu eşitliğin tahmin edilmesi ile elde edilecek değerler potansiyel hasıla düzeyini, artık terimler 

ise hasıla açığı zaman serisini elde etmemize olanak tanır. (24) nolu eşitliğin en küçük kareler 

yöntemi aracılığı ile elde edilen sonuçlar tablo 4’de verilmektedir.  

Tablo 4: Üretim Fonksiyonu Tahmin Sonuçları 

Değişken Katsayı t-İstatistiği Olasılık Değeri 

𝑡𝑓𝑝∗ 2,911 7,853 0,000 

𝐿∗ 0,551 9,886 0,000 

𝑘 0,450 3,223 0,001 

𝐴𝑑𝑗 𝑅2 0,981 - - 

𝐹 15,991 - 0,000 

 

Tahmin edilen üretim fonksiyonundan elde edilen potansiyel hasıla değerleri ve tahmin sonucu 

ortaya çıkan artık terimlerin (hasıla açığı) aşağıda yer alan grafik 19 ve 20’den izlenebilir. 

Ortaya çıkan potansiyel hasıla ve hasıla açığı değerlerini bir sonraki bölümde 

değerlendireceğiz. 

Bu aşamaya kadar daha önceki bölümde teknik açıklamaları ele alınan yöntemleri kullanarak 

potansiyel hasıla ve bu değerlere bağlı olarak hasıla açığı değerlerini elde ettik. Bu 

yöntemlerden ilk dördü istatistik tekniklerden oluşurken son ikisi yapısal yöntemlerden 

oluşmaktadır. İstatistik teknikler kendi içinde trende dayalı teknikler (doğrusal trend ve 

Hodrick-Prescott filitresi) ve gözlemlenemeyen bileşenler teknikleri (tek değişkenli Beveridge-

Nelson yöntemi ve çok değişkenli Beveridge-Nelson yöntemi) olarak sınıflandırılırken, yapısal 

yöntemler iktisat teorisinden yararlanarak geliştirilen tekniklerdir. Bu yöntemlerde kendi içinde 

yapısal vektör otoregresif (SVAR) modeli ve üretim fonksiyonu modeli olarak 

sınıflandırılmıştır. Aşağıdaki başlık altında bu yöntemlerden elde edilen potansiyel hasıla ve 

hasıla açığı zaman serilerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması yapılacaktır. 

 

 

Grafik 19: Üretim Fonksiyonu Potansiyel Hasıla Tahmini  Grafik 20: Üretim Fonksiyonu Hasıla Açığı Tahmini 

3. Hasıla Açığı Tahminlerinin Değerlendirilmesi 

Yukarıda sıralanan teknikler aracılığı ile elde edilen hasıla açığı değerlerinin karşılaştırmasını 

genel ve ampirik değerlendirmesini yapacağımız bu bölümde izleme kolaylığı sağlamak 
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açısından gerçekleştirilen tahminler topluca grafik olarak verilmektedir. Grafik 21 potansiyel 

hasıla tahminlerini, grafik 33 ise üretim açığı tahminlerini toplu olarak vermektedir. 

 

Grafik 21: Potansiyel Hasıla Tahminleri 

Potansiyel tahminleri veren grafik 21’de dikkat çeken ilk husus, trende dayalı yöntemlerin 

(doğrusal trend ve HP filtresi) diğer tekniklerden farklı sonuçlar üretmesidir. Beveridge-Nelson 

tek ve çok değişkenli yöntemleri ile yapısal yöntemler (SVAR ve üretim fonksiyonu 

yöntemleri) 2008 yılında hasılada görülen döngüyü uyumlu tahminler üretirken, trende dayalı 

teknikler bu döngülerde farklılaşmaktadır. Öte yandan 2008 öncesi dönemde yapısal modeller 

ve Beveridge-Nelson modelleri trend modellerinden daha büyük potansiyel hasıla değerleri 

üretmektedir. Oysa bu tespit özellikle 2012 yılından sonra tersine dönmekte ve tüm teknikler 

inceleme döneminin sonuna kadar benzer eğilimde potansiyel hasıla değerleri üretmektedir. Bu 

durum 2008 küresel finansal krizinin potansiyel hasıla üzerinde bir yapısal kırılma 

yaratmadığını ifade eder. Dolayısıyla bu durum tahminlerin tutarlılığı konusunda bize önemli 

bir bilgi vermektedir.  

 

Grafik 22: Üretim Açığı Tahminleri 

Doğal olarak yukarıda potansiyel hasıla için yapılan tespitler hasıla açığı tahminlerine de 

yansımaktadır. Öncelikle trende dayalı teknikler aracılığı ile elde edilen hasıla açığı değerleri 

diğer tekniklerce üretilen değerlerden farklılaşmaktadır. Genel anlamda doğrusal trend ve HP 

filtresi ile elde edilen pozitif ve negatif hasıla açığı değerleri diğer tekniklerden daha büyüktür. 
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Bu durum 2005-2008 dönemi için elde edilen pozitif fazlalık ve 2009-2011 dönemi için elde 

edilen negatif eksiklik için dikkat çekicidir. Bu durum kullanılan tekniklerin ekonomide atıl 

kapasite ve aşırı kapasite konusunda çelişkili sonuçlar ürettiği anlamına gelmektedir. Politika 

kararlarını oluşturanların bu hususu özellikle dikkate almaları gerekmektedir. Diğer yandan tek 

değişkenli ve çok değişkenli Beveridge-Nelson yöntemlerinin ürettiği sonuçlarda diğer 

yöntemlere göre bir farklılaşma dikkat çekmektedir. Kullanılan diğer tüm teknikler 2008-2009 

döneminde gerçekleşen hasılanın potansiyeli altında kaldığını (atıl kapasitenin varlığını) işaret 

ederken sözü edilen iki teknik aynı dönemde aşırı kapasite kullanımının varlığına işaret 

etmektedir. Söz konusu dönemin küresel finansal krizin etkilerinin en yoğun olduğu dönem 

olduğu göz önüne alınırsa, söz konusu tekniklerin ürettiği sonucun yarattığı çelişki daha iyi 

anlaşılabilir. Benzer durum diğerleri için de kabul edilebilir. 
 

4. Sonuç  

Çeşitli yöntemlerin kullanılması ile elde edilen hasıla açığı zaman serileri içerisinde en güçlü 

performansı sergileyen teknikler SVAR, üretim fonksiyonu ve Hodrick-Prescott yöntemleridir. 

Üretim fonksiyonu yöntemini kullanarak hasıla açığı tahminlerinin elde edilişini incelerken söz 

ettiğimiz gibi, bu yöntem çok sayıda gözlemlenemeyen bileşenin (potansiyel istihdam, 

potansiyel işgücü, NAIRU) istatistik yöntemler ve iktisat teorisi aracılığı ile türetilmesini 

gerektirmektedir. Bu zorunluluk söz konusu yöntemin içereceği tahmin hatalarının potansiyel 

hasıla tahminine de aktarılması anlamına gelmektedir. Değinilen tahmin hatalarının karar 

alıcılara yanlış yol gösterme olasılığı yüksek olacaktır. Bu gerekçeden hareket edildiğinde para 

politikasının yürütülmesinde kritik öneme sahip olan hasıla açığını tahmin etmede kullanılan 

dönem ve zaman serileri bağlamında en etkin yöntemler yapısal vektör otoregresif 

(SVAR)model ve Hodrick-Prescott (HP) filtresi olarak ifade edilebilir. Bu durumda söz konusu 

SVAR ve HP yöntemlerinden elde edilen sonuçlar enflasyon hedeflemesine yönelik para 

politikasının yürütülmesinde ve maliye politikası uygulamaları hakkında bazı çıkarımlar 

yapmamıza olanak tanımaktadır. 

Öncelikle para politikasının hangi ölçüde gevşetilmesi veya sıkılaştırılması gerektiği ve bunun 

merkez bankası politika faizi üzerindeki etkileri tartışılabilir. Potansiyel hasıla ve hasıla açığı 

ölçütleri para politikası uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Özellikle enflasyon 

hedeflemesinin tercih edildiği ülkelerde para politikasının ne ölçüde gevşetileceği veya 

sıkılaştırılacağı konusunda karar vericilerin göz önüne almaları gereken en önemli 

göstergelerden birisi hasıla açığıdır. Maksimum ekonomik büyüme oranında enflasyon hedefini 

gerçekleştirebilmek için, bu husus zorunluluk arz etmektedir. Özellikle faiz oranı 

tartışmalarının yoğunlaştığı Türkiye ekonomisinde hasıla açığının tahmini daha da önem arz 

etmektedir.  Çünkü merkez bankası politika faizini belirlerken hasıla açığının durumunu öne 

çıkartmalı ve diğer ekonomik değişkenlerin başında gerçekleşen ve hedeflenen enflasyon 

arasındaki farkı göz önüne almalıdır. Önerilen yöntemlerin ürettiği hasıla açığı değerlerinin 

tamamı 2016 yılı sonu itibarıyla cari hasıla düzeyinin potansiyelin üzerinde olduğunu, Türkiye 

üzerinde bu dönem itibarıyla pozitif hasıla açığının varlığını öngörmektedir. Bu durum artan 

enflasyonist baskıların hafifletilebilmesi için para politikasında ek sıkılaştırmaya gerek 

duyulduğunu işaret etmektedir. Ancak potansiyel hasıla artış oranının da aynı dönem itibarıyla 

yavaşladığı(hatta HP yöntemine göre yavaşladığı) göz önüne alınırsa bu sıkılaştırmanın 

boyutunun sınırlı tutulması gerektiği de vurgulanmalıdır. Aksi takdirde ekonomik durgunluk 

sürecinin başlaması kaçınılmaz olacaktır.  

Yukarıdaki paragraflarda para ve maliye politikası için yaptığımız tespitler ekonomide yapısal 

reformlara ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Özellikle bu yapısal reformların 

potansiyel hasıla artış oranının daha yüksek seviyelerde gerçekleşmesini sağlamaya yönelik 

önlemlerden oluşması gerekmektedir. Bu bağlamda işgücü verimliliğindeki azalmayı telafi 

edecek işgücü piyasası reformları kanımızca ön plana çıkan reformlardır. 
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KOBİ’lerin Finansman İhtiyaçlarına Kaynak Sağlamada Banka 

Kredileri Farkındalık Düzeyleri ve Kredi Başvurularında Karşı 

Karşıya Kaldıkları Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma: Eskişehir 

Bölgesi 
 

Nuray İslatince1 

 
Özet 

Ülkeler açısından ekonomilerinin büyümesi global dünyaya uyum sağlaması, mali sektör ve reel sektör arasında 

birlikte gerçekleştirilebilecek faaliyet hacmi de artacaktır. Bu iki sektörün sistemde birbirlerinden ayrı 

düşünülmesi mümkün değildir. Mali sektörün temel işlevi ekonomi için önemli olan reel sektöre ve KOBİ’lere fon 

akışının gerçekleştirilmesidir. Özellikle ülkeler ekonomik canlılığın sürekliliği noktasında KOBİ’lerin finansmana 

ihtiyaçlarını kolaylıkla sağlayabilmeleri için gerekli teşvikleri ve desteği sağlamalıdır. Unutulmamalıdır ki 

büyüme de özel sektörün çok önemli katkılarının olduğu ve KOBİ’lerin ekonominin ciddi dayanak oluşturduğu 

liberal ekonominin kurallarının işlediği süreç de reel sektör ile mali sektörün birlikte hareket etmesi gerekliliktir. 

Özellikle ülkemiz açısından bakıldığında üretim kapasitesi açısından KOBİ’lerin önemi büyüktür. Anacak, bilgi 

eksikliği, sermaye birikimi sorunu, mali sistemimizin istenen büyüklüğe sahip olmaması ve kurumsal yönetim 

ilkelerinin gerektiği gibi uygulanmaması ve finansman ihtiyaçlarını bankalarda karşılamak isteyen KOBİ’lerin 

büyük işletmelere göre dezavantajlı bir konumda olmaları KOBİ faaliyetlerinin istikrarlı olarak sürekliliğine engel 

teşkil etmektedir. Bu nedenle küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı açık ekonomilerde KOBİ’lerin rekabet güçlerinin 

uluslararası düzeyde artırılması ve ülkelerin ekonomik büyümesinde KOBİ’lerin katkısının yükseltilmesi 

noktasında karşı karıya kalınan sorunların ortaya konarak çözüme yönelik çabalar önem kazanmaktadır. Bu 

çalışma ile Eskişehir sanayi bölgesindeki KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarına kaynak sağlamada banka kredisine 

başvurmaları halinde problemlerine yönelik bir anket çalışması yapılarak KOBİ’ler ve bankalar açısından avantaj 

ve dezavantajların ortaya konabilmesi amaçlanmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Basel_II, KOBİ, banka kredileri 
 

JEL Sınıflandırması: G21, G29 
 

A Survey on the Problems of Bank Loans Awareness Levels and 

Loan Applications Facing the Needs of SMEs Financing: 

Eskişehir Region 
 

Abstract 

In terms of countries, the growth of the economies will adapt to the global world and the volume of activity that 

can be realized together between the financial sector and the real sector will increase. These two sectors can not 

be thought apart from each other in the system. The main function of the financial sector is to realize the flow of 

funds to the real sector and SMEs, which is important for the economy. In particular, countries should provide 

incentives and support for SMEs to easily meet their financing needs at the point of continuing economic vitality. 

It should not be forgotten that growth is a very important contribution of the private sector and that the process of 

the liberal economy, which the economy of the SMEs is based on, is the process that the real sector and the financial 

sector must act together. Especially when viewed from the perspective of our country, the importance of SMEs is 

great in terms of production capacity. The fact that SMEs who are willing to meet their financing needs in the 

banks are in a position to be disadvantaged compared to large enterprises, which impedes the stable continuity of 

SME activities. For this reason, efforts to solve the problems faced in the point of raising the competitiveness of 

SMEs at international level and increasing the contribution of SMEs in economic growth of countries in open 

economies sensitive to small business needs are gaining importance. With this study, it is aimed to be able to 

demonstrate advantages and disadvantages in terms of SMEs and banks by conducting a questionnaire survey on 

the problems of SMEs in Eskişehir industrial zone if they apply to the bank credits without funding. 
 

Keywords: Basel-II, SME, bank credit. 
 

JEL Classification: G21, G29 
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1. Giriş 

İhtiyaç duyulan fonların temini KOBİ’lerin en önemli sorunları arasındadır. Banka kredilerine 

erişime ilişkin en çok sorunun yaşandığı unsurlar; kredi şartları ve nasıl kredi talep edileceğine 

ilişkin bilgi eksikliği, işletmenin küçük olması, işletmelerin yeni bir alanda ve yeni kurulmuş 

olması, girişimcinin sektörde yeni olması, işletmelerin istenen teminatları karşılayamaması ve 

gelişmişlik seviyesi düşük olan bölgelerde faaliyet gösteren işletmeler olmasıdır. 

KOBİ’ler açısından bankalar fon temini için başvurabilecekleri en önemli mali aracılardır. 

Ancak, kredi taleplerinde kredinin türü, özelliği, kısa, orta ya da uzun vadeli olması ve teklif 

edilen faiz oranı ülke koşullarına göre ciddi farklılıklar gösterebilir. Özellikle BASEL II ile 

sermaye yeterliliği ölçümleri daha detaylı hale getirilmiş ve ölçümlerin riske duyarlı olması 

sağlanmıştır. Böylece bankaların etkili risk yönetim düzenlemeleri yapması ve güncel tutulması 

teşvik edilmiştir. BASEL II ilkelerine uyumlu bankalar için kredinin kullandırılması daha fazla 

ihtiyatlı davranmayı gerekli kılmıştır. Basel II kriterlerine uyum sağlayan ülkeler açısından 

KOBİ´leri derecelendirmek için adımların atılması ve doğru bilgi ile işlem yapılması kredi 

standartlarının artmasına yol açmıştır. Günümüzde bankalar KOBİ kredilerine daha fazla 

kaynak ayırmalarının faaliyet ve gelirlerini artıracağının farkına varmışlardır. Ancak kredinin 

kullandırılması aşamasında kredi komitesinin oluşturulması, kredilerin izlenmesi ve hesap 

durum belgesi alınması, kredilerin kredi sınırlamalarında dikkate alınma oranları, kredi 

sınırlarının izlenmesi, aşımların giderilmesi gibi usul ve esaslar dikkate alındığında bankaların 

azami dikkati göstermesi gereklidir. Bu çalışma ile KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için banka kredilerinden yararlanma düzeyleri ve karşılaştıkları problemlerin 

araştırılarak, çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. İlk bölümde KOBİ’ler tanımlanmış, 

Türkiye ekonomisine ve bölgesel kalkınmaya katkıları, finansman kaynaklarının neler olduğu 

üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde çalışmaya teşkil edecek Eskişehir’de faaliyetlerini 

sürdüren KOBİ’lere yönelik anket çalışması yapılmıştır. Eskişehir Ticaret Odasından faaliyette 

olan KOBİ sayısına ilişkin KOBİ tanımlarındaki güncellemeler nedeniyle tam olarak bilgi elde 

edilememiştir. Ancak, Bursa Eskişehir Birlik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ’nın tablo.1.de 

görüldüğü gibi faaliyette olan KOBİ sayısı çok fazladır ve her geçen gün bu sayı daha da 

farklılaşmaktadır. Bu nedenle evrenin tamamına ulaşılması mümkün olamayacağından 

örneklem seçimine gidilmiş, ulaşılabilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 500 KOBİ 

araştırmaya dahil edilmiştir.  KOBİ’lere internet üzerinden ya da kişisel çabalar ile yüz yüze 

yapılan anket formu ile ulaşılmıştır. 470 adet KOBİ’den geri dönüt alınabilmiştir. Veri toplama 

aracı olarak çalışma grubundaki KOBİ’lere anket uygulanmış; veriler bu anket formu 

yardımıyla toplanmıştır. Anket KOBİ’lerin kişisel bilgileri, banka kredilerine yönelik bilgi 

düzeyleri, krediye erişme noktasında karşı karşıya kaldıkları sorunlarını belirlemede etkili 

olduğu düşünülen sorulardan oluşmaktadır. Çalışmada KOBİ’lerin kredi kullanımına yönelik 

tutumlarını belirlemek amacıyla, Kesinlikle katılıyorum (5), Katılıyorum (4), Kararsızım (3), 

Katılmıyorum (2) ve Kesinlikle katılmıyorum (1) şeklinde tanımlanan ve parantez içi değerlere 

karşılık gelen beşli likert tipi ölçek uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizleri 

SPSS 22.0 ve AMOS 25.0 paket programı ile yapılmıştır.  

 

 

 

 

Tablo 1: İşletme ve KOBİ Sayılarının İllere Göre Dağılımı  
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2. Türkiye’de KOBİ Tanımı 

KOBİ’lere yönelik bir tanım yapılması gerekirse ülkeden ülkeye, sektörden sektöre ve bölgeden 

bölgeye farklılıklar ortaya çıkacaktır. Bunun sebebi olarak her ülkenin ekonomik gelişmişlik 

düzeyinin birbirinden ayrı olmasıdır.  Ülkemiz açısından da farklı KOBİ tanımlamaları söz 

konusudur. KOBİ açılım olarak küçük ve orta boyutlu işletmeler demektir. Ortak özellikleri 

göz önüne alındığında KOBİ miyim? Sorusuna a) İşletmenizde Çalışan Personel Sayısı b) 

İşletmenizin Yıllık Net Satış Hasılatı c)İşletmenizin Yıllık Mali Bilanço Toplamına verilecek 

yanıtlar belirleyecektir.2 Bir işletmenin KOBİ olabilmesi ve KOBİ’ler için yapılmış düzenleme, 

teşvik ve hibelerden yararlanabilmesi için öncelikle yapısal ve mali özelliklerinin ilgili resmi 

tanıma uygun olması gerekmektedir.   Yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikler arasında, 

KOBİ tanımının kriterlerinden “Yıllık net satış hasılatı” ve “Mali bilanço” üst limiti 40 milyon 

TL’den 125 milyon TL’ye yükseltilirken, yıllık çalışan personel sayısı üst limiti 250 çalışan 

olarak korunmuştur. Yapılan düzenleme ile mikro, küçük ve orta büyüklükteki ekonomik birim 

ve girişimlerin tanımları yeniden belirlenmiştir.3 

Tablo 2: KOBİ’lerin Sınıflandırılması 

 

Kaynak: TOBB, http://www.kobi.org.tr/index.php/tanimi/layout (2018) 

KOBİ’ler yetersiz sermaye ve tanıtım, dışarıdan destekle değil daima kendi gayretleri ile 

işletmelerinin sürekliliği için çalışan, yetersiz kaynaklarla yurt içi yurt dışı piyasalarda 

ürettikleri mal ve hizmetleri satabilmek için uğraşan firmalardır. KOBİ’ler aynı zamanda 

ülkelerinde ortaya çıkacak ekonomik krizlerin negatif etkilerinden en fazla nasibini alan 

kesimdir. KOBİ’lerin büyük işletmelerin olanaklarına sahip olmaması ülkedeki sıkıntılı 

dönemlerde gelişmiş ülkelere yatırımlarını hızlıca aktarıp yeni piyasalarda gelecek aramaları 

çok zordur. Bu nedenden ötürü KOBİ’ler ekonomide problem olası halinde mali kısıtlılıkları, 

sermaye problemlerini, kapasite genişlemesi sorununu, piyasadaki değişiklikleri ciddi ölçüde 

hissetmektedirler. Bu durum KOBİ’lerin faaliyetlerini devam ettirmelerine yönelik büyük 

riskleri ortaya çıkarır. Çünkü finansman ihtiyaçlarını karşılama da büyük işletmeler kadar şanslı 

değillerdir. KOBİ’ler için en önemli kaynak kendi öz sermayeleri ve tasarruflarıdır. KOBİ’ler 

devlet desteği ya da banka kredileri olmaksızın da ticari faaliyetlerine devam edebilirler. 

 

                                                 
2 http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/kobimiyim  
3 https://kanalfinans.com/egitim/kobi-bilgileri/kobi-nedir-kimler-kobi-sayilir-1 (2018) 
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3. KOBİ’lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi 

Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)’ler ekonomik gelişmede çok önemli bir 

rol oynamaktadır. KOBİ’ler, 2004-2007 yıllarında Türkiye’deki istihdamın yüzde 80’e 

yakınını, yatırımların yaklaşık yüzde 40'ını, toplam katma değerin yüzde 27'sini ve banka 

kredilerinin yüzde 25'ini oluşturmaktaydılar. Ayrıca, sağlıklı bir KOBİ sektörünün, ekonominin 

şoklara karşı dayanıklılığını arttırmak için önemli olduğu bilinmektedir.4 

KOBİ’lerin ekonomiye katkılarını 5 başlıkta toplayabiliriz. 

 a) İstihdam yaratılması 

 b) Esneklik ve yenilikleri teşvik etme 

 c) Girişimciliği teşvik 

 d) Bölgesel kalkınmayı hızlandırma 

 e) Büyük işletmelerin ara malı ihtiyaçlarını karşılama 

 f)  Ekonomik ve sosyal refahın artmasını sağlama5 

1983 yılının AB’nde KOBİ yılı ilan edilmesi ile başlayan KOBİ programları geliştirme 

sürecinin ülkemiz üzerine etkisi, 1980 yılından sonra başlatılan ihracata dayalı büyüme 

stratejisindeki tıkanıklıkları açma yolunda yeni politikalara ve araçlara duyulan ihtiyaç, başlıca 

etkenler olmuştur. Bugün itibarıyla, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri gerek sayıları, 

gerekse sınai üretimindeki payları ve gerekse milli gelire katkıları bakımından ülkemiz 

ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim ekonomik ve sosyal alanda sağlanan 

gelişmelere paralel olarak küçük ve orta ölçekli işletmeler sayısında da sürekli bir artış meydana 

geldiği görülmektedir. Türkiye’de KOBİ’ler, toplam işletmelerin %99,8’ini, imalat sanayiinin 

%99,5’ini oluşturmakta ve toplam istihdamın %76,7’sını sağlamaktadır. 6  KOBİ’ler Bölgesel 

kalkınma içinde önemlidir. Bu işletmeler hareketli ve her an değişebilen yapıları, küçük 

yatırımlar ancak çok miktarda üretim ve istihdamın artırılmasına sağladıkları katkılarla 

kalkınma stratejisinde önemli rol üstlenmişlerdir. KOBİ’ler ülke coğrafyasında hemen her 

yerde faaliyet gösterebildikleri için bölgesel gelişmişlik farklılıklarının ortadan kalkmasına, 

mülkiyetin daha geniş bir alana yayılmasına doğal olarak istihdam olanağı sağlanmasına katkı 

sağlamaktadır. KOBİ’ler ülke ekonomisinin de dinamik ve etkili faktörlerinde biri olarak, 

Türkiye’nin sosyo- ekonomik gelişmesinde ciddi öneme sahiptirler. 2015, Küçük ve Orta 

Büyüklükteki Girişim İstatistikleri (TUİK)’e göre, Sanayi ve hizmet sektörlerinde 2013 yılında 

2 695 131 girişim faaliyet göstermiştir. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) toplam 

girişim sayısının %99,8’ini, istihdamın %74,2’sini, maaş ve ücretlerin %54,7’sini, cironun 

%63,8’ini, faktör maliyetiyle katma değerin (FMKD) %52,8’ini ve maddi mallara ilişkin brüt 

yatırımın %53,3’ünü oluşturmuştur. 

 

 

 

 

                                                 
4 Şeker M.(2017)  “Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların Büyümesini Engelleyen Unsurlar: Karşılaştırmalı Türkiye 

Örneği” Bankacılar Dergisi, Sayı 102, s/15. 
5 Bilen A. & Solmaz H. (2014) “ Kobi’lerin Karşılaştıkları Yapısal Sorunlar Ve Çözüm Önerileri (Diyarbakır 

Örneği)” dergipark.gov.tr/download/article-file/370699  
6 PEGEM Mühendislik Danışmanlık, KOBİ Kavramına Genel Bakış;  http://pegemmakina.com/projedt/376-kobi-

destekleri.html(2018)  
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Tablo 3: Büyüklük grubuna göre temel göstergeler, 2013 

 

Kaynak: http://www.kobi.org.tr/index.php/tanimi/stats (2018) 

 

4. KOBİ’lerin Finansman Sorunları 

KOBİ’ler büyük ölçekli işletmelere göre finansman ve sermaye açısından dezavantajlı bir 

konumdadırlar ve kısıtlı imkânları nedeniyle en çok sorun yaşadıkları konu finansmandır. 

KOBİ’ler kendi öz sermayelerinden destek alarak faaliyetlerini sürdürme çabalarına rağmen, 

Türkiye’de olduğu kadar uluslararası piyasalarda da ciddi rekabetin var olduğu arenalarda 

faaliyet göstermektedirler. Bu piyasalarda rekabet güçlerinin olabilmesi için teknolojiyle 

uyumlu ve yaratıcı düşüncenin teknik bir icada dönüştürülerek ticarileştirildiği yatırımlar 

yapmaları gerekir. Bu durum kaynak ihtiyacı sorununu ortaya çıkarmaktadır. Özellikle 

KOBİ’ler uzun vadeli fon taleplerine cevap verebilecek banka kredilerine ihtiyaç duyarlar. 

Torlak ve Uçkun (2005) Eskişehir bölgesinde KOBİ’lerin finansman sorunlarının neler 

olduğunu belirlemek amacıyla temel finansman konularının ankete katılanlar tarafından önem 

derecesine göre sıralanmasını istedikleri bir araştırma yapmışlardır.  Bu çalışma ile KOBİ’lerde 

sık karşılaşılabilecek 14 finansman sorunu belirlenmiştir. En önemlileri; 

• nakit para sıkıntısı 

• piyasa durgunluğu 

• kredi faizlerinin yüksekliği 

• sermaye yetersizliği 

• kredi bulamamadır.7 

Teminat yetersizliği, üretimden pazarlamaya kadar her aşamada kaynak ihtiyacı duyan 

KOBİ’ler için öncelikli bir sorundur.  Uzun vadeli yatırım kredilerinde bankalar tarafından talep 

edilen özellikli ve yüksek miktarlı teminatın kredi garanti kuruluşlarınca karşılanması, 

KOBİ’ler açısından yatırım için uygun koşullar sağlayacak bir adımdır. Kredi garanti 

sisteminin varlığı, finans kuruluşlarının çekimser davrandığı yeni girişimciler ile Ar-Ge tabanlı 

                                                 
7 Torlak Ö. & Uçkun N. (2005) “Eskişehir’deki Kobi’lerin Pazarlama ve Finansman Sorunları Ara Kesiti” 

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423869722.pdf  
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şirketlere ve yüksek teminatlar istenen uzun vadeli yatırım kredilerine kefalet sağlanması 

açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde KOBİ'lerin finansman ihtiyacını karşılamak 

ve desteklemek üzere KOBİ‘lerin bankalardan kullandıkları kredilere kefalet sağlamak üzere, 

1993 yılında Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF)’u kurulmuştur.8  

5. Metodoloji 

Verilerin analizi konusunda; Tanımlayıcı istatistikler frekans, yüzde, ortalama, standart sapma 

değerleri ile sunulmuştur. Çalışmadaki soru gruplarının faktör yapısını tespit etmek amacı ile 

doğrulayıcı faktör analizi uygulaması yapılmıştır. Bilgi ve sorun yaşama düzeylerinin cinsiyete 

göre farklı olup olmadığının incelenmesi amacı ile t testi analizi yapılmıştır. Boyutların yaş, 

eğitim, çalışan sayısı, ciro, bilanço tutarı, kredi çekme sıklığı değişkenlerine göre incelenmesi 

amacı ile ANOVA testi yapılmıştır. Farklı olan grupların tespit edilmesi amacı ile Sidak ikili 

karşılaştırma testleri uygulanmıştır. Boyutlar arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacı ile 

korelasyon analizi uygulanmıştır. Çalışmada 0,05'den küçük p değerleri istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edilmiştir. Analizler SPSS 22.0 ve AMOS 25.0 paket programı ile yapılmıştır.  

6. Bulgular ve Yorumlar 

6.1. Katılımcı özellikleri  

Çalışmaya katılan KOBİ’lerin % 11’nin kadın ve %89’nun kadın olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların % 12’nin 18-24 yaş, % 11’nin 25-28 yaş, % 4’nün 39-45 yaş, %53’nün 46-55 

yaş ve % 20’nin 55 yaş üzerinde olduğu görülmüştür. Katılımcıların % 47’nin ilköğretim, 

%11’nin lise, % 21’nin lisans, % 7’nin yüksek lisans ve %2’nin doktora düzeyinde eğitime 

sahip olduğu görülmüştür. Katılımcıların iş yerlerinde %53 ile 10 kişiden az, % 37 ile 10-50 

kişi arası ve % 10 ile 51-250 kişi arasında çalışan olduğu görülmüştür. Katılımcıların yıllık ne 

satış hasılatları %47 ile 3 milyon TL’den az, % 42 ile 3 Milyon-25 Milyon TL, % 11 ile 26 

milyon-125 TL arasında olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların yıllık bilanço toplamı %42 ile 

3 milyon TL’den az, % 39 ile 3 Milyon-25 Milyon TL, % 20 ile 26 milyon-125 TL arasında 

olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 4: Katılımcı Özellikleri 

 

                                                 
8 Kalkınmada Anahtar Verimlilik (2018) “Kobi'ler İçin Alternatif Finansman Kaynakları” 

http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/News/kobiler-icin-alternatif-finansman-kaynaklari/269  
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Tablo 4: Katılımcı Özellikleri (Devamı) 

 

Katılımcıların işletme ihtiyaçları için % 8 ile yılda 1 kez, % 39 ile 2 yılda 1 kez, % 53 ile 2 

yıldan daha uzun sürelerde kredi kullandıkları gözlemlenirken, firmaların %1’i hiç kredi 

kullanmadıklarını ifade etmişlerdir.  

Banka Görevlileri Kredi Hizmetlerine İlişkin Firmaları %6 ile 3 ayda bir kez, % 5 ile 6 ayda 

bir kez, % 39 ile yılda bir kez ziyaret ederken, KOBİ’lerin %50’si bankaların hiç ziyarette 

bulunmadığını ifade etmişlerdir.  

Şekil 1.  

 

Cinsiyet 
 

Yıllık Bilanço Tutarı 
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Yaş 

 

İşletmenizin Finansman İhtiyacı İçin Banka Kredisi 

Kullanım Sıklığı 

 

Eğitim 
 

Banka Görevlileri Kredi Hizmetlerine İlişkin Firmanızı 

Ziyaret Sıklığı 

 

Çalışan Sayısı 

 

Yıllık Ciro 

6.2. Güvenilirlik ve Geçerlik 

Çalışmada KOBİ’lerin banka kredileri ile ilgili bilgi düzeyleri ve kredi çekme sürecinde 

yaşadıkları sorunlar ile ilgili 30 adet ifadenin güvenilirliğinin test edilmesi amacı ile Co. Alpha 

analizi uygulanmıştır. Analiz sonuncunda Co. Alpha katsayısı 0,95 olarak tespit edilmiştir. Elde 

edilen katsayının yeterli düzeyde güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Faktör analizi sonucunda 

iki temel boyut tespit edilmiştir. Bu boyutlar KOBİ’lerin banka kredileri ile ilgili bilgi düzeyleri 

ve sorunlar olarak adlandırılmıştır. KOBİ’lerin banka kredileri ile ilgili bilgi düzeyleri boyut 

puanlarının artış göstermesi kişinin bilgi düzeyenin yüksek olduğunun bir göstergesi iken, 

yaşanan sorunlar boyutunda boyut puanlarının artış göstermesi kişinin daha çok sorun 

yaşadığını göstermektedir. Faktör analizinde hesaplanan Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) örneklem 

yeterlilik katsayısı 0,89 olarak tespit edilmiştir. Açıklanan toplam varyans %66 olarak 

hesaplanmıştır. Bu oranın %60’dan Büyük olması gerekmektedir. 

Bilgi boyutunun iç tutarlılığı 0,90, sorun yaşama boyutunun iç tutarlılığı 0,91 olarak tespit 

edilmiştir. Bilgi boyutunun açıklanan toplam varyans %34 sorun yaşama boyutunun ise %32 

olarak hesaplanmıştır. Bilgi boyutu 1,2,3,4, 7,9,15, 16, 17,18,19,20,23,24,27,30,31 no lu 

ifadelerden oluşurken, Sorun yaşama boyutu 5,6,8,10,11,12,13,14,21,22,25,26,28,29 no lu 

ifadelerden oluşmaktadır.  
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Tablo 5: Ölçeklerin İncelenmesi 

 

Elde edilen sonuçlara göre KOBİ’lerin banka kredileri ile ilgili bilgi düzeyleri ve kredi çekme 

sürecinde yaşadıkları sorunlar boyutlarının güvenilirlik ve geçerlilik yapılarının sağlandığı ve 

sonuç olarak ölçeklerin bilimsel manada geçerli oldukları gözlemlenmiştir. 

6.3. Bilgi Düzeyleri Ve Sorun Yaşama Sıklıklarının KOBİ’lerin Özelliklerine Göre 

İncelenmesi 

6.3.1. Cinsiyet 

Tablo 6: Bilgi Düzeyleri Ve Sorun Yaşama Sıklıklarının Cinsiyete Göre İncelenmesi 

 

Katılımcıların cinsiyetlerine göre bilgi düzeylerinin benzer olduğu tespit edilmiştir. Kadın ve 

Erkek KOBİ’lerin Kredi çekme konusundaki bilgi düzeylerinin benzer olduğu 

görülmüştür(p=0,42).  

Katılımcıların cinsiyetlerine göre sorun yaşama boyutlarının benzer olduğu tespit edilmiştir. 

Kadın ve Erkek KOBİ’lerin Kredi çekme konusundaki sorun yaşama sıklıklarının benzer 

olduğu görülmüştür(p=0,10). 
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Tablo 7: Bilgi Düzeyleri ve Sorun Yaşama Sıklıklarının Yaşa Göre İncelenmesi 

 

Katılımcıların yaş gruplarına göre bilgi düzeylerinin benzer olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada 

18-24, 25-38, 39-45 ve 55 yaş üzerinde olan KOBİ’lerin Kredi çekme konusundaki bilgi 

düzeylerinin benzer olduğu görülmüştür(p=0,54).  

Katılımcıların yaş gruplarına göre sorun yaşama sıklıklarının farklı olduğu tespit edilmiştir. 

Farkın 46-55 ve 55 yaş üzerin olan KOBİ’lerin Kredi çekme konusunda 45 yaş ve altındaki 

KOBİ’lere göre daha çok sorun yaşadığı görülmüştür(p=0,01). 

Tablo 8: Bilgi Düzeyleri Ve Sorun Yaşama Sıklıklarının Eğitim Düzeyine Göre İncelenmesi 

 

Katılımcıların Eğitim düzeyine göre bilgi düzeylerinin farklı olduğu tespit edilmiştir. Farkın 

ilköğretim ve lise düzeyinde eğitime sahip olan KOBİ’lerin Kredi çekme konusundaki 
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bilgilerinin lisans ve üzeri seviyede eğitme sahip olan KOBİ’lere göre daha az olduğu 

görülmüştür(p=0,01).  

Katılımcıların Eğitim düzeyine göre sorun yaşama sıklıklarının farklı olduğu tespit edilmiştir. 

Farkın ilköğretim ve lise düzeyinde eğitime sahip olan KOBİ’lerin Kredi çekme konusundaki 

sorun yaşama düzeylerinin lisans ve üzeri seviyede eğitme sahip olan KOBİ’lere göre yüksek 

düzeylerde olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir (p=0,01). 

Tablo 9: Bilgi Düzeyleri ve Sorun Yaşama Sıklıklarının Çalışan Sayısına Göre İncelenmesi 

 

Katılımcıların çalıştırdıkları kişi sayısına göre bilgi düzeylerinin farklı olduğu tespit edilmiştir. 

Farkın 10 kişiden az çalışanı olan KOBİ’lerin Kredi çekme konusundaki bilgilerinin çalışan 

sayısı 10-50 ve 51-250 olan KOBİ’lere göre daha düşük düzeylerde olmasından kaynaklandığı 

tespit edilmiştir (p=0,01). 

Katılımcıların çalıştırdıkları kişi sayısına göre sorun yaşama sıklıklarının farklı olduğu tespit 

edilmiştir. Farkın 10 kişiden az çalışanı olan KOBİ’lerin Kredi çekme konusundaki sorun 

yaşama düzeylerinin çalışan sayısı 10-50 ve 51-250 olan KOBİ’lere göre daha yüksek 

düzeylerde olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir (p=0,01). 

Tablo 10: Bilgi Düzeyleri ve Sorun Yaşama Sıklıklarının Net Satış Hasılatına Göre 

İncelenmesi 
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Katılımcıların işletmelerinin yıllık net satış hasılatına göre bilgi düzeylerinin farklı olduğu 

tespit edilmiştir. Farkın 3 Milyon TL altında hasılatı olan KOBİ’lerin Kredi çekme konusundaki 

bilgilerinin 3- 25 Milyon TL ve 26- 125 Milyon TL hasılatı olan KOBİ’lere göre daha düşük 

düzeylerde olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir (p=0,01). 

Katılımcıların işletmelerinin yıllık net satış hasılatı göre sorun yaşama düzeylerinin farklı 

olduğu tespit edilmiştir. Farkın 3 Milyon TL altında hasılatı olan KOBİ’lerin Kredi çekme 

konusundaki sorun yaşama sıklıklarının 3- 25 Milyon TL ve 26- 125 Milyon TL hasılatı olan 

KOBİ’lere göre daha yüksek düzeylerde olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir (p=0,01). 

Tablo 11: Bilgi Düzeyleri Ve Sorun Yaşama Sıklıklarının Yıllık Mali Bilanço Toplamına Göre 

İncelenmesi 

 

Katılımcıların işletmelerinin yıllık bilançolarına göre bilgi düzeylerinin farklı olduğu tespit 

edilmiştir. Farkın 3 Milyon TL altında bilançosu olan KOBİ’lerin Kredi çekme konusundaki 

bilgilerinin 3- 25 Milyon TL ve 26- 125 Milyon TL bilançosu olan KOBİ’lere göre daha düşük 

düzeylerde olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir (p=0,02). 

Katılımcıların işletmelerinin yıllık bilançolarına göre sorun yaşama düzeylerinin farklı olduğu 

tespit edilmiştir. Farkın 3 Milyon TL altında bilançosu olan KOBİ’lerin Kredi çekme 

konusundaki sorun yaşama seviyelerinin 3- 25 Milyon TL ve 26- 125 Milyon TL bilançosu 

olan KOBİ’lere göre daha yüksek düzeylerde olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir 

(p=0,01). 

Tablo 12: Bilgi Düzeyleri Ve Sorun Yaşama Sıklıklarının Kredi Kullanma Sıklığına Göre 

İncelenmesi 
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Katılımcıların bilgi düzeyleri ve sorun yaşama düzeyleri kredi kullanma sıklıklarına göre farklı 

olmadığı tespit edilmiştir(o=0,08, p=0,09), yılda 1 kez, 2 yılda 1 kez ve 2 yıldan uzun sürelerde 

kredi kullanım sıklığı olan katılımcıların bilgi düzeyleri ve sorun yaşama düzeylerinin benzer 

olduğu söylenebilir.  

Tablo 13: Sorun Yaşama Ve Bilgi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 

Katılımcıların Bilgi boyutu ile Sorun yaşama boyutu puanları arasında negatif yönde anlamlı 

ve güçlü düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (r=-0,63,p=0,01,p<0,05). Kobilerin kredi 

çekme konusunda bilgi düzeylerinin artış göstermesi kredi çekme konusunda sorun yaşama 

düzeylerini düşürdüğü söylenebilir. Bunun tam tersi olarak ta kredi çekme konusunda sıkça 

sorun yaşayan Kobilerin kredi çekme konusundaki bilgilerinin düşük olduğu söylenebilir.  

6.4. Bilgi Düzeyi İfadelerinin Değerlendirilmesi 

Çalışmada KOBİ’lerin en yüksek bilgi düzeylerinin “Bankaların son yıllarda KOBİ 

işletmelerine karşı tutumlarını değiştirmesi ile beraber banka kredileri, en çok tercih edilen 

finansman kaynağı olmuştur” ifadesine olduğu tespit edilmiştir.  Bu ifade dışında ilk beş için 

sıralama yapıldığında;   

“Bankalar KOBİ’ler için nakit akışında yaşanabilecek beklenmedik durumlara özgü taksitli 

ticari kredi vermektedirler.”,  

“Bankaların çeşitli alternatif kredi yöntemlerinden KOBİ firmaları kendilerine uygun olanları 

tercih ederek orta vadeli büyüme planlarını hayata geçirmektedirler.”, 

 “Bankalar nakit akışında yaşanabilecek beklenmedik durumlara çözüm arayan, kısa vadeli 

kaynak arayışında olan KOBİ'ler için hesabında para olmadığı anlarda devreye giren ve 

firmanın ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayan kredili ticari hesap imkânı sunarlar.”, 

“KOBİ’lerin sahip/yöneticileri arasında eğitim seviyesi farklılıkları iletişimi 

güçleştirmektedir.”, 

KOBİ kredilerinin sağlandığı bankanın krediye ilişkin koşulları her zaman doğru 

anlaşılamadığı için beklenenden fazla zaman kaybına yol açmaktadır.” İfadeleri yer almaktadır. 
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Tablo 14: Bilgi Düzeyi İfadelerinin Değerlendirilmesi 
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Kobilerin en düşük bilgi düzeyleri sıralandığında; 

 “KOBİ Finansmanında dünyanın en önemli kuruluşlarından biri olan Fransız Kalkınma 

Ajansı’nın (AFD) bankalara sağladığı uzun vadeli krediyle, KOBİ’ler 5 yıla varan vadelerde 

finanse edilebilir.” 

 “KOBİ’lere yönelik hazırlanan kredilerin işleyişleri bankaların diğer kredi ürünlerine göre 

daha kolaydır. “, 

 “Bankalar ihracat yapan KOBİ’ler için genel olarak ihracata hazırlık amacıyla ürün ve kaynak 

bazındaki bazı istisnai durumlar dışında, azami 18 ay vadeli olarak döviz kredileri 

kullandırmaktadır”, 

Kredi talep eden KOBİ’nin sahip/yöneticileri bankayı işletmenin durumuna ilişkin doğru bir 

biçimde bilgilendirir.”  konularında olduğu söylenebilir.  

6.5. KOBİ’lerin Sorun yaşama düzeylerinin incelenmesi 

KOBİ’lerin en çok sorun yaşadığı konular sırası ile; 

 “Kredinin türü kadar krediyi ödeme şekilleri de KOBİ’lerin kredi alımı sırasında dikkat etmesi 

gereken önemli bir konudur.”, 
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  “Banka kredilerinin yeterince kullandırılmamasının nedeni bankaların kredi arzının az olması 

ve KOBİ’lerin kredi koşullarını karşılamakta yetersiz kalma endişesine bağlı olarak talep 

eksikliğinden kaynaklanmaktadır.”, 

 “KOBİ’lerde analize elverişli finansal tablolarının yetersiz olması nedeniyle banka kredi 

taleplerinde teminatın önemi diğer işletmelere kıyasla çok daha fazladır.”, 

 “KOBİ’ler de banka kredilerinin tanıtımı için internet kullanımı yeteli değildir ve diğer iletişim 

araçlarından da yeterince yararlanılmamaktadır.”, 

 “KOBİ’ler kendi büyüme planlarına katkı sağlayacak olan kredi türünü seçmeleri 

gerekmektedir.” ifadeleridir. 

Tablo 15: KOBİ’lerin Sorun yaşama düzeylerinin incelenmesi 
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“KOBİ’lerden istenen kredi evraklarının zamanında teslim edilmemesi kredi sürecinin 

uzamasına neden olmaktadır.” ifadesi KOBİ’lerin en az sorun yaşadığı ifade olarak tespit 

edilmiştir. 

KOBİ’lerin en az sorun yaşadığı 5 ifade; 

”KOBİ’ler bankanın istediği kredi evraklarının çok olmasından rahatsızdır.”, 

 “KOBİ sahip/yöneticisi finansal okuryazardır.”, 

 “KOBİ’ler kullanacakları kredi karşılığında teminat vermekten kaçınmazlar.”, 

 “KOBİ’lerin mali verileri güçlü ise kredi taleplerinde KOBİ’lerden teminat istenmemelidir.” 

olarak görülmektedir.  

7. Sonuç ve Öneriler 

KOBİ’ler bankacılık sisteminde yaşanan gelişmelerle doğru orantılı olarak KOBİ´lere yönelik 

kredi bilgi sistemlerinin artırılması, KOBİ finansmanı alanında uygulanan kamu politika ve 

desteklerinin yeterli ve etkin olmasının sağlanması KOBİ’lerin kredilendirilmesi aşamasında 

önemli adımlar olacaktır.  Son yıllarda bankaların, KOBİ kredilerine yönelmek suretiyle 

faaliyet ve gelir hacimlerini artırmayı amaçlamaları analizde, KOBİ’lerin “Bankaların son 

yıllarda KOBİ işletmelerine karşı tutumlarını değiştirmesi ile beraber banka kredileri, en çok 

tercih edilen finansman kaynağı olmuştur.” ifadesine katıldıkları tespit edilmiştir. Bu bağlamda 

bankaların KOBİ’lere daha kolay erişim sağlamaların da KOBİ´lerle ilişkilerini geliştirmek ve 

çalışma alanlarına yakın şubeler açmak suretiyle daha iyi hizmet verebilirler. KOBİ’lerin 

kendilerine yönelik düzenlenen krediler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları tespit 

edilmiştir. Bunun için bankaların potansiyel KOBİ müşterilerinin kalsifikasyona tabi tutmaları 
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ve özel birimler oluşturarak,  KOBİ bankacılığı konusunda eğitimli personel aracılığı ile 

KOBİ’lerle iletişimin sağlanmasına yönelik adımlar atması gereklidir.  Bankaların kredi 

maliyetlerini azaltmak için bilgi teknolojilerinden faydalanması, kredinin geri ödenmesine 

yönelik kolaylıklar ve kredilendirme sürecini hızlandırması KOBİ’lerin endişelerini 

azaltabilecek kredi talep oranlarını yükseltmede etkili olacaktır. KOBİ’lerin en önemli 

sorunlarından biri de kredinin türü kadar krediyi ödeme şekilleri de KOBİ’lerin kredi alımı 

sırasında dikkat etmesi gereken önemli bir konudur. Bankaların finansman desteği yanı sıra 

danışmanlık hizmetleri sağlaması gereklidir. Bir başak yaşanan sorun kredi yoluyla finansman 

sürecinde KOBİ’lerin analize elverişli finansal tablo eksikliklerinden dolayı da en çok teminat 

sorunuyla karşılaşmakta ve kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamak için başvurdukları 

bankaların, kredinin verilebilmesi için istediği ipoteği veya kefaleti karşılayamamalarıdır. 

Bunun için teminat yetersizliği nedeniyle kredi ve destek olanaklarından yeterince 

yararlanamayan KOBİ’lerin ‘müteselsil kefili’ olmak suretiyle, bu kuruluşların krediye 

erişimlerini sağlayan Kredi Garanti Fon’unun işlerliğinin artırılması yönünde adımlar 

hızlandırılmalıdır. Tüm bu gelişmeler neticesinde KOBİ kredilerinde önemli artışlar yaşanması 

olasıdır. 
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Türkiye’deki Katılım Bankaları ve Mevduat Bankalarının (2010 -

2017) Dönemi Finansal Performans Farklılıklarının Kruskal 

Wallis Testi ve All-Pairwise Karşılaştırma Yöntemi ile 

Karşılaştırılması 
 

Nuray İslatince1 

 
Özet 

Bankacılık sektörü ekonomik büyümenin belirleyici unsurlarından biridir. Türk Bankacılık sektöründe mevduat 

bankaları ile katılım bankalarının faaliyet ilkeleri birbirinden farklıdır. Katılım bankaları kar/zarar ortaklığı, 

mevduat bankaları faiz prensibiyle çalışmaktadır. Türk bankacılık sektörü içinde mevduat bankacılığının yeri, 

önemi, büyüklüğü ve etkinliği literatürde pek çok çalışma ile ortaya konmuştur. Müslüman ülkelerde dini 

hassasiyetleri nedeniyle yurtiçi tasarruflarını mevduat bankaları aracılığıyla mali sisteme aktaramayan fon 

sahiplerinin oldukça önemli miktarlarda tasarrufları söz konusudur. Bu tasarrufların yastık altından çıkarılarak 

ülke ekonomisine kazandırılabilmesi için katılım bankaları sektöre dâhil olmuştur.  Bu çalışmada 2010 -2017 

dönemi finansal göstergeler temel alınmıştır ve katılım bankaları ile mevduat bankalarının performansları 

karşılaştırılarak, sektör içindeki gelişimleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.  Bu amaçla, çalışmaya temel 

oluşturacak finansal performans kriterleri tespit edilmiş ve verilerin analizinde; Tanımlayıcı istatistikler ortalama, 

standart sapma değerleri ile sunulmuştur. Banka türüne göre ölçüm puanlarının farklılıklarının incelenmesi Mann 

– Whitney U Testi uygulanmıştır. Ölçümlerin yıllara ve bankalara göre farklılığının incelenmesi Kruskal Wallis 

testi ve farklı olan gruplarına tespiti için All-Pairwise karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Mevduat bankaları, katılım bankaları, performans, aktif kalitesi, karlılık, sermaye yeterliliği. 

Mann-Whitney U testi, Kruskal testi, all-pairwise karşılaştırma metodu 
 

JEL Sınıflandırması: G21, G24 
 

Comparison of Financial Performance Differences of 

Participation Banks and Deposit Banks (2010 -2017) Period in 

Turkey with the Kruskal-Wallis Test and the All-Pairwise 

Comparison Method  
 

Abstract 

The banking sector is one of the determining factors of economic growth. The operating principles of deposit 

banks and participation banks are different in the Turkish banking sector. Participation banks are profit / loss 

partnership, deposit banks are working with interest principle. The place, the importance, the size and the 

effectiveness of the deposit banking within the Turkish banking sector are revealed in the literature with many 

studies. In Muslim countries, fund owners who can not transfer their domestic savings through the deposit banks 

to the financial system due to their religious sensitivities, can save a considerable amount of money. Participation 

banks have been included in the sector so that these savings can be taken out of the pillow and brought to the 

economy of the country. In this study, the financial indicators of 2010 -2017 period were taken as basis and the 

performances of participation banks and deposit banks were compared and the developments within the sector 

were tried to be revealed. For this purpose, financial performance criteria that will form the basis of the study were 

determined and in the analysis of the data, Descriptive statistics are presented with mean, standard deviation. Mann 

- Whitney U Test was applied to examine the differences of measurement points according to bank type. The 

Kruskal Wallis test was used to examine the variance of the measurements according to the years and the bank, 

and the All-Pairwise comparison method was used to identify the different groups. 
 

Keywords: Deposit banks, participation banks, performance, active quality, profitability, capital adequacy, Mann-

Whitney test, Kruskal test, all-pairwise comparison method 
 

JEL Classification: G21, G24 
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1. Giriş 

Bankacılık sektörü mali sistem içinde özel ya da tüzel kişilerin ya da kamunun ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek önemli piyasa katılımcılarıdır. Türk bankacılık sektöründe mevduat 

bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ve 2005 yılından itibaren hızla gelişim gösteren 

katılım bankaları yer almaktadır.  Türk bankacılık sektörü global mali sistem içinde hak ettikleri 

yeri korumak ve rekabet edebilmek açısından gelişen teknolojilere uyum sağlayarak, inovatif 

ürün ve araçlar geliştirerek yalnızca iç piyasaya değil yurtdışına da önemli hizmetler ihraç eder 

konumuna gelmiştir. Ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasi ve hukuksal düzenlemeleri bankacılık 

sektörünün sağlam bir yapıya kavuşturulabilmesi ve gelişmesinin süreklilik kazanabilmesi 

açısından destekleyici adımları içerir. Sektörde faaliyet gösteren mevduat bankaları tasarruf 

fazlası olan yatırımcılardan bu fonları mevduat olarak toplamakta ve kredi olarak sisteme 

yeniden kazandırmaktadır. Ancak, geleneksel bankalar dini inançları gereği faiz konusunda 

hassasiyeti olan büyük bir çoğunluğun elindeki tasarrufların değerlendirilmesi noktasında 

yetersiz kalmaktadır. Bunun için 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile sektördeki kuruluşların 

unvanı "Özel Finans Kurumu" yerine "Katılım Bankası" şeklinde değiştirilmiştir.2 Böylece 

sistemdeki tasarruf açığının lehte bir duruma dönüşmesi sağlanmıştır. Kısa sürede faaliyetlerine 

ilişkin bilginin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla geleneksel yöntemlerin yanı sıra 

teknolojik yeniliklerin de kullanılması katılım bankacılığının günümüzdeki etkin varlığına 

kavuşmasında önemli rol oynamıştır. Ancak daha da önemli olan katılım bankacılığının temel 

felsefesine en uygun olan katılıma ve ortaklığa dayalı kaynak toplama yöntemlerinin 

geliştirilmesi yönünde stratejilerin ortaya konulmasına yönelik çalışmalardır.3  Öncelikle fon 

kaynak ürün çeşitliliğini artırmak, yastık altında ya da diğer yatırım araçlarında değerlendirilen 

tasarrufların faizsiz finansal ürünlere yönlendirilmesinde ciddi ölçüde etkili olmuştur. 

Dünya’da bankacılık sektörünün ekonomik kalkınmanın ihtiyaç duyduğu finansman 

kaynaklarına ulaşmada ve oranlı olarak bölünmesinde katılım bankaları ve mevduat 

bankalarının çalışma ilkeleri ve faaliyetleri farklıdır. Bu nedenle çalışmanın amacı, 2010-2017 

dönemi baz alınarak öncelikle katılım bankalarının yıllar itibariyle ve ayrı ayrı katılım 

bankalarının belirlenen göstergelerinde farklılıkları araştırmak ve aynı dönem içinde seçilmiş 

mevduat bankalarının göstergelerinin değişimlerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. 

Çalışmanın ilk aşamasında banka performansına etki eden finansal göstergeler tespit edilmiştir. 

Bunun için Türkiye Bankalar Birliği’nin düzenli olarak yayınladığı veriler içinden seçilmiş 

rasyolar esas alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde katılım bankacılığı tanımlanmış, katılım 

bankalarının gelişimi, amaçları ve ekonomilere sağladığı yararlar ile katılım bankalarına 

gereksinim duyulmasının nedenleri açıklanmıştır. İkinci bölümde çalışmanın amacı ve 

metodolojiye ilişkin bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde bulgular tablolar yardımıyla 

açıklanmıştır. Son bölümde sonuca yer verilmiştir.  

2. Katılım Bankacılığı 

Türkiye Katılım Bankaları Birliği; Katılım bankacılığını, «Faizsizlik prensiplerine göre çalışan, 

bu prensiplere uygun her türlü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, kar ve zarara katılma 

esasına göre fon toplayıp, ticaret, ortaklık ve finansal kiralama yöntemleriyle fon kullandıran 

bir bankacılık modelidir.»4 olarak tanımlamıştır. Bu bankalar İslami finans sistemi içinde yer 

alan ancak faizsiz bankacılık yapan kuruluşlardır. 

Katılım bankaları topladıkları tasarrufları, faizsiz finansman ilkeleri gereği ticaret ve sanayide 

değerlendirir ve kâr/zarar durumunu tasarruf sahipleriyle paylaşırlar.  Fonlar TL, USD ve EUR 

olarak vadeli hesaplarda toplanır. Topladığı fonların değerlendirilmesi sonucunda oluşan kârın 

                                                 
2 http://www.tkbb.org.tr/tarihce  
3 21-23 Aralık 2013/Ankara Katlım Bankacılığı ve Faizsiz Finans Çalış tayı, www.bddk.org.tr 
4 TKBB, http://www.tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/KATILIM_BANKACILIGI-NEDIR-NASIL-

CALISIR.pdf 
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paylaşılması açısından mevduat bankalarından farklılık gösteren katılım bankaları, diğer bütün 

bankacılık hizmetlerini faiz içermemek koşuluyla yerine getirmektedirler. Özel cari hesaplar, 

akreditif açılması, çek karnesi verilmesi, çek ve senetlerin tahsile alınması, teminat mektubu 

verme, döviz alım satım işlemleri, kredi kartları ve fatura tahsilatları vb. 

Katılım bankalarının varlık nedeni ve Altın Kuralı “Faizsizlik Prensibi”dir. “Faizsizlik 

Prensibi”nin özü de; 

a) Fon toplarken kar ve zarara katılma esasına göre fon kabul etmek ve müşteriye “sabit bir 

getiri” taahhüt etmemek, 

b) Fon kullandırırken nakit kredi vermeyip, “müşterinin ihtiyaç duyduğu malı satıcıdan peşin 

alıp kendisine vadeli satmak, kiralamak veya iş sahibiyle proje bazında ortaklık oluşturmak” 

tır5 

 
2.1.  Amaçları 

Dünyanın belirli bölgelerinde olduğu gibi Türkiye’de de tasarruf fazlası olan bireyler, inançları 

yüzünden faiz gelirinden çekinmektedir. Bu nedenle mevduat bankalarına tasarruflarını 

götürmemektedirler.  Atıl kalan bu fon miktarları kadar hem iktisadi hem de fon sahipleri 

açısından ciddi bir kayıplar oluşmaktadır. İşte bu sebepten katılım bankaları, sektörde yeni aracı 

kurumlar olarak, faiz hassasiyeti nedeniyle mevduat bankalarına yatırılmayan yastık altı 

tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve bu fonların güvenli olarak saklanması ve aynı 

zamanda gelir getirecek tasarruflara dönüştürülmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. 

İlave olarak bu bankalar orta ve uzun vadeli yatırımların finansmanı yoluyla kalkınma hızı 

açısından olumlu katkılar sağlamaktadırlar. Katılım bankalarının kurulması esnasında, 

dünyadaki uygulamalara bakılarak, uzmanlardan oluşan kişilerden oluşan kurullardan görüş 

alınmış ve toplanan fonların nasıl getiri sağlayacağına yönelik bazı metotlar ortaya konmuştur. 

Ortak görüş, bu metotların sağladığı kazancın ticari kazanç özelliği taşıdığı ve faiz geliri ile 

farklılık göstermesidir. 

                                                 
5 TKBB, http://www.tkbb.org.tr  
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2.2. Gelişimi 

Dünya’da 20. yüzyılın başlarından beri İslami bankacılık sektörü hızla gelişmiştir. Küresel 

finans piyasasında en hızlı büyüyen segment olarak tespit edilmiştir.6 Katılım Bankaları 

özellikle 60’lı yılların sonunda Müslüman nüfusun yoğun olduğu körfez bölgelerinde “faizsiz 

bankacılık” olarak önemli bir gelişme göstermiştir. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, 

katılım bankacılığı ekonomik çeşitlenme fırsatlarından yararlanmak isteyen işletmeler için 

önemli bir destek olarak ortaya çıktı. Kalkınma bankacılığı, son birkaç yıldır finans sektörünün 

dikkat çeken büyüme hikâyelerinden biri olmuştur. Faizsiz bankacılık, hem ürün çeşitliliğini 

hem de iş desteği açısından yenilikleri teşvik etmektedir. Katılım bankaları mevduat 

bankalarından farklı olarak yalnızca eski moda kredi veren rolünü üstlenmektense, müşterileri 

için gerçek finansal ortaklar olarak işlev görmeyi amaçlamaktadır. Klasik bankacılığın 

çabalarına rağmen, hala dini kuralların yorumlanmasına dair sıkıntılar bulunmaktadır. Neyse ki 

katılım bankalarının iş ortaklarına sunabileceği hizmet ürün çeşitliliği gelişmektedir. Mevduat 

bankaları fon toplayabilmek amacıyla belirli bir vadeye karşın faiz geliri teklif ederler ya da 

belirli vadelerle fon ihtiyacını karşılamak üzere kredi verirler. Ancak kredi ödemelerinde 

herhangi bir gecikmeye karşın faizi bir ceza olarak kullanabilirler. Oysaki kalkınma 

bankacılığının ilkeleri gereği müşterinin işinde yer almak ve kar ve zararı paylaşmaktır. İslami 

bankalar, sadece borç verenler olmaktan ziyade, iş dünyasında ortaklık rolünü daha çok 

oynarlar. 

2.3. Ekonomilere Sağladığı Katkılar 
Bazı unsurlar İslami bankacılığın büyümesini hızlandırmıştır. Özellikle klasik bankacılık 

hizmetlerini yaşam biçimleri ve inançları ile bağdaştıramayan, ancak Müslüman nüfusun yoğun 

olduğu ve zengin kaynaklara sahip ülkelerde katılım bankacılığı bir ihtiyaçtan çok zorunluluk 

olarak gündeme gelmiştir. Böylece gayri resmi yerli kurumlar aracılığıyla kendi öz sermaye 

paylaşımı ve finansman sistemlerini işleten kesim İslami bankacılık araçlarının genişlemesi 

sayesinde mali sisteme dâhil edilebilmiştir. Dünyadaki İslami bankacılığın karşı karşıya kaldığı 

asıl zorluk, her ülkenin şeriat düzenlemelerinin farklı olmasıdır.  İslami Finansal Kurumlar için 

Muhasebe ve Denetim Örgütü (AAOIFI) ve İslam Finansal Hizmetler Kurulu, son yıllarda çok 

aktif olmalarına rağmen, farklılıklar hala söz konusudur. Şeriat kurallarının bu farklı yorumları 

İslami bankacılığının hızla büyümesinin önündeki engeldir. Bu farklı yorumlar bir bakıma, 

farklı görüş ve taleplerin karşılanması açısından olumlu görünebilir, ancak genel olarak, birleşik 

bir yaklaşımın olmaması İslami bankalar arasındaki çatlaklara neden olmaktadır. Bu zorluğun 

üstesinden gelmek için, tüm İslami bankaların ve mali kuruluşların üzerinde anlaşılan bir dizi 

kural ve düzenlemeleri takip etmesi yararlı olabilir. Yine de atıl olan ancak büyük miktarlardaki 

tasarrufların sisteme kazandırılmasına aracılık eden İslami bankacılık gelişimi açısından hızlı 

bir ivme yakalamıştır. Faizsiz bankacılık yalnız bankacılık açısından değil aynı zamanda 

toplumsal talebe de cevap olarak ortaya çıkmışlardır. Bu bağlamda faizsiz bankacılığın 

ekonomilere ne tür katkılar sağladığı aşağıdaki gibidir; 

 Atıl tasarruflarının sisteme dahil edilmesi 

 Kayıtdışı ekonominin önlenmesi 

 Reel sektörün finanse edilmesi 

 İstihdamın artırılması 

 Rekabetin geliştirilmesi 

                                                 
6 World Finance, “ICSFS: Islamic banking must be standardised “ 9 May 2017, 

https://www.worldfinance.com/banking/icsfc-islamic-banking-must-be-standardised 
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 Yabancı sermaye transferi sağlanması 

 Maliyet düşürücü katkıları 

2.4. Türkiye’de Katılım Bankalarına Gereksinim Duyulmasının Nedenleri 

Türkiye İslami coğrafyayı oluşturan parçalardan birisidir. İslami bankacılığın Türkiye’deki ilk 

uygulamaları 1983 yılında kanuni açıdan altyapı hazırlıkları ile olmuştur.  Türkiye’nin ileriye 

doğru attığı adımlar sayesinde dışa açık bir ekonomi benimsenmiştir. Özellikle bankacılık 

sektörünün yurtiçinde olduğu kadar uluslararası piyasalarda da rekabet edebilmesinin kapılarını 

açacak yeni düzenlemelerin yapıldığı 1985 yılında Türkiye’nin gündemine katılım bankaları da 

dâhil olmuştur. Böylece ülkemizdeki katılım bankacılığının hızlı gelişimi pek çok açıdan katkı 

sağlamıştır. Bu katkılardan biri İslam ülkelerinin katılım bankaları aracılığı ile transfer 

edebileceği yabancı sermayeden yararlanmanın önünü açmasıdır. Bir diğeri dini inançları 

gereği faizi haram kabul eden ve bu nedenle tasarruflarını atıl tutan kesimin mali sisteme dahil 

edilmesini kolaylaştırmıştır. Ayrıca katılım bankacılığının çok yaygın ve etkin olduğu İslam 

ülkeleriyle daha iyi ekonomik ve siyasi ilişkiler geliştirmeyi mümkün kılmıştır. 

6. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının performanslarını 

belirlenen finansal oranlar ve diğer göstergeler ile yıllar itibariyle incelemek ve ayrı ayrı katılım 

bankalarının belirlenen göstergelerinde farklılıkları araştırmak ve ayrıca aynı dönem içinde 

katılım bankaları ile seçilmiş mevduat bankalarının göstergelerinin değişimlerini 

karşılaştırmaktır.  Çalışmada 2010-2017 döneminde faaliyet gösteren katılım bankaları ve 

Türkiye Bankalar Birliği’nin resmi sitesinde yayımladığı seçilmiş istatistikler yardımıyla 

belirlenen beş adet mevduat bankalarının finansal göstergeleri ve finansal büyüklükleri 

kullanılmıştır. Aşağıdaki Tablo.1 de çalışmaya esas teşkil eden bankacılık performans ölçütleri 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: Bankaların Performans Ölçütleri 

 

 

7. Metodoloji 

Verilerin analizinde; Tanımlayıcı istatistikler ortalama, standart sapma değerleri ile 

sunulmuştur. Banka türüne göre ölçüm puanlarının farklılıklarının incelenmesi için Mann-

Whitney U testi uygulanmıştır.  Ölçümlerin yıllara ve bankalara göre farklılığının incelenmesi 

için Kruskal Wallis testi ve farklı olan grupların tespiti için All-Pairwise karşılaştırma yöntemi 

Finansal Oranlar   

Aktif Kalitesi A1 Finansal Varlıklar/Toplam Aktifler 

A2 Toplam Krediler/Toplam Aktifler 

A3 Takipteki Krediler(Brüt)/ Toplam Krediler 

Kârlılık K1 Net Dönem Kar/(Zarar)/Toplam Aktifler 

 K2 Net Dönem Kar/(Zarar)/Özkaynaklar 

 K3 Vergi Öncesi Kar/Toplam Aktifler 

Sermaye Yeterlilik S1 Özkaynaklar/Toplam Aktifler 

 S2 Özkaynaklar/(Mevduat +Mevduat Dışı Kaynaklar) 

Büyüklükler 

Toplanan Fonlar  

Kullandırılan Fonlar 

Şube sayısı 

Personel sayısı 
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kullanılmıştır.   Değişkenlerin arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacı ile korelasyon analizi 

uygulanmıştır. Çalışmada 0,05'den küçük p değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul 

edilmiştir. Analizler SPSS 22.0 paket programı ile yapılmıştır. Çalışmada nominal değerlerin 

katılım ve mevduat bankalarına göre karşılaştırmalarını yapabilmek için 2010 yılına göre 

düzenlenmiş değişimleri baz alınmıştır. 2010 yılı 100 olacak şekilde (baz birim) 2011-2017 

yıllarındaki değişimleri (artış ve azalışları) hesaplanmış ve karşılaştırmalarda bu değişkenler 

kullanılmıştır.  Katılım banklarının ve yıllarına göre yapılan karşılaştırmalarda grup içi 

değerlerinin 10 altında olmasından dolayı(n<10) parametrik olmayan test yaklaşımları 

benimsenmiştir. Çalışmada Ziraat Katılım ve Vakıfbank Katılım bankalarının yıllar itibari ile 

olan karşılaştırmalarında sadece 2016-2017 dönmelerine ait veriler olduğu için grup içi 

sayısının 3 ve altında olmasından dolayı grup birleştirilmesi yapılıp tek bir grup altında (Ziraat 

ve Vakıfbank Katılım, n=4) analizleri yapılmıştır. 
 

 8. Bulgular ve Yorumlar 

Tablo 2: Katılım Baklanlarının Yıllar İtibari İle Kârlılık Göstergelerinin İncelenmesi 

Performans Yıl n X s.s. p 

K1 Net Dönem 

Kâr/(Zarar)/Toplam 

Aktifler 

2010 4 1,7% 0,1% 0,27 

2011 4 1,5% 0,2% 

2012 4 1,3% 0,3% 

2013 4 1,1% 0,3% 

2014 4 -0,7% 3,5% 

2015 3 1,0% 0,1% 

2016 5 1,0% 0,7% 

2017 5 1,0% 0,2% 

K2 Net Dönem 

Kâr/(Zarar)/Özkaynaklar 

2010 4 14,1% 1,4% 0,41 

2011 4 13,5% 2,5% 

2012 4 13,0% 3,4% 

2013 4 12,4% 3,7% 

2014 4 -2,7% 30,0% 

2015 3 12,7% 1,9% 

2016 5 7,5% 4,6% 

2017 5 11,5% 2,2% 

K3 Vergi Öncesi 

Kâr/Toplam Aktifler 

2010 4 0,002% 0,000% 0,32 

2011 4 0,002% 0,000% 

2012 4 0,001% 0,001% 
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2013 4 0,001% 0,000% 

2014 4 -0,001% 0,004% 

2015 3 0,001% 0,000% 

2016 5 0,001% 0,001% 

2017 5 0,001% 0,000% 

 

Tablo 2’ de kârlılık düzeyleri incelenen katılım bankalarının (K1) oranının 2010-2011-2012-

2013-2014-2015-2016 ve 2017 dönemlerine göre farklılıklar göstermediği tespit edilmiştir 

(p=0.27,p>0.05). 

Tablo.2. de kârlılık düzeyleri incelenen katılım bankalarının (K2) oranının 2010-2011-2012-

2013-2014-2015-2016 ve 2017 dönemlerine göre benzer olduğu tespit edilmiştir 

(p=0.41,p>0.05). 

Tablo.2. de kârlılık düzeyleri incelenen katılım bankalarının (K3) oranının 2010- 2017 

dönemleri arasında farklı olmadığı görülmüştür (p=0.32,p>0.05). 

Katılım bankalarının K1-K2-K3 kârlılık göstergelerinin 2010-2011-2012-2013-2014-2015-

2016 ve 2017 dönemlerine göre farklı olmadığı tespit edilmiştir(p<0.05). 

 

Tablo 3: Katılım Baklanlarının Yıllar İtibari İle Aktif Kalitesi Göstergelerinin İncelenmesi 

Performans Yıl n X s.s. p 

A1 Finansal 

Varlıklar/Toplam 

Aktifler 

2010 4 0,002% 0,003% 0,93 

2011 4 0,002% 0,002% 

2012 4 0,003% 0,001% 

2013 4 0,004% 0,002% 

2014 4 0,005% 0,002% 

2015 3 0,005% 0,001% 

2016 5 0,016% 0,021% 

2017 5 0,006% 0,003% 

A2 Toplam 

Krediler/Toplam 

Aktifler 

2010 4 73,9% 1,5% 0,62 

2011 4 73,0% 4,0% 

2012 4 71,3% 5,8% 

2013 4 70,1% 4,4% 

2014 4 66,7% 5,0% 

2015 3 67,4% 4,7% 

2016 5 122,5% 123,1% 
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2017 5 71,2% 6,5% 

A3 Takipteki 

Krediler(Brüt)/ 

Toplam Krediler 

2010 4 122,2% 176,3% 0,44 

2011 4 222,4% 396,0% 

2012 4 21,3% 18,3% 

2013 4 38,0% 25,1% 

2014 4 74,1% 91,2% 

2015 3 159,7% 249,5% 

2016 5 216,5% 440,0% 

2017 5 286,8% 595,5% 

 

Tablo.3. de aktif kalitesi incelenen katılım bankalarının (A1) oranının 2010-2011-2012-2013-

2014-2015-2016 ve 2017 dönemlerine göre farklılıklar göstermediği tespit edilmiştir 

(p=0.93,p>0.05). 

Tablo.3. de kârlılık düzeyleri incelenen katılım bankalarının (A2) oranının 2010-2011-2012-

2013-2014-2015-2016 ve 2017 dönemlerine göre benzer olduğu tespit edilmiştir 

(p=0.62,p>0.05). 

Tablo.3. de kârlılık düzeyleri incelenen katılım bankalarının (A3) oranının 2010- 2017 

dönemleri arasında farklı olmadığı görülmüştür (p=0.44,p>0.05). 

Katılım bankalarının A1-A2-A3 aktif kalitesi göstergelerinin 2010-2011-2012-2013-2014-

2015-2016 ve 2017 dönemlerine göre farklı olmadığı tespit edilmiştir(p<0.05). 
 

Tablo 4: Katılım Baklanlarının Yıllar İtibari İle Sermaye Yeterlilik Göstergelerinin 

İncelenmesi 

Performans Yıl n X s.s. p 

S1 Özkaynaklar/Toplam 

Aktifler 

2010 4 12,4% 1,5% 0,69 

2011 4 10,9% 1,5% 

2012 4 10,5% 1,4% 

2013 4 9,2% 0,6% 

2014 4 9,6% 2,0% 

2015 3 7,8% 0,6% 

2016 5 26,8% 40,9% 

2017 5 8,7% 1,4% 

S2 Özkaynaklar/(Mevduat 

+Mevduat Dışı Kaynaklar) 

2010 4 16,8% 2,1% 0,44 

2011 4 14,9% 1,2% 
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2012 4 14,7% 1,3% 

2013 4 13,1% 0,9% 

2014 4 14,6% 3,8% 

2015 3 11,6% 0,9% 

2016 5 15,9% 7,5% 

2017 5 12,2% 2,0% 

 

Tablo 4’de aktif kalitesi incelenen katılım bankalarının (S1) oranının 2010-2011-2012-2013-

2014-2015-2016 ve 2017 dönemlerine göre farklılıklar göstermediği tespit edilmiştir 

(p=0.69,p>0.05). 

Tablo.4. de kârlılık düzeyleri incelenen katılım bankalarının (S2) oranının 2010-2011-2012-

2013-2014-2015-2016 ve 2017 dönemlerine göre benzer olduğu tespit edilmiştir 

(p=0.44,p>0.05). 

Katılım bankalarının S1-S2 sermaye yeterlilik göstergelerinin 2010-2011-2012-2013-2014-

2015-2016 ve 2017 dönemlerine göre farklı olmadığı tespit edilmiştir(p<0.05). 
 

Tablo 5: Katılım Baklanlarının Karlılık Göstergelerinin İncelenmesi 

Gösterge Banka n X s.s. p fark 

K1 Net Dönem 

Kâr/(Zarar)/Toplam 

Aktifler 

Albaraka Türk 

(1) 

8 1,2% 0,4% 0,24 
 

Kuveyt Türk (2) 8 1,2% 0,2% 

Türkiye Finans 

(3) 

8 1,3% 0,4% 

Bank Asya (4) 5 -0,3% 3,2% 

Ziraat Ve Vakıf 

Katılım (5) 

4 1,2% 0,7% 

K2 Net Dönem 

Kâr/(Zarar)/Özkaynaklar 

Albaraka Türk 

(1) 

8 13,9% 2,8% 0,01* 4<1,2,3,5 

Kuveyt Türk (2) 8 13,5% 0,9% 

Türkiye Finans 

(3) 

8 11,7% 2,4% 

Bank Asya (4) 5 -1,8% 25,8% 

Ziraat Ve Vakıf 

Katılım (5) 

4 7,5% 5,2% 

K3 Vergi Öncesi 

Kâr/Toplam Aktifler 

Albaraka Türk 

(1) 

8 0,0015% 0,0005% 0,08 
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Kuveyt Türk (2) 8 0,0015% 0,0003% 

Türkiye Finans 

(3) 

8 0,0016% 0,0006% 

Bank Asya (4) 5 -0,0003% 0,0033% 

Ziraat Ve Vakıf 

Katılım (5) 

4 0,0016% 0,0011% 

 

Tablo 5’de K1 Net Dönem Kâr/(Zarar)/Toplam Aktifler göstergesi için bankalara göre 

farklılıklar olmadığı tespit edilmiştir. Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Bank Asya, 

Ziraat ve Vakıf Katılım bankalarının Net Dönem Kâr/(Zarar)/Toplam Aktifler oranının 2010-

2017 dönemlerinde farklı olmadığı tespit edilmiştir(p=0.24,p>0.05). 

K2 Net Dönem Kâr/(Zarar)/Özkaynaklar göstergesi için bankalara göre istatistiksel olarak 

farklı olduğu tespit edilmiştir.  Farkın Bank Asya’nın Net Dönem Kâr/(Zarar)/Özkaynaklar 

oranlarının Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Bank Asya, Ziraat ve Vakıf Katılım 

bankalarına göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir (p=0.01,p<0.05). 

K3 Vergi Öncesi Kâr/Toplam Aktifler göstergesi için bankalara göre farklılıklar olmadığı tespit 

edilmiştir. Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Bank Asya, Ziraat ve Vakıf Katılım 

bankalarının K3 Vergi Öncesi Kâr/Toplam Aktifler oranının 2010-2017 dönemlerinde farklı 

olmadığı tespit edilmiştir(p=0.08,p>0.05). 
 

Tablo 6:  Katılım Baklanlarının Aktif Kalitesi Göstergelerinin İncelenmesi 

Gösterge Banka n X s.s. p fark 

A1 Finansal 

Varlıklar/Toplam 

Aktifler 

Albaraka Türk (1) 8 0,0023% 0,0015% 0,07 
 

Kuveyt Türk (2) 8 0,0044% 0,0031% 

Türkiye Finans (3) 8 0,0062% 0,0019% 

Bank Asya (4) 5 0,0041% 0,0011% 

Ziraat Ve Vakıf 

Katılım (5) 

4 0,0168% 0,0241% 

A2 Toplam 

Krediler/Toplam 

Aktifler 

Albaraka Türk (1) 8 69,8% 3,1% 0,06 
 

Kuveyt Türk (2) 8 65,3% 3,7% 

Türkiye Finans (3) 8 72,0% 3,1% 

Bank Asya (4) 5 72,7% 5,8% 

Ziraat Ve Vakıf 

Katılım (5) 

4 142,5% 133,5% 

Albaraka Türk (1) 8 36,8% 15,5% 0,01* 3,4>1,2,5 

Kuveyt Türk (2) 8 11,9% 2,8% 
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A3 Takipteki 

Krediler(Brüt)/ 

Toplam Krediler 

Türkiye Finans (3) 8 376,8% 521,8% 

Bank Asya (4) 5 295,4% 326,4% 

Ziraat ve Vakıf 

Katılım (5) 

4 6,6% 6,2% 

 

Tablo 6’da A1 Finansal Varlıklar/Toplam Aktifler göstergesi için bankalara göre farklılıklar 

olmadığı tespit edilmiştir. Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Bank Asya, Ziraat Ve 

Vakıf Katılım bankalarının Finansal Varlıklar/Toplam Aktifler oranının 2010-2017 

dönemlerinde farklı olmadığı tespit edilmiştir(p=0.07,p>0.05). 

A2 Toplam Krediler/Toplam Aktifler göstergesi için bankalara göre farklılıklar olmadığı tespit 

edilmiştir. Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Bank Asya, Ziraat ve Vakıf Katılım 

bankalarının Toplam Krediler/Toplam Aktifler oranının 2010-2017 dönemlerinde farklı 

olmadığı tespit edilmiştir(p=0.06,p>0.05). 

A3 Takipteki Krediler(Brüt)/ Toplam Krediler göstergesi için bankalara göre istatistiksel olarak 

farklı olduğu tespit edilmiştir.  Farkın Bank Asya ve Türkiye Finans Bankasının Takipteki 

Krediler(Brüt)/ Toplam Krediler oranlarının Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Bank Asya, Ziraat 

ve Vakıf Katılım bankalarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p=0.01,p<0.05). 

 

Tablo 7: Katılım Baklanlarının Sermaye Yeterlilik Göstergelerinin İncelenmesi 

Gösterge Banka n X s.s. p 

S1 Özkaynaklar/Toplam 

Aktifler 

Albaraka Türk 8 8,4% 1,4% 0,10 

Kuveyt Türk 8 9,2% 1,6% 

Türkiye Finans 8 10,6% 1,7% 

Bank Asya 5 11,7% 1,7% 

Ziraat ve Vakıf 

Katılım 

4 31,9% 45,4% 

S2 Özkaynaklar/(Mevduat 

+Mevduat Dışı Kaynaklar) 

Albaraka Türk 8 11,9% 1,6% 0,16 

Kuveyt Türk 8 14,0% 1,8% 

Türkiye Finans 8 14,7% 2,1% 

Bank Asya 5 16,2% 3,0% 

Ziraat ve Vakıf 

Katılım 

4 16,5% 8,5% 

 

Tablo 7’de S1 Özkaynaklar/Toplam Aktifler göstergesi için bankalara göre farklılıklar olmadığı 

tespit edilmiştir. Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Bank Asya, Ziraat ve Vakıf 

Katılım banklarının Finansal Özkaynaklar/Toplam Aktifler oranının 2010-2017 dönemlerinde 

farklı olmadığı tespit edilmiştir(p=0.10,p>0.05). 
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S2 Özkaynaklar/(Mevduat +Mevduat Dışı Kaynaklar)göstergesi için bankalara göre farklılıklar 

olmadığı tespit edilmiştir. Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Bank Asya, Ziraat Ve 

Vakıf Katılım bankalarının Özkaynaklar/(Mevduat +Mevduat Dışı Kaynaklar) oranının 2010-

2017 dönemlerinde farklı olmadığı tespit edilmiştir(p=0.16,p>0.05). 

Çalışmada Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Bank Asya, Ziraat ve Vakıf Katılım 

bankalarının 2010-2017 dönemlerinde aktif değişimlerinin farklı olduğu tespit edilmiştir. 

Farkın 2010-2011-2012 döneminin 2013-2014 dönemine göre daha düşük, 2010-2014 

döneminin ise 2015-2017 dönemlerine göre daha düşük olduğu görülmüştür (p=0.03,p<0.05).  

Çalışmada Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Bank Asya, Ziraat ve Vakıf Katılım 

bankalarının 2010-2017 dönemlerinde özkaynak değişimlerinin farklı olduğu farkın 2010-2014 

döneminin 2015-2017 dönemlerine göre daha düşük olduğu görülmüştür (p=0.01,p<0.05).  

Çalışmada Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Bank Asya, Ziraat ve Vakıf Katılım 

bankalarının 2010-2017 dönemlerinde toplanan fon değişimlerinin farklı olmadığı görülmüştür 

(p=0.86,p>0.05).  

Çalışmada Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Bank Asya, Ziraat ve Vakıf Katılım 

bankalarının 2010-2017 dönemlerinde kullandırılan fon değişimlerinin farklı olduğu farkın 

2010-2011-2012 döneminin 2013-2017 dönemlerine göre daha düşük olduğu görülmüştür 

(p=0.01,p<0.05). 
 

Tablo 8: Katılım Bankalarının Aktif, Sermaye, Toplanan ve Kullandırılan Fon, Şube ve 

Personel Sayısı Değişimlerinin İncelenmesi 

Kaynaklar Yıllar n X s.s. p İkili 

Karşılaştırma 

Aktif Toplam 

Değişim % 

2010 (1) 4 100,00 0,00 0,03* 1,2,3<4,5<6,7,8 

2011 (2) 4 130,50 15,46 

2012 (3) 4 163,25 22,19 

2013 (4) 4 224,25 33,34 

2014 (5) 4 257,75 113,49 

2015 (6) 3 381,67 43,82 

2016 (7) 5 290,40 180,96 

2017 (8) 5 331,20 197,92 

Özkaynaklar 

Değişim % 

2010 (1) 4 100,00 0,00 0,01* 1,2,3,4,5<6,7,8 

2011 (2) 4 114,25 3,30 

2012 (3) 4 137,25 12,87 

2013 (4) 4 166,75 25,33 

2014 (5) 4 190,75 69,66 

2015 (6) 3 247,33 23,50 

2016 (7) 5 207,80 100,28 
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2017 (8) 5 251,00 95,07 

Toplanan 

Fon Değişim 

% 

2010 (1) 4 100,00 0,00 0,86 
 

2011 (2) 4 373,50 505,76 

2012 (3) 4 452,25 606,07 

2013 (4) 4 595,50 805,47 

2014 (5) 4 724,50 1038,51 

2015 (6) 3 1106,00 1330,03 

2016 (7) 5 695,20 1023,85 

2017 (8) 5 808,20 1022,63 

Kullandırılan 

Fon Değişim 

% 

2010 (1) 4 100,00 0,00 0,01* 1,2,3<4,5,6,7,8 

2011 (2) 4 128,75 14,31 

2012 (3) 4 156,50 12,40 

2013 (4) 4 212,25 25,36 

2014 (5) 4 236,00 107,54 

2015 (6) 3 349,33 38,81 

2016 (7) 5 263,20 152,89 

2017 (8) 5 358,20 124,18 

Net Kâr 

Değişim % 

2010 (1) 4 100,00 0,00 0,03* 5<1,2,3,4,7<6,8 

2011 (2) 4 109,50 18,08 

2012 (3) 4 127,75 37,38 

2013 (4) 4 149,25 54,78 

2014 (5) 4 67,50 255,27 

2015 (6) 3 222,33 58,05 

2016 (7) 5 169,00 98,86 

2017 (8) 5 405,00 233,36 

Personel 

Sayısı 

Değişim % 

2010 (1) 4 100,00 0,00 0,26 
 

2011 (2) 4 110,75 9,60 

2012 (3) 4 122,50 13,48 

2013 (4) 4 135,00 21,60 

2014 (5) 4 136,50 45,18 
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2015 (6) 3 161,33 36,20 

2016 (7) 5 137,80 44,78 

2017 (8) 5 146,20 42,33 

*Analizler 2010 Yılı Baz Yıl Olarak Belirlenerek  

Çalışmada Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Bank Asya, Ziraat ve Vakıf Katılım 

bankalarının 2010-2017 dönemlerinde kullanılan Net Kâr değişimlerinin farklı olduğu farkın 

2014 döneminin 2010-2011-2012-2013-2016 dönemlerine göre daha düşük olduğu 

görülmüştür. Ayrıca 2010-2011-2012-2013-2016 dönemlerinin de 2015-2017 dönemlerine 

göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir  (p=0.03,p<0.05).  

Çalışmada Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Bank Asya, Ziraat ve Vakıf Katılım 

bankalarının 2010-2017 dönemlerinde toplam personel sayısı değişimlerinin farklı olmadığı 

görülmüştür (p=0.26,p>0.05). 
 

Tablo 9: Katılım ve Mevduat Bankalarının Göstergelerinin Değişim Yüzdelerinin 

Karşılaştırılması 

Gösterge Banka n X s.s p 

K1 Net Dönem 

Kâr/(Zarar)/Toplam 

Aktifler 

Katılım 33 0,01 0,01 0,01* 

Mevduat 40 1,88 0,46 

K2 Net Dönem 

Kâr/(Zarar)/Özkaynaklar 

Katılım 33 0,10 0,11 0,01* 

Mevduat 40 16,73 4,64 

K3 Vergi Öncesi 

Kâr/Toplam Aktifler 

Katılım 33 0,01 0,00 0,01* 

Mevduat 40 2,22 0,50 

A1 Finansal 

Varlıklar/Toplam Aktifler 

Katılım 33 0,01 0,00 0,01* 

Mevduat 40 24,21 8,70 

A2 Toplam 

Krediler/Toplam Aktifler 

Katılım 33 0,79 0,48 0,01* 

Mevduat 40 59,36 7,12 

A3 Takipteki 

Krediler(Brüt)/ Toplam 

Krediler 

Katılım 33 1,49 3,16 0,09 

Mevduat 40 2,35 0,68 

S1 Özkaynaklar/Toplam 

Aktifler 

Katılım 33 0,12 0,16 0,01* 

Mevduat 40 11,41 1,56 

S2 Özkaynaklar/(Mevduat 

+Mevduat Dışı Kaynaklar) 

Katılım 33 0,14 0,04 0,01* 

Mevduat 40 13,64 2,26 

 

Tablo 9’da Net Dönem Kâr/(Zarar)/Toplam Aktifler (K1) oranın banka türüne göre farklı 

olduğu ve farkın mevduat bankalarının Net Dönem Kâr/(Zarar)/Toplam Aktifler oranlarının 
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katılım bankalarına göre daha yüksek düzeyde olmasından kaynaklandığı tespit 

edilmiştir(p=0,01). 

Net Dönem Kâr/(Zarar)/Özkaynaklar (K2) oranın banka türüne göre farklı olduğu ve farkın 

mevduat bankalarının Net Dönem Kâr/(Zarar)/Özkaynaklar oranlarının katılım bankalarına 

göre daha yüksek düzeyde olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir(p=0,01). 

Vergi Öncesi Kâr/Toplam Aktifler (K3) oranın banka türüne göre farklı olduğu ve farkın 

mevduat bankalarının Vergi Öncesi Kâr/Toplam Aktifler oranlarının katılım bankalarına göre 

daha yüksek düzeyde olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir(p=0,01). 

Finansal Varlıklar/Toplam Aktifler (A1) oranın banka türüne göre farklı olduğu ve farkın 

mevduat bankalarının Finansal Varlıklar/Toplam Aktifler oranlarının katılım bankalarına göre 

daha yüksek düzeyde olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir(p=0,01). 

Toplam Krediler/Toplam Aktifler (A2) oranın banka türüne göre farklı olduğu ve farkın 

mevduat bankalarının Toplam Krediler/Toplam Aktifler oranlarının katılım bankalarına göre 

daha yüksek düzeyde olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir(p=0,01). 

Takipteki Krediler(Brüt)/ Toplam Krediler (A3) oranın banka türüne göre farklı olmadığı tespit 

edilmiştir (p=0.09, p>0.05). 

Özkaynaklar/Toplam Aktifler (S1) oranın banka türüne göre farklı olduğu ve farkın mevduat 

bankalarının Özkaynaklar/Toplam Aktifler oranlarının katılım bankalarına göre daha yüksek 

düzeyde olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir(p=0,01). 

Özkaynaklar/(Mevduat +Mevduat Dışı Kaynaklar) (S2) oranın banka türüne göre farklı olduğu 

ve farkın mevduat bankalarının Özkaynaklar/(Mevduat +Mevduat Dışı Kaynaklar) oranlarının 

katılım bankalarına göre daha yüksek düzeyde olmasından kaynaklandığı tespit 

edilmiştir(p=0,01). 
 

Tablo 10: Kullandırılan Fon, Toplanan Fon, Personel ve Şube Sayısı Değişimlerinin Banka 

Türüne Göre İncelenmesi  

Gösterge Banka n X s.s p 

Top.Fon. Değişim % Katılım 33 600,55 816,82 0,01* 

Mevduat 40 167,37 52,25 

Kull.Fon.  Değişim % Katılım 33 226,94 119,58 0,94 

Mevduat 40 232,27 115,55 

Pers.sayı Değişim 

Değişim % 

Katılım 33 131,00 33,66 0,01* 

Mevduat 40 106,28 10,71 

Şube say. Değişim 

Değişim % 

Katılım 33 154,85 50,91 0,01* 

Mevduat 40 114,05 13,89 

*Değişim oranları 2010 yılına göre düzenlenmiştir. 2010=100 olarak alınmıştır. 

Tablo 10’da 2010-2017 yıllarında toplanan fon değişimlerinin mevduat ve katılım bankalarına 

göre farklı olduğu tespit edilmiştir. Farkın mevduat bankalarının toplanan fon değişimlerinin 

katılım bankalarına göre ilgili dönemde daha düşük düzeyde gerçekleştiği tespit 

edilmiştir(p=0.0”,p<0.05). 

Çalışmada 2010-2017 yıllarında kullandırılan fon değişimlerinin mevduat ve katılım 

bankalarına göre farklı olmadığı tespit edilmiştir. Mevduat ve katılım bankalarının fon 

kullanımı değişimlerinin benzer düzeyde gerçekleştiği tespit edilmiştir(p=0.94,p>0.05). 
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Çalışmada 2010-2017 yıllarında personel sayısı değişimlerinin mevduat ve katılım bankalarına 

göre farklı olduğu tespit edilmiştir. Farkın katılım bankalarının personel sayısı artışlarının 

mevduat bankalarına göre daha yüksek düzeyde gerçekleştiği tespit edilmiştir(p=0.01,p<0.05). 

Çalışmada 2010-2017 yıllarında şube sayısı değişimlerinin mevduat ve katılım bankalarına 

göre farklı olduğu tespit edilmiştir. Farkın katılım bankalarının şube sayısı artışlarının mevduat 

bankalarına göre daha yüksek düzeyde gerçekleştiği tespit edilmiştir(p=0.01,p<0.05). 
 

Tablo 11: Katılım Bankalarında Personel Sayısı ve Şube Sayısına Göre Değişimleri Arasındaki 

İlişkilerin İncelenmesi  

Banka-Gösterge Personel 

Sayısı 

Değişim 

% 

Şube 

Sayısı 

Değişim 

% 

Katılım K1 Net Dönem 

Kar/(Zarar)/Toplam 

Aktifler 

r 0,17 0,01 

p 0,34 0,99 

K2 Net Dönem 

Kar/(Zarar)/Özkaynaklar 

r 0,35* 0,18 

p 0,04 0,31 

K3 Vergi Öncesi 

Kar/Toplam Aktifler 

r 0,14 -0,03 

p 0,43 0,86 

A1 Finansal 

Varlıklar/Toplam Aktifler 

r -0,10 -0,06 

p 0,58 0,73 

A2 Toplam 

Krediler/Toplam Aktifler 

r -0,22 -0,26 

p 0,22 0,15 

A3 Takipteki 

Krediler(Brüt)/ Toplam 

Krediler 

r -0,25 -0,11 

p 0,16 0,55 

S1 Özkaynaklar/Toplam 

Aktifler 

r -0,25 -0,28 

p 0,16 0,12 

S2 Özkaynaklar/(Mevduat 

+Mevduat Dışı Kaynaklar) 

r -0,55** -0,51** 

p 0,01 0,01 

 

Tablo 11’de personel sayısı değişimleri ile K1 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit 

edilmiştir(p=0.34, p>0.05). 

Şube sayısı değişimleri ile K1 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit 

edilmiştir(p=0.99, p>0.05) 

Personel sayısı değişimleri ile K2 göstergesi arasında anlamlı, pozitif yönde ve anlamlı ilişki 

olduğu tespit edilmiştir(r=0.35, p=0.04, p>0.05). 

Şube sayısı değişimleri ile K2 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit 

edilmiştir(p=0.99, p>0.05). 
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Personel sayısı değişimleri ile K3 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir 

(p=0.43, p>0.05). 

Şube sayısı değişimleri ile K3 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir 

(p=0.86, p>0.05). 

Personel sayısı değişimleri ile A1 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir 

(p=0.58, p>0.05). 

Şube sayısı değişimleri ile A1 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir 

(p=0.73, p>0.05). 

Personel sayısı değişimleri ile A2 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir 

(p=0.22, p>0.05). 

Şube sayısı değişimleri ile A2 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir 

(p=0.15, p>0.05). 

Personel sayısı değişimleri ile A3 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir 

(p=0.16, p>0.05). 

Şube sayısı değişimleri ile A3 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir 

(p=0.55, p>0.05). 

Personel sayısı değişimleri ile S1 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir 

(p=0.16, p>0.05). 

Şube sayısı değişimleri ile S1 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir 

(p=0.12, p>0.05). 

Personel sayısı değişimleri ile S2 göstergesi arasında anlamlı, negatif yönde ve anlamlı ilişki 

olduğu tespit edilmiştir (r=-0.55, p=0.01, p<0.05). 

Şube sayısı değişimleri ile S2 göstergesi arasında anlamlı, negatif yönde ve anlamlı ilişki 

olduğu tespit edilmiştir(r=-0.58, p=0.01, p<0.05). 

Şube sayısı ile personel sayısı artış gösterdiği durumlarda S1 ve S2 göstergelerinin düşüş 

eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. 
 

Tablo 12: Mevduat Bankalarında Personel Sayısı ve Şube Sayısına Göre Değişimleri 

Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi  

Banka-Gösterge Pers.sayı 

Değişim 

Değişim 

% 

Şube say. 

Değişim 

Değişim 

% 

Mevduat K1 Net Dönem 

Kar/(Zarar)/Toplam 

Aktifler 

r -0,33* -0,39* 

p 0,04 0,01 

K2 Net Dönem 

Kar/(Zarar)/Özkaynaklar 

r -0,16 -0,24 

p 0,32 0,13 

K3 Vergi Öncesi 

Kar/Toplam Aktifler 

r -0,31 -0,41** 

p 0,05 0,01 

A1 Finansal 

Varlıklar/Toplam Aktifler 

r -0,31 -0,56** 

p 0,05 0,01 

r 0,31 0,57** 
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A2 Toplam 

Krediler/Toplam Aktifler 

p 0,05 0,01 

A3 Takipteki 

Krediler(Brüt)/ Toplam 

Krediler 

r 0,25 0,10 

p 0,12 0,54 

S1 Özkaynaklar/Toplam 

Aktifler 

r -0,37* -0,30 

p 0,02 0,06 

S2 Özkaynaklar/(Mevduat 

+Mevduat Dışı Kaynaklar) 

r -0,34* -0,22 

p 0,03 0,17 

 

Personel sayısı değişimleri ile K1 göstergesi arasında anlamlı, negatif yönde ve anlamlı ilişki 

olduğu tespit edilmiştir(r=-0.33, p=0.04, p<0.05). 

Şube sayısı değişimleri ile K1 göstergesi arasında anlamlı, negatif yönde ve anlamlı ilişki 

olduğu tespit edilmiştir(r=-0.39, p=0.01, p<0.05). 

Personel sayısı değişimleri ile K2 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit 

edilmiştir(p=0.32, p>0.05). 

Şube sayısı değişimleri ile K2 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit 

edilmiştir(p=0.13, p>0.05). 

Personel sayısı değişimleri ile K3 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit 

edilmiştir(p=0.31, p>0.05). 

Şube sayısı değişimleri ile K3 göstergesi arasında anlamlı, negatif yönde ve anlamlı ilişki 

olduğu tespit edilmiştir(r=-0.41, p=0.01, p<0.05). 

Personel sayısı değişimleri ile A1 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit 

edilmiştir(p=0.31, p>0.05). 

Şube sayısı değişimleri ile A1 göstergesi arasında anlamlı, negatif yönde ve anlamlı ilişki 

olduğu tespit edilmiştir(r=-0.41, p=0.01, p<0.05). 

Personel sayısı değişimleri ile A2 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit 

edilmiştir(p=0.31, p>0.05). 

Şube sayısı değişimleri ile A2 göstergesi arasında anlamlı, pozitif yönde ve anlamlı ilişki 

olduğu tespit edilmiştir(r=0.57, p=0.01, p<0.05). 

Personel sayısı değişimleri ile A3 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit 

edilmiştir(p=0.16, p>0.05). 

Şube sayısı değişimleri ile A3 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit 

edilmiştir(p=0.55, p>0.05). 

Personel sayısı değişimleri ile S1 göstergesi arasında anlamlı, negatif yönde ve anlamlı ilişki 

olduğu tespit edilmiştir(r=-0.37, p=0.02, p<0.05). 

Şube sayısı değişimleri ile S1 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit 

edilmiştir(p=0.06, p>0.05). 

Personel sayısı değişimleri ile S1 göstergesi arasında anlamlı, negatif yönde ve anlamlı ilişki 

olduğu tespit edilmiştir(r=-0.33, p=0.03, p<0.05). 

Şube sayısı değişimleri ile S1 göstergesi arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit 

edilmiştir(p=0.17, p>0.05). 
 

9. Sonuç 

Ülke ekonomilerinin iktisadi açıdan gelişmişlik hızlarına en önemli katkılardan biri de mevduat 

bankaları sayesinde olmaktadır. Ancak sisteme atıl fonların kazandırılması noktasında katılım 
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bankalarının önemi yadsınamaz. Bu bağlamda iki grup bankanın da mali açıdan istikrarlı bir 

seyir izlemekle beraber seçilen performans ölçütlerinin değerlendirilmeleri sonucunda katılım 

bankalarının sektörde 2010 yılından 2017 yılına kadar karlılık düzeylerinin istikrarlı bir şekilde 

devamlılık gösterdiği tespit edilmiştir. Aynı dönem içinde aktif kalitesi ölçümlerinde 

farklılıklar olmadığı tespit edilmiştir. Sermaye yeterlilik göstergelerinin incelenen dönem 

itibariyle farklı olmadığı görülmüştür. Çalışmada 2010-2017 döneminde Kuveyt Türk, Türkiye 

Finans, Bank Asya, Ziraat ve Vakıf katılım bankalarının aktif değişimlerinin farklı olduğu ve 

farklılığın 2010-2012 arasındaki dönemin 2013-2014 arasındaki döneme göre daha düşük 

olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde özkaynak değişimlerinin farklı olduğu ve farklılığın 2010-

2014 döneminin 2015-2017 dönemine göre daha düşük olduğu görülmüştür. Mevduat ve 

katılım bankalarının performans göstergelerinin değişim yüzdelerinin karşılaştırılmasında K1 

oranı için baka türüne göre farklı olduğu ve farklılığın mevduat bankalarının K1, K2, K3 

oranlarının katılım bankalarına göre daha yüksek düzeyde olmasından kaynaklandığı tespit 

edilmiştir. A1 ve A2 oranlarının banka türüne göre farklı olduğu farklılığın mevduat 

bankalarının A1 ve A2 oranlarının katılım bankalarına göre daha yüksek olduğundan 

kaynaklandığı belirlenmiştir. Ancak A3 oranının banka türüne göre farklı olmadığı tespit 

edilmiştir. 2010-2017 dönemi itibariyle toplanan fon değişimlerinin mevduat ve katılım 

bankalarına göre farklı olduğu belirlenmiştir. Farklılığın mevduat bankalarının toplanan fon 

değişimlerinin katılım bankalarına göre daha düşük düzeyde gerçekleşmesinden kaynaklandığı 

görülmüştür. Aynı dönem içinde iki grup bankanın kullandırdığı fonların değişimlerinin benzer 

düzeyde gerçekleştiği tespit edilmiştir. İncelenen dönem içinde katılım bankalarının şube ve 

personel sayısı artışlarının mevduat bankalarına göre daha fazla olduğu görülmüştür. 
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Abstract 

Over the last decades, Employee Involvement (EI) in Greece entailed limited participation of workforce in 

decision-making. The Greek experience of worker participation indicates that there was considerable social 

partners’ reluctance to promote such procedures. That explains the few EI schemes which appeared within Greek 

enterprises in the past decades. Nevertheless, in the last years some progress has been made in this connection, 

particularly within the subsidiaries of multinational companies (MNCs), thanks to the implementation of the 

European Works Council Directive (EWCD).  

Attempting to provide a contribution to relevant literature, this paper aims to examine the factors that affect the 

effectiveness of EWCs. In that context, the major factors that influence the effective function of international EI 

schemes in MNCs which operate in Greece are surveyed. Furthermore it enriches relevant literature with new 

evidence from the employee representative side. The conclusions indicate that there are several good practices of 

EWCs, which are linked with certain contributing factors concerning the nature of the MNC as well as the structure 

of EI. 
 

Keywords: European Works Councils, Multinational Companies, worker Participation, EWC effectiveness. 
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1. Introduction 

The concern about the acknowledgement of a role for the employees in multinational companies 

(MNCs) and groups has preoccupied the relevant European Union (EU) bodies since the 

beginning of the 70’s and went on until a way out was found on 22 September 1994 with the 

adoption of the directive 94/45/EC on European Works Councils (EWCs). This European 

Works Council Directive (EWCD) gives employees the right of information and consultation 

as a part of an effort to develop MNCs’ Corporate Governance in the era of globalization. 

The target of EWCD is to promote voluntary agreements on the establishment and function of 

EWCs within Community-scale undertakings or groups of undertakings. To attain this purpose 

the setting up of an EWC is proposed with the initiative of the employees or their representatives 

and/or the parent company management unless the interested parties choose some other 

procedure suitable to the transnational information and consultation (Koutroukis, 2004). Scope 

of a EWC –and the Directive itself- is to bring together worker representatives from various 

European sites, where multinational companies operate (Kerckhofs, 2007).  

The thresholds required for an MNC to be covered by the EWCD are, for a Community-scale 

undertaking at least 1,000 employees within the Member States and at least 150 employees in 

each of at least two Member States. 

The mechanism to provide information and consultation must cover all the undertakings or all 

the companies of the group which are established in the Member States, irrespective of whether 

the parent company management or the controlling enterprise of the group is established there. 

The companies or groups, the headquarters of which are outside the EU, are also involved in 

this way, as long as they operate in at least two member states. 

                                                 
1 Assist.Prof., Democritus University of Thrace, Department of Economics, Komotini, Greece, 
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Two models have so far been created in the EWCs that have been set up. The first consists only 

of employee representatives, who consult with the management, when necessary. The second 

is of mixed composition with the participation of representatives of both sides (Koutroukis, 

2004). 

The matters  usually occupying the existing EWCs are: the organization of the enterprises, the 

financial situation and the financial results of the company/group, the developments in 

productivity and markets, the employment policies of the company and the changes in the 

workforce, the introduction of new work methods and the changes in production, the mergers, 

takeovers and joint ventures, the worker health and safety, matters concerning the environment 

and the continuous vocational training of the personnel. 

The EWCs have not yet been evaluated as to their contribution to the European and the national 

industrial relations (IR) systems. Furthermore, after years of pertinent consultation, a revision 

of the EWC Directive has just been achieved (Koutroukis, 2008). Nonetheless, their up to the 

present progress has produced a remarkable wealth of views and positions relating to their 

ability to assist the effective human recourse (HR) management within the MNCs (Koutroukis, 

2004). In this discussion few studies has offered by now to that discussion on EWC’s 

effectiveness such as the “classic” Lamers book (1998) on the added value of EWCs. Moreover 

some other studies on that topic have been published (Hall, Carley, Gold, Marginson and 

Sisson, 1995, Bain and Hester, 2001, Weber, Foster and Egriboz, 2000). 

It is worth to note that a crucial point for the social partners in Europe is the concept of 

Europeanization. Europeanization can be conceptualized as “the development of this 

complimentary layer of actors, structures and processes at the European level, which interact 

with national institutions and actors” (Kerckhofs, 2007). Besides that some scholars has 

described the Europeanization of Industrial Relations as a complex process (Müller and 

Hoffman, 2001, Lecher, Platzer, Rüb and, Weiner, 2002 ). 

In Greece, the pertinent data show that worker participation schemes are rare, as less than 5% 

of the companies, covered by the Works Councils Law, have actually established one. This fact 

reflects the strong presence of small and medium-sized enterprises, where union action is very 

weak or does not exist at all. Thus, the implementation of the EWCD could promote and 

disseminate the concept of employee involvement in the Greek IR system as a whole (Jecchinis, 

1994, Koutroukis, 2004).                   

In this paper, the influencing factors for the effective function of international participation in 

MNCs, which operate in Greece, are examined. 

Moreover, the factors which affect positively the scope of the employee-side in the MNC 

subsidiaries and promote good employee relations, are examined. 
 

2. Literature Review 

It is widely accepted that a MNC is a group of companies operating in many countries, owning 

common resources and applying a common strategy. 

MNCs may include an enterprise (parent) which expands abroad or more parent enterprises of 

the same or different nationality which set up subsidiaries abroad, with the participation of local 

capital at a minority or at a majority. In practice, according to Perlmutter’s and Bartlett and 

Ghoshal’s typologies, MNCs can assume various forms (Leat and Wolley, 1999). 

The nature of the management in “typical” MNCs is considered to be dual, i.e. decentralized 

and centralized at the same time. Decentralization is mainly found in the management of the 

subsidiaries in relation to administrative matters such as the daily productive activity at the level 

of economic unit, the study of the local market and the short-term corporate policy at the local 

level. The centralized character refers to the top management, where the strategy decisions 

about important matters (investment, financial issues etc.) are made. 

MNCs acquire great economic power due to their activity and their increasing importance in 

the international economy (Koutroukis, 2004). This development is linked with the 
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international phenomenon of mergers and takeovers appearing in the arena of globalization (De 

Boyer, Poumarède and Taillandier, 2000). 

There are various effects of MNCs on employee relations. The spread of the phenomenon of 

MNCs has contributed as much in the internalization of the problems concerning labour as well 

as the emerging need to find new ways to deal with these problems. 

The multinational dimension of IR has two main aspects (Kujawa, 1980): 

• Differences in the structures of employee relations in the various countries, 

where the MNCs operate. 

• Differences in the approaches of the national trade-union organizations to the 

matters of salaries and working conditions as well as to those of labour institutions. 

Certain peculiarities of the MNCs greatly influence the formation of employee relations 

(Spiropoulos, 1998:252): (a) the decision-making about financial matters is carried out by the 

parent company management, while about employee relations matters at the decentralized level 

of the subsidiary, (b) the production activities of a corporate group have considerable flexibility 

and (c) the economic activities of the MNCs are characterized by a relative opacity (Liebhaberg, 

1980). 

The decisions concerning the increase or reduction of the productive base of the MNCs are 

made by their headquarters. As a result, the parent company decides also about the number of 

personnel in each subsidiary. The MNCs usually prefer to invest in countries with more flexible 

employment laws (Marginson and Sisson, 1994), while they can transfer production activities 

from one undertaking where there is industrial conflict to another one and stop the operation of 

a factory at any time (Steuer and Gennard, 1971). 

However, there is no widely accepted view about the influence exercised by the MNCs on the 

employee relations which are formed in the subsidiaries (Günter, 1973, Ferner and Edwards, 

1995). Referring to the MNCs Martinez Lucio and Weston note that some tend to adjust to the 

national IR traditions, while others tend to act as a catalyst for change with the diffusion of new 

forms of work organization and practices of employee relations” (Martinez, Lucio and Weston, 

1994). 

Coller and Marginson (1998) claim that the employee relations practices seem to be formed to 

a great degree with the influence of local factors and are not very sensitive to the effects of the 

parent company management; at the same time, however, we should not underestimate the 

effects on the matters of employment and work organization by the various influence channels, 

through the transnational management practices within the group. 

Other researchers think that in most MNCs there are two counter-balancing trends which 

combine the increasing decentralization in each production unit and the centralization at the 

European level. These are the results not only of exogenous pressures for adjustment, but also 

of the internal needs for coordination and control (Marginson and Sisson, 1996, Turner, D’ Art 

and Gunnigle, 1997, Edwards, 2000). 

Another point of view is that employee relations in the MNCs are decentralized apart from the 

involvement of the parent company management in cases of serious crisis (Gunter, 1973), while 

some scholars claim that MNCs instead of adjusting fully to the local practices of employee 

relations, standardize some aspects of IR and diffuse them to the whole of the national IR 

system (Muller–Cames, Almond, Gunnigle, Quintanilla and Tempel, 2001, Ferner, Quintanilla 

and Varul, 2000). 

Other researchers, like Hamill, have described the following influencing factors as significant 

in order to evaluate the extent to which the parent company intervenes in employee relations 

within a subsidiary (Leat and Wooley, 1999): 

• The degree of the inter-subsidiary integration of production activities, given 

that the evidence showed that a great degree of inter-subsidiary integration of production 

activities leads to the centralization of employee relations in the MNC. 
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• The nationality of the MNC, because the U.S. owned MNCs are more 

centralized in the decision-making process concerning employee relations in relation to the 

European owned MNCs. 

• The way of establishing a subsidiary, given that MNC brownfield sites tend 

to enjoy greater autonomy in relation to the greenfield ones. 

• The financial performance of the subsidiaries and particularly in the ones with 

inadequate financial turnover –and especially when that performance cause bad employee 

relations – the MNCs tend to apply the employee relations practices of the home country in 

order to reduce industrial conflict and/or increase productivity. In contrast, in subsidiaries with 

satisfactory performance and efficiency, the MNCs tend to respect the local employee relations 

practices, which are traditionally applied in these production units. 

• The degree to which the MNC is a significant investor in the subsidiary, given 

that in the cases when the parent company is required to invest considerable capitals in its 

subsidiary, it tends also to increase its intervention in the latter’s employee relations. 

Equally important, however, is the undermining influence of MNC on employee participation 

schemes (Looise and Drucker, 2002). Thus, in the MNC subsidiaries the employee rights to 

participate are weakened because the decision-making centre is far away from the national 

participation bodies. It has anyway been found that the structures and practices of employee 

participation in the MNC subsidiaries are only slightly subjected to direct regulation by the 

headquarters. Referring to a study of several case studies, Lumley and Misra indicate that the 

parent companies were mainly interested in the performance of their subsidiaries in terms of 

production and profits, and any concern about employee participation issues is manifested only 

when the participation practices were obviously opposed to the above financial targets (Lumley 

and Misra, 1994). 

Regarding the employee relations policy which the MNCs adopt in the host countries, a 

pertinent survey was carried out within MNC subsidiaries in Greece. 

Xirotiri-Koufidou (1993) examined the hypotheses that: a) the MNCs favour the application of 

modern HR management policies, b) there is a trend towards the decentralization of the MNC 

policy on employee relations and c) the MNCs tend to apply an independent policy in employee 

relations. The survey confirmed that there exists a trend of MNCs to adjust to the practice and 

the climate prevailing in the host country, in order to achieve industrial peace (Xirotiri-

Koufidou, 1993:661). 

Finally, it seems that the MNC subsidiaries adopt many elements from the IR culture of the 

host country, without, however, ruling out the transfer of certain practices existing in the home 

country. Consequently, it is interesting to examine the policy of the MNC subsidiaries that 

operate in Greece, and especially those in which EWCs have been established according to the 

94/45/EC European Directive.  
 

3. Data and Method 
The purpose of the survey was to examine the contributing factors in the effective function of 

the EWCs in MNC subsidiaries in Greece. Two sectors were selected and the application of a 

qualitative approach was deemed necessary because it combines investigative and interpretative 

characteristics and is considered ideal for the cases where we attempt to construct a theory out 

of the data of a problem (Kiriazi, 2000). 
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The sectors of food-drinks (FD) and oil products-lubricants (OL) were chosen because: a) they 

are to a great extent representative of the industrial activity in Greece and internationally, have 

different combinations of ownership, corporate culture, managerial methods, employee 

participation and IR tradition b) they have similar percentages of trade union density. 

More particularly, all the enterprises which have EWCs in these two sectors were investigated 

so that the external validity and reliability of the survey could be supported. The characteristics 

of the enterprises per sector are illustrated in table 1: 
 

Table 1: The characteristics of the investigated enterprises per sector 
SECTOR FOOD-DRINKS (FD) OIL LUBRICANTS (OL) 

Average number of 

employees 

604 317 

Union activity in the sector Through company unions Through branch unions 

Types of enterprises Traditional Greek industrial enterprises 

taken-over by MNCs  during the past 

15 years (brownfield sites) 

They were established from the 

beginning as MNC subsidiaries 

(greenfield sites) 

Type of worker 

representation in the 

workplace 

Company Union  Works Council 

Source: Survey Data processing 
 

Thus, eleven (11) in all, in depth interviews with Employee Representatives (ER) were 

conducted. The content of the interviews was recorded with the participants’ agreement, while 

they were given the opportunity to check the first draft of the interview, which was 

standardized. An interview questionnaire was used, which is an enriched version of research 

tools that have been used in similar studies all over Europe.   

The systematic and methodical registering of all the procedures of the survey ensured the 

possibility of its identical repetition in the future with a high probability of the same results 

arising (Wallis, 2000), while the reinforcement of the reliability of the survey was assisted also 

by the inter-rater agreement, which was used to check of the protocols of the interviews through 

the tool of inter-rater agreement. 
 

4. Empirical Analysis 

Based on the collected evidence, it is attempted further on to sum up the main findings of the 

survey. More particularly, it was found that EWCs promote a transnational co-operation of 

social partners’ organizations, widen the promotion of a European HR policy by the MNCs, 

become a part of an emerging European IR system, offer a communication channel of the 

interested parties at the European level and contribute to a convergence of employee relations 

within MNCs. Furthermore, it was found that EWCs offer an access to the highest level on 

group management, promote consultation and common visions/values with foreign colleagues 

as well as international cross-pollination, develop a European dimension of the group and IR, 

facilitate steering and checking through social dialogue, contribute to a businesslike 

cooperation and influence positively IR within the parent company and the subsidiaries as well.  

The main findings which arose from the interviews of the ERs are given below. Almost all 

(10/11) ERs describe employee relations in their company as “co-operative”. Almost all ERs 

(10/11) view positively the worker participation schemes. A strong majority of the ERs (10/11) 

believe that EWCs could widen the potential for a cooperation and development of strong links 

among unions all over Europe. A strong majority of the ERs (9/11) believe that EWCs could 

be a first step toward creating of a European collective bargaining framework. A strong majority 

of the ERs (9/11) believe that EWCs will contribute the convergence of IR at the supra-national 

level. 
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Many ERs believe that EWCs influence positively national/local participation schemes and, a 

vast majority (10/11) of ERs believes that EWCs add value in labour-management relations 

within MNC. Many ERs form the FD sector believe that they have contribute the improvement 

of labour-management relations at the local level but no one ER from the OL companies did 

agree with his colleagues. To sum up, ERs have reported more and stronger positive influences 

of EWCs in the OL companies than the ones of FD sector.  

The main differences that the survey identified between the two sectors that were investigated 

are shown in Table 2: 
 

Table 2: Management and labour characteristics by sector 
Food-Drinks Sector Oil-Lubricants Sector 

Higher average number of personnel (604 

employees) 

Lower average number of personnel (317 

employees) 

The average “life cycle” of the EWCs is 4 years  The average “life cycle” of the EWCs is 7 years  

Trade union activity in the sector is carried out by 

company unions  

Trade union activity in the sector is carried out by 

branch unions 

The large majority of the MNC subsidiaries were 

brownfield sites 

All the MNC subsidiaries were greenfield sites 

Main form of employee representation in the 

workplace is the company union. There is a works 

council in half of the enterprises (3/6) 

Main form of employee representation in the 

workplace is the works council. There is a works 

council in all the enterprises (3/3) 

A collective labour agreement or an informal 

written agreement is signed between the subsidiary/ 

local management and the company union 

There is no written agreement between the 

subsidiary/local management and the works 

council  

Subsidiary/Local management is almost always 

(5/6) represented at the EWC- parent company 

management meetings  

Subsidiary/Local management is almost never 

represented at the EWC- parent company 

management meetings 

In some cases (4/8) ERs have had previous 

experience in participation schemes   

In all the cases (3/3) ERs have had previous 

experience in participation schemes   

In about half of the cases there was an involvement 

of the unions in the appointment/selection  of the 

ERs 

There was in no case any involvement of the 

unions in the  appointment/selection of the 

representatives of the ERs 

All the ERs are members of a union  Only one (1/3) ER is a member of a union 

ERs transfer information, that obtained in EWC 

meetings, mainly to the company union  

ERs transfer information, that obtained in EWC 

meetings, mainly to the works council 

A majority of ERs believe that they have influenced 

subsidiary/local management decisions in 

employee relations issues  

A minority of ERs believe that they have 

influenced subsidiary/local management decisions 

in employee relations issues 

In several cases there is a European division of the 

group 

In few cases there is a European division of the 

group 

Source: Survey Data processing 
 

Moreover, several factors, which influence the effective function of the EWCs in the “Greek” 

MNC subsidiaries, emerged from the survey. Those factors can be classified in two groups:  

The first group of factors concerns the nature and character of the enterprises and in it are 

included the origins (greenfield or brownfield investment) of the company, the management 

style (degree of decentralization/centralization of the corporate decision making process and 

especially on employee relations issues), the company structure and the inter-corporate 

decision-making levels (existence or not of a European division), the degree of 

internationalization of the corporate operations (national-oriented or supra-national approach 
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of the human resources and employee relations), the role of the subsidiary/local managements 

(representation or not at the EWC’s meetings) etc. 

The second group of factors concerns the field of employee relations and in it are included the 

nature and structure of trade union organization (company/ sector), the tradition of labour-

management relations (co-operative/competitive), the degree of formalism (written/formal or 

not agreements for the determination of employment terms) and the level of IR regulation 

(national/trans-national), the previous experience of worker  representatives in participation 

schemes (existence or not of national works councils), the relations between trade unions and 

works councils (degree of trade union involvement in the selection/appointment of the ERs, the 

union membership or not of the ERs etc. 

Thus, in the FD sector, the large majority of enterprises were Greek indigenous firms, which 

were taken-over by MNCs. The subsidiary/local management of these brownfield enterprises 

continues to maintain to a great extent the traditional managerial methods, which were used in 

the previous ownership form of those enterprises. In most FD enterprises there is a special 

European division, while the HR issues are approached in a more national-oriented way. As for 

the field of employee relations, in the FD sector company unions prevail, while it seems that 

the labour-management relations, although they are co-operative, in some cases they are 

characterized by cautiousness and mutual suspicion. The procedures for the regulation of 

employee relations are more formal (collective labour agreements or written agreements), are 

formed primarily with national criteria and follow to a great degree the formal character of the 

Greek IR system. Moreover, the relation of company unions with the works councils, when the 

latter exist, presents – without being competitive – certain coverings and it is rather accepted 

that there is a relative underestimation of the works councils by the unions. However, the 

primary role of the company unions in the election/appointment of the ERs (by the union 

members) is given. 

In contrast, in the OL sector, all the enterprises which were investigated were greenfield 

subsidiaries of MNCs. Their subsidiary/local management maintains as a rule the management 

style which is used in all the MNC undertakings worldwide. In few OL enterprises is there a 

European division, while the HR issues are approached mainly with a transnational view. Also, 

the subsidiary/local management of the OL enterprises is not as a rule represented at the EWC-

Parent Company Management, which is an indication of an integrated HR management 

approach in the group of companies. 

Furthermore, we found that the branch union in the OL sector is prevalent, while the labour-

management relations have a long tradition of co-operation. The procedures for the IR 

regulation are more informal (nonexistence of written texts of labour-management agreements), 

they are formed to a great degree with trans-national criteria and avoid as far as possible the 

formal character of the Greek IR system. In addition, the relation between the branch unions 

and the works councils is good and co-operative, there is no confusion about their roles, and 

the branch unions play a supportive and instructive role in relation to the works councils. 

Essentially, the works councils (which are well-developed in the OL sector) are included in an 

hierarchical form of employee representation, at the top of which there is the union federation 

of the OL sector, at the intermediate level the branch union and at the base the works council, 

while there seems to be a complete clarification of the role of each level. In this framework, the 

precedence of the works councils in employee representation at the level of the enterprise is 

recognized, and therefore, the primary role of the works councils in the selection/appointment 

of the ERs (they come from the members of the works council). 

To sum up, it is obvious that in the FD sector there is a more national-oriented model of 

employee relations. In this framework, the EWCs (which have a shorter average “life cycle”) 

are a new supra-national innovation, which is perceived as an element of Europeanization.  
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In contrast, the form of employee relations which is prevalent in the OL sector is more 

internationalized. EWCs are mainly a normal expansion of the existing participation bodies at 

the national level and less an innovation in employee relations. Anyway, in the OL enterprises 

there is already a significant experience of works councils. At the same time, the longer “life 

cycle” of the EWCs in the OL enterprises, which practically creates a pertinent familiarity of 

the interested parties, helps in explaining their more effective function. 
 

5. Conclusion 

EWCs are a new IR institution, which is not the result of national IR developments but an 

external impact of a progressive innovation in the European social policy, which was brought 

about by the adoption of the EWCD. 

Thus, the introduction of EWCs in certain national IR systems, where the significant Northern 

European tradition of employee involvement institutions does not exist, has brought about a 

concern regarding the possible negative effects of the EWCs on employee relations, which are 

formed in the MNC subsidiaries. 

Thus, on the employee side, it seems that EWCs produce a number of beneficial and, for that 

reason, desirable influences (e.g. access to the central management, positive influence in labour 

relations). Nonetheless, the benefits for the employee side are not the ones that had included in 

European trade union demands in the 70s, such as the worker control within MNCs. Besides, 

the pertinent benefits are linked more fully with a model of “pseudo-participation”, as in the 

end of the day the employees have to accept the central management decisions after a short 

procedure of consultation.       

Particularly important are also the sectoral characteristics, which influence the effective 

function of the EWCs in the “Greek” MNC subsidiaries. 

The EWCs correspond more fully to the characteristics of the OL sector compared with those 

of the FD sector. Thus, in the OL sector, the ERs confirm that the presence and the role of the 

ER did not improve labour-management relations at the local level, apparently due to its 

institutional weakness to intervene in the local decision-making procedure. 

From the above we conclude that EWCs operate more effectively in the OL enterprises 

compared with the enterprises of the FD sector and, ti seems that several factors influence this 

differentiation. 

Based on these indications it could be claimed that EWCs operate with greater effectiveness in 

more internationalized MNC subsidiaries which already have some national participation 

bodies, while trade-unionism operates at the sector level (outside the enterprise) and assumes 

an advisory role concerning the EWCs. In other words, EWCs – as supra-national/European 

bodies are fitting to more internationalized companies and to a structure of employee 

representation, which corresponds more to that of the European trade union movement, in the 

framework of which the roles of the unions and the participation bodies are clarified, at least 

where there is a dual employee representation at the workplace. 

The cross-sector analysis sectors confirms the trend that in many MNCs there is at the same 

time a drive for increasing decentralization towards autonomous production units and 

centralization at the European level. In other words, the trend towards decentralization and the 

need for internal co-ordination and control are achieved through a centralization process 

(glocalization) at the European/International level (Marginson and Sisson, 1996). Also, the 

findings confirm the view that the subsidiary/local management in the MNC brownfield sites 

enjoys a much greater autonomy in relation to the subsidiary/local management of the MNC 

greenfield sites (Leat and Wooley, 1999:113). 

Consequently, it could be presumed that EWCs are supra-national bodies, which are more 

suited to the internationalized enterprises, their integrated operations and the trend towards the 

centralization of employee relations at the trans-national level of the Euro-companies, and in 

addition they push forward these developments. In those specific companies, the EWC 
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effectiveness is increased as concerns their contribution in the creation of added value for the 

employee side but also as concerns their beneficial impacts to the Europeanization of the 

national IR systems, in which the MNCs operate. 

Moreover, it seems that in the MNC subsidiaries, which adopt the branch unionism in 

combination with the function of works councils, EWCs function more effectively. It is possible 

that the pre-existing participation experience in these enterprises in combination with the 

clarified distinction of the role of each employee representation body in both the company and 

supra-company level, are elements which influence the relatively more successful function of 

the EWCs. 

In contrast, in the companies which are less internationalized, with more autonomous 

managerial operations and with decentralized and diverging employee relations practices, 

EWCs have a reduced effectiveness as concerns their addition of value for the employee side, 

but also as concerns their beneficial impacts to the Europeanization of the national IR systems. 

Moreover, it appears that in the MNC subsidiaries which adopt the company form of trade 

unionism the EWC function is less effective. It is likely that the lack of previous participation 

experience in those enterprises in combination with the possible confusion of the roles of the 

employee representation bodies (unions and works councils), are elements which influence the 

less successful EWC function. 

To sum up, it seems to be valid that in EWCs fit more fully to more integrated MNc subsidiaries, 

where national participation schemes already exist, though unions act mainly at the sectoral 

level and play a consulting role to the EWCs. Therefore, it seems to be valid that the on-going 

Europeanization of IR, which has been taking place during the last years, seems to meet more 

adequately the MNCs’ needs to integrate and internationalize some of their operations than the 

employee needs. 

In conclusion, it is interesting to note that, while the establishment and function of the EWCs 

was a perennial demand of the European trade unions, the latter seem to be more cautious and 

on the future development of EWCs, as for the time being they merely benefit from the EWCs. 

Thus, the EWC Directieve had already been re-orientated towards the service mainly of 

corporate and managerial purposes (i.e. group integration) than the democratic and 

humanitarian ones (develop a European dimension of IR in the long-run). In other words, the 

MNCs tend to perceive in a more positive way the usefulness of EWCs, but employee 

representatives.        
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The Socio-economic Challenges of Serbia and Montenegro on the 

Successful Road towards the EU Accession through the Proper 

Development of Energy Sector 
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Abstract 

In the last couple of years, energy became global issue for each particular region or even country, where the policy 

makers had to cooperate with government in order to realize proper changes, activities and actions. Road to the 

EU for the EU candidates countries presents long and difficult process followed by numerous legal and economic 

obstacles, as well as the delays because of the EU plans or candidate's insufficient commitment. The paper has aim 

to express importance of the energy sector for the economic development of Serbia and Montenegro, as well as to 

describe the progress in the accession to the European Union from the perspective of  the energy regulations and 

achievements. In the first part of the paper, the funding of EU in the energy domain will be elaborated with special 

emphasis on recent legislative energy framework. As a part of the Balkan region and countries in which the coal 

is the largest indigenous energy source, both Serbia and Montenegro are strongly moving toward the EU accession 

requirements, but on this long distance both countries have to adapt their energy sector in line with the EU's energy 

policy and project of Energy Union, improving participation of the green energy sources in the country's energy 

mix and apply regulations in the energy markets. In the research we provided the current phases in the negotiations 

with the European Union in the field of energy, according to the Chapters 15 and 27, as well as the comparison 

between achievements of each country with its National Energy Strategies up to 2030. The paper has also analyzed 

the economic and social aspects of new initiatives regarding RES and environment protection. The main 

contribution of the research is to provide overall energy perspective of Serbia and Montenegro and its economic 

challenges in the successful EU integration process.  
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1. Introduction 

The energy sector is a driving-force and strategic point of interest for every country. Many 

economic, social and political dimensions are embodied in the energy consideration and 

negotiation. The energy is precondition and input for the production of other goods and services. 

Also, it is distributed unequally and there are countries with abundant energy resources and that 

with limited resources. The EU is a sui generis organization with certain and detailed policies 

in the energy sector. The main aim of the EU regarding energy is the creation of the internal 

energy market and diversification of energy supply. Three main pillars of EU Energy Policy 

are security of energy supplies, competitiveness and sustainability. The candidate states such 

as Serbia and Montenegro must adapt the EU energy legislative framework and strive to the 

achievement of the goals of the EU Energy Strategy including the investment in the energy grid 

that will allow market coupling, deployment of renewables in the pursuit of moving towards 

low-carbon economies and strengthening the energy security through the diversification of 

energy sources. 
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2. EU Energy Policy and Legislative Framework 

The institutional milestone for the EU Integration process represents the signing of the Treaty 

on the European Coal and Steel Community (ECSC) in Paris in April 1951 between six 

founding states. The basis for the cooperation was found in the energy field. The coal was 

principle energy source in that period and steel was key material for military purposes. Through 

the development of the EU, the energy sector always took an important place in the EU Agenda. 

New and contemporary EU Energy Policy is an answer to technological, political and economic 

circumstances influencing the energy development in the dynamic environment. In the 1990s, 

the EU decided to reform the energy market which implied liberalization.The electricity and 

natural gas market in the EU was characterized with monopolistic attributes because of the 

presence of state-owned companies, so called “national champions”. The common phases in 

the energy sector are generation (production), transmission, distribution and supply. The 

transmission and distribution parts of the energy chain are scholar example of network industry 

in which is better to exist one company (natural monopoly). The aim of the energy liberalization 

policies in the EU is to divide the competitive parts (generation and supply) from monopolistic 

parts (transmission and distribution) of the industry. It has done gradually through the energy 

directives in the electricity and natural gas market, which are presented in the table 1: 

 

Table 1: The liberalization of electricity and gas market in the EU 
Directives 96/92, 98/30 Directives 2003/54, 2003/55 Directive 2009/72 

 Subsidiary principle 

 Timetable for market 

opening 

 Accounting and 

functional unbundling 

 Third party access 

 Right to switch providers 

guaranteed for all 

consumers 

 Legal unbundling 

 The upgrade of National 

Regulatory Authorities 

 More detailed rules for 

electricity market 

 Less detailed rules for 

natural gas market 

 Cross-border trading 

 Projects of Common 

Interests 

 The creation of the 

Authority for the 

Cooperation of Energy 

Regulators (ACER) 

Source: www.europedia.moussis.eu 

 

Alongside with the liberalization, climate change issue represents a major concern for the EU 

Officials. In order to mitigate climate change, the EU confirms that it will achieve certain 

environment goals for defined time periods: 
 

Table 2: The EU energy policy goals 

2020 2030 2050 

 

 20% cut in greenhouse gas 

emissions compared to 

1990 levels 

 At least 20% share of 

renewable energy 

consumption 

 20% increase in energy 

efficiency 

 10% electricity 

interconnection 

 

 40% cut in greenhouse gas 

emissions compared to 

1990 levels 

 At least 27% share of 

renewable energy 

consumption 

 30% increase in energy 

efficiency (energy savings 

compared to the business-

as-usual scenario) 

 

 80-95% cut in greenhouse 

gas emission compared to 

1990 levels, in accordance 

with the Energy Charter 

 

 

 

Source: www.ec.europa.eu 

An important legal document was signed in 2005 between the EU and eight south-east countries 

(Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Former Yugoslav Republic of 

Macedonia, Romania, Serbia and Montenegro and UNMIK, on behalf of Kosovo) in order to 
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promote the integrated energy market. It is called Energy Community Treaty that includes the 

extension of EU internal market to whole Balkan peninsula. The insufficient investments in the 

energy field in the Western Balkan region represent a main obstacle for the energy integration 

and the funds for the investment are provided through several instruments such as Energy 

Community, Projects of Common Interest, Horizon 2020 and Western Balkan Investment 

Framework (WBIF). New initiatives have been invoked by the European Commission, such as 

Winter Package and the creation of the Energy Union. The Winter Package deals with the 

reforms of the wholesale and the retail electricity markets, the deployment of Renewable 

Energy Sources, Energy Governance, energy efficiency, changing of the regulation for ACER 

and finally the risk preparedness strategy in the energy sector. The Energy Union represents 

one of the ten priorities of the current European Commission administration. It will allow free 

flow of energy through Member States and significant diversification of energy sources. The 

energy will become the fifth economic freedom and energy market liberalization will move 

toward complete creation of the internal energy market or energy market integration.  
 

3. EU accession process regarding energy sector 

In the negotiation process for the accession to the European Union, country candidate has to 

adopt its legislative framework in the line with the EU requirements, propose regulations on the 

specific issue, implement standards and principles of the EU development. Among the 35 

different chapters, the most important for our analysis are Chapter 15 that is the chapter about 

Energy, Chapter 21 related to the Trans-European networks including energy networks, and 

finally, Chapter 27 about environmental protection. Each of the chapters has to be negotiated 

separately and result of each one might affect the process of accession. Thus, Serbia and 

Montenegro have to focus on the specific chapters related to the energy, its infrastructure and 

environment concerns, handling with numerous challenges to the success.  
 

3.1 Chapter 15 

The Chapter 15 known as an "Energy Chapter" has main aim to implement the legal framework 

for the internal energy markets. Promoting the fair competitiveness and equal access to the 

natural resources is one of the main goals, as well as the security of supply and reliant suppliers. 

Moreover, as a part of the Chapter 15, countries have to promote renewable energy sources and 

to focus on the energy efficiency issue. Opening of the electricity and natural gas market is 

necessary for all candidate countries, and following the fact that in Serbia and Montenegro 

electricity companies are state owned, this legal changes might have strong effects on its 

markets and prices. 

Both countries have started the completing some of the goals that according to the Chapter 15 

need to be achieved. It seems that Serbia is currently leading in comparison to the Montenegro's 

achievements, for example, the minimum of oil stocks in Serbia has increased to the 18 days of 

average daily consumption, while Montenegro still has zero oil stock. However, the EU has 

proposed that oil stock has to be enough for minimum 90 days. Thus, the electricity market in 

both countries has been opened for the new producers and traders, but in the case of 

Montenegro, still there is no new participant in the market. On the other hand, Serbia has opened 

natural gas market too, but the third party access cannot be implemented properly, because 

firstly Serbia has to finish the unbundling process, implementing fully unbundling, not the 

vertical integrated option for the companies. When it comes to the interconnection with the 

other countries and development of infrastructure, Serbia has successfully built electricity 

interconnector with Romania, while Montenegro firstly has to create day-ahead market, then to 

focus on the coupling with the neighbor countries. Finally, countries have confirmed that the 

participation in the preservation of the planet is of high significance for the future generation. 

In other words, countries have proposed national targets for the renewable energy sources by 

2020, the share of renewable sources in gross final energy consumption, for Serbia 27% and 
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33% for Montenegro. Until today, Serbia is still working on RES increase that have counted 

21,8% in 2015, while Montenegro have already achieved its target, and not only reached, but 

exceeded it by 10%. 
 

3.2. Chapter 21 

Our paper will strictly focus on the analysis related to the energy field, although the Chapter 21 

presents the chapter about Trans-European networks, including energy infrastructure, transport 

and telecommunications. Idea of the internal EU energy market is proposed, and the Chapter 

21 has the aim to promote regional interconnections in the energy cooperation, beneficial for 

both, energy security and economic growth. The idea of Trans-European networks presents one 

of the main goals of the EU in the field of energy. This requirement for all EU member and 

countries candidates came from the necessary energy security for each country and generally 

for the union. The security of supply has important role for the energy economics, so from that 

perspective development of the electricity networks and construction of the pipelines is of the 

high significance for the European Union.  

Serbia and Montenegro have already started implementing some of the requirements of the 

Chapter 21, focused on the energy part. Thus, Serbia has finished the electricity interconnector 

with Romania and it is in function since the end of the last year. At the same time, electricity 

undersea interconnector between Italy and Montenegro is currently in the constructing phase 

and it is planned that it will have extension, mainly with Bosnia and Herzegovina and Serbia. 

Finally, the plan of Serbia for the future is focused on the natural gas interconnector with 

Bulgaria, but the project is still in the negotiation phase. In addition, Montenegro might analyze 

possibility to construct connection with the Ionian-Adriatic Pipeline that will be beneficial for 

the country and it will introduce Montenegro in the new era of the energy, creating natural gas 

market that does not exist.  
 

3.3. Chapter 27 

After the decades of the global non-awareness, especially in the industry and transportation, but 

also all other sectors, world has been facing with climate change and environment problems. 

Moreover, those concerns can be more critical in the upcoming years, and its implication might 

became extremely dangerous for the health of the all European citizens if we continue to pollute 

nature. The Chapter 27, chapter regarding environment and climate change has goal to protect 

European Union from the uprising greenhouse gas emissions and prevent eco system and health 

of its citizens. On this way, EU has target to turn its energy system to the green energy resources 

and become global leader in RES production, investing more in the local electricity generation 

using renewable sources. Except the healthy environment, the another beneficial impact of the 

renewable resources use is energy security because of the EU high dependence on the energy 

imports. 

It is well-known that the majority of the Western Balkans' countries has the coal-based energy 

mix and that the most of the countries are rich with solid fuels only. Except from the 

predominant lignite and other types of coal, some Western Balkans countries have negligible 

oil and natural gas reserves that are mostly located at the mature fields with declining 

exploitation. On the contrary, Western Balkans' countries, including Serbia and Montenegro, 

have significant potentials for all types of renewable energy use, especially biomass and hydro 

energy, but also wind and solar. Those potentials are insufficiently used or partly explored, 

although the hydro power plants already has been one of the main sources for electricity 

generation, right after the coal reserves. For that reason, the combination of the RES increase, 

energy efficiency and reduced fossil fuels demand can lead countries in the Western Balkans 

region into the smart use of green energy and planet preservation. Fossil fuels use are the main 

contributors of the GHG, and both analyzed countries are hardly trying to reduce its emissions, 

investing in the energy efficiency projects, but it seems that those actions need more promotion, 
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education and implementation of strict measures in order to achieve significant improvements 

in the field of climate change that is one of the EU main pillars.  
 

4. National Energy Strategies 

Both countries have published the official documents on the development strategies of the 

energy sector, issued in 2014 in Montenegro and in 2015 in Serbia. Both documents have 

proposed the potentials and national targets by the specific energy sectors, investment plans, 

existing capacities of the energy storages and infrastructure. In the line with the Energy 

Community targets, both countries as an signatory parties have declared that the development 

of the renewable energy sources is priority, followed by the investments in the energy 

efficiency. Firstly, both countries present the coal based countries that almost whole demand 

secure from domestic surface production of lignite. In the case of Montenegro demand is 100% 

covered by domestic exploitation, while Serbia produces 98% of its need for coal. The imported 

quantities are mostly higher quality types of coal. When it comes to the oil and gas reserves and 

production, the domestic exploitation of crude oil in Serbia covers around 25% of country's 

demand, while the natural gas produced domestically covers around 10%. On the other hand, 

Montenegro does not have any proved or even discovered reserves of oil and natural gas, 

although the exploration in the Adriatic undersea and continental area was done several times 

in the past. 

The need for increase of energy efficiency is of high significance for both countries, in relation 

with the outdated energy infrastructure, as well as the old residential and public buildings, 

majority constructed in the period of Yugoslavia. Thus, the distribution and transmission 

system losses of total electricity production in analyzed countries are high, with more than 15% 

in Montenegro and around 12% in Serbia. The electricity demand is slightly increasing in the 

last several years, while it is expected to continue rise in the upcoming years. The main reason 

is that the industry demand is growing with increased number of investments in both countries, 

but also the household demand is on growing path. Both countries have proposed the potentials 

of the country, projects that have to be done in different energy sectors, development of 

renewable energy sources, and finally diversification of supply. 

Serbia and Montenegro potentials for the biomass development are significant, as the non-used 

hydro potential. The only sector of the renewable energy sources that has been already 

developed in both countries is the hydro energy, but the old hydro power plants need to be 

reconstructed or expanded. The Republic of Serbia, the coal-based energy mix Western Balkans 

country, proposed it national goals in the line with Energy Community as an its contracting 

member since 2006. At the same time, Serbia is an leader in the lignite production in the region 

with the biggest country population. The National Energy Strategy's targets, that has been 

issued  by the Ministry of Energy and Mining and officially published in 2015, were primarily 

focused on the decarbonization of economy. First of all, according to the document, the 

Republic Serbia has goal to increase renewable energy use, with the target reaching 27% by 

2025. Optimistic target is directly related to the technical potentials or RES, as well as with the 

interests of the foreign investors for the projects. The next target are investments in energy 

efficiency, affecting the energy infrastructure, as well as the public and residential buildings. 

The country's goal in this field is 9% by 2025. Finally, greenhouse gas emissions reduction is 

one of the main priorities, as the Serbia is signatory of Paris Agreement. At the same time, 

Montenegro has similar targets in the energy sector, related with development of RES, 

establishment of natural gas market, reduction of GHG, and finally, investments in energy 

efficiency. In comparison to Serbia, Montenegro has already exceeded the national target 

proposed for the share of energy from renewable sources in gross final consumption by 10%. 

Similarly to the neighbor country, Montenegro is an early stage of climate actions, but potentials 

are seen, and investor are interested for.  
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5. Economic challenges and benefits 

The European Union accession process has brought numerous requirements for candidate 

countries that has to be accomplished, but the reality sometimes might be an opponent of 

successful realization. Thus, this pathway can be detrimental for the developing countries, such 

as Serbia and Montenegro are, with the strong effects on their social and political stability, as 

well as followed by the economic efforts. It is necessary to emphasize that the transformation 

of energy sector represents an extremely expensive action, full of challenges and uncertainties 

on the long-term way towards its realization and achieving the targets. Therefore, every wrong 

move in the reformation of the energy sector can cause harmful consequences, so the energy 

investments have to be well-planned and stable, or instead of it, the country might experience 

the problems regarding energy security and it can face energy poverty. For that reason, it is 

necessary to analyze some of the possible scenarios in the Serbia's and Montenegro's EU 

accession progress regarding energy sector. 

The first scenario that is the most aggressive and not enough realistic in the near future is the 

drastic decrease of the coal use and reduced production. Firstly, the energy mixes of countries 

cannot be sustainable without this type of fuel, until enough reliable alternative is found and 

projects of it are realized. One option is increased share of natural gas in energy mix that is 

directly affecting the energy security for the reason that Montenegro still does not have 

established natural gas market and Serbia is reliant on the only one route supply. So, 

diversification of supply is firstly needed. Second option might be the investment in the RES 

potentials, but on the other hand the biggest problem is lack of the countries' budgets, so the 

main and final decision is on the foreign investors interested in this area. Finally, this scenario 

brings negative sides with it, and it is directly affecting the economy and social stability. As the 

mining areas such as Pljevlja in Montenegro and Lazarevac in Serbia are currently employing 

significant workers with different levels of education, those regions might experience high 

unemployment rate. Moreover, the average monthly income per person that are employed in 

this regions regarding energy sector are significantly above the average income in each of the 

countries. Finally, this can cause drastically decrease in the average salary statistics in both 

countries, Serbia and Montenegro. 
 

Table 3: Economic indicators for various sectors in Serbia and Montenegro 

Source: Statistical Office of the Republic of Serbia, Statistical Office of Montenegro 

Second scenario that has to be analyzed is closely related with the first, found in the fact that 

the risk of the renewable investments is high, with main focus on the low electricity prices in 

both countries. Currently, Serbia and Montenegro are among the countries that have the lowest 

electricity prices. In other words, the increase of electricity prices can cause significant increase 

of the energy poverty in both countries and result as an social and political instability.  

Finally, the best option are the investments in the innovative technology solutions for electricity 

generation such as carbon capture technology is, through the possibility of the clean coal 

technology. On the other hand, those innovations require extremely high investments that are 
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currently far away from the reality, not only in the case of Serbia and Montenegro, but still for 

many other countries on the same or even better economic scale. 
 

6. Conclusion 

As the need for the renewable energy production presents one of the main pillars of the EU 

energy policy, it is expected that all member states, as well as the candidate countries will follow 

the sustainable energy development path. This means that the Western Balkans countries have 

to harmonize their national strategies, legal framework and development activities in the line 

with the Energy Community targets, investing in the renewable sources that have significant 

potentials in both, Serbia and Montenegro. EU accession process of the Serbia and Montenegro, 

as an candidate countries, is a long process that requires numerous changes, especially in the 

energy sector. Addopting the proposed measures, actions and innovations, both countries will 

help stabilization of the region, contributing to the interconnections between countries and 

energy security. On the other hand, both of the analyzed countries need to reform its energy 

sector carefully, mainly focusing on the social and economic challenges. The EU idea for 

internal energy market is the idea that has aim to establish the stable and secured market, 

affordable to everyone. If the energy poverty is present, or problems with the competition are 

still there, the energy market is not realible. Sustainability is one of the most important pathway 

that European Union promotes and follows, in order to prevent climate change and environment 

concerns, and to have stability in the energy supply, green energy development and efficient 

use of energy. For now, Serbia and Montenegro are successful in some implementations, while 

the other changes are still waiting to be done in the future.  
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Abstract 

The social dimension of the European Union and its further development is a part of the debate on the future 

development of the Union as a whole. It was included as a priority in the Declaration adopted by the EU leaders 

at the Rome Summit on 25 March 2017 and in the European Commission's Reflection Paper on the Social 

Dimension of Europe following the presentation of the White Paper on the Future of Europe. On 17 November 

2017, the Presidents of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission jointly 

proclaimed the creation of the European Pillar of Social Rights. Building a fairer Europe is a priority of the current 

composition of the European Commission (2014-2019) and will most likely remain among the priorities of the 

next. 

The paper aims to analyse the factors underlying the creation of the EU Social Pillar. For this purpose, the authors 

have analysed the current social situation in the EU member states with regard to certain social indicators 

(unemployment, risk of poverty and social exclusion, and income inequality), the differences in their performance 

and the main factors underlying them. The hypothesis of the authors is that the significant differences in the social 

status of the EU citizens, both between the member states and within the individual countries, is the major factor 

why the EU’s social policy needs to be deepened both at national and at Union level, and that the creation of the 

European social pillar is a step in the right direction. 
 

Keywords: European Union, social policy, social pillar 
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1. Introduction 

The debate on the future of Europe arising from the European Union’s pressing problems and 

the need for its member states to respond better to the expectations of European citizens is now 

at the center of the EU agenda. Its important contribution is to add value and ideas to the 

scenarios of the future of Europe – and not only about the way the political and economic 

development of the EU will continue, but also about its social dimension. The following 

commitment was accepted by the leaders of the EU Summit in Rome on 25 March 2017: "In 

the next 10 years, we want the Union to be a safe, secure and prosperous place, to be 

competitive, sustainable and socially responsible, to have the will and ability to play a key role 

in the world and in the shaping of globalization. We want a Union in which citizens have new 

opportunities for cultural and social development and economic growth" (European 

Commission, 2017a). 

The European Commission has contributed to the debate on 1 March 2017 when it presented a 

White Paper on the Future of Europe (European Commission, 2017b) followed by a Reflection 

Paper on the Social Dimension of Europe (European Commission, 2017c) and on 26 April 2017, 

the European Pillar of Social Rights (European Commission, 2017d) joined these strategic 

documents. 
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The Reflection Paper on the Social Dimension of Europe recognizes that despite its outstanding 

achievements, Europe still faces a number of economic and social challenges related to the 

effects of the economic crisis, the shortcomings of open markets and societies, innovation and 

technological change, and the existing social inequality. There is also a gradual strengthening 

of individual and collective social rights in the EU as well as improved cooperation with the 

social partners at European and national level, but there is also a growing need for the debate 

to focus on the social dimension of Europe in the future. It is concluded that the economic, 

social and political arguments in favor of a social Europe are solid and the discussion’s goal is 

rather to reach a consensus on the form that it will adopt in the future. 

On 17 November 2017, the European Commission’s President Jean-Claude Juncker and the 

Swedish Prime Minister Stefan Löwen jointly hosted the first for twenty years EU Social 

Summit (held in Gothenburg, Sweden), in which the EU leaders took part together with the 

Presidents of the EU institutions, heads of states and government, the social partners and other 

key stakeholders. At the Social Summit, representatives of the European Parliament, the 

Council and the European Commission jointly proclaimed the European Pillar of Social Rights 

(European Commission, 2017e) in order to highlight the commitment of EU leaders to respect 

the principles and rights in this pillar3. 

The pillar strengthens and complements the rights envisaged in the European and international 

law and is based on 20 principles grouped in three categories: 1) Equal opportunities and access 

to the labor market (education, training and lifelong learning, gender equality, equal 

opportunities, employment); 2) Fair working conditions (secure and flexible employment, 

wages, information on working conditions, protection against dismissal, social dialogue and 

worker participation, work-life balance, healthy and safe working environment, personal data 

protection); 3) Social protection and inclusion (childcare, social protection, unemployment 

benefits, minimum income, income and pensions for old age, health care, integration of people 

with disabilities, long-term care, housing for the homeless, access to basic services). 
 

2. Preconditions for the Creation of the European Pillar of Social Rights 

Several sets of factors can be identified that underline the growing importance of social policy and 

justify the need to strengthen the collective effort for social initiatives at EU level: 

• The sustainable aging trend of the European population (Moraliyska, 2017); 

• The still high unemployment and preserving social consequences of the economic and financial 

crisis; 

• The high proportion of European citizens in the "at risk-of-poverty" group; 

• The significant social divide (in terms of citizens' incomes and social status as well as social 

spending), both between and within member states; 

• The emerging digital revolution, implying the need to restructure the economies on which the 

technological change has a strong social impact. 

The author identifies the aforementioned challenges as the most important for the future 

development of the EU and identifies the last three as the subject of this report. 
 

2.1. Assessing the Social Status and the Risk of Poverty of the European Citizens 

2.1.1. The EU Social Scoreboard 

The measurement of the social status of the European population is based on a series of indicators 

from the EU statistics, as well as on the Social Scoreboard4 set up for the purposes of the social 

                                                           
3 For the first time the European Pillar of Social Rights was presented by the European Commission’s President 

Jean-Claude Juncker in his European Union Statement of 2015; a project of the Pillar was presented by the 

Commission in April 2017 (European Commission, 2017f). 
4 The Social Scoreboard is a set of social indicators that includes three dimensions: 1) "Equal opportunities and 

access to the labor market" - gender equality aspects related to education, skills and lifelong learning, gender 

equality on the labor market, inequality and upward, living conditions and poverty, and opportunities for youth; 
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pillar. They represent a set of indicators to monitor the achievement of the EU’s objectives and 

progress in 12 areas, the performance of which will be taken into account by the European Semester 

for Economic Policy Coordination (European Commission, 2018a). 

The statistics provided by this set of indicators show that in 2016 one in four people in the EU 

(23.5% of the EU’s population or 118.8 million people) is at risk of poverty or social exclusion 

(Figure 1).  

 

  
Figure 1: Social status in the EU: Poverty and social exclusion risk rates in 2016 

Note: The three indicators are defined as follows: People are considered to be at risk of poverty or social exclusion if 

they experience one or more of the following three conditions: (i) Being severely materially deprived with living 

conditions constrained by a lack of resources as measured in terms of being deprived of four of nine items: unable to 

afford 1) to pay rent/ mortgage or utility bills on time; 2) to keep their home adequately warm; 3) to face unexpected 

expenses; 4) to eat  meat, fish or a protein equivalent every second day; 5) a one week holiday away from home; 6) a 

car, 7)a washing machine, 8) a colour TV or 9) a telephone (including mobile phone). This indicator captures absolute 

poverty in some degree and is measured in the same way in all Member States. (ii)  Living in a jobless household or 

household with very low work intensity where on average those of working-age (18-59) worked less than 20% of their 

potential total working hours over the past year, either because of not being employed or working part-time rather than 

full-time (students are excluded from the calculation). (iii) Being at risk of poverty living in a household with an 

equivalised disposable income (i.e. adjusted for the size and composition of households) below the at-riskof-poverty 

threshold, set at 60% of the national median equivalised disposable income. 

This is a measure of relative poverty. The total number of people at risk of poverty or social exclusion is less than the 

sum of the numbers in each category, as many fall into more than one of these categories. 

Pos. There is no data for Ireland 

Source: Eurostat (2018a). Social scoreboard 

This is less than in 2012 (24.8%), but at the 2010 level, i.e. no significant progress can be reported. 

The level of child poverty also remains high. These children have limited access to healthcare 

and are at a higher risk of early school leaving, therefore later when they become adults they are 

at a higher risk of unemployment and poverty. In 2010, the EU leaders committed themselves to 

                                                           
2) "Dynamic labor markets and fair working conditions" - the structure of the labor force, labor market dynamics 

and income; 3) "Public support /social protection and inclusion" - fair solutions through public support and/or 

social protection and the provision of social security services and networks are considered. 
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reducing the number of people at risk of poverty by 20 million by 2020, but since then there has 

been even a rise in their number by 1.7 million. No significant progress has been achieved in the 

fight against poverty and for equality of minorities and risky social groups as well. 

The worst-performing EU member state in that respect is Bulgaria where 20.4% of the 

population is at risk of poverty and social exclusion, followed by Romania (38.8%) and Greece 

(35.6%), while the Czech Republic, Finland and the Netherlands are the most successful 

countries with 14-17.0% of the population at risk of poverty and social exclusion. 

A detailed view of the situation also shows that one third of the young people between the ages 

of 18 and 24, one third of the people with the lowest secondary education and two thirds of the 

unemployed in the EU, are at risk of poverty or social exclusion (Eurostat, 2018a). 

The share of early school leavers5 has been declining since 2005, but their share remains 

significant, especially in the southern member states. The highest it is in Malta - 20%, Spain 

and Romania - 19%, while the lowest it is in Croatia - 3%. 

At the same time, despite the decline, the share of young people (15-24 years) in the EU who 

are neither in employment nor in education and training (NEET) remains high and amounts to 

11.6% in 2016, with big variations between member states here as well (from 4.6% in the 

Netherlands to 19.9% in Italy). 

Similar variations are also observed in terms of employment. It has grown at European level in 

recent years, reaching 71.1% in 2016, with leading countries being Sweden (81.2%), Germany 

(78.6%) and the UK (77.5%). At the ranking’s bottom again are the southern countries, 

including Greece (56.2%), Croatia (61.4%) and Italy (61.6%). In 2016, the employment rates 

were record high for most member states, being consistently the highest among the highly 

educated people. 

Although the employment rate in Bulgaria (67.7%) in 2016 is not far from the EU average 

(71.1%), the country is the last in terms of the share of unemployed persons (per 100 people 

willing to work) who have participated in labor market measures6 that aim at creating and 

supporting employment. In 2015, the number of participants in such measures was less than 3% 

in Bulgaria, compared with nearly 50% or more in Belgium and Denmark. 

Almost 7 times is the difference in the share of youth unemployment in Germany and Greece, 

Fig. 2. 

 

                                                           
5 The share of persons aged 18-24 who have completed the lowest secondary education but are not participating 

in further training, as % of the total population 18-24. 
6 Interventions aimed at activating the unemployed persons or preserving the jobs of the people at risk of 

unemployment (through training, incentives for employment, supported employment, job creation, start-ups, etc.). 
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7 

Figure 2: Level of youth unemployment in the EU in 2016, % of total population 
Note: The share of youth unemployment is calculated by dividing the number of unemployed persons aged 15 to 

24 by the total active population of the same age group. 

Source: European Commission (2018b). Social scoreboard 

Six times is the difference between EU member states in terms of number of people, who work 

but are still at risk of poverty - Finland is the best performer (3.1%) and Romania (18.9%) the 

worst, with EU average at 9.6%. The Czech Republic (3.8%) and Belgium (4.7%) are ahead, 

while Greece (14.1%), Spain (13.1%) and Bulgaria (11.4%) significantly lag behind. 

Similarly, there are countries that perform poorly in terms of population’s income. In 2016 

Bulgaria is ranked last in terms of work remuneration (including wages, salaries in cash and in 

kind, social contributions from employers) - 4.6 € per hour, while in Luxembourg it is € 43.3 

per hour. 

In addition, in many member states the social transfers poorly help to reduce poverty (Figure 

3). Although social transfers reduced the share of people at risk of poverty in the EU by one 

third (33.0%) in 2016, this impact varies widely from 14.2% in Romania to 57.0% in Finland. 

 

                                                           
7 For the first time since 2008, the employment in the EU in the working age (20-64 years) reached 70% in 2015. 
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Figure 3: Impact of social transfers (other than pensions) on poverty reduction (%), 2016* 

*The reduction in the poverty risk rate due to social transfers (calculated by comparing poverty rates before and 

after social transfers; pensions are not considered as social transfers in these calculations). 

Source: European Commission (2018b). Social scoreboard 

It can be concluded that the EU's challenges to the social well-being of its citizens are numerous 

and significant. To a particularly high degree this is true for the southern and eastern member 

states, including Bulgaria, which is the country with the highest share of the population at risk 

of poverty and material deprivation. 

 

2.1.2. The Index of Social Justice8 

The definition of the term "social justice" is subject to controversy, as its conceptual 

frameworks are wide and dependent on different cultural and cultural-historical value systems. 

The Social Inclusion Monitor Europe model of the Bertelsmann Foundation presents a modern 

concept of social justice that addresses the goal of achieving equal opportunities and 

opportunities for life and capable of "gathering the consensus needed to create a sustainable 

social market economy" (Bertelsmann Stiftung, 20179). This model implies that the creation of 

social justice depends rather on compensating for social exclusion than on investment in social 

inclusion. This means that instead of "equal" redistributive justice, this concept of justice deals 

with ensuring that every person has equal rights and opportunities for self-realization by 

investing in developing his or her individual abilities. Everyone must be empowered to seek 

independent living and wider public participation without his or her social background 

restricting him/her. 

The empirical data on the Social Justice Index in the EU in 2017 show the following: 

• Social justice is improving slightly, with some exceptions, the results being still significantly 

worse than before the crisis. The improvement in most EU member states is mainly due to an 

upward trend in the labor market; 

                                                           
8 The index is based on the quantitative and qualitative data collected by the Bertelsmann Foundation within the 

Sustainable Governance Indicators project (www.sgi-network.org) and is based on 140 indicators. 
9 The Social Justice Index includes 28 quantitative and 8 qualitative indicators related to: poverty prevention, 

access to education, labor market inclusion, social cohesion and non-discrimination, health care and 

intergenerational justice (the first three are more important and have a bigger weight in the index). 
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• In 2017, the index was the highest in Denmark (7.4), Sweden (7.3) and Finland (7.1), and the 

lowest in Greece (3.7), Romania (4.0) and Bulgaria (4.2). The EU average is 5.9; 

• An overall EU-wide improvement in employment levels is evident, including in youth 

employment, which is still very high in the southern member states (Greece, Italy, Spain) and 

higher than before the crisis; 

• The poverty risk in the EU declines slightly (23.5% in 2017), but the gap between northern 

and southern Europe (Greece, Spain, Italy) remains high; 

• For certain social groups (children and adolescents), the risk of poverty and social exclusion 

is even higher - 26.5% (in Greece and Spain - 37.5% and 32.9%, respectively); 

• The trend for a large and even growing number of full-time employed people who are at risk 

of poverty remains. Highly developed Member States such as Germany are also affected by this 

trend (in 2015 7.1% of the full time employees in Germany were at risk of poverty, compared 

with 5.1% in 2009), (Bertelsmann Stiftung, 2016). This leads to a growing low-paid sector and 

a segmentation of the labor market in many countries; 

• High youth unemployment remains a structural problem in the EU despite a slight decline. 

The integration of refugees into the labor market represents a similar problem; it remains weak 

even in the best-performing in that respect countries - Sweden and Finland (Bertelsmann 

Stiftung, 2017). 

 

2.2. The remaining social divide between EU member states and regions 

The economic and social indicators of living standards testify to a heterogeneous situation in 

the EU member states. In addition, there are large differences within the territories of the 

countries themselves, with the poorer countries having relatively rich areas (especially capitals) 

as well, and vice versa. 

Overall, there is a general trend for income in the EU to be unevenly distributed. The situation 

has confirmed that 20% of the richest households in the EU earn on average more than 5 times 

more than the poorest. The most eloquent example for this inequality is Bulgaria, where the 

difference is 7.9 times, and the lowest income inequality exists in the Czech Republic (3.5 

times). 

The disparity in disposable income in recent years in the EU is also proved by the Gini 

coefficient, which is 30.8 in 2016, compared to 31.0 in 2015 and 2014, and has not experienced 

any significant decline over the last decade (Eurostat, 2018b). The main reasons for the 

differences between counties are their historical political and economic development, the 

different traditions and achievements in the economic and social spheres, as well as the big 

differences in the fields of education and health, employment patterns, wages, income and 

social systems protection. 

As it has already become clear, the share of people at risk of poverty and social exclusion in 

the EU is very high - almost a quarter of all citizens, with considerable differences between 

countries. With regard to the fight against poverty and the equality of minorities and social 

groups in risk, the EU has not achieved a significant progress as well. 

We saw that there are large differences in employment and (especially youth) unemployment 

rates in the individual member states (Figure 3). Apart from the labor market, there are also 

differences in the countries' social protection systems as a result of their different political 

priorities and budgets. In 2015, the public expenditure on social protection in the EU accounted 

for around 40% of the total public expenditure, almost one fifth of its GDP. Eight member states 

(Finland, France, Austria, Denmark, Italy, Sweden, Greece and Belgium) have devoted at least 

20% of their GDP to social protection expenditure (European Commission, 2017c). Social 

systems are a reflection of the different traditions in this area and vary widely with regard to 

their basic parameters - size and budget allocation, funding sources, degree of coverage of risks 



5th SCF International Conference on “Economic and Social         Podgorica/Montenegro 

Impacts of Globalization” and “Future of European Union”         5th-7th September 2018 

 

141 

 

among the population and the role of the social partners, and, of course, they reflect the 

characteristics of the relevant state taxation system. 

It can be concluded that the serious differences between and within member states in terms of 

the social status of their citizens remain a serious challenge for both the countries and the EU. 

The observed disparities prove the lack of economic and social cohesion between the EU 

members, which could have a strong negative impact on them and the Union as a whole. In its 

position, the Committee of the Regions recalls that cohesion policy aims to ensure a level 

playing field allowing the EU to take full advantage of the benefits of the single market and the 

opportunities for global transformation and notes that the lack of convergence in the Union 

could increase the economic and social disparities between regions and cause greater tensions 

between member states, as well as lead to the collapse of the single market and to EU’s 

inefficient economic governance (European Committee of Regions, 2018). 

The awareness of this fact seems to be in the base of the EU’s motivation to work in favor of 

achiving EU-wide economic and social cohesion. In addition to that, workplaces and social 

policy are also among the main priorities for the European citizens, who have high expectations 

towards related authorities at all levels - local, regional, national or European. For over 8 out of 

10 Europeans, unemployment, social inequalities and migration are the three major challenges 

the Union faces. They expect the free market economy to be accompanied by high levels of 

social protection. For 7 out of 10 Europeans, it is acceptable to take decisions on employment 

and social policy at both national and EU level (European Commission, 2017c). 

The strengthening of the economic, social and territorial cohesion of the EU is one of its main 

objectives (Article 174 TFEU), and the cohesion policy is the main European investment policy 

aimed at achieving these goals. Its funds also stimulate innovation and mitigate the effects of 

asymmetric economic shocks, ensuring public growth-oriented investment in the regions and 

helping to reduce youth and long-term unemployment, and promoting social inclusion. 

Unfortunately, the current debate on the future EU budget and the share of cohesion policy in 

it shows that it is likely that the budget for this policy (like the agricultural one, which also 

helps to bridge the gap) is reduced "moderately" by about 5 % (European Commission, 2018). 

 

2.3. Economic and Social Effects of the Emerging Digital Revolution 

Among the factors that are increasingly affecting modern economies and societies are the 

changes in the education and skills, and there are some negative trends in the EU in that sphere. 

On the one hand, about a quarter of the adult population of the Union is experiencing reading 

or writing difficulties or lacking mathematical skills, and almost twice as many people do not 

have the proper digital skills. On the other hand, the basic skills of the young people in the EU 

are deteriorating (according to the results of the Programme for International Student 

Assessment - PISA) and many member states are not advancing in reducing the share of low-

achieving pupils in reading, mathematics and science (European Commission, 2017c). 

The digital skills are essential to create a knowledge-based economy and are increasingly 

needed in modern life. However, the level of the digital skills of the EU’s population is 

unsatisfactory - in 2016, 44% of the Union's population did not have basic digital skills 

(Luxembourg is the best performer with 86% of the population with digital skills and Bulgaria 

ist the worst with only 26%), Fig. 4. 
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Figure 4: Digital skills (% of people with basic or above basic digital skills), 2016* 

*The basic or above basic overall digital skills represent the two highest levels of the overall digital skills indicator, 

which is a composite indicator based on selected activities performed by individuals aged 16-74 on the internet in 

the four specific areas (information, communication, problem solving, content creation).  

Source: European Commission (2018a). Social scoreboard 

There is also a varying performance of the countries according to the European Commission's 

Digital Economy and Society Index (DESI), - a five-dimensional index including indicators 

concerning connectivity, human capital, Internet use, digital technology deployment and digital 

public services. Romania is the last in this ranking, and Bulgaria is in 27th place in 2017, despite 

its progress in improving the digital broadband infrastructure and in providing free data. The 

results are also weak in terms of the population’s digital skills and the digitization of the 

economic and social services, which stops the further development of the digital economy and 

society in the country (European Commission, 2017g). 

There is an understanding in the EU that the Union can benefit greatly from the digital 

revolution and that the digitization of products and services can add over € 110 billion in annual 

revenues to the European industry by 2020. But the EU is not ready - just about 1 in 5 companies 

in the EU is highly digitized. Also, around 60% of the large industries and more than 90% of 

the small and medium-sized enterprises feel underdeveloped in the digital innovation. The 

Digital Revolution provides opportunities for large and small businesses but many still have 

difficulties in choosing what technologies to invest in and how to fund their digital 

transformation (European Commission, 2018c). 

The economic andschallenges of digitization are related to: 

• Changes in the economy - as a result of the technological progress, globalization and the 

expansion of the services sector leading to restructuring of the economic sectors; 

• The need for the workforce to adapt to change, new business models and consumer 

preferences, and to acquire new skills; 

• Changes in labor relations - the wider take-up of teleworking, more freelancing opportunities 

and job matching, greater geographic mobility but also a bigger risk of growing polarization in 

the labor market, with greater inequality in the payment and fading opportunities for the low-

skilled workers. 

• New skills requiring the modernization of education systems and the extension of lifelong 

learning programs, facilitating professional mobility and overcoming skills mismatches and 

supply. 

It is impossible to determine what overall impact the digitization and the Fourth Industrial 

Revolution will have on the economy and labor markets. It is expected to be differentiated by 
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sector and it is difficult to predict concrete effects on the different professions, jobs and sectors. 

An overview of the different areas of expected impact includes the following: 

• Job creation due to new sectors, new products, new services; 

• Change in workplaces due to digitization, interface, new forms of management; 

• Job closures due to automation, robotics; 

• Change of workplaces due to digital platforms, crowd sourcing, "shared economy" (European 

Trade Union Institute, 2016). 

It is important to note that the European average of 54% of jobs at risk as a result of the process 

of digitalization is again polarized – the EU-peripheral countries would be the most affected by 

the computerization of employment - Romania (62.0%), Portugal (59.0%), Bulgaria (57.0%), 

Greece (56.4%), while the "center" and the northern part of the EU will be less affected - 

Germany (51.1%), Belgium (50.4%), the Netherlands (49.5%), Sweden (46.7%). In this aspect, 

this classification coincides with the Digital Economy and Society Index (DESI), i.e. the higher 

the position of the country in the index, the less its jobs are endangered by the process of 

digitization (European Trade Union Institute, 2016). 

The effects of digitization will be accompanied by macroeconomic issues stemming from the 

labor market developments, the labour pay, the social inequality, the quality of newly created, 

changed or "shunted" jobs, etc. The main concern is the jobs’ quality in the future in terms of 

pay, job security and working conditions. There is a need to update the social and lifelong 

learning systems. Gradually new social rights will be introduced, a part of the changing world 

of work, to which the countries are not well prepared to adapt. This is not just a question of 

financial sustainability, but also of providing security mechanisms and new social protection. 
 

3. Conclusion 

Although the responsibility for employment and social policy lies primarily with national 

governments, the European Union provides funding, supports and complements their efforts. 

In addition to that the EU coordinates and monitors national policies, encourages member 

countries to share best practices on social inclusion, poverty and pensions, supports training, 

skills development and entrepreneurship, and makes laws on workers’ rights, discrimination at 

work and coordination of social security schemes, and monitors their implementation. 

However, there are a series of economic and social challenges that the Union is facing, which 

need to be solved. The new European pillar of social rights is a step in the right direction. 

Although it will not be able to solve the social problems that have been addressed so far in 

Europe as it is focusing on common fundamental rights and principles, its formulation draws 

attention but also encourages member states to create better social conditions and opportunities 

for their citizens. It will also help to identify the need for reforms in important areas, although 

because of the different social systems the European states will have to find their own solutions. 

The spheres of activity to strengthen social justice are connected and it is important for EU 

countries and institutions to work together. But there is also skepticism. There is a risk of 

excessive expectations, or fears that these social rights are just redefined existing ones 

(European Trade Union Institute, 2017). There is also the question of the legal status and the 

lack of EU competences in the social field that limit the possibilities for the implementation of 

the social pillar, as well as the differing perspectives of the social partners, which will have to 

be key players in its implementation. What lies ahead is a matter of member states consent, 

political will and good organization. 
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Low-Carbon Challenges of High-Growing Tourism in 

Montenegro 
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Abstract 

This paper analyses advancement and potentials in creating, offering and advertising low-carbon tourism products 

and services in Montenegro over the period of 2015-2017. The survey covers three target groups: visiting tourists 

(domestic and foreign), relevant central and local authorities; the travel and tourism sector business operators and 

relevant NGO (CSO) sector organizations, as those target groups are key subjects influencing low carbon tourism 

perspectives of the country. The baseline Survey was conducted in summer 2015, while the second, follow-up 

Survey is being conducted from June to November 2017. In 2015, 52% of surveyed tourists didn’t know what 

carbon footprint is and only 2% have ever calculated it. The results of 2017 indicate that 55% of consumers are 

willing to pay more for accommodation and tourism services with environmental values compared to 49% in 2015. 

At the same time 60% of travellers are interested in eco-friendly travel, and 61% of them plan to make greener 

choices next year. More than two thirds - 69% of tourist business entities did not apply any environmental 

standardization scheme or had a certified business segment in 2015 while in 2017, 55% of hotels plan to invest 

more in sustainable technology than they did in prior years while the number of eco-certified hotels has tripled in 

two years. Additionally, we find that local and national authorities pursue various opportunities to offer and take 

part in green incentives, contributing to reduction of tourism’s carbon footprint. They strongly believe that the 

eco-labelling schemes are necessary green economy instruments. 
 

Keywords: gReen economy, low carbon tourism, eco-labelling schemes, carbon footprint, Montenegro 
 

JEL Classification: Q56, R40 
 

 

1. Introduction 

Tourism is the fastest growing industry at the global level. Such growth inextricably affects 

environment whereby the major adverse impact is reflected in climate changes and increased 

level of carbon-dioxide (CO2) in the atmosphere leading to creation of the greenhouse effect. 

Efforts and activities aimed at reduction of the CO2 global impact are many, embodied in form 

of numerous strategies and mitigation measures. One of these strategies entails so called low 

carbon future which seeks to reduce CO2 by using innovative solutions or renewable energy 

sources to stimulate further economic growth primarily based on clean technologies.  

Tourism is one of the branches of economic development that greatly contributes to global CO2 

emission. Global carbon dioxide emissions will increase 43 percent by 2035 if major nations 

remain tied to existing energy policies and do not act to curb global warming, according to the 

U.S. Energy Information Administration (EIA, 2010). On the other hand, there is a constant 

rise in the number of travellers and according to UNWTO, international tourist arrivals grew 

by 4.6 % in 2015 to 1,184 million. All these information are indicative of the link between the 

tourism and climate changes and the need to create new “low carbon paradigms”. 

Such measures include transportation and accommodation sectors whereby it is necessary to 

implement the idea of low carbon paradigm in tourism which is based on two dimensions – 

economic and ecological. In the tourism context, the CO2 emissions can be direct and indirect. 

The direct emissions include the transportation sector (fuel consumption), accommodation 

(power or gas consumption) and hospitality facilities (restaurants, bars). The indirect emissions 

include the transportation infrastructure and energy generation as well as construction of 
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2M.Sc., United Nations Development Programme Montenegro 
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facilities (accommodation and hospitality). The question is how and in what way individual 

impact i.e. CO2 emissions in tourism sector can be measured? One of the manners is reflected 

in introduction of Carbon footprint concept. Carbon footprint is a way for legal entities, tourism 

sector representatives and individuals to quantify their impact and participation in climate 

changes and global warming. 

Tourism developed as a sector that is to a large extent disburdened by the need for 

environmental protection and the effects on natural and social environment that it causes in all 

its phases. Its key drivers were profit and economic growth. However, the travellers are no 

longer interested solely in simply visiting a destination, sightseeing and photographing certain 

sights prior to leaving the chosen destination. Not only do travellers wish to experience the 

chosen destination, understand the culture or acquire new knowledge, but to reinstate positive 

impact of their sojourn on the chosen destination, both from economic and ecological 

perspective. For that reason, experiential travels, engaged and volunteer tourism are on a 

constant rise.  

The concept of low carbon, responsible tourism is fairly recent and is a new way of travelling 

and running tourism business. Carbon neutral tourism is created as a concept that attracts 

tourists seeking for responsible holiday, that is not harmful for the nature and tourism sector 

representatives that tend to introduce ecological practices in the manner of business operating 

and thus reduce their adverse environmental impact. While still seeking the right path or 

direction of low carbon tourism development in the context of entertainment economy, Centre 

for Responsible Travel (CREST) reveals that in general, responsible tourism growth continues 

to exceed the growth of tourism industry as a whole.  

Tourism is one of the economy branches which can be used to impact the size of a carbon 

footprint of a particular economy. Primarily since the standard tourist offer comes at a high 

resources exploitation cost, due to growing consumers’ demand. More precisely, common 

tourists behaviour is far from being responsible and low carbon since it entails transportation 

(by car, bus, airplane, cruisers), excessive usage of energy both in hotels and resorts and 

amusement parks, ski resorts and such. Given that this economy branch records unstoppable 

growth, it is important to develop awareness among tourism economy and travellers on its 

responsibility for shortage of energy resources, increase in CO2 emissions, climate changes and 

other global environmental issues. This is why low carbon tourism concept is gaining on its 

relevance.  

On the other hand, the low carbon tourism concept is facing a substantial amount of barriers on 

its development path. The low carbon tourism concept development challenges mainly include 

following: 

• Lack of adequate financial resources – new technologies and new energy solutions 

require financial support. If a country identified low carbon tourism as its development 

direction, it needs to ensure satisfactory financial assets and subsidies to enable its 

realisation. 

• Lack of low carbon technology – which primarily refers to promotion of “green energy”, 

usage of eco-friendly and energy saving technology, usage of low carbon emission 

vehicles, construction with materials that do not cause pollution, technologies that 

permit new usage of waste. 

• Lack of scientific planning – it is not sufficient to simply decide to shift to low carbon 

tourism, given that the realisation of that goal is deeply linked to a set of others. On the 

other hand, it may be in conflict with some other development goals. Therefore, it is 

necessary to connect tourist products, industry and resources in planned fashion.  



5th SCF International Conference on “Economic and Social             Podgorica/Montenegro 

Impacts of Globalization and Future of European Union”           5th-7th April 2018 

 

148 
 

• Poor low carbon infrastructure – in majority cases, infrastructure that affects the level 

of tourist services related to food, accommodation and purchase is inadequate thus 

affecting further development of low carbon tourism. 

2. Montenegro and Low Carbon Challenge in Tourism Sector 

Taking into account the importance of tourism development as dominant economic 

development branch, and Montenegro’s commitment to sustainable development and 

environmental protection, the low carbon tourism concept is an innovative branch of tourism 

with future in Montenegro. There is a significant potential for the development of all forms of 

responsible, engaged tourism in Montenegro due to preservation and availability of natural 

resources. 

Legislative and strategic solutions passed at the national level create preconditions and provide 

guidelines for engagement, development and implementation of eco-tourism concept in 

Montenegro. Even though there are preconditions for defining this tourism offer, the offer of 

low carbon, responsible, ecological, i.e. green tourism is not clearly diversified within key 

strategic documents on the national level, however presence of this offer is evident as composite 

part of Montenegro’s general tourist offer.  

Montenegro Tourism Development Strategy to 2020 includes following offer, which can be 

categorised as low carbon tourism offer: 

• Nautical tourism – recreational travels with large sail cruise vessels; 

• Water sports – sailing, kayaking, rowing, surfing, scuba-diving, snorkelling, boat 

renting, water sport training; 

• Tourist offer on a mountain - mountain-biking, ´hiking & biking´, rafting and kayaking; 

• Golf-tourism; 

• Holiday in rural areas (agritourism) – accommodation, hospitality services and 

agriculture in village complexes; 

• Camping in the wilderness; 

• National parks - UNESCO world and natural heritage. 

One of Montenegro’s strategic directions for tourism development is tourism development in 

line with sustainability principles also defined within the 2030 National Strategy for Sustainable 

Development of Montenegro4. One of the initiatives that Montenegro already had refers to 

preparation of the Manual for accommodation facilities “Wild Beauty” that should aid 

development of a new generation of economically and ecologically viable "wild beauty" resorts 

and Eco lodge, with CO2 zero-emission. 

Still, the current state is characterised by constant increase in the number of tourists 

concentrated almost exclusively at the coast, mainly during July and August that are chiefly 

focused on the segment of passive beach holiday. Based on the principles defined in the 

Montenegro Tourism Development Strategy by 2020, Montenegro has reached a high degree 

of saturation in that business area whereby that segment should be developed in quality fashion 

in the future. 
 

3. Literature Review 

Low carbon tourism was developed from the concept of low carbon economy which is based 

on the principle of creating better standard of living through lower natural resources 

consumption, lower nature pollution and better economic benefits. However, the low carbon 

tourism concept was proposed for the first time at the World Economic Forum in May 2009 in 

the report “Towards Low Carbon Travel and Tourist Industry”.5 

                                                 
4 National Sustainable Development Strategy by 2030.   
5 World Economic Forum, May 2009, “Towards a Low Carbon Travel & Tourism Sector report” 
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One of the definitions indicates that the low carbon tourism is a new manner of travelling which 

provides higher value and travel experience for the tourists and social, economic and ecological 

advantages for the society through reduction of carbon emission generated through tourist 

activities6. 

There are very few theoretical studies on this type of tourism. Stefan Gössling (2010) discusses 

food management in tourism development from the perspective of tourists’ “carbon footprint”, 

where he concludes that food management can be used to reduce carbon footprint of tourism.7 

Richard S. J. Tol (2007) discusses the impact of carbon emission tax on international tourism 

and highlights that different taxes on carbon emission could change the behaviour of tourists in 

air transportation segment.8 

Paul Peeters (2010) forecasted data for 2035 and 2050 based on the 2005 carbon emission data, 

in an attempt to find a way to reduce the CO2 emission.9  

The past few years saw expansion of low carbon tourism. For example, Copenhagen 

implemented 50 measures aimed at construction of low carbon city, including full utilisation of 

wind energy which is inexhaustible. Low carbon hotels emerged in many countries and only 

some of them are Ton Sai Bay Hotel in Koh Samuiu – Thailand and Banyan Tree Resort in 

Bintan - Indonesia. In addition to hotels, certain scientific museums are based on these 

principles, and one of the examples is California Science Centre. The building is more than 

70% harmonised with the natural surroundings with roof covered with plants originating from 

California. In addition to the decorative effect, this substantially reduces energy consumption 

by providing natural ventilation. 

Acknowledging the importance of development of low carbon tourism in Montenegro, in 2015, 

UNDP initiated first survey on possible presence of low carbon tourism products and services 

in Montenegro (Survey on Low Carbon Tourism in Montenegro, 2015). The 2015 results show 

that the tourists and tourism sector representatives are in general insufficiently informed about 

the low carbon tourism but that there is some sort of general perception of Montenegro as 

synonym for pristine nature, and that this concept could be further developed in future. 

Furthermore, key results of the 2015 survey showed that, in addition to insufficient informing, 

the barriers in the area of low carbon tourism development rest with the lack of interest of actors 

in tourism sector, insufficient number of eco-certified facilities and lack of financial inducement 

for the development of low carbon tourism in Montenegro.  

Still, over the course of 2015 to 2017, significant progress has been made in the area of low 

carbon tourism development with substantial engagement of UNDP and competent institutions 

to stimulate and develop the idea of low carbon tourism.  

This is confirmed by increased number of eco-certified facilities, higher number of investments 

in energy efficiency of buildings, construction of bicycle lanes, increase in electric stations for 

the bicycles, increasing number of solar benches, numerous promotional and educative 

campaigns, music festivals organised under slogan “green”, substantially higher number of 

media reporting on this form of tourism, cooperation with foreign media through documentary 

shows about Montenegro as a low carbon destination of the future, as well as continuous general 

promotion of low carbon tourism. All this is a result of intense three-year promotional and 

marketing activities on this agenda.  

 

 

 

                                                 
6 Can i Hongbing, 2011, „The model of developing low-carbon tourism in the context of leisure economy“ 
7 Stefan Gössling, Brian Garrod,et al, Food management in tourism: Reducing tourism’s carbon ‘foodprint’, Tourism Management, (2010) 1-
10 
8 Richard S.J. Tol, The impact of a carbon tax on international tourism, Transportation Research Part D 12, (2007) 129–142 
9 Paul Peeters, Ghislain Dubois, Tourism travel under climate change mitigation constraints, Journal of Transport Geography 18, (2010) 447–
457 
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4. Methodology 

Low carbon tourism survey in 2017 (LCT 2017), the key issue of the survey is monitoring 

indicators of low carbon tourism development in Montenegro and effects of numerous activates 

that were realised over the three-year period. The survey focused on two target groups:  

1. Domestic and foreign tourists that visit Montenegrin coastal region over summer tourist 

season and  

2. Tourism economy – hotels, private accommodation, tourist agencies and rent-a-car 

agencies and system institutions.  

Basic starting survey hypotheses are: 

 Montenegro has all the preconditions for a successful development of the low carbon 

tourism.  

 Increasing awareness of tourism sector representatives on the importance of reduction 

of tourism sector CO2 impact on climate changes. 

 Tourism economy in Montenegro is highly interested in eco-certification and opening 

to the new markets of eco-sensitive tourists. 

 Tourism workers are willing to develop low carbon products and services in case of 

clear commitment of the country and institutional support. 

  Key barriers to the development of the low carbon tourism in Montenegro are lack of 

incentive measures and better support of tourist organisation in terms of accepting 

existing campaigns as official offer in the destination promotion. 

 

Quality analysis of the survey includes desk analysis of the tourism sector and low carbon 

tourism in Montenegro as well as realisation of 20 in-depth interviews with representatives of 

institutions, local governments, non-governmental sector and local tourist organisations.   

Aimed at obtaining information on low carbon tourism from competent national and local 

institutions, in-depth interviewing research technique was used. Using the research preparation 

methodology and following the model of preparation of the survey among the tourists, a team 

of surveyors previously attended the training which introduced them to the methodology and 

the research tasks among legal entities.  

In-depth interview is aimed at identifying so far activities in this area and to investigate 

opportunities for the implementation of this concept in Montenegro.  

In-depth interviews were organised with following respondents: 

1. Representatives of relevant institutions at national level;  

2. Representatives of the Departments in the Ministry of Sustainable Development and 

Tourism and Ministry of Economy; 

3. Representatives of the faculty in the field of tourism; 

4. Representative of seven local self-governments in Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva, Bar, 

Ulcinj and Cetinje and representatives of the Port of Kotor; 

5. Representatives of National Tourist Organisation and local tourist organisations in Herceg 

Novi, Tivat, Kotor, Budva, Bar, Ulcinj and Cetinje; 

6. Representatives of civil sector in the area of environment. 
 

During the in-depth interviews, following topics were covered:  

• Adverse impact of tourism on environment and its contribution to climate changes in 

Montenegro; 

• Impact of climate changes on tourism; 

• Carbon footprint of an individual and a facility; 

• Change in awareness, informing, education about the concept of low carbon tourism; 

• Development and promotion of green/low carbon tourist products and services (support 

programmes, incentive measures, benefits, cooperation of stakeholders); 
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• Financial support mechanisms  

• Ecological certification of hotels and apartments; 

• Benefits and challenges of introduction of loyalty tourist card; 

• Marketing measures that will contribute to further popularisation of this concept with 

general mass tourists and representatives of tourism economy.  

For the purpose of conducting in-depth interviews with representatives of competent 

institutions, introductory information were prepared and presented on each of the defined 

questions as well as guidelines that the moderator used to ensure that the interview is focused 

and clearly directed to realisation of the survey goals.  
 

5. Empirical research 

5.1 Survey among the tourists  

Survey among the tourists in seven Montenegrin municipalities (Ulcinj, Bar, Budva, Kotor, 

Tivat, Herceg Novi and Cetinje) was realised between 25th July and 14th August, 2017 using 

direct interview method on a sample of 1.000 respondents over 18 years of age in seven 

Montenegrin municipalities (Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva, Bar, Ulcinj and Cetinje). For 

the purpose of the survey, a sample was previously defined.  

Sample design was based on two-stage stratified spatial random sample where sample 

allocation included following: 

 Distribution of sample at municipal level – first stage; 

 Distribution of tourists per country of origin, i.e. distribution to domestic and 

foreign tourists – second stage. 
 

Sample allocation at the municipal level was performed based on the official data on the number 

of tourists overnight stays in July 2016 per targeted municipalities. In line with the project goals, 

sample distribution to the domestic and foreign tourists entailed even distribution to domestic 

and foreign tourists. The term domestic tourist included tourists solely from Montenegro. 
 

Table 1: Sample structure - tourists 

Municip

ality 

Number of overnight 

stays 
Total 

number of 

overnight 

stays 

% of 

overnight 

stays 

Number 

of 

responde

nts 

50% 

domesti

c 

50% 

foreig

n 

Domestic 

tourists 

Foreign 

tourists 

Bar 7536 408784 416320 13,42 134 67 67 

Budva 77985 1313666 1391651 44,86 420 210 210 

Kotor 1946 103835 105781 3,41 34 17 17 

Tivat 4182 193127 197309 6,36 64 32 32 

Ulcinj 12046 290553 302599 9,76 98 49 49 

Herceg 

Novi 20406 660987 681393 21,97 220 110 110 

Cetinje 4600 2258 6858 0,22 30 15 15 

TOTAL 128701 2973210 3101911 100,00 1000 500 500 
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Graph 1. Relative sample structure – tourists  

For the purpose of the survey among the tourists, a questionnaire containing 35 questions 

divided into following four parts was defined: 

Part 1: Visit to Montenegro  

Part 2: Carbon footprint  

Part 3: Consumption 

Part 4: Socio-economic questions  

 

For the purposes of the survey, the Questionnaire was prepared in Montenegrin and English 

languages. A team of surveyors was engaged for the purpose of fieldwork realisation that 

previously received training aimed at introduction with the project and survey methodology. 

The training of the surveyors entailed clarifications within three topics:  

1. Data collection methodology with mandatory definitions and clarifications within 

terminology of low carbon tourism and carbon footprint; 

2. Responsibilities of the surveyors during data collection; 

3. Preconditions for a well filled out questionnaire. Prior to the beginning of the survey but 

after the training, the surveyors were given interviewer manuals that contained 

terminological clarifications on the proper manner of filling out the questionnaires as well 

as other methodological clarifications. 

 

Analysis of the data from the survey among the tourists was realised using the SPSS programme 

for statistical data analysis. 
 

5.2 Survey among legal entities  

For the purpose of the field survey among legal entities that provide services in tourism sector, 

and in line with the contracting authority’s requirements, representative sample among 100 

legal entities in tourism sector was designed. The survey was carried out in the period from 26th 

June to 10th July 2017 in eight Montenegrin municipalities (Ulcinj, Bar, Budva, Kotor, Tivat, 

Herceg Novi, Cetinje and Podgorica). 

 

Table 2: Legal entities sample structure per municipalities  

Municipalit

y 

Hotel Apartments/ 

Private 

accommodation  

Tourist 

agency 

Passenger 

transportation 

Total 

Podgorica 5 0 2 3 10 

Kotor 4 1 1 3 9 

Tivat 2 1 1 2 6 

Bar 6 4 1 2 13 
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Municipalit

y 

Hotel Apartments/ 

Private 

accommodation  

Tourist 

agency 

Passenger 

transportation 

Total 

Ulcinj 4 2 1 2 9 

Budva 20 10 2 5 37 

Herceg 

Novi 7 3 1 2 13 

Cetinje 2 0 0 1 3 

Total 50 21 9 20 100 

 
Graph 2. Relative structure of the legal entities  

 

In the face of conducting the survey among legal entities, the same were contacted via e-mail, 

providing them with information about the Project and the Questionnaire. Method of data 

collection among legal entities is based on data collection via e-mail and/or direct interview. In 

regards to the overall sample, 91% of legal entities were surveyed by means of direct interview, 

while 9% of legal entities submitted their responses via e-mail. The survey was realised in line 

with previously defied sample with slight deviations due to inexistence of tourist agency in 

Cetinje and tourist agencies, rent-a-car agencies and taxi associations with offices and business 

operations in various municipalities. 

For the purpose of the survey among legal entities, a questionnaire containing 37 questions 

divided into following four parts was prepared: 

Part 1: General information about legal entity 

Part 2: Energy efficiency 

Part 3: Sustainable/green/eco/low-carbon tourism  

Part 4: Carbon footprint  

 

6. Results 

Survey results per group of questions on low carbon tourism in Montenegro are shown below. 

 

1. Characteristics and habits of tourists 2015-2017 were surveyed from various aspects: 

 

Choosing Montenegro as holiday destination  

• Quality of accommodation, favourable prices and intact nature are three key factors for 

choosing Montenegro as summer tourist destination. 

• The tourists decided to visit Montenegro based on recommendations from friends and 

information collected via Internet. 

• Social networks and online tourist agencies are basic internet sources of information. 

• Tourists mostly visit Montenegro with family members, spending on average 8 days in 

Montenegro in 2017 summer season.  
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• As high as 92% of respondents plan to revisit Montenegro in the next five years. 

 

Transportation 

• The tourists mainly travel to Montenegro by cars (53%) or plane (32%). Foreign tourists 

predominately use air transportation to reach Montenegro (Great Britain, Russia and 

Germany), while substantial number of tourists from Serbia arrives by car (12%).  

• For the purpose of touring through Montenegro, the tourists use their own cars (54%) 

or rent-a-car (22%). 

• In the countries of their origin, the tourists use public transportation services (66%), 

while during their stay in Montenegro majority of them did not use public transit 

whereby 83% of them is of the opinion that there was no need for that form of 

transportation while staying in Montenegro. 

 

Carbon footprint  

• Awareness of tourists on calculation of carbon footprint shows that 67% of them never 

calculated their carbon footprint, with 16% of those who have done so. Compared with 

2015, there is an evident increase in the share of those who calculated their carbon 

footprint in 2017. According to the gender structure, female respondents are more 

experienced with calculation of their carbon footprint and they are often between 25 and 

35 years of age.  

 

Eco-certified accommodation  

• When it comes to interest in eco-certified accommodation that is environmentally 

friendly, tourists’ preferences (both domestic and foreign) are rather even. Namely, 

there are 48% of those that are interested in this form of accommodation, while 52% 

feel the opposite. Majority of foreign tourists that calculated their carbon footprint are 

interested in eco-certified accommodation (87%), and are willing to pay extra for this 

type of holiday (71%), and would be willing to pay up to 10% of the existing packet 

arrangement cost or airplane ticket to contribute to funding of green projects (72%). 

 

2. Opinions of legal entities in tourism sector: 

• Mean annual occupancy rate for a hotel is 66 days, and private accommodation 54 days. 

• Legal entities mainly use web portal (TripAdvisor, Booking) to promote their offer and 

rarely web site of the National and/or local tourist organisation. 

• In addition to Montenegro, vast majority of the visitors were from the EU countries and 

the least from South America. 

• In addition to swimming and sunbathing, most frequently provided services include 

wellness tourism and visits to cultural-historical monuments.  

• More than half of legal entities that are covered with the survey are greatly dependent 

on the season. 

 

Readiness to reduce the environmental impact of business operating: 

• Of the total number of legal entities, 67% expressed readiness to invest additionally to 

reduce the impact of their business operating on environment and to reduce carbon 

footprint. 
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Energy efficiency: 

• In 2017, more than 70% of legal entities invested up to €50.000 in energy efficiency. 

Around 80% of the legal entities that invested in energy efficiency believe that they 

have made partial saving. 

 

Eco certificates in business operating: 

• A relatively small share of legal entities introduced eco-certificate in their business 

operating in 2017 despite evident increase in the number of hotels that introduced eco-

certificate between 2015 and 2017 (with three to ten certified facilities). Legal entities 

that introduced eco-certificate in their business operating believe that it would allow 

them to fully or to a certain extent improve their business operating. 

 

Low carbon tourism themed tourist offer: 

• Even though the biggest share (68%) of legal entities did not introduce any novelty in 

terms of green/sustainable low carbon tourism and out of 32% of those who have 

following stand out: self-produced food, reduced usage of towels, messages to tourists 

to donate funds for fighting climate changes. 

 

3. Results of the Survey of the opinions of representatives of institutions are as follows  

• Sustainable, low carbon tourism should be built on four pillars: sustainability of tourist 

companies through permanent investing in innovations and green technologies, 

development of local capacities, environmental protection and unification of private and 

public sector on green projects and social inclusion and gender equality.  

• Low carbon tourism has the potential of creating not just economic but also ecological 

benefits for all.  

• Montenegro is abundant in natural and cultural assets, however it is necessary to ensure 

greater awareness of tourists worldwide on everything it has to offer. In order for 

tourism industry to develop, public and private sectors need to unite to offer 

consolidated experience to the tourists  

• One of the biggest barriers to the growth of low carbon sustainable tourism is lack of 

coordination in tourist industry where no entity has the power to self-initiate or lead the 

development.  
 

7. Conclusion 

There is a growing awareness of citizens involved in tourism on the need for environmental 

protection and reduction of carbon footprint. The survey results are indicative of Montenegro’s 

substantial progress toward adopting the low carbon tourism idea and that the development 

process of this form of tourism has only begun but that it requires institutional support and 

system approach. 

Basic findings of the survey show that there is a low carbon tourism model present in 

Montenegro at the moment, but solely as isolated segment of the tourist offer which up to this 

point has not been a part of the general tourist offer which indicates that the offer in the low 

carbon tourism sector is not diversified as a separate segment. Therefore there is a great need 

for system approach to future low carbon development in Montenegro since this would create 

framework within which this specific form of tourist offer would continue to develop further. 

Such approach would define a set of incentive measures that are required at the initial phases 
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of the development that would allow active participation of tourism sector representatives in 

creating green tourist products and services.  

The 2017 Survey resulted in identification of one relevant fact which is that the National Tourist 

Organisation of Montenegro and local tourist organisations of coastal municipalities and the 

Royal Capital Cetinje are willing to and interested in profiling and specially promoting the low 

carbon tourism offer in their promo materials, by creating special promotional materials, via 

web sites and social networks and through participation in different events.  

With active participation and readiness of institutions, this would result in replacement of 

current practice where the activities of promotion of low carbon tourism encountered sporadic 

support which in the long run did not generate any substantial effect.  

The process of eco-certification of accommodation structures continues to gradually develop 

which is reflected in the increase in the number of eco-certified facilities whereby further 

process of eco-certification of facilities also needs to receive additional institutional support, 

i.e. through cooperation with the National Tourist Organisation, local governments and local 

tourist organisations. There is a growing demand for this type of offer but at present it is neither 

generated nor consolidated as a whole.  

Consolidation of the offer can be achieved by including the low carbon tourism in the offer 

segment through existing official promotion channels of the National and local tourist 

organisations (web sites, brochures). Incentive measures backing the eco-certification projects 

would additional entice tourist sector representatives to implement the eco-certificates in their 

facilities.  

Future promotional campaigns for low carbon tourism need to be coordinated from a national 

level with the involvement of as many local governments, local tourist organisation and local 

economy as possible aimed at disseminating the idea of low carbon tourism and creating 

innovative services in this area. 
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Enflasyonun Refah Etkisi: Maliyet ve Fayda Yaklaşımı 

 
İlyas Şıklar1  Hasan İslatince2 

 
Özet 

Enflasyon, ekonomik faaliyetlerin çoğunda çarpıklık yaratır, zaman içerisinde bu çarpıklığın daha da büyümesine 

neden olur ve ekonomik birimlerin neredeyse tüm kararlarını üzerinde etkili olur. Bu çalışma, fayda-maliyet bakış 

açısından enflasyonun refah üzerindeki etkilerini teorik ve deneysel olarak gözden geçirmektedir. Fayda-maliyet 

analizi bir ekonomik projenin veya politika değişikliğinin sosyal arzulanırlığını değerlendirmek amacıyla geniş 

olarak kullanılan bir refah analizi tekniğidir. Enflasyonu düşürmenin ve düşük düzeyde tutmanın yaratacağı refah 

etkilerinin anlaşılması makro iktisadın ve kamu maliyesinin geleneksel konularının bir araya getirilmesini 

gerektirmektedir. Gerçekleştirilen ekonomik araştırmalar enflasyonun üretimi ve refahı etkileme sürecinde bir dizi 

kanalın varlığını ortaya koymuştur. Tarihi bir bakış açısından, enflasyonun refah üzerindeki etkilerinin 

değerlendirilmesinde para talebinde gözlenen çarpıklık önemli bir rol üstlenmektedir. Son dönemde, enflasyon ve 

vergileme arasındaki karşılıklı ilişkiler de gündeme gelmiştir. Bu çalışmada enflasyonun refah üzerindeki etkisine 

ilişkin temel modeller ve seçilmiş deneysel kanıtlar ele alınmaktadır. Enflasyonun düşürülmesi mi yoksa tamamen 

ortadan kaldırılması mı yararlı olur konusundaki politika tercihini değerlendirebilmek için dezenflasyonun 

getireceği maliyetlerin iyi bilinmesi gerekmektedir. Son olarak, enflasyonu düşürmenin yararları ile 

dezenflasyonun maliyetleri arasındaki zıtlık ele alınmaktadır. Kanımızca, enflasyon ve üretim arasındaki zıtlığı 

ölçmek için fedakârlık oranı kullanılabilecek uygun bir ölçüttür. Çalışma Türkiye için bu oranı tahmin ederek 

toplam arz eğrisinin yatıklaştığı ve bunun enflasyonu düşürmenin maliyetini arttırdığı sonucuna ulaşmaktadır.  
 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, fiyat istikrarı, refah kaybı, para talebi, dezenflasyon, fedakârlık oranı 
 

JEL Sınıflandırması: D61, E31, E41 
 

Welfare Effect of Inflation: Cost and Benefit Approach 
 

Abstract 

Inflation creates distortions in most of the economic activities, causes these distortions to enlarge through time and 

affects almost all decisions of the economic agents. With a cost – benefit perspective, this study theoretically and 

empirically reviews the effects of inflation on economic welfare. Cost – benefit analysis is a welfare analyzing 

technique that is widely used to assess the social desirability of an economic project or a policy change. 

Understanding the welfare effects of reducing inflation and sustaining this low level requires the combination of 

traditional components of macroeconomics and public finance. Conducted economic research reveals the existence 

of various channels during the process in which inflation affects output and welfare. Historically, in the assessment 

of the effects of inflation on economic welfare, distortions observed in the demand for money play an important 

role. Recently, interactions between inflation and taxation gains importance to explain the welfare effects of 

inflation. Present study considers the basic models and selected empirical evidence related to the welfare loss 

created by inflation.. In order to evaluate the preference on whether inflation should be reduced or eliminated, it 

is necessary to know the costs of disinflation. After evaluating these costs, we analyze and compare the trade-off 

between benefits of reducing inflation and the costs of disinflation in an economy. We believe the sacrifice ratio 

to be a convenient empirical measure of the inherent short-run trade-off between inflation and output. Presenting 

estimates of the sacrifice ratio for Turkey, this paper argues that the slope of the aggregate supply curve in Turkey 

is flattening and this may raise the output costs of reining in inflation. A low inflation regime may have continuous 

benefits which may be enough to offset the initial output losses. This is the relevant trade-off that society faces: 

whether the present generation is willing to suffer some hardships for the benefits that will accrue to future 

generations. 
 

Keywords: Inflation, price stability, welfare loss, demand for money, disinflation 
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1. Giriş 

Yüksek enflasyondan kalıcı olarak düşük enflasyona geçmenin ekonomiye yüklediği önemli 

bir maliyet söz konusudur. Hatırlanacağı gibi, enflasyon yüksek düzeylere ulaştığında 

ekonomik büyüme üzerinde negatif etkisi söz konusu iken, bu oranı kabul edilebilir düzeye 

çekmek amacıyla uygulanan para ve maliye politikalarının üretim kaybı cinsinden maliyet 

yaratması kaçınılmazdır.  

Çalışmada Türkiye için üretim fedakârlık oranı tahmin edilerek trend enflasyona 

gerçekleştirilen düşüşün üretim kaybı cinsinden maliyetini ölçmeye çabalayacağız. Okun 

(1978) tarafından gerçekleştirilen literatürde çok bilinen çalışmayı takiben çok sayıda 

çalışmada fedakârlık oranı deneysel olarak tahmin edilmiştir. Bu tahminler çoğunlukla 

bekleyişleri içeren Phillips eğrisi bağlamında gerçekleştirilirken GSYİH ile ölçülen üretim ile 

enflasyon arasındaki ilişkiden hareket edilmektedir (Okun, 1978; Gordon ve King, 1982  

Bu bölümde öncelikle gelişmekte olan bir ülke bağlamında fedakârlık oranı ile ilgili bazı 

kavramsal konulara ve fedakârlık oranının nasıl yorumlanması gerektiğine değineceğiz. Daha 

sonra kullanacağımız model, tahmin yöntemi ve veri tabanı hakkında kısa açıklamalarda 

bulunarak deneysel sonuçların analizini gerçekleştireceğiz. 
  

2. Türkiye için Fedakârlık Oranının Tanımlanması 

Fedakârlık oranı kavramı enflasyon ve üretim hacmi arasındaki zıtlığın derecesini tek bir sayıya 

indirgemeye ve karmaşık bir iktisadi olguyu basit ancak bilgilendirici bir kavrama dönüştüren 

bir maliyet ölçütüdür (Filardo, 1998). Bu bağlamda fedakârlık oranı ortalama enflasyonu kalıcı 

olarak yüzde 1 puan düşürebilmek için ekonominin katlanması gereken kümülatif üretim kaybı 

olarak tanımlanmaktadır. Bu oran çoğunlukla bekleyişleri içeren Phillips eğrisi bağlamında 

tahmin edilmektedir. Söz konusu eğri üretim ve enflasyon arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir 

kavramdır (Okun, 1978; Gordon ve King, 1982). Bu ilişki üretime ve fiyat indeksine ait zaman 

serilerinin kullanılması ile sayısal hale getirilebilmektedir. 
 

3. Tahmin Modeli, Yöntem ve Veri 
Fedakârlık oranın hesaplanmasına ilişkin daha önceki yıllarda gerçekleştirilen çalışmaların 

büyük bir bölümü Phillips eğrisinin tahmin edilmesine dayandırılmıştır. 2000’li yıllardan 

itibaren tahmin yöntemi konusunda genel eğilim, VAR modellerinin simülasyonu sonucu elde 

edilen değerlere bağlı olarak fedakârlık oranının hesaplanmasıdır (Cecchetti, 1994; Cecchetti 

ve Rich, 2001; Corbo et al., 2001). Deneysel literatürde fedakârlık oranının hesaplanmasında 

genellikle üç farklı yöntemin kullanıldığı görülmektedir. Bu yöntemlerden ilki geçmişte 

yaşanan dezenflasyon dönemlerini esas alarak bu spesifik dönemlerde ortaya çıkan üretim 

kayıpları bağlamında fedakârlık oranını hesaplanmasıdır (Ball, 1994; Zhang, 2001). Fedakârlık 

oranının tahmin edilmesinde kullanılan ikinci yöntem VAR modellerinin tahmin sonuçlarından 

yararlanarak fedakârlık oranının türetilmesidir (Cecchetti ve Rich, 2001). Yapısal VAR 

modellerinden elde edilecek fedakârlık oranı değeri VAR modelinin büyüklüğüne ve belirleyici 

kısıtlara göre önemli ölçüde değişebilmektedir. Belirleyici kısıtlardaki küçük bir değişme 

şokların tahmin edilen sonuçlarının ciddi biçimde değişmesine neden olabilmektedir. 

Fedakârlık oranı tahminlerinin taşıdığı belirsizlik derecesi modelin genişletilmesi ile birlikte 

daha da artmaktadır. Bu modelin en önemli avantajı, VAR modelinin tahmini ile elde edilen 

etki – tepki fonksiyonlarının anlaşılabilir sonuçlar üretmesidir. Fedakârlık oranının tahmininde 

yoğun olarak kullanılan üçüncü yöntem ise toplam arz eğrisinin eğiminden, yani Phillips 

eğrisinden yararlanmaktır. Türkiye’de yaşanan dezenflasyon döneminin 2001 – 2005 dönemi 

ile sınırlanmış olması nedeniyle, yukarıda sözü edilen ilk iki yöntem aracılığı ile fedakârlık 

oranını tahmin etmek gerçekçi olmayacaktır. Dolayısıyla bu çalışmada Phillips eğrisi modelleri 

tahmin amacıyla kullanılacak modeller olarak belirlenmiştir. 

Toplam arza ilişkin indirgenmiş form eşitliklerden yararlanılarak elde edilen Phillips eğrisi 

yaklaşımını kullanarak fedakârlık oranı tahmini önce model bağlamında ele almak süreci takip 
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edebilmek açısından yararlı olacaktır. Bu yaklaşımda toplam arza ilişkin farklı teorik 

yaklaşımlar esas alınarak farklı modellerin geliştirilmesi mümkündür. (1) nolu eşitlikte verilen 

bekleyişleri içeren Phillips eğrisi modeli aşağıdaki gibi yazılabilir. 

𝜋𝑡 = 𝜋𝑒 + 𝛼(𝑦𝑡 − 𝑦𝑡
∗)  (1) 

Bu eşitlikte πt, π
e, y ve y*, sırasıyla, gerçekleşen enflasyon, beklenen enflasyon, gerçekleşen 

üretim ve potansiyel üretim olarak tanımlanmaktadır. (1) nolu eşitliğe göre, potansiyel üretim 

düzeyi veri iken, enflasyonu düşürmek amacıyla izlenecek bir politika ya bekleyişlerde ya da 

cari dönem gerçekleşen üretimde bir düşüşü gerekli kılmaktadır 

 Gordon (1997) tarafından geliştirilen “üçgen enflasyon” modelini elde edebilmek amacıyla arz 

şoklarını ve uyumcu bekleyişleri dâhil genişletilebilir. Gordon (1997) tarafından kullanılan 

“üçgen” teriminden amaç enflasyonu belirleyen üç temel faktörü vurgulayabilmektir. Bu 

faktörler enflasyon ataleti, arz şokları ve talep şokları olarak ifade edilmektedir. Buna göre 

enflasyon eşitliği aşağıdaki biçimi almaktadır: 

𝜋𝑡 = 𝜑 + ∑ 𝛼(𝜋)𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽(𝐷)𝑡−𝑘 + ∑ 𝛾(𝑆)𝑡−𝑧 + 𝜉𝑧
𝑖=1

𝑘
𝑖=1

𝑛
𝑖=1  (2) 

Yukarıdaki eşitlikte φ, π, D ve S, sırasıyla, sabit terimi, enflasyonu, talep şokunu ve arz şokunu 

ifade etmektedir. ξ ise geleneksel özelliklere sahip hata terimini temsil etmektedir. Eşitlikte yer 

alan talep şoku üretim açığı (fiili üretimdeki potansiyelden sapma) ile arz şoku ise, Türkiye’nin 

ithalat faturasında en yüksek paya sahip olması nedeniyle, ham petrol fiyatları ile temsil 

edilecektir. Enflasyonun ölçümdeki yanlılığa bağlı olarak birim kök içerdiği görüşünden 

hareketle, eşitlik ilk farklarında ilgili temsili değişkenlerin de yerine koyulması ile aşağıdaki 

şekilde yeniden yazılabilir (Turner ve Seghezza, 1999): 

∆𝜋𝑡 = 𝜑 + ∑ 𝛼(∆𝜋)𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽(𝑦𝑔𝑎𝑝)𝑡−𝑘 + ∑ 𝛾(𝜋𝑝)𝑡−𝑧 + 𝜉𝑧
𝑖=1

𝑘
𝑖=1

𝑛
𝑖=1   (3) 

Elde edilen son eşitlikte Δ ilk fark operatörü, ygap üretim açığı (talep şokunu temsil etmek 

üzere) ve πp ham petrol fiyatlarından kaynaklanan enflasyon oranı (arz şoklarını temsil etmek 

üzere) olarak tanımlanmaktadır. Phillips eğrisinin bu spesifikasyonundan yararlanarak elde 

edilecek fedakârlık oranı ise: 

 

𝐹𝑒𝑑𝑎𝑘𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 = [
1−∑ 𝛼𝑡−𝑖

𝑛
𝑖=1

𝛽
]     (4) 

olarak belirlenmektedir.  

Yeni klasik iktisat yaklaşımında enflasyon ve üretim arasındaki zıtlığın, ekonomik birimlerin 

nispi fiyatları yanlış algılamalarından da kaynaklanabileceği üzerinde durulmaktadır. Lucas 

tarafından geliştirilen yaklaşımda, söz konusu zıtlık nominal gelirdeki değişmenin bileşenlerine 

ayrıştırılması ve bu bileşenlerin fiyatlar ve üretim miktarı üzerindeki etkileri aracılığı ile 

belirlenebileceği öne sürülmektedir. Bu durumda, Hutchison ve Walsh (1998)’den 

yararlanarak, kısa dönem toplam arz eğrisi aşağıdaki şekilde formüle edilebilir: 

𝜋𝑡 = 𝜑 + 𝜃(�̇�)
𝑡

+ 𝛼(𝜋𝑒)𝑡 + 𝛽(𝑦𝑔𝑎𝑝)𝑡−1 + 𝛾(𝑆)𝑡 + 𝜉   (5) 

(5) nolu eşitlikte �̇� nominal hasıla artış oranını, πe ise beklenen enflasyonu ifade etmektedir. 

Eşitlikte yer alan değişkenler daha önce tanımlandıkları şekilde eşitlikte yer almaktadır. 

Eşitlikte görülen gecikmeli üretim açığı konjonktür koşullarının enflasyon üzerinde gecikmeli 

olarak yaratacağı etkileri elde etmemize olanak tanımaktadır. θ parametresi fiyat 

değişikliklerini içerdiği için (1-θ) terimi nominal talepte meydana gelen değişmelerin reel 

üretim üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla kullanılabilecektir. Bu durumda fedakârlık oranı 

𝐹𝑒𝑑𝑎𝑘𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 = [
1−𝜃

𝜃
]       (6) 

aracılığı ile hesaplanacaktır. Enflasyonist bekleyişlere ilişkin somut anket verilerinin olmaması 

durumunda, beklenen enflasyon gecikmeli gerçekleşen enflasyon ile temsili olarak modele 

dâhil edilebilir (Andersen ve Wascher, 1999). Bu durum Mankiw (2001) tarafından yapılan 

deneysel testler sonrasında makul bir varsayım olarak kabul edilmektedir. Aşağıda değinileceği 
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gibi, inceleme döneminin tamamı için Türkiye koşullarında bu veri mevcut değildir. Öte 

yandan, Türkiye’nin ithalat faturasında en yüksek pay petrol ithalatına aittir. Bu nedenle arz 

şoklarını temsil etmek üzere ithal edilen petrol fiyatları enflasyonun modele dâhil edilmesi 

uygundur. Bu açıklamalar ışığında (5) nolu eşitlik tahmin sürecinde kullanılacağı şekli ile 

aşağıdaki gibi olacaktır:  

𝜋𝑡 = 𝜑 + 𝜃(�̇�)
𝑡

+ 𝛼(𝜋)𝑡−1 + 𝛽(𝑦𝑔𝑎𝑝)𝑡−1 + 𝛾(𝜋𝑝)𝑡 + 𝜉    (7) 

(3) ve (7) nolu eşitlikler 1987 – 2017 dönemini kapsayan çeyreklik bazdaki verilerin 

kullanılması ile tahmin edilecektir. Bu çalışmada enflasyon tüketici fiyat indeksindeki yıllık 

değişim oranı ile ölçülmektedir. Üretim açığı fiili üretimin potansiyel üretimden sapması olarak 

tanımlanmakta ve bu sapmanın potansiyel GSYİH’ya oranı olarak analize dâhil edilmektedir. 

Potansiyel hasıla gözlemlenemeyen bir değişken olduğu için ayrıca tahmin edilmesi 

gerekmektedir. İslatince (2017) tarafından sunulan deneysel kanıtlara göre HP Filtreleme 

tekniği ile elde edilen hasıla açığı değerleri istatistiki ve ekonomik açıdan tutarlıdır. Bu nedenle, 

bu çalışmada söz konusu yöntemi tercih ederek potansiyel üretim değerlerini elde edeceğiz. 

Son olarak arz şoklarının ham petrol fiyatları ile ifade edilen ithal edilen enflasyon değişkeni 

ile temsil edilmesi, daha önce değinilen gerekçelerle, tercih edilecektir. Ham petrol fiyatları 

ABD doları bazında ifade edildiği için bu değerler ilgili döneme ait nominal $/TL kuru ile 

çarpılarak Türk Lirası bağlamında tahminlerde kullanılacaktır. Çalışmada kullanılacak olan 

1987:I – 2017:IV dönemi çeyrek dönem verileri, petrol fiyatları dışında, TC Merkez Bankası 

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi aracılığı ile elde edilirken, ham petrol fiyatları Federal Reserve 

Bank of St. Louis tarafından yönetilen FRED veri tabanı kullanılarak sağlanmıştır. Aşağıdaki 

grafiklerde kullanılan değişkenlerin inceleme dönemindeki seyirleri, Tablo 1’de ise söz konusu 

değişkenlere ilişkin zaman serilerinin tanımsal istatistikleri yer almaktadır.  

 
Şekil 1: Nominal GSYİH (Logaritmik Düzey) 
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Şekil 2: Nominal GSYİH Yıllık Değişim Oranı 

 

 
Şekil 3: Reel GSYİH (Logaritmik Düzey) 
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Şekil 4: Reel GSYİH Yıllık Değişim Oranı 

 

 

 
Şekil 5: Tüketici Fiyat İndeksi (Logaritmik Düzey) 
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Şekil 6: Tüketici Fiyat İndeksi Yıllık Değişim Oranı 

 

 

 
Şekil 7: $/TL Döviz Kuru (Logaritmik Düzey) 
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Şekil 8: $/TL Döviz Kuru Yıllık Değişim Oranı 

 

 
Şekil 9: $ Bazlı Petrol Varil Fiyatı (Logaritmik Düzey) 
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Şekil 10: $ Bazlı Petrol Varil Fiyatı Yıllık Değişim Oranı 

 

 

Tablo 1: Zaman Serilerinin Tanımsal İstatistikleri 

(Logaritmik Düzey Olarak) 

 LNY LRY LP LUSD LOIL 

 Ortalama  16.92116  19.13730  11.91298 -1.457099  4.160621 

 Medyan  18.31198  19.09114  13.54569  0.243648  3.972354 

 Maksimum  20.69911  19.98071  14.99037  1.335629  5.440338 

 Minimum  9.824663  18.30193  5.168778 -7.176040  3.002708 

 Std. Sapma  3.189045  0.403632  3.086136  2.662357  0.700456 

 Çarpıklık -0.759714  0.106020 -0.838960 -0.882034  0.345851 

 Basıklık  2.185393  2.162918  2.231756  2.241813  1.723727 

      

 Jarque-Bera  15.35662  3.852613  17.59566  19.04838  10.88784 

 Olasılık  0.000463  0.145685  0.000151  0.000073  0.004323 

      

 Toplam  2098.224  2373.025  1477.210 -180.6803  515.9170 

 SSD  1250.911  20.03902  1171.481  871.8419  60.34860 

      

 Gözlem 

Sayısı  124  124  124  124  124 

 
Not: NY: nominal GSYİH, RY: Reel GSYİH, P: Tüketici fiyat indeksi, USD: $/TL döviz kuru, 

OIL: $ bazlı petrol fiyatı olarak tanımlanmakta, L ön eki ilgili değişkenin logaritmik düzeyini, 

SSD sapma kareler toplamını ifade etmektedir.  
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Tablo 2: Değişim Oranı Zaman Serilerinin Tanımsal İstatistikleri 

(Δ4 log düzey olarak) 

 DLNY DLRY DLP DLUSD DLOIL 

 Ortalama  0.341271  0.043542  0.320890  0.278601  0.033793 

 Medyan  0.302427  0.056113  0.267584  0.223663  0.034319 

 Maksimum  0.877494  0.140931  0.808894  1.180009  0.926172 

 Minimum -0.033680 -0.155206  0.040269 -0.215506 -0.799433 

 Std. Sapma  0.219583  0.055202  0.242623  0.279712  0.323094 

 Çarpıklık  0.323198 -1.185474  0.255585  0.545799 -0.249752 

 Basıklık  1.791879  4.231960  1.452426  3.025921  3.213954 

      

 Jarque-Bera  9.386913  35.69559  13.28140  5.961292  1.476400 

 Olasılık  0.009155  0.000000  0.001306  0.050760  0.477974 

      

 Toplam  40.95254  5.225045  38.50676  33.43210  4.055133 

 SSD  5.737765  0.362626  7.005040  9.310422  12.42237 

      

 Gözlem 

Sayısı  120  120  120  120  120 
 

Not: D ön eki ilgili değişkendeki yıllık değişim oranını (Δ4 log), Δ fark operatörünü ifade 

etmektedir. Diğer notasyonlar için bkz. Tablo 17.) 

 

4. Türkiye için Fedakârlık Oranı Tahmin Sonuçları 

Fedakârlık oranına ilişkin tahminlerin gerçekleştirilebilmesi için (3) ve (7) nolu eşitliklerde yer 

alan üretim açığına (ygap) değişkenine ilişkin zaman serisinin elde edilmesi gerekmektedir. 

Hatırlanacağı gibi bu değişkeni fiili üretim (reel GSYİH) ile potansiyel üretim arasındaki fark 

olarak tanımlamış ve potansiyel hasıla gözlemlenemeyen bir değişken olduğu için türetilmesi 

gerektiğini ifade etmiştik. Bu nedenle tahmin sonuçlarına geçmeden önce, okuyucuya izleme 

kolaylığı sağlamak amacıyla, ilgili eşitlikleri tekrar verecek ve potansiyel hasıla tahmin 

sonuçlarını ele alacağız: 

∆𝜋𝑡 = 𝜑 + ∑ 𝛼(∆𝜋)𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽(𝑦𝑔𝑎𝑝)𝑡−𝑘 + ∑ 𝛾(𝜋𝑝)𝑡−𝑧 + 𝜉𝑧
𝑖=1

𝑘
𝑖=1

𝑛
𝑖=1   (3) 

𝜋𝑡 = 𝜑 + 𝜃(�̇�)
𝑡

+ 𝛼(𝜋)𝑡−1 + 𝛽(𝑦𝑔𝑎𝑝)𝑡−1 + 𝛾(𝜋𝑝)𝑡 + 𝜉    (7) 

Potansiyel hasılanın tahmininde pür istatistik tekniklerden pür iktisat teorisi kullanımına 

dayanan tekniklere kadar değişen ölçüde yöntem söz konusudur. Bu teknikler basit doğrusal 

trend tekniğinden başlayarak üretim fonksiyonunun kullanımına kadar uzanmaktadır. Bu 

tekniklerin özellikleri ve geçerlilikleri, doğal olarak, bu çalışmanın kapsamı dışındadır3. 

İstatistiki geçerliliği sınanmış ve Türkiye için anlamlı sonuçlar üreten bir teknik olarak 

değerlendirilen Hodrick – Prescott Filtreleme tekniği (İslatince, 2017) aracılığı ile elde edilen 

potansiyel hasıla değerleri bu çalışmada kullanılacak üretim açığı zaman serisinin türetilmesi 

amacıyla kullanılacaktır. Bu filtreleme tekniği ile elde edilen potansiyel hasıla tahminleri ve 

türetilen üretim açığı değerleri izleyen Şekil 11 ve 12’de, bu değişkenlerin zaman serisine 

ilişkin tanımsal istatistikler ise Tablo 3’da verilmektedir.  

 

                                                 
1 Bu tekniklerin detaylı bir değerlendirilmesi ve Türkiye’ye uygulanması ile elde edilen sonuçları geçerliliğini 

tartışan bir çalışma için İslatince (2017) incelenebilir.  
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Şekil 11: Fiili ve Potansiyel GSYİH (logaritmik düzey) 

 

 
Şekil 12: Üretim Açığı (Logaritmik Düzey) 

 

Tablo 3: Potansiyel Üretim ve Üretim Açığı  

Serilerinin Tanımsal İstatistikleri 

 LPRY YGAP 

 Ortalama  19.13730  8.35E-13 

 Medyan  19.05325  0.007971 

 Maksimum  19.90013  0.300372 

 Minimum  18.50617 -0.237064 

 Std. Sapma  0.386085  0.115295 

 Çarpıklık  0.273228  0.252268 

 Basıklık  1.986709  2.910691 

   

 Jarque-Bera  6.847760  1.356420 

 Olasılık  0.032586  0.507525 
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 Toplam  2373.025  1.04E-10 

 SSD  18.33462  1.635019 

   

 Gözlem 

Sayısı  124  124 
Not: LPRY potansiyel GSYİH (log düzey), 

YGAP üretim açığı (log düzey olarak 

tanımlanmaktadır. ) 

 

Fedakârlık oranı tanımı enflasyonun ortalamaya dönen bir yapı sergilediğini, bir diğer deyişle 

üretim açığı durağan iken enflasyonun durağan olmadığını, birim kök taşıdığını 

varsaymaktadır. Bu nedenle kullanılan değişkenlerin durağanlık özelliklerinin incelenmesi 

uygun tahminin kullanılabilmesi açısından gereklilik taşımaktadır. Kullanılan zaman serilerinin 

taşıdığı birim kök özellikleri bu amaçla en yoğun olarak kullanılan testler olan Genişletilmiş 

Dickey – Fuller (ADF) ve Phillips – Peron (PP) testleri kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu 

amaçla iki testin kullanılması birim kök özelliklerinin tahmin tekniğinin belirlenmesinde son 

derece önemli olmasıdır. Bu konuda olası bir yanlılıktan kaçınabilmek amacıyla sözü edilen iki 

testin de ortak sonuç vermesi aranacak kriter olacaktır. ADF testinin uygulanmasında gecikme 

yapısı belirlenirken, Akiake Bilgi Kriteri (AIC) kullanılmış, belirlenen gecikme uzunluğu ilgili 

tahminle birlikte verilmiştir. ADF ve PP birim kök testlerinin sonuçları aşağıda yer alan Tablo 

4’de özetlenmektedir. 

Tablo 4: Birim Kök Testleri 

Değişken ADF 

Gecikme 

Olasılık PP Bant 

Olasılı

k 

π  1.77 8 0,71 2.13 14 0,52 

ygap 4.06 9 0,00 11.74 12 0,00 

πp 2,94 8 0,04 3,55 17 0,01 

�̇� 8,08 3 0,00 11,48 12 0,00 

Δπ 7.56 3 0,00 11,65 19 0,00 
 

Not: * ilgili tahminin trend içerdiğini göstermektedir.  

 

Test sonuçları beklenen yöndedir. Öncelikle enflasyon oranı düzeyinde birim kök içermemekte, 

ilk farkında durağan zaman serisi özelliği sergilemektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, bu 

durum fedakârlık oranı tanımının varsayımıdır. İthal edilen enflasyon değişkeni hariç, diğer 

zaman serilerinin tamamı %1 anlamlılık seviyesinde durağandır. Sözü edilen ithal edilen 

enflasyonu temsil etmek amacıyla kullanılan ham petrol varil fiyatlarının logaritmasının (TL 

bağlamında) dördüncü derece farkından oluşan ithal edilen yıllık enflasyon oranı ise %5 

anlamlılık düzeyinde birim kök içermemektedir. Görüldüğü gibi tüm değişkenler istatistiki 

açıdan kabul edilebilir düzeyde birim kök içermeyen durağan serilerdir. Bu nedenle geleneksel 

en küçük kareler yöntemi aracılığı ile (3) ve (7) nolu eşitlikleri tahmin edebiliriz.  

Temel form eşitliğin (Eşitlik 3) yıllık tüketici fiyatları enflasyonunun (logaritmik tüketici fiyat 

indeksinin dördüncü dereceden farkı) bağımlı değişken olarak kullanılması ile elde edilen 

tahmin sonuçları Tablo 4’de özetlenmektedir. Yine AIC kriterinin kullanılması ile belirlenen 

gecikme uzunluğuna göre eşitlikte 3 dönem gecikmeli enflasyon oranlarının tamamı istatistiki 

olarak geçerlidir. Bu durum Türkiye’de enflasyon ataleti varlığının kanıtı olarak kabul 

edilmelidir. Bilindiği gibi enflasyon ataleti, enflasyonu düşürmek için uygulanan politikalara 

karşın, iktisadi karar birimlerinin geçmiş dönemki enflasyon beklentilerini sürdürmeleri 

nedeniyle, enflasyon oranının düşmeye karşı direnç göstermesi ve yapışkan hale gelmesidir. Bu 

sonuç şüphesiz fedakârlık oranının büyüklüğünün belirlenmesinde etkili olmaktadır.  
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Tablo 5: Eşitlik 41 Tahmin Sonuçları 

Değişken Katsayı Tahmin t – 

oranı 

Olasılık 

Sabit φ -1.277 -3.26 0.01 

πt-1 α1 -0.441 -4.95 0.01 

πt-2 α2 -0.140 -1.53 0.05 

πt-3 α3 -0,090 -2.49 0.01 

ygapt-1 β 0.402 3.87 0.01 

πp γ 0,311 8.55 0.01 

Diagnostik Testler 

Test Olasılık Test Olasılık 

AdjR2 (0.851) Chow 0.994 

LM 0.975 Jarque-

Bera 

0.940 

ARCH 0.01 RESET 0.211 

 

Üretim açığı ile temsil edilen talep değişkeni de istatistiki açıdan geçerli olup elde edilen sonuca 

göre diğer koşullar sabitken, cari yıl içerisinde gerçekleşen üretimin potansiyel üretimden 

yüzde bir fazla olması enflasyon oranını yıllık olarak bir sonraki yıl 40 baz puan yukarıya 

çekmektedir. Petrol fiyatlarındaki değişmeden kaynaklanan arz şokları Türkiye’de enflasyonist 

süreç üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve petrol fiyatlarındaki yüzde birlik artış cari yıl 

enflasyonu üzerinde %0.3 artışa (30 baz puan) neden olmaktadır. Oranın beklenenden yüksek 

elde edilmesinde kur değişikliklerinin de etkili olduğunu belirtmek gerekir. Enflasyonist 

sürecin yukarıdaki biçimde belirlenmesi ile elde edilen sonuçlar, fedakârlık oranının 

𝐹𝑒𝑑𝑎𝑘𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 = [
1 − ∑ 𝛼𝑡−𝑖

𝑛
𝑖=1

𝛽
] 

formülü aracılığı ile tüm tahmin dönemi için (1987 – 2017) %4.18 olarak elde edilmesine neden 

olmaktadır. Hesaplanan bu fedakârlık oranı için t-istatistiği 2.14 olarak belirlenmekte ve %1 

anlamlılık düzeyinde fedakârlık oranı tahminimizin istatistiki olarak geçerli olduğunu ifade 

etmektedir. Gerçekleştirilen bu tahmin TC Merkez Bankası tarafından yapılan %3.9’luk 

tahmine oldukça yakındır (Çetinkaya ve Yavuz, 2002).  

Kısıtlanmamış spesifikasyona dayanan (7) nolu eşitliğin tahmin sonuçları ise Tablo 6’da 

özetlenmektedir.  

Tablo 6: Eşitlik 7 Tahmin Sonuçları 

Değişken Katsayı Tahmin t – 

oranı 

Olasılık 

Sabit φ -0.991 -3.30 0.01 

�̇� θ 0.270 4.82 0.01 

πt-1 α 0.410 3.54 0.01 

ygapt-1 β 0.662 2.49 0.01 

πp
 γ 0.557 3.93 0.01 

Diagnostik Testler 

Test Olasılık Test Olasılık 

AdjR2 (0.785) Chow 0.933 

LM 0.950 Jarque-

Bera 

0.972 

ARCH 0.000 RESET 0.148 

 

Eşitliğin tahmini ile elde edilen tüm katsayılar istatistiki olarak geçerli olmasına karşın,  
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𝐹𝑒𝑑𝑎𝑘𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 = [
1 − 𝜃

𝜃
] 

 

formülü aracılığı ile %2.71 olarak hesaplanan fedakârlık oranı istatistiki olarak geçerli değildir. 

Fedakârlık oranının tamamen nominal gelire bağlı olarak hesaplanması ve nominal gelirdeki 

varyansın oldukça yüksek olması bu durumun temel nedenidir.   

Tahmin edilen eşitlikler tatmin edici düzeyde uygunluğa ve bağımlı değişkendeki değişmenin 

önemli bir oranını açıklama gücüne sahiptir. Düzeltilmiş determinasyon katsayıları (AdjR2) her 

iki eşitlikte de yaklaşık %80 civarındadır. Her iki eşitlikte de bağımlı değişkenin fark değişkeni 

olduğu düşünülürse bu sonuç yüksek ölçüde tatmin edici olarak değerlendirilmelidir. Yine 

Tablo 5 ve 6’nın diagnostik testler bölümlerinde yer alan kontrol testleri belirgin bir soruna 

işaret etmemektedir. Tabloların bu bölümlerinde yer alan LM testleri eşitliklerini otokorelasyon 

sorunundan bağımsız olduklarını, ARCH testi elde edilen artık terimlerin değişken varyanslılık 

özelliği sergilemediklerini göstermektedir. Öte yandan ele alınan dönemin oldukça uzun bir 

dönemi kapsaması nedeniyle özel önem taşıyan yapısal kırılma testi (Chow testi) her iki 

eşitlikte de ele alınan değişkenler bağlamında yapısal kırılma sorunun mevcut olmadığına işaret 

etmektedir. İnceleme dönemi ulusal ve uluslararası kaynaklı çok sayıda ekonomik ve finansal 

türbülansların yaşandığı bir dönemdir. Chow testinin kimi zaman yapısal kırılmaları 

yakalamada yetersiz kalabileceği yönündeki eleştiriler nedeniyle alternatif istikrar testlerine de 

başvurulmuş ancak sonuç değişmemiştir. Örneğin tablolarda yer alan RESET testleri bu 

durumu doğrulamakta ve herhangi bir yapısal kırılma sorunun bulunmadığına işaret etmektedir. 

Bu konudaki tespitlerimizi güçlendirebilmek adına elde edilen artık terimler için CUSUM 

testleri de uygulanmış ve elde edilen sonuçlar aşağıda yer alan Şekil 19 ve 20’de sunulmuştur. 

Her iki şekilde de görüldüğü gibi hata terimlerinin uygun bir istikrarlı yapı sergilediği ifade 

edilebilir. Öte yandan ilgili tablolarda yer alana bir diğer diagnostik test olan Jarque – Bera testi 

hata terimlerinin normal dağılımına ilişkin bir testtir ve ilgili olasılık değerleri artık terimlerin 

normal dağılımına işarete ederken tahmin yönteminin önsel varsayımının ihlal edilmediğini 

göstermektedir.  

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

CUSUM 5% Significance

 
Şekil 13: (3) nolu Eşitlik İçin CUSUM Testi 
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Şekil 14: (7) nolu Eşitlik İçin CUSUM Testi 

5. Sonuç  

Enflasyonun neden olduğu tüm maliyet kanalları henüz tam olarak belirlenmiş, modellenmiş 

ve deneysel olarak test edilmiş değildir. Özellikle faiz oranlarında sıfır sınırına gelme olasılığını 

arttıran düşük enflasyonun neden olacağı maliyetler, sıfır veya negatif enflasyonu hedeflemek 

yerine düşük enflasyonu hedeflemenin daha gerçekçi olacağı yönünde potansiyel gerekçeler 

öne sürülmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda fiyat istikrarının (sıfır enflasyon) yararlarını 

ve maliyetlerini anlamamızı kolaylaştıracak daha fazla sayıda araştırmaya gerek duyulduğu 

ortadadır.  

Bu çalışma enflasyon oranı yükseldikçe ve değişkenliği arttıkça katlanılan net refah 

kayıplarının da artacağını ortaya koymaktadır. 1990’lı yıllar boyunca iktisat politikası 

kararlarını oluşturanlar enflasyonun istikrara (fiyat istikrarı değil, enflasyonda değişkenliğin 

azaltılması) kavuşturulması sorunu ile ilgilenirken, 2000’li yıllarda sorun fiyat istikrarının 

sağlanmasına dönüktür. Bu durumu çok sayıda ülkenin enflasyon hedeflemesine dönük para 

politikası stratejisine yönelmesinin temel nedeni olarak değerlendirebiliriz. Bu sürecin 

yaratılabilmesi için gerekli olan dezenflasyon politikaları ve bunun temel aracı niteliğindeki 

daraltıcı para politikaları üretimde çoğu zaman kalıcı üretim düşüşleri ile sonuçlanmaktadır. 

Enflasyon ve üretim istikrarı arasındaki zıtlık yüksek fedakârlık oranlarının ortaya çıkması ile 

sonuçlanmaktadır. Eğer üretimde gözlenen yüksek oranlı değişkenlik refahı düşüren bir olgu 

olarak kabul ediliyorsa, enflasyonu düşürmenin getireceği refah düşüşünün bundan daha az 

olması gerekmektedir. Bu bağlamda fedakârlık oranı enflasyonun hangi orana ve hangi hızda 

düşürülmesi gerektiğini gösteren bir kriter olarak kullanılabilir.  

Düşük enflasyon arzulayan bir toplumun geçiş dönemi sürecinde üretim kayıplarına katlanması 

gerektiği iktisadi bir realitedir. Bağımsız merkez bankaları bu tür üretim kayıpları ile mücadele 

etseler bile, enflasyon beklentilerindeki atalet ve merkez bankalarının kredibilitelerinde 

yaşanan sıkıntılar, arzulanan sonuçların elde edilememesinin önündeki en büyük engellerdir. 

Bu çalışma enflasyonun yarar ve maliyetlerini belirlemesinin yanında, Türkiye için fedakârlık 

oranı tahmin modelleri geliştirerek tahmin sonuçlarını da değerlendirmektedir. Fedakârlık oranı 

enflasyonda belirli düzeyde (%1) kalıcı bir düşüş için katlanılması gereken üretim kaybının ne 

olacağını gösteren oran olarak tanımlanarak, Türkiye için oranın düzeyinin ne olduğu 

araştırılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın, fedakârlık oranının enflasyon ve üretim arasındaki en 

azından kısa dönemli zıtlığa ilişki uygun bir deneysel ölçüt olduğu varsayımından hareket 

ettiğini vurgulamak gerekir. Türkiye için elde edilen fedakârlık oranı tahminleri toplam arz 
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eğrisinin dönem içerisinde yatıklaştığını ve enflasyonu daha da indirmenin üretim maliyetinin 

artacağını ortaya koymaktadır. Düşük enflasyon rejimi başlangıçta karşılaşılan üretim kaybı 

cinsinden maliyetleri dengeleyebilecek düzeyde yararlar sağlayabilmektedir. Bu da toplumun 

karşı karşıya kaldığı bir zıtlığı ortaya koymaktadır: Gelecek kuşakların elde edeceği bir yarar 

için bugünkü kuşak hangi ölçüde zorluklara katlanabilir? 
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Türkiye’de Barro Hoşnutsuzluk Endeksi (2009-2018) 

 
Hasan Tahsin Yöyen1 

 
Özet 

Arthur Okun tarafından geliştirilen hoşnutsuzluk endeksi, hem ekonominin makroekonomik performansı hem de 

vatandaşların yaşam memnuniyetini değerlendirmede kullanılan en basit araçlardan biridir. Enflasyon ile işsizlik 

oranlarının toplamı ile elde edilen bu endeksin hesaplanmasına Robert Barro tarafından, ekonomik büyüme ve 

uzun dönem faiz oranlarını da eklemiştir. Buna göre Barro tipi hoşnutsuzluk endeksi enflasyon oranı, işsizlik oranı 

ve uzun dönem faiz oranının toplamından büyüme oranının çıkarılmasıyla elde edilir. Bu çalışmada, Türkiye 

Ekonomisinin son on yıldaki enflasyon, işsizlik, faiz ve ekonomik büyüme verilerinden hareketle Barro 

hoşnutsuzluk endeksi ele alınmıştır. Hesaplanan endeks değerlerine göre son on yılda Türkiye’de iktisadi 

hoşnutsuzluk önce azalmış daha sonra artışa geçmiştir. Barro hoşnutsuzluk endeksi 2013 yılından bu yana artış 

eğilimindedir. Bu bağlamda Türkiye Ekonomisinin makroekonomik performansının son beş yılda kötüye gittiği 

ve buna paralel olarak yaşam memnuniyetinin azaldığı söylenebilir.   
 

Anahtar Kelimeler: Hoşnutsuzluk Endeksi, Barro hoşnutsuzluk endeksi, Türkiye 
 

JEL Sınıflandırması: E24, E31, E43, O40 

 

Barro Misery Index in Turkey (2009-2018) 

 
Abstract 

The misery index developed by Arthur Okun is one of the simplest tools used to evaluate both of the 

macroeconomic performance of the economy and the life satisfaction of citizens. Robert Barro added economic 

growth and long-term interest rates to the calculation of this index which is a sum of inflation and unemployment 

rates. Accordingly, the Barro’s economic misery index is obtained by subtracting the growth rate from the sum of 

the inflation rate, the unemployment rate and the long-term interest rate. In this study, in the last decade of Turkey’s 

economy, by using data of inflation, unemployment, interest rates and economic growth, has been discussed the 

Barro misery index. According to the calculated index value in the last decade, firstly decreased the economic 

misery and then it began to increase in Turkey. Barro misery index has increased since 2013. In this context, the 

macroeconomic performance of Turkey's Economy is getting worse over the past five years and it can be said that 

life satisfaction has decreased in parallel with this. 
 

Keywords: Misery index, Barro misery index, Turkey 
 

JEL Classification: E24, E31, E43, O40 

 

 

 

1. Giriş 

2001 Krizinin ardından devreye sokulan yapısal reformlar ve sağlanan siyasi iktidarın ardından 

2002 yılından itibaren Türkiye Ekonomisi hızlı bir ivme kazanmış yüksek büyüme oranlarının 

elde edilmesinin yanı sıra fiyat istikrarının sağlanması konusunda önemli adımlar atılmıştır. 

Türkiye Ekonomisi için adeta kronik bir rahatsızlık olan enflasyon bu yıllarda tek hanelere 

inmiştir. Ardından 2008 eylülünde ABD’de patlak veren ve tüm dünyaya yayılan küresel finans 

krizi gerek fiyat istikrarı gerekse de ekonomik büyüme oranlarını olumsuz etkilese de 2010 

yılından itibaren Türkiye hızlı bir toparlanma sağlamış ve tekrardan yüksek büyüme oranları 

ile tek haneli enflasyona dönüş yapmıştır. Ancak 2013 yılından günümüze doğru ilerledikçe 

tablonun tekrardan değişmeye başladığı görülür. 
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Bu çalışmanın amacı son on yılın tablosunu Barro hoşnutsuzluk endeksine dayanarak 

incelemek ve son on yılda Türkiye Ekonomisini makroekonomik performansı ile yaşam 

memnuniyetine dair bir yorum ortaya koyabilmektir.  

Hoşnutsuzluk endeksi, 1970’li yıllarda Arthur Okun tarafından ortaya atılmıştır. Endeks, temel 

makroekonomik sorunlar olan enflasyon ve işsizliğin toplamından oluşur. İki değişkene de eşit 

ağırlık verilir (Ünsal, 2017, s. 125) Daha sonra Robert Barro tarafından geliştirilen bu endekse, 

faizlerin de topluma bir maliyet yüklediği gerekçesiyle uzun dönem faizler ile toplum refahında 

artışı sağladığı için ekonomik büyüme oranları dahil edilmiştir. Barro hoşnutsuzluk endeksi 

olarak adlandırılan bu endeks, enflasyon, işsizlik ve uzun dönem faizlerin toplamından büyüme 

oraının çıkarılmasıyla elde edilir (Barro, 1999). 

Orijinal ismi “misery index” olan söz konusu endeks için Türkçe literatürde “misery” 

sözcüğünü karşılığı olarak kimi zaman “hoşnutsuzluk” kimi zaman ise “sefalet” sözcükleri 

kullanılmıştır. Bu endeksin ifade ettiği durum için “hoşnutsuzluk” sözcüğünün daha uygun 

olduğu düşünüldüğünden, çalışmada söz konusu endeks “Barro hoşnutsuzluk endeksi” olarak 

anılacaktır. Zira tek başına bu endeks bir ülkenin bir başka ülkeye göre daha fazla sefalet içinde 

bulunduğunu göstermez.  
 

2. Literatür Taraması 

Literatürde yer alan çalışmalar genel olarak Okun hoşnutsuzluk endeksi ile yoksulluk/refah ve 

yaşam memnuniyeti gibi kavramları ilişkilendirmiştir. Elde edilen sonuçlara göre hoşnutsuzluk 

endeksi yoksulluğun ve ülkenin makroekonomik performansının değerlendirilmesinde bir ölçüt 

olarak kullanılabilir. Bu çalışmalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.  

Yang ve Lester (1992). Çalışmada işsizlik ve enflasyon oranlarından oluşan hoşnutsuzluk 

endeksi ile intihar arasındaki ilişki 1939-1986 dönemi ABD için araştırılmıştır. Yapılan 

analizde hoşnutsuzluk endeksinin bir yoksulluk göstergesi olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Ancak belirtmek gerekir ki işsizlik oranları tek başına, intihar oranları ile hoşnutsuzluk endeksi 

kadar güçlü bir ilişki içindedir.  

Di Tella vd. (2001). Çalışma, toplumdaki bireylerin enflasyon ve işsizlik oranlarını dikkate 

aldıklarını ve bu iki değişkenin bireylerin mutluluğunda etkili olduğunu ortaya koymuştur. 

Buna göre Avrupa vatandaşlarının yaşa memnuniyetleri ile enflasyon ve işsizlik değerleri 

arasında ters yönlü bir ilişki mevcuttur. 

Welsch (2007). Yaşam memnuniyeti anketinden elde edilen veriler kullanılarak yürütülen 

çalışmada, Avrupalı vatandaşların öznel refahlarının enflasyon ve işsizlik ile ters yönde 

değiştiği ortaya konmuştur. Ayrıca insanlar ekonomik büyüme ve faiz oranlarını da dikkate 

alırlar. İstikrar ya enflasyon ya da uzun vadeli faiz oranları ile sağlanır. Bu çerçevede geleneksel 

hoşnutsuzluk endeksinin eksik olduğu, refah incelemesinde Barro hoşnutsuzluk endeksini 

dikkate almanın daha doğru olacağı söylenebilir.  

Tang ve Lean (2009). Çalışma 1960-2005 yılları arasında ABD’de hoşnutsuzluk endeksi ile suç 

oranları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Elde edilen bulgulara göre hoşnutsuzluk  endeksi ile 

suç oranları arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Hoşnutsuzluk endeksi suç oranlarının 

Granger nedenidir. Yalnızca işsizlik oranlarının düşürülmesi suç oranlarını azaltmayacaktır. 

Zira işsizlik oranındaki azalma enflasyonun yükselişini bu da yine suç oranlarında artışı 

getirebilir. Bu yüzden hem işsizlik hem de enflasyonu azaltacak arz yönlü iktisat politikalarının 

uygulanması tavsiye edilir.  

Ruprah ve Luengas (2011). Çalışmada Latin Amerika halkının refahı üzerine yapılan anket 

verilerinden yardımla enflasyon ve işsizlik ile refah arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde edilen 

bulgulara göre enflasyon ve işsizlik oranlarındaki artış refah düzeyini düşürmektedir ve bu 

nokta işsizliğin etkisi daha büyüktür. Hoşnutsuzluk endeksi toplumun alt grupları arasında 

farklılık gösterir. Genç ve sol eğilimli vatandaşlar enflasyondan daha çok işsizliği dikkate 

alırlar.  
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Akpınar vd. (2013). Çalışma çeşitli sosyal değişkenlerin (net göç hızı, kaba boşanma oranı, 

kaba intihar oranı, suç oranı ve halk oylamasına katılım oranı) de dahil edildiği hoşnutsuzluk 

endeksi ile oluşturulan Bölgesel Hoşnutsuzluk Endeksi ile Düzey 2 bölgelerini 2007 ve 2010 

yılları için temel bileşenler analizi tekniğini kullanarak karşılaştırmıştır. Elde edilen sonuçlara 

göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri en yüksek hoşnutsuzluk değerlerine sahipken Ege ve 

Akdeniz kıyıları bu anlamda en düşük değerlere sahiptir. Ayrıca orta ve doğu Karadeniz 

illerinin sahip olduğu hoşnutsuzluk değerleri 2007’ye göre gözle görülür biçimde artmıştır. 

Bunun muhtemel sebebi istihdam imkanlarının darlığıdır.  

Çondur (2016). Çalışmada hoşnutsuzluk endeksinden hareketle enflasyon ve işsizlik ekonomik 

parametreleri ile intihar, boşanma, göç ve suç oranları sosyal parametreleri ele alınarak yıllar 

itibariyle Düzey 1 bölgeleri için değerlendirilmiştir. Buna göre sosyal parametrelerdeki 

değişmeler bölgeden bölgeye farklılık gösterse de ekonomik hoşnutsuzluk arttıkça sosyal 

parametrelerdeki gelişmeler olumsuz yöndedir. Bu noktada istihdam yaratan büyümeye yönelik 

adımlar atılması büyük önem arz etmektedir.  

Özcan (2016). Çalışmada Türkiye ve AB ülkelerine ait 2003-2013 dönemi verileri ile panel 

eşbütünleşme analizi yapılmış ve Okun hoşnutsuzluk endeksinin yoksulluğun ölçülebilmesine 

kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Hoşnutsuzluk endeksindeki yükselme yoksulluğun da 

arttığı anlamına gelir. 
 

3. Türkiye’nin Makroekonomik Göstergelerindeki Değişmeler 

Bu kısımda çalışmanın kapsamından dolayı Barro hoşnutsuzluk endeksini oluşturan enflasyon, 

işsizlik, ekonomik büyüme ve uzun dönem faiz oranları ele alınacaktır.  
 

3.1. Türkiye’de Enflasyon ve İşsizlik 
Enflasyon, bilinidği üzere fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışları ifade eder. İşsizlik ise, bir 

toplumda çalışma kabiliyetine sahip olup cari ücret düzeyinden çalışmak istemesine rağmen iş 

bulamayan bireylerin içini doldurduğu bir kavramdır. Türkiye’de son on yılda gerçekleşmiş 

enflasyon ve işsizlik oranları tablo 1’de görülmektedir.  
 

Tablo 1: Türkiye’de Enflasyon ve İşsizlik Oranları (2009-2018) 
Yıllar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Enflasyon 6,5 6,4 10,5 6,2 7,4 8,2 8,8 8,5 11,9 15,4 

İşsizlik 13,1 11,1 9,1 8,4 9 9,9 10,3 10,9 10,9 10,1 

Kaynak: TÜİK, İstatistik Göstergeler.  

*2018 verileri, enflasyon için haziran, işsizlik için ise mart ayına ait verilerdir.  

 

Tablo 1’e göre son on yılda Türkiye’de işsizlik oranları önce azalan daha sonra ise artan bir 

seyir izlerken enflasyon inişli çıkışlı seyretmiştir. 2009 ve 2010 yılında enflasyon %6,5 ve %6,4 

olarak gerçekleşmiş, hemen ardından 2011’de %10,5’e çıkmıştır. 2012 yılı itibariyle enflasyon 

oranı yüzde altılara geri dönmüş ancak 2013’ten itibaren tekrar artış eğilimine girmiş ve 2016 

yılı hariç sürekli artmıştır.  

İşsizlik oranları ise krizin etkisiyle 2009 yılında %13,1 gibi yüksek bir değere sahipken 2010 

yılı itibariyle hızlı bir toparlanma yaşanmış ve bu oran 2012’de %8,4’e kadar gerilemiştir. 

Ancak işsizlik oranları de tıpkı enflayon gibi 2013 yılından itibaren artış eğilimi içindedir. 

2013’te %9 olarak gerçekleşen bu oran, 2017’de %10,9, 2018 martında ise %10,1 değerini 

almıştır.  

Son on yıldaki verilere göre söz konusu iki değişken kriz sonrası olumlu bir seyir izlemiş olsa 

da iki değişkenin de son altı yılda artış etğiliminde olduğu görülmektedir.  
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3.2. Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Uzun Dönem Faizleri 

Ekonomik büyüme bir yılda gerçekleşen reel GSYH’nin önceki yılın reel GSYH’sine göre 

yüzde kaç arttığını ifade eder. Bir ekonomideki faiz oranları ise çeşitlilik gösterir. Bu çalışmada 

Barro hoşnutsuzluk endeksi kapsamında 10 yıllık devlet tahvillerinin faizleri ele alınmıştır. 
 

Tablo 2: Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve 10 Yıllık Tahvil Faizleri 
Yıllar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Büyüme -4,7 8,5 11,1 4,8 8,5 5,2 6,1 3,2 7,4 7,4 

Faiz 12,9 9,6 9,3 8,5 7,8 9,2 9,3 10,2 11,1 16,3 

Kaynak: Tüik, İstatistik Göstergeler; Eurostat, Database.  

*2018 verileri büyüme için ilk çeyrek, faiz için ise haziran ayı verileridir.  

 

Türkiye ekonomisi 2009 yılında küresel finans krizinin etkisiyle %4,7 küçülmüştür. 2010 

itibariyle hızlı bir toparlanma görülmektedir: %8,5. 2011 yılında da %11,1 gibi çok yüksek bir 

büyüme oranı yakalandıysa da 2012 itibariyle büyüme oranları hem düşük seviyede kalmış hem 

de dengesiz bir seyir izlemiştir. 2017 yılında %7,4 olan bu oran 2018’in ilk çeyreğinde de aynı 

değeri almıştır. 

10 yıllık Türkiye tahvillerinin faiz oranları ise enflasyon ve işsizlik oranlarına benzer şekilde 

2013 yılına dek azalmış, bu yıldan itibaren artış trendine girmiştir. Öyle ki 2018 haziranında 

Türkiye 10 yıllık tahvil faizleri tüm zamanların rekorunu kırmış ve 16,3 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu oran aynı zamanda iflas eden ve IMF ile anlaşmanın eşiğinde olan Arjantin’den sonra 

dünyadaki en yüksek tahvil faiz oranıdır (Investing, 2018).  

Türkiye’nin enflasyon, işsizlik, büyüme ve faiz oranlarına genel olarak bakıldığında 2013 yılı 

adeta bir dönüm noktası olarak görülür. 2009 yılında krizin etkisiyle kötü gelen veriler 2013’e 

kadar hızla iyiye gitmişse de bu yıldan itibaren olumsuz bir seyir izlemeye başlamışlardır. 

Ekonomik büyüme verilerinin ise istisnai değerlere sahip olduğu söylenebilir. Türkiye 2016’da 

%3,2 büyümesine rağmen, 2017 yılı ve 2018 yılının ilk çeyreğinde %7,4 gibi yüksek bir 

büyüme rakamı elde etmiştir. Lakin son on yılda dengesiz bir seyir izlediği görülen büyüme 

rakamlarının 2018 yılından itibaren bu seyrine devam edeceği, 2017 yılının başından bu yana 

sağlanan yüksek büyümenin enflasyon ve faizlerdeki artışın yanı sıra cari açık, bütçe açığı gibi 

değişkenler de göz önüne alındığında sürdürülebilir olmadığı öngörülmektedir.  
 

4. Türkiye’nin Barro Hoşnutsuzluk Endeksi 

Hoşnutsuzluk endeksi ilk olarak Arthur Okun tarafından 1970’li yıllarda ortaya atılmıştır. 

Okun, toplumda etkisi hemen hissedilen enflasyon ve işsizlik oranlarının toplamını 

hoşnutsuzluk endeksi olarak tanımlamıştır. Endeks hesaplanırken enflasyon ve işsizliğe eşit 

ağırlık verilir (Ünsal, 2017, s. 125). Endeksin yükselmesi makroekonomik performansın 

kötüleştiğini, hoşnutsuzluğun arttığını ifade eder.  

Rober Barro (1999), Okun tarafından geliştirilen bu endekse, hükumetler arasındaki 

makroekonomik performansın daha iyi karşılaştırılabilmesi adına uzun dönem devlet tahvili 

faiz oranları ile ekonomik büyüme oranlarının da eklemiştir. Buna göre Barro hoşnutsuzluk 

endeksi şu şekilde hesaplanır:  
 

(enflasyon oranı + işşsizlik oranı+ uzun dönem faiz oranı) – reel GSYH büyüme oranı  
 

Tablo 3: Türkiye’de Barro Hoşnutsuzluk Endeksi 
Yıllar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Endeks 37,2 18,6 17,8 18,3 15,7 22,1 22,3 26,4 26,5 34,4 

Kaynak: TÜİK ve Eurostat’tan elde edilen verilerle oluşturulmuştur. 

*2018 yılı endeks değeri için kullanılan enflasyon, işsizlik, faiz ve ekonomik büyüme verileri sırasıyla haziran, 

mart, haziran ve yılın ilk çeyreğine ait verilerdir.  

 



5th SCF International Conference on “Economic and Social             Podgorica/Montenegro 

Impacts of Globalization and Future of European Union”           5th-7th April 2018 

 

178 
 

Tablo 3’te Türkiye’nin sahip olduğu Barro hoşnutsuzluk endeksi değerleri yer almaktadır. 

Küresel krizin etkisinin hissedildiği 2009 yılında endeks 37,2 gibi yüksek bir değer almıştır. 

2010 itibariyle düşmeye başlayan endeks değerleri, 2012 yılı hariç, 2013’e kadar sürekli 

gerilemiştir. 2013 itibariyle Barro hoşnutsuzluk endeksi, son on yıldaki en düşük değer olan 

15,7 olarak gerçekleşmiştir. Ancak 2014’te bu değer 22,1’e çıkmış ve sonraki yıllarda da 

artmaya devam etmiştir. 2018 yılı için hesaplanan değer 34,4’tür ki bu değer krizin etkisinde 

kalan 2009 değerine oldukça yakındır.  

Barro hoşnutsuzluk endeksi göstermektedir ki 2013 yılı itibariyle Türkiye’nin makroekonomik 

performansı kötüleşmeye başlamış, iktisadi hoşnutsuzluk git gide artmıştır. Bu noktada en etkli 

değişkenlerin enflasyon ve faiz oranları olduğu söylenebilir. 2013 yılında enflasyon ve faiz 

oranı sırasıyla %7,4 ve %7,8 iken, 2018 yılı için bu iki değer %15,4 ve %16,3’tür. Buna göre 

Türkiye’nin fiyat istikrarı hedefinde başarısız olduğu ve bu olumsuzluğun gittikçe arttığı 

ortadadır. Diğer taraftan yüksek kur baskısı sebebiyle artan faizler makroekonomik performansı 

kötü etkilemekte ve iktisadi hoşnutsuzluğu tırmandırmaktadır.  

Aşağıdaki grafikte Barro hoşnutsuzluk endeksi (BHE) ve yaşam menuniyeti düzeyine (YMD) 

ek olarak Okun hoşnutsuzluk endeksinin (OHE) son on yıldaki seyri görülmektedir. 2018 yılı 

için henüz bir yaşam memnuniyeti araştırması yayınlanmadığından girilen değer 2017 yılının 

tekrarıdır. Grafiğe göre 2013 ve 2016 yılları hariç BHE ile YMD eğrileri ters yönlü hareket 

etmiştir. 2009 yılında BHE 37,2 iken YMD 54,3 değerine sahiptir. Yani Barro hoşnutsuzluk 

endeksi 37,2 değerine sahip iken toplumun %54,3’ü hayatından memnun olduğunu/mutlu 

olduğunu belirtmiştir.  2010 yılına gelindiğinde ise BHE yaklaşık 19 puanlık bir düşüle 18,6 

değerini almıştır. Diğer taraftan YMD değeri yükselmiş ve 2010 yılında toplumun daha büyük 

bir kısmı (%61,2) mutlu olduğunu ifade etmiştir. Keza 2012 yılında sırasıyla BHE ve YMD 

18,3 ve 61 gibi değerlere sahipken 2017 yılında bu değerler yine sırasıyla 26,5 ve 58 olarak 

gerçekleşmiştir. Beş yıllık süreçte Barro hoşnutsuzluk endeksinin yükselişinin 2017 yılında 

daha az insanın hayatından memnun olduğunu ifade etmesine neden olduğu söylenebilir. 
 

Grafik 1: Türkiye’de BHE ve Yaşam Memnuniyeti Düzeyi 

 
      Kaynak: BHE değerleri, TÜİK ve Eurostat’tan elde edilen verilerle oluşturulmuştur. 

                       YMD değerleri, TÜİK, İstatiskler Göstergeler.  

 

2018 yılında BHE değeri son on yıldaki en büyük artışını göstererek yaklaşık 8 puan artışla 

34,4 olarak gerçekleşmiş ve kriz etkisindeki 2009 yılı değerine yaklaşmıştır. Bu minvalde 

toplumda yaşamından memnun olduğunu ifade eden bireylerin genele oranının da 2009 yılı 

değerine yakınsayacağı, %58’in altında bir değer alacağı söylenebilir.  

2012’den 2013’e gelindiğinde endeks düşse de memnuniyetin artmama sebebinin, Di Tella vd. 

(2001) çalışmasında elde ettiği sonuca paralel olarak enflasyon ve işsizlik değerlerindeki artış 

olduğu söylenebilirse de 2016 yılında endeksin değeri hem işsizlikteki artış hem de büyümedeki 
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düşüşten dolayı yükselmesine rağmen yaşam memnuniyetinin de yükselmesi bir istisnayı 

oluşturur. Diğer taraftan grafiğe göre uzun vadede Barro hoşnutsuzluk endeksi ile yaşam 

memnuniyeti düzeyi arasında ters yönlü bir ilişki olduğu söylenebilir.  

Grafikte dikkat çeken bir diğer nokta, yaşam memnuniyeti düzeyi ile Barro hoşnutsuzluk 

endeksi arasındaki ilişkinin Okun hoşnutsuzluk endeksi’ne göre daha anlamlı oluşudur. 2017 

yılında OHE 2009 yılına göre 5 puanın üzerinde yükselmiş olsa da, 2009 yılında %54,1 olan 

yaşam memnuniyeti 2017 yılında %58 olarak gerçekleşmiştir. Bu anlamda yaşam 

memnuniyetindeki gelişmeler noktasında Barro hoşnutsuzluk endeksinin dikkate alınmasının 

daha anlamlı olacağı söylenebilir. 
 

5. Sonuç 

Hoşnutsuzluk endeksi, bir ekonominin hem makroekonomik performansı hem de 

vatandaşlarının ekonomik anlamda memnuniyet düzeyini ifade etmesi bakımından ele 

alınabilecek en basit ölçütlerden bidir. Enflasyon ve işsizlik toplumun geneline hızlı bir şekilde 

sirayet eden ve insanların hayatını etkileyen iki önemli makroekonomik değişkendir. Bu 

bağlamda hem kolay hesaplanabilmesi hem de doğrudan vatandaşları etkileyen unsurlar olması 

sebebiyle iktisadi hoşnutsuzluğun ölçülmesinde kullanılırlar. Bu iki değişkenin toplamından 

oluşan Okun hoşnutsuzluk endeksine daha sonra Barro, uzun dönem faizleri ve büyüme 

oranlarını da eklemiştir. Özellikle Türkiye gibi yükselen piyasa ekonomileri görece yüksek 

faizlere sahip olduğundan, gelişmekte olan ülkeler için iktisadi hoşnutsuzluğu ölçmede Barro 

hoşnutsuzluk endeksinin Okun’a kıyasla daha anlamlı olduğu söylenebilir. Nitekim Türkiye 

için yapılan yaşam memnuniyet düzeyi ve hoşnutsuzluk endeksleri karşılaştırmasında, yaşam 

memnuniyeti düzeyindeki değişmeler, Welsch (2007)’de ortaya konduğu gibi Okun’a kıyasla 

Barro hoşnutsuzluk endeksi ile daha net ifade edilmektedir.  

Türkiye’nin son on yılda sahip olduğu Barro hoşnutsuzluk endeksi değerlerine göre Türkiye 

Ekonomisi 2009’dan 2013’e kadar geçen sürede makroekonomik açıdan iyi bir performans 

ortaya koymuşsa da 2013 yılından itibaren makroekonomik anlamda performansı kötüye 

gitmiştir. 2009 yılında 37,2 olan endeks değeri 2013’te 16,4’e kadar düşmüş, 2018’de ise tekrar 

yükselmiş ve 34,4 değerini almıştır. Bu bağlamda Türkiye’nin son dönemde yakaladığı yüksek 

büyüme oranlarını sürdüremediği takdirde, makroekonomik performansının 2008 Küresel 

krizinin etkisinde geçen 2009 yılındaki kötü günlerine dönebileceği ortadadır.  

Türkiye vatandaşlarının yaşam memnuniyeti ise Di Tella vd. (2001), Ruprah ve Luengas (2011) 

ve Çondur (2016) çalışmalarıyla benzer bir şekilde Barro hoşnutsuzluk endeksine zıt 

değişmiştir. Yaşam memnuniyeti düzeyi 2009 yılında %54,3 iken 2013’te %59’a çıkmıştır. 

2018’de ise bu oranın 2017 değeri olan %58’in altına ineceği söylenebilir.   

O halde gerek Türkiye ekonomisinin makroekonomik performansını iyileştirilmesi gerekse de 

Türkiye’de yaşam memnuniyeti düzeyinin önceki yıllarda olduğu gibi %62’lerin üzerine 

çıkabilmesi için, kısa vadede merkez bankasının enflasyon hedeflemesine odaklanması ve 

hükumet kanadının bu hedef doğrultusunda hareket etmesi elzemdir. Uzun vadede ise hedef,  

yapısal reformlar ile üreten ve ihraç eden bir ekonomi olarak istihdam yaratmak, cari açığı 

azaltmak ve döviz kuru baskısından kurtulup halihazırda yüksek seyreden faizlerin aşağılara 

çekmek olmalıdır. 
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Big Data and Data Protection Challenges in the EU Countries 
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Abstract 
An economic environment with a data volume never seen before poses challenges for data processing systems and 

data protection. Big Data aims to collect and evaluate vast amounts of data that can be obtained from different data 

sources or by combining various data sets. Traditional methods are no longer sufficient for their processing. But 

what about data protection? Is the protection of the privacy of a natural person still guaranteed? Do companies 

handle the collected data properly without trying to trade private data to increase profits? Big Data is a big 

challenge for data protection - protection of personal data of natural people. It is a vicious circle for companies, as 

if they had valuable oil but were not allowed to do business with it. Every man with a data breach on Facebook 

realized that all companies do not handle the data properly. In order to guarantee the protection of personal data, 

the competent authorities have revised and tightly regulated the requirements. Since May 2018, General Data 

Protection Regulation has been valid for European companies as well as non-European companies offering their 

services in EU countries. Violations of the General Data Protection Regulations are subject to extremely high fines. 

This paper addresses all of these issues to provides the readers with sufficient and clear information about Big 

Data and the new data protection regulations, as well as why Big Data is a challenge to data protection.   
 

Keywords: Data protection, big data, social-media, privacy, data scandal 
 

JEL Classification: A13, D18, M15 

 

 

1. Introduction 

An economic environment with a data volume like never before poses challenges for data 

processing systems and data protection. Information analysis is now called Big Data. The aim 

is to collect and evaluate vast amounts of data that can be obtained from different data sources 

and by combining various data sets. Traditional methods are no longer sufficient for their 

processing. But what about data protection? Is the protection of the privacy of a natural person 

still guaranteed? Do companies handle the collected data properly without trying to trade 

private data to increase profits? Certainly not! Big Data is a big challenge for data protection - 

protection of personal data of natural people. It is a vicious circle for companies, as if they had 

valuable oil but were not allowed to do business with it. Every man with a data breach on 

Facebook realized that all companies do not handle the data properly. In order to guarantee the 

protection of personal data, the competent authorities have revised and tightly regulated the 

requirements. Since May 2018, General Data Protection Regulation has been valid for European 

companies as well as non-European companies offering their services in EU countries. 

Violations of the General Data Protection Regulations are subject to very high fines. This paper 

addresses all of these issues to provide readers with sufficient and clear information about Big 

Data and the new data protection regulations, as well as why Big Data is a challenge to data 

protection. 
 

2. Literature Review 

Internet has evolved from a research network to the world's dominant communication network 

and has become an integral part of everyday life, as in recent years several applications and 

services have emerged that simplify and enrich life. According to a study by the International 

Telecommunication Union, there are currently around 6 billion mobile phone subscribers, or 

85.7% of the world's population. Active mobile subscribers with access to broadband networks 
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represent 1.1 billion people, or 15.7% of the world's population. Including households with 

wired Internet access, the world has 2.3 billion internal users (32.5% of the world's population). 

The enormous amount of subscribers using the Internet and online services results in a huge 

amount of data, including personal data. International Data Corporation conducted a study and 

found that in 2012, data volumes were 48% higher than in 2011. This volume of data has high 

financial potential, so they are referred to as “new oil” by some. However, the value of the 

existing data is hidden for the time being; these must be generated, analyzed and structured by 

suitable methods and procedures so that they can be used to answer new questions. Big Data" 

is created precisely in this context. Traditional methods are no longer sufficient for their data 

protection as well as for data analysis methods, so there is a need for new technologies and 

techniques (Klein 2013: 319). Thus, Big Data presents challenges concerning the protection, 

collection and evaluation of data. In the focus of this work, however, Big Data is examined in 

the context of data protection, therefore Data Protection Challenge. 

Big Data is known in the narrow sense for flexible and fast analysis of large amounts of data. 

However, due to its size, it is particularly risky in terms of the amount of data it contains. When 

it comes to personal data, data protection must be observed. "Privacy by Design" has been 

known since 2009 as a design principle for the data protection-friendly generation of digital 

systems. The primary objective should be to embed data protection promoting technologies 

already during the design and conception of these data systems. The guidelines for 

implementing these requirements include end-to-end security, user-defined solution design and 

transparency. A particular challenge, however, is to ensure full functionality despite complete 

data protection. In practice, this is not considered feasible in complex systems. However, 

various studies have shown that the best-known online services do not adequately implement 

the legal basis for data protection. In order to better protect personal data, the GDPR (General 

Data Protection Regulation) was introduced a short time ago. It builds on the previously valid 

data protection directives (Steinebach et al. 2016: 440). Consequently, Big Data is considered 

in detail and as a challenge for data protection. The origin of personal data is discussed on social 

networks, as well as on Facebook scandals. 
 

2.1 Data Protection and Challenges 

Data protection is an area with a long tradition. In Germany, for example, a country with pure 

bureaucracy, discipline and sensitivity to data protection, the first data protection law was 

passed in 1970, but it took until the 1980s for data protection to be anchored in the public 

consciousness as protection of the personal data of natural persons. With the protection of 

personal data, the first fundamental right with regard to informational self-determination was 

introduced. Therefore, data protection is first and foremost a fundamental right of every 

member of a population. In contrast to the past (collection of personal data by the state), today 

personal data is collected by companies such as online merchants and social networking sites 

such as Facebook, Twitter, etc., which are also known as social networks. Data protection 

should not totally prevent the collection of data, but rather create a legal framework for the 

collection, use and evaluation of personal data of natural persons. At the heart of data protection 

is the protection of privacy and the interference with its freedom. Likewise, the handling of 

personal data should be prevented as if it were an asset. State supervisory authorities are 

responsible for monitoring the protection of personal data, the importance of which is constantly 

increasing as data volumes increase. Many entrepreneurs such as agency heads, online 

marketers and e-commerce providers obtain personal data on a daily basis. The amount of data 

is a dilemma for these companies. On the one hand, they can use the data effectively, but on the 

other hand, as natural persons, they benefit from data protection themselves. The origin of this 

dilemma is based on the fact that all entrepreneurs agree that the economic use of the collected 

data is the key to success, but they have to hold back due to the legal framework and moral 

background.  
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Efficient, cost-effective and secure data protection is a constant challenge for companies, 

especially those with continuous data growth. Particularly significant is the rapid data growth 

and thus the threat to reliable data recovery and data security. Digital Universe Study estimates 

data generation per minute per person at 1.7 MB. The scarce resources require companies to 

strengthen data protection within the company without high investments and workload. In 2014, 

a study found that more than half of large companies spend over $1 million on compliance. The 

challenge for data protection particularly affects IT employees. The hardware and software that 

must be managed in companies are located at several locations. This leads to high costs and 

complexity. Errors by employees in the context of data processing lead to large financial effects. 

Accidental deletion or bad software can result in 32% downtime. Data loss burdens a company's 

average downtime with $300,000 per hour. 

Due to the handling of merged diverse data, Big Data represents a great challenge in the context 

of data protection. Original methods of privacy protection are no longer sufficient, as more and 

more large data is being merged. In the context of data protection, it must first be decided 

whether personal data is involved or not. All data that refer to or can be assigned to a person, 

e.g. hair color, body weight, health but also place of residence, are personal data. Personal data 

is obtained from online services, e-health, automotive, smart home and use of various App´s 

(Martin et al. 2016: 440). Excluded from this regulation are uses of generally accessible data. 

Generally accessible is therefore defined in legal literature: "Data that can be accessed by 

everyone without access to the data being restricted by law are generally accessible."  
 

3. Big Data and Social Media 

In essence, however, Big Data refers more to a specific data processing approach and not to 

processing techniques. Within the scope of big data applications, relevant data such as machine 

processes as well as personal data are processed. The aim of the processing of personal data is 

to understand, predict and control people's behavior. 

Tracking natural persons is a typical activity of Big Data. The purpose is to avoid scatter losses 

during advertising activities, forecasting and analysis of user behavior. Therefore, personal data 

is referred to as the "new oil", as it is declared to be a very important asset. These activities are 

divided into two groups: Behavior at macro-level (groups of people) and behavior at micro-

level (individuals). However, profiling is the subject of a special provision, as it has been 

classified by the legislator as a very critical processing activity (Voigt & Bussche, 2018: 312). 

Profiling is about creating a digital personality profile according to which future behavior can 

be derived. Scoring on the other hand attempts to derive future behavior by analyzing 

probabilities (Martini, 2015:5). 

As soon as the data records contain personal data, the scope for General Data Protection 

Regulation begins. Because various data from different data sources and thus from different 

data sets are combined with each other, the probability that personal data is present in data sets 

is very high. In this case, the entire data set falls within the scope of the General Data Protection 

Regulation. To avoid this, companies could make the data records anonymous. However, it 

should be noted that the more comprehensive the data sets and thus the information they 

contain, the easier it is to assign the data by combining certain persons. However, this increases 

the risk of possible re-identification of natural persons, so that applied anonymization 

techniques must be continuously and critically reviewed. An alternative for companies would 

be the pseudonymisation of information. This does not exclude the scope of the General Data 

Protection Regulation, but the requirements of the data protection organizations can be fulfilled 

to some extent (Voigt & Bussche, 2018: 312-313).  Big Data offers new opportunities for the 

benefit of everyone. The findings of the experts from new scientific, social and economic data 

should contribute to improving living conditions. This concerns various areas of life, from 

online shopping to the health sector, for example. 
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Big Data namely, ultra-large amounts of data that are combined, made accessible and analyzed 

via social networks or elsewhere, is not only associated with opportunities, however, but also 

with considerable risks, as a lot of data are personal. This data can be manipulated through 

manipulation, discrimination and suppression. The disposal of massive amounts of data from 

public or private bodies, their informational exploitation can lead to threats to civil liberties and 

to considerable disregard for fundamental rights. The sectors (institutions) concerned would be 

able to combine and evaluate all data as they see fit. This concerns the contents regarding 

medical treatments, professional activity, standard of living, preferences, private consumption, 

internet use, shopping habits, financial transactions and much more what people do actively or 

passively with information technology nowadays (Weichert, 2013: 1). Professional data 

analysis was clearly limited a few years ago. One reason for this was the limited data volume 

and processing speed, which merges and analyzes the data. The data analysis includes the 

analysis of the data, with which correlations or expected behaviors can be derived. Big Data is 

characterized by the main structural features:  

 Volume: Existing data volume like never before. The volume of data is growing by 50% 

annually due to the Internet alone.  

 Variety: A very special feature is that unstructured and heterogeneous data from various 

sources and contexts, such as contributions on social networks up to videos on 

YouTube, can now be merged and developed into new content.  

 Velocity: New computer systems, with extravagant memory sizes and processing speed, 

make it possible to analyze mass data volumes in seconds.  

 Analysis: Excellent analysis methods enable an ever more detailed examination of the 

data stock. Important catalysts of this evolution are biometric recognition methods, 

sentimental analyses and sensor technology. Semantic and linguistic technologies are 

also part of this evolution (Martini, 2015: 2-3).  

 Variability: In addition to the growing rates and diversity of data, the data streams can 

be very inconsistent with periodic peaks. Is anything trendy in social media? Daily, 

seasonal and event-driven data peaks can be difficult to manage. All the more with 

unstructured data. 

 Complexity: Today's data originates from various sources, making it difficult to link, 

synchronize, cleanse and transform data across systems. However, it is important to 

combine and correlate relationships, hierarchies, and several data links, otherwise your 

data can quickly get out of control. 
 

3.1 General Data Protection Regulation 

Before the introduction of the new General Data Protection Regulation, the regulations were 

not very strict in all EU countries, as for example in Ireland. This was used by some companies 

like Facebook. In Ireland, for example, Facebook set up a subsidiary (responsible for EU users) 

in order to benefit from the laxer data protection regulations. Their aim was not to pay so much 

attention to the handling of personal data. The collection and processing of personal data is not 

a violation of the Data Protection Act, if the user expressly consents to their use. After logging 

in to Facebook, for example, users are asked the question: "May we pass your data on to other 

companies for personalized advertising? These are thus hidden traps, so that Internet users 

would confirm the use of their personal data with a "Yes" click. People need to be very careful 

and not be afraid to read all pop-up messages carefully, as well as setting their privacy settings 

so that no one (stranger) can see their private data. For example, are my photos public on 

Facebook or can only my friends see them? These small settings already make a difference. In 

addition, under the new legal regulations ¬that are described in more detail in the next chapter, 

companies should only be allowed to include the data that is actually relevant. In some EU 

countries such as Germany, the data economy principle has already been introduced for this 
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purpose. This means, for example, that an online merchant can record either the e-mail address 

or the mobile phone number of customers in order to inform the customer about the position of 

the delivery of goods. One of these two options is totally sufficient for this. 

Social networks have become a part of private life. These are divided into different focal points 

depending on the provider. Xing and LinkedIn bring academics together to offer graduates new 

opportunities for excellent jobs. Instagram, YouTube and Snapchat are more about the presence 

of photos and videos. Facebook also appeals to more private users. But one thing is clear. 

Through human use of these services, the providers collect masses of data.  

This dilemma reoccurs right here. The use of these networks is free of charge, but the providers 

also want to earn money with them. This is done either by offering further functions or by 

preparing targeted advertisements on the basis of the collected data (Djordjevic 2017).  For 

better control of personal data, which is becoming more and more important due to Big Data, 

the European legislator has introduced the new General Data Protection Regulation. It will 

apply throughout Europe from 25 May 2018 and represents a major challenge. The new General 

Data Protection Regulation is aimed at strengthening the control and rights of the persons whose 

personal data are processed. These regulations pose a major challenge for all companies in 

handling personal data. Even for very small companies very knitted editions are to be pursued. 

The publications state that compliance with the new regulations is so complex that companies 

cannot cope with it without external help and therefore have to hire a consultant. The competent 

authorities pay particular attention to the implementation of the requirements. A violation and 

even a later implementation of the specifications can cost the companies a lot of money. The 

maximum fine was 300,000.00 €, which is now even higher. According to the current version, 

companies must pay a fine of 4% of their annual turnover in the event of great contempt for the 

regulations. 

The new General Data Protection Regulation contains certain new regulations in addition to old 

requirements. One of these is the obligation of transparency. The obligation of transparency 

applies to the processing of personal data. Personal data includes name, address, health 

insurance data, financial transactions, online shopping and bank data. According to Thomas 

Rasch, the managing director of GermanFashion, the IP address of a computer must also be 

subdivided under personal data if the IP address can be used to identify a real person. A 

verifiable personal consent of a person whose data are processed is required. Thomas Rasch 

explains this in more detail: "If, for example, a customer makes a purchase from a company, 

but wants the goods delivered to his home and thus makes his address available to the company, 

the company may also use the data. Things are a little different at the online retailer. The web 

forms must be designed in such a way that the personal data entered by customers is transmitted 

in encrypted form and only the data that is necessary for the transactions is requested. Even in 

advertising e-mails, the explicit consent of the recipient is required. In addition, management 

consultant Peter Anklam announces that a data protection officer must be appointed in 

companies with more than 10 employees. The data protection officer may be internal or 

external, but not a member of the management board. It must be named and certified by name. 

If the data protection officers in such companies are not signed by name on the companies' 

websites by 25 May 2018, the companies can expect to receive warnings. A new regulation is 

the right to information. Accordingly, customers can request a copy of the data stored by them. 

In the same way, the customer must also be informed how long the data will be stored, if a 

customer insists on deletion of the data, this data must be completely removed in the system.  

For full functionality, the new regulations require companies to prepare an accountability report 

that must prove that the requirements have been met. Information on how the data was collected, 

how it was used and how it was deleted must be documented. Possible data leaks must be 

reported to the authorities within 72 hours. These regulations apply to all companies domiciled 

in the European Union, as well as to companies domiciled outside the European Union whose 
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services are directed at citizens of the European Union. These regulations must also be largely 

observed by large companies such as Facebook and Google based in the USA. Although these 

new requirements are associated with considerable costs, it is still important to protect personal 

data. This also became clear to everyone with the Facebook scandal. 
 

4. Facebook Cambridge Analytica Data Scandal 

One app developer had managed to obtain data from more than 87 million Facebook users 

through a survey. This information was improperly disclosed to Cambridge Analytica, a policy 

consulting firm. The culmination of the matter was that Facebook knew about this fact since 

2015, but believed that the data had been destroyed and therefore did not inform its users. These 

events caused great waves in the USA as well as in Europe. The data protection authorities 

reacted by having all data confiscated from Cambridge Analytica. Facebook argued that they 

could not specify exactly what data had been collected. Strict regulations have also been 

introduced regarding the legal framework for data protection. At first Mark Zuckerberg held 

back in the media until the first storm calmed down. He then ran an apology campaign, but 

made it clear that he was still the right person to continue to lead Facebook. He argued that he 

learned by making mistakes. The apology campaign was developed into a bundle of 

countermeasures. According to Zuckerberg, data protection on Facebook has been tightened, 

and app developers will also have much less access to user information. In particular, Facebook 

users can rely on the European General Data Protection Regulation to protect their information 

and privacy, and the Terms of Use are also adapted to EU data protection regulations, as these 

contain the knitted rules regarding the protection of personal information. Indeed, these rules 

apply to European companies, as well as to companies whose services are offered to EU 

citizens. However, Facebook has promised to establish the EU General Data Protection 

Regulation in terms of use for its users in the USA. But there are other rumors going around. It 

is rumored that Facebook will change its Terms of Use so that 1.5 billion users outside the 

European Union will not benefit from the Data Protection Act. Since the data protection laws 

in the USA are milder than the new General Data Protection Regulation, US data protection 

laws are to apply to users from Asia, Africa, Latin America and Australia. The data scandal that 

broke out in mid-March 2018 could cost Facebook a great deal. Individual investors had filed 

a lawsuit in San Francisco in March 2018 following the massive falls in share prices.  

Political pressure on Facebook has also increased considerably. There is speculation that this 

data scandal may have something to do with the US presidential election in 2016. The share 

price, which fell rapidly after the data scandal, has caught up considerably in recent weeks and 

is now at $184.92. Cambridge Analytica's business doesn't look good. The company has ceased 

operations and filed for insolvency.  
 

5. Conclusion 

In this work, data protection as well as data protection challenges were considered in detail. 

The point of view was today's data volume due to enormous use of the Internet as well as online 

services, social media and much more. Internet and the possibilities associated with it have 

become an integral part of today's living standards. Just being able to handle financial 

transactions from home is highly appreciated. Even if some people still resist, the proportion 

that insists on Internet service is predominantly large. As a result, however, the volume of data 

increases rapidly every day. Since the large amount of data cannot be collected or evaluated 

using conventional methods, big data (large amounts of data that are analyzed using data 

processing methods) has emerged and represents an evolution in data processing. A 

comprehensive description of Big Data was given and it was emphasized that Big Data is a 

challenge for data protection. The protection of personal data with the existing data volume is 

becoming increasingly complex and insecure. In March of this year, the data scandal on 

Facebook also burst and everyone once again realized how serious the situation actually is. The 
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authorities have reacted to this with the General Data Protection Regulation, which closely 

regulates the handling of personal data. However, there are also few scientists who criticize 

such close regulation. They argue that the personal data would be necessary, for example, to 

submit appropriate offers to customers, etc. But one can be held: The companies know exactly 

that they can make a lot of money with the personal data, but have to observe the requirements 

of the data protection authorities. 
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A General Research Model on Social Media Privacy 
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Abstract 
In this paper, we will make a survey the issues and security challenges related to the usage of a third party system 

to communicate, then we will analyze  at the security concerns related to the storage of this transformed computer 

information – from a few seconds  (buffer), to massive storage (big data, cloud storage). Finally we will be 

finalizing how us as humans could be manipulated via those transmitted and stored data and those who control 

them to feed-back loop our social media communication desires.   
 

Keywords: Social media, privacy 
 

 

1. Introduction 

Internet is ubiquitous.   It’s here and everywhere, ready to be used, and available as a service 

for many functions of our lives. But, did we know that Internet uses the standard internet 

protocol suite as a language to interconnect the computer systems that will allow us as humans 

to benefit from those services.  So the language used over social media or even to communicate 

with another human over internet is interpreted by those communication systems to be able to 

transmit information. 

2. Extended Analysis 

From a usage perspective nowadays, the way computers communicate are totally transparent to 

us. Just like we give a phone call to another human, we do not care about the machinery or the 

systems, which are at each end. But should we compare an email exchange experience to a 

phone call experience when it comes to the way the information is transmitted? In other words, 

could what we hear and what we see be different than what we read because of the way the 

information has been transmitted? In order to give some areas of answers, we need to step back 

and review some basics of  inter-networking. 

Today most of the transmissions are numerical. Analogical transmissions are mostly gone. In a 

numerical world, information from point A to B will be transformed into small packets and 

delivered at point B  - and vice versa- at a very high speed with nearly no delay. Voice channels, 

as well as data will also be multiplexed, into trunks at various aggregated speed and meshed 

topologies will create geographical redundancy worldwide, but also in some cases single point 

of failures as well as tapping opportunities for governments. The laws of exchange of those 

packets also called packet exchange are described in various documents like “RFC’s that stands 

for request for change, and are declarative statements” and standards like the ones provided by 

the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).  

So, when Paul  receives (or sends) an email to Alice, or has a chat over skype with her, from 

his computer, laptop, or smart-phone, the data will pass all over from  his layer 7 to 6, 5,4,3,2,1, 

and reversely to layer 7 (presentation layer) between those 2 devices.  The information 

exchanged, now called packet exchange - or data or frames - will be encapsulated at each level, 

crunched in very tiny packets to be disassembled, stamped and sent on the network, and 

reassembled on the other side using some of the mechanism explained before. 

Those mechanisms have been described, agreed, standardized, and then coded by human, 

persons into software and hardware solutions to work. However, humans make errors, and in 
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computer security vocabulary, those errors are called bugs.   Bugs are error, flaw, failure, or 

fault in a computer program or system that produce an incorrect or unexpected result or causes 

it to behave in unintended ways. Most bugs arise from mistakes and errors made by people in 

either a program's source code or its design, or in frameworks and operating systems used by 

such program.  

Bugs left unintentionally (because the systems was not patched against those bugs) may be 

exploited by malicious programs (called malware, virus, Trojans etc…)  to jeopardize the 

integrity of  a transmission, its confidentiality or  its authenticity (CIA-confidentiality, integrity 

and availability) 

To take back the previous example, when it comes to the integrity of the data that Paul 

exchanged with Alice, if the data has been tampered in the communication, it may end-up as a 

different result than its purpose. For example, an email from Alice may not actually come from 

her, because the sender email address was  forged, intercepted, impersonated etc… by a third 

person, that used an exploitation technique from a bug or a device connected to the network 

(man in the middle attack for example) From a social media standpoint the approach is instead 

to broadcast as much as possible of information, and leave to the  end users self-arbitrage  of 

its content. Broadcasters rely on our analysis capacity to make our own judgment. So the way 

an information is presented is very important, and applied to social media, we end-up in a  

paradox situation between the  need to  share immediate information (instantaneity state)  and 

its authenticity seen from a transmission and security point of view (confidentiality and 

integrity). Encrypting data does  not fully  guarantee a  CIA status, and  incidentally  would add 

considerable  CPU cycle overhead, (slowering down transmission process).  

So this paradox is a trade-off between instantaneity and control need. Many example of this 

tradeoff situation resulting of a manipulated situation exist.  In our everyday life, for example 

we may react to a facebook post immediately without necessarily cross-checking the reality, or 

the integrity of the information. It may be re-tweet information the same way.   

Strong  social events such as what happened in Istanbul starting 28.05.2013 in Taksim square, 

Istanbul, Turkey where the urging necessity to share pictures, comments, information to relay 

over social medias the events occurring unleashed auto-censure. 

Crowdsourcing is the practice of obtaining needed services, ideas, or content by soliciting 

contributions from a large group of people, and especially from an online community, rather 

than from traditional employees or suppliers. Crowdsourcing although we understand the 

benefice of crowdsourcing to relay such events, let’s look at its sinister counterpart called 

crowdturfing. Crowdturfing leverage human power”crowd sourcing“ platforms to spread 

malicious URL in social media, and manipulate search engine ultimately degrading the quality 

of on-line information. (1) For example Vietnamese propaganda officials would deploy 1000 

crowdturfers to engage in online discussion and post comments supporting the Communist 

party’s policies.  Similarly, the Chinese “internet water army” would be hired to post positive 

comments for the government or commercial products, as well as disparage rivals (2) 
 

 
Figure 1: Two  examples of crowdturfing social structure 

 

Mass organized crowdturfers are also attracting the attention of US intelligence operations, in 

particular in action that it will be called as social cyber-attacks. So there is a so called “ 

ecosystem “around those crowdturfers, and the vast majority will target social medias.  Example 
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campaigns request workers to spread a meme through social media sites such as tweeter, click 

the “like” button of a specific facebook profile or product page for example.  Note that in 

facebook likes counters can be purchased although this practice is a violation of Facebook’s 

Statement of Rights and Responsibilities. (3) 

Those posts and information will flow through the root mechanisms of transmission, computer 

and internetwork system that I have briefly explained before, with the risk level associated with 

security threats and technical manipulation. 

It can be divided generally memory onto 2 categories, that is volatile and non-volatile type 

memories.  Volatile memory is a computer memory that requires power to maintain the stored 

information unlike non-volatile memory which does not require a maintained power supply. 

Non-volatile memory such as flash memory are used in most devices (smart phones, PC, laptops 

etc…, including smart TV’s) that we use daily. 

For example, Let’s take the following example of mass consumerism. Smart TV’s sold over 

80,000,000 units around the world in 2012. This next generation called "smart" platform is 

becoming more and more popular and contains as well…security vulnerabilities …that is it is 

possible to make Smart TVs monitor you 24/7 even though users turn off their TV. Meaning 

#1984 could be done. (4) Those vulnerabilities rely on exploits of the on-board memory systems 

for example.   

A proof of concept has demonstrated that it was possible to create spoofed news story on a 

hacked Smart TV.  TVshing (Smart TV edition of a  remote surveillance cam or remote 

activation of the embedded camera – if present - )  is  possible as  well (5) Similarly, our home  

xDLS modems transmit information which are buffered  within their stack memory.  

Advanced in-house systems and home users that use smart TV’s for example   will try to benefit 

from UPnP (Universal Plug and Play) technology via their IGD (Internet Gateway Devices), 

but their again various exploits should make home users precautious as to the default settings 

of their environment’s.  Best practice, or risk mitigation recommend to turn off UPnP if it is 

exposed on the WAN, as it is the most dangerous side of attacks, although some devices don't 

allow turning off UPnP (Universal Plug and Play)  
 

 
Figure 2: Ethernet cable data flow 

 

Mass storage of information is on the other side of the  data storage spectrum a very big concern 

for home-users. There are different area of topic that range from privacy, and ownership of the 

data shared to the storage and its distribution throughout the World Wide Web. Let’s focus on 

two themes which are the privacy and security concerns and dissemination of information or 

big-data concept.  Big data is the term for a collection of data sets so large and complex that it 

becomes difficult to process using on-hand database management tools or traditional data 

processing applications.  

When it is uploaded a picture on Facebook, and share information do you still own them? Then, 

let’s have a closer look at Facebook’s statement of right and policy’s. (6) It states that “you 

grant us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license to use 

any IP (Intellectual Property) content that you post on or in connection with Facebook (IP 
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License). This IP License ends when you delete your IP content or your account unless your 

content has been shared with others, and they have not deleted it.”…so once the data is uploaded 

and started to be shared that is copied and stored on other systems, you don’t really own it 

anymore. 

Later on, it can be had a look at Instagram. Their newly published Privacy Settings (7) says that 

If you set your photos to private, Instagram only shares your photos with the people you’ve 

approved to follow you. However, the interpretation of those rules and statement may differ 

largely upon analysts. (8)  What really matter is where the data sits and what may be done with 

it.  

In that perspective we can question the push on social media usage and incentivize of such 

networks, relayed by commercial products and day to day usage promotion   (smartphones, 

smart TV etc..) 

Open source tools like Maltego which is an open source intelligence and forensics application 

will for example modelize interaction of social media members to have even a better picture 

and understanding of who’s who, and where. The Internet has become a place where massive 

amounts of information and data are being generated every day.  Big data isn’t just some 

abstract concept but a continually growing stream of digital activity that never sleeps: every 

minute giant amounts of it are being generated from every phone, website and application 

across the Internet.  
 

 
Figure 3: Maltego System 

 

Today, every minute YouTube users upload 48 hours of video, Facebook users share 684,478 

pieces of content, Instagram users share 3,600 new photos. (8) The total email traffic per day 

worldwide is in 2013 about 144 billion. The global Internet population now represents 2.1 

billion people, leaving  a digital trail also called big data in the cyberspace, aka now cloud 

storage.    Cloud storage is a model of networked enterprise storage where data is stored in 

virtualized pools of storage which are generally hosted by third parties.  Cloud storage is based 

on highly virtualized infrastructure and has the same characteristics as cloud computing in terms 

of agility or scalability. Those systems are available both off-premises like for Amazon or  on-

premises (within the company)   
 

 
Figure 4: Hard Disk Drive 
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When data is distributed it is stored at more locations increasing the risk of unauthorized 

physical access to the data. For example, data is replicated and moved frequently so the risk of 

unauthorized data recovery increases dramatically. This risk can be mitigated through the use 

of encryption, as we already explained before. In cloud storage the number of people with 

access to the data who could be compromised (i.e. bribed or coerced) increases dramatically. A 

single company might have a small team of administrators, network engineers and technicians, 

but a cloud storage company will have many customers and thousands of servers and therefore 

a much larger team of technical staff with physical and electronic access to almost all of the 

data at the entire facility or perhaps the entire trans-national company. 

Risk of interception increases with the number of networks over which the data travels. Instead 

of just a local area network (LAN) or storage area network (SAN) , data stored on a cloud 

requires a WAN (wide area network) to connect them both. We already explained some of those 

risks. Finally, storage may end-up pervasive by sharing storage space, systems and networks 

with many other users/customers. Sometimes because of erroneous actions, faulty equipment, 

a bug  or because of criminal intent.  Opponents to those considerations will say simply that the 

risk isn’t with the cloud but it’s with YOU, example like the Honan and dropbox cases show.  

There is another important aspect of storage security within the context of social media which 

is digital forensic. If a fraudulent event or more serious act happens, digitally stored information 

evidences can be detected using various techniques. A digital forensic investigation commonly 

consists of 3 stages: acquisition or imaging of exhibits, analysis, and reporting. Ideally 

acquisition involves creating an exact sector level duplicate (or "forensic duplicate") of the 

media, often using a write blocking device to prevent modification of the original and Preserve 

the digital chain of custody. For example, in 2007, US prosecutors used a spreadsheet recovered 

from the computer of serial killer Joseph E. Duncan to show premeditation and secure the death 

penalty.  As another example, Sharon Lopatka's killer was identified in 2006 after email 

messages from him detailing torture and death fantasies were found on her computer. Also in 

telephony wold SMS data from a mobile device investigation helped to exonerate Patrick 

Lumumba in the murder of Meredith Kercher who a British University exchange student from 

Coulsdon, Surrey in 2007  Forensic software tools are used  in social network  for supporting 

evidence in case of trial, homicides or even terrorists activities. Incepted tools like graph search 

in facebook may help as well. 

We mentioned before a trade-of paradox between instantaneity and control of social media 

posting and we may add now another borderline between the volatility of digital data in 

memory, and its presence in cloud storage for forensic purpose. 

A last interesting situation derives from malicious behavior as explained in crowd-sourcing  

into so called sock puppet which is an online identity used for purposes of deception. This 

technique consist of one user to control multiple online identities commenting in social media 

spaces, thus giving the appearance of mass support, where in reality it is not. Forums are also a 

great place for those actions where contractors – workers - may put biased comments for 

example (similar to the sock puppet technique). 

 

3. Conclusion 

As a conclusion, it has been seen that  from the telecommunication to the storage of information 

and its interpretation,  social media usage should be taken with care. Social network worm exist 

(9): just like computer viruses, we as human consumer of those technology must pay attention 

to our beahviours, as no more than ever in those days, we are   under scrutiny and could be 

targeted. It can be found clicking on   http://socialmediasecurity.com/   for more information. 

 

 

 



5th SCF International Conference on “Economic and Social            Podgorica/Montenegro 

Impacts of Globalization and Future of European Union”            5th-7th September 2018 

 

194 

 

 

References 

[1] Wang, G., Wilson, C. “Serf and Turf: Crowdturfing for Fun and Profit”  UCSB 

http://arxiv.org/pdf/1111.5654.pdf   

[2] Sterlings 2010, Wikipedia 2013 

[3]  https://www.facebook.com/help/281084665319172    / Buy like from 

http://getmorelikesnow.com  

[4]   Orwell, G. “1984”, 1949 

[5] https://www.blackhat.com/us-13/briefings.html#Lee   and                                                                                     

http://cansecwest.com/slides/2013/SmartTV%20Security.pdf  

[6]  https://www.facebook.com/legal/terms   > Date of Last Revision: December 11, 2012  

[7] http://blog.instagram.com/post/38252135408/thank-you-and-were-listening  and 

http://instagram.com/about/legal/privacy/  

(8) http://www.visualnews.com/2012/06/19/how-much-data-created-every-minute/   and 

http://royal.pingdom.com/2013/01/16/internet-2012-in-numbers/  

(9)http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/white-

papers/wp_the-real-face-of-koobface.pdf  

 

 

 



5th SCF International Conference on “Economic and Social            Podgorica/Montenegro 

Impacts of Globalization and Future of European Union”           5th-7th September 2018 

195 

 

 

Sosyal Medya’nın Devlet Yönetimine Etkisi 

 
Arzu Baloglu1 

 
Özet 

 
Bu makalede, güvenlikle ilgili sorunları dışarıdan bir üçüncü parti sisteminin kullanımı ile ilgili bir araştırma 

yaparak, sonra bu dönüştürülmüş bilgisayar bilgilerinden yola çıkarak büyük very ve bulut tabanlı depolama için 

depolama birimine arabellek ile ilgili güvenlik endişelerini analiz edeceğiz. Son olarak ise, insanların manipüle 

ederek aktardığı depolanan veriyi, geri besleme için kontrol ederek sosyal medya iletişim döngüsü olarak 

tamamlıyor olacağız.  

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Güvenlik, Spam, Saldırı, Koruma Yazılımları 

 

Impact of Social Media on State Government 

 

 

Abstract 
In this paper, we will make a survey the issues and security challenges related to the usage of a third party system 

to communicate, then we will analyze  at the security concerns related to the storage of this transformed computer 

information – from a few seconds  (buffer), to massive storage (big data, cloud storage). Finally, we will be 

finalizing how us as humans could be manipulated via those transmitted and stored data and those who control 

them to feed-back loop our social media communication desires.   
 

Keywords: Social media, privacy, Spam, Attack, Protection Software 
 

 

1. Giriş 

Sosyal paylaşım ağları günümüz yaşam tarzının bir parçası olmayı başarmakta ve bir 

perspektiften bakıldığında gittikçe önem kazanan bir hal teşkil etmektedir. Bireyler, sosyal 

paylaşım ağları üzerinden yeni iletişim ortamlarının sunduğu hemen hemen tüm nimetlerden 

yararlanmakta, hiç durmaksızın paylaşmaktadır. Öncelikle sosyal medya kavramından 

başlamak gerekir. Sosyal Medya’nın çeşitli kaynaklarda birçok farklı tanımı bulunabilir.  Ancak 

yaygın olarak tanımlanması web 1.0’dan  web 2.0’a geçiş aşamasında ortaya çıkmıştır. Sosyal 

medya, Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, 

çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemi olarak 

tanımlanmıştır. Bu ortamda, tanıdığınız veya tanımadığınız insanlarla buluşup, kolayca 

iletişimde bulunabilirsiniz. İnsanlara yardım eder, yardım alır, sorularına cevap verir ve kendi 

sorularınızı sorarsınız.  

Web 2.0 interaktif sosyal sistemi, 24 saat ve haftada 7 gün çalışır durumdadır. İnsanlar web 2.0 

ortamlarında kendi içeriklerini oluşturabilir, daha interaktif bir şekilde birebir veya toplumsal 

iletişim kurabilir, ve birçok dosya, resim, video gibi içerikler kolayca paylaşabilir. Böylece, 

mesajlar oldukça geniş bir topluma hızlıca ulaşabilir, etkileşim en dinamik bir biçimde olabilir. 

Oluşturulan bilgi, insana veya insanlara doğru hızlıca akar. Eskiden büyük kurumlardan veya 

şirketlerden insana akan bilgi bugünün teknolojisinde artık insanlar arası teknolojik imkânlarla 

en hızlı bir biçimde akmaktadır. Internet ve ilgili teknolojiler, günümüzün tüm güncel olaylarını 

senkron veya asenkron olarak insanlar arası paylaşma fırsatı vermektedirler.  

Sosyal Medya 4 ana kategoriden meydana gelir.  İlki, sosyal topluluklardır. Aynı ilgi ve ihtiyacı 

taşıyanlar arası ilişkiler üzerine odaklanan sosyal medya kanalları, sosyal topluluklar olarak 
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adlandırılır. Sosyal topluluk kanallarına ise sosyal ağ siteleri, mesaj panelleri, forumlar ve 

wikipedia gibi örnekler verilebilir. Diğeri, sosyal yayıncılıktır. Burada en tanınmış örnek 

blog’lardır. 3. Ana bölüm, sosyal eğlence kategorisidir. Burada, sosyal oyunlar ve diğer sanal 

eğlence uygulamaları başta gelmektedir. Sosyal ticaret siteleri ise diğer bir kategori olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bunlar arasında ise oylama, açık arttırma siteleri, çeşitli alışveriş siteleri 

ve sosyal vitrinler bulunmaktadır.     

Günümüzde ve yakın gelecekte ise “Cloud Computing” ismi ve teknikleri oldukça yaygın 

olarak kullanımlarını sürdürmektedir. Böylece yakın gelecekte, yazılım geliştirme için gereken 

hizmetler çevrimiçi olarak dışarıdan alınmakta ve alınmaya devam edilecektir. Bununla birlikte 

firmalar açısından ciddi bir ekonomik kazanç beklenmektedir.  

Bu arada sosyal medya ile ilgili tanımlamalardan bahsederken internet faktörünü ve beklenen 

yönelimleri de gözden kaçırmamak gerekir. Sosyal medya kullanımı ve gelişiminin bu kadar 

hızlı ilerlemesinde elbette internet altyapı ve bileşenlerinin etkisi büyüktür.  
 

2. Sosyal Medya ile Stratejik Planlama 

Sosyal medya stratejileri günümüzde kurumların veya devletlerin tüm stratejik planlama 

çerçeveleri ile bütünleşerek belirlenmektedir. Hatta,  bazen sosyal medya stratejileri 

planlanırken tüm stratejik planlarlar ile birlikte oluşturulmalıdır. Kurumun stratejik planı ve 

pazarlama planı oluşurken sosyal medya programı genellikle aşağıdaki yöntem ile 

planlanmaktadır; 

•Durum analizini değerlendiriniz ve anahtar fırsatları tanımlayınız.  

•Amaçları belirleyiniz 

•Hedef müşterinin ihtiyaçlarını analiz ediniz 

•Uygun sosyal medya bölümünü ve araçları seçiniz 

•Seçilen medya bölümlerini kapsayacak bir strateji yaratınız 

•Bir aktivasyon planı kurunuz 

•Yönetiniz ve ölçünüz 
 

3. İnsan Davranışlarını Anlamada Sosyal Medya 

Pazarlama alanında çalışanlar, politika geliştirmek için pazar araştırmasının birkaç 

varyasyonuna göre değerlendirme yapıyorlar. İlki,  birincil araştırma ki sadece araştırma amaçlı 

toplanan bilgi, diğeri ise ikincil araştırma o da hali hazırda elde olan bilgi anlamına gelmektedir. 

Bu bilgiler ise günümüzdeki insan davranışlarının alışkanlıkları konusunda fikir veriyor. 

Böylece ilgi alanları, eğilimleri, eylemleri, vs gibi önemli bilgiler pazarlama işi yapan firmalara 

yeni kampanyalar için oldukça değerli ipuçları vermektedir. Bunun için kullanıcıdan yapması 

gereken bir şey istenmemekle birlikte, aslında kullanıcı internette gezinerek, izleyerek, 

izlenerek, yayınlayarak yani aktif oldukça istenen bilgi otomatik olarak oluşuyor. Zaten 

yaşadığımız çağda bu teknolojik imkânlar ve paylaşımcı teknolojiler ile bunu gerçekleştirmek 

hiç de zor değildir. Geriye bu verilerin toparlanıp, analiz edilip, sonuçta sistematik olarak 

bilgiye dönüştürülmesi kalıyor. Böylece, gerçek davranış modelleri ortaya çıkarak, toplumların 

genel davranışlarıyla ilgili güncel bilgi kazanılmış olmaktadır.  

Bu araştırma nasıl yapılıyor? Teknikler nelerdir?  Niceliksel sosyal medya araştırması aşağıdaki 

adımları içerir; 

1-Takip ve Geri besleme 

Bu takip ve geri besleme uygun anahtar sözcükleri ve ilgili sosyal ilgi gruplarını araştırıp 

seçerek meydana gelir. Bu süreç 4 temel sorunun cevabını bulmaya çalışır; 

•Araştırma sözcüğü kaç kez bulundu? 

•Arama sözcüğü ne zaman bulundu? 

•Arama sözcüğü nerede bulundu? 

•Aramayı yapan kişinin profili nedir? 

2-Hissiyat Analizi 
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Bu analiz, insanların bir nesneyle ilgili ne düşünüp hissettiklerini ortaya çıkarmaya çalışır. Bu 

analiz de 4 adımdan meydana gelir; 

•Arama, bulma ve tahlil etme 

•İlginin bileşenlerinin ortaya çıkarılması 

•Hissin ortaya çıkarılması 

•Ham verinin bilgiye dönüştürülmesi 

3- İçerik Analizi 

İçerik analizi ise, niteliksel veri setleri ile ana tema ve kavramın varlığının tanımlamada 

kullanılan bir analiz yaklaşımıdır.  İnsan davranışlarını değerlenmede son zamanlarda 

kullanılan en etkin araç sosyal medyadır. Reklamcılar, çeşitli teknolojik imkânlarla 

kullandıkları tekniklerle davranış modellerine ulaşıyor, böylece ona uygun reklam 

kampanyaları hazırlamaktadırlar. Reklamcılar, Erişim (Reach), Sıklık (Frequency), Site 

sadakati (Site stickiness), Farkındalık yaratılan etki (Relativepull), Sayfa akışı (Clickthrough ), 

Satışa dönüşüm oranı (Salesconversion), Görüntüleme akışı (Viewthroughs)  gibi kriterleri 

ölçerek ve kullanıcı profillerine de ulaşarak davranış modelleri hakkında güncel ve değerli 

bilgiye ulaşmış oluyorlar.  
 

4. Sosyal Medya ve Toplum  

Sosyoloji, geleneksel toplum biçiminden modern toplum biçimine geçişi anlamak temelinde  

yapılan sorgulamalardan doğmuş bir bilimdir. İlk sosyologlarla birlikte, toplumsal yapıya 

ilişkin sorgulamalar, bilimsel devrim ve doğa bilimlerindeki gelişmelerin etkisiyle bilimsel 

yöntemler yapılmaya çalışılmış, modernitenin bir gereği olarak dünyayı anlamak için din yerine 

bilim kullanılmaya başlanmıştır. Sosyolojinin bir bilim olarak ele alınmasını sağlayan esas 

unsur, toplumsal yasaların da tıpkı doğa yasaları gibi ele alarak mevcut toplumsal durumu, 

toplumsal olguların işleyişi kanunlarını tespit, geleceğe dair öngörüler ve sosyal olguların 

kontrol altına alınabilmesi adına incelenmesidir.  

Sosyal medyanın gelişmesi, toplumlarda eğitim alanına da yenilikler getirmiştir. Web 1.0 ‘dan 

sonra ortaya çıkan web 2.0 ve günümüzdeki web 3.0 çalışmalarıyla eğitimde yeni modeller 

kurulmuş, öğrenciler uzaktan eğitimle veya sınıf eğitimlerinde web ve sosyal medya kullanarak 

daha başarılı öğrenme tekniklerini geçmişlerdir. Ödev sürecinde bilhassa yoğun kullanıldığı 

gözlenmiştir. Öğrencilerin derslere daha çok bağlandığı, okula daha büyük bir istekle gittiği de 

gözlemler arasındadır. Ancak yine de çocukların yaşları münasebetiyle eğlence tarafına fazla 

kaymadan kontrollü kullanılmaları ailelerine tavsiye edilmelidir.  

Ne yazık ki dünyada sosyal medya veya internet ortamına müdahale eden baskıcı rejimler de 

vardır. Örneğin Çin Halk Cumhuriyetinde facebook, twitter ve youtube gibi sosyal medya 

ortamları kapalıdır. Bazen sadece interneti kapatmakla kalmayıp kendi propagandalarını 

yapmak için web ortamını kullanan ve istedikleri gibi çalıştıran devletler de ne yazık ki 

mevcuttur. Devlet politikalarında teknoloji ve internetin kullanımı ile ilgili politikalar gittikçe 

önem kazanmaktadır. Eskiye göre olumlu anlamda fark olmakla birlikte ülkemizde teknoloji ve 

internet kullanımı olarak daha çok teşvikler olması gerektiği düşünülmektedir.  

Kaldı ki bazen yetişkinler de dahi sosyal medya ile edinilen bilgilerle ani karar verildiği ve 

bundan pişmanlık duygusuna doğru giden yönelimler de mevcuttur. Gazete ve dergiler de 

maalesef bunun örnekleri sık sık okunmaktadır. Toplumun bu konuda kendini eğitmesi önemle 

tavsiye edilmektedir.  

Ayrıca, belki de en önemli tavsiye sosyal medya insanlar arası ve toplumlararası ilişkileri 

güçlendirmek için oldukça kuvvetli ve etkili bir araç olma niteliği taşır. İlişkilerde bunun etkin 

bir araç olduğu gerçeğini kavrayarak, yaşamımızı sürdürmek toplumları daha mutlu edecektir.  
 

5. Sosyal Medya ve Devlet  

Bu bölüme başlarken 2012 seçimlerinde Barack Obama’nın sosyal medya kullanımı ile ilgili 

haber başlıklarına ve kısaca haberlere  dikkat çekilmektedir.: 
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 Barack Obama’nın gerek seçim döneminde gerekse daha sonra sosyal medya kullanımının 

başarısında önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Hala facebook sayfası en çok ziyaret edilen 

sayfalardandır.  

Devlet olaylarında, halk hareketlerinde ve diğer devletsel kararlarda ise yine sosyal medya çok 

etkilidir.  Son zamanlardaki dünyada yaşanan halk hareketlerinden örnekler verilecek olursa,   

devlet yönetimi ile sosyal medya arasında çok önemli bir bağ olduğu gerçeği ortaya 

çıkmaktadır. 

Tunus’ta 2010 yılının Kasım ayında polisin Sidi Bu Zeyd’teki protestocularının üzerine biber 

gazı attığına dair haberlerin Facebook ve YouTube üzerinden yayılmasıyla nefret tohumları 

ekilmeye başlanmıştı. Bu olayı körükleyen diğer olay ise şöyleydi; meyve sebze satıcısı, işsiz 

ve üniversite mezunu olan bir gencin satış arabasına polis el koymuş ve genç bunun üzerine 

kendini yakmıştı. Bu olay ile fitillen insanlar Twitter üzerinden destek mesajları 

göndermişlerdi. Ardından ise Tunus’ta Yasemin Devrimi gerçekleşmişti. Bu devrim ile 23 

yıllık Zeynel Abidin Bin Ali’nin diktatörlük rejimi yıkılmıştı. 

Diğer bir Arap Bahar’ını yaşayan Mısır’da muhalif blog yazarlarının iktidarın yaptıklarından 

hoşlanmadıkları zaman bloglarından yapılanları eleştirerek örgütlenmeye başladıklarını 

biliyoruz.(Buradaki devrimin sebebi de Tunus’takiyle aynı.) Bu örgütlenmelere karşı Mısır 

hükümeti internette kesintilere gitmişlerdi. Bu örnekte de görebiliyoruz ki hükümetler için 

sosyal medya gerçekten ürkütücü boyutlarda bir güç kaynağına ulaşmıştır. Ardından örgütlenen 

bu grup Mısır’da devrimi gerçekleştirdi yani hükümeti devirdi. 

Diğer bir örnek ise Wall Street’i işgal ettir. Wall Street’i işgal et, Alexa O’Brein tarafından 

sosyal medyada kendi tepkisiyle başlatmış ve bir hafta içerisinde yaklaşık olarak bin kişinin 

ona destek çıkacağını düşünememiş. İnternet üzerinden işgalin mesajını yayan protestocular 

ayrıca polis tarafından yapılan kötü muameleleri de sosyal medya aracılığıyla halka 

duyurmuşlardı. Bu protestoların amacı şirketlerin açgözlülüğünü ve giderek artan gelir 

dağılımının eşitsizliğini durdurmaktı. Yani dolaylı yoldan devletin politikasını etkilemekti. 

2009 yılının Nisan ayında Moldova’da binlerce genç, tweeter, facebook, blog sayfaları ve mobil 

telefonlar aracılığıyla örgütlenerek başkentte hükümet karşıtı  protestolara giriştiler. Gençlerin 

örgütlenme araçlarına atıfla hareket dünyaya, “the revolutionwill be tweeted”  başlığıyla ve 

“tweeter devrimi” adıyla duyuruldu. Bunun üzerine MalcolmGladwellThe New Yorker 

dergisinde sosyal hareketlerle internet arasında son yıllarda kurulan ilişkiyi sorgulayan Small 

Change: Why the Revolutionwill not be tweeted başlıklı bir makale yayınladı.  Bu makalede 

60’lı yıllarda siyahlara karşı yapılan ayrımcılığa karşı üniversite öğrencilerinin nasıl 

örgütlendiğini anlatmakta ve bu hareketin ayrımcılığın kalkmasında sonuç getiren gerçek bir 

aktivizm örneği olduğunu belirterek, ancak buna benzer hareketlerin devrim niteliği taşıdığı ve 

ancak insanların somut olarak bir araya gelerek ve karşı durarak bir şeyleri değiştirebileceğini 

iddia etmektedir. Ancak Gladwell bunu yaparken iki gerçeği gözden kaçırmaktadır. Birincisi, 

dünyanın artık çok eskiden beri bildiğimiz dünya olmadığı gerçeğidir.   

Ocak 2011 kalkışması ile birlikte facebook sayfaları ve twitter  mesajları siyasal protestonun 

bir parçası haline gelmiştir. Twitter, flickr ve youtube güçlü siyasal aktivizmin en önemli 

araçları olmuştur.  Genç aktivistler dijital medya araçlarını ve mobil telefonlarını sadece 

birbirleriyle değil, dünya çapındaki aktivist örgütlerle ve gazetecilerle ağlar kurmak için de 

kullanmaktadır.  
 

6. Sonuç 

Genelde siyasetçiler günümüzde sosyal medyayı kendi konuşmalarından bazı bölümleri 

paylaşarak, diğer ülkelerin ne gibi yanlış hareketlerde bulunduklarını ve aynı durumu 

kendilerinin nasıl olumlu yönde geliştirdiklerini paylaşarak, muhalefet partilerine yazılı 

ithamlarda bulunarak,  yazdıklarını paylaşarak, gündemde bulunan olaylar hakkında yorumlar 

yaparak, planlanan yasalar hakkında haberler vererek, yaptıkları ve yapacaklarını paylaşarak ve 

seçim dönemlerinde ise propaganda merkezi olarak görerek kullanıyorlar. Bir siyasetçi, seçim 
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döneminde olsun olmasın halka kendi politikalarından rahatça yayınlayabilir, onlarla iletişim 

kurabilir ve yapılan işlerin değerlendirmesini yine bu ortam sayesinde alabilir. Halkın nabzını 

yoklamanın en kolay ve etkin yolu yine bu ortamları yoğun kullanmaktan geçtiği söylenebilir. 

Bu yüzden bir siyasetçinin kendinin bil fiil kullanımı ve birebir halk ile iletişimi çok önemlidir. 

Sosyal medyayı veya internet sitelerini kapatma yolundaki eylemleri sadece halkın gözünden 

düşmesine sebep olur, hâlbuki bu yöntem ile daha demokratik bir şekilde halkın nabzını tutacak 

düzenlemeler yapılabilir.  Sonuç olarak, gerek bölgedeki sosyokültürel değişim, gerekse küresel 

boyutta yaşanan teknolojik değişim, bölgedeki halkların hedeflerine yaklaştırırken otoriter 

yönetimleri yerlerinden etmiştir.  
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Why Do People Use Credit Cards? Factors Affecting Credit Card 

Usage 

 
Serkan Dilek1 Orhan Küçük2 Niyazi Gümüş3 Şadi Taha Süngü4 

 
Abstract 
Credit and debit cards have been used by many people for many years. It is accepted that usage of credit cards 

provides many benefits to economy. Therefore policy makers try to increase the usage of credit cards to reach 

economic targets. Thanks to establishment of new universities and increase in number of university students, banks 

started to give importance on university students in credit card market. The aim of this research is to reveal the 

factors affecting credit card usage of university students. To this aim we conducted a questionnaire in Kastamonu 

University Economics and Administrative Sciences Faculty. As a result of this research we found that behaviors 

of consumers (tendency to consumption and life style, economic rationality), trust to consumption, economic 

knowledge are affecting usage of credit cards.   
 

Keywords: Credit card usage, tendency to consumption, consumer behavior, university students 
 

JEL Classification: G21, E41, E42 

 

 

1. Introduction 

Today people have more needs than the past. So they should carry high amount of money to 

meet their needs and care about unpredictable expenses. Especially, during long travels and 

holidays the need for money increases. Also holding money is risky, because money can be 

stolen or lost. Alternative payment systems such as cheque have begun to use in economic life. 

However, using alternative payment systems are not diffused because of difficulties these 

payment systems have. Because of these difficulties we mentioned before, new and modern 

payment system (credit card) has been born. In shortly, credit cards are payment systems that 

give opportunities to pay later without additional financial burden. This can be achieved by 

credits issued by banks or financial institutions.  

Credit cards have many benefits to financial institutions or banks, credit card holder, merchant 

and economics of country. Credit card is a tool which provides credit for a certain time to card 

holder. Also benefits such as prestige and security encourage using and having credit cards. 

Businesses have opportunity to sell their products even customers have no money. Addition to 

this they have not taken on risks of unpaid bills. Banks earn commission fee for this service 

they provide. Thanks to credit cards, informal economy is prevented and by this way states earn 

tax revenue.  

From the beginning of 21th century many new universities established and by this way 

population of students has increased in Turkey. For this reason banks have started to give 

importance on university students like other firms and institutions. The aim of this study is to 

query why university students prefer to use credit cards in their shopping and daily life. Firstly, 

we mentioned about definition and benefits of credit cards, historical development of credit 
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cards in the world and Turkey and reviewed literature. Then we shared the results and findings 

of our survey which was conducted on Kastamonu University students.  
 

2. Development of Credit Card System in the World and Turkey 

The first credit card was issued by Hotel Letter Credit Company to control accounts of 

customers of several oil companies and shops in 1894 (Kaya, 2009:9). Frank McNamara, a 

credit specialist in the United States, who originally designed the credit card as a payment tool 

that was initially confined to a specific region or service. Diners Card is the first credit card that 

can be used in many businesses, not limited to specific regions and services. In 1958 Amex, 

another credit card which was issued by Bank of America and Chase Manhattan Bank was 

started to be used in markets (Durukan et.al, 2005:145).  

Then credit cards have been common payment system in the world since the end of 1970’s. 

Card Blanche was started to be used widely in France in 1970’s, then other credit cards was 

used in Switzerland and Germany. In 1970’s centre of EuroCard was established in Brussels 

and by this way MAstercard and Visa Card was started to be used in all over the world 

(Durukan, et.al, 145). 

Diners Club card which was the first credit card in Turkey, was used by limited number of 

people (Duramaz and Dündar, 2014:26). This card can only be used in abroad to buy goods and 

card holders should pay all of debt. In 1980’s banks became more active in credit card market 

because of developments in technology and interests to cards. Development of system and 

activation was realized in the end of 1983 (Çavuş, 2006). Users and number of credit cards are 

limited because of small banks which has small number of branches. Credit cards have widely 

begun to be used in economy since 1990’s (Akbulut and Özbolat, 2015:35; Unal et.al, 2015:35). 

During the crises in 1990’s credit cards helped many people in overcoming cash cramps 

(Durukan et.al, 2005). Interbank Card Center (BKM) was established in 1990 for the purpose 

of solving problems about usage of credit cards and developing standards and rules of credit 

cards (bkm.com.tr). It is seen that more than 20 million credit cards were used in 2010’s. Today 

banks and financial institutions try to encourage shopping with credit cards by presenting gifts 

such as bonus points, instalment opportunities. It can easily be said that credit cards have 

become indispensable part of modern economy (Alhassan and Umar, 2007:220).  

According to BKM data, in 2018 March there are 63.427.622 credit cards in Turkey 

(bkm.com.tr). Higher income consumers use credit cards to take advantages such as easy 

payment and lift the risk of carrying cash. Lower income consumers use credit cards to pay 

instalment and take advantage of possibility of lending the remaining amount to a certain 

interest rate (Akbulut and Özbolat, 2015:35). 
 

3. Method 

We conducted a survey to query reasons of credit card usage of university students. We try to 

work on sample consist of more than 400 students because 384 samples are enough to represent 

a population of 1.000.000 (Küçük, 2016:95).  In 2017-2018 term, 2746 students are registered 

in Kastamonu University Economics and Administrative Sciences Faculty. Though we 

conducted survey on 411 students, we elected 11 surveys because of incomplete answers. 

Totally we worked on answers of 400 students. In first part of our questionnaire we asked 

demographic questions which include age, gender, department, classes, and families to 

participants. In second part we asked credit card usage purposes and expenditures used by credit 

cards. We wanted participants to rank the items from the most important to least. In third part 

we asked questions about life style, the trust which is given by credit card, rationality, economic 

knowledge, information banks’ information services and good feelings which is sourced by 

credit card. Previous researches are used in preparing these questions which have five Likert 

scales (1: I am stringly disagree, 2: I am disagree, 3: I am neither agree nor disagree; 4: I am 

agree; 5: I am strongly agree). 
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4. Findings 

4.1 Demographic Results 

We shared demographic results in Table 1. Most of participants (71.5%) are between 20 and 22 

ages. That is predictable because students generally educate in universities after secondary 

education that means after 19 years old. 55.7% of participants are female. This is not also 

surprising because economics and administrative sciences faculties are preferred by both males 

and females. Most of participants receive education in three departments that are Economics, 

Business Management, Politics and State management. In Kastamonu University economics 

and administrative sciences faculty most of students educate in these three departments. 

Participants generally have poor families so that 78.75 of them have income less than 4000 TL 

in a month. Kastamonu University located in developing region of Turkey and because of this 

reason generally students who have rich families do not prefer to educate in Kastamonu 

University. 67.75% of participants have families with 4 or 5 members so it can be said that 

families generally have 2 or 3 children. That is in accordance with Turkey facts. Kastamonu is 

a city which is located in Black Sea region of Turkey which is close to Central Anatolia region. 

Due to this fact most of students come from families living in Black Sea and Central Anatolia 

region (54.25% of participants). Participants are generally registered in first, second and three 

classes. 86.5% of participants live in city or town which is in accordance with Turkey facts. 

Fathers and mothers of participants generally graduated from primary schools (50% of fathers 

and 72% of mothers). This result shows the spread of university education in society especially 

after 2000. Though parents are graduated from primary or secondary schools they support the 

university education of their children. Only 18.5% of fathers and 9% of mothers received at 

least bachelor’s degree. 62.75% of students have families which own houses while 56.75% of 

them have families which own automobiles. According to Örücü (2003) and Girginer (2008) 

demographic factors are important in using credit cards.  
 

Table 1: Demographic Results 

Age Frequency % Gender Frequency % 

17-18 30 7.5 Male 177 44.3 

19 44 11 Female 223 55.7 

20 95 23.75 Total 400 100 

21 114 28.5 Department Frequency % 

22 77 19.25 Economics 193 48.25 

23 22 5.5 Business Management 51 12.75 

24+ 18 4.5 Politics and state 

Management 

107 26.75 

Total 400 100 Banking and Finance 29 7.25 

Family Income Frequency % International 

Relationships 

20 5 

0-2000 TL 121 30.25 Total 400 100 

2001-4000 TL 194 48.5 Family Members Frequency % 

4001-6000 TL 66 16.5 2 or less 9 2.25 

6001-8000 TL 8 2 3 51 12.75 

8001 + TL 11 2.75 4 165 41.25 

Total 400 100 5 106 26.5 

Classes Frequency % 6 34 8.5 

First Class 122 30.5 7+ 35 8.75 

Second 143 35.75 Total 400 100 

Third 110 27.5 Region  Frequency % 

Fourth 11 2.75 Marmara Region 82 20.5 
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Delayed 7 1.75 Aegeon Region 27 6.75 

MBA student 7 1.75 Mediternean Region 25 6.25 

Total 400 100 Blacksea Region 116 29 

Living Place Frequency % Central Anatolia 101 25.25 

Village 54 13.5 East Anatolia 12 3 

City- town 346 86.5 Southeast anatolia 13 3.25 

Total 400 100 Foreign Countries 24 6 

Mother Education Frequency % total 400 100 

Primary School 288 72 Father Education Frequency % 

Lycee 76 19 Primary School 200 50 

Bachelor 

(undergraduate) 

26 6.5 Lycee 126 31.5 

Graduate and 

Doctorate 

10 2.5 Bachelor 

(undergraduate) 

57 14.25 

Total 400 100 Graduate and 

Doctorate 

17 4.25 

Ownership of 

Automobile 

Frequency % Total 400 100 

No. 118 29.5 Ownership of House Frequency % 

Yes we have one car 227 56.75 No. 66 16.5 

Yes we have more 

than one 

55 13.75 Yes we have one 

house. 

251 62.75 

Total 400 100 Yes we have more 

than one 

83 20.75 

   Total 400 100 
 

4.2 Credit Card Usage 

Also we asked participants to rank their reasons of credit card usage. This scale is taken from 

the research of Çavuş (2006). The results are shown in Table 2. While ranking we give 5 points 

to first rank, 4 points to second rank, 3 points to third rank and so on. Final points are shared in 

last column. The most important reason in using credit card is about carrying no money in 

pockets. 119 of participants accepted that it is the most important reason. Second important 

reason for using credit card is providing opportunity to make installments. This reason causes 

increase in demand and so has a macroeconomic effect. Third important reason is providing 

prestige and security.  
 

Table 2: Reasons of Credit Card Usage 

 1 2 3 4 5 Pts 

I don’t carry money in my pocket 119 53 66 89 73 1256 
 

I can shop even I have no money. 62 95 90 78 75 1191 

It provides prestige and security.  62 79 130 76 53 1221 

 I have opportunity to make installments 77 96 64 107 56 1231 

I bought goods today and pay it later 80 77 50 50 143 1101 
 

Also we investigate the items which are bought by using credit cards. To this aim we used items 

used by Turkstat Household consumption expenditures and wanted participants to rank items 

from the most important to least important. The results are shared in Table 3. While ranking we 

give 12 points to first place, 11 points to second place, 10 points to third place and so on. Final 

points are given in last column. The highest score is due to Food and Non Alcoholic beverages 

so it is the most important item which is bought by credit cards. This result confirms the research 

of Torlak (2002) which found that foods and cleaning materials are the most important item 
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bought by credit cards. Food and beverages are for compulsory needs of students and due to 

lower income of students they occupy an important place in budget. In second place there exists 

clothing and footwear. After these items, others have very close points. 
 

Table 3: The Items Bought By Using Credit Cards 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 pts 

Food and Non Alcoholic 

beverages 

11

4 

4

0 

9

8 

1

8 

1

7 

1

9 

1

3 

2 1

4 

1

6 

2

4 

25 3484 
 

Clothing and footwear 
95 6

7 

4

8 

2

6 

2

7 

2

3 

2

6 

1

4 

1

6 

2

5 

2

2 

11 338

8 

Restaurant and hotels 
11 2

3 

2

0 

7

3 

6

3 

2

7 

3

1 

4

1 

3

1 

1

8 

4

0 

22 260

6 

Alcoholic beverages, cigaratte 

and tobacco 

46 5

9 

5

6 

2

0 

8 1

8 

1

8 

1

4 

1

2 

2

3 

2

5 

10

1 

257

7 

Housing and rent 
42 2

6 

2

4 

3

3 

1

3 

3

0 

2

5 

2

6 

3

7 

4

1 

6

1 

42 235

6 

Furniture, houses appliances 

and home care services 

15 2

0 

3

0 

1

1 

3

6 

2

2 

3

1 

3

9 

4

6 

6

9 

4

1 

40 213

5 

Health 
22 3

5 

3

3 

2

4 

2

3 

5

4 

3

6 

3

8 

5

0 

4

1 

2

2 

22 255

2 

Transportation 
10 2

4 

2

0 

3

9 

3

7 

4

0 

4

3 

4

7 

5

3 

3

4 

3

6 

17 240

7 

Communication 
8 1

2 

1

3 

3

4 

3

8 

4

9 

5

2 

6

4 

3

9 

3

8 

2

2 

31 228

8 

Entertainment and culture 
10 2

1 

2

6 

3

6 

4

1 

4

8 

5

3 

4

0 

5

0 

2

4 

3

1 

20 247

1 

Educational services 
14 2

0 

2

1 

3

9 

3

7 

5

0 

6

0 

4

2 

2

2 

3

5 

3

2 

28 245

0 

Various good and services 
15 5

6 

1

4 

4

5 

6

2 

2

3 

1

7 

3

5 

2

4 

3

2 

3

6 

41 258

0 
 

We also asked participants in which frequency they use credit cards by using five Likert scale 

(1: never, 2: rarely, 3: sometimes, 4: often, 5: very often). As a result it is observed that mean 

is 3.05 of this question. According to Küçük (2016:239) scores between 2.33 and 3.67 can be 

evaluated as average. So we can say that participants use credit cards averagely. Results are 

shared in Table 4. Skewness (-0.077) and Kurtosis (-0.551) values are motivations to conduct 

parametric tests. Due to scores of Levene test (0.042) we conducted Tamhane Post hoc test and 

found that there exist significant difference between 0-2000 TL income group and 4001-6000 

TL income group at 5% level (Sig:0.021). Though means of income groups differ, these 

differences between other groups are not significant at 5% level. Usage credit card frequency 

means of income groups are as below. 0-2000 TL:2.82, 2001-4000 TL:3.03, 4001-6000 

TL:3.35, 6001-8000 TL:3.50, 8001+:3.64. Even though only difference between income groups 

0-2000 TL and 4001-6000 TL are significant at 5% level we observed that all income groups 

differ. As income increases usage frequency of credit cards increases.  
 

Table 4: Frequency of Using Credit Cards 

 Never Rarely Sometimes Often Very 

often 

Total 

Frequency 32 87 145 103 33 400 

% 8 21.75 36.25 25.75 8.25 100 
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4.3 Tendency to Consumption and Life Style 

We asked questions to reveal tendency to consumption and life style. We observed that the 

lowest score is 2.34 while the highest score is 3.11. Küçük (2016:239) stated that scores 

between 2.33 and 3.67 can be evaluated as average. Addition to this Skewness and Kurtosis 

values are between -1 and +1. According to Morgan et.al.(2004) we can accept distribution is 

normal while analysing. We searched reliability by Cronbach Alfa Test and found that the score 

is 0.850. Küçük (2016:232) stated that if Cronbach Alfa coefficient is bigger than it is reliable 

in high degree. We used One Way Anova Test to query whether there are differences between 

income groups, department groups, ages and Regions. It is revealed that tendency to 

consumption differs according to income groups unsurprisingly (Levene:0.565, Anova:0.000). 

Tukey HSD test shows that lowest income group (lower than 2000 TL) differs from others (0-

2000TL:2.42; 2001-4000 TL:2.70; 4001-6000TL:2.98; 6001-8000TL:3.16 and 8000+:2.97) at 

a significance level of 5%. Also participants with 2001 and 4000 TL income differs from higher 

income group at a significance level of 10%. Income is important because credit card 

penetration levels are higher in high income countries (Alhassan and Umar, 2007:221). One 

Way Anova test confirms that there are not differences between ages and department groups. 

However students who come from Marmara region differs from students who come from Black 

Sea region and East Anatolia (Anova Sig:0.003). Tukey test is chosen because of Levene value 

(0.156) and it is seen that means of Marmara region differs from Black Sea and East Anatolia 

region at a significance level of 5% (Marmara region:2.94; Black Sea:2.52; East Anatolia:2.38).   
 

Table 5: Tendency to consumption and life style 

Tendency to consumption and life style Mean Skewness 

Stat  

Kurtosis 

Stat 

I don’t interest in saving money in my pocket. 2.34 0.611 -,708 

I Usually live in luxury conditions. 2.68 0.083 -,587 

I always prefer to use the best and qualified 

products. 

3.11 -0.321 -,604 

I have friends whose families are rich in my 

environment.  

2.52 0.439 -,264 

I usually eat in restaurants and enjoy in outside.  2.89 -0.030 -,787 

Generally rich people live near my family house.  2.56 0.277 -,748 

Total 2.68 0.160 -,198 
 

4.4 Trust to Credit cards 

We searched trust to credit cards by asking questions which is prepared by the help of Ünal, 

Düger ve Söylemez (2015). Many researches indicated that credit cards can cause misuse and 

excessive consumption so policy makers should reduce consumers’ negative credit outcomes 

and financial anxiety (Peltier et.al. 2016). The results are shared in Table 6. Means of these 

questions are between 2.46 and 2.72. According to Küçük (2016:239) scores between 2.33 and 

3.67 can be evaluated as average. Skewness and Kurtosis values are between -1 and +1. So, 

parametric tests can be used in analysis (Morgan et.al. 2004). Reliability is tested and reached 

that Cronbach Alfa score is 0824. This means that it is reliable in high degree (Küçük, 

2016:232). One Way Anova tests show that scores of Banking and Finance department is higher 

than Economics, Politics and State Management department (Levene:0.459; Sig:0.000; 

Banking and Finance: 3.32; Economics:2.46; Politics and State Management:2.56). Tukey HSD 

test confirms that the means differs significantly at 5% level (Sig:0.000 between Banking 

finance and economics; Sig:0.003 between banking finance and politics). Also trust to credit 

cards scores differ between Mediternean and Black Sea Group according to One Way Anova 

(Levene:0.418 and Sig:0.031). Means of students come from Mediternean region is 3.15 while 

Black Sea region is 2.43 (Tukey HSD test:0.025).  
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Table 6: Trust To Credit cards 

 Mean Skewness 

Stat  

Kurtosis 

Stat 

Credit card does not cause excessive debts. 2.46 0.403 -1.006 

Using Credit Card does not prevent me from 

adjusting my expenses according to budget 

2.61 0.149 -1.026 

Using a credit card does not prevent me from 

comparing prices while shopping. 

2.72 0.051 -0.979 

Using a credit card will not cause me to spend too 

much 

2.56 0.355 -0.791 

Using my credit card will not cause my spending 

to be irregular. 

2.66 0.203 -0.900 

Total 2.60 0.185 -0.707 
 

4.5 Economic Rationality 

We searched economic rationality by asking questions which is prepared by the help of Ünal, 

Düger ve Söylemez (2015). Financial knowledge is an important factor which has an impact on 

credit card usage frequency (Robb, 2011). As financial knowledge increase, college students 

become more likely to use credit cards. We shared the results in Table 7. Means are changing 

between 3.36 and 3.67. Küçük (2016:239) claims that scores between 2.33 and 3.67 should be 

evaluated as high score. We can use parametric tests due to skewness and kurtosis values 

between -1 and +1 (Morgan et.al.2004). Cronbach Alfa test reveals that they are reliable in high 

degree (Cronbach Alfa:0.922) as Küçük (2016:232) mentions. We applied One Way Anova 

tests to reveal whether there are differences between income, region and department groups 

however we found no significant differences.  
 

Table 7: Economic Rationality 

 Mean Skewness 

Stat  

Kurtosis 

Stat 

I can compare the benefits and costs of my choices.  3.36 -0.693 -0.022 

I can make rational choices by evaluating my financial 

resources. 

3.58 -0.757 0.243 

I can judge the services provided from an economic point of 

view. 

3.61 -0.796 0.320 

I can understand the difference between profits and costs. 3.56 -0.711 0.168 

I can arrange my consumption expenditure by income. 3.67 -0.780 0.547 

I can perceive the economic elements that affect individual 

behavior. 

3.56 -0.597 0.311 

I can understand how the interaction between producer and 

consumer is reflected in prices. 

3.42 -0.594 0.182 

I can interpret the effect of the decrease or increase of some 

products in the market on the market prices. 

3.40 -0.517 0.035 

I can understand how supply and demand imbalances are 

reflected in prices. 

3.47 -0.517 0.284 

Total 3.51 -0.585 0.614 
 

4.6 Informative Services of Banks 

Questions in Table 8 help us investigating perceptions about informative services of banks. 

These questions are prepared by previous research of Ünal, Düger ve Söylemez (2015). As it 

can be seen in Table 8 means are changing from 3.05 to 3.13 and these results can be evaluated 

as average according to Küçük (2016:239). Cronbach Alfa test (Cronbach Alfa:0.907) shows 
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that results are reliable in high degree according to Küçük (2016:232). Due to skewness and 

kurtosis values between -1 and +1, parametric tests can be used in analysis. There are not 

significant differences between income, department and regions according to One Way Anova 

test results. 
 

Table 8: Informative Services of Banks 

 Mean Skewness 

Stat  

Kurtosis 

Stat 

The bank answers to questions about credit cards 

quickly. 

3.05 -0.277 -0.793 

The bank gives information about legal regulations 

and amendments to credit cards. 

3.12 -0.290 -0.696 

Banks' Internet Sites are sufficiently Informative 

about the use of credit cards. 

3.13 -0.298 -0.623 

In general, the banking services provided on credit 

cards are sufficiently Informative. 

3.13 -0.305 -0.741 

Total  3.10 -0.276 -0.399 
 

4.7 Emotional Effects 

Emotional effects of credit cards are investigated by questions which are prepared by Akbulut 

and Özbolat (2015). Emotional instability which can be defined as tendency toward moodiness 

and being temperamental is one of the important factors in credit card usage decisions and 

misuse of credit cards (Pirog and Roberts, 2007:67). Because of credit cards, consumers can 

lose their self-control and debts can be increased (Ponpunthin and Jantarokolica, 2016). The 

results are shared in Table 9. According to means between 2.77 and 3.10 we evaluated results 

as average according to Küçük (2016:239). The results are reliable in high degree due to high 

score of Cronbach Alfa test (0.920). we decided to use parametric tests in analysis because of 

skewness and kurtosis values between -1 and +1 (Morgan et.al. 2004). We found no significant 

differences between income, department and regions according to One Way Anova Tests.  
 

Table 9: Emotional effects of credit cards 

 Mean Skewness 

Stat  

Kurtosis 

Stat 

Having credit cards makes people happy. 2.77 0.044 -0.761 

Having credit card gives people confidence 2.90 -0.001 -0.918 

I like using credit card 2.97 -0.095 -0.892 

Being with a credit card gives you confidence. 3.10 -0.235 -0.881 

Total  2.94 -0.076 -0.512 
 

4.8 Correlation and Regression Analysis 

We also investigate relationship between scales by using correlation analysis and results are 

shared in Table 10. In this table we used U1 to define usage frequency of credit cards. Other 

symbols are as shown. TEN.CON: Tendency to consumption and life style, TRUST: Trust to 

credit cards, ECO.RAT: Economic rationality, INF.SER: Informative services of Banks, EMO: 

Emotional Effects.  

These results show that there are significant relationship between U1 and TEN.CON, U1 and 

TRUST, U1 and INF.SER, U1 and EMO, TEN.CON and TRUST, TEN.CON and EMO, 

TRUST and INF.SER, TRUST and EMO, ECO.RAT and INF.SER, INF.SER and EMO at 1% 

level. The highest correlation coefficient is due to U1 and TEN.CON (0.608). Küçük 

(2016:250) states that if correlation coefficient is between 0.60 and 0.80 there is strong 

relationship between these variables. Addition to this correlation coefficient between 0.2 and 

0.4 means weak relationship between variables. In this aspect there exist weak relationship 
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between U1 and EMO (0.378) also between U1 and TRUST (0.287). Because of score which 

is lower than 0.2 we witness very weak relationship between U1 and INF.SER (0.167). Other 

weak relationships are as below (correlation coefficient between 0.2 and 0.4). 

a) TRUST and INF.SER (0.274): we can say that as Informative services of banks work 

efficiently Trust to credit cards increase.  

b) TRUST and EMO (0.336): As Trust to credit cards increase emotional effects 

strengthens.  

c) ECO.RAT and INF.SER (0.258): As informative services of banks work efficiently 

cardholders can behave more rationally.  

d) INF.SER and EMO (0.356): As informative services of banks work efficiently 

emotional effects strengthens. 
 

Table 10: Correlation Analysis Results 

 U1 TEN.CON TRUST ECO.RAT INF.SER. EMO 

U1 1 

0.000 

0.608* 

0.000 

0.287* 

0.000 

0.053 

0.291 

0.167* 

0.001 

0.378* 

0.000 

TEN.CON 0.608* 

0.000 

1 

0.000 

0.170* 

0.010 

-0.077 

0.126 

0.080 

0.111 

0.172* 

0.001 

TRUST 0.287* 

0.000 

0.170* 

0.010 

1 

0.000 

0.028 

0.577 

0.274* 

0.000 

0.336* 

0.000 

ECO.RAT 0.053 

0.291 

-0.077 

0.126 

0.028 

0.577 

1 

0.000 

0.258* 

0.000 

0.082 

0.100 

INF.SER. 0.167* 

0.001 

0.080 

0.111 

0.274* 

0.000 

0.258* 

0.000 

1 

0.000 

0.356* 

0.000 

EMO. 0.378* 

0.000 

0.172* 

0.001 

0.336* 

0.000 

0.082 

0.100 

0.356* 

0.000 

1 

0.000 

*Significant at 1%level. 
 

We can make regression analysis to search factors affecting Usage of credit cards. Results of 

regression models with one variable are shown in Table 11. As you can see Adjusted R2 values 

are too low except model with U1 and TEN.CON. So changes in TRUST, ECO.RAT, INF.SER. 

and EMO explains only very small ratio of changes in U1. However in the first model the 

changes in TEN.CON can explain 37% of changes in U1. F Value (232.828) and Sig (0.000) 

value shows that model is significant at 1% level. So tendency to consumption and life style 

has importance on determining usage of credit cards. It is revealed that Trust to credit cards and 

emotional factors have limited effects on usage of credit cards.  
 

Table 11: Results of Regression Models with One Variable 

Model R2.  

(Adjusted 

R2) 

Durbin 

Watson 

Anova  

(F). (Sig.) 

β0. (t). 

(sig) 

Β1. (t). 

(sig) 

U1 and TEN.CON: 

U1=β0+β1TEN.CON 

0.369 

(0.367) 

1.717 232.828 

(0.000) 

0.853 

(5.693) 

(0.000) 

0.817 

(15.259) 

(0.000) 

U1 and TRUST 
U1=β0+β1TRUST 

0.083 

(0.080) 

1.644 35.857 

(0.000) 

2.258 

(16.032) 

(0.000) 

0.302 

(5.988) 

(0.000) 

U1 and ECO.RAT 
U1=β0+β1ECO.RAT 

 

0.003 

(0.000) 

1.549 1.120 

(0.291) 

3.399 

(29.032) 

(0.000) 

0.038 

(1.058) 

(0.291) 

U1 and INF.SER. 0.028 1.617 11.356 2.470 0.185 
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U1=β0+β1INF.SER. (0.025) (0.001) (13.831) 

(0.000) 

(3.370) 

(0.001) 

U1 and EMO 
U1=β0+β1EMO 

0.143 

(0.141) 

1.618 66.505 

(0.000) 

1.925 

(13.201) 

(0.000) 

0.381 

(8.155) 

(0.000) 

Multiple linear regression models can give us more idea about factors affecting credit card 

usage. To this aim we looked at multiple linear regression models and shared results in Table 

12. Naturally, Adjusted R2 values are higher than one variable regression models, this time. In 

first model we used TEN.CON, TRUST, ECO.RAT, INF.SER and EMO as independent 

variable. First model can explain 46% of changes in dependent variable, U1(Usage of Credit 

Cards). Anova and Sig values indicate that model is significant at 1% level. In second model 

we eliminated ECO.RAT because of lower value we got from correlation analysis. As it can be 

seen in Table 10, correlation coefficient between U1 and ECO.RAT is only 0.053 and it is not 

significant at 1% level. Second model has independent variables which are TEN.CON, TRUST, 

INF.SER and ECO. 45% of changes in usage of credit cards can be explained by this model. 

Again this model is significant at 1% level due to Anova F and sig values. In third model, this 

time we eliminated INF.SER from independent variables. Because correlation coefficient 

between U1 and INF.SER is only 0.167 which is lower than others as it can be seen from Table 

10. This model explains 45% of changes in usage of credit cards and is significant at 1% level 

such other two models.  
 

Table 12: Results of Multiple Linear Regression Models  

Model R2.  

(Adju

sted 

R2) 

Dur

bin 

Wat

son 

Anov

a  

(F). 

(Sig.) 

β0. (t). 

(sig) 

Β1. 

(t). 

(sig) 

Β2. 

(t). 

(sig) 

Β3. 

(t). 

(sig) 

Β4. 

(t). 

(sig) 

Β5. 

(t). 

(sig) 

Dependent: U1 

Independent: 

TEN.CON, 

TRUST, 

ECO.RAT, 

INF.SER and 

EMO 

U1=β0+β1TEN.CON

+β2TRUST + 

β3ECO.RAT+ 

β4INF.SER+ β5EMO 

0.463 

(0.456

) 

1.72

1 

67.78

6 

(0.000

) 

-0.304 

(-

1.196) 

(0.233

) 

0.745 

(14.57

9) 

(0.000

) 

0,12

0 

(2.8

44) 

(0.0

05) 

0.10

6 

(1.9

87) 

(0.0

48) 

-0.018 

(-

0.397) 

(0.692

) 

0.24

6 

(5.8

97) 

(0.0

00) 

Dependent: U1 

Independent: 

TEN.CON, 

TRUST, INF.SER 

and EMO 

U1=β0+β1TEN.CON

+β2TRUST + 

β3INF.SER+ 

β4EMO 

0.457 

(0.452

) 

1.71

0 

83.23

8 

(0.000

) 

0.027 

(0.139

) 

(0.889

) 

0.735 

(14.40

9) 

(0.000

) 

0.11

7 

(2.7

57) 

(0.0

06) 

0.00

6 

(0.1

25) 

(0.9

01) 

0.247 

(5.922

) 

(0.000

) 

 

Dependent: U1 

Independent: 

TEN.CON, TRUST 

and EMO 

0.457 

(0.453

) 

1.71

1 

111.2

55 

(0.000

) 

0.037 

(0.216

) 

0.735 

(14.42

7) 

0.11

8 

(2.8

26) 

0.24

9 

(6.2

33) 
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U1=β0+β1TEN.CON

+β2TRUST + 

β3EMO 

(0.829

) 

(0.000

) 

(0.0

05) 

(0.0

00) 

 

Correlation and regression analysis show the importance of tendency to consumption and life 

style on usage of credit cards.  
 

5. Conclusion 

Credit cards have been used for many years in developed economies and provided many 

benefits to economies. So, credit cards have been studied by many researchers. In our research 

we studied to get information about factors encouraging individuals to use credit cards by 

conducting survey in Kastamonu University Economics and Administrative Sciences Faculty. 

Participants generally used credit cards because they don’t carry money in their pocket and by 

this way they don’t take risk of rubbery or losing money. Also instalment opportunities, 

providing security and prestige are also other reasons for using credit cards. The most important 

items bought by using credit cards are food and Non Alcoholic Beverages, clothing and 

footwear. Additionally, credit cards are used in payments of restaurant and Café bills.  

We also searched the effects of tendency to consumption and life style, Trust to credit cards, 

economic rationality, informative services of banks and emotional effects on usage of credit 

cards. It is revealed that tendency to consumption and life style is an important factor for using 

credit cards. In other words, participants who like luxury life and consuming generally prefer 

to use credit cards in their payments. Credit cards also provide finance for their consumption 

and luxury life. Trust to credit cards, informative services of banks and emotional factors have 

limited effect on usage of credit cards. Informative services of banks have an impact on trust to 

credit cards and emotional factors. By this way its’ indirect effect should not be neglected on 

usage of credit cards.  
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Kastamonu, Sakarya ve Tosya Gençlerinin Girişimcilik 

Eğilimlerinin Karşılaştırması 

 
Serkan Dilek1 Orhan Küçük2 Selim İnançlı3 Burhanettin Zengin4 

 
Özet 
İktisadi kalkınma ve büyüme gibi makroekonomik hedefleri gerçekleştirmek isteyen ülkeler için girişimcilik 

büyük öneme sahiptir.  Girişimcilik eğilimleri istihdam olanaklarını ve firma sayılarını artırarak makroekonomik 

değişkenlere katkı sağlar. Bu nedenle politika yapıcılar gençlerin girişimcilik eğilimlerini artırmak ile ilgilenirler. 

Gençlerin girişimcilik eğilimlerini artırmakta en önemli faktörlerden biri de eğitimdir. Bu çalışmanın amacı 

Kastamonu, Sakarya ve Tosya’daki gençlerin girişimcilik eğilimlerini ölçmektir. Böylece girişimcilik 

eğilimlerinin geliştirilmesi mümkün olacaktır. Bu amaçla Kastamonu, Tosya ve Sakarya’da gençlerin üzerinde 

anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda Tosya’da gençlerin girişimcilik eğilimlerinin Kastamonu ve 

Sakarya’ya göre daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır.    
 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik niyetleri, girişimcilik eğitimi, gençler 
 

JEL Sınıflandırması: L26, M13 

 

Entrepreneurship Intentions of Kastamonu, Tosya and Sakarya 

Young People 

 
Abstract 
Entrepreneurship is very important for countries which try to reach macroeconomic targets such as economic 

growth and development. Entrepreneurship intentions increase employment opportunities and number of 

enterprises and contribute to macroeconomic variables. Therefore, policy makers interest in increasing 

entrepreneurship intentions of young people. Education is one of the most important factors that help increasing 

entrepreneurship intentions of young people. The aim of this study is to measure entrepreneurship intentions of 

young people in Kastamonu, Tosya and Sakarya. By this way it will be possible to define effective policies to 

improve entrepreneurship intentions. To this aim we conducted a questionnaire on Kastamonu, Sakarya and Tosya. 

As a result of this study we found that entrepreneurship intentions of young people in Tosya are greater than the 

entrepreneurship intentions of young people in Sakarya and Kastamonu city.   
 

Keywords: Entrepreneurship intentions, entrepreneurship education, young  
 

JEL Classification: L26, M13 

 

1. Girişimcilik 

Girişimciliğin bilimsel olarak ele alınış önceliği Fransız Bilim Adamlarına nasip olmuştur. 

Bugün yaygın olarak kullanılan girişimcilik terimi sözcük olarak “entreprendre” sözcüğünden 

gelmektedir. Girişimciliğin çeşitli tanımları bulunmaktadır. Örneğin; “üretim faktörlerini bir 

araya getirip üretime yönlendiren ve bunun karşılığında riski yüklenen kişi” olarak tanım 

yapmak mümkündür. Girişimci, değişik üretim faktörlerini bir araya getirerek bunları üretime 
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yönlendiren, risk alan ve bu riskin sonuçlarına katlanan kişidir. Girişimci; kendisi ve girişimci 

olmayan kişiler için iş fırsatları ortaya koyar. Bu yolla ülkede yeni istihdam olanakları 

çıkmasına yardımcı olur. Ayrıca girişimcilik sayesinde ülke içinde ekonomik kalkınma 

sağlanır, teknolojik ve bilimsel gelişme sağlanır ve ülke uluslararası alanda rekabet gücü elde 

eder. Bu nedenlerden dolayı ülkeler girişimciler ve girişimci adaylarına teşvik ve destek 

vermektedirler. Yapılan çalışmalar 1980 sonrasında kişilerin girişimci olma isteklerinin artma 

eğiliminde olduğunu göstermektedir. 

Projemizin amacı Kastamonu, Tosya ve Sakarya’da girişimcilik eğilimlerini ölçerek 

karşılaştırma yapmaktır. Bir ülkedeki girişimci sayısının artması için öncelikle gençlerin 

girişimcilik niyetlerine sahip olmaları gereklidir. Bu amaçla iki üniversitede öğrencilere anket 

çalışması yapılacaktır. Anket çalışmasının sonucunda çeşitli demografik faktörlerin ve diğer 

unsurların da girişimcilik niyetlerini etkileyip etkilemediği hakkında bilgiler elde edilecektir. 

Bu bilgiler Kastamonu ve Sakarya’da girişimciliğin artırılması için izlenmesi gereken yol 

hakkında bize fikir verecektir. Anket sonucunda ortaya çıkan sonuçlar paydaşlar ile 

paylaşılacaktır. 
 

2. Amaç ve Kapsam  

Projenin amacı, Kastamonu, Tosya ve Sakarya ilçelerinde lise öğrencilerinin girişimcilik 

eğilimlerini ölçmek ve sonrasında aralarında farklılık bulunup bulunmadığını, girişimcilik 

eğilimlerinin yeterli olup olmadığını tespit etmektir. Girişimci kişiyi esas alan ve kişiye bağlı 

özel yetenek, beceri ve zihinsel kapasitelere işaret etmektedir. Girişimcilik ise girişimcinin 

ortaya koyduğu eylemin, hareketin, organizasyonun ve ortaya çıkardığı yeni sonuçların ortak 

adıdır. Girişimcilik zihinsel algılama ve sezgi yoluyla başlayan bir yolculuktur. Girişimcilik, 

model, güven, imaj ve kuluçka roller ile sosyalleşen bir başarıdır. Girişimcilik psikolojik açıdan 

girişimcinin özellikleri ile birleşen bilinçli duygusallıktır. Girişimciliği; küreselleşme, Ar-Ge 

çalışmalarının daha bağımsız hale gelmesi, buluş ve yeniliklerin artması, teknolojinin 

yayılmacılığı gibi pek çok faktör etkilemektedir. Girişimciliğin artması sonuç olarak ülkede 

istihdamın artmasını, işgücüne katılım oranının artmasını, işsizliğin azalmasını, milli gelirin 

artmasını, enflasyonun düşmesini, etkin üretim tekniklerinin kullanılmasını, gelir dağılımının 

düzelmesini, ülkenin teknolojik seviyesinin artmasını sağlamaktadır. Bu nedenle bir ülkede 

girişimcilik eğilimlerinin yüksek olması önem taşımaktadır. Projenin amacını gerçekleştirmek 

amacıyla Kastamonu, Tosya ve Sakarya’da lise öğrencileri üzerinde anket uygulanmıştır. Bu 

anketler istatistiki açıdan değerlendirilecektir. 
 

3.  Materyal ve Yöntem  

Kastamonu, Sakarya ve Tosya’da lise öğrencileri üzerinde anket uygulanmıştır. Toplamda 455 

kişiye anket uygulanmıştır. Küçük (2016:95)5’e göre 1.000.000 kişilik bir ana kütle için %5 

anlamlılık seviyesinde 384 kişilik bir örneklem büyüklüğü yeterlidir. 455 anketten eksik ve 

hatalı doldurulan, güvenilir bulunmayan 11 anket elenmiş, çalışmadan çıkarılmıştır.  
 

4. Analiz ve Bulgular  

Tablo A’da katılımcıların demografik özellikleri yer almaktadır. Katılımcıların büyük 

çoğunluğu erkektir (%55,6). 

 

Tablo A. Demografik Özellikler 

Cinsiyet N Yüzde 

Erkek 247 55,6 

Kadın 197 44,4 

Toplam 444 100 

                                                           
5 Küçük, Orhan (2016), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ekin Basım Yayın Dağıtım. 
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Yaş N Yüzde 

14 yaş 60 13,5 

15 yaş 149 33,6 

16 yaş 132 29,7 

17 yaş 81 18,2 

18 ve 18+ yaş 22 5,0 

Toplam 444 100,0 

Eğitim N Yüzde 

Normal Lise 215 48,4 

Anadolu Lisesi 99 22,3 

Meslek Lisesi 130 29,3 

Toplam 444 100 

Ailenizin  durumu N Yüzde 

Evli 346 77,9 

Ayrılmış 98 22,1 

Toplam 444 100 

Baba Mesleği  N Yüzde 

Kamu Sektörü 109 24,5 

Özel Sektör 177 39,9 

Girişimci 110 24,8 

İşsiz 48 10,8 

Toplam  444 100 

Anne Mesleği N Yüzde 

Kamu Sektörü 101 22,7 

Özel Sektör 141 31,8 

Girişimci 68 15,3 

İşsiz 134 30,2 

Toplam  444 100 

Yaşadığınız Yer N Yüzde 

Kastamonu  199 44,8 

Sakarya 102 23 

Tosya 143 32,2 

Toplam 444 100 

Kardeş Sayınız N Yüzde 

Yok.      109 24,6 

1 139 31,3 

2 87 19,6 

3 65 14,6 

4 ve daha fazla 44 9,9 

TOPLAM 444 100 

Ailenizin Aylık Geliri N Yüzde 

0-1500 74 16,7 

1501-2500 119 26,7 

2501-3500 130 29,3 

3501-4500 79 17,8 

4501-5501+ 42 9,5 

Toplam 444 100 
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Aileniz veya yakın çevrenizde iflas 

eden var mı? 

N Yüzde 

Evet 110 24,8 

Hayır 334 75,2 

Toplam 444 100 

Aileniz size Fikir sorar mı? N Yüzde 

Her zaman 105 23,6 

Bazen 224 50,5 

Hiçbir zaman 115 25,9 

Toplam 444 100 

 

Katılımcıların büyük çoğunluğu 15 yaş (%33,6) ve 16 yaş (%29,7) yaşındadır. Katılımcıların 

büyük çoğunluğu normal liseye (%44,8) gitmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun ailesi 

evlidir (%77,9). Katılımcıların büyük çoğunluğunun babası özel sektörde (%39,9) 

çalışmaktadır. Annelerin arasında çalışmayan kesim erkeklere göre biraz daha fazladır (%30,2). 

Annelerin de büyük çoğunluğu çalışmamaktadır (%31,8). Katılımcıların büyük çoğunluğu 

Kastamonu’da (%44,8) yaşamaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun bir kardeşi (%31,3) 

vardır. Katılımcıların çoğunluğunun aile geliri 1501-2500 TL arası (%26,7) ve 2501-3500 TL 

(%29,3) arasındadır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun ailesinde veya yakın çevresinde iflas 

eden kişi yoktur (%75,2). Katılımcıların büyük çoğunluğu bazen öğrenciye fikrini sormaktadır 

(%50,5).  
 

Öğrencilerin başarma ihtiyacının ölçülmesi için aşağıdaki tablodaki sorular sorulmuştur. 

 Ort Skewness Kurtosis 

Kimse beğenmese de ben doğru bildiğimi savunurum. 2,99 -0,852 -0,237 

Başarısız olduğum bir konuda tekrar tekrar deneme 

yapmaktan korkmam 

2,87 -0,651 -0,478 

Yapmaya karar verdiğim bir işin mutlaka 

gerçekleşeceğine inanırım. 

3,16 -0,347 -0,563 

Kendi şansımı kendim yaratırım. 3,28 -0,486 0,094 

Büyük sorunlarla karşılaştığımda tek başına üstesinden 

geleceğime inanırım 

3,03 -0,893 -0,308 

Başarısızlığa uğrama düşüncesi bende sıkıntı ve endişe 

yaratmaz. 

2,86 -0,901 -0,281 

 

Soruların güvenilirliği için Cronbach Alpha testi yapılmış ve 0.864 değeri bulunmuştur. Küçük 

(2016:232)’e göre ölçek 0.80 ile 1 arasında kaldığı için yüksek derecede güvenilirdir. 

Parametrik veya non parametrik testlerin uygulanmasına karar vermek amacıyla Skewness ve 

Kurtosis değerlerine bakılmıştır. Skewness ve Kurtosis değerlerinin -1 ile +1 aralığında olması, 

örneklemin 30’dan fazla olması nedeniyle parametrik testlerin yapılabileceğine karar 

verilmiştir. Ortalamalarında 2,86 ile 3,28 arasında değiştiği görülmektedir. Küçük (2016) beşli 

likert ölçeklerde ortalamanın 1.00-2.33 (Düşük); 2.34-3.66 (orta) ve 3.67 üstü (yüksek) olmak 

üzere üç bölümde incelenebileceğini belirtmektedir. Soruların tamamı 2.34 ile 3.66 arasında 

olduğundan dolayı orta dereceli olarak yorumlanabilir.  

Erkek ve kadınların ortalamalarının karşılaştırılmaları amacıyla Independent Sample T test 

uygulanmıştır. Çünkü iki grup arası farklılık incelenmiştir. Bu test sonucunda Erkek ve 

kadınların ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu (sig:0,001) ortaya çıkmıştır. Erkeklerin 

ortalaması 3,22 iken kadınların ortalaması 2,80’dir ve aradaki fark %5 anlamlılık düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlıdır.  

Yaş gruplarına göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla grup arasındaki 

ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla One Way 
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Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olmadığı ortaya 

çıkmıştır (Sig:0,391). 

Liselere, baba ve anne mesleğine göre göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden 

fazla grup arasındaki ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak 

amacıyla One Way Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık 

olmadığı ortaya çıkmıştır (Sig:0,000). 

Aileleri evli ve boşanmış gençlerin ortalamalarının karşılaştırılmaları amacıyla Independent 

Sample T test uygulanmıştır. Çünkü iki grup arası farklılık incelenmiştir. Bu test sonucunda 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı  (sig:0,422) ortaya çıkmıştır. Aileleri evli 

olanların ortalaması 3,05 iken boşanmış olanların ortalaması 2,99’dir ve aradaki fark %5 

anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Yaşadıkları yere göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla grup arasındaki 

ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla One Way 

Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olduğu ortaya 

çıkmıştır (Sig:0,000). Varyansların homojenliği için yapılan Levene testi sonucunda 

varyansların homojen olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır (sig:0,000). Hangi gruplar arasında 

farklılık olduğunu ortaya çıkarmak için varyansların eşit olmadığı durumda kullanılan 

Tamhane’s T2 testi kullanılmıştır. Bu test sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

a) Tosya’da yaşayanlar ile Sakarya’da yaşayanlar arasında %5 anlamlılık düzeyinde 

anlamlı bir fark vardır. 

b) Tosya’da yaşayanlar ile Kastamonu’da yaşayanlar arasında %5 anlamlılık düzeyinde 

anlamlı bir fark vardır. 

Tosya’da yaşayanların ortalaması 3,20 iken Sakarya’da yaşayanların ortalaması 2,94 ve 

Kastamonu’da yaşayanların ortalaması 2,89’dur.  

Kardeş sayılarına göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla grup arasındaki 

ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla One Way 

Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olmadığı ortaya 

çıkmıştır (Sig:0,719). 

Ailenizin aylık gelirine göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla grup 

arasındaki ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla One 

Way Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olmadığı 

ortaya çıkmıştır (Sig:0,533). 

Ailesi veya yakın çevresinde iflas eden biri olup olmadığına göre gençlerin ortalamalarının 

karşılaştırılmaları amacıyla Independent Sample T test uygulanmıştır. Çünkü iki grup arası 

farklılık incelenmiştir. Bu test sonucunda ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı  

(sig:0,422) ortaya çıkmıştır. İflas eden 2,96 iken etmeyenlerin ortalaması 3,04’dir ve aradaki 

fark %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Ailesinin fikir sorup sormadığına göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla 

grup arasındaki ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla 

One Way Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olmadığı 

ortaya çıkmıştır (Sig:0,258). 
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 Ort. Skewness Kurtosis 

Çevremdeki olayları etkilemem pek mümkündür 3,09 -0,420 -0,454 

İsler iyi gidince bunun sebebini genellikle iyi şansa 

bağlamam 

2,88 -0,404 -0,473 

Eğer bir şey yapmaya karar verirsem, bunu yapmamı 

kimse engelleyemez 

3,02 -0,542 -0,145 

Yeni şeyleri denemek ürkütücü olsa da, denemekten 

vazgeçmem 

3,06 -0,549 -0,050 

Kariyerimle ilgili karar verirken yakınlarımın dediğini 

yapmam 

3,16 -0,357 -0,240 

Canım bir şeyi isterse, bana ikram edilmesini beklemem, 

gider alırım 

3,21 -0,456 -0,428 

Herkes bir iş için yapılamaz dese de, ben yapmanın 

yollarını ararım 

3,26 -0,462 -0,228 

 

İçsel kontrol sistemine dair sorular ve bu soruların ortalamalar, skewness ve kurtosis değerleri 

yukarıdaki tabloda verilmiştir. Ortalamalar 2,88 ile 3,26 arasında değişmektedir. Küçük 

(2016:232)’e göre ölçek 0.80 ile 1 arasında kaldığı için yüksek derecede güvenilirdir. 

Parametrik veya non parametrik testlerin uygulanmasına karar vermek amacıyla Skewness ve 

Kurtosis değerlerine bakılmıştır. Skewness ve Kurtosis değerlerinin -1 ile +1 aralığında olması, 

örneklemin 30’dan fazla olması nedeniyle parametrik testlerin yapılabileceğine karar 

verilmiştir. Küçük (2016) beşli likert ölçeklerde ortalamanın 1.00-2.33 (Düşük); 2.34-3.66 

(orta) ve 3.67 üstü (yüksek) olmak üzere üç bölümde incelenebileceğini belirtmektedir. 

Soruların tamamı 2.34 ile 3.66 arasında olduğundan dolayı orta dereceli olarak yorumlanabilir. 

Soruların güvenilirliği için Cronbach Alpha testi yapılmış ve 0.803 değeri bulunmuştur. Küçük 

(2016:232)’e göre ölçek 0.80 ile 1 arasında kaldığı için yüksek derecede güvenilirdir. 

Girişimcilik potansiyeli ortalaması 3,09’dur.  

Erkek ve kadınların ortalamalarının karşılaştırılmaları amacıyla Independent Sample T test 

uygulanmıştır. Çünkü iki grup arası farklılık incelenmiştir. Bu test sonucunda Erkek ve 

kadınların ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı (sig:0,184) ortaya çıkmıştır. 

Erkeklerin ortalaması 3,12 iken kadınların ortalaması 3,06’dir ve aradaki fark %5 anlamlılık 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı değildir.  

Yaş gruplarına göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla grup arasındaki 

ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla One Way 

Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olmadığı ortaya 

çıkmıştır (Sig:0,288). 

Liselere, baba ve anne mesleğine göre göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden 

fazla grup arasındaki ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak 

amacıyla One Way Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık 

olmadığı ortaya çıkmıştır (Sig:0,432). 

Aileleri evli ve boşanmış gençlerin ortalamalarının karşılaştırılmaları amacıyla Independent 

Sample T test uygulanmıştır. Çünkü iki grup arası farklılık incelenmiştir. Bu test sonucunda 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı  (sig:0,467) ortaya çıkmıştır. Aileleri evli 

olanların ortalaması 3,12 iken boşanmış ortalaması 3,04’dir ve aradaki fark %5 anlamlılık 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Yaşadıkları yere göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla grup arasındaki 

ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla One Way 

Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olduğu ortaya 
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çıkmıştır (Sig:0,000). Varyansların homojenliği için yapılan Levene testi sonucunda 

varyansların homojen olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır (sig:0,000). Hangi gruplar arasında 

farklılık olduğunu ortaya çıkarmak için varyansların eşit olmadığı durumda kullanılan 

Tamhane’s T2 testi kullanılmıştır. Bu test sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

a) Tosya’da yaşayanlar ile Sakarya’da yaşayanlar arasında %5 anlamlılık düzeyinde 

anlamlı bir fark vardır. 

b) Tosya’da yaşayanlar ile Kastamonu’da yaşayanlar arasında %5 anlamlılık düzeyinde 

anlamlı bir fark vardır. 

Tosya’da yaşayanların ortalaması 3,33 iken Sakarya’da yaşayanların ortalaması 3,09 ve 

Kastamonu’da yaşayanların ortalaması 3,05’dur.  

Kardeş sayılarına göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla grup arasındaki 

ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla One Way 

Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olmadığı ortaya 

çıkmıştır (Sig:0,372). 

Ailenizin aylık gelirine göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla grup 

arasındaki ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla One 

Way Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olmadığı 

ortaya çıkmıştır (Sig:0,449). 

Ailesi veya yakın çevresinde iflas eden biri olup olmadığına göre gençlerin ortalamalarının 

karşılaştırılmaları amacıyla Independent Sample T test uygulanmıştır. Çünkü iki grup arası 

farklılık incelenmiştir. Bu test sonucunda ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı  

(sig:0,536) ortaya çıkmıştır. İflas eden 3,07 iken etmeyenlerin ortalaması 3,13’dir ve aradaki 

fark %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Ailesinin fikir sorup sormadığına göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla 

grup arasındaki ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla 

One Way Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olmadığı 

ortaya çıkmıştır (Sig:0,357). 

Bağımsızlık arzusuna dair sorular ve bu soruların ortalamalar, skewness ve kurtosis değerleri 

yukarıdaki tabloda verilmiştir. Ortalamalar 3,47 ile 3,82 arasında değişmektedir. Küçük 

(2016:232)’e göre ölçek 0.80 ile 1 arasında kaldığı için yüksek derecede güvenilirdir. 

Parametrik veya non parametrik testlerin uygulanmasına karar vermek amacıyla Skewness ve 

Kurtosis değerlerine bakılmıştır. Skewness ve Kurtosis değerlerinin -1 ile +1 aralığında olması, 

örneklemin 30’dan fazla olması nedeniyle parametrik testlerin yapılabileceğine karar 

verilmiştir. Küçük (2016) beşli likert ölçeklerde ortalamanın 1.00-2.33 (Düşük); 2.34-3.66 

(orta) ve 3.67 üstü (yüksek) olmak üzere üç bölümde incelenebileceğini belirtmektedir. 

Soruların tamamı 2.34 ile 3.66 arasında olduğundan dolayı orta dereceli olarak yorumlanabilir. 

Soruların güvenilirliği için Cronbach Alpha testi yapılmış ve 0.855 değeri bulunmuştur. Küçük 

(2016:232)’e göre ölçek 0.80 ile 1 arasında kaldığı için yüksek derecede güvenilirdir. 

Girişimcilik potansiyeli ortalaması 3,66’dur.  

 

Soru Skewnes

s 

Kurtosi

s 

Ortalama 

Ekonomik olarak kimseye bağlı olmak istemem -0,533 -0,672 3,77 

Bir akşam yemeğine çıkarken, nereye gidileceğine ben 

karar veririm. 

-0,296 -0,452 3,67 

Kimse beğenmese de ben doğru bildiğimi savunurum -0,333 -0,393 3,55 

Farklı olmaktan ve düşünmekten çekinmem -0,667 -0,209 3,47 

Yaptığım işlerde başkalarının onayını almak istemem -0,401 -0,240 3,82 
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Erkek ve kadınların ortalamalarının karşılaştırılmaları amacıyla Independent Sample T test 

uygulanmıştır. Çünkü iki grup arası farklılık incelenmiştir. Bu test sonucunda Erkek ve 

kadınların ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı (sig:0,224) ortaya çıkmıştır. 

Erkeklerin ortalaması 3,67 iken kadınların ortalaması 3,62’dir ve aradaki fark %5 anlamlılık 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı değildir.  

Yaş gruplarına göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla grup arasındaki 

ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla One Way 

Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olmadığı ortaya 

çıkmıştır (Sig:0,375). 

Liselere, baba ve anne mesleğine göre göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden 

fazla grup arasındaki ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak 

amacıyla One Way Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık 

olmadığı ortaya çıkmıştır (Sig:0,628). 

Aileleri evli ve boşanmış gençlerin ortalamalarının karşılaştırılmaları amacıyla Independent 

Sample T test uygulanmıştır. Çünkü iki grup arası farklılık incelenmiştir. Bu test sonucunda 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı  (sig:0,288) ortaya çıkmıştır. Aileleri evli 

olanların ortalaması 3,71 iken boşanmış ortalaması 3,60’dir ve aradaki fark %5 anlamlılık 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Yaşadıkları yere göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla grup arasındaki 

ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla One Way 

Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olduğu ortaya 

çıkmıştır (Sig:0,000). Varyansların homojenliği için yapılan Levene testi sonucunda 

varyansların homojen olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır (sig:0,000). Hangi gruplar arasında 

farklılık olduğunu ortaya çıkarmak için varyansların eşit olmadığı durumda kullanılan 

Tamhane’s T2 testi kullanılmıştır. Bu test sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

a) Tosya’da yaşayanlar ile Sakarya’da yaşayanlar arasında %5 anlamlılık düzeyinde 

anlamlı bir fark vardır. 

b) Tosya’da yaşayanlar ile Kastamonu’da yaşayanlar arasında %5 anlamlılık düzeyinde 

anlamlı bir fark vardır. 

Tosya’da yaşayanların ortalaması 3,91 iken Sakarya’da yaşayanların ortalaması 3, 65 ve 

Kastamonu’da yaşayanların ortalaması 3,57’dur.  

Kardeş sayılarına göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla grup arasındaki 

ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla One Way 

Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olmadığı ortaya 

çıkmıştır (Sig:0,490). 

Ailenizin aylık gelirine göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla grup 

arasındaki ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla One 

Way Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olmadığı 

ortaya çıkmıştır (Sig:0,820). 

Ailesi veya yakın çevresinde iflas eden biri olup olmadığına göre gençlerin ortalamalarının 

karşılaştırılmaları amacıyla Independent Sample T test uygulanmıştır. Çünkü iki grup arası 

farklılık incelenmiştir. Bu test sonucunda ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı  

(sig:0,124) ortaya çıkmıştır. İflas eden 3,68 iken etmeyenlerin ortalaması 3,65’dir ve aradaki 

fark %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Ailesinin fikir sorup sormadığına göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla 

grup arasındaki ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla 

One Way Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olmadığı 

ortaya çıkmıştır (Sig:0,192). 

Girişimcilik Potansiyeline dair sorular ve bu soruların ortalamalar, skewness ve kurtosis 

değerleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Ortalamalar 2,99  ile 3,55 arasında değişmektedir. 
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Küçük (2016:232)’e göre ölçek 0.80 ile 1 arasında kaldığı için yüksek derecede güvenilirdir. 

Parametrik veya non parametrik testlerin uygulanmasına karar vermek amacıyla Skewness ve 

Kurtosis değerlerine bakılmıştır. Skewness ve Kurtosis değerlerinin -1 ile +1 aralığında olması, 

örneklemin 30’dan fazla olması nedeniyle parametrik testlerin yapılabileceğine karar 

verilmiştir. Küçük (2016) beşli likert ölçeklerde ortalamanın 1.00-2.33 (Düşük); 2.34-3.66 

(orta) ve 3.67 üstü (yüksek) olmak üzere üç bölümde incelenebileceğini belirtmektedir. 

Soruların tamamı 2.34 ile 3.66 arasında olduğundan dolayı orta dereceli olarak yorumlanabilir. 

Soruların güvenilirliği için Cronbach Alpha testi yapılmış ve 0.855 değeri bulunmuştur. Küçük 

(2016:232)’e göre ölçek 0.80 ile 1 arasında kaldığı için yüksek derecede güvenilirdir. Ortalama 

3,04’dur. 

 

Soru Skewnes

s 

Kurtos

is 

Ortalam

a 

Bir projeyi başlatıp her türlü engele rağmen sonuna kadar 

giderim 

-1,011 -0,209 3,10 

İş basında olmayı ve sorumluluk almayı severim -0,715 -0,315 3,29 

Kendimi sağlıklı ve iyi hissediyorum -0,865 -0,070 3,46 

İnsanlarla görüşmeyi ve onlarla uğraşmayı severim -0,650 -0,255 3,02 

İnsanlarla iyi iletişim kurarım ve onları ikna ederim -0,605 -0,170 3,22 

İnsanlar benim fikirlerimi anlamakta zorlanmazlar. -0,662 -0,206 3,24 

Kurmayı amaçladığım iş konusunda çok geniş 

tecrübelerim var. 

-0,341 -0,103 3,28 

Vergi kayıtları, faturalar, defterler gibi evrakları 

hazırlamayı iyi biliyorum 

-0,972 -0,172 3,01 

Finans ve pazarlama becerilerim çok iyidir. -0,770 -0,145 3,15 

Hedeflediğim pazardaki rakip firmalar da çok başarılı 

değildir. 

-0,296 -0,452 3,55 

İşim için çok uygun bir kuruluş yeri belirledim -0,333 -0,393 3,34 

Kuruluş yatırımı için yeterli bir mali kaynak bulacağıma 

inanıyorum 

-0,404 -0,473 3,14 

İlk yılki faaliyet giderleri için bana destek olabilecek 

yakınlarım var 

-0,542 -0,145 2,99 

Ucuz ve kaliteli hammadde satıcılarını tanıyorum -0,549 -0,050 3,09 

Benim zayıf olduğum konularda danışabileceğim yetenek 

ve bilgi sahibi kişileri tanıyorum 

-0,562 -0,390 3,26 

Bir iş kurmayı her şeyden çok istiyorum -0,207 -0,560 3,37 

İlişki içinde olduğum insanlar bana güvenir ve saygı 

duyarlar. 

-0,995 -0,107 3,18 

 

Erkek ve kadınların ortalamalarının karşılaştırılmaları amacıyla Independent Sample T test 

uygulanmıştır. Çünkü iki grup arası farklılık incelenmiştir. Bu test sonucunda Erkek ve 

kadınların ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı (sig:0,134) ortaya çıkmıştır. 

Erkeklerin ortalaması 3,06 iken kadınların ortalaması 3,03’dir ve aradaki fark %5 anlamlılık 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı değildir.  

Yaş gruplarına göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla grup arasındaki 

ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla One Way 

Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olmadığı ortaya 

çıkmıştır (Sig:0,421). 

Liselere, baba ve anne mesleğine göre göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden 

fazla grup arasındaki ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak 
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amacıyla One Way Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık 

olmadığı ortaya çıkmıştır (Sig:0,649). 

Aileleri evli ve boşanmış gençlerin ortalamalarının karşılaştırılmaları amacıyla Independent 

Sample T test uygulanmıştır. Çünkü iki grup arası farklılık incelenmiştir. Bu test sonucunda 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı  (sig:0,193) ortaya çıkmıştır. Aileleri evli 

olanların ortalaması 3,10 iken boşanmış ortalaması 3,01’dir ve aradaki fark %5 anlamlılık 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Yaşadıkları yere göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla grup arasındaki 

ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla One Way 

Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olduğu ortaya 

çıkmıştır (Sig:0,000). Varyansların homojenliği için yapılan Levene testi sonucunda 

varyansların homojen olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır (sig:0,000). Hangi gruplar arasında 

farklılık olduğunu ortaya çıkarmak için varyansların eşit olmadığı durumda kullanılan 

Tamhane’s T2 testi kullanılmıştır. Bu test sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

a) Tosya’da yaşayanlar ile Sakarya’da yaşayanlar arasında %5 anlamlılık düzeyinde 

anlamlı bir fark vardır. 

b) Tosya’da yaşayanlar ile Kastamonu’da yaşayanlar arasında %5 anlamlılık düzeyinde 

anlamlı bir fark vardır. 

Tosya’da yaşayanların ortalaması 3,39 iken Sakarya’da yaşayanların ortalaması 2,89 ve 

Kastamonu’da yaşayanların ortalaması 2,80’dur.  

Kardeş sayılarına göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla grup arasındaki 

ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla One Way 

Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olmadığı ortaya 

çıkmıştır (Sig:0,540). 

Ailenizin aylık gelirine göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla grup 

arasındaki ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla One 

Way Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olmadığı 

ortaya çıkmıştır (Sig:0,391). 

Ailesi veya yakın çevresinde iflas eden biri olup olmadığına göre gençlerin ortalamalarının 

karşılaştırılmaları amacıyla Independent Sample T test uygulanmıştır. Çünkü iki grup arası 

farklılık incelenmiştir. Bu test sonucunda ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı  

(sig:0,185) ortaya çıkmıştır. İflas eden 3,05 iken etmeyenlerin ortalaması 3,03’dir ve aradaki 

fark %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Ailesinin fikir sorup sormadığına göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla 

grup arasındaki ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla 

One Way Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olmadığı 

ortaya çıkmıştır (Sig:0,261). 

Girişimcilik potansiyeline dair sorular ve bu soruların ortalamalar, skewness ve kurtosis 

değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sorular hazırlanırken Duran vd. (2013) çalışmasından 

faydalanılmıştır. Ortalamalar 3,26 ile 3,62 arasında değişmektedir. Küçük (2016:232)’e göre 

ölçek 0.80 ile 1 arasında kaldığı için yüksek derecede güvenilirdir. Parametrik veya non 

parametrik testlerin uygulanmasına karar vermek amacıyla Skewness ve Kurtosis değerlerine 

bakılmıştır. Skewness ve Kurtosis değerlerinin -1 ile +1 aralığında olması, örneklemin 30’dan 

fazla olması nedeniyle parametrik testlerin yapılabileceğine karar verilmiştir. Küçük (2016) 

beşli likert ölçeklerde ortalamanın 1.00-2.33 (Düşük); 2.34-3.66 (orta) ve 3.67 üstü (yüksek) 

olmak üzere üç bölümde incelenebileceğini belirtmektedir. Soruların tamamı 2.34 ile 3.66 

arasında olduğundan dolayı orta dereceli olarak yorumlanabilir. Soruların güvenilirliği için 

Cronbach Alpha testi yapılmış ve 0.803 değeri bulunmuştur. Küçük (2016:232)’e göre ölçek 

0.80 ile 1 arasında kaldığı için yüksek derecede güvenilirdir. Girişimcilik potansiyeli ortalaması 

3,48’dur.  
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Soru Skewnes

s 

Kurtos

is 

Ortalam

a 

İşimde geçmiş performansımdan daha iyi olabilmek için 

daha çok çaba harcamaya çalışırım  

-0,233 -0,671 3,56 

Görevimin son derece zor olduğu zamanlarda elimden 

gelenin en iyisini yaparım.  

-0,542 -0,145 3,44 

İstediğim şeyi elde ettiğim zaman bunun sebebini 

genellikle kendi yeteneklerim olduğu düşünürüm. 

-0,549 -0,050 3,51 

İşlerimde kendi kararlarım etkilidir.  -0,357 -0,240 3,33 

Kendi işimi kurabilirim.  -0,456 -0,428 3,62 

İşten zorunlu olarak ayrılsam işle ilgili kendime 

seçenekler oluşturabilirim.  

-0,466 -0,398 3,51 

Zor durumlarda seçenekler oluşturabilirim.  -0,347 -0,563 3,54 

Farklı insanlarla dostluklar kurabilirim.  -0,486 0,094 3,38 

Denemediklerimi denemekten çekinmem.  -0,893 -0,308 3,26 

Kendimde farklı işler yapabilecek enerjiyi hissederim.  -0,333 -0,393 3,41 

Arkadaşlarıma değişik iş projelerden söz ederim.  -0,404 -0,473 3,29 

Yeteneklerimi uygulayabilecek alanlar oluştururum.  -0,542 -0,145 3,39 

Arkadaşlarımdan gelen bazı projelere katılmaktan 

çekinmem  

-0,549 -0,050 3,46 

Hayatımı dış etkenlere bırakmam  -0,296 -0,452 3,44 

Kararlarımla hayatımı şekillendirebileceğimi 

düşünüyorum.  

-0,333 -0,393 3,41 

Risk almaktan çekinmem  -0,667 -0,209 3,50 

Geleceği görerek ona dönük hazırlıklar yapabilirim.  -0,420 -0,905 3,51 

Yeni bir şeyleri denememe imkân veren projeler üzerinde 

çalışmayı severim.  

-0,871 0,521 3,22 

Eski fikirlere ve uygulamalara meydan okumayı ve daha 

iyilerini araştırmayı severim.  

-0,336 -0,453 3,29 

Yeni bir perspektiften bakmama imkân sağlayan proje ve 

işlerle uğraşırım.  

-0,299 -0,433 3,40 

Geçmişte başkaları tarafından kullanılmamış yeni 

yöntemlerle çalışmayı denerim.  

-0,520 -0,467 3,37 

Yeterli çabayla, her türlü sorunu ortadan kaldırabiliriz.  -0,344 -0,766 3,34 

Yaptığım planları yürütebileceğimden çoğunlukla 

eminimdir.  

-0,548 -0,433 3,49 

Yeni bir durum ve uygulamaya adapte olmakta sorun 

yaşamam.  

-0,289 -0,961 3,51 

Üzerinde çalıştığım bir konuda hata yapmaktan 

çekinmem.  

-0,891 -0,169 3,55 

Her işin bir riski vardır. İşimde her türlü riski göze 

alabilirim.  

-0,633 -0,534 3,59 

Başarıyı sağlayacak uygun yöntem ve tekniklerin arayışı 

içerisindeyimdir.  

-0,362 -0,871 3,52 

Karşıma çıkan fırsatları değerlendirebilirim.  -0,595 -0,436 3,48 

Elimdeki kaynakları bir araya getirerek verimliliğe 

dönüştürebilirim.  

-0,329 -0,761 3,43 
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İşimde ve çalışmalarımda ortaya çıkan değişimlere 

açığımdır.  

-0,339 -0,617 3,49 

İşimi severek ve azimle yaparım.  -0,933 -0,955 3,59 

İşimde yaratıcılık yönüm güçlüdür.  -0,892 -0,196 3,62 

İşimi gerçekleştirirken, herhangi bir ekip ya da kişiyle 

çalışabilirim.  

-0,486 0,094 3,61 

Bir işte ya da uygulamada liderliği ele almaktan 

çekinmem.  

-0,893 -0,308 3,53 

İş konusunda gelecekle ilgili etkili kararlar alabilirim.  -0,333 -0,393 3,58 

Farklı işlere yönelik motivasyonum ve eğilimlerim 

güçlüdür.  

-0,596 -0,443 3,62 

 

Erkek ve kadınların ortalamalarının karşılaştırılmaları amacıyla Independent Sample T test 

uygulanmıştır. Çünkü iki grup arası farklılık incelenmiştir. Bu test sonucunda Erkek ve 

kadınların ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı (sig:0,220) ortaya çıkmıştır. 

Erkeklerin ortalaması 3,49 iken kadınların ortalaması 3,45’dir ve aradaki fark %5 anlamlılık 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı değildir.  

Yaş gruplarına göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla grup arasındaki 

ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla One Way 

Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olmadığı ortaya 

çıkmıştır (Sig:0,391). 

Liselere, baba ve anne mesleğine göre göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden 

fazla grup arasındaki ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak 

amacıyla One Way Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık 

olmadığı ortaya çıkmıştır (Sig:0,451). 

Aileleri evli ve boşanmış gençlerin ortalamalarının karşılaştırılmaları amacıyla Independent 

Sample T test uygulanmıştır. Çünkü iki grup arası farklılık incelenmiştir. Bu test sonucunda 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı  (sig:0,571) ortaya çıkmıştır. Aileleri evli 

olanların ortalaması 3,46 iken boşanmış ortalaması 3,51’dir ve aradaki fark %5 anlamlılık 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Yaşadıkları yere göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla grup arasındaki 

ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla One Way 

Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olduğu ortaya 

çıkmıştır (Sig:0,000). Varyansların homojenliği için yapılan Levene testi sonucunda 

varyansların homojen olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır (sig:0,000). Hangi gruplar arasında 

farklılık olduğunu ortaya çıkarmak için varyansların eşit olmadığı durumda kullanılan 

Tamhane’s T2 testi kullanılmıştır. Bu test sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

a) Tosya’da yaşayanlar ile Sakarya’da yaşayanlar arasında %5 anlamlılık düzeyinde 

anlamlı bir fark vardır. 

b) Tosya’da yaşayanlar ile Kastamonu’da yaşayanlar arasında %5 anlamlılık düzeyinde 

anlamlı bir fark vardır. 

Tosya’da yaşayanların ortalaması 3,72 iken Sakarya’da yaşayanların ortalaması 3,38 ve 

Kastamonu’da yaşayanların ortalaması 3,29’dur.  

Kardeş sayılarına göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla grup arasındaki 

ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla One Way 

Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olmadığı ortaya 

çıkmıştır (Sig:0,510). 

Ailenizin aylık gelirine göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla grup 

arasındaki ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla One 
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Way Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olmadığı 

ortaya çıkmıştır (Sig:0,432). 

Ailesi veya yakın çevresinde iflas eden biri olup olmadığına göre gençlerin ortalamalarının 

karşılaştırılmaları amacıyla Independent Sample T test uygulanmıştır. Çünkü iki grup arası 

farklılık incelenmiştir. Bu test sonucunda ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı  

(sig:0,356) ortaya çıkmıştır. İflas eden 3,44 iken etmeyenlerin ortalaması 3,52’dir ve aradaki 

fark %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Ailesinin fikir sorup sormadığına göre farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla ikiden fazla 

grup arasındaki ortalama farkının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla 

One Way Anova testi uygulanmıştır. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olmadığı 

ortaya çıkmıştır (Sig:0,294). 

Ayrıca Başarma İhtiyacı, Risk alma eğilimi, Girişimcilik Potansiyeli, İçsel kontrol sistemi, 

bağımsızlık arzusu, girişimcilik potansiyeli arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla korelasyon 

analizi yapılmıştır. Bu analize göre aşağıdaki tablodaki sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

 

 A B C D E 

A. Başarma İhtiyacı 1 0.56** 

0.000 

0.28** 

0.000 

0.19 

0.076 

0.41** 

0.000 

B. Risk Alma Eğilimi 0.56** 

0.000 

1 0.27** 

0.000 

0.52** 

0.000 

0.45** 

0.000 

C. İçsel Kontrol Sistemi 0.28** 

0.000 

0.27** 

0.000 

1 0.11 

0.194 

0.08 

0.251 

D. Bağımsızlık Arzusu 0.19 

0.076 

0.52** 

0.000 

0.11 

0.194 

1 0.39** 

0.000 

E. Girişimcilik Potansiyeli 0.41** 

0.000 

0.45** 

0.000 

0.08 

0.251 

0.39** 

0.000 

1 

 

Başarma ihtiyacı ile Risk alma eğilimi; Risk alma eğilimi ile bağımsızlık arzusu; Başarma 

ihtiyacı ile girişimcilik potansiyeli; Risk alma eğilimi ile girişimcilik potansiyeli arasında orta 

dereceli bir ilişkiye rastlanmıştır. Başarma ihtiyacı ile içsel kontrol sistemi; risk alma eğilimi 

ile içsel kontrol sistemi; içsel kontrol sistemi ile risk alma eğilimi ve Bağımsızlık arzusu ile 

girişimcilik potansiyeli arasında zayıf ilişkiye rastlanmıştır.  
 

5. Sonuçlar 

Girişimcilik Türkiye gibi gelişmekte olan, 2023 hedeflerini gerçekleştirmek isteyen ülkeler 

açısından çok önemli bir üretim faktörüdür. Genç nüfusun girişimcilik eğilimlerinin artması 

ülkenin kalkınmasına önemli katkılarda bulunacaktır. Türkiye ve Dünya çapında çok sayıda 

girişimcilik üzerine çalışma yapılmış olsa bile Anadolu’da ve Kastamonu gibi gelişmekte olan 

yörelerde yapılan araştırma sayısı oldukça azdır. Kastamonu, Sakarya ve Tosya’da girişimcilik 

eğilimlerini ölçmek amacıyla bu çalışma düzenlenmiştir. Başarma İhtiyacı, Risk alma eğilimi, 

Girişimcilik Potansiyeli, İçsel kontrol sistemi, bağımsızlık arzusu, girişimcilik potansiyeli ni 

ölçmek amacıyla bir anket uygulanmıştır. Bu anketin sonuçları istatistiksel paket programları 

ile incelenmiştir. Demografik gruplar arasında farklılık olup olmadığına bakılmıştır. Bu 

analizin sonucunda bazı önemli bulgulara rastlanmıştır.  Öncelikle Bu kalemlerin tümünde 

Tosya’da yaşayan öğrenciler ile diğerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklara 

rastlanmıştır. Tosya’daki gençlerin Başarma İhtiyacı, Risk alma eğilimi, Girişimcilik 

Potansiyeli, İçsel kontrol sistemi, bağımsızlık arzusu, girişimcilik potansiyeli açısından daha 

yüksek ortalamalara sahip oldukları görülmektedir. Bunun nedeninin önümüzdeki çalışmalarda 

irdelenmesi girişimcilik üzerinde etkili olan faktörlerin ortaya çıkarılmasına faydalı olacaktır. 

Yapılan korelasyon analizi sonucunda Başarma ihtiyacı ile Risk alma eğilimi; Risk alma eğilimi 
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ile bağımsızlık arzusu; Başarma ihtiyacı ile girişimcilik potansiyeli; Risk alma eğilimi ile 

girişimcilik potansiyeli arasında orta dereceli bir ilişkiye rastlanmıştır. Başarma ihtiyacı ile içsel 

kontrol sistemi; risk alma eğilimi ile içsel kontrol sistemi; içsel kontrol sistemi ile risk alma 

eğilimi ve Bağımsızlık arzusu ile girişimcilik potansiyeli arasında zayıf ilişkiye rastlanmıştır. 

Bundan sonraki akademik çalışmalarda gelişmekte olan yörelerde gençlerin girişimcilik 

potansiyelini etkileyen faktörler daha net ortaya konabilir ve üzerinde çalışılabilir.  
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Kurumsal İtibarın Bileşenleri Arasındaki İlişkiler: Sağlık Sektörü 

Üzerine Bir Uygulama 

 
Funda H. Sezgin 1 

 

Özet 

Hedef kitlenin herhangi bir örgütün kurumsal itibar ve imajına ilişkin algılamaları diğer sektörlerle 

karşılaştırıldığında hizmet sektörü için daha fazla önem taşımaktadır.  Bu sektörün başlıca aktörlerinden olan 

hastaneler, oldukça rekabetçi bir çevrede faaliyet göstermekte olup, kurumsal itibar ve imaj gibi soyut varlıkların 

yönetimine önem verdiğinde bu yoğun rekabet ortamında varlığını sürdürecektir. Sağlık hizmeti ürünlerinin 

fazlalığı ve hizmetlerin karmaşıklığı kurumsal itibar ve imaj ölçümünde problemlerin yaşanmasını da beraberinde 

getirmektedir. Daha etkili bir kurumsal itibar yönetimi için, kurumsal itibarı oluşturan temel bileşenlerin neler 

olduğunu ve bunların göreceli önem derecelerini iyi anlamak gerekmektedir. 

Çalışmanın amacı, İstanbul’da Anadolu yakasında faaliyet gösteren iki devlet ve üç özel hastanede 402 sağlık 

personeline yönelik itibar algısının bileşenlerinin birbiriyle olan ilişkilerinin path analizi yardımıyla ortaya 

konulmasıdır. Analiz sonucunda ürün hizmet kalitesi arttıkça sosyal ve çevresel sorumluluk duygusunun azaldığı 

belirlenmiştir. Bu iki bileşen dışında diğer bileşenler arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: İtibar, sağlık sektörü, path analizi 
 

JEL Sınıflandırması:  M21, L29, C40 

 

Relationships Between Components of Corporate Reputation: An 

Application on Health Sector 

 
Abstract 

The perceptions of the target group regarding the corporate reputation and image of any organization are more 

important for the service sector compared to other sectors. Hospitals, which are one of the main actors of this 

sector, operate in a highly competitive environment and will continue to exist in this intense competitive 

environment when they attach importance to the management of abstract assets such as corporate reputation and 

image. The high level of health care products and the complexity of the services bring about problems in corporate 

reputation and image measurement. For a more effective corporate reputation management, it is necessary to 

understand the basic components of corporate reputation and their relative importance. 

The aim of the study is to present the relationships of the components of the perception of reputation for health 

personnel in two state and three private hospitals operating in the Anatolian side of Istanbul with the help of path 

analysis. As a result of the analysis, it was determined that social and environmental responsibility decreased as 

product service quality increased. In addition to these two components, significant positive relationships were 

found between the other components. 
 

Keywords: Reputation, health sector, path analysis 
 

JEL Classification: M21, L29, C40 

 

1. Giriş  

Kurumsal itibar, paydaşlar tarafından işlem maliyetlerini azaltmayı sağlayan, müşteri sadakati 

yolu ile mali performansı olumlu yönde etkileyen bir kavram olarak ifade edilmektedir. Bir 

diğer deyimle, kurumsal anlamda başarının en önemli unsurlarından birisi olarak kurumsal 

itibar kavramı gelmektedir. Bir çok çalışma sonucunda, itibarı yüksek olan kurumların 

rekabette üstünlüğe sahip olduğu ve böylelikle daha geniş müşteri kitlesine ulaştıkları 

bilinmektedir (Roberts ve Dowling, 2002). Bir kurumun bilinirliği arttığında, kurumun bütün 

faaliyetleri gözlemciler, tüketiciler, tedarikçiler ve toplumdaki diğer bireyler tarafından olumlu 

veya olumsuz yönde değerlendirilmektedir. Bütün kurumların geçmiş faaliyetlerinin 

                                                 
1 İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü,hfundasezgin@yahoo.com 



5th SCF International Conference on “Economic and Social          Podgorica/Montenegro 

Impacts of Globalization and Future of European Union” 5th-7th September 2018 

228 

 

toplamında ortaya çıkan itibarları vardır fakat kurumların mevcut itibarları, yapacakları yeni 

faaliyetler sonucunda her an değişime açık bir yapıdadır. 

Kurumsal itibar; psikoloji, sosyoloji, ekonomi, yönetim ve pazarlama gibi birçok alanda 

araştırma konusu olmuştur. Fombrun ve Shanley (1990)’a göre, kurumsal itibar; rekabet 

ortamında kurumların mevcut konumlarındaki saygınlıklarını en üst düzeye taşımak amacıyla 

gereken temel özelliklerinin bileşimi sonucunda meydana gelmektedir. İtibar kavramı; 

paydaşların kuruma yönelik fikirlerinin bütünü şeklinde görülmekte, diğer bir ifadeyle 

kurumsal itibar, kolektif imajın net bir biçimde ortaya koyulması olarak tanımlanmaktadır 

(Gotsi ve Wilson, 2001). Kurumsal itibara yönelik yapılan en genel tanımlama ise; kurumların 

geçmişteki faaliyetlerinin bir sonucu olduğu şeklindedir (Walsh ve Beatty, 2007). 

Yüksek itibar sahibi olmak, kurumlar açısından faydalıdır, yüksek itibar ürünlerin yüksek karlar 

ile fiyatlandırılmasına, bankalar ile finansal düzenlemeler yapılmasına, kurumun çalışanlarının 

iyi seviyelerdeki üniversitelerden olmasına, müşteriler ile daha güçlü iletişim kurulmasına ve 

kuruma değer kazandırılmasına imkan sağlar (Fombrun ve Shanley, 1990). İtibar, paydaş 

grupların kendi algıları, saygıları ve bilgi birikimleriyle kuruma yönelik yapmış oldukları 

değerlendirmeleri ifade etmektedir. Bir örgütün en önemli değerlerinden biri itibar konusudur. 

Bununla birlikte itibar kavramı, kurumların birbirleri ile rekabetlerinde kullandıkları bir araç 

şeklinde de görülmektedir (Deephouse, 2002). 

Sağlık kurumları içinde özellikle hastaneler toplumsal kurumlardır. Hastaneler toplum içinde 

faaliyet gösterdikleri için sosyal paydaşların örgütle ilgili izlenimlerinin yönetilmesi; kurumsal 

itibarın inşası, korunması ve geliştirilebilmesi için gerekli bir stratejidir. Hastanenin mevcut ve 

gelecekteki pozisyonundan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen paydaşların beklentilerinin 

doğru olarak tespit edilmesi ve bu gereksinimlerin karşılanması hastanenin kamuoyu nezdinde 

ki itibarının güçlenmesine katkı sağlayacaktır (Eryılmaz, 2002). 

Hastane endüstrisi karmaşık ve büyük ölçüde rekabetçidir. Teoride, bu endüstri tüketici 

tercihlerine dayanmaktadır. Sağlık hizmeti tüketicileri sınırsız sayıda hastane, doktor ve tıbbi 

teknolojiye erişebilmektedirler. Sağlık hizmeti sunucuları ise kendi pazarlarını yaratırken 

teknoloji, doktorların uzmanlıkları, hizmet ve faaliyetlerde en iyisini sunarak rakiplerinden 

daha üstün duruma gelmeye çalışırlar. Hastaneler arası karşılaştırmalar çoğunlukla doluluk 

oranı, finansal performans gibi hastane performans göstergeleri ile sınırlı olarak yapılmaktadır. 

Her şeye rağmen tüketiciler arasında, hastanelerin kurumsal itibarları ve hastaneler arası 

karşılaştırma sonuçları, kulaktan kulağa iletişim yoluyla yayılmaktadır. Algılamalar; kişisel 

deneyimler, kulaktan kulağa yayılan haberler (arkadaş ve yakınlar yoluyla) ve diğer 

iletişimlerden etkilenmektedir (Minvielle vd., 2008). 

Çalışmanın amacı, İstanbul’da Anadolu yakasında faaliyet gösteren iki devlet ve üç özel 

hastanede 402 sağlık personeline yönelik itibar algısının bileşenlerinin birbiriyle olan 

ilişkilerinin path analizi yardımıyla ortaya konulmasıdır. 
 

2. Kurumsal İtibarın Bileşenleri 

Bütün sosyal olgular ve kavramlar, kendilerini oluşturan bileşenlerin neticesinde meydana 

gelmektedir. Dolayısıyla, kavramları yalnızca kavramı oluşturan bu olgular ve kavramlar ile 

açıklamak mümkün olacaktır. Pek çok sosyal paydaşın değişik kurumlara yönelik algılarını 

ölçmek üzere geliştirilmiş olan ve oldukça detaylı bir ölçümleme modeli olan “Harris-Fombrun 

İtibar Katsayısı (Repuatation Quotient / RQ)” çalışması, kurumsal itibara ilişkin literatürde 

önemli görülen çalışmalar arasındadır (Şatır ve Sümer, 2006). 

Kurumsal itibar yönetim algısı çalışması; paydaşların bilgilerine ve davranışlarına, inançlarına 

ve kanılarına yönelik altı farklı alt boyutta ve toplamda yirmi ifadeyle kurumsal itibarı ne 

şekilde algıladıklarını belirlemektedir. Söz konusu altı boyut ise; “duygusal çekicilik”, “ürünler 

ve hizmetler”, “finansal performans”, “vizyon ve liderlik”, “çalışma ortamı” ve “sosyal ve 

çevresel sorumluluk” olarak sıralanmaktadır. 
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2.1. Duygusal çekicilik 

Topluma yönelik ürün ve hizmet üretiminde rol alan bireyler başta olmak üzere, işletmeler, 

siyasi partiler ve kurumlar insanların akıllarında kalabilmek ve güvenilirliği sağlayabilmek 

açısından duygusal cazibe oluşturacak bir takım çağrışımlar yapmaktadırlar. Oluşturulan bu 

cazibe, kimi zamanlar toplum tarafından tutkuya dönüşmekte ve “takım tutar gibi” deyimiyle 

eleştiri almaktadır. Fakat, söz konusu eleştiriler taraftarlar tarafından ürünlere veya hizmetlere 

karşı olan tutkuları etkilemez. Oluşturulan itibar sayesinde çalışanların işlerine sıkıca 

tutunabilmesi ve müşterilerin daha fazla harcamaya yönlendirilmesi sağlanacaktır. Bununla 

birlikte oluşturulan cazibeyle kazanılan müşterilerin ürünlerin veya hizmetlerin fiyatına daha 

az duyarlı olması gündeme gelir (Şakar, 2011). Tüketicilerle örgüt arasında ürünler ve hizmetler 

bakımından duygusal bir bağ oluşmaktadır. Söz konusu bağ, örgüt değerlerinin ve kültürünün 

paydaşlar ile ne şekilde ilişkiler kurulacağını da kapsamaktadır. Bunun yanı sıra çalıştığı 

kurumla arasında duygusal bir bağ olan çalışanlar, kendilerini kurumlarıyla daha kolay 

özdeşleştirebilecek, neticede güvenilir ve sadık bir çalışan haline gelerek kurumsal itibarı 

olumlu yönde etkileyebilecektir (Karaköse, 2012). Duygusal cazibe kavramıyla; saygınlık, 

takdir etme ve güven anlatılmaktadır. Duygusal cazibe aynı zamanda kurumların iç ve dış 

paydaşlarınca ne derecede beğenildiğinin ve saygı gördüğünün de bir ölçütüdür. 

2.2. Ürün ve hizmet kalitesi 

Kurumların geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan somut araçlar, kurum tarafından sunulan ürünler 

ve hizmetlerdir. Diğer bir deyişle; tüketicilerin, kurumun ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin 

deneyimleri, onların kuruma olan algılamalarının bir göstergesidir. Dolayısıyla, kuruma ait olan 

ürünler ve hizmetler ile yaşanılan olumlu müşteri deneyimleri kurumsal itibarın olumlu şekilde 

etkilenmesini sağlarken olumsuz müşteri deneyimleri kurumsal itibarı olumsuz yönde 

etkileyecektir (Ponzi vd., 2011). Kurumların ürün ve hizmetlerinin kalitesindeki niteliğin 

azalmaması ile birlikte yüksek kaliteli ürünlerin ve hizmetlerin satışından yüksek miktarda gelir 

sağlanmaktadır. Elde edilen bu gelir, ayrıca kurumların itibar yatırımları için satışlarındaki 

dengeyi de beraberinde getirecektir. Dolayısıyla, müşteriler, kurumun sunmuş olduğu ürünlerin 

ve hizmetlerin kaliteli olduğunu düşündüğünde, kurumun itibarı da artmaktadır (Özbay ve Selvi, 

2014). 

2.3. Finansal performans 

Finansal performans, bir örgütün karlılık, yatırım amacıyla risk alabilme ve rekabet edebilme 

yeteneğini anlatmaktadır. Örgütlerin hedeflerine ulaşamamalarının nedenlerinden birisi, teknik 

ve fiziksel donanım açısından yetersizliğidir. Ekonomik olarak yapısını güçlendiren örgütler, 

küresel piyasada diğerlerine oranla daha fazla itibara sahip olacaklar ve dolayısıyla bu da 

başarıyı beraberinde getirecektir (Karaköse, 2007). 

Bir işletmenin kurumsal itibarı ile uzun vadeli finansal performansı arasında yakın bir ilişkinin 

olduğu söylenebilir. Ortalamanın üzerindeki itibarın, işletmenin finansal performansına 

genellikle iki şekilde etkisi olmaktadır. Olumlu itibar, işletmenin çok iyi karlar elde etmesini 

sağlayabilir ya da işletmeye karlılığını sürdürme olanağı tanıyabilmektedir (Boyd vd., 2010). 

Sunulan ürün ve hizmetler ne kadar iyi olursa olsun, finansal tablolardaki düzensiz değişimler 

kuruluşun satış sonrası hizmetlerini etkileyebileceği düşünülerek, güvensizlikler oluşmaktadır. 

Tüketiciler ya da daha geniş kapsamda tüm paydaşlar finansal düzlemde dengeyi sağlamış olan, 

uzun vadede destek alabileceklerine inandıkları kurumları tercih etmektedir. Kamuoyunda 

kurumun güçlü olduğuna ilişkin izlenimler, algılarda olumlu sonuçlar bırakarak, itibar değeri 

yüksek kurumlar olarak karşımıza çıkmalarını sağlamaktadır (Carpenter, 2014). 
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2.4. Kurumsal vizyon ve liderlik 

Liderlerin görevlerini ve sorumlulukları, üç başlık altında incelenebilmektedir. Liderlerin 

birincil görevi, yönetmekte oldukları kurumlar için uygun bir vizyon oluşturmaktır. Liderlerin 

ikinci görevi, kurumun ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları seçmek ve yine ihtiyaç halinde 

gereken değişiklikleri yapmaktır. Liderlerin üçüncü görevi ise, kurum itibarını yönetmektir 

(Kadıbeşegil,2006). Liderlerin bütün bu görevleri yerine getirirken sahip oldukları gücün 

kaynağı ise; organizasyonda sahip oldukları biçimsel güç, astların saygı duydukları 

ödüllendirme ve cezalandırma gücü, uzmanlık gücü ve beğeniye dayalı olan güçtür (Argüden 

ve Kuyucu 2003).  

Kurumların itibarını oluşturan en önemli faktör, müşteri memnuniyetinin yüksek olmasıdır. 

Dolayısıyla, kurumsal itibarı oluşturmak açısından öncelikli olarak yapılması gereken; 

ürünlerin ve hizmetlerin kalitelerini sürekli olarak geliştirebilmek için emek sarf etmektir. 

Kurumların iç ve dış paydaşlarına vermiş oldukları sözleri yerine getirmek, piyasada bilgi ve 

danışma kaynağı şeklinde algılanmak da itibarı arttırmayı sağlamaktadır. Hataların 

kabullenilmesi ve yapılan hatalara çözümler üretilmesi, müşterilerin güvenlerini kazanabilmek 

açısından etkili bir yaklaşım biçimidir. Bununla birlikte, çalışanlara ve paydaşlara, kurumun 

misyonu doğrultusunda heyecan verebilmenin de kurumsal itibarı artırıcı bir etki yaptığı 

görülmektedir (Williams vd., 2005). Üst yönetimin iç ve dış çevre ile iletişimde bizzat yer 

alması ve kişiliğiyle kurumsal kimliğin tutarlı olması, kurumsal itibarın kazanılmasına yardımcı 

olmaktadır. İç ve dış çevre ile kurulan iletişimde kullanılan mesajların rakamlar ile tutarlı 

olmasının yanında mantıksal bir çerçeveye dayandırılması da güvenilirliği arttırıcı etki 

yapmaktadır. Liderler, söz konusu görev ve sorumlulukları doğru ve başarılı olarak 

gerçekleştirdikleri takdirde, istenilen itibarı kuruma kazandıracaklardır. Ancak liderler, 

yönettikleri kurumun itibarını artırabilecekleri gibi yapmaları muhtemel olan hatalar ile 

kurumsal itibarı olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Uzunoğlu ve Öksüz, 2008). 

2.5. İş yeri ve çevresi (Çalışma ortamı) 

Toplum tarafından olumlu bir itibara sahip olmak isteyen kuruluşlar, söz konusu itibar için 

belirli bir sermaye ayırmakla birlikte, alt yapıyı da çok iyi bir şekilde planlamak 

durumundadırlar. Çalışma ortamının iyi bir şekilde planlanması, kurumsal itibar açısından 

önemli bir adımdır. Bir kurumun altyapısı, çalışanların ve müşterilerin kurumda ilk gördükleri 

fiziksel alanları ifade etmektedir. Kurumun çalışanları rahat olmayan, düzensiz ve eksik fiziki 

şartlar altında çalıştıkları kuruma olan bağlılıklarını kaybedebilirler. Kurumun teknolojik 

altyapısının yetersiz olması, kurum içindeki iletişimi engelleyerek zaman kaybedilmesine 

neden olmaktadır (Doorley ve Garcia, 2007). Günümüz şartlarında, rekabet üstünlüğü 

yaratmanın önemli bir yöntemi de kurumların insan kaynağı birimleridir. Aynı faaliyet alanında 

aynı ürün ya da hizmet sunulabilir fakat bu ürünleri veya hizmetleri üreten kurumlar 

birbirlerinden farklı insan kaynaklarına sahiptirler ve kurumlar bu kaynakları ile rakiplerine 

göre üstünlük sağlayabilirler. Buradan hareketle, kurumların en önemli sermayeleri 

çalışanlardır. Çalışanların memnuniyet düzeyleri de kurumlarda iyi bir çalışma ortamı 

oluşturulmasında önemli ölçütlerin başında gelmektedir. Çalışan memnuniyeti, müşteri 

memnuniyeti ile aynı doğrultuda olduğunda çalışma ortamı kurumsal itibarın kazanılmasına 

etki etmektedir (Argüden, 2002).  

2.6. Sosyal ve çevresel sorumluluk 

Sosyal ve çevresel sorumluluk, “bir kimsenin kendisinin ya da başkalarının davranışları için bir 

kimseye ya da yetkiliye hesap verme ve bu davranışların doğurabileceği sonuçlara katlanmayı 

kabul etme zorunluluğu” şeklinde ifade edilmektedir (Yönet, 2005). Globalleşen dünyada, 

tüketicilerin isteklerinde yaşanan değişim ile iş hayatı, üreticilerin egemenliklerinden, 
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tüketicilerin egemenliklerine geçiş yapmıştır. Tüketiciler, almış oldukları ürünlerin ve 

hizmetlerin yanı sıra ürünü veya hizmeti satın aldıkları kurumları değerlendirerek satın alma 

kararlarını vermeye başlamışlardır. Kurumlar, “kurumsal sosyal sorumluluk” kavramı daha 

oluşmadan evvel de bu türdeki uygulamalarını, yardımseverlik adı altında gerçekleştirmiş ve 

okul yapma, burs imkânı sunma, ağaç dikme, tedavi masrafları karşılama şeklinde etkinlikler 

gerçekleştirmişlerdir (Dündar, 2006). Kurumların toplum karşısındaki sorumluluklarının, 

ekonomik ve yasal sorumluluklar şeklinde ele alınmasıyla birlikte; kurumlar, bu türdeki 

uygulamalarını daha planlı şekilde hayata geçirmeye başlamışlardır. Kurumlar yaptıkları sosyal 

sorumluluk uygulamalarını itibar kazanmak amacı güderek gerçekleştirdikleri için iletişim 

çalışmaları yolu ile bunları topluma duyurmak için de emek sarf etmektedirler (Öztürk ve 

Ayman, 2008). 

Sorumluluk bilinci ve bu sisteme yönelik uygulamalar; kurumların gücünü arttırmakta ve 

itibarlarını yükseltmektedir. Kişiden, sisteme ve tüm kuruma uzanan sorumlulukları sahiplenme 

ve yerine getirme anlayışı geliştirme ve bu yönde temel politika ve prensipleri korumak, 

sistemler ve uygulamalarda tüm paydaşların beklentilerini gözeterek kurguyu oluşturmak, 

uygulamalarda kişiye göre değil sisteme göre karar vermek yönünde kültürü oluşturmak gerekir. 

Sorumluluklarını zamanında ve doğru şekilde yerine getiren kurumlar aynı zamanda tüm 

paydaşlarına karşı güçlü konumda olurlar. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) konusunu 

ciddiye alan işletmelerin kazanımları marka değerleri ve dolayısıyla piyasa değerleri artmakta, 

daha nitelikli personeli cezbetme, motive etme ve tutunma değerleri, kurumsal öğrenme ve 

yaratıcılık potansiyeli, özellikle bu konularda hassas yatırımcılara ulaşma imkanı oluştuğundan, 

gerek hisse değerleri artmakta, gerekse borçlanma maliyetleri düşmekte, yeni pazarlara 

girmekte ve müşteri sadakati sağlamada önemli avantajlar elde edilmekte, verimlilik ve kalite 

artışları yaşanmakta, risk yönetimi daha etkin hale gelmekte, toplumun ve kural koyucuların 

şirketin görünüşüne önem verilmesi ile sağlanmaktadır (Argüden, 2002).  
 

3. İstatistik Analiz 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Hipotezler 

İtibar pek çok özelliğin bileşiminden oluşan çok boyutlu bir yapıdır. Bu yapıyı oluşturan 

unsurların her birinin ayrıntılı şekilde incelenmesi ve aralarındaki ilişkilerin farklı sektörlerdeki 

sonuçlarının araştırılması gerekir. Daha etkili bir kurumsal itibar yönetimi için, kurumsal itibarı 

oluşturan temel bileşenlerin neler olduğunu ve bunların göreceli önem derecelerini iyi anlamak 

avantaj sağlayacaktır.  Kurumsal itibarı oluşturan bileşenlerin, farklı paydaş grupları tarafından 

farklı önem düzeylerinde algılanır. Örneğin, hissedarlar için kurumsal itibarın öncelikli 

göstergesi, iyi bir finansal performans ve yüksek karlılık iken, çalışanlar için iyi bir çalışma 

ortamı, doyurucu finansal ve sosyal olanaklar daha önemli ölçütler olabilir. Müşteriler için bir 

kurumun itibarı onun sunduğu ürün ve hizmetlerinin kalitesiyle ölçülürken, tedarikçiler ve 

aracılar için kurumun kendilerine sağladığı getiri yanında, iş yapma felsefesi ve ortaklık 

anlayışı ön plana çıkabilir. Kısaca, her paydaş grubu için itibarın öncelikli göstergesi farklı 

olabilir (Barich ve Kotler, 1991; Saxton, 1998; Dentchev ve Heene, 2004). 

Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da Anadolu yakasında faaliyet gösteren iki devlet ve üç özel 

hastanede sağlık personeline yönelik itibar algısının ölçülerek, duygusal çekim boyutuna etki 

eden faktörlerin belirlenmesi için path analizi yardımıyla, dolaylı-dolaysız ve toplam etki ilişki 

katsayılarının elde edilerek, çıkarımlarda bulunmak ve durum analizi yapmaktır. 

Buradan hareketle çalışmanın hipotezi; “İtibar bileşenleri  arasında (duygusal çekicilik, ürün ve 

hizmetler, vizyon ve liderlik, işyeri çevresi, sosyal ve çevresel sorumluluk, finansal performans) 

pozitif yönlü(olumlu) ilişki var” biçimindedir. 
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3.2. Veri Toplama Aracı 

Çalışmada kullanılan anket,  yapılan kapsamlı bir literatür taramasıyla, geçerliliği ve 

güvenirliliği daha önceki çalışmalarda onaylanmış Fombrun vd., (2000)  tarafından geliştirilen 

“İtibar ölçeği” kullanılarak hazırlanmıştır. 

İtibar ölçeği (Reputation Quotient) ilk olarak Charles J. Fombrun ve çalışma arkadaşları 

tarafından 1999 yılında ortaya atılan “İtibar Katsayısı Yöntemi”; iç ve dış paydaşların üzerinde 

uygulanan bir kurumsal itibar ölçümünü kapsamaktadır. Fombrun ve çalışma arkadaşları 

aralarında “Fortune’s Global Most Admired Companies, Far Eastern Economic Review ve 

Financial Times” olan ve yaygın bir şekilde kullanılan sekiz itibar ölçüm kriterlerini bir arada 

toplayarak 27 maddeden meydana gelen bir liste oluşturmuşlardır. Ölçeğe, akademisyen ve 

uygulamacıların önerdiği maddelerle araştırma ortağı olan Harris Interactive’in önerileri 

eklenerek mükerrer olanların listeden çıkarılmasıyla birlikte son hali verilerek, toplamda 20 

önerme içeren bir ölçek halini almıştır.  İtibar katsayısı veya kurumsal itibar ölçeği modeli, 

sektörel bir ayrım yapılmaksızın kurum içindeki itibar algısıyla birlikte itibar açısından 

kurumlar arasında karşılaştırma yapabilme fırsatı da sunmaktadır. Kurumsal itibar ölçeği 

sayesinde 6 boyut kullanılarak kurumların itibarları değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Söz 

konusu 6 boyut aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Formbrun vd., 2000): 

 • Duygusal çekicilik, 

 • Ürün ve hizmetler, 

 • Finansal performans, 

 • Vizyon ve liderlik, 

 • İşyeri ve çevresi (çalışma ortamı) 

 • Sosyal ve çevresel sorumluluk 

Katılımcıların algılarını ortaya koyabilmek amacıyla bu sorulardan 3 tanesi duygusal çekim 

boyutuyla, 4 tanesi sunulan ürün ve hizmet kalitesi boyutuyla, 4 tanesi finansal performansla, 

3 tanesi vizyon ve liderlik boyutuyla, 3 tanesi işyeri ve çevresi boyutuyla, 3 tanesi sosyal ve 

çevresel sorumluluk performansıyla ilgili olarak oluşturulmuştur. Anket formunun ilgili 

bölümlerinde kullanılan beşli likert ölçeğe ilişkin kodlama “1=Hiç Önemli Değil”, “2=Pek 

Önemli Değil”, “3=Kararsızım”, “4=Önemli”, “5=Çok Önemli” şeklinde yapılmıştır. 
 

3.4. Örneklem Seçimi 

Çalışmada, İstanbul Anadolu yakasında hizmet veren ve ilgili kurumlardan anket için izin 

alınabilen, farklı ölçeklerdeki 2 devlet ve 3 özel hastane örneklem olarak belirlenmiştir.  

Anketler yüz yüze yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Veri girişi aşamasında toplam içinde 39 tane 

anket için soruların çoğunun boş bırakılması nedeniyle analiz dışında bırakılarak, toplam 402 

anket uygulama için kullanılmıştır. 

3.5. Bulgular 

3.5.1. Tanımsal Bulgular 

Anketin güvenilirlik testleri olarak Cronbach Alpha, İkiye Bölme (split), Paralel, Mutlak Kesin 

Paralel (strict) ele alınmıştır. Cronbach Alpha değerinin %70’i geçmesi anketin başarılı 

olduğunun göstergesidir. Bazı araştırmacılar, %75’ i geçmesini temel alırlar. Diğer kriterlerin 

de %70’i geçmesi anketin iç tutarlılığının sağlandığını ve çıkarımlara güvenilebileceğini ortaya 

koymaktadır. Anketin güvenirlik analizi sonuçları; Cronbach-Alpha = 0.928, Parelel = 0.927, 

Strict = 0.929 olarak belirlenmiştir.  

Çalışmanın ilk aşamasında ankete cevap verenlere yönelik genel bilgiler aşağıda verilmiştir: 

 

 Katılımcıların %61.2’si kadın ve %38.8’i erkektir.  

 Katılımcıların %25.2’si 20-30 yaş, %39.7’si 31-40 yaş, %28.3’ü 41-50 yaş ve %6.8’i 

51 yaş ve üzeridir. 

 Katılımcıların %48.3’ü evli, %38.4’ü bekar ve %13.3’ü dul/boşanmış olarak 

belirlenmiştir.  
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 Katılımcıların %14.5’i çocuk hastalıkları, %13.9’u kadın doğum kliniği, %12.9’u kulak 

burun boğaz (KBB) kliniği, %6.4’ü cildiye, %13.7’si üroloji kliniği, %10.4’ü 

ortopedi, %7.3’ü radyoloji, %5’i laboratuar ve %15.9’u acil serviste çalışmaktadır. 

 Katılımcıların %16.8’i hasta bakıcı, %35.1’i hemşire, %44.8’i doktor ve %3.3’ü 

teknisyen olarak çalışmaktadır. 

 Katılımcıların %13.9’u 0-5 yıl, %28.2’si 6-11 yıl, %24.4’ü 12-17 yıl, %20.3’ü 18-23 

yıl ve %13.2’si 24 ve üzeri yıl meslek tecrübesine sahiptir.  

 Katılımcıların %17.5’i gece, %68.4’ü gündüz ve %14.1’i nöbet usulü çalışmaktadır. 

 Katılımcıların %40.3’ü çalıştığı kurumun itibarının yüksek olduğunu 

düşünmekte, %29.1’i düşük olduğunu düşünmektedir. Çalıştığı kurumun itibar düzeyi 

konusunda kararsız kalanlar %30.6’dır. 

 Katılımcılardan %59.1’i devlet hastanesinde ve diğer %40.9’u özel hastanede görev 

yapmaktadır. 

3.5.2. Açıklayıcı Faktör Analizi 

Açıklayıcı faktör analizi sürecinde ilk olarak verilerin faktör analizine uygun olup olmadıkları 

incelenmiştir. Bu kapsamda veri setinin “Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)” örneklem yeterliği iyi 

düzey olan 0.70 değerinin üstünde 0.928 olarak belirlenmiştir. Analizi yapılan değişkenlerin 

tutarlılıklarını ölçmek üzere uygulanan “Bartlett küresellik testi” ise istatistiki anlamlılık 

seviyesinde (χ2= 4923.56 ve  p= .000) bulunmuştur. Testlerin sonucunda, açıklayıcı faktör 

analizinde kullanılacak olan örneklem sayısının yeterli ve faktör analizinin uygunluğu 

belirlenmiştir. Veri setinin çalışmaya uygun olduğunun gerçekleştirilen testler ile 

belirlenmesinin ardından faktör yapısını belirlemek açısından faktör yöntemi olarak “Varimax 

döndürme metodu” ile temel bileşenler analizi tekniği uygulanmıştır. Faktör yapısında, toplam 

varyansın %84.93’ünü açıklayan 6 faktörlük bir yapı belirlenmiştir.  

Tablo 1: Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktör 1: Duygusal Çekim (Bağlılık) Boyutu 

Açıkladığı Varyans: 

22.8 

Cronbach Alpha 

(CA):0.919 

 

 Faktör Yükü 

Madde Silinirse 

CA 

Genel olarak insanların o işletmeye güven duyması. .642 0.912 

İnsanların o işletmeye hayranlık ve saygı duyması. .705 0.916 

Toplumun genelinin o işletme hakkında olumlu hislere sahip 

olması. 
.724 0.911 

Faktör 2: Ürün ve Hizmet Kalitesi Boyutu 

Açıkladığı Varyans: 

19.04 

Cronbach Alpha 

(CA):0.920 

 

 Faktör Yükü 

Madde Silinirse 

CA 

İşletmenin ürettiği hizmetlerinin arkasında sonuna kadar 

olması. 
.832 0.917 

Ödenen paranın karşılığını tam olarak veren  hizmetler 

sunması. 
.695 0.916 

Kurumun değişimlere ve yeniliklere karşı  mükemmel bir başa 

çıkma yeteneğine sahip olması. 
.608 0.911 

 

Yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunması. 
.725 0.897 

Faktör 3: Vizyon ve Liderlik Boyutu 

Açıkladığı Varyans: 

16.23 

Cronbach Alpha 

(CA):0.920 

 

 Faktör Yükü 

Madde Silinirse 

CA 

Pazardaki fırsatları çabucak fark edip kendi lehine 

kullanabilmesi. 
.706 0.919 
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Yönetim kademesinin geleceğe dair net bir vizyonunun olması. .742 0.915 

Yönetim kademesinin mükemmel düzeyde liderlik göstermesi. .816 0.882 

Faktör 4: İşyeri ve Çevresi Boyutu (Çalışma Ortamı) 

Açıkladığı Varyans: 

12.85 

Cronbach Alpha 

(CA):0.921 

 

 Faktör Yükü 

Madde Silinirse 

CA 

Bünyesinde iyi nitelikli çalışanlara sahip olması. .642 0.920 

Çalışanlar için zevkle çalışılabilecek iyi bir yer olması. .803 0.914 

İyi yönetilmesi. .735 0.918 

Faktör 5: Sosyal   ve  Çevresel  Sorumluluk 

Açıkladığı Varyans: 

9.26 

Cronbach Alpha 

(CA):0.918 

 

 Faktör Yükü 

Madde Silinirse 

CA 
Kurumun, sosyal sorumluluk projelerinde yer alması .752 0.912 

Sosyal projelere, sportif etkinliklere vb. destek vermesi .781 0.915 

Sosyal davaları desteklemesi ve yardımsever olması .803 0.913 

Faktör 6: Finansal Performans 

Açıkladığı Varyans: 

4.39 

Cronbach Alpha 

(CA):0.915 

 

 Faktör Yükü 

Madde Silinirse 

CA 

Geleceğe yönelik güçlü beklentilerinin olması (gittikçe 

büyümesi, gelişmesi). 
.628 0.905 

Karlılık düzeyinin iyi olması. .549 0.912 

Rakiplerinden daha üstün özellikleri olması. .701 0.913 

 

Kurum ulusal ekonomiye katkı sağlaması. 
.622 0.906 

3.5.3.  Path Analizi Uygulaması 

İki değişken için hesaplanan korelasyon sayısının içerisinde değişkenlerin bireysel etkisinin 

yanında diğer değişkenlerle olan etkisi (dolaylı etki) bulunmaktadır. Bu nedenle değişkenler 

arasındaki ilişkilerin tamamının basit korelasyon katsayıları ile açıklanması mümkün değildir. 

Doğrudan ve dolaylı etkilerin birbirlerinde ayrıştırılarak ilişkilerin ayrıntılı olarak açıklanması 

gerekmektedir (Şahinler ve Görgülü, 2000). Bir bağımlı değişkene etki eden iki bağımsız 

değişken arasında ilişki varsa bu iki bağımsız değişkenin bağımlı değişkene doğrudan 

etkilerinin yanında, aralarındaki ilişkiden doğacak dolaylı etkileri de olacaktır. Bu nedenle 

sağlıklı bir analizin yapılabilmesi için doğrudan ve dolaylı etkiler birbirlerinden ayrıştırılması 

gerekmektedir. Böylece söz konusu ilişkiler detaylı bir şekilde incelenebilir. 

Path analizi modeldeki herhangi iki değişken arasındaki kuvvetli nedensel ilişkiyi 

değerlendirmemizi sağlar. Bunun yanında sadece tek bir değişkenin etkisini başka bir değişken 

ile karşılaştırmakla kalmayıp her değişkenin farklı etkilerini ayrıştırabilmektedir. Path analizi 

nedensel ilişkileri, matematiksel eşitlikler yanında görsel olarak görmemizi sağlar. İlişkiler 

arasındaki nedensel ilişki yapısının daha kolay yorumlanmasını sağlar (Mitchell, 1992). Path 

analizinin en önemli avantajı bir değişkenin başka bir değişken üzerindeki doğrudan ve dolaylı 

etkilerini ölçmesi ve göstermesidir. Oluşan path diyagramı ile doğrudan ve dolaylı etkilerin 

büyüklüğü karşılaştırılabilir, toplam etki hesaplanabilir (Asher, 1983). 

Analizin ilk aşamasında  path analizleri varsayımları gözden geçirilmiştir. Path analizi 

varsayımları sağlandığı için path analizinin uygulanabilir olduğunu belirlenmiştir. 
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Şekil 1: İtibar boyutlara ilişkin path diyagramları (ilişki katsayıları) 
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Şekil 1’den elde edilen path denklemleri şöyledir: 

 

Duygu = 0.17*Urun + 0.48*Vizyon + 0.092*Isyeri + 0.15*Sosyal + 0.043*Finans (R2 = 0.75) 

Urun = 0.47*Duygu + 0.47*Vizyon + 0.17*Isyeri - 0.18*Sosyal + 0.17*Finans (R2 = 0.79) 

Vizyon = 0.54*Duygu + 0.19*Urun + 0.012*Isyeri + 0.16*Sosyal + 0.0053*Finans (R2 = 0.73)  

Isyeri = 0.26*Duygu + 0.17*Urun + 0.029*Vizyon + 0.31*Sosyal + 0.070*Finans (R2 = 0.78) 

Sosyal = 0.29*Duygu - 0.13*Urun + 0.28*Vizyon + 0.22*Isyeri + 0.20*Finans (R2 = 0.72) 

Finans = 0.12*Duygu + 0.17*Urun + 0.013*Vizyon + 0.067*Isyeri + 0.28*Sosyal (R2 = 0.75) 

 

Duygusal çekim için yüksek etkili bileşen vizyon ve liderlik, düşük etkili bileşen ise, finansal 

performanstır. Ürün ve hizmet kalitesi için yüksek etkili bileşen duygusal çekim ile vizyon ve 

liderlik, düşük etkili bileşen ise işyeri çevresi (çalışma ortamı) ile finansal performanstır. 

Vizyon ve liderlik için yüksek etkili bileşen duygusal çekim, düşük etkili bileşen ise, finansal 

performanstır. İş yeri çevresi (çalışma ortamı) için yüksek etkili bileşen sosyal ve çevresel 

sorumluluk, düşük etkili bileşen ise,  finansal performanstır. Sosyal ve çevresel sorumluluk için 

yüksek etkili bileşen duygusal çekim, düşük etkili bileşen ise, ürün ve hizmet kalitesidir.  

Finansal performans için yüksek etkili bileşen sosyal ve çevresel sorumluluk, düşük etkili 

bileşen ise, vizyon ve liderliktir. Ürün hizmet kalitesi arttıkça sosyal ve çevresel sorumluluk 

duygusunun azaldığı belirlenmiştir. Bu iki bileşen dışında diğer bileşenler arasında pozitif 

yönlü anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. 

Modeller için R2 değeri 0.70’in üzerinde elde edilmiştir. Bu modeller için uyum iyiliği ölçütleri 

uygunluk göstermiştir, tüm modellerde t testleri istatistik anlamlı olarak elde edilmiştir. 
 

4. Sonuç 
 

Küreselleşmenin hızla yaşandığı günümüzde, rekabetin yoğun olduğu sektörlerden birisi de 

sağlık sektörüdür. Bu sektörde faaliyette bulunan sağlık kurumları rekabet avantajı elde etmek 

için kurumsal itibarlarına önem vermek ve korumak durumundadırlar. Sağlık kurumlarının da 

diğer kurumlar gibi varlıklarını devam ettirmeleri tesadüflerle değil, bilinçli oluşumlarla 

yönetilmesine bağlı olup sahip oldukları itibarlarını korumaları rakiplerinden ayırt etmede en 

önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. Çünkü, pek çok sağlık kurumu aynı ürün ve hizmeti 

üretmektedir. Bu ürün ve hizmetlerin çoğu aynı kalite standartlarındadır. Bu durumda sağlık 

kurumunun bir farklılık yaratması gerekmektedir. Bu farklılık da itibarın altı boyutunun 

geliştirilmesi ve inovasyonla desteklenmesi ile gerçekleşecektir.  

Çalışmanın amacı, İstanbul’da Anadolu yakasında faaliyet gösteren iki devlet ve üç özel 

hastanede 402 sağlık personeline yönelik itibar algısının bileşenlerinin birbiriyle olan 

ilişkilerinin path analizi yardımıyla ortaya konulmasıdır. Buradan hareketle, uygulanan path 

analizi sonucunda ürün hizmet kalitesi arttıkça sosyal ve çevresel sorumluluk duygusunun 

azaldığı belirlenmiştir. Bu iki bileşen dışında diğer bileşenler arasında pozitif yönlü anlamlı 

ilişkiler elde edilmiştir. Duygusal çekim için yüksek etkili bileşen vizyon ve liderlik, düşük 

etkili bileşen  finansal performanstır. Ürün ve hizmet kalitesi için yüksek etkili bileşen duygusal 

çekim ile vizyon ve liderlik, düşük etkili bileşen  işyeri çevresi (çalışma ortamı) ile finansal 

performanstır. Vizyon ve liderlik için yüksek etkili bileşen duygusal çekim, düşük etkili bileşen 

finansal performanstır. İş yeri çevresi (çalışma ortamı) için yüksek etkili bileşen sosyal ve 

çevresel sorumluluk, düşük etkili bileşen  finansal performanstır. Sosyal ve çevresel sorumluluk 

için yüksek etkili bileşen duygusal çekim, düşük etkili bileşen  ürün ve hizmet kalitesidir. Her 

bir bileşen için yüksek etkili olan üç tanesi vizyon ve liderlik, sosyal ve çevresel sorumluluk ve 

duygusal çekimdir. Bileşenlerin çoğunluğunda düşük etki finansal performans olarak 

belirlenmiştir. Bu durumda, günümüzde hastane personeli açısından bakıldığında, sadece 

karlılığı olan bir kurumun itibarı oluşmamakta, vizyonu olmayan, sosyal sorumluluk 
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projelerinde yer almayan ve müşteriler için duygusal çekim yaratmayan hastaneler itibarlı 

olmaktan uzaktır. Bu ilişki tanımları doğrultusunda; kurumlar itibar bileşenlerinden hangisini 

yükseltmek isterse, yüksek etkili olduğu ve düşük etkili olduğu bileşen bilgisini doğrultusunda 

politikalar geliştirebilecektir. 

Özellikle, kurumsal itibarın sağlık hizmet sektöründe ele alınması önem taşımaktadır. Çünkü 

hizmetin konusu insan sağlığı olduğundan bu sektörde itibarın paydaşlar tarafından nasıl 

algılandığı önemli olmaktadır. Bu tür kurumlardan talep edilen sağlık hizmetlerinin sıklığı ve 

içeriği, kurumun çalışan ve yönetim kalitesinden, hizmetlerinin güvenilir olup olmamasından, 

çevresiyle kurduğu iletişimin etkinliğinden ve topluma karşı sahip olduğu sosyal sorumluluk 

bilincinden etkilenmektedir.  
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Hisse Senedi Piyasalarının Gelişmesinin Belirlenmesinde 

Calderon-Rossell Modeli: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler 

Karşılaştırması 

 
Funda H. Sezgin1 

 
Özet 

Bir ekonomide iyi işleyen finansal sistemin üstlendiği rol tartışılmazdır. Bu durum, finansal sistemin bir parçası 

olan hisse senedi piyasalarının ve bu piyasaların gelişimini sağlayan faktörlerin araştırılmasını gerekli kılmaktadır. 

Gelişmiş finansal piyasalar, bireylerin ellerinde bulunan küçük değerli fonları toplayarak, büyük yatırımları 

finanse ederek büyümeye önemli katkılar sağlar. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, tasarrufların finansal sistem 

içerisinde değerlendirilmesi ve fon akışını sağlanmasında alternatif bir sistem olarak sermaye piyasalarının 

gelişmesi ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke grupları için 2000-2017 

dönemine yönelik Calderon-Rossell model yardımıyla hisse senedi piyasalarının gelişmesinin karşılaştırmalı 

ortaya konulmasıdır. . Analiz sonuçlarına göre;  gelişmiş ülke grubunda enflasyon haricinde tüm değişkenler 

istatistik anlamlı ve hisse senedi piyasası gelişiminde pozitif yönlü etkilidir. Hisse senedi piyasa gelişiminde en 

etkili değişken doğrudan yabancı yatırımlar çıkmıştır. Daha sonra büyüme değişkeni etkilidir. Katsayı 

büyüklüğüne göre özel sektöre verilen krediler, devir hızı ve tasarruflar olumlu etkilidir. Gelişmekte olan ülkelerde 

ise,  özel sektör kredileri, tasarruflar ve enflasyon istatistik anlamlı değildir. Katsayı büyüklüklerine göre büyüme 

en etkili değişkendir. Daha sonra sırasıyla tasarruflar, doğrudan yabancı yatırımlar ve devir hızı anlamlı 

değişkenlerdir. 
  

Anahtar Kelimeler: Hisse senedi piyasaları,  Calderon-Rossell model, panel regresyon 
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The Role of the Calderon-Rossell Model on Determining the 

Developments of Equity Capital Markets: Comparison of 

Developed and Developing Countries 

 
Abstract 

The role of a well-functioning financial system in an economy is indisputable. This necessitates the investigation 

of the stock markets and the factors that contribute to the development of these markets as a part of the financial 

system. Advanced financial markets make significant contributions to growth by collecting small valuable funds 

in the hands of individuals, financing large investments. In developing countries, the development of capital 

markets as an alternative system for the utilization of savings in the financial system and the flow of funds is of 

particular importance. The aim of this study is to compare the development of stock markets with the help of 

Calderon-Rossell model for the period of 2000-2017 for developed and developing country groups. According to 

the results of the analysis; In the developed country group, all variables except inflation are statistically significant 

and positively effective in stock market development. The most influential variable in the stock market 

development is foreign direct investments. Then the growth variable is significant. According to the size of the 

coefficient, private sector loans, turnover ratio and savings are positive. In developing countries, private sector 

loans, savings and inflation are not statistically significant. According to coefficients, growth is the most effective 

variable. Then, respectively, savings, direct foreign investments and turnover ratio are significant variables. 
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1. Giriş 

Bir ekonomide iyi işleyen finansal sistemin üstlendiği rol tartışılmazdır. Bu durum, finansal 

sistemin bir parçası olan hisse senedi piyasalarının ve bu piyasaların gelişimini sağlayan 

faktörlerin araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Finansal sektör, ekonomik büyüme için bir 

katalizör gibi hareket eder. Finansal olarak gelişmiş ekonomiler daha hızlı büyümektedir. Bu 

bağlamda banka sektörü gelişmiş ve dinamik borsalara sahip ülkeler daha hızlı gelişmekte ve 

büyümektedirler (Levine,1997).  

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, tasarrufları finansal sistem içerisinde değerlendirmede ve 

fon akışını sağlamada alternatif bir sistem olarak hisse piyasalarının işlerlik kazanması ayrı bir 

öneme sahiptir ve  temelde iki amaca yöneliktir. Birincisi, tasarruf sahiplerine farklı getiri ve 

risk kombinasyonlarından oluşan çeşitli yatırım alternatifleri sunarak daha çok tasarruf sahibini 

bu araçlara yatırım yapmaya yöneltmek ve böylece tasarruf miktarını artırmaktır. İkincisi ise, 

bu tasarrufların piyasa mekanizması tarafından en verimli yatırımlara aktarılmasını sağlayıp 

ülke ekonomisinde kaynakların kullanımını rasyonel hale getirmektir (Cherif ve Gazdar, 2010).   

Sermaye piyasasının alt bir piyasası özelliğini taşıyan hisse senedi piyasasının birden fazla 

borsaya sahip olmasının önemi vardır. Borsa, sadece menkul kıymetlere likidite sağlamaz 

bunun yanında menkul kıymetlerin piyasada tek bir fiyattan işlem görmesini olanaklı kılar, 

mülkiyeti tabana yayar, sermayeye hareket kazandırarak sanayideki yapısal değişikliği 

kolaylaştırır, güvence sağlar ve ekonomide barometre işlevi görür (Mansor, 2011). Ayrıca, 

hisse senedi piyasalrının gelişmesi borsalar aracılığı ile tasarrufları arttırma, küçük tasarrufları 

bir araya getirerek doğrudan yatırıma yönlendirme, sermayenin daha etkin kullanımını sağlama 

gibi ekonomik fonksiyonları vardır. 

Çalışmanın amacı, hisse senedi piyasalarının gelişmesinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri 

Calderon-Rossell modeli çerçevesinde ele almaktır. Panel regresyon yardımıyla 2000-2017 

yılları için gelişmiş 10 ülke ve gelişmekte olan 10 ülke ele alınarak iki grup ülke 

karşılaştırılmıştır. 
 

 2. Hisse Senedi Piyasalarının Gelişiminin Ülkeler Açısından Önemi 

Finans sisteminin esas itibarıyla iki alt piyasası mevcuttur. Bunlar, kısa vadeli fon arz ve 

talebinin karşılaştığı para piyasası ile uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı sermaye 

piyasasıdır. Sermaye piyasasındaki işlemler uzun vadeyi kapsadığı için menkul kıymetlerin 

likiditesi önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorun, işleme konu olan menkul 

kıymetlerin ikincil elden alım satımına kolaylık sağlanması ile çözüme kavuşturulmaktadır. Bu 

kolaylık ise, hiç kuşkusuz iyi örgütlenmiş bir borsanın faaliyette olması ile mümkündür. Tersi 

durumda, fon arz edenler (yatırımcılar) fon talep edenlere (işletmeler) uzun vadeli fon 

aktarmada isteksiz davranırlar. Bunun sonucunda işletmeler sabit sermaye yatırımlarını  

arttıramazlar, uzun vadeli yatırımlardan kaçınırlar ve kısa vadeli ticari faaliyetlere yönelirler. 

Yatırımcılar ise, sahip oldukları fonları kısa vadeli olarak para piyasasında değerlendirirler. Bu 

durum bir yandan hem işletmelerin hem de yatırımcıların uzun vadede daha fazla kazanç elde 

etmelerini, diğer yandan ise ülke kalkınmasını olumsuz yönde etkiler (Madura ve Fox, 2011). 

Ekonomik kalkınma açısından tasarrufların verimli yatırım alanlarına yönlendirilmesi özellikle 

gelişmekte olan ülkeler için son derece önemlidir. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişim 

sürecinde karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri, tasarrufların artırılması ve bu tasarrufların 

etkin bir şekilde yatırımlara dönüştürülmesidir. Sermaye birikiminin hızlandırılmasında, 

tasarrufları yatırımlara aktaracak bir finansal sistemin oluşturulması büyük önem taşır (Shahbaz 

vd., 2008). Hem teorik, hem de ampirik kanıtlar güçlü bir finansal sistemin ekonomik büyümeyi 

hızlandıracağını göstermektedir. Sağlam bir finansal sistem belirli fonksiyonları yerine 

getirerek sermaye birikimini, tasarruf oranını ve teknolojik yeniliği etkilemekte ve ekonomik 

büyümeyi hızlandırmaktadır (Enisan ve Olufisayo, 2008).  

Hisse senedi piyasalarının gelişmesi sonucunda temel çıktı hisse senedi getirileridir. Hisse 

senedi getirilerinin reel ekonomik faaliyetler ile dolaylı ilişkisi, hisse senedi yatırımlarının 
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kişisel servetlere olan katkısı ile ilişkilendirilmektedir. Buna göre, hisse senedi fiyatlarının 

artması bireylerin servetlerinin artmasına neden olmaktadır. Artan refah düzeyi ise daha fazla 

tüketim ve yatırım anlamına gelmektedir (Barro, 1991). Böylece, hisse senedi getirileri gelecek 

dönemlerdeki yatırım tutarı ile doğrudan ilişkili hale gelmektedir (Fama, 1981). Öte yandan, 

yatırım tutarları, izleyen dönemlerin karlarını ve nakit akışlarını etkilediğinden, cari dönemin 

hisse senedi getirileri gelecek dönemdeki nakit akışları ile dolaylı biçimde ilişkilendirilmektedir 

(Mishal, 2011). Buna göre, hisse senedi getirileri ve reel ekonomik faaliyetler arasındaki uzun 

dönemli bir ilişki, üretimin kalıcı biçimde artacağını ve üretim artışının daha fazla nakit akışı 

anlamına geleceğini göstermektedir. Geleceğe ilişkin yüksek düzeyde nakit akışı beklentisi ise 

hisse senedi fiyatlarına artış olarak yansıyacaktır (Nasseh ve Strauss, 2000). Böylece, hisse 

senedi fiyatlarının cari düzeyi, gelecekteki sanayi üretimi seviyesi konusunda bilgi sağlayan bir 

öncü gösterge haline gelecektir (Choi vd.,  1999). 

Tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve kaynakların etkin bir şekilde dağılımını sağlamak 

için Türkiye’de 1981 yılında Sermaye Piyasası Kanunu çıkarılmış, 1985 yılında İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası faaliyete geçmiş, 1986 yılında da ilk alım satım işlemleri başlamıştır. 

Böylece şirketler otofinansman, banka kredisi ve satıcı kredileri dışında finansman bonosu, 

tahvil, hisse senedi gibi menkul kıymet ihraçları ile sermaye piyasalarından fon sağlama 

olanağına kavuşmuşlardır. Özellikle uzun vadeli fon arzının yeterli olmadığı ülkelerde, 

şirketlerin uzun vadeli kaynak ihtiyaçlarını karşılayacak bir piyasaya sahip olmaları çok 

önemlidir. Çünkü, şirketler bir yandan sermaye piyasasından sağladıkları kaynakları kullanarak 

yaptıkları yeni yatırımlar ile büyürken, bir yandan da ekonomik büyümeyi hızlandırırlar ve yeni 

istihdam alanları yaratırlar. 

Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, gelişmekte olan ülkelerde  finansal sistemin GSYİH’ya 

oranı yeterli düzeyde değildir. Ayrıca finansal kurumlar ve finansal araçlar yeterince çeşitlilik 

arz etmemektedir. Bu durum, finans fonlarının büyüme hacmini olumsuz yönde etkilemekte ve 

bu fonların daha geniş bir alana yayılmasını engellemektedir. Gelişmiş ülkelerin finansal 

piyasalarında işlem gören finansal araçların sadece bir kısmı kullanılmaktadır. Kullanılan bu 

finansal araçların da az sayıda finansal kurum tarafından (özellikle bankalar) ihraç edilmesi 

önemli bir sorun olarak görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde finansal sistem 1980’den bu 

yana ciddi bir gelişme eğilimi göstermiş, ancak istenilen büyüklüğe ulaşamamıştır. Finansal 

sistem henüz büyüme aşamasındadır. Finansal piyasalar yeterli derinliğe sahip değildir, küçük 

ve sığ bir yapı sergilemektedir. Finansal hizmet sunan kurumların ve finansal araçların 

çeşitliliğinin ve derinliğinin artması, başta reel sektör olmak üzere tüm ekonomik birimlerin 

farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yapının oluşmasını sağlanması gerekmektedir (Garcia 

ve Liu, 1999). 

Hisse senedi piyasalarının gelişimi ile, ekonomide sermaye birikimini arttırmakta, işletmelere 

bankacılık sektörünün sağladığı fonlara nazaran daha düşük maliyetli fonlar sağlayabilmektedir. 

Küreselleşme ile birlikte bir yandan yatırımcıların portföyleri zenginleşirken, diğer yandan da 

yurtiçindeki finans piyasalarına yabancı kaynaklı fon girişleri yoğunlaşmaktadır. Bu durum 

gelişmekte olan ülkelerde borsa hacimlerini artırmakta ve gelişmelerinde olumlu katkılar 

yapmaktadır. Bu katkılar; 

 

 Hisse senedi piyasaları gelişimi borsaya olan talebi arttırarak borsada derinliğin 

artmasına yol açmakta ve şirketlerin finansman ihtiyacının giderilmesine yardımcı 

olarak ekonomik büyümeye olumlu katkı yapmaktadır.  

 Yabancı fon girişi döviz arzını arttırarak döviz kurunda düşüşe yol açmakta (yerli 

paranın yabancı paralar karsısında değer kazanması), ayrıca yabancı fon girişi kamu 

açıklarının finansmanında kullanılan fon miktarının artmasına ve reel faizlerin 

düşmesine sebep olmakta, böylece her iki alternatif yatırım aracı arasındaki getiri 
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gevşemesi sonucu talebin borsaya kanalize olmasına ve borsada kazançların artmasına 

imkan tanımaktadır (Tachiwou,  2010). 
Gelişmekte olan  ülkelerde  ölçek yetersizliğinin en önemli nedeni  yeterli sayıda yatırımcının bu 

piyasada işlem yapmamasıdır. Borsada yeterli sayıda yatırımcının işlem yapmamasının 

nedenlerinden bir tanesi (en önemli sebep ülkemizde de uygulanan yüksek faizli iç borçlanma 

politikasıdır) piyasanın göstermiş olduğu aşırı volatilitedir. Volatilite, borsa getiri değerinin 

ortalama değerinden uzaklaşması olarak bilinmektedir. Aslında yüksek volatilite sonucunda yüksek 

kazanç olanakları ile yatırımcıları özendirip likiditeyi arttırmak gibi olumlu etkiler de olabilir. 

Ancak, yüksek volatilite özellikle fazla risk almayı sevmeyen yatırımcıların talebini olumsuz 

etkilemektedir. Yatırımcılar için olumsuz olan nokta bu ani iniş ve çıkışların belirli bir temel 

nedene bağlı olmamasıdır. Bu durum özellikle küçük yatırımcıların borsadan uzaklaşmasına, 

borsa işlem hacminin azalmasına ve borsanın derinlik kazanamamasına yol açmaktadır (Winful 

vd., 2013) 

Borsanın derinlik kazanamamasının bir diğer nedeni, kamu açıklarının finansmanında iç  

borçlanmanın yoğun olarak kullanılmasıdır. Milli gelir içinde borçlanma payının çok yükseldiği 

dönemlerde reel faizler de çok yükselir. Ayrıca enflasyon oranındaki belirsizlikler sonucu 

vadeler uzadıkça risk pirimi de artar ve bu artış da reel faizlere yansır. Yüksek faizli iç 

borçlanma politikası finansal piyasaların gelişmesi önünde ciddi bir engel olmuştur. BİST’de 

de gerek halka açılan şirket sayısı gerekse de halka açılma oranları yeterli düzeylerde olmaması 

da piyasanın derinlik kazanmasının önünde bir diğer önemli engeldir. 
 

3. Calderon-Rossell Model 

Hisse senedi piyasalarının gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde kullanılan ve ilk olarak 

Calderon-Rossell (1991) tarafından  ve daha sonra Yartey (2008) tarafından geliştirilen model, 

literatürde  Calderon-Rossell model olarak yerini almıştır. Modelin ana hipotezi, hisse senedi 

piyasası gelişiminin, yıllık çıktı büyümesi (genellikle gayri safi yurtiçi hasıla ile ölçülür) ve 

piyasa likiditesi ile sağlanan ekonomik gelişme seviyesine göre belirlenmesidir. Klasik 

Calderon-Rossell modeli, borsa kapitalizasyonunun borsalarda listelenen firmaların sayısının 

ve bu şirketlerin değerinin bir fonksiyonu olduğunu belirtmektedir. Temel modele göre, borsada 

işlem gören şirketlerin fiyatları borsaya kote şirketlerin sayısına ve yıllık çıktıya (genellikle 

gayri safi yurtiçi hasıla ile ölçülen) bağlıdır ve borsaya kote şirketlerin sayısı finansal işlemlerde 

kullanılabilir çıktı ve likidite fonksiyonudur. Modelin bileşenleri şöyle tanımlanmıştır: 

 

Y PV                                                                                                                                     (1) 

Y PV Y(G,T)                                                                                                                     (2) 

V V(G,P)                                                                                                                              (3) 

 P P(T,V)                                                                                                                              (4) 

Burada; 

 

Y: Piyasa  kapitalizasyonu (Market capitalization)  

P: Borsada listelenen şirketlerin sayısı (Number of companies listed on the stock market) 

V: Listelenen şirketlerin yerel para birimlerinde fiyatı (Price of listed companies in local 

currency) 

T: Piyasadaki likiditeyi ölçen devir (akışkanlık) oranı (Turnover ratio, which measures liquidity 

in the market) 

G: Yıllık çıktı; GSMH veya GSYİH (Measurement of output per year) 

 

Görüleceği üzere, Calderon-Rossell modeli birbiriyle ilişkili bir fonksiyon kümesini temsil eder. 

Denklem (3) ve Denklem (4) büyüme oranları açısından ifade edilebilir; 
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1 2LogV LogG LogT                                                                                                       (5) 

1 2LogP LogG LogT                                                                                                          (6) 

 

Denklemler (5) ve (6)’nın Denklem (2) ile birleştirilmesi sonucunda;  

 

1 2 1 2LogY log(PV) LogG LogT LogG LogT                                                          (7) 

 

elde edilir. Denklem (7)’de verilen değişkenler  

 

1 1 2 2LogY ( )LogG ( )LogT                                                                                      (8) 

gösterilebilir. Denklem (8)’ deki model gösterimi, indirgenmiş form davranışsal modeli olarak 

ifade edilebilir: 

 

1 2LogY LogG LogT                                                                                                       (9) 

Bu denklemde; 

 

1 1 1( )                                                                                                                             (10) 

2 2 2( )                                                                                                                            (11) 

Olarak belirtilir. 

 

Temel Calderon-Rossell Modeline göre, borsaların gelişimi, bir ekonominin gelişmişlik 

seviyesi ve likidite kaynaklarının bulunabilirliği ile belirlenmektedir. 
 

4. Ekonometrik Analiz  

4.1. Veri 

Çalışmada 2000-2017 yılları için gelişmiş 10 ülke ve gelişmekte olan 10 ülke ele alınarak hisse 

senedi piyasalarının gelişmesinin belirlenmesinde etkili olan faktörler için Calderon-Rossell 

modeli panel regresyon yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmanın örneklemini oluşturan 

gelişmiş ülkeler; Norveç, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Avusturya, Kanada, Finlandiya, 

İsviçre, Danimarka’dır. Gelişmekte olan ülkeler ise; Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Malezya, 

Rusya, Meksika, Brezilya, Güney Afrika, Polonya ve Hindistan olarak belirlenmiştir. Calderon-

Rossell model içinde ele alınan değişkenler dışında bazı ekonomik kontrol değişkenleri ilave 

edilmiştir. Literatürde temel modelin önerdiği değişkenler dışında  ekonomik kontrol 

değişkenleri ve kurumsal yapının ölçülmesine yönelik değişkenler ilave edildiği görülmüştür. 

Çalışmanın amacı, sadece ekonomik değişkenlerin hisse senedi piyasası gelişimi üzerindeki 

etkileri analiz etmek olduğu için kurumsal yapı değişkenleri kapsam dışı bırakılmıştır. 

Piyasa kapitalizasyonu, hisse senedi piyasasında hisse senetleri işlem gören firmaların 

çıkarılmış nominal sermayelerinin hisse senedi fiyatları bazında piyasa değerini belirtir. Bu 

çalışmada, hisse senedi piyasasının gelişmesinin göstergesi piyasa kapitalizasyonu GSYİH’ ya 

oranı kullanılarak ölçülmüştür.  

 

Tablo 1: Değişkenlerin Tanımları 

Değişkenlerin 

Gösterimi 

Değişkenler 

PK 
Piyasa kapitalizasyonunun GSYİH’ya oranı (%) 

BUY 
GSYİH büyüme oranı (dolar, (%)) 

DH Devir hızı oranı (%) 
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Değişkenlerin 

Gösterimi 

Değişkenler 

YT Yurtiçi tasarrufların GSYİH’ya oranı 

KRE Bankaların özel sektöre verdiği kredilerin GSYİH’ya oranı 

(%) 

ENF Enflasyon (%) 

DYY Doğrudan yabancı yatırımların GSYİH’ya oranı (%) 

Çalışmada hisse senedi piyasasının gelişimini temsilen sermaye piyasası kapitilazyonu 

bağımlı değişken olarak ele alınırken;  GSYH büyümesi, tasarruflar, enflasyon oranı, 

bankaların vermiş olduğu özel sektör kredileri ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları modele 

makroekonomik değişkenler olarak ilave edilmiştir.  
 

4.2. Yatay Kesit Bağımlılığı ve Homojenlik Testleri 

Panel veri analizlerinde öncelikle değişkenlerin homojen olup olmadıkları incelenmelidir. 

Değişkenlerin homojen ya da heterojen olması, uygulanacak olan birim kök ve eşbütünleşme 

testlerinin biçimini değiştirmektedir. Seriler arasındaki yatay kesit bağımlılığı Pesaran (2004) 

tarafından geliştirilen LM CD testi ile Pesaran vd. (2008) tarafından sapması düzeltilen LM adj. 

testi kullanılarak analiz edilmiş ve test sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. Test sonuçlarının 

olasılık değerleri %1 ve %5’den küçük olduğu için sıfır hipotezi (yatay kesit bağımlılığı yoktur) 

red edilmiş ve seriler arasında yatay kesit bağımlılığı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Pesaran ve 

Yamagata (2008) çalışmalarında delta tilde ve düzeltilmiş delta tilde testleri kullanılarak  

katsayıların homojenliği test edilmiş, test sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Test sonuçlarının 

olasılık değerleri %1 ve %5’den küçük olduğu için sıfır hipotez (eğim katsayıları homojendir) 

red edilmiş ve katsayıların heterojen olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 2: Yatay kesit bağımlılığı ve homojenlik test sonuçları  

GELİŞMİŞ ÜLKELER 

Yatay kesit bağımlılığı testi (𝐻0: Yatay kesit bağımlılığı yoktur) 

Test Test istatistiği p-değeri 

 LM (Breusch and Pagan (1980) 45.802 0.003 

LM adj (Pesaran vd. (2008) 43.341 0.000 

LM CD (Pesaran (2004) 43.665 0.000  

Homojenlik testi (𝐻0: Eğim katsayıları homojendir) 

Test Test istatistiği p-değeri 

Delta_tilde 7.624 0.002 

Delta_tilde_adj 8.011 0.000 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER 

Yatay kesit bağımlılığı testi (𝐻0: Yatay kesit bağımlılığı yoktur) 

Test Test istatistiği p-değeri 

LM (Breusch and Pagan (1980) 35.892 0.013 

LM adj (Pesaran vd. (2008) 33.028 0.000 

LM CD (Pesaran (2004) 37.673 0.000  

Homojenlik testi (𝐻0: Eğim katsayıları homojendir) 

Test Test istatistiği p-değeri 

Delta_tilde 6.523 0.002 

Delta_tilde_adj 7.554 0.001 
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4.3. Birim Kök Test Sonuçları 

Birinci nesil birim kök testleri homojen ve heterojen modeller olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Katsayılar heterojen çıktığı için heterojen model varsayımına dayanan Im, Pesaran ve Shin 

(2003), Maddala ve Wu (1999), Choi (2001) birinci nesil birim kök testleri kullanılacaktır. 
 

Tablo 3 : Panel Birim Kök Testi Sonuçları  

Değişkenler 

GELİŞMİŞ ÜLKELER 

Maddala&Wu Test  Im, Pesaran & Shin 

Test 

Choi Test 

Düzey 

1. 

mertebe 

fark Düzey 

1. 

mertebe 

fark Düzey 

1. 

mertebe 

fark 

Trend+sabit Sabit Trend+sabit Sabit Trend+sabit Sabit 

PK 0.164 0.003* 0.147 0.000* 0.139 0.000* 

BUY 0.129 0.000* 0.152 0.002* 0.144 0.000* 

DH 0.272 0.000* 0.254 0.000* 0.274 0.000* 

YT 0.197 0.000* 0.189 0.001* 0.173 0.000* 

KRE 0.114 0.002* 0.176 0.000* 0.126 0.003* 

ENF 0.175 0.000* 0.183 0.000* 0.159 0.004* 

DYY 0.105 0.001* 0.126 0.001* 0.134 0.003* 

Değişkenler 

GELİŞMİŞTE OLAN  ÜLKELER 

Maddala&Wu Test  Im, Pesaran & Shin 

Test 

Choi Test 

Düzey 

1. 

mertebe 

fark Düzey 

1. 

mertebe 

fark Düzey 

1. 

mertebe 

fark 

Trend+sabit Sabit Trend+sabit Sabit Trend+sabit Sabit 

PK 0.173 0.000* 0.146 0.000* 0.142 0.000* 

BUY 0.196 0.000* 0.188 0.000* 0.153 0.000* 

DH 0.284 0.000* 0.251 0.000* 0.225 0.000* 

YT 0.171 0.001* 0.185 0.001* 0.196 0.000* 

KRE 0.128 0.002* 0.164 0.002* 0.151 0.004* 

ENF 0.176 0.000* 0.158 0.000* 0.166 0.001* 

DYY 0.131 0.000* 0.144 0.000* 0.137 0.000* 

*0.05 için durağan değişken 

Not:  Olasılık (p) değerleri tablo içinde verilmiştir.Testlerin sıfır hipotezi birim kök vardır şeklindedir. Optimal 

gecikme uzunluğu Schwarz bilgi kriteri kullanılarak belirlenmiştir.  

 

Tablo 3’de görüldüğü üzere, tüm değişkenler düzey değerlerinde birim köke sahiptir. Buna 

karşılık, birinci mertebe fark serileri  birim kök içermemektedir. Bu nedenle, tüm değişkenlerin 

I(1) oldukları başka bir ifadeyle; 1. mertebe fark için  durağan oldukları görülmektedir. 

Birinci nesil birim kök testleri, paneli oluşturan yatay kesit birimlerinin bağımsız olduğu ve 

paneli oluşturan birimlerden birine gelen şoktan, tüm yatay kesit birimlerinin aynı düzeyde 

etkilendikleri varsayımına dayanmaktadır. Paneli oluşturan yatay kesit birimlerinden birine 
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gelen bir şokun, diğer birimleri farklı düzeyde etkilenmesi, daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Bu 

eksikliği gidermek için yatay kesit birimleri arasındaki bağımlılığı göz önünde bulundurarak 

durağanlığı analiz eden ikinci nesil birim kök testleri geliştirilmiştir.  Panel veri setinde yatay 

kesit bağımlılığı varlığı reddedilirse, 1. nesil birim kök testleri kullanılabilir. Bununla birlikte, 

panel verilerinde yatay kesit bağımlılığı varsa, 2. nesil birim kök testlerini kullanmak daha 

tutarlı, etkin ve güçlü tahminleme yapılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada, yatay kesit 

bağımlılığı belirlendiği için ikinci nesil birim kök testleri kullanılmalıdır. İkinci nesil birim kök 

testlerinden CADF kullanılmıştır. Pesaran (2007) tarafından geliştirilen CADF testi sonuçları 

Tablo 3’de verilmiştir.  
 

Tablo 4: Panel CADF Birim Kök Testi Sonuçları  

GELİŞMİŞ ÜLKELER 

 Düzey 1.mertebe fark 

Değişkenler Sabit Sabit + Trend Sabit Sabit + Trend 

PK -1.287 -1.107 -9.421* -10.521* 

BUY -1.093 -1.056 -10.007* -11.088* 

DH -1.095 -1.115 -8.654* -9.842* 

YT -1.114 -1.167 -7.665* -8.556* 

KRE -1.287 -1.055 -8.033* -10.235* 

ENF -1.104 -1.207 -10.521* -9.638* 

DYY -1.131 -1.122 -9.632* -8.552* 

GELİŞMİŞTE OLAN  ÜLKELER 

 Düzey 1.mertebe fark 

Değişkenler Sabit Sabit + Trend Sabit Sabit + Trend 

PK -1.364 -1.192 -8.901* -9.721* 

BUY -1.107 -1.208 -8.472* -8.554* 

DH -0.963 -1.163 -9.528* -10.732* 

YT -1.274 -1.082 -8.061* -10.527* 

KRE -1.083 -1.244 -9.732* -11.723* 

ENF -1.117 -1.135 -10.438* -12.521* 

DYY -1.365 -1.180 -9.821* -9.905* 
*%1 ve %5 için Ho red, durağan değişken 

CADF testlerinde, maksimum gecikme uzunluğu 3 olarak alınmış ve optimal gecikme uzunluğu 

Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Sıfır hipotezinin %1 ve %5 anlamlılık düzeyinde 

reddedildiğini görülmektedir. Birim kök test sonuçları, serilerin düzeyde durağan olmadığını 

diğer bir ifadeyle birim kök içerdiklerini, değişkenlerin I(1) düzeyinde durağan olduğunu 

göstermektedir.  

4.4. Panel Regresyon Analizi 

Panel veri yöntemleri Baltagi (2005)’de belirtildiği gibi, havuzlanmış (pooled), sabit ve tesadüfi 

etkilerle gerçekleştirilmektedir. Çalışmada, iki olası tahmin modeli arasında seçim yapabilmesi 

için bazı istatistiksel testler gerçekleştirilmektedir. Modellerdeki tüm değişkenler ülkeler ve 

zamanlar arasında değişebildiği için temel soru, verinin ülkeler ve zamanlar arasında toplanıp 

toplanmayacağıdır.  Hangi panel regresyon modelin seçileceğinin belirlenmesi için uygulanan 

Chow ve Breush-Pagan (BP) test sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. Chow testi için H0 hipotezi 

havuzlanmış regresyon H1 hipotezi SEM model iken, BP testinde H0 hipotezi havuzlanmış 

regresyon ve H1 TEM model olarak ele alınır.  
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Tablo 5: Ülke Grupları İçin Panel Regresyon Tahmin Yöntemi Seçimi Test Sonuçları 

Gelişmiş ülkeler grubu Gelişmekte olan ülkeler grubu 

Test p değeri Karar Test p değeri Karar 

Chow(F testi) 0.016 H1 kabul Chow(F testi) 0.000 H1 kabul 

BP(χ2 testi) 0.003 H1 kabul BP(χ2 testi) 0.007 H1 kabul 

  Cross-section random 0.152 Cross-section random 0.141 

Hausman testi Period random 0.109 Period random 0.138 

 Cross-section and 

period random 0.167 
Cross-section and period 

random 0.184 

  

Diğer aşama Hausman testi yardımıyla H0 : tesadüfi etki var (TEM) ve H1 : tesadüfi etki yok 

(SEM) hipotezlerinin sınanmasıdır. Test sonuçlarından görüleceği üzere H0 hipotezi kabul 

edilerek TEM modele karar verilmiştir. Çözümleme için farklı algoritmalar denenmiş ve toplam 

hata karesi en küçük değeri veren Cross section  SUR algoritması ile elde edilen model tahmin 

sonuçları değişkenlerin birinci mertebe farkı alınarak çözümlenmiştir.  

Her değişkenin durağan oldukları birinci mertebe farkları ile analizler yapılmıştır. Varsayım 

sınamalarında otokorelasyon için Wooldridge test ve heteroskedasite için Greene test 

kullanılmıştır. 
 

Tablo 6:  Panel Regresyon Tahmin Sonuçları 

GELİŞMİŞ ÜLKELER 

Bağımlı Değişken: FPK   

Algoritma: Cross-section SUR  

 Katsayı Std. Hata t-istatistiği Olasılık   

FBUY 0.210370 0.072920 2.884948 0.0062* 

FDH 0.170573 0.047230 3.611514 0.0008* 

FYT 0.139326 0.045867 3.037595 0.0040* 

FKRE 0.180273 0.038918 4.632133 0.0000* 

FENF 0.075280 0.065687 1.146051 0.2581 

FDYY 0.295999 0.138831 2.132082 0.0389* 

Sabit 0.141080 0.060221 2.342718 0.0240* 

R2 = 0.795     Fist = 39.621  F(p)= 0.000   DW=2.67 

Diagnostik testler:  Wooldridge  Otokorelasyon (p)= 0.195,  

Greene Heteroskedasite Testi (p)= 0.241 

                     GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER  

Bağımlı Değişken: FPK   

Algoritma: Cross-section SUR  

 Katsayı Std. Hata t-istatistiği Olasılık   

FBUY 0.422350 0.132115 3.196840 0.0027* 

FDH 0.202409 0.083371 2.427808 0.0197* 

FYT 0.027558 0.054338 0.507164 0.6148 

FKRE 0.125568 0.225154 0.557698 0.5801 

FENF 0.036103 0.046081 0.783468 0.4379 

FDYY 0.291442 0.128037 2.276234 0.0281* 

Sabit 0.162517 0.050924 3.191354 0.0027* 

R2 = 0.816    Fist = 36.283  F(p)= 0.000   DW=2.48 

Diagnostik testler:  Wooldridge  Otokorelasyon (p)= 0.153,  

Greene Heteroskedasite Testi (p)= 0.275 
*0.05 anlamlılık düzeyinde istatistik anlamlı değişken 
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Modellerin otokorelasyon ve heteroskedasite testleri sonucunda varsayımların sağlandığı 

belirlenmiştir (p>0.05). Sonuçlar yorumlanabilir özelliktedir. Gelişmiş ülkeler için ele alınan 

bağımsız değişkenlerin hisse senedi piyasası gelişiminde %79.5 açıklayıcı olduğu belirlenmiştir. 

Enflasyon haricinde tüm değişkenler istatistik anlamlı ve hisse senedi piyasası gelişiminde 

olumlu (pozitif) yönlü etkilidir. Gelişmiş ülkelerde enflasyon problemi olmadığı için hisse 

senedi piyasa gelişiminde etkili olmaması doğal bir sonuçtur. Hisse senedi piyasa gelişiminde 

en etkili değişken doğrudan yabancı yatırımlar çıkmıştır. Daha sonra büyüme değişkeni etkilidir. 

Bu ülke grubunda büyüme oranı yüksektir, hedeflenen büyüme gerçekleştiği için hisse senedi 

piyasasında DYY artışı önem kazanmıştır. Katsayı büyüklüğüne göre özel sektöre verilen 

krediler, devir hızı ve tasarruflar olumlu etkilidir.  

Gelişmekte olan ülkeler grubunda ele alınan bağımsız değişkenlerin hisse senedi piyasası 

gelişiminde %81.6 açıklayıcı olduğu belirlenmiştir. Bağımsız değişkenlerden özel sektöre 

verilen krediler, tasarruflar ve enflasyon istatistik anlamlı değildir. Bu grupta enflasyon yüksek 

seyretmekte ve özel sektöre verilen krediler piyasa belirsizlikleri nedeniyle yüksek oranlarda 

olmamaktadır. Genellikle kısa vadeli krediler söz konusudur. Geçim zorlukları nedeniyle 

tasarruf oranları düşük seyrettiği için hisse senedi piyasa gelişiminde rolü yoktur. Katsayı 

büyüklüklerine göre büyüme en etkili değişkendir. Daha sonra tasarruflar, DYY ve  devir hızı 

sırasıyla anlamlı değişkenlerdir. 

Büyüme ve devir hızı sermaye piyasası kapitilizasyonunu pozitif istatistiksel olarak anlamlı 

etkilemektedir. Bu sonuç, Calderon ve Rossell (1991), Garcia and Lin (1999) ve Yartey 

(2010)’in bulgularıyla örtüşmektedir. Bankaların özel sektör kredilerinin sermaye piyasası 

kapitilizasyonunu üzerinde pozitif ve istatistiksel  anlamlı bulunmuştur. Çalışmanın bu sonucu 

Garcia ve Lin (1999), Yartey (2010), Demirguc-Kunt ve Levine (1996), ve Ben Naceur et al. 

(2007)’nin bulgularıyla örtüşmektedir. Diğer yandan, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile 

sermaye piyasası kapitilizasyonu arasında pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır. 

Benzer sonuçlar El-Wassal (2005) ve Yartey (2010)’in çalışmalarında elde edilmiştir. 

Beklenenin dışında enflasyon ve özel sektöre verilen krediler  anlamlı çıkmamıştır. Enflasyon 

değişkeninin etkisiz çıkması  beklenmeyen sonuçtur, fakat Poon ve Taylor (1991) ve Gültekin 

(1983)  çalışmalarıyla örtüşmüştür.  
 

5. Sonuç 

Hisse senedi piyasalarının gelişmesi küresel ekonomi ve finans için de geliştirici bir rol 

oynamaktadır. İyi işleyen bir hisse senedi piyasası, finans sektörünün temel unsuru olarak 

görülmektedir ve iyi işleyen finansal kurumların ve hisse senedi piyasasının gelişmesinin 

sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekleştirmede kritik bir rol oynadığı savunulmaktadır.  

Hisse senedi piyasalarının gelişmesi tek başına ekonomiye yararlı olamayan küçük tasarrufların 

menkul kıymetlere yatırılarak büyük yatırımlara dönüşmesine imkan tanımakta, az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerdeki yurtiçi tasarruf açığının kapanmasına yardımcı olmakta, bireyler 

açısından tek başına gelir getiren bir yere yatırılamayacak kadar küçük olan fonların verimli 

yerlere yatırılmasına ve ek gelir getirmesine imkan sağlamakta,  küçük sermayesi bulunan, fakat 

bununla kişisel bir yatırım yapmaya bilgisi, tecrübesi ve zamanı olmayan şahıslara 

sermayelerini değerlendirecek bir ortam sunmaktadır.  

Hisse senedi piyasasının gelişmesine etkileyen faktörlerin Calderon-Rossell model 

çerçevesinde incelendiği bu çalışmada, 10 gelişmiş ve 10 gelişmekte olan ülke grubu için 2000-

2017 dönemini kapsayan yıllık verilerden yararlanılarak panel veri analiz yöntemi 

kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre;  gelişmiş ülke grubunda enflasyon haricinde tüm 

değişkenler istatistik anlamlı ve hisse senedi piyasası gelişiminde olumlu (pozitif) yönlü 

etkilidir. Hisse senedi piyasa gelişiminde en etkili değişken doğrudan yabancı yatırımlar 

çıkmıştır. Daha sonra büyüme değişkeni etkilidir. Katsayı büyüklüğüne göre özel sektöre 

verilen krediler, devir hızı ve tasarruflar olumlu etkilidir. Gelişmekte olan ülkelerde  ise,  özel 
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sektör kredileri, tasarruflar ve enflasyon istatistik anlamlı değildir. Katsayı büyüklüklerine göre 

büyüme en etkili değişkendir. Daha sonra sırasıyla tasarruflar, doğrudan yabancı yatırımlar ve 

devir hızı anlamlı değişkenlerdir. 

Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında,  finansal sistemin yeterli 

büyüklükte olmadığı, finansal araç çeşitliliği ve kurumsal yatırımcı tabanının yetersizliği söz 

konusudur. Ancak bu ülkelerde finansal sistem hızlı bir büyüme sürecindedir. Finansal sistemin 

temel karakteristiği bankacılık ağırlıklı bir yapıya sahip olmasıdır. Bu ülkelerin yüksek cari açık 

oranları, yüksek enflasyon oranları ve büyüme performanslarındaki düşüşler nedeniyle hisse 

senedi piyasaları istenen düzeydeki gelişimi kaydetmemektedir. Gelişmekte olan ülkelerde 

yüksek faiz ve yüksek enflasyon sermaye piyasalarının gelişmesini engellemekte, özel sektörü 

dışlayarak sermaye piyasalarını kamunun hakimiyetine sokmakta ve reel sektörün bu piyasadan 

kaynak sağlamasını kısıtlamaktadır. Ayrıca bu yapı içerisinde tasarruflar yatırımlar yerine 

kamunun cari harcamalarını ve giderek artan faiz yükünü karşılamak için kullanılmakta 

olduğundan tasarrufların sermaye piyasalarında yer alması kısıtlı olmaktadır. 

Bu ekonomilerin  genel itibariyle düşük-orta düzeyde kişi başına gelire sahip gelirlerini 

arttırmak ve gelir dağılımı sorularını çözmek için uzun dönemli plan ve reformlar yapmaları ve 

mali piyasalarını uluslararası finansal sermayeye açmaya yönelmeleri gerekmektedir. Bu 

ülkelerde halka açık şirket sayısının az olması ve tasarrufların hisse senedi piyasasında 

değerlendirilmemesi problemine çözüm üretilmelidir. Öncelikli çözümün gelir arttırıcı 

politikalar geliştirilmesi olduğu belirlenmiştir. 
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Girişimcilik Faaliyetlerine Yönelmede Sosyal Yardımların Etkisi 

 
Mustafa Soba1  Berfu İlter2 

 
Özet 
Bir ülkede yaşayan bireylerin refahını sağlamak, sosyal ve kültürel gelişmelerini gerçekleştirmek için bir takım 

destekleyici çabalara gereksinim duyulmaktadır. Sosyal devlet, sosyal politikalar vasıtasıyla bu çabaları 

uygulamaya çalışmaktadır. Çalışmanın amacı, Türkiye’de devlet tarafından sağlanan sosyal yardımların özellikle 

istihdam sorununun çözümünde etkisini incelemektir. Sonuç olarak, sosyal yardımların istihdam sorununun 

çözümünde önemli bir alternatif olan; bireylerin girişimcilik faaliyetlerine yönlendirilmesinde etkili olduğu 

görüşüne ulaşılmıştır. Çalışma literatür araştırmasına dayanmaktadır. Bu bağlamda ilk olarak Türkiye’de sosyal 

yardım uygulamaları, ikinci olarak girişimcilik faaliyetleri, üçüncü olarak sosyal yardım uygulamalarının 

girişimcilik faaliyetlerine yönlendirmede etkisi ve son olarak örnek projeler çalışmayı oluşturmaktadır.    
 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, sosyal yardımlar, devlet politikaları 
 

JEL Sınıflandırması: L26, M38 

 

The Impact of Social Benefits towards Entrepreneurial Activities 

 
Abstract 
A number of supportive efforts are needed to ensure the well-being of the people living in a country and to realize 

their social and cultural development. The social state is trying to apply these efforts through social policies. The 

purpose of the study of social assistance provided by the government in Turkey is particularly examine the effect 

of solving the employment problem. As a result, social assistance is an important alternative to the employment 

problem; has been found to be effective in directing individuals to entrepreneurial activities. The study is based on 

literature research. In this context, first as social welfare applications in Turkey, as  a second part entrepreneurial 

activities, constitutes the third as the impact of social assistance to entrepreneurial activity in directing the 

implementation and operation of recent projects as examples.   
 

Keywords: Entrepreneurship, social benefits, state policies 
 

JEL Classification: L26, M38 

 

 

 

1. Giriş 

Türkiye’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarını, sosyal yardım ve desteğe ihtiyacı olan 

bireylere ulaştırmayı ve kaynakları etkin olarak kullanımının sağlanmasını amaç edinmiştir. 

Ancak Fon destek verdiği projeler ile yoksul ve yardıma muhtaç bireylerin kendi ayakları 

üzerinde durabilmelerini mümkün kılmaktadır. Dolayısı ile bireyler, fondan alabilecekleri bir 

seferlik ya da az miktarlardaki yardımlara ihtiyaç duymayacaklardır. Fon tarafından sağlanan 

destek ile girişimciliğe yönelik hayallerini gerçekleştirme şansına sahip olabilmektedirler. 

Çalışmada amaçlanan, Türkiye’de yaşayan, bir iş fikri olan ancak hayata geçirmek için 

sermayesi ve desteği olmayan bireylerin sosyal yardımlar sayesinde hedeflerine ulaşabilmeleri 

konusunda farkındalık oluşturabilmektir.   
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2. Literatür Taraması 

Polat 2011 yılında yaptığı “Yoksulluk, sosyal yardım kavramı, sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma vakıfları” başlıklı çalışmasında konu ile ilgili kavramlar hakkında bilgi vermiştir. 

Qasemi ve Kiani 2011 yılında “Yoksulluğu azaltmak için dağıtım odaklı politikaların sonuçları: 

İran deneyiminden çıkarılan dersler” isimli çalışmalarında İran’da yoksullukla mücadele 

programları, İran İslam Cumhuriyeti’nde Makro Ekonomi Politikası hakkında bilgi vererek, 

yoksullukla mücadelede yapılması gerekenler üzerine tartışmışlardır.  

Akyol 2011 yılı “Osmanlı Devleti’nde yoksulluğu azaltma stratejileri ve bu stratejilerin 

sürekliliği ve değişimi” başlıklı çalışmada,  Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki hayırseverlik 

faaliyetlerinin tarihini inceleyerek, bugüne kadar gerçekleşen gelişimleri ortaya koymuştur. 

Çalışmada Osmanlı dönemindeki vakıf faaliyetleri değerlendirilerek, Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakıfları aracılığıyla devam eden fonksiyonları açıklanmıştır.  

Duran 2011  yılında “Yoksullukla mücadelede sosyal girişimciliğin önemi ve sivil toplum 

kuruluşlarının (STK) katkıları” isimli çalışmasında, sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde 

sosyal girişimcilik faaliyetlerinin yoksullukla başa çıkma üzerine etkisi incelenmiştir. 
 

3. Türkiye’de Sosyal Yardım Uygulamaları 

Sosyal yardım; bireylerin kendi ellerinde olmayan sebeplerle mahalli ölçüler dahilinde asgari 

düzeyde bile geçinme imkânı bulamayan bireyleri, muhtaçlık araştırmalarına dayalı olarak en 

kısa zamanda kendi kendilerine yeterli duruma getirme hedefini taşıyan karşılıksız mahiyetteki 

parasal ve sosyal destek sağlamak için yapılan kamusal faaliyetler bütünü olarak 

tanımlanmaktadır (Polat, 2011:304).  Bu tanım, bireyin almış olduğu sosyal yardım sayesinde 

kendisini, kendi kendine yeterli bir noktaya taşıyabilmesini nihai bir hedef olarak 

göstermektedir. Nihai amacı bu şekilde tanımlanan sosyal yardım kavramı ile ilişkili olarak 

“bireye yardım”, “bireyi kendi hayatının mimarı yapma”, “bireyi kendi kendine yeterli duruma 

getirme” gayretlerinde profesyonel bir bakış ve bilimsel bir duruşu gereklilik ve zorunluluk 

olarak ortaya çıkarmaktadır(Çengelci, 1993: 10). 

Bu hususta, Türkiye’de sosyal yardım başlığı taşıyan çeşitli kanun ve kurumsal yapılardan söz 

etmek mümkündür. Türkiye’de 1986 yılında yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile sosyal yardım hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi, 

kaynakların sosyal yardım ve desteğe ihtiyacı olan bireylere ulaştırılması ve en etkin biçimde 

kullanımı hedeflenmiştir. Bu kapsamda Türkiye’de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Fonu kapsamındaki uygulamalarda karar organı “Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu” ve uygulama organı ise “Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Genel Müdürlüğü” olmaktadır (Eğitim Kitabı, 2007:5). 

Fon Kurulu, Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıkları müsteşarları ile 

Sosyal Yardımlar Genel Müdürü ve Vakıflar Genel Müdüründen oluşmakta ve Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanının başkanlığında toplanmaktadır. Fon Kurulu ayda bir kez olağan olarak 

toplanmakta ancak Bakanın talebi üzerine her zaman olağanüstü olarak da toplanabilmektedir. 

Kurulun sekretarya hizmetleri Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. 

Kurul tarafından alınan kararlar, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından ülke 

genelindeki bütün il ve ilçelerdeki 1000 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 

uygulanmaktadır. Fonun gelirleri; kanun ve kararnamelerle kurulmuş olan ya da kurulacak olan 

fonlardan Bakanlar Kurulu kararıyla %10'a kadar aktarılacak miktarlar, gelir ve kurumlar 

vergisi tahsilat toplamının %2,8'i, trafik para cezalarının %50'si, RTÜK gelirlerinin %15'i, 

bütçeye konulacak ödenekler, her nevi bağış ve yardımlar ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. 

Fonun görevleri (SYGM, 2018); 

 Fonda toplanan kaynakların, Bakanlıkça ve il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma 

vakıfları tarafından yürütülecek sosyal yardım proje ve programları ile yatırım 

programları dahilinde dağıtım önceliklerini belirleyerek, dağıtımına karar vermek, 



5th SCF International Conference on “Economic and Social            Podgorica/Montenegro 

Impacts of Globalization and Future of European Union”           5th-7th September 2018 

253 

 

 İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalıştırılacak personelin 

nitelikleri ile özlük hakları ve diğer konularla ilgili belirlenecek kriterleri görüşmek ve 

karara bağlamak, 

 İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile diğer kurum ve kuruluşlardan 

gelen sosyal yardım amaçlı talep ve teklifleri değerlendirmek, 

 Toplumda dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirmek ve desteklemek üzere bilimsel, 

sosyal ve kültürel programlar ve projeler önermek, hazırlanan projelere destek 

sağlamaktır. 
 

4. Girişimcilik Faaliyetleri 

Girişimcilik, orta çağdan itibaren günümüze kadar birçok araştırmacının tanımlamaya çalıştığı 

bir kavramdır. Girişimciliğin, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile beraber daha fazla 

önem kazandığı görülmektedir (Çonkar ve İlter, 2005:194). Günümüzde girişimcilik en etkili 

ve önemli sosyal ve ekonomik güç haline gelmiştir. Girişimci faaliyetlere olan ilginin artması, 

yeni bir iş ve teknolojik gelişme akımının biçimlendirdiği dünyadaki dönüşümü yansıtmaktadır. 

Dünyada yaşanan bu dönüşümün doğru olarak algılanması, girişim sürecinin iyi bir biçimde 

anlaşılarak, girişimciliğin teori ve pratiğinin etkin uygulanmasına bağlı olduğu 

düşünülmektedir (Kapu vd, 2012:28-29).  

Girişimcilik bir bilim ya da sanat değil, bir uygulamadır. Ancak tüm uygulamalarda olduğu 

gibi, girişimcilikte de; bilgi, amaca ulaştıran bir vasıta olarak görülmektedir (Drucker, 2017:8). 

Girişimcilik kavramı dar anlamda ekonomi okulunun öne sürdüğü bir yaklaşımdır. Bu 

yaklaşıma göre girişim, girişimcilerin işletmeler kurarak, yeni meslekler geliştirerek, refah 

yaratarak ekonomiye katkıda bulunduğu varsayılır. Geniş anlamda girişimcilik kavramı; 

girişimciliği bir davranış türü olarak görmektedir. Bu yaklaşımda girişimci, değişime karşı 

olumlu, esnek ve uyum sağlayabilen ve değişimi bir fırsat olarak değerlendiren kişi olarak 

görülmektedir. Girişimcinin değişime bakış açısı; güvensizlik, risk ve belirsizlikle 

karşılaştığında kendisine güvenmesinden kaynaklanmaktadır. Girişimci, faaliyette bulunduğu 

ortamda, yaratıcı fikirleri hayata geçiren ve geliştiren bir yeteneğe sahiptir. Girişimci, 

sorumluluk almaya hazır, aktif, güvenilir, bağımsız ve etkin bir iletişimcidir(Kapu vd, 2012:30-

45).   

Genel bir ifade ile girişimci, önemli fırsatları değerlendiren, bu fırsatlardan faydalanabilmek 

için gerekli kaynakları bir araya getirerek, kâr ve büyüme elde etmek amacıyla risk ve 

belirsizliği göze alarak yeni bir iş kuran kişi olarak tanımlanmaktadır. İşletme sahibi olmak 

girişimcilere kendileri için önemli olan her hedefi başarma bağımsızlığı ve fırsatı sunmaktadır 

Girişimcilik, piyasadaki ihtiyaç ve fırsatlara yaratıcılık ve yeniliğin uygulanarak, disiplinli ve 

sistemli bir çaba gerektirmektedir. Girişimcilikte, tüketici ihtiyaçlarını karşılama ve onların 

sorunlarını çözme hizmetleri ya da ürünlerini geliştirmek için kullanılacak yeni fikir ve bakış 

açılarına yönelik stratejiler belirlenmelidir. Girişimcilik faaliyetleri, girişimcilerin yeni 

fikirlerini uygulamak için cesaretli olmalarını, başarısız oldukları alanlardan çekilebilmek için 

yeterince esnek olmalarını ve aynı zamanda başarısızlıkla sonuçlanan çabalarının gözlemlerine 

dayanarak başarıya nasıl ulaşabileceklerini anlamak için zeki olmalarını gerektirmektedir.  

(Scarborough,2014:4-42). Verilen tanımlamalar ışığında; girişimcilik faaliyetleri bir yandan 

girişimcinin kendi hedeflerine ulaşması için fırsat sunmakta, diğer yandan tüketicilerin istek ve 

ihtiyaçlarını gidererek, ülke ekonomisine katkı sağladığını söylemek mümkündür.   

   

5. Girişimcilik Faaliyetlerinde Sosyal Yardımların Etkisi 

Girişimcilik faaliyetleri; Türkiye’nin tarihsel, kültürel yapısında oldukça güçlü olmasına 

rağmen, 1807 sonrasından itibaren Tanzimat Türkiye’sinde gözle görülür bir biçimde bu 

konuda bir gerilemeden söz edilebilir. Ancak, tarihsel-toplumsal özgün Türk girişimcilik 

algısına göre girişimcilik; toplumda sosyal refahın adaletli bir biçimde oluşturulmasında, birey-

toplum bütünlüğü dâhilinde dengeli bir toplumun yapılandırılmasında, ayrıca “inanç, iman, 
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değer” temasının reel ekonomiye yön vermesinde en etkili toplumsal gelişme vasıtalarından 

birisi olmaktadır. Bu bağlamda girişimcilik ve girişimci birey, her dönemde ve çağ 

platformunda kendi önemini, özgünlüğüne bağlı kalarak devamlılığını sağlamaktadır 

(Şimşek,2013:13).   

Diğer bir ifade ile girişimcilik, yaşanılan çevrede oluşan fırsatları görerek projeler oluşturma, 

bu projeleri faaliyete geçirerek zenginlik üretme ve bireyin yaşamını iyileştirme yeteneğine 

sahip olmaktır. Girişimci açısından girişim süreci ise bireysel bağımsızlık, tatmin gibi 

psikolojik, para, sermaye gibi ekonomik bir ödül, statü, itibar, güç gibi sosyolojik edinimler 

sağlayan, stresli ve özel çaba gerektiren değer yaratma sürecidir. Günümüzde tüm dünyada 

girişimcilik faaliyetleri toplum tarafından kabul görmekte ve teşvik edilmektedir (İlter, 2010:5). 

Türkiye’de, sosyal bir hukuk devleti olması özelliği ile; gelir dağılımındaki dengesizliklerin 

giderilmesi, ihtiyaç sahibi bireylerin desteklenmesi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi 

ve sosyal barışın korunması için Anayasa’sında belirtilen sosyal politikalar ilkesi gereği, 3294 

sayılı Yasa ile 1986 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, kurulmuştur. 

Fon, 2004 yılında Başbakanlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 

(SYDGM) olarak teşkilatlandırılmış, böylece Fon idaresi bu tarihte kurumsal ve uzmanlığa 

dayalı bir yapıya kavuşmuştur. Sonrasında Fon 2011yılında 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlanarak Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü adını almıştır 

(ASPB, 2013:104). 

Türkiye’de 1986 yılında yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında “geçici olarak yapılacak küçük bir yardım desteği 

ya da eğitim ve öğrenim fırsatı sağlanması durumunda topluma yararlı duruma gelebilecek, 

üretken pozisyona geçebilecek bireylere” proje destekleri sunulmaktadır. Bu sayede bireylerin 

asgari yaşam standartlarının oluşmasına yönelik sosyal yardımlar verilmekte ve bu desteğin 

yanı sıra, sürdürülebilir gelir elde etmelerine de aracı olunmaktadır (Eğitim Kitabı, 2007: 35-

36). 
 

6. Örnek Projeler 

Muhtaç vatandaşların kendi işyerlerinde kendi paralarını kazanmaları amacıyla, 3294 sayılı 

Kanun kapsamında çeşitli “Gelir Getirici İş Kurma Projeleri” uygulanmıştır. Keçiören 

Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca (SYDV) ve Keçiören 

Belediyesi’nin katkılarıyla “Halk Ekmek Büfeleri Projesi” örneklerden birisini 

oluşturmaktadır.  Bu proje kapsamında, vakıf müracaatçıları arsından seçilen 50 kişiye 50 adet 

Halk Ekmek Perakende Satış Büfesi tahsis edilmiştir. Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfının gelir getirici küçük ölçekli proje desteği ile; sosyo-ekonomik sıkıntı içinde 

olan bireyler iş sahibi yapılmıştır. Vakıfa yardım için müracaat eden bireyler arasından, 

ekonomik durumu en zayıf olandan başlanılarak seçilen 50 kişiye, geçici veya bir kerelik 

yardım almaları yerine, kalıcı bir kazanç kapısı sağlanmıştır. Bu sayede bireyler kendi 

işyerlerinde kendi paralarını kazanmaya başlamışlardır (Dayanışma, 2009: 20). 

Bir diğer örnek uygulama merkezi Bursa’nın Osmangazi ilçesinin Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı’dır. Vakıfın çok sayıda gelir getirici projesi mevcuttur.  Vakfın gelir getirici 

proje örnekleri bir çok faaliyet alanı içermektedir. Bebek ve çocuk giyimi, şemsiye imalatı, 

kuaför, konfeksiyon atölyesi, kokoreç dükkanı, bay bayan terzisi bu faaliyet alanlarının  bir 

kısmını oluşturmaktadır. Bu uygulama alanlarından en dikkat çekeni; Gökkuşağı Travesti ve 

Gayleri Koruma Derneği Başkanı tarafından vakfın desteği ile kurulan “Özgün tasarımlı takı 

mağazası” dır. Kapısında “Bu iş yeri Başbakanlık tarafından desteklenmektedir” yazılı olan 

işyerinde fuhuş dışında başka iş olanağı bulamayan travestiler istihdam edilmektedir 

(Dayanışma, 2011B: 62). 

Ordu Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanan gelir getirici 

projeler kapsamında desteklenen “Islak Mendil Üretim-Paketleme Projesi” sayesinde 2010 
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yılında kendi işlerine sahip olan iki kişi, ürettikleri malları İran ve Gürcistan’a ihraç ediyor. 

Genel olarak ıslak mendil üretimi yapan ve ıslak mendillerin paketlenmesi ve pazarlanmasının 

yanında çatal bıçak kılıfı, amerikan servis, stick şeker ve tuz paketleme işlerini de yürüten 

girişimciler Türkiye’de başlıca Ordu, Giresun, Samsun, Sivas, Tokat, Çorum, Antalya, 

Kuşadası ve Marmaris’e ürünlerinin satışını gerçekleştirmektedirler. Proje desteği ile iki 

girişimci ile birlikte üç kişiye daha istihdam sağlanmıştır (Dayanışma, 2011A: 59). 
 

7. Kısıtlar 

Çalışma literatüre dayanmaktadır. Konu ile ilgili yapılacak çalışmalarda sahaya inilerek vakıf 

tarafından kurulan girişimlerin sahibi olan girişimcilerle yüz yüze görüşmeler yapılabilir. 

Kadın, erkek, engelli ve genç girişimcilerle ayrı ayrı ya da karşılaştırmalı çalışmalar yapılabilir.  
 

8. Sonuç 

Türkiye’de devlet tarafından sağlanan sosyal yardımların toplumda fırsat eşitliği yaratarak, hem 

bu sosyal yardımdan yararlanan bireyin sosyal refahını artırmada, hem de tüm toplumun huzur 

ve refahının artışında önemli katkısı bulunmaktadır. Türkiye’de sosyal devlet anlayışı 

çerçevesinde kurulan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu”, kapsamındaki 

uygulamalar bu konudaki açığın kapatılmasında oldukça etkilidir. Fon, geçici olarak yapılacak 

küçük bir yardım desteği ya da eğitim ve öğrenim fırsatı sağlanması durumunda topluma yararlı 

duruma gelebilecek, üretken pozisyona geçebilecek bireylere proje destekleri sunmaktadır. Bu 

sayede bireylerin asgari yaşam standartlarının oluşmasına yönelik sosyal yardımlar verilmekte 

ve bu desteğin yanı sıra, sürdürülebilir gelir elde etmelerine de aracı olunmaktadır. Konu ile 

ilgili yapılan literatür araştırmalarında devlet tarafından sağlanan sosyal yardımların 

girişimciliğe aktarılması konusunda akademik çalışmaların neredeyse çok az olduğu 

belirlenmiştir.  

Girişimcilik faaliyetleri Türkiye’nin tarihsel geçmişinde önemli bir altyapıya sahiptir. Girişimci 

kişiler, her dönemde yaşanabilecek sosyal, ekonomik, teknolojik ve her anlamdaki değişim 

rüzgârında yönlerini bulabilirler. Çağın değişen ve gelişen koşullarına uyum sağlayabilecek iş 

alanlarını tespit eder bu alanlardaki boşlukları doldurabilirler. Çoğu zaman bu girişimci fikirleri 

olan bireyler piyasada aktif olarak faaliyet göstermek için yeterli finansmana sahip 

olmayabilirler. Tam bu sırada  “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu” tarafından 

verilen finansman desteği ile iş fikirlerini aktif hale geçirme şansını elde edebilirler.  

Fon tarafından sağlanan az miktarda maddi destek bu girişimci bireylere “balık vermek değil 

balık tutmayı öğretmek” olarak bilinen ve toplumda kabul görmüş bir yaklaşımın önemini 

vurgulamaktadır. Girişimci birey faaliyetleri sonrası bir yandan kendi ayakları üzerinde durarak 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek, diğer yandan tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını giderecek ve 

ayrıca ülke kalkınmasına destek olacaktır. 
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The Importance of Cash Conversion Cycle on Firm Profitability: 

A Study of Tourism Corporations Trading on BIST 

 
Seda Süer1  

 
Abstract 

Profitability is one of the most important objectives of financial management because one goal of financial 

management is to maximize the owner’s wealth and profitability is very important determinants of 

performance. This study investigated the effect of firm size, debt and cash conversion cycle on the profitability 

(ROA). Cash conversion cycle (CCC) is an important metric that expresses the length of time how profitable the 

firm is and how efficiently managing its working capital. The key indicator of tourism companies profitability is 

return on assets (ROA), defined as net income divided by total assets (TA). Profitability is dependent variable 

while firm size, debt and cash conversion cycle are independent variables. The secondary data for the analysis is 

retrieved from Borsa İstanbul Stcok Exchange (BIST) of seven listed companies selected from BIST Tourism 

index (XTRZM) for ten year period from 2008 to 2017. On the purpose of analysing the impact of cash conversion 

cycle, firm size and debt on profitability, correlations and regression analysis are applied. The findings reveal that 

there is a significant inverse relationship between cash conversion cycle and firm profitability. The shorter the 

cash conversion cycle in days will enhance the firm profitability, thus it highlights the importance of cash 

requirements to ensure an improvement on firm profitability. The other finding is that there is a significant inverse 

relationship between firm debt and firm profitability. This result suggest that the lower the debt ratio enables the 

firm to allocate its resources to maximize the firm value and its profitability. Lastly, there is a positive relationship 

between firm size and firm profitability, confirms that the sales revenue highlights the importance on firm 

profitability.  
 

Keywords: Tourism sector, cash conversion cycle, profitability 
 

JEL Classification: L83, G39, G30 

 

 

1. Introduction 

In the last two decades there has been an increased interest in working capital management.  

Working capital management (WCM) is concerned with short-term finance of the business 

which is a closely related with firm profitability. Working capital is the capital required in the 

short term to run the business. Efficient working capital management leads to improve the 

operating performance of the business and it enhances the firm profitability. Working capital 

includes the cash that is needed to run the firm on a day-to-day basis. It does not include excess 

cash, which is not required to run the business and can be invested at a market rate. The level 

of working capital reflects the length of time between when cash goes out of a firm at the 

beginning of the production process and when it comes back in (Berk et al. 2012). 

There are some metrics to manage working capital such as operating cycle, cash cycle and cash 

conversion cycle. Operating cycle is defined as the average length of time between when a firm 

originally receives its inventory and when it receives the cash back from selling its product. A 

firm’s cash cycle is the length of time between when the firm pays cash to purchase its initial 
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inventory and when it receives cash from the sale of the out-put produced from that inventory. 

The cash cycle is the average time between when a firm pays for its inventory and when it 

receives cash from the sale of its product. If the firm pays cash for its inventory, this period is 

identical to the firm’s operating cycle. However, most firms buy their inventory on credit, which 

reduces the amount of time between the cash investment and the receipt of cash from that 

investment. Cash conversion cycle (CCC) is a measure of the cash cycle calculated as the sum 

of a firm’s inventory days and accounts receivable days, less its accounts payable days. (Berk 

et al. 2012). 

Even though the cash conversion cycle is an important metric on its own, a financial manager 

needs to keep an eye on each of its components, because they all contain valuable information 

about how efficiently the firm is managing its working capital. Higher accounts receivable days 

may signal that the firm is having trouble collecting from its customers, and low accounts 

payable days might suggest it is not taking full advantage of opportunities to delay payment to 

suppliers. Finally, high inventory days would focus a manager on why the firm needs to have 

its inventory on hand so long before it sells the product. 

 

Figure 1: The cash and operating cycle for a firm 
Source: Berk, J., DeMarzo, P. and Harford, J. (2012). Fundamentals of Corporate Finance, 2th Edition, Boston, 

Prentice Hall:567.  

 

It has been claimed by many researchers that debt ratio is one of the most important factor 

among the other factors that can affect the firm profitability. It has been observed that most of 

the times managers of the company use some extent of debt and some extent of equity to finance 

their assets. Mostly firms take money from lenders in order to increase sales volume which 

leads to higher earnings, such money which company have taken from the  lender show the debt 

owed by the firm. Generally debt ratio is measured by the ratio of total debts which company 

owe and total assets which a company own. This ratio tells the extent to which company has 

used borrowed money in order to finance its total assets. If firm borrowed more money from 

creditors than firm has to pay more amount of cost of debt to the creditors by whom charged 
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interest rate resulting to the less net income for the firm that means lower profitability (Titman 

and Wessels, 1998; Rajan and Zingales, 1995).  

The measurement of firm size plays a crucial role in applied microeconomics and industrial 

organization. Firm size has figured prominently in numerous studies of economies of scale in 

production, advertising, capital market, and cash balances, and in studies of concentration, 

diversification, profitability, regulation, technological change, and research and development. 

Many emprical studies often found that firm size emerged as a robust empirical variable (Shalit 

and Sankar, 1977). All these studies have based their findings on different alternative measures 

of firm size. One of the metrics of firm size is the annual sales revenue that are an annual flow 

depending upon output produced and sold in the market. Therefore, in this study, natural 

logarithm of net sales (Ln NS) has been employed as a proxy of firm’s size (Hall and Weiss, 

1967; Marcus, 1969). 
 

2. Literature Review 

There is an affluent literature of previous studies about the impact of cash conversion cycle on 

firm profitability have often been industry specific. Many of these studies have been conducted 

in the USA. Jose et al. (1996) used a sample of 2,718 US manufacturing companies over the 

1974-1993 period, and found that a shorter cash conversion cycle leads to higher profitability. 

As a result, firms with shorter cash conversion cycle tend to be more profitable because they 

tend to minimize the cost of holding inefficient working capital. Moreover, based on a sample 

comprising 58,985 US companies operating in seven industries over the 1975-1994 period, Shin 

and Soenen (1998) analysed the relationship between efficiency of working capital 

management and profitability, finding a strong negative relationship between cash conversion 

cycle and profitability. Yazdanfar and Öhman (2014) investigate the impact of cash conversion 

cycle on profitability in Swedish small and medium-sized enterprises (SMEs) over the 2008-

2011period using a seemingly unrelated regression (SUR) model to analyze cross-sectional 

panel data covering 13,797 SMEs operating in four industries (namely Metal, Restaurant, Retail 

and Wholesale sectors) and found that cash conversion cycle significantly affects profitability. 

The findings also reveal that firm size and age also significantly affects firm profitability. 

Several studies have examined the issue in small European countries. These studies also found 

highly significant negative relationship between cash conversion cycle and firm profitability 

include Lazaridis and Tryfonidis (2006) in Greece, Garcia-Teruel and Martinez-Solano (2007) 

in Spain. 

Sheel (1994) in his study also supported the negative relationship between debt to assets ratio 

and firms past profitability. He used cross sectional regression analysis to study the leverage 

behavior of 32 firms in two industry groups, hotel industry and manufacturing sector was 

examined. Yoon & Jang (2005) studied the relationship between profitability, financial leverage 

and size of the firm in restaurant industry. He took study period from 1998 to 2003 by using 

ordinary least square method. The aim of  this study was to analyze the association between 

restaurants firm’s debt and profitability. The findings reveal that  restaurant firms using a lower 

level of debt have higher profitability. Habib et.al (2016) also investigated the impact of debt 

on profitability of companies from the non-financial sector of Pakistan; using panel data of 10 

years, ranging between 2003-2012. Different sets of variables have been used to investigate the 

relationship between debt and profitability of firms with empirical evidence. Return on assets 
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is used as the profitability measure and is the dependent variable. The findings indicate a 

significant but negative relationship between short term debt, long term debt, total debt, and 

return on assets.  

The majority of the studies measuring the affect of firm size on profitability have found results 

with positive direction between firm size and profitability. Among the pioneering studies 

conducted in this field is attributed to Hall and Weiss (1967), have found a positive relation 

between firm size and profitability in the study they carried on over Fortune 500 firms. Amato  

and  Wilder  (1985)  examined  firm size and profitability relationship  in  linear  as  well  as  

quadratic  form  on  a  sample of a US manufacturing firms. Majumdar  (1997)  investigated 

the impact that firm size has on profitability and productivity of firms, using a sample of 1,020 

Indian firms. Jonsson (2007) studied the firm size and profitability relationship  using a  sample 

of  250  Icelandic firms.  It was reported that firm size has negative but no statistically significant 

effect  on  profitability.  Lee (2009)  examined the role that  firm size  plays in profitability,  

employing fixed  effect  dynamic  panel  data model and performed analysis on a sample of 

more then 7000  US  publicly-held  firms.  The results presented  that firm size  absolutely plays 

an important role in  explaining profitability.  
 

3. The Data and Sample 

The study takes a quantitative approach that employ the secondary data collected through 

annual financial statements of the selected tourism companies covering the period from 2008 

to 2017.  The annual financial statements are obtained from Borsa İstanbul Stock Exchange 

(BIST). The total number of rims listed on BIST Tourism index (XTRZM), as the period of the 

study is seven tourism companies under hotels and travels sector that constitutes the sample 

frame of the study. Ticker symbols and the names of the seven corporations traded on BIST 

Tourism index are given in the table. 
 

Tablo 1: BIST Tourism Index (XTRZM) 

Ticker Symbol Company Name 

AVTUR Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi  

(Eurasia Oil and Touristic Facilities Investments Corporation) 

TEKTU Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi 

(Tek-Art Construction, Trade, Tourism, Industry and Investments Corporation) 

UTPYA Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi 

(Utopya Tourism Construction Business Trade Corporation) 

MAALT Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi 

(Marmaris Altınyunus Turistic Facilities Corporation) 

MARTI Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi 

(Martı Hotel Enterprises Corporation) 

ULAS Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. 

(Ulaslar Tourism Investment And Durable Consumer Goods Trade Marketing 

Corporation) 

METUR Metemtur Otelcilik ve  Turizm  İşletmeleri  Anonim Şirketi 

(Metemtur Hospitality and Tourism Enterprises Corporation) 

Source: https://www.kap.org.tr/tr/Endeksler 
 

The data set in this study was obtained from annual financial statements of tourism corporations 

listed on Borsa İstanbul Stock Exchange (BIST) Tourism index. It includes yearly data of net 

sales, cost of goods sold, accounts receivables, accounts payable and inventory. These data are 
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used to calculate the inventory days, accounts receivable days, accounts payable days and cash 

conversion cycle. Moreover current assets and current liabilities are also obtained to calculate 

net working capital of each corporation. The purpose of this article is to set industry benchmarks 

for cash conversion cycle of tourism companies and to examine the importance of cash 

conversion cycle in managing working capital.   

The cash conversion cycle (CCC) is simply calculated as (Inventory Days + Accounts 

Receivable Days - Accounts Payable Days). The inventory conversion period is the length of 

time on average needed for converting raw materials into finished goods and selling these 

goods. It is calculated as ((Inventory/ Cost of Goods Sold) x 365). The accounts receivable 

period measures the average number of days from the sale of goods to collection of resulting 

receivables. It is calculated as ((Accounts Receivable/Net Sales) x 365). The accounts payable 

period is the average length of time needed to purchase goods and pay for them. It is computed 

as ((Accounts Payable/Cost of Goods Sold) x 365). (Nonbaness et al., 2011:152). 
 

4.  Methodology and Research Model 

Regression analysis is the main method used to identify the combination of variables with the 

best estimation of the influences of the independent variables on the dependent variable. On the 

basis of the review of the literature; following relationships have been predicted to be tested 

statistically to conclude the results of the study. The regression model of the study with one 

dependent variable and three independent variables is given below: 
 

ROAit = α + β1Sizeit + β2Debtit + β3CCCit + eit 
 

The dependent variable which is return on assets in most previous studies (e.g.Jose et al., 1996; 

Wang, 2002) is defined as firm’s profitability. It refers to a relationship between net income 

and total assets. The rise in the ratio refers to an effectiveness of the employment of assets by 

the company (Robinson et al., 2015). 

In agreement with Garcia-Teruel and Martinez-Solano (2007), this study employs the natural 

logarithm of net sales as a proxy for firm size. According to previous studies, firm size 

influences return on assets and these studies have suggested a positive relationship between 

firm size and return on assets (e.g. Yazdanfar and Öhman, 2013:445, Panigrahi, 2013:1487). 

Therefore the following hypothesis is formulated: 
 

H1 : Firm size has a significant positive association with return on assets. 
  

In line with several studies (Krishnan and Moyer, 1997; Habib et.al, 2016) a negative 

relationship between debt and return on assets. Financial risk measures the percentage of total 

debts used in the capital structure. The higher the percentage of this ratio there will be a greater 

financial risk. Therefore the following hypothesis is formulated: 
 

H2 : Financial risk has a significant inverse association with return on assets. 
 

The independent variable cash conversion cycle is a proxy for the net time interval between a 

firm’s cash expenditures for purchases and its final recovery of cash receipts in terms of days 

(Yazdanfar and Öhman, 2013:445). Previous findings provide evidence to support the existence 

of a negative relationship between cash conversion cycle and return on assets (e.g.Panigrahi, 

2013:1487). Therefore the following hypothesis is formulated: 



5th SCF International Conference on “Economic and Social            Podgorica/Montenegro 

Impacts of Globalization and Future of European Union”            5th-7th September 2018 

 

262 
 

H3 : Cash conversion cycle has a significant inverse association with return on assets. 
 

4. Empirical Results 

The descriptive analysis shown in Table 2 below depicts that the mean value of the dependent 

variable return on asset is around 1 percent with standard deviation of 0.12. The mean value of 

the independent variable size of the company is around 14 with standard deviation of 5.18. The 

mean value of the independent variable debt is 45 percent with standard deviation of 0.03. The 

mean value of the independent variable cash conversion cycle of all the companies together is 

around 375 days which is positive with a high standard deviation of 1,414. This means either 

the companies pay their suppliers before it receives payment from the debtors or they have a 

need to hold excessive inventory and still hold onto their money for a longer period of time. It 

should be noted that a positive cash conversion cycle can be interpreted as the opportunity costs 

associated with investing in inventories and accounts receivable. Excess funds invested in these 

accounts could be instead be used to pay down debt or returned to shareholders in the form of 

a dividend. 
 

Table 2: Descriptive Statistics 

Variables Observations 

(N) 

Minimum Maximum Mean  S.D. 

Return on Assets (ROA) 70 .27 .45 .01 .12 

Size of the Company 

(SIZE) 70 

.00 19.98 14.80 5.17 

Total Debt to Total Assets 

(DEBT) 70 

-.27 .45 .03 .15 

Cash Conversion Cycle 

(CCC) 70 

-396.58 9824.00 375.91 1414.29 

 

Table 3 presents the Pearson’s correlations between all variables included in the regression 

model. The coefficients are statistically significant at the 0.05 significance level. The 

correlations reveal several important findings. First, the significant and positive relationship 

between firm size and profitability indicates that the size of the firm is an indicator for 

profitability. Second, the significant and negative relationship between debt and profitability 

can be interpreted as the lower the debt and the higher the profitability. Third, the significant 

and negative relationship between CCC and profitability indicates that the shorter the cycle, the 

higher the profitability.  
 

Table 3: Correlation Analysis 

 ROA SIZE DEBT CCC 

ROA 1.0000    

SIZE 0.0192* 1.0000   

DEBT -.7962* .0675* 1.0000  

CCC -.2915* -.02167* -.3012* 1.0000 

N 

(Observations) 

70 70 70 70 
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Table 4 presents the results obtained from regression model. The regression model focuses on 

the effects of firm size, debt and CCC on profitability. The findings are consistent with the first 

hypothesis, the coefficient of firm size is positive and significant (β= -0.212; p=0.000) at the 5 

percent level, implying that the variable is positively related with the firms profitability. This 

also can be interpreted as the greater the size of the firm, more profitable will be the firm.  In 

the line with the second hypothesis the coefficient of the debt variable is negative and 

significant at the 5 percent level, implying that the debt negatively affects profitability 

(β=0.619; p=0.000). This finding can be interpreted as the debt level rises the firm’s profitability 

will actually increases. In agreement with the third hypothesis the coefficient of the CCC 

variable is negative and significant at the 5 percent level, implying that the CCC negatively 

affects profitability (β= -0.713; p=0.000). In other words, the shorter the CCC, the higher will 

be the profitability. R square value of the regression model is 0.801 that the independent 

variables which are size, debt and CCC asserts the fact of profitability with 80 percent.   
 

Table 4: Regression Results 

  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  

Model  B Std. 

Error 

Beta t Sig. 

ROA a 

 

(Constant) .004 .026 
 

.159 .000 

 SIZE .212 .002 .073 .990 .000 

 DEBT -.619 .061 -.083 -.109 .000 

 CCC -.713 .000 -.057 -.732 .000 

 a. Dependent Variable: ROA 

 

 

5. Discussion and Conclusion 

Cash conversion cycle plays an important role in creating firm profitability. The present 

empirical findings confirm that cash conversion cycle significantly influences profitability. This 

implies that firms with shorter cash conversion cycle are more profitable. In other words, as the 

average collection period (inventory turnover and average account receivable in days) 

decreases, lead to increasing firm profitability. Therefore, the inverse relationship between cash 

conversion cycle and profitability is that increased levels of inventory and accounts receivable 

increase working capital and increases costs of working capital maintenance. Maintaining 

working capital at a higher than level will result in financial resources tend to be provided by 

debt. The control variables debt and firm size are related to profitability. The findings of this 

study are consistent with those of Deloof (2003), Lazaridis and Tryfonidis (2006), Garcia-

Teruel and Martinez-Solano (2007), Mathuva (2010), and Ebben and Johnson (2011). This 

study also investigated the relationship between debt and profitability of the firms belongs to 

tourism sector companies of Turkey. It is hypothesized that there is a significant negative 

relationship exist between debt and firm profitability. The statistical test result show that there 

is a significant negative relationship exists between debt and the profitability of the firms in 

tourism  sector of Turkey. The results of this study are consistent with the results of previous 

studies conducted by Titman and Wessels (1988), Wald (1999), Sheel (1994), Yoon & Jang 
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(2005). Return on assets is used as a dependent variable for profitability while the natural 

logarithm of sales are used as a metric for firm size. The results of the study revealed that firm 

size has a  positive  effect  on  the  profitability  of  tourism  companies in Turkey. The findings 

are consistent with the previous studies of Jonsson (2007) and Lee (2009). 
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Girişimcilik Uygulamalarında Esnek İşletme ve Endüstri 4.0 

Uygulamaları 

 
Mahmut Tekin1  Mustafa Soba2  Berfu İlter3 

 
Özet 
Ekonomik yaşamda uzun süre varlıklarını koruyabilen girişimlerin en büyük özelliği, çevrelerine uyum 

gösterebilme esnekliğine sahip olmalarıdır. Özellikle sürekli değişen çevresel, ekonomik ve sosyal koşullar 

altında, girişimlerin varlıklarını koruyabilmelerinde en önemli etken esnek uygulamalara sahip olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Esneklik sihirli bir değnek gibi, girişimlerin konumunu güçlendiren, rekabet gücünü artıran, 

yenilik yaparak gelişmesini ve büyümesini destekleyen bir unsur olarak görülmektedir.  Diğer yandan Endüstri 

4.0 olarak adlandırılan 4. Endüstri Devrimi ile esnek işletme modeli etkileşiminin artıları ve eksilerini de bu 

koşullar altında değerlendirmek gerekmektedir.   

Çalışmanın amacı, girişimcilerin girişimlerinde önemli bir avantaj sağlayan esnek üretim modeli ile Endüstri 4.0 

uygulamalarının sonuçlarını değerlendirerek konu üzerinde farkındalık oluşturabilmektir. Çalışma literature 

dayanmaktadır. Sonuç olarak  günümüz girişimlerinin, esnek işletme uygulamaları kapsamında, girişimlerinde söz 

konusu olabilecek tüm endüstriyel gelişimlere ve değişen  tüm çevresel koşullara uyum sağlamada başarılı 

olabileceklerinin altını çizmek mümkündür.    
 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, esnek işletme, Endüstri 4.0 
 

JEL Sınıflandırması: L26, M31 

 

Flexible Enterprise and Industry 4.0 Interaction in 

Entrepreneurial Practices 

 
Abstract 
The most important feature of initiatives that can protect their assets for a long time in economic life is that they 

have the flexibility to adapt to their environment. Especially under ever-changing environmental, economic and 

social conditions, the most important factor in protecting entrepreneurial assets is due to their flexible application. 

Flexibility, like a magic wand, is viewed as an element that enhances the position of entrepreneurs, enhances 

competitive power, improves innovation and growth. On the other hand, it is necessary to evaluate the advantages 

and drawbacks of the interaction between the 4th Industrial Revolution and the flexible business model, which is 

called Industry 4.0, under these conditions. 

The aim of the work is to be able to create awareness on the subject by evaluating the results of the Industry 4.0 

applications with a flexible production model that provides a significant advantage for entrepreneurs' initiatives. 

It is based on the study literature. As a result, it is possible to underline that today's enterprises can be successful 

in adapting to all the industrial developments and all the changing environmental conditions that may be of interest 

in their initiative under flexible business practices.   
 

Keywords: Entrepreneurship, flexible business, Industry 4.0 

JEL Classification: L26, M31 
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1. Giriş 

Günümüzde ekonomi her geçen gün daha fazla bilgiye dayalı hale gelmektedir. Maddi 

kaynaklar ve emek, ekonomik gücün ana kaynağı olma özelliğini kaybetmektedir. Ekonomik 

güç artık bilgiyle donanımlı olan girişimcinin elinde toplanmaktadır. Yeni ekonomide doğal 

kaynaklara, hammaddelere, ucuz iş gücüne ya da büyük tesislere sahip olmak rekabetçi 

üstünlük sağlamakta yetersiz kalmaktadır (Marangoz, 2012:235). Günümüz koşullarında 

zenginlik, bilgiyi kullanmaktan ve kontrol etmekten geçmektedir. 1990’lardan sonra marka 

değeri en yüksek girişimlere bakıldığında çoğunluğunun bilgiye dayalı olduğu görülmektedir 

(Marangoz, 2014:3). Bu aşamaya gelinmesinde, tarih boyunca yaşanmış olan endüstri 

devrimlerinin etkili olduğunu söylemek mümkündür.  

Buhar gücüyle çalışan mekanik sistemlerin kullanımı ile başlayan endüstri devrimi, elektriğin 

icadı, elektronikleşme ve bilgi teknolojilerinin endüstriye uyarlanması ile günümüzdeki halini 

almıştır. Tarih boyunca sektörel gereksinimlerini hızlı, güvenilir ve yenilikçi bir anlayış ile 

karşılamaya çalışan endüstri, hızla gelişen teknoloji olanakları sayesinde şimdilerde 4.Sanayi 

Devrimi’ni yaşamaktadır. Endüstri 4.0 olarak da adlandırılan 4.Sanayi Devrimi’nde akıllı 

fabrikalarda, fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemler ile izleyerek, nesnelerin birbirleriyle ve 

insanlarla iletişime geçmesini ve bu sayede de merkezi olmayan kararların verilmesi 

hedeflenmektedir. Aslında endüstri 4.0’ın amacı insandan arındırılmış bir fabrika değil, daha 

çok bilgi teknolojileri kabiliyetlerinin kullanımıyla insan odaklı, bütün paydaşlara katma değeri 

yüksek organizasyonlar oluşturmaktır (Hakkımızda,2018).   

2. Girişimcilik 

Girişimci, yeni bir iş fikri ya da bir girişim planına sahip ve bu planını gerçekleştirdiğinde 

ortaya çıkabilecek risklerin ve giderlerin farkında olan kişidir. Ancak karşılığında alacağı 

maddi gelirin farkındalığı da girişimci enerjisinin en büyük etkenlerinden birisi olmaktadır. 

Girişimci tek bir bakış açısından öte, derin düşünerek, olayların farklı taraflarını da görebilir, 

bu bağlamda fikir üretme aşamasına geldiğinde karşılaştığı problemi farklı yönlerden 

gözlemleyebilir. Dolayısıyla girişimci, seçtiği hedef kitlede bulunan bütün düşünce tarzlarına 

uygun çözüm geliştirebilir (Ergen, 2014: 36).   

Girişimciliğin öneminin artması, iktisadi ve sosyal gelişme bakımından hayati önem 

taşımasından kaynaklanmaktadır. Her geçen gün artan girişimci faaliyetler, durgun ekonomileri 

harekete geçirmekte ve yeni iş alanlarının oluşturularak, istihdam sorunlarının çözümünde etkili 

olmaktadır. Girişimci faaliyetler ayrıca teknolojik gelişmenin ivmesini artıran itici bir güçtür 

(Aytaç ve İlhan, 2007:101 ).  

Bilişim alanındaki gelişmelere bağlı olarak, girişimciliğin gerçekleşme koşullarında da önemli 

değişimler, gelişmeler ve olumlu yenilikler gündeme gelmiştir. Eskinin girişimciliği için üç 

temel unsur; toprak, sermaye ve emeğin varlığı, girişimcinin cesaret ve becerisinden bağımsız 

üç temel faktör olarak görülmekteydi. Başka bir ifadeyle, eskinin risk alan, cesur ya da fırsatları 

yakalamayı bilen girişimcileri, tüm bu pozitif vasıflarına karşın toprak, sermaye ya da 

hükmedebilecekleri emek unsurlarına sahip değilse, sadece girişimcilik becerileri dikkate değer 

iş büyüklükleri yaratamıyordu. Ancak, bilgi çağının getirdiği gelişmelerle bugünün girişimcisi 

için koşullar çok daha olumludur. Günümüzde küçük ya da büyük iş girişimleri için belirtilen 

üç faktör de eskiye oranla önemini kaybetmiş, yerini; “iş fikri” ve “girişimcilik” unsurlarına 

bırakmıştır (Halıcı, 2008:2).  

Özetle girişimcilik faaliyetleri güçlü bir küresel ekonomi için gereklidir (Scarborough, 2014:2). 

Bu kapsamda erişilmesi gereken nokta; yenilik ve girişimciliğin sıradan, istikrarlı ve sürekli 

olduğu girişimci bir toplum oluşturmaktır. Yenilik girişimcilerin özel aracıdır; girişimciler bu 

araç vasıtasıyla farklı bir iş ya da hizmet fırsatı olarak değişimden yararlanmaktadırlar. 

(Drucker, 2017:295). Dolayısıyla girişimciler bu özellikleri sayesinde söz konusu olabilecek 

herhangi bir endüstri devrimine uyum sağlamada; çevrede oluşan fırsatları ve tehditleri 
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gözlemleyerek, girişimlerinin üstün yönlerini öne çıkartarak, zayıf yönlerini bu gelişmelerle 

başa çıkabilecek şekilde yeniden gözden geçirebilirler. Böylece yeni şartlara uyum sağlamakta 

zorluk yaşamazlar. 

3. Esnek İşletme Kavramı 

Küresel rekabet ortamında faaliyet gösteren girişimciler, varlıklarını sürdürebilmek, rekabet 

güçlerini artırmak ve yeni pazarlara girebilmek için tüm iş süreçlerini esnekleştirmeleri 

gerekmektedir. Esnek işletme kavramı; bir işletmenin tüm birimleriyle birlikte çevresine uyum 

gösterebilen; tüketicilerin istek ve beklentilerindeki farklılıklara farklı çözümler üretebilme 

yeteneğine sahip olabilmekle açıklanabilir (Tekin ve Zerenler, 2007: 24).   Diğer bir anlatımla 

esnek işletme, bir işletmenin tüketiciler, tedarikçiler ve rakipler gibi tüm çevresel aktörleri 

tanıması, anlaması ve buna göre kendini daima güncelleyerek yeni pozisyonlar almasıdır (Sethi 

ve Sethi, 1990: 289).    

Esneklik, üretilen parça türlerinin fazla olması ve üretimin miktar ve türünün gerektiğinde 

kolaylıkla değiştirilebilmesidir. Üretim esnekliği, bir işletmenin üretebileceği parça türünü 

değiştirebilme yeteneğidir. Esnek üretim sistemleri, robotların oldukça kısa bir sürede üretim 

yapabildiği, montaj hattının olmadığı, parçaların hızla uygun yerleri bularak arka arkaya 

üretime yöneldiği ve bu süreçte insanların bu ortama uyum sağladığı bir yapıdır. Bu sistemlerde 

bir ya da birden fazla amaçlı bilgisayar kontrollü makinelerden oluşan imalat hücreleri 

bulunmaktadır. Parçaların makinelere yerleştirilmesi ve bir makineden diğerine taşınması, 

robotlar ve karmaşık transfer mekanizmaları ile gerçekleşmektedir (Marangoz, 2016:384).   

Esnek işletme ya da girişim, uygulamada yaygın bir kullanım alanı bulan “esnek üretim 

sistemleri”ni çağrıştırmasına rağmen tamamıyla bu sistemden oluşmaz. Bir işletme; 

organizasyonel esnekliğe sahip değilse, üretim alt yapısının esnek olması girişimin 

performansına önemli katkılar sağlamayabilir. Aksine, işletmenin yönetim kadroları; yaratıcı, 

yenilikçi, çevresel belirsizliklere karşı esnek stratejiler uygulayabilen, öğrenen, kendini daima 

geliştiren bir yapıda olmasına karşın üretim etkinlikleri bu esnekliği gösteremiyorsa benzer 

olumsuz sonuçların alınması mümkün olabilir (Tekin ve Zerenler, 2007: 24-25).    

Teknoloji ve yenilikçilik, esnek işletme örgütlenmesinin merkezinde yer alan kavramlar 

arasındadır. Dünyada başarılı endüstri bölgelerinin en önemli özellikleri; ar-ge’ye dayalı etkin 

yenilikçilik stratejileri üreterek, esnek üretim teknolojilerinin yaygın olarak kullanmalarıdır. 

Farklı yapılarda esnek işletme modellerinden söz edilebilir. İşletmenin yönetsel ve mühendislik 

alanlarının entegre bir şekilde çevresel değişime uyum sağlayabilme adına dinamik bir yapıda 

olabilmek için yeniden yapılanma süreçlerini içermesi modellerde öne çıkan temel özellik 

olarak görülmektedir. Esnek işletme modellerini genel anlamda dört farklı yapıda incelemek 

mümkündür (Tekin ve Zerenler, 2007: 26-27):    

 İşletmelerin yeni üretim teknolojilerini kullanarak organizasyonel ve üretim yapılarında 

yeni örgütlenmeye gitmeleri ve emeğin kullanım biçimini değiştirerek üretim ölçeğini 

değiştirmeden, çeşit ve farklılık odaklı “esnek organizasyon” modeli, 

 İşletmelerin giderek belirsizleşen ve sürekli değişen çevresel koşullara uyum sağlama 

ve üretim maliyetlerini azaltma amacıyla, dış kaynaklardan yararlanmaya dayalı “fason 

üretim” modeli, 

 Belirli sosyokültürel özellikleri ve geçmiş deneyimleri olan yerel mekanlarda yerel 

düzeydeki toplumsal ve kültürel yapıdan yararlanarak kümelenmeler (sanayi odakları) 

oluşturan “endüstriyel üretim ağları” modeli, 

 Bilişim teknolojileri odaklı, işletmenin yönetsel ve mühendislik örgütlenmesini bilişim 

altyapısına göre yapılandıran “bilişim odaklı işletme” modeli.  

İşletmelerde esnek üretim sistemlerinin beraberinde getirdiği bir takım avantaj ve dezavantajlar 

bulunmaktadır. Aşağıdaki Tablo 1.’de” avantaj ve dezavantajlar yer almaktadır. 
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 Tablo 1: Esnek Üretim Sistemleri Avantaj ve Dezavantajlar 

AVANTAJLAR DEZAVANTAJLAR 

Üretim süresinin azaltılması Maliyetin yüksek olması 

Süreç envanterinin azaltılması İstihdamın olumsuz etkilenmesi 

Tezgah kullanılabilirliğinin artması Sürekli teknolojik yenilik gerektirmesi 

Farklı parçaların konfigürasyonlarının 

sağlanma olanağı 

Planlama yetersizlikleri 

Çalışan işçi sayısının azalması Entegrasyon sorunları 

Küçük parti üretimine olanak verilmesi  

Yarı mamul stoklarının azalması  

Esneklik sağlanması  

Kalitenin artırılması  

Verimlilik artışının sağlanması  

Kaynak: (Tekin ve Zerenler, 2007:214-217). 

Tablo 1 incelendiğinde esnek üretim sistemlerinin avantajlarının dezavantajlarından daha fazla 

olduğu görülmektedir. Girişimciler işletmelerinin tüm işleyiş aşamalarında esnek bir yapıya 

sahip olmalıdır. Ancak bu esnek yapı sağlanırsa pazardaki değişim algılandığında cevap 

verebilmek mümkün olabilir. 
 

4. Endüstri 4.0 

Toplum hayatındaki dönüşüm, avlanma ve basit tarımsal üretime dayalı ilkel toplumdan, sanayi 

toplumuna ve daha sonra da bilgi toplumuna geçiş olarak gerçekleşmiştir. Konuya küresel 

boyutta bakıldığında dünya üzerinde tarım, sanayi ve bilgi toplumunun eş zamanlı olarak 

bulunduğunu belirtmek gerekmektedir. Nasıl bir toplumun tamamı homojen olarak aynı 

toplumsal yapıya sahip değilse, küresel boyutta da çok sayıda toplumun aynı ekonomik yapıya 

sahip olmadığını söylemek mümkündür. İlk çağlarda dünyadaki bütün toplumların homojen 

olarak tarım toplumu özelliğine sahip olmalarına rağmen, ilerleyen dönemlerde bazı 

toplumların sırayla sanayi ve bilgi toplumu aşamalarına geçtikleri görülmektedir (Karagül, 

2010: 219). 
 

Tablo 2 : Sanayi Toplumu ile Bilgi Toplumu Arasındaki Farklılıklar 

Dönüşen Faktörler Sanayi Toplumu Bilgi Toplumu 

Üretim ve Rekabet Ulusal Küresel 

Örgütsel Yapı Hiyerarşik Bürokratik Ağ Örgüsü, Şebeke 

Üretim Yapısı Kitlesel üretim Zamanında Esnek Üretim 

Büyümenin Dinamikleri Sermaye İşgücü Yenilik, İcatlar ve Bilgi  

Teknolojiyi Belirleyenler Makineleşme  Dijitalleşme 

İşgücü Politikasının Amacı Tam İstihdam Yüksek Reel Ücret 

Gerekli Eğitim Mesleki Diplomaya Yönelik Yaşam Boyu Öğrenim 
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İşgücünün Yapısı Belirli Bir Alanda Uzman Bilgi, Deneyim, Çok Yönlü 

Beceri, Yenilikçi, Yaratıcı 

Sektörel Yapı Tarım, Sanayi Sektörü 

Ağırlıklı 

Hizmet Sektörü Ağırlıklı 

Kaynak: (Karagül, 2010:233) 

Tablo.2’de Sanayi devriminin oluşturduğu sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçilmesinde 

yaşanan dönüşümler görülmektedir.    

İlk sanayi devrimi (1.0) su ve buhar gücünü kullanarak mekanik üretim sistemleri ile ortaya 

çıkmıştır. İkinci sanayi devrimi (2.0)’da elektrik gücünün yardımıyla seri üretim tanıtılmıştı. 

Üçüncü sanayi devriminde (3.0) ise dijital devrim, elektroniklerin kullanımı ve BT (Bilgi 

Teknolojileri)’nin gelişmesiyle üretim daha da otomatik hale geldi. Dördüncü sanayi 

devriminde (4.0) sanal ve fiziksel sistemlerin entegre olarak kullanımı söz konusudur. Endüstri 

4.0, “Nesnelerin İnterneti” kavramının doğduğu bir süreçtir. Teknolojik gelişmeler önce 

bilgisayarları sonra insanları birbirine bağlamış durumdadır. Nesnelerin İnterneti çerçevesinde 

nesnelerin birbirleri ile bağlanması söz konusudur. Bu teknoloji nesnelerin - tıpkı insanlar gibi 

- kablosuz olarak bir ağa bağlanıp veri paylaşabileceği, inisiyatif alarak karar verebileceği, bir 

aksiyon başlatabileceği yeni bir endüstri devriminin kapılarını aralamaktadır. (Meydanoğlu ve 

Klein,2016:12-13).  

Dördüncü sanayi devrimi kavramı otomasyonun, yani üçüncü sanayi devrimindeki sistemlerin 

daha akıllı olmasına dayanan bir kavramdır. Akıllı fabrikalar ifadesi; bütün fiziksel sistemlerin 

otomatikleştirilmesi ve uzaktan takip edilebilir olması anlamındadır (Özdoğan, 2017:28). Akıllı 

fabrikalarda akıllı üretimin altyapısını siber fiziksel sistemler ve nesnelerin interneti 

oluşturacaktır. Bu bağlamda tek tek farklı bilgisayarlar tarafından kontrol edilen makineler ana 

bir bilgisayar tarafından izlenecektir. Bu fabrikalarda yeni teknolojiler sayesinde karmaşık 

süreçler simüle edilebilecek ve tüketicinin ihtiyaçlarına zaman kaybetmeden sorunsuz bir 

şekilde uyum sağlanabilecektir. Bu uygulama ile ciddi ölçüde zaman ve maliyet avantajı 

sağlanarak, tedarik zinciri ve akıllı fabrikaların zaman kaybı olmadan üretimi optimize etmeleri 

mümkün olabilecektir (Aktop ve Aktop, 2017:135). 
 

Tablo 3: Endüstri 4.0’ın Pozitif ve Negatif  

Pozitif Etkiler Negatif etkileri 

Üretim performansının gerçek zamanlı 

izlenebilirliği 

Endüstri 4.0'ı yakalayamayan işletmelerin 

yok olması 

Ürünlerin kalite, standart ve estetik seçenekleri 

için çözümler bulmak  

Sistem yeteneği nedeniyle işgücünün 

istihdamının azalması 

Fabrika ve işletmeleri uzaktan yönetebilme 

yeteneği 

Kamu hizmetlerinin belli bir seviyede 

olmadığı ülkeler üzerindeki sınırlı etkiler 

Artan müşteri deneyimi Veri depolamadaki zorluklar 

Yeni teknoloji devlerinin ortaya çıkışı Verileri yönetemeyen işletmelerin yok 

olması 



5th SCF International Conference on “Economic and Social            Podgorica/Montenegro 

Impacts of Globalization and Future of European Union”           5th-7th September 2018 

271 

 

Tüm cihazların dijitalleştirilmesi, aralarında ağ 

oluşturulması 

İstihdam açısından dezavantajlar 

Artan iş gücü kalitesi El işleri yeteneğinin zayıflaması 

Daha hızlı, daha verimli ve kişiselleştirilmiş 

ürünler sağlamak 

 

Kaynak: (Yüksel ve Sener, 2017:298).  

Tablo 3 incelendiğinde, Endstri 4.0’ın girişimcilerin girişimlerine yapmış oldukları katkının 

öncelikle girişimleri, sonrasında toplumları sosyal ve ekonomik açıdan ve ülkeleri de 

sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirme hususunda önemli ve olumlu sonuçları olduğu 

görülmektedir. Ancak Endüstri 4.0 yapılanmasını yakalayamayan girişimler yok olabilirler. 

İstihdam açısından olumsuz bir yapılanma olarak görülen bu yapılanma aslında beraberinde 

yeni iş fırsatları ve nitelikli işgücü açısından da fırsatları beraberinde getirebilir. Zira tehditleri 

fırsata dönüştürebilme yeteneği girişimcilerin özellikleri arasında yer almaktadır.      

5. Girişimcilik Uygulamalarında Esnek İşletme ve Endüstri 4.0  

Girişimci, mal ya da hizmet üretmek ve/veya pazarlamak için sahip olduğu sermayeyi tehlikeye 

atar ve başkalarının sermayesinden yararlanır. Tek başına kendi emeğini kullanabileceği gibi 

başkalarının emeğini satın alarak da çalışabilir. İşletmenin amacına ulaşabilmesi için girişimci, 

insanların istek ve ihtiyaçlarındaki gelişmeleri en iyi biçimde görebilen bir kişi olmalıdır. 

Ayrıca, girişimci yeni mallar ortaya koymak ve yeni üretim yöntemleri uygulama yeteneğine 

sahip olmalıdır (Cemalcılar vd, 2000: 4). 

İşletmelerin bir sistem olarak esnek bir yapıda olmaları; pazardaki rekabet ve değişimin 

algılanarak, değişime cevap verebilmesini mümkün kılmaktadır. Esneklik kavramı, işletmelerin 

rekabet gücüne katkısı yönünde ele alındığında; hareket esnekliği ve durum esnekliği olarak 

ikiye ayrılabilir (Tekin ve Zerenler, 2007: 185-186); 

 Hareket esnekliği, işletmelerin değişen rekabet koşullarına tepki verebilmesi için yeni 

faaliyetlerde bulunabilme derecesi olarak tanımlanabilir, 

 Durum esnekliği; rekabet koşulları değiştiği halde verimli olarak üretim yapmaya 

devam edebilme yeteneğidir.   

Günümüzde işletmelerin rekabet güçlerini koruyabilmeleri, kalite, hız, esneklik, sürekli gelişim 

ve çeşitlilik bileşenlerine daha fazla önem vermelerini gerekli kılmaktadır. Tüketicilerin istek 

ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde, ürün ve hizmetlerin tasarımında, üretiminde ve sevkiyatında 

hız önemli bir unsur haline gelmiştir (Top, 1996:21). Bu hızlı değişim sürecine uygun olarak 

tüketici tercihlerinde gerçekleşen farklılıklar da arz ve talebi daha esnek bir yapıya 

dönüştürmektedir. Dolayısıyla girişimciler bu yapıya uygun üretim sistem ve teknolojileri 

seçmek durumundadırlar (Aydeniz, 1997:15).   

Hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerin bir sonucu olan “Akıllı Fabrikalar” ile gündeme gelen 

Dördüncü Sanayi Devrimi girişimcilere yeni ufuklar açmaktadır. Özellikle girişimcilik 

uygulamalarında esnek işletme yapılanması Dördüncü Sanayi Devrimi bileşenleri ile birlikte 

faaliyetlerini sürdürmeleri durumunda; ileri teknoloji, hız, değişen tüketici istek ve ihtiyaçlarına 

anında ve düşük maliyetle en akılcı uyumu sağlayabileceklerdir.   

6. Kısıtlar ve Yapılacak Çalışmalara Öneriler 

Dördüncü sanayi devrimi ya da Endüstri 4.0 oldukça yeni bir yapılanmadır. Bu nedenle bu 

yapılanmayı mümkün kılan girişimlere rastlamak oldukça seyrek olmaktadır. Girişimciler 

henüz kavram hakkında bile yeterli donanıma sahip değildir. Yapılan çalışma ile konuya 

farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışma literatür araştırmasına dayanmaktadır. 
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Çalışmanın örnek uygulamalar ile farklı sektörlerde ele alınarak uygulama alanını genişletmek 

mümkündür. 

7. Sonuç 

Dördüncü endüstri devrimi bilgi toplumunun bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bilgi toplumu; 

hizmet sektörü ağırlıklıdır. Yaşam boyu öğrenme, yüksek reel ücret, ayrıca bilgili, deneyimli, 

çok yönlü beceriye sahip, yenilikçi ve yaratıcı işgücü özelliklerini gerekli kılmaktadır. Bilgi 

toplumunda girişimciler; küresel üretim ve küresel rekabet, ağ ve şebekeye dayalı örgüt yapısı, 

dijitalleşme, zamanında esnek üretim, yenilik, icatlar ve bilgi temelli bir girişim yapısı 

oluşturmak durumundadırlar. 

Dördüncü sanayi devrimi ya da Endüstri 4.0, nesnelerin interneti teknolojisi sayesinde akıllı 

yapıları, akıllı fabrikaları mümkün kılmıştır. Bu teknoloji sayesinde girişimcilerin, girişimleri 

için uzaktan yönlendirme yapmaları, daha az sayıda işgücü, ancak daha donanımlı işgücünü 

istihdam etmeleri söz konusu olmaktadır. Bilgisayar ve internetin kullanımı ile hızla gelişen 

teknoloji, esnek işletmelerin faaliyetlerini de kolaylaştırmaktadır. Özellikle Endüstri 4.0 

uygulamaları ile en iyi örtüşen donanım esnek işletme özelliği yapılanmasında vucüt 

bulmaktadır. 

Gelecekte girişimciler işletmelerine gitmeden, değişen tüketici istek, ihtiyaç ve talebini belki 

kilometrelerce uzaktan yönetebileceklerdir. Ancak Türkiye’de günümüzde henüz endüstri 4.0 

uygulamalarını mümkün kılan tam donanımlı akıllı yapılar yeni yeni gündeme gelmektedir. 

Yapılan araştırmada girişimcinin kavram olarak “Endüstri 4.0” hakkında bilgiye sahip 

olmadıkları, ancak yeni kurdukları işletmede son teknolojiyi yakından takip ettikleri 

görülmektedir. Ayrıca girişimci esnek işletme yapısının girişimine yapacağı katkının bilincinde 

olduğu dolayısıyla son teknolojik gelişmeler ve tüketicinin ani değişen taleplerine uyumu; bu 

sayede gerçekleştireceğinin farkındadır. Geleceği yakalama hususunda bu farkındalık 

girişimciler için girişimcilik uygulamaları yönünden oldukça önem arz etmektedir. 
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Abstract 

Emerging capital markets are becoming very attractive for investors, especially in a period after 

the global financial crisis or market crashes. There’s a general belief that small and developing 

capital markets are immune to global market volatility and therefore the best choice for 

investment portfolio diversification. Although emerging capital markets are becoming a 

popular investment destination, investors are very careful when defining risk factors. They 

choose emerging capital markets that are transparent, meaning the investors perceive all 

available information in precisely the same manner. Therefore, stock prices change randomly 

and it is impossible to predict their future values. The random walk theory corresponds to the 

efficient market hypothesis (EMH) with the assumption that it is not possible to predict or beat 

the market. The purpose of this paper is to investigate whether stock prices on the Montenegrin 

capital market follow a random and unpredictable path. Random walk theory is tested by 

performing a stationarity test, Run test, Hurst exponent and autocorrelation function test. The 

final results of implemented tests indicate that there is no empirical evidence that supports the 

random walk theory in the case of the capital market in Montenegro.  
 

Keywords: Random walk theory, capital market efficiency, stationarity test, run test, Hurst 

exponent, autocorrelation function 
 

JEL Classification: C22, C52, G10 
 

1. Introduction 

A random walk is one in which future steps or directions cannot be predicted on the basis of 

past actions.5 The idea about stock prices following the random walk path was introduced by 

the American economist, Burton Gordon Malkiel. In his most popular book, “The Random 

Walk Down the Wall Street” published in 1973, he explained that short-run changes in stock 

prices cannot be predicted. Therefore, random walk model is associated with the concept of 

market efficiency. In the past four decades financial experts believed that they can define an 

algorithm for beating the capital market in case of individual stocks. They assume that 

investment strategy can be created based on stock prices prediction movement so they can 

outperform stock expected return. 

The random walk theory has been applied in studying both developed and emerging stock 

markets. It is believed that the emerging markets are not efficient and they could be a promising 

destination for global investors.  

 

                                                 
1 Assis. Prof., University of Montenegro, Faculty of Economics, Podgorica-Montenegro, tassabacc@ac.me 
2 Prof.Dr., University of Montenegro, Faculty of Economics, Podgorica-Montenegro, vesnaka@ac.me 
3 Senior lecturer, University of Novo Mesto, Faculty of Business, Management and Informatics, Higher Education 

Centre Novo Mesto, Novo Mesto-Slovenia, sergej.gricar@gmail.com 
4 Prof.Dr., University of Primorska, Faculty of Managmenet, Departmant of Economics, Koper-Slovenia, 

stefan.bojnec@fm-kp.si 
5 Makiel, B.G. A Random Walk Down Wall Street. New York: Norton, 1973. 



5th SCF International Conference on “Economic and Social            Podgorica/Montenegro 

Impacts of Globalization” and “Future of European Union”            5th-7th September 2018 

 

275 
 

Montenegro is a small developing country in Eastern Europe. Countries which belong to this 

group usually have undeveloped financial institutions, undeveloped financial instruments and 

an inefficient capital market due to nontransparent trading and high transaction costs. 

Montenegro Stock Exchange was established in June 1993, based on the Law on Money and 

Capital Market. Even though the first stock exchange in Montenegro was founded in 1993, the 

first trade with long term securities was realized only after the Parliament passed the Law on 

Securities in 2002. The Law on Securities regulates the terms and conditions for issuance, 

public offering and trading of securities, the rights and obligations of participants in the 

securities market, and the organization, scope and powers of the Securities Commission. The 

New Montenegrin Stock Exchange (NEX Montenegro) Podgorica was founded in September 

2001. In November 2001, it was given the authorization to do business by the Montenegrin 

Securities Commission. Until the end of 2010, Montenegro has had two stock exchanges: 

Montenegro Stock Exchange and NEX Montenegro Stock Exchange. In January 2010, 

stockholders in NEX Montenegro approved a merger with the Montenegro Stock Exchange. 

The merger consolidated and simplified securities trading in Montenegro. 

Over a short period of time, the Montenegrin stock market has significantly been increasing in 

the quantity of the companies listed, market capitalization and trade volume. On the other hand, 

it has gone through many fluctuations. The highest value of the Montenegrin stock index 

(MONEX) was reached in May 2007. After this point in time, there was a rapid decline in the 

investors’ trust in the Montenegrin stock market.  

Figure 1. Daily values of MONEX over the period 5th January 2004 to 28 May 2018 

 
Source: Author’s processing 

As a result, it is necessary to study the efficiency of the Montenegrin stock market since its 

foundation. The main goal of this paper is to investigate if the Montenegrin stock is weak-form 

efficient, which is a popular efficiency form in emerging stock markets. Results achieved from 

this research aim to present accurate picture of the situation in Montenegrin capital market. 
 

2. Literature Review 

The random walk hypothesis model in emerging markets is tested and presented in many 

studies. This section summarizes the conclusions from several analyses which will be useful to 

compare the results between the current study and already established results. Random walk 

theory in emerging markets is usually tested as a weak-form of efficiency. The general belief is 

that the emerging markets are less efficient and the empirical evidence does commonly support 

the thought. In almost all studies mentioned below, weak-form inefficiency is found in 

developing and less developed markets. 
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Frimpong and Oteng-Abayie (2007)6 investigated the random walk theory on the stock market 

of Ghana. Two main analytical models, random walk and GARCH(1,1) model, have been 

employed to test for significant random walks in the daily market returns of Databank Stock 

Index over a 5-year period, from 1999 to 2004. The results of this study indicate that the Ghana 

Stock Exchange is weakly inefficient. The results from the random walk and GARCH models 

unanimously reject the presence of random walks in the Databank Stock Index daily market 

returns.  

Mobarek and Keasey (2000)7 tested weak-form efficiency on the Dhaka stock market in 

Bangladesh. Their study seeks evidence supporting the existence of weak-form efficiency of 

the capital market. The sample includes the daily price indices of all the listed securities on the 

Dhaka stock exchange for the period of 1988 to 1997. The results of both non-parametric tests 

(Kolmogrov–Smirnov normality test and run test) and parametric tests (autocorrelation test, 

autoregression, ARIMA model) provide evidence that the share return series do not follow the 

random walk model and the significant autocorrelation coefficient at different lags reject the 

null hypothesis of weak-form efficiency. 

Awan and Subayyal (2016)8 studied six stock exchanges in the Gulf region (Oman, UAE, 

Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain and Qatar) for the period from 2011 to 2015. They tested the 

hypothesis of weak-form efficiency in this region. The results of the parametric tests, both 

autocorrelation and Run test, provide evidence that the Stock prices in all of the Gulf  Markets  

are  not  following  the  random  walk path. 

Tabak and Cajueiro (2006)9 presented empirical evidence of short and long-run predictability 

in stock returns for nine European transition countries. They employed variance ratios with a 

bootstrap methodology to test for short-run predictability and estimated Hurst exponents to test 

for long-range dependence. The conclusion of this study is that stock returns can be predicted 

in the long-run except for the Ukrainian stock exchange, which converges towards efficiency. 

Random walk hypothesis is proven for Bulgarian and Ukrainian stock exchanges.  

Jović10 investigated the efficiency of the capital market in Republika Srpska (a constituent of 

Bosnia and Herzegovina). The hypothesis of weak-form efficiency is tested using comparative 

method (square root of time rule, statistical method (simple linear regression, autocorrelation 

test and sign test) and technical analysis method. The information basis for the empirical 

analysis are the movements of stock prices and indices at the Banja Luka Stock Exchange. His 

conclusion was not unique, but according to sign tests and autocorrelation tests a weak-form of 

efficiency was present.  

Ivanov, Lomev and Bogdanova (2012)11 investigated capital market weak-form efficiency for 

seven East-European emerging economies: Bulgaria, Serbia, Croatia, Ukraine, Russia, Turkey 

and Romania. Investigation of the market efficiency of seven emerging East-European stock 

exchanges is carried out as their major stock indices (BELEX15, BET, CROBEX, ISE100, 

PFTS, RTSI, SOFIX) are studied in respect to long-range dependence (LRD), persistency, and 

forecasting possibilities, based on historical information. The time span of the investigation is 

from October 20th 2000 to August 31st 2010. For all the analyzed capital markets there is a 

                                                 
6 Frimpong, Joseph Magnus and Oteng-Abayie, Eric Fosu, , “Market Returns and Weak-Form Eficiency: the case of the Ghana Stock 

Exchange”, 2007., MPRA Paper No. 7582. 
7 Mobarek, Asma and Keasey, Kevin, “Weak-form market efficiency of an emerging Market: Evidence from Dhaka Stock Market of 

Bangladesh”, 2000., ENBS Conference paper, Oslo, Norway. 
8 Awan, Umar Farooq and Subayyal, Muhammad, “Weak Form Efficient Market Hypothesis Study: Evidence from Gulf Stock Markets”, 

2016., WEI International Academic Conference Proceedings, Boston, USA. 
9 Tabak, Benjamin and Cajueiro, Daniel, “Testing for predictability in equity returns for European transition markets”, 2006., Economic 
Systems Vol. 30, pp. 56-78. 
10 Jović, Dragan, “Weak-form efficiency of the stock market”, 2010. Bankarstvo Vol.5-6, pp. 56-79. 
11 Ivanov, Ivan, Lomev, Boyan and Bogdanova, Boryana, “Investigation  of the market efficiency of emerging stock markets in the East-
European region”, 2012., International Journal of Applied Operational Research Vol. 2 (2), pp. 13-22 
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clear indication for deviation from Random walk hypothesis and thus the studied markets 

manifest inefficiency.  
 

3. Methodology 

The procedure for testing weak form of efficiency assumes identification of a pattern for short-

term market return movements by using historical data. Weak form of efficiency is 

accomplished if the pattern of movements cannot be identified and it can be inferred that the 

returns follow a random walk process. There are several techniques available for determination 

of patterns in time series data. Three very popular tests of market efficiency are applied in this 

paper – Augmented Dickey-Fuller (ADF) test, Run test and Autocorrelation Function (ACF) 

test. 

The Augmented Dickey–Fuller (ADF) test is the most popular stationary test. The ADF test is 

used to test the unit root hypothesis. The test is based on two possible equations:  

                                               ttt uYY  1                                                                         (1) 

After subtraction of Yt-1 from the left and the right side of equation, the equation can be written 

in the following form: 

               ttttttttt uYYtuYYtuYYYY   11111 )1(                     (2) 

The null hypothesis can be defined in two ways: H0: =0 or H0: =1. If null hypothesis cannot 

be rejected, then a time series has a unit root and it is non-stationary. In this case the time series 

follows random walk path.  

The Run test is a non-parameter test for checking if the Random walk hypothesis applies for 

specific time series. This test assesses whether a sequence of observations can be accepted as a 

random sequence. If the test is applied on the time series which represents stock returns, then 

the sequence can be defined as positive or negative. If the future changes in stock prices are 

random, then the Null hypothesis of series random movements cannot be rejected. In case of 

the large sample normal distribution can be assumed. In this case the empirical value of normal 

distribution for the Run test is: 

                                                                                                                           (3) 

where R is the number of runs in the series, and E(R) and σR are its expected value and standard 

deviation.  

 

The Hurst exponent is a method for quantification of long-memory, which is based on 

estimating a range of swings of the variable over time. According to the original proposition, 

the Hurst exponent (H) can vary between 0 and 1. If the value of the Hurst exponent is 0.5, then 

the time series follows a random walk. If the value of the exponent is less than 0.5, the series 

becomes anti-persistent. It means that if the value of the series in the previous period was high, 

it is likely to reduce in the future towards mean value. If the Hurst exponent is greater than 0.5, 

then the time series does not follow a random walk.  

Non-randomness in data can be detected using an autocorrelation function and a partial 

autocorrelation function. Two most important tests which use the autocorrelation function are 

the standard error test and the Box-Pierce Q test. The first one calculates the autocorrelation 

function for every lag in the sample and identifies which one is statistically significant. On the 

other hand, Box-Pierce statistics calculates the autocorrelation function for all the series values 

up to lag k. If the autocorrelation function value is statistically significant, then the null 

hypothesis can be rejected and the conclusion is that the autocorrelation at given lag exists. If 

an analyzed time series is a return on a specific stock, this means that this series is not stationary 

and that the market is efficient. 
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4. Empirical results 

The empirical analysis is based on the return on stock market index MONEX, obtained from 

the Montenegro stock exchange. The time series MONEX shows price movements of the most 

representative shares on the Official and Free market segment of the Montenegro Stock 

Exchange on the daily basis (5-day weeks). The sample is defined for the period from January 

5th, 2004 until May 28th, 2018. The sample consists of 3756 observations.  

Randomness of movement of return on stock market index MONEX is tested with Augmented 

Dickey-Fuller unit root test. 
Table 1. Augmented Dickey-Fuller unit root test for series RTMONEX 

Null Hypothesis: RMONEX has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=29) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -49.66226  0.0001 

Test critical values: 1% level  -2.565578  

 5% level  -1.940908  

 10% level  -1.616643  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Source: Author’s processing 

 

According to the results of unit root test, time series RMONEX is stationary. Null hypothesis, 

which states that analyzed time series has a unit root, can be rejected at 0.01% significance 

level. Clearly, prices of shares on the Montenegrin stock exchange can be predicted by using 

their historical prices. This conclusion can be further verified by applying several methods, such 

as Run test, Hurst exponent and Autocorrelation function. The results for these are given below. 

Null hypothesis defined by Run test suggests that Random walk theory is applicable for 

analyzed time series.  
Table 2. Run test applied to return on index MONEX20 

n1 n2 N R E( R ) St.dev. Z Z*(0.05) Z*(0.01) 

1981 1778 3759 1665 1875.02 30.56185 -6.87 ±1.96  ±2.58 
Source: Author’s processing 

Run test identified patterns in the movement of return on stock market index MONEX, which 

is not consistent with the Random walk theory. According to the results of this test, the capital 

market of Montenegro is not weak-form efficient in the analyzed period.  

 

The Hurst coefficient was calculated based on the subsamples of stock market index return 

RTMONEX. Time series RTMONEX was divided into 6 subsamples with following length: 

40, 80, 376, 752, 1880 and 3762.  
Table 3. Calculation of Hurst coefficient elements 

N E[R/σ] log(N) log(E[R/σ]) 

40 7.425317 1.60206 0.870715 

80 28.99071 1.90309 1.462259 

376 33.19935 2.575188 1.52113 

752 30.33329 2.876218 1.48192 

1880 105.0545 3.274158 2.021415 

3762 221.8531 3.575419 2.346066 

    H 0.609127 
Source: Author’s processing 
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The value of the Hurst coefficient is the slope value in regression where log(E[R/σ]) represents 

the dependent variable and the log(N) is the independent variable. According to the results 

given in Table 3, the Hurst coefficient value for the Montenegrin capital market is 0.609127. 

The probability of positive return values being followed by positive values and negative return 

values being followed by negative values is 61%. That means that the return on stock market 

index MONEX20 does not follow random walk and that the capital market of Montenegro is 

persistent. 

The autocorrelation function (ACF) test is examined to identify the degree of autocorrelation 

in a time series. It measures the correlation between the current and lagged observations of the 

time series of stock returns. 
Table 4.  ACF and PACF values for time series return on index MONEX20 

t ACF PACF 

1 0.206 0.206 

2 0.031 -0.012 

3 0.030 0.028 

4 0.069 0.061 

5 0.082 0.058 

6 0.037 0.008 

7 0.034 0.023 

8 0.048 0.033 

9 0.053 0.030 

10 0.047 0.024 

11 0.029 0.010 

12 0.024 0.008 

13 0.016 -0.001 

14 0.058 0.046 

15 0.083 0.057 

16 0.061 0.028 

17 0.011 -0.015 

18 -0.016 -0.028 

19 0.023 0.015 

20 0.058 0.036 

21 0.006 -0.024 

22 0.023 0.022 

23 0.038 0.021 

24 0.039 0.013 

25 0.041 0.021 

26 -0.002 -0.021 

27 0.014 0.010 

28 0.037 0.023 

29 0.007 -0.020 

30 0.006 -0.006 

31 0.018 0.009 

32 0.017 0.004 

33 0.037 0.030 

34 0.033 0.015 

35 0.017 -0.002 

36 0.018 0.007 

37 0.012 -0.002 

38 0.029 0.018 

39 0.072 0.053 

40 0.034 0.002 

41 0.015 0.005 

42 0.000 -0.015 

43 -0.014 -0.029 

44 0.020 0.014 

45 0.048 0.036 

46 -0.010 -0.032 

47 -0.010 -0.014 

48 0.004 -0.006 

49 0.004 -0.008 

50 -0.014 -0.023 

51 -0.003 0.006 

52 -0.043 -0.049 

53 -0.018 -0.012 

54 0.004 0.001 

55 0.016 0.010 

56 0.025 0.023 

57 -0.011 -0.009 

58 -0.008 -0.002 

59 0.010 0.004 

60 0.031 0.026 

61 0.024 0.010 

Source: Author’s processing 

The number of lags was defined by the criterion that t is equal to T , where T is the total 

number of observations in time series RTMONEX. According to the Null hypothesis an 

analyzed time series is not stationary, meaning that the AC and PAC values are equal to zero. 

To determine whether the autocorrelation coefficient is different from zero, the value of the 

autocorrelation coefficient at each lag will be compared with a band at 95% confidence interval: 

±1.96·1/ T . If the value of the autocorrelation coefficient at a given lag falls outside this band, 

then it is significant which implies rejecting the null hypothesis that the value of the coefficient 

is zero. In this paper, the number of observations is T=3762. Therefore, the lower and the upper 

band of confidence interval are: ±1.96·
1

√3762
 

= ±0.032. Almost half of the AC and PAC coefficients are not statistically significant. To test 

the joint hypothesis that all autocorrelation coefficients are simultaneously equal to zero, the 

next step will be calculating the Ljung-Box Q-statistics. The value of Q-statistics is: 

�̂� = 𝑇 ∙∑𝜌𝑘
2

61

𝑘=1

= 3762 ∙ 0.111874 == 420.87 

The critical value of chi-square statistics with 1% significance level is: 
61;0.01

= 89.591 

Ljung-Box Q statistics indicate evidence of dependence in the first and higher moments of the 

return distributions. The Ljung-Box Q statistics for the first 61 lags rejected the null hypothesis 

at 1% significant level for the entire sample series. To sum up, ACFs show strong evidence of 

serial correlation and it is also supported with Ljung-Box Q statistical findings. Therefore, the 

null hypothesis of no serial correlation for the return on stock market index MONEX is rejected. 
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5. Conclusion 

The main task of this paper was to investigate whether random walk theory is applicable on the 

capital market in Montenegro. To do so, basic parametric and non-parametric tests were 

obtained. According to the results of all provided tests, the capital market of Montenegro does 

not have the characteristics of randomness for the return time series, which means that 

participants can beat the market and gain an abnormal profit. Analyses from the neighbour 

countries shows the same characteristics of capital markets, which means that the size of the 

country and capital market matters, the fact that the transition process is still not finished and, 

finally, that some institutional changes have to be done. The suggestion for the policy makers 

and all the relevant institutions would be to increase transaction volume on the capital market, 

enforce a strict implementation of the laws and bylaws, as well as to decrease transaction costs.  

 

6. Reference literature 

 

1. Akerlof, G. and Yellen, J. (1985), Can small deviations from rationality make a significant 

difference to economic equilibria?. American Economic Review, Vol. 75, 708-720 

2. Awan, Umar Farooq and Subayyal, Muhammad (2016), “Weak Form Efficient Market 

Hypothesis Study: Evidence from Gulf Stock Markets”, WEI International Academic 

Conference Proceedings, Boston, USA. 

3. Banz, R. (1981), The relationship between return and market value of common stocks. 

Journal of Financial Economics, Vol. 9, 3-18 

4. Bernard, V. L. (1993), Stock price reaction to earnings announcements: A summary of 

recent anomalous evidence and possible explanations. Advances in Behavioral Finance, 

Russell Sage Foundation, 303-340 

5. Bollerslev, T. and Hodrick, R.J. (1999), Financial Market Efficiency Tests, Handbook of 

Applied Econometrics, Volume I: Macroeconomics, Oxford: Blackwell Publishers  

6. Butler, K.C. and Malaikah, S.J.  (1992), Efficiency and Inefficiency in Thinly Traded Stock 

Markets: Kuwait and Saudi Arabia. Journal of Banking and Finance, Vol. 16, 97–201 

7. Cooper, J.C.B. (1982), World Stock Markets: Some Random Walk Tests. Applied 

Economics, Vol. 14, 515–31 

8. Crotty, J. R.(1990), Owner-manager conflict and financial theories of investment 

instability: A critical assessment of Keynes, Tobin, and Minsky. Journal of Post-Keynesian 

Economics, Vol. 12, 519-542 

9. De Bondt, W.F.M., and Thaler, R.H. (1985), Does the stock market overreact?. Journal of 

Finance, Vol. 40, 793-805 

10. Hamilton, J.D. (1970), Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton N.J.  

11. Fama, E.(1970), Efficient capital markets: A review of theory and empirical work.  Journal 

of Finance, Vol. 25,  383-417 

12. Fama, E.F. (1986), The Behaviour of Stock Market Prices. Journal of Business, Vol. 38, 

34–105 

13. Frimpong, Joseph Magnus and Oteng-Abayie, Eric Fosu(2007), “Market Returns and 

Weak-Form Eficiency: the case of the Ghana Stock Exchange”, MPRA Paper No. 7582. 

14. Granger, C.W. J. and Newbold, P. (1977),  Forecasting Economic Time Series, 2nd edn. San 

Diego Academic Press, San Diego 

15. Green, W. (2000), Econometric Analysis, Prentice Hall International Inc. New Jersey 

16. Gujarati, D.N. (2003),  Basic Econometrics, New York: McGraw-Hill 

17. Gultekin, M. and Gultekin, B. (1983), Stock market seasonality: International evidence.  

Journal of Financial Economics, Vol. 12, 469-481 



5th SCF International Conference on “Economic and Social            Podgorica/Montenegro 

Impacts of Globalization” and “Future of European Union”            5th-7th September 2018 

 

281 
 

18. Ivanov, I., Lomev, B. and Bogdanova, B. (2012), Investigation  of the market efficiency of 

emerging stock markets in the East-European region. International Journal of Applied 

Operational Research, Vol. 2 (2),  13-22 

19. Jović, D. (2010), Weak-form efficiency of the stock market. Bankarstvo, Vol.5-6, 56-79 

20. Karadžić, V. (2005) , Osnovni koncepti ekonometrije vremenskih serija. Postdiplomske 

studije "Preduzetnička ekonomija" ,Volume X, Podgorica  

21. Keane, M. S. (1983), Stock market efficiency: theory, evidence and implications, 

Deddington, Oxford:P. Allan 

22. Kendal, Maurice G. (1953), The Analysis of Economic Time-Series-Part I: Prices., Journal 

of the Royal Statistical Society, 11-34 

23. Kwiatkowski, D., Phillips, P., Schmed, P. and Shin, Y. (1992), How sure we are that 

economic time series have a unit root?. Journal of Econometrics, Vol. 54, 159 

24. La Porta R., Lakonishok, J., Shliefer, A. and Vishny, R. (1997), Good news for value stocks: 

Further evidence on market efficiency. Journal of Finance, Vol. 52, 859-874 

25. Makiel, B.G.(1973), “A Random Walk Down Wall Street”, New York: Norton. 

26. Mobarek, Asma and Keasey, Kevin (2000), “Weak-form market efficiency of an emerging 

Market: Evidence from Dhaka Stock Market of Bangladesh”, ENBS Conference paper, 

Oslo, Norway. 

27. Peters, E. E. (1996), Chaos and order  in the capital markets, John Wiley & Sons, Inc. New 

York 

28. Prorok, V. and Radović, D. (2014), Weak-form hypothesis testing of the Serbian capital 

market efficiency. Socioeconomica, Vol. 3 (5), 51-64 

29. Tabak, B. and Cajueiro, D. (2006),Testing for predictability in equity returns for European 

transition markets. Economic Systems, Vol. 30, 56-78 



5th SCF International Conference on “Economic and Social                   Podgorica/Montenegro 

Impacts of Globalization and Future of European Union”            5th-7th September 2018 

 

282 

 

 

Applicability of Green Information Technologies: Examples from 

Various Sectors 
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Abstract 

Green Information Technologies has identified information technology (IT) as a way of 

addressing environmental problems and creating new market opportunities. The Green 

Information Technology concept emerged in 1992 when the US Environmental Protection 

Agency launched the Energy Star application for environmental issues. With this application, 

the products used in everywhere began to have information about the technologies they use and 

are intended to be labelled according to their energy efficiency. Thus, the companies that will 

use these products can choose the most efficient products by means of these labels. Today, the 

concept of Green Information Technologies has a much broader meaning. Green Information 

Technology is defined as the use of information technologies in an environmentally sustainable 

manner. This study aims to clarify the advantages of strategic developments on Green IT 

strategies and enlighten the literature about the successful applications from real life examples 

in various sectors. The limitations of the study include the narrow explanations of the related 

subjects and the widespread range as the whole world. Further studies may aim to examine the 

Green IT issues on more specific cases in terms of environmental benefits throughout various 

sectors. 
 

Keywords: Information Technology, Management Information Systems, Green IT 
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1. Introduction 

 

The Green Information Technology concept emerged in 1992 when the US Environmental 

Protection Agency launched the Energy Star application for environmental issues. With this 

application, the products used in everywhere began to have information about the technologies 

they use and are intended to be labeled according to their energy efficiency.  

 

Thus, the companies that will use these products can choose the most efficient products by 

means of these labels. Today, the concept of Green Information Technologies has a much 

broader meaning. Green Information Technology is defined as the use of information 

technologies in an environmentally sustainable manner. Considering these, we can say that 

Green Information Technologies covers all of the topics listed below: 

- Production of computer parts in a way that is least harmful to the environment, 

- The most efficient use of all devices used in information technologies in energy use, 

- The use of materials that are not harmful to the environment in information technologies 

production, 

- The recyclability of the materials used, 

                                                      
1 Assist. Prof. Dr., Yalova University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of 

International Trade and Finance, Yalova-Turkey, yggencer@yalova.edu.tr 



5th SCF International Conference on “Economic and Social                   Podgorica/Montenegro 

Impacts of Globalization and Future of European Union”            5th-7th September 2018 

 

283 

 

- Making data centres more energy efficient 

Looking at these issues, Green Information Technologies; We can see that all devices used in 

information technologies cover the whole process from production, use and disposal until the 

end user. 

2. Literature Review 

Green IT can be described as maximizing the efficient use of computer resources to minimize 

environmental impact (Harmon and Auseklis, 2009). According to Akkucuk (2016) Green 

Information Technologies include computer, server and associated subsystems (monitors, 

printers, storage devices, etc.) that creates the advantages for the organizations in terms of 

efficiency. These technologies reorganized the applications and business strategies without 

damaging the environment at least. (Gencer, 2017). In recent years, the Information Technology 

(IT) concept is also started to be used by various companies. Green Information Technologies 

has identified IT as a way of addressing environmental problems and creating new market 

opportunities. Companies with a vision and technology to deliver services and products that 

address environmental problems can achieve a sustainable competitive advantage by reducing 

energy costs (Prybutok et al., 2008). In the Green Information Technologies movement, 

consumers' increasing awareness and responsibility towards the environment increased the 

pressure on the companies. Consumers' pressure on producers and the increase in the choice 

and use of environmentally sensitive products have led manufacturers to produce more 

sustainable and environmentally friendly products (Karaata, 2012). 

The main characteristics of Green Information Technologies which are defined in the literature 

are as follows: 

 

• Efficient Implementation: Optimizing capacity when designing information systems. In other 

words, it is the most important feature of Green IT Technologies which cannot be directly used. 

• Technologies with Intelligent Energy Utilization: It means that the software and hardware to 

be used is a smart way to manage their energy consumption while performing their functions. 

This feature should be considered when designing Information Technologies. 

• Eco-Friendly Technologies: It is aimed to minimize the environmental damage of all kinds of 

materials that will be used in Information Technologies. Examples of environmentally friendly 

technologies are the use of recyclable products. 

 

3. Data and Method 

Nowadays, it is seen that the amount of carbon dioxide emission caused by information 

technologies worldwide is responsible for 2% of total carbon dioxide emissions. However, with 

the increasing and widespread use of information technologies, this figure is expected to 

increase in the coming years. If IT systems can be designed and used in accordance with the 

Green Information Technologies in the world, it will be possible to prevent the increase of the 

share of information technologies in CO2 emissions. 

One of the first efficient results of green information technologies is the sleep mode that is 

activated when the user is not actively using the computer for a certain period of time. 

Following this application, green information technology solutions such as client solutions, 

energy cost accounting, virtualization applications and e-wastes have been developed. 

Murugesan (2008) points out the life-long importance of IT and considers the IT systems that 

contribute to green IT in four main items: production, use, recycling and design. In addition, 

the maintenance process of unwanted computers, re-use, renewal and recycling as revealed. 

Information Technologies constitute an important part of the policies and programs determined 

in the context of the fight against environmental problems. Many OECD countries have 

prepared programs related to information technologies and environment, but these programs 

and strategies differ from each other by the view of the targeted objectives. Different actors 
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may be involved in the management of information technologies related policies. For example; 

In Denmark and Japan, government policies and programs related to the environment and 

informatics are managed centrally. In contrast, in England, green IT policies are managed 

centrally by local authorities and coordinated by national boards. The work carried out by the 

European Commission and the Asian-Pacific Economic Cooperation is an example of green 

information policies and programs conducted by international organizations. 

According to a study conducted by the OECD, the main topics of the 50 states examined in 

their policies and programs about the Green IT strategies are as follows: 

 

• R & D and Innovation 

- R & D Programs 

 - Green Information Technology Supply 

 - Innovation Support 

 - Internationalization of R & D and Innovation 

• Green Information Technology Propagation and Information Technology 

Applications 

 - Green Information Technologies in Business 

 - Standards and Labels 

 - Public Institutions as Leading Users 

 - Information Technology Applications for Individuals and Households 

 - Institutional Change 

• Environmental Information Technologies Skills and Awareness 

 - Training of Consumers and Users 

 - Energy Management Skills and Expertise 

 

With the effective use of information equipment, it is possible to minimize the negative effects 

of the institutions and enterprises on the environment. Information technology applications such 

as telework, tele-conference, e-commerce, and e-government are developed. Socially, all 

people make use of the technological developments which are extremely beneficial. In many 

countries, such as Norway, Denmark and the UK, the development of these practices is 

supported and encouraged by governmental and nongovernmental organizations. 

According to the Smart 2020 report, by 2020, greenhouse gas emissions can be reduced by 7,8 

Giga-ton CO2 by using information systems in buildings, transportation, power supplies and 

manufacturing industry. On the other hand, it is estimated that the greenhouse gas emission 

caused by the IT sector in the same period will be 1.4 Giga-ton CO2. 

The Smart 2020 report proposes five different views to reduce environmental impact: 

• Standardize: Standard forms of energy use in different sectors can be provided. 

• Monitoring: Monitoring of energy consumption and provision of information can be provided. 

• Calculate: Improve energy accountability through software tools and platforms. 

• Rethinking: Innovative recommendations can be made when designing buildings, roads and 

infrastructures. 

• Transform: Develop energy management systems and processes with intelligent and 

integrated approaches. 

 

4. Empirical Analysis 

Within the policies that support Green Informatics, it is seen that some states directly support 

companies in order to increase innovation. An example of this is the Green Information 

Technologies Incentive Council in Japan. The Council works in cooperation with government, 

academics and sector representatives to produce innovative projects and promote innovation. 
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The orientation of enterprises to Green IT is included in many government plans, and these 

plans include practices that encourage enterprises to use green computing. In this context, the 

energy consumption of green IT equipment is explained as an encouraging application. One of 

the most important tools used in determining the environmental impacts of products and 

services is called the m environmental label. Thus, the most commonly used environmental 

labels are: 

 

• Energy Star: 

 - In 1992, the US Environmental Protection Agency was established for computer 

equipment to support and promote products with high energy efficiency. Later, other 

technological devices such as heating and cooling systems, home electronics and office 

equipment were also included in this application. According to the statement of the American 

Environmental Agency in 2007, Energy Star provided 40 million metric tons of greenhouse gas 

emissions in the US, saving about $ 16 billion in bills. Thanks to the Energy Star versions 

developed over time, the field of application has been extended and much greater success has 

been achieved from the environmental protection and saving area. Energy Star is used not only 

in America, but also in Australia, Canada, New Zealand, Japan, China and the European Union. 

 

• European Union Environment Label: 

 - Established in 1992 by the European Commission's Environmental Directorate in the 

context of sustainable production and consumption strategy. It is used in European Union 

countries, Norway and Iceland. In the eco-label scheme, products with the potential to reduce 

the environmental impact are encouraged. The product with this label is an environmentally 

friendly product ranging from raw material selection to manufacture, distribution, consumption 

and after recycling. The eco-label identifies three of the most important features of the product 

in terms of its environmental impact. 

 

• Blue Angel 

 - It's one of the oldest environmental labels. It was developed by the German Ministry of 

the Interior in 1978 and adopted by the German Ministry of the Environment. The label 

approved more than 3600 products from many different product groups. Energy consumption 

and recycling are among the most important criteria. It is used by more than 500 companies in 

more than 20 countries. 

For example, in Denmark's Green IT Action Plan, children and young people are the largest 

consumers of information and communication technologies, and channels such as social 

communication sites and game sites are preferred to raise awareness of this group. In Denmark, 

employees of the Ministry of Science, Technology and Innovation are also informed about their 

daily electricity consumption. In the context of Green Information Technologies; policies and 

programs are encouraged to motivate companies in many countries. The two most important 

countries that can be mentioned are England and Japan. British Telecom, UK's established 

operator, is working regularly on new technologies to reduce energy consumption and is 

working to reduce carbon emissions. The communication sector is one of the most important 

tools for providing global support as well as meeting social needs. In this field, British Telecom 

aims to minimize the carbon dioxide emissions of the products and services and it develops and 

helps its subscribers.  

In addition to these, British Telecom supports the green cognition with the policies it has set 

within its own company and increases the impact of education by raising awareness of its 

employees. British Telecom encourages its employees to consume less energy and applies some 

campaigns. To provide energy savings in-house, they implement the five-item saving plan 

shown below: 
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1. Switching off electrical devices 

2. Use of stairs instead of lift 

3. Keeping the windows closed, ensuring the efficient operation of the heating and cooling 

systems of the building 

4. Considering energy efficiency during the purchase of a new device or the use of devices 

5. Less use of printers 

 

British Telecom also continuously monitors and monitors internal energy use. In data centers, 

unused servers were shut down, heating cooling systems were corrected, energy efficient 

lighting system was installed, and unused equipment was shut down and energy consumption 

was reduced by 53 GWh per year and 20.000 tons of CO2 emissions were prevented. British 

Telecom also continues to work in many different areas to reduce carbon footprint and to 

encourage green information technologies. 

On the other hand, Japan is one of the first countries to notice the negative effects of the use of 

ever-increasing information technologies. In 2007, the Green Information Technologies 

Initiative was introduced by the Ministry of Economy, Trade and Industry. The initiative 

focused on energy-saving products and the use of energy-saving systems was encouraged. In 

2008, Green Informatics Incentive Council was established. This council is working on 

international cooperation studies to determine international standards on technologies that will 

increase the energy efficiency and reduce energy consumption to share sample practices. 

Large companies in Japan also support green cognition and produce innovative projects in this 

context. Some innovative green technologies run by IT companies are shown below: 

 

• Hitachi: In 2008, it created a unit called Environmental Strategy Office, which is 

responsible for the company's environmental strategies. The main tasks of this office include 

environmental business management and the determination of policies in this area, networking 

in the fight against global environmental problems, and identification of strategies in the field 

of technology and business development. 

• NEC: In November 2007, NEC launched the EC Real IT Cool project. With this project, 

NEC plans to reduce energy consumption through energy saving platform and energy saving 

control software. 

• Fujitsu: In late 2007, it launched an application called 2007 Green Innovative Policy. 

The purpose of this application is to achieve the reduction of carbon dioxide emissions. In 

addition, Fujitsu has achieved great success in promoting and delivering low-energy products. 

 

5. Conclusion 

While there have been many studies on minimizing the environmental impacts of information 

technologies and ensuring sustainability, the most important of these studies was Smart 2020. 

In the introduction of the Smart 2020 program, a special section is devoted to the IT sector and 

the importance of this sector and its contribution to the world economy are highlighted by the 

following two items: 

1. Information technologies have become one of the sectors that contributed the most to the 

economy in recent years. Between 2002 and 2007, 16% of the increase in GDP was created by 

the ICT sector and the share of the sector in GDP rose from 5.3% to 7.3%. Moreover, the ICT 

sector is expected to constitute 8.7% of GDP by 2020. 

2. In addition, the use of information technologies contributes to the development of other areas 

of the economy. According to a study by the OECD, one-third of the economic development 

between 1970 and 1990 is claimed to be due to fixed-line telecommunications networks, which 

reduce operator costs and allow operators to enter new markets. 
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On the other hand, the use of information technologies leads to an increase in negative 

environmental impacts due to electricity usage. The link between the increase in the use of the 

IT sector and the economic development needs to be maintained, and the balance between the 

environmental impacts related to information technologies and climate change should be 

maintained. 

People need a basic level of training in order to minimize the environmental impact of 

information technologies and to effectively use green information equipment. Therefore, 

programs and practices on informing the public about green information technologies and 

increasing awareness are of great importance. Electronic training options are generally 

preferred to create an understanding of environmental protection and awareness. 

Intelligent computing solutions such as intelligent homes designed to consume less energy and 

less energy will not reduce energy consumption if consumers do not change their usage habits. 

Therefore, within the policies and programs related to green information and environment, 

consumer and user education titles are considered as complementary elements. 
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