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Editörden 
 
 
E-Journal of Yasar University dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan hakemli, disiplinlerarası akademik 

bir dergidir. Yayın hayatının ilk on yılını başarı ile tamamlayan dergi, her ne kadar 2016 yılı itibari ile işletme, 
ekonomi alanları ile bu alanlarla kesişimde olan disiplinlerarası özgün çalışmaları kabul etme kararı almışsa da, 

2015 yılı içerisinde değerlendirme sürecinde olan sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki çalışmalardan hakem 

değerlendirme sürecini başarı ile tamamlamış olanlar çalışmalara bünyesinde yer vermeye devam etmektedir. 

 

E-Journal of Yasar University dergisinin kırkdördüncü sayısında ekonomi, finans, lojistik, turizm ve işletme 

alanlarında yedi Türkçe, iki İngilizce çalışma yayınlanmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 

uygulamış olduğu faiz politikasının Borsa İstanbul-100 endeksi üzerindeki etkisini simetrik ve asimetrik GARCH 

modelleriyle test eden Hakan Kahyaoğlu, Osman Tüzün, Fatih Ceylan ve Ramazan Ekinci’nin TCMB Ağırlıklı 

Ortalama Fonlama Maliyeti’nin BİST100 Üzerindeki Etkisi başlıklı çalışmaları Merkez Bankalarının para politikası 

araçlarının etkinliği ve bu araçların piyasa üzerindeki etkisi, para politikası araçlarının hedeflenen değişkenleri ile 

para ve finansal piyasaların göstergelerinin oynaklıkları üzerindeki etkisine bağlı olarak analiz edilmektedir. Elde 

edilen sonuçlara göre ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinden kaynaklanan şok simetriktir ve bu simetrik şok 

oynaklık yayılımına yol açmamaktadır. Can Karabıyık ve İlkay Dilber’e ait Gelir Eşitsizliği ve Doğrudan Yabancı 

Sermaye Yatırımları İlişkisi: Panel Veri Analizi başlıklı çalışma 1970-2008 yıllarını arasında az gelişmiş, gelişmekte 

olan ve sanayileşmiş 50 ülke için doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile gelir dağılımı eşitsizliği arasındaki 

etkileşimi hem ampirik hem de teorik açıdan makroekonomik boyutta panel veri analizi kullanarak incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelir dağılımı eşitsizliğini iyileştirmeye yardımcı 

olduğu diğer yandan ise ekonomik büyüme vasıtasıyla arttırılan milli gelirin adil bir şekilde dağıtılamadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Şerife Özşahin’in Kurumsal Kalite Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Ne Kadar Önemli? Türkiye 

Üzerine Ekonometrik Bir Analiz başlıklı çalışması Türkiye’de kurumsal kalite ve ekonomik risk düzeyinin doğrudan 

yabancı yatırım hacmi ve oynaklığı üzerindeki etkisinin araştırmış, sınır testi ve gecikmesi dağıtılmış otoregresif 

model yardımıyla 3 farklı eşitlik tahmin etmiştir. Uygulanan ekonometrik analizler sonucunda daha kaliteli kurumsal 

yapı ve düşük ekonomik risk düzeyinin ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırım hacmi üzerinde pozitif yönlü etkiye 

sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Buhari Doğan ve Osman Değer’e ait Enerji Tüketimi, Finansal Gelişme Ve 

Ekonomik Büyüme İlişkisi: Hindistan Örneklemi başlıklı çalışmada enerji tüketimi, finansal gelişme ve ekonomik 

büyüme ilişkisi 1970-2013 yılları arasında Hindistan örnekleminde incelemektedir. Ampirik analiz bölümünde 

Granger nedensellik, Johansen eşbütünleşme ve uzun dönem analizleri kullanılmıştır. Çalışmaya göre ekonomik 

büyümeden enerji tüketimine doğru bir nedensellik ilişkisi mevcutken; enerji tüketiminden ekonomik büyümeye bir 

nedensellik ilişkisi yoktur. Bununla beraber, ekonomik büyümeden finansal gelişmeye doğru bir nedensellik ilişkisi 

bulunmuştur. Reklamın algılanan değerini etkileyen faktörleri Türkiye'de yaşayan gençler açısından inceleyen Ela 

Sibel Bayrak Meydanoğlu’na göre reklama karşı tüketicinin tutumunu belirleyen faktör reklamın algılanan değeridir. 

Reklamın algılanan değerini etkileyen faktörler - eğlendirme, bilgilendirme, huzursuzluk, güvenilirlik- bu çalışmada 

modellenmiş ve İstanbul'da iki farklı üniversitede öğrenim gören 366 öğrenciye yüz yüze anket tekniği ile 

uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre eğlendirme, huzursuzluk ve bilgilendirme faktörleri kare kod 

reklamcılığının değerini pozitif yönde, güvenilirlik ise kare kod reklamların değerini negatif yönde etkilemektedir. 

İzmir’de bulunan bir vakıf üniversitesindeki lisans turizm öğrencileri arasında sürdürülebilirlik kavramının algısını 

inceleyen Murat Nazlı’nın Sürdürülebilirlik Farkeder mi? Turizm Endüstrisi’nde Nitel Bir Çalışma adlı çalışması 

57 katılımcıdan elde edilen bilgilere dayanarak sürdürülebilirlik için algı seviyesini incelemektedir. Verilen yanıtlara 

göre yeşil çevrenin korunması, sosyal ve toplum değerleri, doğal güzellik ve geri dönüşüm konuları, firmanın gelir 

elde etmesinden ve karlı işe sahip olmasından daha önemli görülmektedir. Nurgül Çalışkan ve Aziz Gökhan Özkoç’a 

ait Örgütlerde Paternalist Liderlik Algısına Etki Eden Ulusal Kültür Boyutlarının Belirlenmesi başlıklı 

çalışmalarında Nevşehir’de faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı konaklama işletmeleri çalışanlarına yönelik 

kapsamlı bir araştırılmıştır. Ulusal kültür ile doğu kültürüne özgü bir liderlik modeli olan paternalist liderlik 

arasındaki ilişki korelasyon ve çoklu regresyon analizleri aracılığıyla incelenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen 

bulgular ile toplulukçuluk, erillik ve belirsizlikten kaçınma boyutlarının paternalist liderlik algısının açıklanmasında 

pozitif yönlü anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bilal Şişman’ın Bulanık MOORA Yöntemi Kullanılarak 

Yeşil Tedarikçi Geliştirme Programlarının Seçimi ve Değerlendirilmesi adlı çalışması belirsizlik ortamında nominal 

grup tekniği ve bulanık MOORA yöntemi ile uzmanlar tarafından öngörülen çeşitli yeşil tedarikçi geliştirme 

programlarını değerlendirmektedir. Çalışmada özellikle son yıllarda işletmelerin yüksek kalitede hizmet verebilmek, 

maliyetlerini düşürebilmek, çevresel standartlara uyum sağlayabilmek ve yeşil performanslarını artırabilmek 

maksadıyla tedarikçi geliştirme programlarını uygulamakta olduğu vurgulanmış, iyi bir tedarikçi geliştirme 

programı ile rekabet avantajının işletmelere büyük katkı sağlayacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu tedarikçi geliştirme 

programları ile siparişlerin kalite gereksinimlerini karşılama oranının arttığı, zamanında teslim oranı iyileştiği, 
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ürünlerde hata oranının azaldığı, ortalama envanter maliyetinin düştüğü, normal siparişler için tedarik süresinin 

azaldığı, ürün geliştirme seviyesi, ürün satışları ve kalitesinin arttığı görülmektedir. Son olarak Ömer 

Öztürkoğlu’nun The Effects of a Manual Material Handling Equipment on Loading and Unloading Time of a Case 

on a Pallet adlı çalışmasında malzeme elleçleme ekipmanlarından olan yükseltilebilir döner tabla kullanımının palet 

üsütnde yer alan bir kolinin boşaltma veya yükleme süresine olan etkisi araştırılmaktadır. Elde edilen bulgular insan 

faktörlerinin, toplanan kolilerin pozisyonlarının ve bir seferde toplanan koli sayısının koli toplama süresi üzerinde 

önemli bir faktör olduğu göstermektedir. Bununla birlikte, koli toplama ve yükleme operasyonlarında yükseltilebilir 

döner tabla kullanımının geleneksel manuel toplamaya göre bir çok durumda koli toplama süresinde iyileştirme 

sunduğunu göstermektedir. 

 
E-Journal of Yasar University dergisinin yeni sayısı 2017 yılının Ocak ayında çıkacak olup yeni sayıda yine kendi 
alanının araştırma, yöntem ve modellerin kullanıldığı özgün çalışmalar ile buluşmayı ümit eder, çalışmalarınızda 
kolaylıklar dileriz. 
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Öz: Bu çalışmada ulusal kültür ile doğu kültürüne özgü bir liderlik modeli olan paternalist liderlik tarzı arasındaki ilişkinin kuramsal ve görgül 

olarak ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilgili yazın taraması yapılarak araştırma hipotezleri geliştirilmiş ve Nevşehir’de 

faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı konaklama işletmeleri çalışanlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Sözü edilen kavramlar arasındaki 

ilişkiler ise korelasyon ve çoklu regresyon analizleri aracılığıyla incelenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ile toplulukçuluk, erillik ve 
belirsizlikten kaçınma boyutlarının paternalist liderlik algısının açıklanmasında pozitif yönlü anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ulusal Kültür, Paternalizm, Paternalist Liderlik, Konaklama İşletmeleri 

Abstract: In this study, it was aimed to reveal theoretically and empirically relationship between national culture and paternalistic leadership which 

is specific to eastern cultures leadership model. In this regard, research hypotheses which arise as a result of the relevant literature review were 

developed and a comprehensive study was carried out for four and five star hotels workers operating in Nevşehir. As for the relations between the 
concepts which are mentioned in the study were analyzed through correlation and multiple regression analyzes. According to the findings of the 

research, collectivism, masculinity and uncertainty avoidance have positively effects on explaining the paternalistic leadership perception.  

Key Words: National Culture, Paternalism, Paternalist Leadership, Accommodation Enterprises 

 

1. Giriş 

İnsanları belirlenen hedef ve amaçlar doğrultusunda harekete geçirebilme yeteneği olarak ifade edilen liderlik kavramı 

ile bu yeteneğin türünü ve kaynağını belirleyen liderlik tarzları, son dönemde yönetim yazını kapsamında sıklıkla 

irdelenmektedir. Örgütlerde baskın liderlik tarzı ve algıları, liderlerin çalışanlarla olan etkileşimi, örgütlere yapısal ve 

fonksiyonel açıdan sağladığı katkılar, sahip oldukları güç kaynakları ve gücün kullanımı yönündeki kararları 

günümüzde liderlik kavramı çerçevesinde en çok düşünülen ve çalışılan konular olmuştur. İlgili yazında liderlik ve 

kültür arasındaki ilişkilerin incelenmesine ise çok yakın bir geçmişte başlanmıştır.  

1980’li yıllara kadar, liderlik üzerine yapılan çalışmalarda Anglo-Amerikan entelektüel ve kültürel çatının baskın 

olması (Dimmock ve Walker, 2000) ve liderlik üzerinde çeşitli kültürlerin etkilerinin yeterince araştırılmaması bir 

toplumda etkili olan liderlik davranışlarının her yerde geçerli olabileceği yanılgısını da beraberinde getirmiştir. 1980’li 

yıllardan itibaren Batılı olmayan toplumlarda liderlik üzerine yapılan çoğu çalışmada (Dorfman ve Howell, 1988; 

Dickson, Den Hartog ve Mitchelson, 2003; House vd., 2004)  liderlik davranışlarının toplumdan topluma farklılık 

gösterdiği, farklı toplumlarda liderlik davranışlarını açıklamada ve lideri takip edenlerin  bu davranışları algılamalarında 

ulusal kültürün önemli bir etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu noktadan hareketle lider olarak kabul edilen kişilerin, 

belirli bir toplumun kültürü içinde yetiştikleri düşünüldüğünde, toplumun genel kültürel değerleri ile uyumlu davranışlar 

gösterecekleri yadsınamaz bir gerçektir. Dolayısıyla liderlik davranışlarının şekillenmesinde ve bu davranışların liderin 

takipçileri tarafından algılanmasında ulusal kültürün güçlü bir unsur olabileceği de ifade edilebilir.   

Liderlik ile ulusal kültür ilişkisini temel alan bu çalışmanın amacı, konaklama işletmelerinde ulusal kültür boyutları 

ile çalışanların paternalist liderlik algısı arasındaki ilişkinin kuramsal ve görgül olarak istatistiksel veriler ışığında 

değerlendirilmesidir. Çalışma bireyin kültürel aidiyetini yansıtan ulusal kültürel boyutlar ile paternalizm arasındaki 

ilişkinin Türk kültürü bağlamında yorumlanması açısından önem teşkil etmekle birlikte, çalışmanın yönetim ve liderlik 

alanındaki mevcut yazına katkı sağlaması öngörülmektedir. 

2. Literatür Taraması 

2.1. Paternalizm ve Paternalist Liderlik 

Devletin vatandaşlarını koruması ve onlara yardım sağlaması fikrine (Aycan, 2006) dayanan paternalizm kavramı, 

etimolojik olarak Latince “pater” (baba) kelimesinden türetilmiştir. En basit ifadeyle diğerlerine baba gibi davranmak 
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(Suber, 1999:632) anlamına gelen paternalizm; zorlayıcı olmayan istismar (Goodell, 1985), meşrulaşmış otorite, 

stratejik esneklik (Pedavic ve Earnest, 1994), yardımsever diktatörlük ve kadife eldiven (aktaran Aycan, 2006) gibi 

çeşitli betimlemelerle ifade edilmektedir. Bu doğrultuda Feinberg (1971:105) paternalizmi, bireylerin kendi kendilerine 

zarar vermelerini engellemek ya da bireylerin kendi yararları doğrultusunda onlara rehberlik etmek olarak tanımlarken; 

Hershey (1985:171) devletin bireylere, çocuklarına davranışta bulunan bir baba gibi davranması şeklinde 

tanımlamaktadır. Paternalizmin meşru bir güç olarak algılanmasını sağlayan en önemli özelliği ise maddi olandan çok 

simgesel anlam kodları etrafında ördüğü iktidarın içselleştirilmesine dayanmasıdır. Bu anlamı ile paternalizm, aile 

dışındaki iktidarı aile içi rollere dayanarak meşrulaştırmaktadır (Sennet, 2011: 67). Dolayısıyla paternalizmin bireylerin 

yararları doğrultusunda korunmaları anlamına geldiği ifade edilebilir. Bu bağlamda paternalizm olgusu, makro boyutta 

kültürlerarası farkları ortaya çıkartmada kullanılabilecek kültürel bir boyut olarak değerlendirilirken, aynı zamanda 

mikro boyutta kültüre özgü (özellikle Doğu kültürüne özgü) bir liderlik modeli olarak da karşımıza çıkmaktadır.  

1976 yılında Batıda geliştirilen liderlik modellerinin Doğu ülkelerinde geçerliliğini incelemek isteyen Silin, yaptığı 

çalışma ile liderlik modellerinde belirtilen özelliklerin Doğu ve Batı ülkeleri arasında farklı olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Silin’in çalışmasından sonra Redding (1990) ve Westwood (1997) da yaptıkları çalışmalarda benzer sonuçlara ulaşarak, 

Doğu toplumlarının liderlik anlayışının Batıdakinden farklılık gösterdiğini tespit etmişlerdir. Toplumlar arasındaki 

kültürel farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan bu liderlik anlayışı ise paternalist (babacan) liderlik olarak adlandırılmıştır. 

Bu doğrultuda Westwood (1997:454) paternalist liderliği, bir baba gibi astlarına yönelik ilgi gösteren, saygılı davranan 

ve güçlü bir otoriteye sahip olan bir liderlik tarzı olarak tanımlamaktadır. Gelfand, Erez ve Aycan (2007:493) ise 

paternalist liderliği; astların mesleki hayatlarının bir aile anlayışıyla yönlendirildiği, karşılığında ise sadakat ve itaatin 

beklendiği hiyerarşik bir ilişki olarak ifade etmektedir. Aile içerisindeki “baba” kavramı ile sembolleşen paternalist 

liderliğin temelinde, kendi isteklerini ve menfaatlerini göz ardı edecek şekilde örgütün diğer fertlerinin yararı 

doğrultusunda kararlar almayı gerektiren fedakârlık, sevgi ve korumacı anlayış yatmaktadır. Bu anlamda paternalist 

liderlik ortaya çıkış kaynağını, geleneksel liderlik yaklaşımlarında görülen lider-takipçi arasındaki görev ve sorumluluk 

paylaşımından ziyade, örgütte yaratılacak aile atmosferinden kaynaklanan manevi bağa dayandırmaktadır (Erkuş, Tabak 

ve Yaman, 2010). Bu anlamda paternalizm olgusunun örgütteki yansıması, lider ile çalışanlar arasındaki ilişkilerin, aile- 

çocuk ilişkisine benzer şekilde oluşturulmasını ifade etmektedir.  

Paternalist liderlik anlayışının temelinde yatan varsayımlardan bir diğeri de liderin veya yöneticinin astı için neyin 

iyi olduğunu biliyor olmasıdır. Paternalist liderin altında çalışan birey liderden çok daha üstün niteliklere ve yeteneklere 

sahip olsa da liderin örgüt ve bireyler için verdiği kararlar sorgulanamaz. Çünkü paternalist liderin itibarı, bulunduğu 

pozisyon, yaşı ve deneyimlerinden ileri gelmektedir (Van de Veer, 1986). Dolayısıyla liderin sahip olduğu bu özellikler 

onun gücünü ve otoritesini meşrulaştırmasını sağlamaktadır. Ayrıca ast-üst ilişkileri, ebeveyn ile evlat arasındaki 

ilişkiye benzetilmekte ve üstün görevi astı korumak, yönlendirmek, yol göstermek ve onun iyiliğine olacağına inandığı 

kararları onun adına vermektir. Bunun karşılığında da asttan beklenen, üstüne itaat etmesi ve bağlılık göstermesidir 

(Aycan, 2000; 2006).  İlgili literatür incelendiğinde paternalist liderlik tarzını, diğer liderlik tarzlarından ayıran bazı 

ayırt edici davranış şekillerinin olduğu görülmektedir. Bu davranış şekilleri aşağıdaki gibi özetlenebilir (Aycan, 

2006:449):  

 Çalışma yerinde aile atmosferi oluşturmak: Lider astlarına“baba” gibi davranır, onlara mesleki ve özel hayatları ile 

ilgili babacan bir şekilde tavsiyelerde bulunur. 

 Astları ile yakın ve bireysel ilişkiler kurmak: Lider her bir astı ile yakın ilişki içerisindedir. Astını kişisel olarak 

(kişisel problemleri, aile yaşantısı vb.) tanır ve gerçek anlamda onun huzuru ile ilgilenir.  

 Astlarının çalışma hayatı dışındaki aktivitelerine katılmak: Lider astlarının hayatlarındaki önemli olaylara (evlilik, 

cenaze, mezuniyet vb.) bir aile bireyi gibi katılır ve ihtiyaçları durumunda yardım ve destek sağlar. 

 Sadakat beklemek: Lider, astlarından gerektiği durumlarda fedakârlık etmelerini, ona karşı sadakat ve bağlılık 

göstermelerini bekler. 

 Otoritesini / Statüsünü devam ettirmek: Lider için statü farklılıkları önemlidir ve astlarının statüye uygun şekilde 

davranmalarını beklemektedir. Ayrıca otoritesinden kuşku duyulmasını istemez ve onların kariyerleri için neyin 

önemli olduğuna kendisi karar vermektedir. 

Paternalist liderin sayılan bu davranış şekillerine karşılık, astlarının da uygun davranışlar göstermesi 

beklenmektedir. Astlarının çalıştığı yeri ailesi gibi görmesi, lidere saygı duymanın yanı sıra sadakat ve bağlılık 

göstermesi, liderin çalışanları için en iyisini bildiğine inanarak otoritesini kabul etmesi ve lidere ihtiyaç halinde gönüllü 

olarak özel hayatında yardımcı olması (Aycan, 2006) uygun davranışlar olarak sıralanabilir. Dolayısıyla paternalist 

liderlik tarzının hem ilişki hem de görev odaklı liderlik tiplerini bir araya getiren bir liderlik tarzı olduğu ve bu yönüyle 

de batı kültüründeki liderlik tarzlarından açıkça ayrıldığı ifade edilebilir. 

2.2. Ulusal Kültür Boyutları ve Paternalist Liderlik İlişkisi 
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Özellikle endüstri devrimi sonrası “ulusal devlet” kavramının ortaya çıkması ve gelişmesiyle birlikte dikkat çeken 

(Kongar, 2008: 14) ve ulus olgusuna bağlı olarak tanımlanan ulusal kültür, belirli bir siyasal sınır içinde yaşayan 

insanların geliştirdiği, benimsediği ve paylaştığı değerler (Robbins, 1990) olarak ifade edilebilir. Hofstede (1981), 

ulusal kültürü, belirli bir ulusun bireylerinin düşüncelerinin toplu bir şekilde programlanması olarak tanımlayarak, 

bireylerin kendi kültürel düşünce programlarına yardımcı olan kollektif bir ulusal özelliği paylaştığını ifade etmektedir.  

Ancak bir ulusal kültüre ait değerleri belirlemek ve diğer kültürlerden hangi ölçüde ve neden farklı olduğunu 

söyleyebilmek kolay değildir. Özellikle de yüzlerce kültürün varlığından söz ediliyorsa sadece “farklı” demek yeterli 

olmayacaktır (Kartarı, 2014). Bu nedenle araştırmacılar (Kluckhohn ve Strodtbeck, 1961; Hofstede, 1980; Schwartz, 

1992; Trompenaars ve Hampden- Turner, 1997) ulusal kültürleri birbirlerine göre farkları ve benzerlikleriyle birlikte 

karşılaştırabilmek için kültürel değerler üzerinde durmuş ve bu değerler arasındaki farklılıkları açıklamaya yardımcı 

olan kuramlar doğrultusunda bazı kültürel boyutlar geliştirmişlerdir.  

Değer temelli kültürel boyut çalışmaları içerisinde alanında öncü ve en geniş kapsamlı çalışma ise Geert Hofstede 

(1980a) tarafından gerçekleştirilmiştir. Hofstede, kültürü anlamak ve kültürel değerleri belirleyebilmek için geniş 

ölçüde kabul gören ve net biçimde tanımlanmış –ampirik temellere dayanan- bir terminoloji geliştirmeyi amaçlamıştır. 

Bu amaç doğrultusunda, 1967–1973 yılları arasında 40 ülkede faaliyet gösteren IBM firmasından 116.000 çalışanın 

katılımı ile araştırmasını yürüten Hofstede (1980b), farklı ülkelerden elde ettiği verilerle her ülkenin başa çıkmak 

durumunda kaldığı, ancak farklı çözüm yolları bulduğu temel sorunların altını çizen dört temel boyut ortaya koymuştur. 

Hofstede’in ulusal kültürler arasındaki farklılıkları açıklamada kullandığı bu boyutlar güç mesafesi, 

bireycilik/toplulukçuluk, erillik/dişillik ve belirsizlikten kaçınma şeklinde ifade edilmektedir. Hofstede’in kültürel 

farklılıkları belirlemede kullandığı bu dört boyut istatistiksel yöntemlere dayanmaktadır. Bu doğrultuda her bir ülkenin 

belirli bir boyuttan elde ettiği puanlar bir cetvel üzerinde işaretlenir ve ulusal kültürler arasındaki farklılıklar bu cetvel 

üzerinden okunabilir. Ülkelerin dört kültür boyutu bileşimindeki konumları, farklı sorunların farklı ele alınma 

biçimlerini çağrıştırmaktadır. Dolayısıyla her ülkenin kültürel boyutlar çerçevesinde sahip olduğu değerlerin, ülkelerin 

birbirlerinden görece olarak farklılaşmasına neden olduğu ve bu farklılıkların da ülke içerisindeki yönetsel, iktisadi ve 

sosyal süreç ve sonuçları etkilediği ifade edilebilir.  

Ülkeler arasındaki kültürel değer farklılıklarını temel alan bu dört boyut aynı zamanda, bir ülkedeki yönetim ve 

liderlik anlayışının açıklanmasında kullanılması bakımından da önem taşımaktadır. Nitekim etkili liderlik 

davranışlarının kültürler arasında nasıl farklılaştığını inceleyen araştırmacılar da (Pellegrini, Scandura ve Jayaraman, 

2010; Aycan vd., 2000) Batı ülkelerinden farklı olarak Asya ve Orta Doğu ülkelerindeki liderlik davranışlarının doğu 

kültürüyle uyumlu olan paternalist özellikler gösterdiğini ortaya koymuşlardır. Bu bağlamda Pellegrini vd. (2010) iki 

farklı kültüre sahip olan Hindistan ve Amerika’da paternalizmin çalışanın işle ilgili tutumlarına etkisini araştırmışlardır. 

Söz konusu araştırmada, Hindistan’ın toplulukçu ve güç mesafesi yüksek bir toplum olduğu, Amerika’nın ise tersine 

kültürel karakteristik açısından bireyci ve dar güç mesafesi gibi özellikler gösterdiği varsayılmıştır. Araştırma sonucuna 

göre ise toplulukçu ve yüksek güç mesafesi değerlerine sahip olan Hindistan’da paternalist liderlik algısı daha yüksek 

çıkmıştır. Aycan vd. (2000) de on ülke kapsamında bir çalışma yapmış ve paternalizmin en çok gözlendiği ülkelerin, 

Hindistan, Pakistan, Çin ve Türkiye olduğu sonucuna ulaşmıştır. Paternalizmin orta derecede gözlendiği ülkeler, 

Romanya, Rusya, ABD ve Kadana; en az gözlendiği ülkeler ise İsrail ve Almanya’dır. Aynı çalışmada, güç mesafesi ve 

toplulukçuluk algısı en yüksek olan ülkeler, yine paternalizm algısı en yüksek olan Çin, Pakistan, Hindistan ve 

Türkiye’dir. Paşa, Kabasakal ve Bodur (2001:574)’un Türkiye’de paternalist düşünce üzerine yaptıkları çalışmalarında 

ise paternalist düşünce davranışı ile toplulukçuluk arasında anlamlı pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Hofstede (1980a)’in çalışmasında Türk kültürü için ortaya koyduğu - Sargut (1996) ve Wasti (2007) tarafından da 

benzer sonuçların elde edildiği- yüksek güç mesafesi, yüksek belirsizlikten kaçınma, toplulukçuluk ve orta düzeyde dişil 

değerler göz önüne alındığında, Türk toplumunun temel kültürel varsayımlarının paternalist liderlik tarzına uygun 

düşmesi anlamlı karşılanabilir. Nitekim Aycan vd. (2000) tarafından yapılan araştırmanın bulgularına göre de çalışanlar, 

yönetici veya liderin paternalist olmasını beklemektedirler. Yine Türkiye’nin çeşitli coğrafi alanlarında 4824 kişi 

üzerinde yapılan bir araştırmanın verilerine göre en baskın-yaygın yönetici/lider tipolojisi sırasıyla, otoriter (%53), 

paternalist (%25), danışman (%13,5) ve demokratik (%8,5) yöneticilerdir. Arzu edilen yönetici tipolojisi ise danışman 

(%35,2), paternalist (%28,9), demokratik (%25,6) ve otoriter (%10,3) olarak belirlenmiştir (Kabasakal ve Bodur, 2007).  

Bu bağlamda literatürde var olan tanımı ve ona atfedilen özellikler çerçevesinde paternalist liderlik ile 

bireycilik/toplulukçuluk, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, erillik/dişillik gibi kültürel varsayımlar arasındaki 

ilişkiler değerlendirilerek aşağıdaki araştırma hipotezleri geliştirilmiştir: 

Bireycilik / Toplulukçuluk Boyutu: Hofstede (1980), kültürel farklılıklar kapsamında en temel açıklayıcı faktör 

olarak görülen (Frost, Goode ve Hart, 2010) bireycilik ve toplulukçuluk boyutunu kültürün iki zıt kutubu olarak ele 

almaktadır. Söz konusu boyutun temeline “öz” kavramını yerleştiren Hofstede (2001:225), bu boyutu toplum 

içerisindeki bireylerin birincil gruplarla entegrasyonu şeklinde ifade etmektedir. Bu anlamda bireycilik, kendini gruptan 

bağımsız olarak gören, kendi tercih, istek ve haklarına önem veren ve diğer bireylerle kurduğu ilişkilerde kendi kişisel 

amaçlarına öncelik vererek, bu ilişkileri fayda/maliyet analizi şeklinde değerlendiren bireyleri içeren sosyal bir modeli 

ifade etmektedir. Toplulukçuluk ise kendini bir veya daha fazla grubun bir parçası olarak gören, bu grupların normları 

ile hareket eden ve grubun hedeflerini kendi kişisel hedeflerinin önüne koymada gönüllü olan bireyler ile örtüşen sosyal 
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bir sistemi vurgulamaktadır (Triandis, 1994; 1995). Dolayısıyla, bireyci kültürlerde kolektif düzenlemeler, bireyin 

gelişmesi amacında kullanılan bir araç iken, toplulukçu kültürlerde toplumun gelişmesi amaç olarak görülmekte ve 

bireylerin gelişmesi bu amaca ulaşmanın bir aracı olarak kabul edilmektedir (Terzi, 2010).  Bu noktadan hareketle 

bireyciliğin yüksek olduğu toplumlarda özerklik, özgüven ve kendi kararlarını alma gibi özelliklerin baskın olması 

nedeniyle liderlik davranışlarının paternalist özellikler taşımayacağı, dolayısıyla çalışanların paternalist liderlik algısının 

da düşük olacağı söylenebilir. Bunun aksine, biz bilinci, diğerleri için sorumluluk alma, bireyler arasında karşılıklı 

bağlılık, hiyerarşi ve dikey ilişkileri kabullenme gibi özeliklerin baskın olduğu toplulukçu toplumlarda ise liderlik 

davranışlarının fedakâr, babacan ve korumacı özellikler taşıyacağı ve bu duruma bağlı olarak da çalışanların paternalist 

liderliğe yönelik algılarının daha yüksek olacağı ifade edilebilir. Bu öngörüden hareketle araştırmanın ilk hipotezi 

aşağıdaki gibi geliştirilmiştir: 

H1: Toplulukçuluk ile paternalist liderlik algısı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.  

Güç Mesafesi Boyutu: Hofstede (2001) güçten kaynaklı eşitsizliğin her toplumda en temel gerçek olduğunu ifade 

etmekle birlikte, bu eşitsizliği George Orwell’in Animal Farm (Hayvan Çiftliği, 1945) adlı romanındaki “Bütün 

hayvanlar eşittir; ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir” ifadesiyle vurgulamaktadır. Bu anlamda, Hofstede’e 

göre eşitsizlik her toplumda vardır, ancak eşitsizliğe ne kadar tolerans gösterildiği kültürden kültüre değişmektedir. 

Çünkü bazı toplumlarda gücün neden olduğu eşitsizlik en aza indirgenmeye çalışılırken, bazı toplumlarda güçten 

kaynaklı farklılıklar benimsenmekte ve kurumsallaşmaktadır. Dolayısıyla bir sosyal yapı içerisindeki bireylerin gücün 

eşitsiz dağılımını kabullenme dereceleri, kültürün güç mesafesi boyutunu ortaya çıkarmaktadır. Bu anlamda toplumu 

oluşturan aile, eğitim, iş ortamı gibi kurumlarda güçten kaynaklı eşitsizlik ortamına gösterilen toleransın yüksek olması, 

yüksek güç mesafesinin; düşük olması ise düşük güç mesafesinin varlığına işaret etmektedir. Düşük güç mesafesine 

sahip kültürlerde hiyerarşik bir tabakalaşmanın olmaması, sınıfsal farklılıkları azaltan bir unsur olarak görülürken, 

yüksek güç mesafesine sahip kültürlerde farklı hiyerarşik yapılar, düzenin ve öngörülebilirliğin kaynağı olarak 

görülmektedir (Freitag ve Stokes, 2009:61). Bu doğrultuda bireyler arasındaki eşitsizliğin kabul edildiği ve itaat 

etmenin doğal karşılandığı yüksek güç mesafesine sahip toplumlarda, liderlerin daha fazla astları yerine karar alma ve 

otokratik davranışlar sergileyeceği dolayısıyla çalışanların bu liderlik tarzına yönelik algılarının da daha yüksek olacağı 

beklenmektedir. Bu noktadan hareketle güç mesafesi ile paternalist liderlik algısı arasındaki ilişkinin sınanabilmesi 

amacıyla aşağıdaki araştırma hipotezi geliştirilmiştir: 

H2: Güç mesafesi ile paternalist liderlik algısı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

Erillik / Dişillik: Hofstede (1998), cinsiyetler arası sosyal rol farklılıklarının üst düzeyde olduğu toplumları “eril”, 

rol farklılıklarının görece az olduğu toplumları ise “dişil” olarak adlandırmaktadır. Erkeğe özgü değerlerin hâkim 

olduğu eril toplumlarda sosyal roller cinsiyete göre belirlenmektedir. Bu toplumlarda erkeklerin, kendine güvenen, sert 

kişilikli, koruyucu, maddi başarılara odaklanan, mücadeleci ve rekabetçi bir role uygun davranmaları beklenmektedir. 

Kadınların ise daha çok maddi olmayan rollere dayanan alçak gönüllü, ılımlı ve şefkatli bir tutum sergilemeleri 

beklenmektedir. Bu anlamda, eril toplumlarda kadın ve erkeklerin üstlendikleri roller arasında kesin bir ayrım vardır ve 

erkeğin egemenliği söz konusudur (Rodrigues, 1998). Kadına özgü değerlerin hâkim olduğu dişil toplumlarda ise sosyal 

roller arasında keskin ayrımlar bulunmamaktadır. Bu toplumlarda duyarlı olmak, çevreyi korumak, insan ilişkilerini 

maddiyatın üzerinde tutmak, insanlara yardım etmek ve yaşam kalitesini önemsemek hem kadınlardan hem de 

erkeklerden beklenen rollerdir (Hofstede, 1980a). Diğer taraftan paternalizm, literatürde her ne kadar “pederşahilik” 

gibi erkek egemen kelimelerle nitelendirilse de, paternalist liderler, otokratik özelliklerin yanı sıra cömertlik, iyi 

niyetlilik, koruma-kollama, yardımseverlik gibi özelliklere de sahiptirler. Bu anlamda paternalist liderler, astları ile 

yakın ilişkiler kurmakta ve onların çalışma hayatı dışındaki yaşantıları ile de ilgilenmektedirler. Dolayısıyla bireyler 

arasında rasyonel ilişkilerin bulunduğu, güç ve başarı gibi unsurların ön planda olduğu eril toplumlarda çalışanların, 

liderlerin bu gibi davranışlarına ilişkin algılarının düşük olması beklenmektedir. Bunun aksine, bireyler arasında daha 

insancıl, sıcak ve yardımsever ilişkilerin baskın olduğu dişil toplumlarda ise liderlik davranışlarının iyi niyetlilik, 

yardımseverlik gibi paternalist özellikler taşıyacağı ve bu duruma bağlı olarak da çalışanların paternalist liderlik 

algısının daha yüksek olacağı ifade edilebilir. Bu öngörüden hareketle aşağıdaki araştırma hipotezi geliştirilmiştir:  

H3: Erillik ile paternalist liderlik algısı arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.  

Belirsizlikten Kaçınma: Hofstede (2001)’in belirsizlikten kaçınma boyutunun temeli, belirsizliğin insanlar için 

endişe kaynağı olduğunun kabulüne dayanmaktadır. Bu boyut ile toplum içerisinde yer alan bireylerin belirsiz ve 

bilinmeyen durumlar karşısında kendilerini ne derece tehdit altında hissettikleri ile belirsiz durumlardan ne ölçüde 

kaçındıkları ifade edilmektedir. (Jackson, 2001: 1274). Belirsizlikten kaçınma düzeyinin yüksek olduğu kültürlerde 

bireyler, genelde istikrar aramakta, belirsiz, açık olmayan ve yazılı kurallarda yeri bulunmayan, şüpheli, riskli 

durumlardan korkmakta ya da çekinmektedirler. Bu nedenle bu toplumlar içerisinde yer alan insanlar, farklı olanı 

tehlikeli olarak algılayıp, düşünce ve davranışlarda değişmelere hoşgörülü yaklaşamamakla birlikte yeniliğe karşı direnç 

göstermektedirler. Buna karşın belirsizlikten kaçınma düzeyinin düşük olduğu kültürlerde ise belirsizlik kolayca kabul 

edilmekte ve katı kurallara yer verilmediği için kurallar rahatlıkla değiştirilmekte veya koşullara göre 

uyumlaştırılmaktadır. Bu nedenle bu toplumlar içerisinde yer alan bireyler, daha özgür ve özerk hareket etmeyi, risk 
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üstlenmeyi, yenilik ve değişime açık olmayı tercih etmektedirler. Dolayısıyla, belirsiz, bilinmeyen, açık olmayan 

durumlar karşısında endişe düzeyleri düşük olan toplumlarda liderler, daha özgür hareket edebilen, kendi kararlarını 

alabilen ve risk üstlenebilen çalışanlara ihtiyaç duyacağı için çalışanların paternalist liderlik davranışlarına yönelik 

algılarının düşük olması beklenmektedir. Ancak belirsizlikler karşısında duyulan huzursuzluğun, kurallar ve bireylerin 

kendileri adına alınan kararlar ile azaltıldığı toplumlarda ise liderler daha fazla korumacı-yönlendirici özelliklere sahip 

olacağı için çalışanların paternalist liderlik algısının daha yüksek olacağı ifade edilebilir. Bu öngörüden hareketle ise 

aşağıdaki son araştırma hipotezi geliştirilmiştir: 

H4: Belirsizlikten kaçınma ile paternalist liderlik algısı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma sürecinde, iki temel araştırma yaklaşımı olan temel (kuramsal) araştırma ve uygulamalı (ampirik) araştırma 

yaklaşımlarından yararlanılmıştır. Bu doğrultuda, bilginin sınırlarını genişletmek amacını güden temel araştırma (Nakip, 

2006), geniş bir zaman aralığında yapılan ve önceki iki bölümde sunulan literatür taramasını içermiştir. Söz konusu 

literatür taraması ışığında oluşturulan araştırma hipotezleri ise uygulamalı araştırma yaklaşımından yararlanılarak test 

edilmiştir. 

3.1. Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veriler eş zamanlı olarak çalışanlara uygulanan “kültürel değerler ölçeği” ve “paternalist liderlik ölçeği” 

aracılığıyla toplanmıştır. Literatürde değer temelli kültürel boyut çalışmaları içerisinde en fazla benimsenen 

sınıflandırmanın Hofstede (1980)’in sınıflandırması olduğu görülmektedir. Bu nedenle çalışanların kültürel değerlerini 

ölçmek amacıyla Hofstede (1980) tarafından geliştirilen, daha sonra Yoo ve Donthu (2002) tarafından birey seviyesine 

uyarlanan 20 ifadeli kültürel değerler ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçek, güç mesafesi, toplulukçuluk, erillik ve 

belirsizlikten kaçınma olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Bu doğrultuda, güç mesafesi boyutu 5, toplulukçuluk 

boyutu 6, erillik boyutu 4, belirsizlikten kaçınma boyutu ise 5 ifade ile temsil edilmektedir. Söz konusu ölçek, orijinal 

ölçek gibi 5’li Likert tipi skalaya göre dizayn edilmiş olup, “(1) Hiç Katılmıyorum”, “(2) Az Katılıyorum”, “(3) Orta 

Düzeyde Katılıyorum”, “(4) Katılıyorum”, “(5) Tamamen Katılıyorum” şeklinde derecelendirilmiştir. Ancak kültürel 

değerler ölçeği tek bir puanla değil, her bir boyuttan alınan dört ayrı puanla değerlendirilmektedir. Bu nedenle her bir 

boyuttan alınan yüksek puanlar yüksek güç mesafesi, toplulukçuluk, erillik ve yüksek belirsizlikten kaçınmayı 

gösterirken; düşük puanlar ise düşük güç mesafesi, bireycilik, dişillik ve düşük belirsizlikten kaçınmayı ifade 

etmektedir.  

Çalışanların paternalist liderlik algılarının belirlenebilmesi amacıyla ise Aycan (2006) tarafından geliştirilen 10 

ifadeli paternalist liderlik (PL) ölçeğinden yararlanılmıştır. Literatürde paternalist liderlik algısının belirlenmesinde 

kullanılan farklı ölçekler (Cheng vd.,2004; Pellegrini ve Scandura, 2006) olmasına rağmen Aycan (2006) tarafından 

geliştirilen ölçeğin, Türkiye’deki paternalist liderlik çalışmalarında daha geçerli ve güvenilir olması sebebiyle, 

çalışmada bu ölçekten yararlanılması tercih edilmiştir. PL ölçeği, bazı çalışmalarda (Şendoğdu ve Erdirençelebi, 2014; 

Türesin, 2012) 21 ifadeli ve beş boyutlu olarak ele alınırken; bazı çalışmalarda (Mutlu, 2010; Demirer, 2012) ise tek 

boyutlu olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada ise tek boyutlu paternalist liderlik ölçeğinin kullanılması uygun görülmüştür. 

Söz konusu ölçek, 5’li Likert tipi skalaya göre dizayn edilmiş olup, “(1) Hiç Katılmıyorum”, “(2) Az Katılıyorum”, “(3) 

Orta Düzeyde Katılıyorum”, “(4) Katılıyorum”, “(5) Tamamen Katılıyorum” şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçekten 

alınan toplam puanın yüksek olması, paternalist liderlik algısının yüksek olduğunu gösterirken; düşük puanlar bu 

algının düşük olduğunu ifade etmektedir.  Ayrıca veri toplama aracının son kısmında katılımcıların sosyo-demografik 

özelliklerinin belirlenebilmesi amacıyla 4 ifadeye (yaş, cinsiyet, eğitim, durumu, işletmenin statüsü) yer verilmiştir. 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Nevşehir ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin çalışanları 

oluşturmaktadır. Evrenin Kapadokya bölgesi sınırları içinde yer alan Nevşehir ili olarak belirlenmesinin nedeni bu 

bölgenin turizm açısından önemli bir merkez olması ve bu ildeki dört ve beş yıldızlı tesislerin yönetim ve örgüt 

yapılarının araştırmanın uygulanmasına imkân tanımasıdır. Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 2015 yılı 

verilerine göre Nevşehir ilinde 4.766 yatak kapasiteli 8 adet beş yıldızlı, 6.835 yatak kapasiteli 20 adet dört yıldızlı otel  

işletmesi bulunmaktadır.  

Türkiye’de mevcut turizm istatistikleri incelendiğinde ise otel işletmelerinde görev yapan çalışanlara ilişkin verilere 

yer verilmediği görülmektedir. Bu nedenle araştırmanın evren büyüklüğünü belirlemek amacıyla, ilgili literatür göz 

önüne alınarak “yatak başına düşen çalışan” sayısı belirlenmiştir. Ağaoğlu (1992:114) Türkiye’de beş yıldızlı işletmeler 

için yatak başına 0,59 ve dört yıldızlı işletmeler için 0,38 çalışan düştüğünü tespit etmiştir. Bu rakamlardan yola 

çıkarak, Nevşehir ilinde beş yıldızlı işletmeler için 4766 x 0,59 = 2811; dört yıldızlı işletmeler için 6835 x 0,38 = 2597 

çalışan (toplam 5408 çalışan) araştırmanın evrenini sayısal olarak ifade etmektedir.  Ancak araştırmanın zaman ve 

maliyet kısıtları, araştırma evreni üzerinde tam sayım yapılmasına imkân vermediğinden örnekleme yönteminden 



Calıskan, N., Ozkoc, A., G./  Journal of Yasar University, 2016, 11/44, 240-250 

 

245 
 

yararlanılmıştır. Evreni en iyi şekilde temsil edebilecek örneklem hacmi α=0,05 anlamlılık düzeyi ve ±0,05 örnekleme 

hatası göz önünde bulundurularak 359 çalışan olarak hesaplanmıştır.  

Veri toplama aracı olarak oluşturulan form, Nevşehir ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerine 

bırakılmış, belirli bir süre sonra ise toplanmıştır. Kabul edilebilir örneklem büyüklüğüne (359) ulaşmak için otel 

işletmelerine toplam 500 adet form bırakılmış ancak 387 adeti geri dönmüştür. Formların incelenmesi sonucu eksik 

bırakılan ve aynı şıkların işaretlenmesi gibi nedenlerle geçerliliği olmayan formlar ayıklandıktan sonra 312 adedi 

analize değer bulunmuştur. Dolayısıyla toplam örneklem büyüklüğünün %87’sindan geri bildirim elde edilmiştir. Bu 

doğrultuda araştırmanın örneklemine dâhil olan 312 katılımcının demografik özelliklerine ilişkin betimleyici istatistikler 

(frekans, yüzde dağılımları) Tablo 1’de sunulmaktadır: 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin İstatistikler 

Değişken Grup Frekans (n) Yüzde (%) 

Cinsiyet Kadın  

Erkek 

130 

182 

41,7 

58,3 

Yaş  20 ve altı 

21-30 

31-40 

41-50 

50 ve üzeri 

21 

143 

104 

28 

16 

6,7 

45,8 

33,3 

9,0 

5,1 

Eğitim Durumu İlköğretim 

Lise 

Ön lisans 

Lisans 

Lisansüstü 

31 

117 

55 

98 

11 

9,9 

37,5 

17,6 

31,4 

3,5 

İşletme Statüsü 5 yıldız 

4 yıldız 

170 

142 

54,5 

45,5 

Toplam  312 100 

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan 312 çalışanın %58’i erkek (n:182), %42’si (n:130) kadın 

çalışanlardan oluşmaktadır. Katılımcıların %45’i (n:145) 21-30 yaş aralığında, %33’ü, (n:104) ise 31-40 yaş 

aralığındadır. Araştırmaya katılan çalışanların eğitim durumuna bakıldığında, yaklaşık %69’luk (n:185) bir oranla 

büyük çoğunluğunun ön lisans ve lisans mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıların çalıştıkları işletmenin statüsüne 

ilişkin değerler incelendiğinde ise %54’ünün (n:170) 5 yıldızlı, %42’sinin (n:142) ise 4 yıldızlı otel işletmelerinde 

görev yaptığı görülmektedir. 

3.3. Verilerin Analizinde Kullanılan İstatistiksel Yöntemler 

Analiz sürecine geçilmeden önce, katılımcılardan elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve hatalı kodlama 

olasılığı göz önünde bulundurularak tüm verilerin frekans dağılımları incelenmiştir. Daha sonra ise çalışmada kullanılan 

ulusal kültür ve paternalist liderlik algısına ilişkin ölçeklerin güvenilirliği test edilmiştir. Güvenirlik, bir testin veya 

ölçeğin ölçmek istediği şeyi tutarlı ve istikrarlı bir biçimde ölçme derecesini ifade etmektedir. Bir ölçeğin güvenirliğini 

test etmede ise çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu çalışmada, özellikle Likert tipi ölçeklerin güvenilirliğinin test 

edilmesinde yaygın olarak kullanılan Cronbach Alfa yöntemi benimsenmiştir. Alfa katsayısı 0 ile 1 arasında değer 

almakta ve kabul edilebilir bir değerin 0,70 den büyük olması arzu edilmektedir (Altunışık vd., 2012:126). Bu 

doğrultuda çalışma kapsamında yer alan her bir ölçeğe ve ölçeklerdeki her bir boyuta ilişkin Cronbach Alfa Katsayısı 

değerlerinin (Tablo 2) kabul edilebilir değerin üzerinde (α ≥ 0,70) olduğu ve ölçeklerin güvenilir olduğu ifade edilebilir. 

Tablo 2: Ölçeklere İlişkin Güvenirlik Testi Sonuçları 

Ölçekler ve Alt Boyutları Cronbach Alpha Katsayısı (α) 

Ulusal Kültür 0,83 

Güç Mesafesi 0,79 

Bireycilik / Toplulukçuluk 0,83 

Erillik / Dişillik 0,74 

Belirsizlikten Kaçınma 0,79 

Paternalist Liderlik 0,86 
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Verilerin çözümlenmesinde hangi testlerin kullanılabileceğine karar verebilmek amacıyla ise tek değişkenli 

normallik testi uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan veri setinin tek değişkenli normal dağılım gösterip göstermediğinin 

incelenmesi, literatürde önerilen yöntemlerden biri olan basıklık ve çarpıklık değerlerine göre test edilmiştir. Normal 

dağılım gösteren bir verinin basıklık ve çarpıklık katsayıları sıfırdır. Ancak bu değerlerin -1/+1 arasında olması, 

dağılımın normalden aşırı sapma göstermediğinin bir kanıtı olarak değerlendirilebilir. (Çokluk, Şekercioğlu ve 

Büyüköztürk, 2014). Yapılan analiz sonucu ölçekte yer alan ifadelerin basıklık ve çarpıklık değerlerinin önerilen değer 

olan -1 ile +1 değerleri arasında olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla, basıklık ve çarpıklık değerleri verinin tek değişkenli 

normal dağılım gösterdiğini destekleyerek, parametrik testlerin kullanımına olanak sağlamıştır. 

Çalışmanın kuramsal çerçevesi doğrultusunda geliştirilen araştırma hipotezlerinin sınanabilmesi amacıyla ise 

“Çoklu Doğrusal Regresyon” analizinden yararlanılmıştır. Çoklu doğrusal regresyon analizi, bir bağımlı değişkenin iki 

ya da daha fazla bağımsız değişken tarafından tahmin edilmesine dayanan bir analiz tekniğidir. Ancak çoklu regresyon 

analizinin gerçekleştirilmesi bazı ön varsayımların karşılanmasını gerektirmektedir. Bu varsayımlardan ilki, modelde 

yer alan tüm değişkenlerin hata terimleri arasında çoklu normal dağılımın ve bağımlı-bağımsız değişkenler arasında 

doğrusal ilişkilerin olmasıdır. Bu doğrultuda, değişkenlere ilişkin saçılım ve P-P grafikleri incelenmiş ve analizin ön 

varsayımlarından olan doğrusallık ve çoklu normalliğin karşılandığı gözlenmiştir. Analizin bir diğer varsayımı ise 

değişkenlere ilişkin hata terimleri arasında otokorelasyonun bulunmamasıdır. Bu ön varsayımın sınanabilmesi amacıyla 

Durbin-Watson (DW) testinden yararlanılmaktadır.  DW değeri, 0 ile 4 arasında değişmekte ve 0’yakın değerler aşırı 

pozitif korelasyonu, 4’e yakın değerler aşırı negatif korelasyonu, 2’ye yakın değerler ise otokorelasyon olmadığını ifade 

etmektedir. Bu nedenle DW değerinin 1,5 ile 2,5 arasında bir değer alması arzu edilmektedir (Kalaycı, 2014:227). 

Çoklu regresyon analizinin bir diğer temel varsayımı ise çoklu bağıntı sorununun olmadığı varsayımıdır. Çoklu 

bağıntı sorunu modelde yer alan bağımsız değişkenler arasında yüksek korelasyonun varlığını ifade etmektedir. Bu 

sorunun saptanmasında kullanılan birkaç yöntem bulunmaktadır. Bu çalışmada Varyans Artış Faktörleri (VIF) yöntemi 

kullanılmıştır. VIF değeri için herhangi bir değer aralığı bulunmamakla birlikte, literatürde 10’un üzerindeki VIF 

değerleri çoklu doğrusal bağlantı sorunu olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle VIF değerinin 10’un altında olması arzu 

edilmektedir (Kalaycı, 2014:224). Çalışmada kurulan çoklu regresyon modeli için DW ve VIF değerlerinin literatürde 

belirlenen değer aralıklarında yer aldığı gözlenmiştir. Bu testlerin ayrıntılı değerlerine ise bulgular kısmında yer 

verilmiştir. 

4. Araştırma Bulguları  

4.1. Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon Analizi 

Tablo 3’de ulusal kültür ve paternalist liderlik değişkenlerini açıklayan ifadelere ilişkin katılımcıların verdikleri 

yanıtların aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerlerine yer verilmiş, ardından değişkenler arasındaki ilişkilerin 

varlığını tespit edebilmek amacıyla ise korelasyon analizinden faydalanılmıştır.  

Tablo 3: Aritmetik Ortalamalar, Standart Sapmalar ve Korelasyon Katsayıları 

Değişkenler AO Std. S. 1 2 3 4 5 

(1) Güç Mesafesi  3,05 0,798 1 0,19** 0,24** 0,29** 0,25** 

(2) Toplulukçuluk  3,35 0,826 0,19** 1 -0,08 0,70** 0,69** 

(3) Erillik  2,61 0,886 0,24**   - 0,08 1    0,10    0,08 

(4) Belirsizlikten Kaçınma  3,50 0,779 0,29** 0,70** 0,10 1 0,64** 

(5) Paternalist Liderlik  3,25 0,727 0,25** 0,69** 0,08 0,64** 1 

 ** p < 0.001     n= 312 

Katılımcıların ulusal kültür boyutlarına ilişkin aritmetik ortalamalarından da görüleceği üzere güç mesafesi 

boyutunun orta düzeyde, toplulukçuluk ve belirsizlikten kaçınma boyutlarının ise görece olarak yüksek düzeyde olduğu 

ifade edilebilir. Çalışanların sahip olduğu eril değerlere ilişkin ortalama incelendiğinde ise bu değerin düşük olduğu, 

dolayısıyla dişil değerlerin daha baskın olduğu söylenebilir. Ayrıca çalışanların paternalist liderlik algısına ilişkin 

ortalamanın ise ölçek orta değerinden yüksek olduğu görülmektedir.  Tabloda belirtilen değerlerden yola çıkarak, 

korelasyon analizi sonucunda elde edilen Pearson korelasyon katsayıları (r) incelendiğinde ise çalışanların paternalist 

liderlik algıları ile güç mesafesi (r=0,25, p<0,001) arasında pozitif yönlü fakat zayıf bir ilişki;  toplulukçuluk ile 

(r=0,69, p<0,001) pozitif yönlü güçlü bir ilişki; belirsizlikten kaçınma ile de benzer şekilde (r=0,64, p<0,001) pozitif 

yönlü güçlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Diğer taraftan paternalist liderlik algısı ile erillik boyutu arasındaki 

korelasyon katsayısı (r=0,08, p=0,116>0,001) incelendiğinde, iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 

görülmektedir.  
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4.2. Hipotez Testlerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya dâhil olan konaklama işletmelerinde, çalışanların paternalist liderlik algılarının açıklanmasında ulusal 

kültür boyutlarının katkısını ortaya koyabilmek amacıyla ulusal kültür boyutlarının bağımsız, paternalist liderlik 

algısının ise bağımlı değişken olduğu çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Tablo 4’de ulusal kültür boyutları ve 

çalışanların paternalist liderlik algıları arasındaki ilişkiyi gösteren çoklu regresyon analizi bulgularına yer verilmektedir. 

Tablo 4: Ulusal Kültür Boyutları ve Paternalist Liderlik Algısı Arasındaki İlişki 

Değişkenler      β t p VIF DW F R2(ad) 

Güç Mesafesi    0,055 1,329 0,185 1,153 

1,851 91,700 0,538 
Toplulukçuluk    0,505 8,982 0,000 2,127 

Erillik    0,093 2,277 0,023 1,125 

Belirsizlikten Kaçınma    0,265 4,633 0,000 2,197 

  * p < 0.001       n=312 

Ulusal kültür boyutları ile paternalist liderlik algısı arasında kurulan regresyon modelinin %95 güven düzeyinde 

istatistikî açıdan anlamlı olduğu ifade edilebilir (F=91,700 p=0,000<0,001). Bağımsız değişkenler olan güç mesafesi, 

toplulukçuluk, erillik ve belirsizlikten kaçınma boyutları ile çalışanların paternalist liderlik algısı arasındaki ilişkiyi 

gösteren çoklu regresyon analizi sonuçları incelendiğinde, kültürel boyutların paternalist liderlik algısı üzerindeki 

değişimin %54’ünü (R2=0,538) açıkladığı görülmektedir. Ancak toplulukçuluk (t=8,982, p=0,000<0,05), erillik 

(t=2,277, p=0,023<0,05) ve belirsizlikten kaçınma (t=4,633, p=0,000<0,05) boyutlarının paternalist liderlik algısının 

açıklanmasında pozitif yönlü anlamlı bir katkısı bulunurken; güç mesafesi (t=1,329, p=0,185>0,05) boyutunun 

paternalist liderlik algısının açıklanmasında anlamlı bir katkısının olmadığı görülmektedir. Standardize edilmiş Beta 

katsayıları incelendiğinde ise çalışanların sahip olduğu toplulukçu değerlerin (β=0,505) paternalist liderlik algısının 

açıklanmasında diğer kültür boyutlarından daha etkili olduğu görülmektedir.  

Elde edilen bu sonuç, çalışmanın kavramsal çerçevesinde ifade edilen paternalist liderlik algısı ve kültürel 

varsayımlar arasında bir ilişkinin olabileceği öngörüsü ile kısmen örtüştüğünü göstermektedir. Toplulukçuluk ve 

belirsizlikten kaçınma boyutları ile paternalist liderlik algısı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olabileceği 

öngörüsü örneklem tarafından desteklenirken; kavramsal çerçevede belirtilen öngörünün aksine erillik boyutu ile 

paternalist liderlik algısı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu, güç mesafesinin ise bu liderlik tarzına 

ilişkin algının açıklanmasında etkili olmadığı görülmüştür. Bu doğrultuda çalışanların paternalist liderlik algılarının 

açıklanmasında ulusal kültür boyutlarının katkısını ortaya koyabilmek amacıyla kurulan araştırma hipotezlerinden H1 ve 

H4 hipotezleri kabul edilirken ve H2 ve H3 hipotezleri reddedilmiştir. 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Bir toplumun ya da ülkenin ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesine ilişkin üretilen çözümlerin benimsenerek, paylaşılan 

inanç, değer ve uygulamalar haline gelmesini sağlayan kültür, liderlik davranışlarının şekillenmesinde ve bu 

davranışların liderin takipçileri tarafından algılanmasında önemli dış faktörlerden biridir. Çünkü içinde yetiştiği ülke ya 

da toplumun temel kültürel değerlerine sahip olan insan, sosyal bir sistem olan örgüt ve toplum arasındaki ilişkide bir 

köprü görevi görmektedir. Dolayısıyla lider olarak kabul edilen kişilerin, belirli bir toplumun kültürü içinde yetiştikleri 

düşünüldüğünde, toplumun genel kültürel değerleri ile uyumlu davranışlar göstermeleri beklenir. Yapılan bu araştırma 

ile ulusal kültür ve doğu kültürüne özgü bir liderlik modeli olan paternalist liderlik algısı arasındaki ilişki görgül olarak 

ortaya koyulmaktadır. Çalışma kapsamında geliştirilen dört araştırma hipotezi, Nevşehir’de faaliyet gösteren dört ve beş 

yıldızlı konaklama işletmeleri çalışanlarına yönelik yapılan kapsamlı bir uygulama sonucunda uygun istatistiki 

tekniklerle test edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde ortaya çıkan temel sonuçlardan ilki; örnekleme dâhil olan 

konaklama işletmelerinde çalışanların orta düzeyde güç mesafesine, yüksek belirsizlikten kaçınma algısına, dişil ve 

toplulukçu değerlere sahip olmalarıdır. Bu değerler, Hofstede’in Türk Toplumu için belirlediği yüksek güç mesafesi, 

yüksek belirsizlikten kaçınma, dişillik ve toplulukçu değerler ile tam olarak örtüşmese de örneklem sayısının küçüklüğü 

ve ölçümün bireysel düzeyde yapılması gibi nedenler göz önüne alındığında, aşırı düzeyde bir tezatlığın olmadığı 

söylenebilir. Ayrıca kültürün dinamik yapısı ile Hofstede (1980a)’in yapmış olduğu çalışmanın üzerinden 35 yıl geçtiği 

göz önünde bulundurulursa, birey ve toplumların kültürel değerlerinde birtakım değişimlerin olması mümkündür.  

Ulusal kültür boyutları ile çalışanların paternalist liderlik algısı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan 

analizler neticesinde toplulukçuluk, belirsizlikten kaçınma ve eril değerlerin paternalist liderlik algısının açıklanmasında 

pozitif yönlü anlamlı bir katkısının olduğu tespit edilmiştir. Ancak paternalist liderlik algısının açıklanmasında görece 

olarak en fazla toplulukçuluk boyutunun etkili olduğu görülmüştür. Bu bağlamda örnekleme dâhil olan konaklama 

işletmelerinde çalışanların sahip olduğu toplulukçu değerlerin, aile kavramına vurgu yapan paternalist liderlik algısının 

açıklanmasında önemli bir rol oynadığı ifade edilebilir.  Ayrıca Paşa vd. (2001) ve Aycan vd. (2000)’ nin yaptığı 

çalışma ile benzerlik gösteren bu sonuç ile Türk çalışanlardan oluşan bir örneklemde, -Batıdaki kesin çizgiler ile yapılan 
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ayırımın aksine- çalışanların ilişki ve görev odaklı tarzları birleştiren bir yönetici algısına sahip oldukları bir kez daha 

ortaya koyulmuş olmaktadır. Diğer taraftan çalışmanın kavramsal çerçevesinde bireyler arasındaki eşitsizliğin kabul 

edildiği ve itaat etmenin doğal karşılandığı yüksek güç mesafesine sahip toplumlarda, liderlerin daha fazla astları yerine 

karar alma ve otokratik davranışlar sergileyeceği dolayısıyla çalışanların bu liderlik tarzına yönelik algılarının da daha 

yüksek olacağı ifade edilmişti. Ancak yapılan korelasyon ve regresyon analizlerinin sonuçlarına bakıldığında, -Aycan 

vd. (2000)’nin elde ettiği sonucun aksine- çalışanların orta düzeyde güç mesafesi algısına sahip olmalarına rağmen, güç 

mesafesinin paternalist liderlik algısının açıklanmasında bir rol oynamadığı tespit edilmiştir.  Dolayısıyla çalışanlarda 

güç mesafesi algısının yüksek düzeyde olmaması ve paternalist liderliğin açıklanmasında toplulukçu davranış biçiminin 

en baskın faktör olması, paternalist liderliği yardımsever diktatörlük olarak nitelendiren Batı yönetim literatürünün 

aksine, ast ile üst arasındaki ilişkilerin daha çok duygusal bir bağ ile kurulduğunu vurgulaması bakımından önem 

taşımaktadır. Çalışma kapsamında dikkat çekici sonuçlardan bir diğeri ise kavramsal çerçevede belirtilen varsayımın 

aksine eril değerlerin paternalist liderlik algısının açıklanmasında küçük de olsa rol oynadığının görülmesidir. Bu 

durumu ise yoğun bir rekabet ortamına sahip olan turizm sektöründe, kilit bir rol üstlenen yöneticilerin işletmelerin 

amaçlarına ulaşabilmek amacıyla başarı odaklılığı benimsemek durumunda olmaları ile açıklamak mümkündür. 

Özellikle konaklama işletmeleri gibi hizmet üreten işletmelerin varlıklarını sürdürebilmek için doluluk oranı, satış karı 

gibi nicel anlamda başarıyı sağlama zorunlulukları, yöneticilerin güç ve başarı kavramlarına odaklanarak daha çok 

görev odaklı bir tutum sergilemelerine neden olabilir. Dolayısıyla konaklama işletmeleri çalışanlarının, yöneticilerinin 

bu davranışlarına ilişkin algılarında dişil değerlerin aksine eril değerlerin daha etkili olduğu sonucu makul olarak kabul 

edilebilir. 

Ulusal kültür boyutları ve paternalist liderlik ilişkisi kapsamında elde edilen bu bulgular, özellikle toplulukçu 

değerlerin paternalist liderlik algısının açıklanmasında önemli bir katkısının olduğunu göstermektedir. Bu noktadan 

hareketle toplulukçuluğun hâkim olduğu toplumlarda paternalist liderlik tarzının benimsenmesi, takım ruhunun 

pekiştirilmesini sağlayarak işletmelerin başarıya ulaşmasında önemli bir araç olarak kullanılabilir. Ayrıca çalışanlar 

arasındaki rekabeti arttırarak örgüt içi çatışmaların artmasına yol açan günümüz yönetim dünyasında bu çalışmanın 

konaklama işletmeleri yöneticilerine sunabileceği ilk öneri, örgüt içi çatışmaların azaltılmasında çalışanlar arasında 

güven ve aile ikliminin yaratılmasının sağlanması olacaktır. Bu sayede yöneticiler, çalışanlar arasında sağlıklı ilişkilerin 

kurulmasına katkıda bulunarak örgütleri daha verimli hale getirecek bir çalışma ortamının oluşmasını sağlayabilir.  

Çalışanların sahip olduğu kültürel değerler ile liderlik tarzı arasındaki uyum neticesinde ise örgüt içerisinde sağlıklı bir 

iklimin oluşacağı ve bu durumun da örgütlerin performanslarına olumlu şekilde yansıyabileceği ifade edilebilir. 

Paternalist liderlik davranışları ile çalışanın motive edilmesi, çalışanın örgüte olan bağlılığının ve iş tatmininin de 

artmasını sağlayarak işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamalarında önemli bir değer olarak kabul edilebilir. 

Bu nedenle özellikle bu tip değerlerin baskın olduğu toplumlarda yöneticiler çalışanlarıyla görev odaklı ilişki kurmaktan 

kaçınmalı, çalışanlarına bir aile üyesi gibi yaklaşmalıdırlar. Bununla birlikte, yönetimin bireylerden ziyade grupların 

idaresi olduğu bilincine varılmalı ve yönetsel süreçler bu yapıya uygun hale getirilmelidir. Ancak paternalist liderlik 

davranışlarının her örgütte aynı etkiyi bırakmayacağı da göz ardı edilmemelidir. Çünkü örgütler aynı toplum içerisinde 

yer alsalar da örgütlerin farklı içsel ve dışsal faktörlerden farklı düzeylerde etkilenmeleri, bu liderlik tipine karşı olan 

tutumu da etkileyecektir. Dolayısıyla paternalist davranışların sergilenmesinde yöneticilerin örgütü ve örgütün içinde 

bulunduğu çevreyi iyi değerlendirmeleri ve çalışanlarının bireysel özelliklerini de dikkate almaları gerekmektedir. 

Sonuç olarak örgütlerin başarıya ulaşmasında en önemli araçlar arasında yer alan liderlik tarzının şekillenmesinde ve 

takipçileri tarafından algılanmasında ulusal kültürün etkisinin olacağı öngörüsünü doğrulayan araştırma bulguları, 

özellikle insan kaynaklarının etkin kullanımı bakımından önem taşımaktadır. Günümüz rekabet ortamında hizmet veren 

işletmelerin ayakta kalabilmelerinin insan unsuruna bağlı olduğu düşünüldüğünde, insanın sahip olduğu kültürel 

değerleri dikkate almayan yönetsel yaklaşımların kurumsal başarının önündeki en önemli engellerden biri olabileceği 

kültürü temel alan çalışmaların sıklıkla değindiği bir öngörüdür.   

Bu çalışma kapsamında inceleme konusu olan kültürel boyutlar ve paternalist liderlik arasındaki ilişkinin literatürde 

gereken ilgiyi görmemesi ise bu ilişkinin ilgi çekici ve araştırmaya açık yapısını güçlendirmektedir. Özellikle paternalist 

liderlik ile ilgili yapılan çalışmaların sayısının sınırlı olduğu ve bu çalışmaların çoğunun örgütlerde var olan paternalist 

eğilimlerin ortaya koyulmasına yönelik olduğu görülmektedir. Paternalizmin örgütsel davranış konuları ile ilişkisini 

belirlemeye yönelik ise az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle paternalist liderliğin ekip çalışması, motivasyon 

ve örgüt içi çatışmaların yönetimi gibi örgütsel davranış konuları ile ilişkilendirilerek yapılacak çalışmaların literatüre 

önemli katkılar sağlayacağı beklenmektedir. Diğer taraftan araştırmaya dâhil edilen örneklem hacminin Nevşehir ilinde 

faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı konaklama işletmeleri ile sınırlı olması ve kavramlar arasındaki ilişkinin sadece 

Türk kültürel değerlerini yansıtacak biçimde incelenmesi bu çalışmanın en önemli kısıtlarını oluşturmaktadır. Bu 

nedenle kavramlar arasındaki ilişkinin daha geniş bir örneklem hacmi ve farklı kültürler ile karşılaştırılarak ortaya 

çıkarılmasının literatüre katkıda bulunacağı düşünülmektedir.   
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Öz: 1990’lı yıllarla birlikte ekonomik kalkınma üzerine yapılan pek çok çalışmada, ülkeler arası gelişmişlik farkının kurumsal faktörlerden 
kaynaklanacağı dile getirilmiştir. Bu bağlamda kişisel haklar, yolsuzluk, bürokratik kalite, siyasi özgürlük gibi kurumsal kalite göstergeleri ile 

ekonomik risk düzeyi, özellikle kalkınma yolundaki ülkelerin dış yatırımları çekebilmesi ve bu doğrultuda büyüme hedeflerini yakalaması açısından 

çok önemli hale gelmiştir. Türkiye’de kurumsal kalite ve ekonomik risk düzeyinin doğrudan yabancı yatırım hacmi ve oynaklığı üzerindeki etkisinin 
araştırıldığı bu çalışmada, sınır testi ve gecikmesi dağıtılmış otoregresif model (autoregressive distributed lag-ARDL) yardımıyla 3 farklı eşitlik 

tahmin edilmiştir. Yapılan ekonometrik analiz sonucunda daha kaliteli kurumsal yapı ve düşük ekonomik risk düzeyinin ülkeye gelen doğrudan 

yabancı yatırım hacmi üzerinde pozitif yönlü etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu ise yüksek kurumsal 
kalite düzeyinin ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımların oynaklığı üzerindeki azaltıcı etkisidir.    

 

Anahtar Sözcükler: Doğrudan Yabancı Yatırım, Kurumsal Kalite, Türkiye, ICRG, Sınır Testi ve ARDL Yöntemi. 

 

Abstract: With the 1990’s, studies on economic development have emphasized institutional factors explaining the difference between states. In this 

context, property rights, corruption, bureaucratic quality, political rights have became crucial for developing countries which aim to foreign 
investment and thereby achieve growth target. In this study, three equations were estimated by using bound test and ARDL method in order to 

understand the impact of institutional quality and economic risk level on volume and volatility of foreign direct investment.  According to results of 

the analysis, it is found that there is a positive relationship between the high institutional quality, low level of economic risk and foreign direct 
investment inflow. Another important finding of the study is that a high level of institutional quality has a diminishing effect on foreign direct 

investment volatility.  

 

Keywords: Foreign Direct Investment, Institutional Quality, Turkey, ICRG, Bound Test and ARDL Method. 

 

 

1. Giriş 

1990’lı yıllarla birlikte ekonomik gelişmişlik üzerine yapılan çalışmaların pek çoğunda kurumsal faktörlerin önemine 

daha fazla vurgu yapılmaya başlanmıştır. Teorik altyapısını Solow (1956)’nın oluşturduğu geleneksel neo-klasik 

büyüme modellerinde ülkeler arası gelişmişlik farkının tasarruf oranları ve faktör birikimlerinden kaynaklandığı 

belirtilmiş ancak kurumsal faktörlerin farklı büyüme oranları üzerindeki etkisine hiç değinilmemiştir. Lucas (1988), 

Romer (1986, 1990), Grossman ve Helpman (1991), Aghion ve Howitt (1992)’nin katkılarıyla şekillenen içsel büyüme 

modelleriyle birlikte yenilik, ölçek ekonomileri, sermaye birikimi ve eğitim gibi kavramlar daha sık vurgulansa da 

North ve Thomas (1973), bu faktörleri büyümenin sebebi olarak değil büyümenin kendisi olarak görmüşlerdir. Bu 

doğrultuda ülkeler arası büyüme oranlarında farklılık yaratan en temel neden ise kurumsal yapıdaki farklılıklardır 

(Acemoğlu vd., 2005: 388).  

Ekonomik performans farklılıkları üzerine yapılan dikkat çekici bir diğer çalışma ise Hall ve Jones (1999) 

tarafından kaleme alınmıştır. Bu çalışmada, ABD’nin Nijerden 35 kat daha fazla işçi başına çıktı üretmesinin ve 

Nijer’de bir işçinin tüm yıl boyunca yapacağı üretimin Amerikalı bir işçi tarafından nasıl 10 günde yapıldığının 

sebepleri sorgulanmıştır. Ülkeler arası gelişmişlik farkını fiziki ve beşeri sermaye düzeyi ile verimliliğe dayandıran 

görüşlere ilave olarak Hall ve Jones (1999), sorunun kaynağına inerek hangi faktörlerin ülkeler arası sermaye birikimini 

ve verimliliği farklılaştırdığını sorgulamıştır. Bu doğrultuda, kurumlar ve hükümet politikalarındaki farklılıkların 

şekillendirdiği “sosyal altyapının”, ekonomik çerçeveyi biçimlendirerek ekonomik aktörlerin sermaye birikimi ve 

yatırım kararları üzerinde etkide bulunduğuna değinmişlerdir (Hall ve Jones, 1999: 84).  

Tüm bunlara paralel olarak ülkedeki kurumsal yapının, ülkeler arası sermaye hareketlerinin en istikrarlı yapıya 

sahip şekli olan doğrudan yabancı yatırımlar aracılığıyla ev sahibi ülkede verimlilik artışlarını beraberinde getireceğine 

dair literatürde yaygın bir kabul vardır. Ev sahibi ülkede kurumsal kalitesi yüksek yapıların varlığı, özellikle yabancı 

yatırımcılar için belirsizliği azaltacağı ve bu doğrultuda getiri oranını yükselteceği için iyi bir yatırım ortamının tesis 

edilmesine yardımcı olacaktır (Benassy-Quere vd., 2007: 764). Kurumların belirsizliği azaltmak suretiyle 

                                                      
* Bu çalışma, 10-12 Haziran 2015 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen EconAnadolu 2015 Uluslararası Konferansında sunulan 
bildirinin gözden geçirilmiş ve yeniden düzenlenmiş halidir. 
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makroekonomik istikrara yapacağı katkının yanısıra ekonomiyi dışsal şoklara karşı daha sağlam bir yapıya 

kavuşturması da elde edilecek bir diğer önemli kazanımdır (Uğur, 2011: 39).  

Türkiye ekonomisinde kurumsal kalite göstergeleri ve ekonomik risk düzeyi ile doğrudan yabancı yatırımlar 

arasında olası uzun dönem etkileşimini ve nedensellik ilişkisini saptamayı amaçlayan bu çalışma, daha önce çok az 

sayıda çalışmanın kullandığı bir veri seti üzerinden ekonometrik analiz yapmakta ve konuyla ilgili Türkçe literatüre bu 

bağlamda katkı sağlamaktadır. Türkiye ekonomisi üzerinden bu konuyu inceleyen uygulamalı çalışmalarda kurumsal 

kalitenin ölçülmesi amacıyla çoğunlukla Dünya Bankası tarafından geliştirilen Dünya Yönetişim Göstergeleri (World 

Governance Indicators) ve Transparency International tarafından geliştirilen yolsuzluk algı endeksinden (Corruption 

Perception Index) yararlanılmaktadır.  Bu çalışmada ise International Country Risk Guide-ICRG veri kaynağından 

alınan kurumsal kalite göstergelerinden hareketle Temel Bileşenler Analizi tekniği ile kurumsal kalite endeksi 

oluşturulmuş ve doğrudan yabancı yatırım ile ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada konuyla ilgili kısa bir 

bilgilendirmenin yapıldığı giriş bölümünü takiben ikinci bölümde kurumsal kalitenin ev sahibi ülkenin doğrudan 

yabancı yatırımları üzerinde nasıl etki yaratacağına dair teorik çerçeveye yer verilecektir. Konuyla ilgili literatür 

çalışmaları ve bulgularının derlendiği üçüncü bölümün ardından dördüncü bölümde ekonometrik yöntem, beşinci 

bölümde ise  uygulamada yer alacak değişkenler ve veri seti tanıtılacaktır. Ekonometrik bulguların yorumlanacağı 

altıncı bölümü takiben genel bir değerlendirme ve sonuç bölümüyle çalışma sonlandırılacaktır. 

2. Teorik Çerçeve 

Ekonomik gelişmişliği açıklamada kurumlara büyük rol atfeden ve kurumları “uzun dönemde ekonomik performansın 

altında yatan belirleyici unsur” (North, 1990: 107) olarak gören North (1990)’a göre “kurumlar, bir toplumda oyunun 

kuralları ya da daha resmi bir dille, insan etkileşimini düzenleyen ve yine insanlar tarafından şekillendirilmiş 

sınırlamalar topluluğudur. Sonuç olarak, insanların siyasi, sosyal ya da ekonomik etkileşim insiyatiflerini oluştururlar.” 

(North, 1990: 3). Ekonomik performans üzerinde her ne kadar kültürel ve jeopolitik faktörlerin etkisi mevcut olsa da 

ülkeler arası büyüme farklılıklarının açıklanmasında en önemli faktör ekonomik kurumlardır. Ekonomik kurumlar, 

ekonominin yalnızca büyüme potansiyelini belirlemekle kalmaz aynı zamanda elde edilen çıktıların farklı gruplar ve 

bireyler arasında nasıl dağıtılacağını da belirlemeye yardımcı olurlar (Acemoğlu vd., 2005: 389-390).  

Kurumsal kalite ve ekonomik gelişmişlik ilişkisine dair teorik literatür incelendiğinde kurumsal kalite düzeyi 

yüksek ülkelerin yatırım çekme kapasitesine özel bir vurgu yapılmaktadır. Bu doğrultuda özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde ihtiyaç duyulan sermayenin ülkeye girişi yanında yeni teknolojilerin, pazarlama tekniklerinin ve yönetim 

bilgisinin de ev sahibi ülkeye taşınması, bilgi yayılması sürecini başlatacak ve yatırım yapılan ülkede verimliliğin ve 

rekabetçilik gücünün artırılmasına katkı sağlayacaktır (Javorcik, 2004: 605).  Ancak doğrudan yabancı yatırımların 

sıralanan bu pozitif etkilerinin ortaya çıkabilmesi için hükümetlerin şeffaf, kapsamlı ve etkin kurumların bulunduğu 

ekonomik bir sistem hazırlaması ve ulusal politikaları bu doğrultuda hayata geçirmesi bir zorunluluktur (OECD, 2002: 

3).    

Ev sahibi ülkede kaliteli bir kurumsal yapının mevcudiyeti, verimlilik ve kar arayışında olan yabancı yatırımcının 

ülke tercihinde baktığı önemli bir kriterdir. Ayrıca ülke içinde yolsuzluk, rüşvet gibi uygulamaların yatırımlar üzerinde 

yaratacağı ek maliyetler, kurumsal kalitesi yüksek ülkeler için söz konusu olmayacaktır. Bununla birlikte düşük 

kurumsal kalitenin yaratacağı belirsizlik ortamı, yabancı yatırımcıların proje karar aşamasında dikkate alacağı temel 

faktörlerden bir diğeri olarak dikkat çekmektedir (Benassy-Quere vd., 2007: 764).  

Doğrudan yabancı yatırım şeklinde ev sahibi ülkeye gelen çokuluslu şirketler, ev sahibi ülkede üretilen ürünlerin 

kalitesini artırmaya yönelik olarak teknik yardım ve eğitim desteği ile özellikle gelişmekte olan ülkelerde teknoloji 

transferi ve yayılımına yardımcı olmaktadırlar. Çokuluslu şirketler yardımıyla ülkeye gelen gelişmiş üretim 

tekniklerinin hammadde ve aramalı tedarik sürecinde de kullanılması geriye dönük bütünleşme sürecini başlatması 

yanında aynı endüstride faaliyet gösteren rakip veya tamamlayıcı şirketlerin yatay bütünleşmesine de imkan tanıyacaktır 

(OECD, 2002: 13) 

Her ekonomide mülkiyet haklarını gözeten kurumsal bir yapının varlığı, fiziki ve beşeri sermaye yatırımlarını 

teşvik etmesi ve daha etkin teknolojilerin üretim sürecine uyarlanması yanında aynı zamanda kaynakların en etkin 

şekilde kullanılmak üzere tahsisini yaparak kazançların kesimler arası dağılımını da gerçekleştirirler. Bu doğrultuda 

faktör birikimini, yeniliği ve etkin kaynak dağılımını teşvik eden kurumlara sahip her ekonomide refah düzeyinin 

yükseleceği  açıktır (Acemoğlu vd., 2005: 389). 

Genel olarak kurumsal kalitenin pozitif ve anlamlı ekonomik kazanımlarının olacağı teorik açıdan yaygın kabul 

gören bir söylem olsa da yabancı yatırımcılar açısından bazı kalite göstergelerinin diğerlerine nazaran daha fazla öneme 

sahip olduğu belirtilebilir. Özellikle yasaların, kuralların ve politikaların öngörülemediği, aşırı düzenlemeye sahip, 

siyasi istikrardan uzak bir ekonomik sistemde doğrudan yabancı yatırımların bu koşullardan olumsuz etkileneceği 

açıktır (Daude ve Stein, 2007: 317). 

3. Literatür Taraması 

Kurumsal faktörlerin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisine dair yapılmış en eski çalışmalardan biri olan 

Wheler ve Mody (1992), ABD’nin çok uluslu şirketlerinin 1980’li yıllardaki imalat sanayi yatırımlarını konu edinmiştir. 

Toplamda 13 risk faktörü kullanılarak temel bileşenler analizi yardımıyla oluşturulan kurumsal kalite değişkeni ile 
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ABD’nin yabancı ülkelerdeki şubelerinin lokasyonu arasındaki ilişkinin araştırıldığı bu çalışma sonucunda yüksek 

kurumsal kalitenin yabancı yatırımlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.  

Wei (1997), yolsuzluğun ülkede gelir ve servet dağılımında yol açtığı adaletsizlik yanında siyasi istikrarsızlığa yol 

açarak ülkeye doğrudan yabancı yatırım girişlerini olumsuz yönde etkileyeceğini belirtir. Benzer bir bulguya varan 

Habib ve Zurawicki (2002), yabancı yatırımcıların rüşvetin var olduğu ülkelere yatırım yapma konusunda çekingen 

davrandıklarını ayrıca yatırımcı ve ev sahibi ülkelerin yolsuzluk düzeyleri arasındaki farkın doğrudan yabancı yatırımlar 

için olumsuz bir faktör olduğuna dikkat çekmiştir. 12 ülkeden 45 ülkeye yapılan yatırımları dikkate alarak yolsuzluğun 

yabancı yatırımlar üzerine etkisini araştıran Wei (2000), ev sahibi ülkedeki yüksek vergi oranlarını ve rüşvetin 

yaygınlığını ülkeye giriş yapacak yabancı sermaye için olumsuz unsurlar olarak görmektedir. Daude ve Stain (2007) ise 

düşük kurumsal kalitenin yatırımlar üzerine yaratacağı belirsizlik yanında vergi yükü gibi bir maliyet oluşturacağından 

dolayı doğrudan yabancı yatırımları engelleyeceğine değinir.   

Ülkeler arası kurumsal kalite düzeyi arasındaki farklılığın yabancı yatırımlar üzerine etkisini inceleyen bir diğer 

çalışmada Benassy-Quere vd. (2007), iyi kurumların ülkeye gelen yabancı sermaye miktarını çoğunlukla artırdığını 

ancak kurumsal kalite düzeyindeki farklılıkların karşılıklı yabancı yatırımlar üzerinde olumsuz etki yarattığına dikkat 

çekmektedir.   

1972-2001 dönemi için 69 ülke üzerine çalışma yapan Busse (2004), demokratik hak ve özgürlüklerin geliştiği 

ülkelerde yabancı yatırım girişlerinin yüksek olacağına değinir. Stain ve Daude (2001), Kauffman vd. (1999) tarafından 

geliştirilen kurumsal kalite değişkenleri ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında, ifade özgürlüğü ve hesap verilebilirlik 

dışında kalan diğer tüm kurumsal faktörler için güçlü ve pozitif yönlü bir ilişki olduğunu belirtir. Harms ve Ursprung 

(2002) ise 62 ülke için 1989-1997 dönemine ait verilere dayanarak doğrudan yabancı yatırımlar için bireysel 

özgürlüklerin ülkeye yabancı yatırım çekebilme adına önemli bir kriter olduğunun altını çizer. Smarzynska (1999), fikri 

mülkiyet haklarının doğrudan yabancı yatırımların hem miktar hem de bileşimini etkileyeceğine atıfta bulunarak, fikri 

mülkiyet haklarının iyi korunmadığı ülkelerde yabancı yatırımcıların özellikle teknoloji yoğun sektörlere yatırım yapma 

konusunda isteksiz olacaklarını söyler.  

Globerman ve Shapiro (2002), 1995-1997 döneminde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşan toplamda 114 

örneklem için yönetişim altyapısının ülkeye gelen ve ülkeden çıkan doğrudan yabancı yatırımlar üzerine etkisini inceler. 

Globerman ve Shapiro (2002)’ya göre, yönetişim, yabancı yatırımcılar gözünde ev sahibi ülkenin cazibesini artırması 

yanında yerli çokuluslu firmaların yabancı ülkede yatırım yapabilmesi için uygun bir zeminin hazırlanmasına da 

yardımcı olur.  

Kurumsal kalite göstergeleri içinde özellikle politik faktörlerin doğrudan yabancı yatırımlara etkisini konu edinen 

çalışmalardan Schneider ve Frey (1985), 80 az gelişmiş ülke üzerine yaptıkları çalışmaları neticesinde siyasi 

istikrarsızlığın yabancı yatırımcı için olumsuz bir faktör olduğuna dikkat çekerek siyasi kargaşanın hakim olduğu 

ülkelere karşı yabancı yatırımcıların isteksiz olacağını belirtir. Aynı doğrultuda yapılan bir diğer çalışmada Jun ve Singh 

(1996), siyasi istikrarın doğrudan yabancı yatırım üzerine olumlu etkisine dikkat çeker. Demokratik siyasi kurumlar ile 

ülkeye gelen yabancı yatırımlar arasında ilişki kuran Jensen (2003), 1970-1997 dönemi için yapmış olduğu analiz 

sonucu otoriter rejimlerden demokratik rejime geçişin doğrudan yabancı yatırımların GSYİH içindeki payını yaklaşık 

%70 oranında artıracağından bahsetmektedir. Ülkenin daha demokratik bir yapıya sahip olmasını daha iyi bir yargı 

sisteminin tesis edilmesi ve hukuka güven duyulmasını sağlayacak bir unsur olarak gören ve yabancı yatırımcılar için 

iyi bir yatırım ortamının tesisine yardımcı olacağına değinen Li ve Resnick (2003), 1982-1995 dönemi için 53 

gelişmekte olan ülke üzerine kurduğu model sonucunda mülkiyet haklarının korunduğu daha demokratik bir ekonomik 

yapının yabancı yatırımcılar üzerinde teşvik edici bir unsur olmadığını belirtir. 100 amerikan firmasının verilerini 

kullanarak fikri mülkiyet haklarının ABD’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların bileşimi ve hacmi üzerindeki etkisini 

inceleyen Lee ve Mansfield (1996), değişkenler arası pozitif yönlü bir etkileşimin varlığına vurgu yapar. 83 gelişmekte 

olan ülke için 1984-2003 dönemine ait 12 farklı politik risk göstergesi kullanan Busse ve Hefeker (2005), iç çatışma ve 

etnik geriliminden uzak, temel demokratik hakların yasa ile korunduğu ve istikrarlı bir idari yapının var olduğu 

ülkelerde sıralanan bu kriterlerin ülkeye gelecek doğrudan yabancı yatırımların çok önemli bir belirleyicisi olduğuna 

işaret etmektedir. 2002-2010 dönemi için 8 ASEAN üyesi ülkede altı farklı kurumsal kalite bileşeninden hareketle(ifade 

özgürlüğü, siyasi istikrar, hukuka duyulan güven, mevzuat kalitesi, yolsuzluğun önlenmesi, hükümet etkinliği) elde 

ettiği ortalama kurumsal kalite göstergesinin doğrudan yabancı yatırımlara etkisini analiz eden Masron ve Nor (2013)’a 

göre kurumsal kalite, ülkeye gelen yabancı yatırımların önemli bir açıklayıcısıdır.  

Türkiye ekonomisi özelinde yapılan çalışmalar incelendiğinde ise doğrudan yabancı yatırım girişi ile kurumsal 

faktörler arasındaki ilişkiye değinen çalışmaların çok az sayıda olduğu dikkat çekmektedir. Dumludağ (2009), Türkiye 

için yapılan çalışmalara dair literatür taraması sunmakta ve önceki çalışmalardan hiçbirinin kurumsal bakış açısı ile 

konuyu incelemediğinin altını çizmektedir. Dumludağ (2009)’a göre yapılan çalışmalar ya doğrudan yabancı 

yatırımların makro ve mikro ekonomik belirleyicilerine değinmekte ya da anket çalışması ile edindiği bulguları okuyucu 

ile paylaşmaktadır.  Yaptığı çalışmada 2006 yılında Türkiye’de faaliyet gösteren 52 çokuluslu şirkete uyguladığı anket 

sonuçlarını da veren Dumludağ (2009); hükümet istikrarı, düşük seviyede yolsuzluk, şeffaf ve etkin bir yasal ve idari 

sistem, siyasi ve ekonomik istikrar, mülkiyet haklarının korunması gibi kurumsal faktörlerin yabancı yatırımları teşvik 

edeceğine vurgu yapmaktadır. Bu çalışmanın yanısıra Türkiye’nin de içinde yer aldığı 21 yükselen piyasa ekonomisinde 

konuyu inceleyen Dumludağ ve Şükrüoğlu (2007), etkin işleyen bir yargı sisteminin ve hükümet istikrarının mevcut 

olduğu, iç ve dış çatışmadan uzak ülkelerin yabancı yatırımcılar için cazip bir yatırım ortamı olacağına değinir. 

Kurumsal faktörlerin ülkemize gelecek yabancı yatırımcı için önemli olduğunu belirten diğer önemli çalışmalar Efe 
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(2008) ve Demirtaş ve Akçay (2006)’a aittir. Efe (2008) bu önemli bulguya 1980-2006 dönemine ait veriler üzerinden,  

Demirtaş ve Akçay (2006) ise 1995-2002 dönemi için yaptığı analiz neticesinde ulaşmıştır.  

 

4. Ekonometrik Yöntem  

Granger ve Newbold (1974), zaman serisi analizlerinin ekonomik etkileşimi doğru şekilde ortaya koyabilmesi için 

modellerde yer alacak her bir serinin durağanlık sınamasına tabi tutulması gereğinden bahsetmektedir. Bu amaçla, 

Dickey ve Fuller (1981)’in teorik altyapısını şekillendirdiği ADF birim kök testi, değişkenlerin sabit terimsiz (Eşitlik 1) 

sabit terimli (Eşitlik 2) ve  sabit terimli-trendli (Eşitlik 3) olma koşullarına göre üç adet model tahmin ederek durağanlık 

sınaması yapmaktadır. Bu yönteme göre tahmin edilecek modeller aşağıda ifade edilmiştir.  

∆𝑌𝑡 = 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 +𝑚
𝑖=1 𝑢𝑡     (1) 

∆𝑌𝑡 = 𝛽1 +  𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 +𝑚
𝑖=1 𝑢𝑡     (2) 

∆𝑌𝑡 = 𝛽1 +  𝛽2𝑡 +  𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 +𝑚
𝑖=1 𝑢𝑡    (3) 

Eşitlik 1, 2 ve 3’te 𝑢𝑡 hata terimini, 𝑡 trendi, 𝑌𝑡−1 ise bağımlı değişkene ait bir dönem gecikmeli değeri 

göstermektedir. ADF testine göre serilerde birim kök olduğuna dair çıkarım yapılabilmesi için 𝛿’nın sıfıra eşit olması 

gerekmektedir. Yapılan test sonucunda 𝛿’ya ait elde edilen t istatistiği, kritik MacKinnon tablo değerleri ile 

karşılaştırılmakta ve bu doğrultuda serilerin durağanlığına karar verilmektedir (Gujarati, 2004: 817).  Serilerin durağan 

olması bir diğer ifadeyle birim kök içermemesi için MacKinnon kritik tablo değerinin elde edilen test istatistiğinden 

mutlak değerce daha büyük olması gerekmektedir. 

ADF birim kök testi gibi, serilerde birim kökün varlığının araştırılması amacıyla Phillips ve Perron (1988) 

tarafından, regresyon tahmini sonucu ulaşılan hata terimlerinin otokorelasyon ve değişen varyans sorunu taşımadığı 

farklı bir metod geliştirilmiştir. Phillips-Perron birim kök testinde tahmin edilecek model ise Eşitlik 4’te ifade edilmiştir 

(Zivot ve Wang, 2006: 122-123).  

∆𝑦𝑡 = 𝛽′𝐷𝑡 + 𝜋𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡      (4) 

Eşitlik 4’te yer alan ∆, birinci fark işlemcisini, 𝑌𝑡−1 bağımlı değişkene ait bir dönem gecikmeli değeri ve 𝑢𝑡 hata 

terimini ifade etmektedir. Bu yöntemde boş hipotez 𝑌𝑡−1’nin katsayısı olan 𝜋 teriminin sıfıra eşit olması  şeklinde 

kurulmuştur. Serinin birim kök içerip içermediğine yönelik çıkarım ise ADF testine benzer şekilde yapılmaktadır.  

Değişkenler arasında uzun dönemli ilişkilerin varlığını tayin edebilmek amacıyla kullanılan Engle ve Granger 

(1987) ve Johansen (1988, 1991) eşbütünleşme yöntemleri, modelde yer alan değişkenlerin aynı düzeyde durağanlığını 

şart koşmakta, bu şartın geçerli olmadığı durumlarda bu yöntemlerden yararlanılamamaktadır. Farklı durağanlık 

mertebesine sahip olan değişkenlerde uzun dönem ilişkinin varlığı araştırılırken literatürde yaygın olarak sınır testi ve 

gecikmesi dağıtılmış otoregresif model (autoregressive distributed lag-ARDL) yönteminden faydalanılmaktadır.   

Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen sınır testinin ilk aşamasında modelde yer alacak değişkenlerin uzun 

dönemde ilişkili olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu amaçla öncelikle Akaike (AIC) ve Schwarz (SBC) bilgi 

kriterlerinin önerdiği ve modellerde otokorelasyon sorunu yaratmayan uygun gecikme uzunluklarının tespiti büyük 

öneme sahiptir (Pesaran ve Shin, 1999: 373, 386). Sınır testi ile tahmin edilen modellerde uzun dönemli ilişkinin 

mevcut olduğuna yönelik bir çıkarım yapılırken regresyonlara ait F istatistiki değerleri ile Pesaran vd. (2001)’ın 

geliştirdiği kritik değerler mukayese edilir. Elde edilen F değerinin, Pesaran vd. (2001)’in üst sınır değerinden daha 

fazla olması, değişkenler arası uzun dönem ilişkisinin olduğu şeklinde yorumlanabilecektir (Pesaran vd., 2001: 290).  

Sınır testi, değişkenler arası uzun dönemde ilişki olduğuna yönelik bir sonuca işaret ettiğinde ARDL yöntemi 

yardımıyla uzun ve kısa dönem katsayı tahminleri yapılabilecektir. Sınır testi yapılırken AIC ve SBC bilgi kriterlerinin 

işaret ettiği gecikme değerlerine göre hesaplanacak ARDL modeli Eşitlik 5’te, kısa dönemli katsayılarının elde 

edileceği hata düzeltme modeli (error correction model-ECM) ise Eşitlik 6’da sunulmuştur. 
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1 0 0 0

p p p p

t i t i i t i i t i i t i t t

i i i i

Y Y X ECM u          

   

              
  (6) 

ECM modelinin ifade edildiği Eşitlik 6’da her bir parametrenin başındaki katsayılar değişkenlere ait kısa dönem 

katsayılarını verirken  𝜗 modelin hata düzeltme terimidir. Kısa dönem katsayı tahminlerinin güvenilirliği için 𝑢𝑡  hata 

terimlerinin ardışık bağımlılık ve değişen varyans sorunu taşımaması, normal dağılıma sahip olması gerekmektedir. 

Modellerde bu sorunların varlığı araştırılırken Breusch-Godfrey otokorelasyon testi, Jarque-Bera normal dağılım testi 

ve White değişen varyans testlerinden yararlanılmaktadır. Ayrıca ECM modelinde yer alan hata düzeltme katsayısının 

negatif işarete sahip olması ve istatistiki açıdan anlamlı çıkması, bu mekanizmanın iyi çalıştığının bir işaretidir.   

5. Veri Seti 
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Türkiye ekonomisi için kurumsal kalite ve ekonomik risk düzeyinin doğrudan yabancı yatırım hacmi ve oynaklığı 

üzerine etkisinin araştırıldığı bu çalışmada, 1998-2014 dönemine ait farklı veri kaynaklarından derlenen üçer aylık 

veriler kullanılarak sınır testi ve gecikmesi dağıtılmış otoregresif model (autoregressive distributed lag-ARDL) ile 

ekonometrik analiz yapılmıştır. Çalışmada kullanılan tüm değişkenler Merkez Bankası’ndan alınan ortalama kur 

değerleri kullanılarak TL’ye çevrilmiş ve logaritmik dönüşüm yapılarak analize dahil edilmiştir. Tablo 1’de 

ekonometrik analizde yer alacak değişkenlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır.  

Tablo 1. Ekonometrik Analizde Kullanılacak Değişkenler ve Veri Kaynakları 

Değişken Tanım Veri Kaynağı 

𝑙𝑛𝐹𝐷𝐼 
Doğrudan yabancı yatırım 

TCMB, Elektronik Veri Dağıtım 

Sistemi  

𝑙𝑛𝐼𝑄 
Kurumsal kalite endeksi 

PRS Group ICRG verisetinden alınan 9 

farklı değişkenden hareketle Temel 

Bileşenler Analizi ile oluşturulmuştur. 

𝑙𝑛𝑅𝐼𝑆𝐾 
Ekonomik risk göstergesi  PRS Group ICRG veriseti 

𝑙𝑛𝐼𝑁𝑉 
Yurtiçi yatırım hacmi TÜİK 

𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶 
Kişi başı gelir düzeyi 

TCMB, Elektronik Veri Dağıtım 

Sistemi 

𝑙𝑛𝑂𝑃𝐸𝑁 
Dışa açıklık oranı 

TCMB, Elektronik Veri Dağıtım 

Sistemi 

ln𝐹𝐷𝐼𝑉𝑂𝐿  
Doğrudan yabancı yatırım hacmindeki oynaklık 

TCMB, Elektronik Veri Dağıtım 

Sistemi 

𝑙𝑛𝑀𝑆 
Parasal büyüklüklerdeki değişim 

TCMB, Elektronik Veri Dağıtım 

Sistemi 

 

Kurumsal kalite ve ekonomik risk düzeyinin doğrudan yabancı yatırım hacmi üzerine etkisinin tespit edileceği ilk 

iki modelin bağımlı değişkeni (𝐹𝐷𝐼), Türkiye’ye giriş yapan doğrudan yabancı yatırım hacminin GSYİH içindeki 

payıdır. GSYİH ve doğrudan yabancı yatırım hacmine ait rakamlar, Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım 

Sisteminden derlenmiştir. Kurumsal faktörlerin doğrudan yabancı yatırım oynaklığına etkisinin ölçüleceği üçüncü 

modelin bağımlı değişkeni ise doğrudan yabancı yatırımlardaki değişimdir(𝐹𝐷𝐼𝑣𝑂𝐿). Eşitlik 7, 8 ve 9’da tahmin 

edilecek uzun dönem denklemleri açıklanmaktadır. 

𝑙𝑛𝐹𝐷𝐼 = 𝛽
0

+ 𝛽
1
𝑙𝑛𝐼𝑄 + 𝛽

2
𝑙𝑛𝐼𝑁𝑉 + 𝛽

3
𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶 + 𝛽

4
𝑙𝑛𝑂𝑃𝐸𝑁 + 휀    7 

𝑙𝑛𝐹𝐷𝐼 = 𝛽
0

+ 𝛽
1
𝑙𝑛𝑅𝐼𝑆𝐾 + 𝛽

2
𝑙𝑛𝐼𝑁𝑉 + 𝛽

3
𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶 + 𝛽

4
𝑙𝑛𝑂𝑃𝐸𝑁 + 휀   8 

𝑙𝑛𝐹𝐷𝐼𝑣𝑂𝐿 = 𝛽
0

+ 𝛽
1

𝑙𝑛𝐼𝑄 + 𝛽
2

𝑙𝑛𝑀𝑆 + 𝛽
3
𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶 + 𝛽

4
𝑙𝑛𝑂𝑃𝐸𝑁 + 휀   9 

Kurumsal ve ekonomik göstergelerin doğrudan yabancı yatırım hacmi üzerine etkisinin araştırıldığı ilk modelde, 

International Country Risk Guide (ICRG) veri setinden derlenen 9 farklı kurumsal kalite göstergesinden hareketle 

Temel Bileşenler Analizi yardımıyla kurumsal kalite endeksi oluşturulmuştur. Kurumsal kalite endeksi (𝐼𝑄),  yolsuzluk 

(COR), demokratik hesap verilebilirlik (DA), iç ve dış çatışma (IC ve EXTC), hükümet istikrarı (GS), etnik gerginlik 

(ETHT), yatırım profili (IP), hukuka duyulan güven (LO) ve sosyoekonomik durum (SC) değişkenlerini kapsamaktadır. 

Çalışmanın ikinci kurumsal kalite göstergesi olan ekonomik risk değişkeni (𝑅𝐼𝑆𝐾) de The PRS Group tarafından 

yayınlanan ICRG veri setinden derlenmiştir. Kullanılan kurumsal kalite değişkenlerine ait yüksek değerler düşük risk 

düzeyi ve yüksek kurumsal kalite anlamına geleceği için kurumsal kalite değişkeninin pozitif katsayıya sahip olacağı 

beklenmektedir.   

Ayrıca tahmin edilecek modellerin güvenirliliğini artırmak amacıyla tüm modellere bazı kontrol değişkenleri dahil 

edilmiştir. Ülkedeki yaşam standardı ve ekonomik koşulları temsil etmesi amacıyla kişi başı GSYİH artışı (𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶),  

ve ülkenin dış dünya ile entegrasyon düzeyini ölçmesi için dışa açıklık düzeyi (𝑂𝑃𝐸𝑁) (ithalat ve ihracat hacmi 

toplamının GSYİH içindeki payı), tüm modellere kontrol değişkenler olarak ilave edilmiştir. Bununla birlikte ev sahibi 

ülkedeki yatırım ortamının yabancı yatırımcılar için teşvik edici bir unsur olacağı düşüncesiyle ülkedeki sabit sermaye 

oluşumunu temsil etmesi için yurtiçi yatırımların GSYİH içindeki payı da (𝐼𝑁𝑉) modele eklenmiştir. Sıralanan tüm bu 

değişkenlere ait uzun dönem katsayılarının pozitif değer alacağı beklenmektedir. Kurumsal kalitenin(𝐼𝑄),  doğrudan 

yabancı yatırımların oynaklığı (𝐹𝐷𝐼𝑣𝑂𝐿) üzerine etkisini ölçmek amacıyla tahmin edilecek üçüncü modele kontrol 

değişken olarak para ve para benzerlerinin büyüme hızı (𝑀𝑆)  eklenmiştir. Para arzındaki artış, döviz kuru üzerinde 

belirsizlik yaratarak doğrudan yabancı yatırımları olumsuz etkileyeceği için bu değişken ile para politikasındaki 

çarpıklıklar temsil edilmeye çalışılmıştır. 
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6. Ampirik Bulgular 

Temel olarak kurumsal kalite göstergelerinin doğrudan yatırım hacmi üzerindeki etkisinin anlaşılmaya çalışıldığı bu 

çalışmada, ICRG tarafından yayınlanan 9 farklı kurumsal kalite göstergesi kullanılarak temel bileşenler analizi 

yardımıyla kurumsal kalite endeksi oluşturulmuştur. Temel bileşenler analizi neticesinde oluşturulan ve IQ olarak 

adlandırılan yeni kurumsal kalite endeksine ait özdeğer ve özvektör istatistikleri Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

 

Tablo 2. Kurumsal Kalite Endeksine Ait Özdeğer ve Özvektör İstatistikleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temel bileşenler analizine göre ICRG veri setinden alınan dokuz göstergeden elde edilecek kurumsal kalite 

endeksine ait özdeğer, özvektör ve oran istatistikleri Tablo 2’de verilmiştir. Kullanılan dokuz bileşen, kurumsal kalite 

endeksindeki değişmenin tamamını açıklama gücüne sahiptir. Birinci bileşen olan yolsuzluk, kurumsal kalite 

endeksindeki değişmenin %44’ünü, demokratik hesap verilebilirlik bileşeni %18’ini, etnik çatışma %12’sini 

açıklayabilmektedir. Özvektör istatistikleri ise kurumsal kalite endeksi hesaplanırken her bir göstergenin alacağı 

katsayıyı göstermektedir. 

Kurumsal kalite ve ekonomik risk göstergeleri ile Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırım hacmi arasındaki 

ilişkiyi tespit etmek amacıyla tahmin edilecek üç modelde yer alan değişkenlere ait birim kök sınamaları Dickey ve 

Fuller (1981) ADF birim kök testi ve Phillips ve Perron (1988) PP birim kök testi yardımıyla yapılmıştır. Elde edilen 

durağanlık test sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3. Serilere Ait ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özdeğerler(eigenvalues) 

COR DA ETHT IC-EXTC GS IP LO SC 

3.580074 1.444501 0.971385 0.798570 0.454067 0.419242 0.232844 0.099317 

Oranlar (proportions) 

0.4475 0.1806 0.1214 0.0998 0.0568 0.0524 0.0291 0.0124 

Özvektörler(eigenvectors) 

0.291 0.414 -0.401 0.262 -0.026 -0.131 0.438 0.464 

Not: Tabloda yer alan kısaltmalarda COR-yolsuzluk, DA-demokratik hesap verilebilirlik , ETHT-etnik 

çatışma, IC-EXTC-iç ve dış çatışma, GS-hükümet istikrarı, IP-yatırım profili, LO-hukuka duyulan güven 

ve SC-sosyoekonomik durum değişkenlerini ifade etmektedir. 

 
Orjinal Seriler 

 

Birinci Farkı Alınan Seriler 

ADF PP ADF PP 

𝒍𝒏𝑭𝑫𝑰 
-0.808 

(0.95) 

-4.519*** 

(0.00) 

-8.955*** 

(0.00) 

-13.91*** 

(0.00) 

𝒍𝒏𝑰𝑸 
-0.464 

(0.98) 

-0.375 

(0.98) 

-6.068*** 

(0.00) 

-6.068*** 

(0.00) 

𝒍𝒏𝑹𝑰𝑺𝑲 
-3.832** 

(0.02) 

-3.563** 

(0.04) 

-7.739*** 

(0.00) 

-12.71*** 

(0.00) 

𝒍𝒏𝑰𝑵𝑽 
-2.303 

(0.42) 

-3.173* 

(0.10) 

-2.927** 

(0.05) 

-11.11*** 

(0.00) 

𝒍𝒏𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪 
-0.663 

(0.96) 

-4.615*** 

(0.00) 

-4.936*** 

(0.00) 

-11.82*** 

(0.00) 

𝒍𝒏𝑶𝑷𝑬𝑵 
-0.858 

(0.95) 

-3.994** 

(0.01) 

-7.771*** 

(0.00) 

-18.62*** 

(0.00) 

ln𝑭𝑫𝑰𝑽𝑶𝑳 
-8.955*** 

(0.00) 

-13.91*** 

(0.00) 

-9.788*** 

(0.00) 

-19.45*** 

(0.00) 

𝒍𝒏𝑴𝑺 
-2.062 

(0.55) 

-2.127 

(0.51) 

-3.506** 

(0.01) 

-3.312** 

(0.01) 

Kritik Değerler Kritik Değerler 

1% -4.165 -4.156 -3.577 -3.574 

5% -3.508 -3.504 -2.925 -2.923 

10% -3.184 -3.181 -2.600 -2.599 

Not: Parantez içinde yer alan rakamlar olasılık  değerini; ***, **, * ise 

sırasıyla %1, 5 ve 10 önem düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 
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Modellerde yer alan değişkenlere ait Phillips-Perron durağanlık sınaması bulgularına göre, doğrudan yabancı 

yatırım (𝐹𝐷𝐼), kişi başı gelir (𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶) ve yabancı yatırım oynaklığı (𝐹𝐷𝐼𝑉𝑂𝐿)  değişkenlerinin %1; ekonomik risk 

(𝑅𝐼𝑆𝐾) ve dışa açıklık (𝑂𝑃𝐸𝑁)  değişkeninin %5, yurtiçi yatırım değişkeninin (𝐼𝑁𝑉)  ise %10 anlamlılık seviyesinde 

durağanlaştığı teknik bir ifadeyle sıralanan serilerin I(0) çıktığı gözlenmektedir. Orijinal serilere uygulanan ADF birim 

kök test sonuçları ise ekonomik risk (𝑅𝐼𝑆𝐾) ve yabancı yatırım oynaklığı (𝐹𝐷𝐼𝑉𝑂𝐿)  değişkenleri dışında kalan diğer 

tüm değişkenler için anlamsız çıkmıştır. Birinci farkları alınarak yeniden birim kök sınamasına tabi tutulan serilerden 

doğrudan yabancı yatırımlar (𝐹𝐷𝐼), kurumsal kalite (𝐼𝑄), kişi başı gelir düzeyi (𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶), ekonomik risk (𝑅𝐼𝑆𝐾)  ve 

dışa açıklık (𝑂𝑃𝐸𝑁)  değişkenleri hem ADF hem de PP testine göre %1 önem düzeyinde durağan çıkmıştır. Ayrıca 

para arzı (𝑀𝑆) değişkeninin birinci farkı ADF ve PP testine göre %5 önem düzeyinde, yurtiçi yatırım değişkeninin 

(𝐼𝑁𝑉)  birinci farkı ise ADF testine göre %5, PP testine göre %1 önem düzeyinde durağanlaşmıştır.  

Yapılan birim kök test sonuçlarına bakıldığında serilerin farklı düzeyde durağanlığa sahip olduğu belirlenmiştir. Bu 

doğrultuda farklı düzeyde durağanlığa sahip seriler arasında uzun dönemli ilişkinin tespiti amacıyla geliştirilen sınır 

testi ve ARDL metodu ile analize devam edilerek öncelikle uzun dönemli ilişkinin varlığı araştırılmış sonrasında ise 

uzun dönem katsayılar elde edilmiştir.   Uzun dönem katsayılara ulaşmak amacıyla tahmin edilecek denklemler, Model 

1, 2 ve 3 olarak aşağıda sunulmuştur.  

𝑙𝑛𝐹𝐷𝐼 = 𝛽
0

+ 𝛽
1
𝑙𝑛𝐼𝑄 + 𝛽

2
𝑙𝑛𝐼𝑁𝑉 + 𝛽

3
𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶 + 𝛽

4
𝑙𝑛𝑂𝑃𝐸𝑁 + 휀    Model 1 

𝑙𝑛𝐹𝐷𝐼 = 𝛽
0

+ 𝛽
1
𝑙𝑛𝑅𝐼𝑆𝐾 + 𝛽

2
𝑙𝑛𝐼𝑁𝑉 + 𝛽

3
𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶 + 𝛽

4
𝑙𝑛𝑂𝑃𝐸𝑁 + 휀   Model 2 

𝑙𝑛𝐹𝐷𝐼𝑣𝑂𝐿 = 𝛽
0

+ 𝛽
1

𝑙𝑛𝐼𝑄 + 𝛽
2

𝑙𝑛𝑀𝑆 + 𝛽
3
𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶 + 𝛽

4
𝑙𝑛𝑂𝑃𝐸𝑁 + 휀   Model 3 

Tablo 4. Akaike ve Schwarz Bilgi Kriterlerinin Önerdiği Gecikme Uzunlukları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınır testi ile değişkenler arası uzun dönemli ilişkinin varlığı araştırılırken modellerin tahmininde kullanılacak 

gecikme uzunluklarının tespiti önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. Zira bu gecikme uzunlukları kullanılarak tahmin 

edilen modellerin ardışık bağımlılık sorunu taşımaması gerekmektedir. Tablo 4’te Akaike ve Schwarz bilgi kriterlerinin 

uygun gördüğü gecikme uzunlukları ve modellerin 1. ve 4. gecikmelerine ait LM ardışık bağımlılık test sonuçları 

sunulmuştur. Bu sonuçlara göre tahmin edilen 3 modelin sabitli ve sabitli-trendli versiyonlarında Akaike ve Schwarz 

kriterlerine göre önerilen gecikme uzunluğu 1’dir. 1 olarak önerilen gecikme uzunluğuyla kurulmuş tüm modellerin 

sabitli ve sabitli-trendli versiyonlarının hiçbiri, 1. gecikmede ardışık bağımlılık sorunu taşımamaktadır. Ancak 

ekonomik risk ve doğrudan yabancı yatırım modelinin hem sabitli hem de sabitli-trendli versiyonu, 4. gecikmede %5 

düzeyinde ardışık bağımlılık sorunu taşırken, %1 düzeyinde bu sorun ortadan kalmaktadır. Bundan sonraki aşamalarda 

modeller tahmin edilirken Akaike ve Schwarz kriterleri tarafından önerilen ortak gecikme uzunluğu olarak 1 esas 

alınmış ve sınır testine geçilmiştir. 

 
Sabit Terimli Model Sabit Terimli ve Trendli Model 

p AIC 2(1) 2(4) p AIC 2(1) 2(4) 

Model 1 1 2.022 
2.486 

(0.11) 

7.341 

(0.11) 
1 2.063 

2.745 

(0.09) 

7.777 

(0.10) 

Model 2 1 2.070 
2.226 

(0.13) 

10.37 

(0.03) 
1 2.092 

1.977 

(0.15) 

9.969 

(0.04) 

Model 3 1 2.032 
1.313 

(0.25) 

4.382 

(0.35) 
1 1.864 

8.926 

(0.06) 

2.789 

(0.09) 

 
Sabit Terimli Model Sabit Terimli ve Trendli Model 

p SBC 2(1) 2(4) p SBC 2(1) 2(4) 

Model 1 1 2.408 
2.486 

(0.11) 

7.341 

(0.11) 
1 2.487 

2.745 

(0.09) 

7.777 

(0.10) 

Model 2 1 2.456 
2.486 

(0.11) 

7.341 

(0.11) 
1 2.516 

1.977 

(0.15) 

9.969 

(0.04) 

Model 3 1 2.495 
1.313 

(0.25) 

4.382 

(0.35) 
1 2.366 

8.926 

(0.06) 

2.789 

(0.09) 

Not: p değeri AIC ve SBC bilgi kriterleri tarafından önerilen uygun gecikme uzunluğınu temsil 

etmektedir. 2(1) ve 2(4) ise serilerin 1. ve 4. birinci ve dördüncü gecikmelerine ait ardışık 

bağımlılık LM test sonuçlarını göstermektedir. Parantez içinde yer alan rakamlar ise LM test 

istatistiğinin olasılık değeridir.  
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Tablo 5. Tahmin Edilen Modellere İlişkin Sınır Testi Sonuçları  

 

 

 

 

 

Sınır testi sonuçlarına göre tahmin edilen üç modele ait F-iii, F-iv, F-v, t-iii ve t-v istatistikleri Tablo 5’te 

sunulmuştur. Her üç modelin trendli ve trendsiz versiyonlarına ait istatistikler Pesaran vd. (2001)’in %5 anlam 

düzeyindeki kritik üst değerinden daha yüksek çıktığı için tahmin edilen regresyonlarda uzun dönemli ilişki olmadığını 

belirten boş hipotez reddedilerek alternatif hipotez kabul edilmektedir. Bu bulguya göre tahmin edilen her üç model için 

seviye ilişkisinin bulunduğu yorumu yapılabilecektir. Bu bilgiye dayanarak bir sonraki aşamada 1 olarak belirlenen 

uygun gecikme uzunluğuyla parametrelere ait uzun dönemli katsayı tahminleri yapılmıştır. Tablo 6’da Model 1, 2 ve 

3’e ait uzun dönem katsayı tahminleri modellerin sabitli ve trendli versiyonlara göre farklılık gösterebileceği hususu 

dikkate alınarak ayrıntılı şekilde sunulmaktadır. 

 

Tablo 6. Uzun Dönem Parametre Katsayı Tahmin Sonuçları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal kalitenin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisini incelediğimiz ilk modelin uzun dönem katsayı 

tahmin sonuçlarına baktığımızda, Türkiye üzerine yapılmış Dumludağ (2009), Dumludağ ve Şükrüoğlu (2007), 

Demirtaş ve Akçay (2006) ve Efe (2008) çalışmalarını destekler şekilde, kurumsal kalite endeksinin pozitif işaretli ve 

%1 önem düzeyinde anlamlı bir değişken olduğu görülmektedir. Bu bulgu, ülke içinde kurumsal kalitedeki artışın bilgi 

asimetrilerini azaltması ve daha iyi bir yatırım ortamının tesis edilmesine yardımcı olmasından ötürü ülkenin yabancı 

yatırımları çekme gücünü artıracağı şeklinde yorumlanabilir. Yurtiçi yatırım değişkeninin yine pozitif işaretli ve anlamlı 

bir değişken olması, yurtiçi yatırımlardaki artışın yabancılar tarafından ülke içinde uygun bir yatırım iklimi olduğu 

şeklinde algılanacağı anlamına gelmektedir. Kişi başı gelir düzeyindeki artış da tıpkı dışa açıklık değişkeni gibi pozitif 

işaretli ve anlamlı bir değişkendir. Bu bulgular Türkiye’de yaşam kalitesinin yükselmesi ve dış dünya ile entegrasyonun 

doğrudan yabancı yatırımları olumlu yönde etkilediğini doğrulamaktadır. Ekonomik risk düzeyinin yabancı yatırımlar 

üzerine etkisini ölçmeye çalıştığımız ikinci model sonucunda, düşük ekonomik risk düzeyi, dış dünya ile yoğun 

entegrasyon, yurtiçi yatırımların yüksekliği ve kişi başı gelir artışının Türkiye’nin yabancı yatırım çekme kapasitesini 

artıran faktörler olduğu görülmüştür.  

Doğrudan yabancı yatırımların oynaklığını bağımlı değişken olarak aldığımız üçüncü modelin uzun dönem katsayı 

tahmin sonuçları incelendiğinde ise kurumsal kalite endeksinin negatif işaretli ve %10 seviyesinde istatistiksel olarak 

 
Trendli Model Trendsiz Model 

p F-iv F-v t-v p F-iii t-iii 

Model 1 1 6.347* 7.149 * -5.612* 1 7.813 * -5.932 * 

Model 2 1 7.127 * 8.401 * -6.081* 1 8.466 * -6.084 * 

Model 3 1 6.906* 7.737 * -5.854* 1 6.664 * -5.176 * 

Not: * modelin tahmini sonucunda ulaşılan değerin Pesaran vd.(2001)’in %5 düzeyine ait üst 

sınır değerinden daha fazla olduğu göstermektedir.  

 

Sabitli Model 

𝒍𝒏𝑰𝑸 ln𝑹𝑰𝑺𝑲 ln𝑰𝑵𝑽 𝒍𝒏𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪 𝒍𝒏𝑶𝑷𝑬𝑵 𝒍𝒏𝑴𝑺 

Model 1 2.823* 

(-1.68) 
 

4.447*** 

(5.16) 

1.669*** 

(5.409) 

3.120*** 

(2.702) 
 

Model 2  
0.434 

(0.435) 

4.215*** 

(3.78) 

1.420*** 

(4.638) 

2.576** 

(2.130) 
 

Model 3 
-3.86** 

(2.219) 
  

-1.069* 

(-1.637) 

1.663* 

(1.619) 

1.21*** 

(3.958) 

 

 

 

Trendli Model 

𝒍𝒏𝑰𝑸 ln𝑹𝑰𝑺𝑲 ln𝑰𝑵𝑽 𝒍𝒏𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪 𝒍𝒏𝑶𝑷𝑬𝑵 𝒍𝒏𝑴𝑺 

Model 1 3.408* 

(-1.490) 
 

4.676*** 

(4.420) 

1.979** 

(2.269) 

3.031** 

(2.545) 
 

Model 2  
1.127* 

(-0.984) 

4.428*** 

(3.948) 

0.877* 

(1.617) 

2.833** 

(2.320) 
 

Model 3 
-2.199* 

(1.220) 
  

-0.715* 

(-1.117) 

0.986* 

(0.966) 

2.498*** 

(4.023) 

Not: Parantez içinde yer alan rakamlar t-istatistiğini vermektedir.  
***, **, * sırasıyla %1, 5 ve 10 önem düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 
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anlamlı sonuç verdiği görülmektedir. Bu bulgu, Türkiye’de kurumsal kalite düzeyindeki artışın doğrudan yabancı 

yatırımların oynaklığını azaltacağı şeklinde yorumlanabilecektir. Ayrıca para arzındaki artış, Türkiye’ye gelen doğrudan 

yabancı yatırımlardaki oynaklığı pozitif yönde ve %1 önem düzeyinde anlamlı olarak etkileyen bir diğer değişkendir. 

Kişi başı gelir artışının negatif işaretli ve istatistiksel olarak anlamlı çıkması, Türkiye’de ekonomik büyümenin 

doğrudan yabancı yatırım oynaklığını azalttığına işaret etmektedir.   

Ulaşılan uzun dönem katsayıları Türkiye ekonomisi üzerine yapılan az sayıdaki geçmiş çalışmalarla mukayese 

edildiğinde benzer bulgulara işeret ettiği söylenebilecektir. Örneğin Dumludağ ve Şükrüoğlu (2007), Demirtaş ve 

Akçay (2006)’a göre dışa açıklık oranı doğrudan yabancı yatırımları artırıcı etkilere sahiptir. Ancak bu çalışmada kişi 

başı gelir düzeyindeki artışın yabancı yatırımlar üzerindeki etkisi Dumludağ ve Şükrüoğlu (2007) gibi  pozitif yönlü 

olsa da Demirtaş ve Akçay (2006)’a göre bu etki belirsizdir.   

Uzun dönem katsayılarının elde edilmesinin ardından bir sonraki aşamada Eşitlik 6’da ifade edilen denklem 

aracılığıyla vektör hata düzeltme modeli tahmin edilmiş ve nedensellik ilişkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Nedensellik 

ilişkilerini belirlemek üzere yapılan Granger nedensellik testi bulguları Tablo 7’de sunulmuştur.   

 

Tablo 7. Granger Nedensellik Testi Sonuçları   

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7’de yer alan Granger nedensellik testi sonuçlarına göre kurumsal kalite düzeyinden doğrudan yabancı 

yatırım girişine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi, kurumsal kalite ve dışa açıklık değişkenleri arasında ise çift yönlü 

nedensellik ilişkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Ekonomik risk modeli çerçevesinde ise ekonomik risk düzeyi yurtiçi 

yatırımların nedeni, yurtiçi yatırımlar ise doğrudan yabancı yatırımların nedeni olarak belirlenmiştir. Tahmin edilen her 

iki modelde doğrudan yabancı yatırımlardan dışa açıklığa doğru tek yönlü bir nedensellik bulgulanmıştır. Doğrudan 

yabancı yatırım oynaklığı ile para arzındaki artış arasında da çift yönlü bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır.  

7. Sonuç 

Kurumsal kalite açısından belli bir eşiğin ötesindeki gelişmekte olan ülkelerin, yabancı yatırımcıları ülkeye çekmesi 

neticesinde ileri teknoloji ve yönetim bilgisine adaptasyon gibi önemli kazanımlar sağlayacağı konusunda literatürde 

genel bir kabul mevcuttur. Türkiye’de kurumsal kalite ve ekonomik risk düzeyinin doğrudan yabancı yatırım hacmi ve 

oynaklığı üzerinde sahip olduğu etkiyi teorik ve ekonometrik açıdan ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, Türkiye 

üzerine yapılan az sayıdaki çalışmadan farklı olarak üç farklı model tahmin edilmiştir. Kurumsal kalite düzeyinin 

doğrudan yabancı yatırım hacmi üzerindeki etkisinin tespitine yönelik tahmin edilen ilk modelde, ICRG tarafından 

yayınlanan dokuz farklı kurumsal kalite göstergesi kullanılarak Türkiye için kurumsal kalite endeksi oluşturulmuştur. 

Yolsuzluk, demokratik hesap verilebilirlik, iç ve dış çatışma, hükümet istikrarı, etnik gerginlik, yatırım profili, hukuka 

duyulan güven ve sosyoekonomik durum değişkenlerini içeren kurumsal kalite endeksine göre yüksek kurumsal kalite, 

Türkiye’ye gelecek doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde pozitif yönlü, istatistiksel olarak anlamlı etkiye sahiptir. 

Bunun yanı sıra ekonomik riskin doğrudan yabancı yatırım hacmi üzerindeki etkisinin araştırıldığı modele göre ise 

düşük ekonomik risk, doğrudan yabancı yatırımlar için pozitif yönlü anlamlı etkiye sahip bir değişkendir.  

Ayrıca tahmin edilen modellerin daha güvenilir sonuçlar verebilmesi amacıyla yurtiçi yatırımın GSYİH içindeki 

payı, dışa açıklık oranı, kişi başı GSYİH artışı kontrol değişkenler olarak modellere dahil edilmiştir. Sınır testi ve 

ARDL yöntemi yardımıyla elde edilen bulgulara göre sıralanan tüm değişkenlerin doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde 

pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı etkilere sahip olduğu gözlenmiştir. Doğrudan yabancı yatırım oynaklığının 

belirleyicileri üzerine kurulan bir diğer modele göre ise kurumsal kalitedeki artış doğrudan yabancı yatırım oynaklığını 

azaltıcı, para arzındaki artış hızı ise doğrudan yabancı yatırım oynaklığını artırıcı etkilere sahiptir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nedenselliğin Yönü 

Model 1 

IQ   OPEN 

IQ → FDI 

FDI → OPEN 

Model 2 

RISK → INV  

INV → FDI  

FDI → OPEN 

Model 3 MS  FDI Oynaklığı  
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Öz: Merkez Bankalarının para politikası araçlarının etkinliği ve bu araçların piyasa üzerindeki etkisi;  para politikası araçlarının hedeflenen 

değişkenleri ile para ve finansal piyasaların göstergelerinin oynaklıkları üzerindeki etkisine bağlı olarak analiz edilmektedir. Genel kabule göre 
merkez bankalarının uyguladıkları veya açıkladıkları önlemler finansal göstergelerde oynaklık düşüşüne neden olmalıdır. Bu çalışmada Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) uygulamış olduğu faiz politikasının Borsa İstanbul-100 (BİST100) endeksi üzerindeki etkisi Moon ve 

Yu (2010)’un yaklaşımına dayalı olarak simetrik ve asimetrik GARCH modelleriyle test edilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre ağırlıklı 
ortalama fonlama maliyetinden kaynaklanan bir şok simetriktir ve bu simetrik şok oynaklık yayılımına yol açmamaktadır. Sonuç olarak, 

Türkiye’de ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin BİST100 üzerinde bir etkisinin olmadığı ifade edilebilir. 

 
Anahtar Kelimeler: AOFM, BİST100, MV-GARCH, Oynaklık Yayılımı. 

 

Abstract: The effectiveness of monetary policy instruments of the Central Banks and the impact of these tools on the market are analyzed 
depending on the effects of monetary policy tools on the targeted variables, and the volatility of the indicators of monetary and financial markets. 

According to common view, the measures which are applied or announced by central banks lead to a volatility decrease in the financial 

indicators. In this study, the effects of the interest rate policy of the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) on BİST100 index are tested 
by symmetric and asymmetric GARCH models based on Moon and Yu (2010)’s approach. In accordance with the obtained results, a shock which 

is derived from the weighted average cost of the CBRT funding is symmetric and this symmetric shock does not have any influence on BİST100. 

As a result, it can be said that the weighted average cost of the CBRT funding does not have any influence on BİST100.  
  

Keywords: WACF, BİST100, MV-GARCH, Volatility Spillover. 

 

1. Giriş 
Merkez Bankalarının en önemli görevlerinden biri finansal piyasaların ve kurumların istikrarlı olarak işlevlerini 

yerine getirmesi amacına yönelik olarak likidite yönetimidir (Knütter, Mohr ve Wagner: 2011). Kısa dönemde 

finansal piyasalarda alım ve satıma konu olan finansal araçların fiyatları veya bunların ortak göstergeleri olan 

endekslerin değerlerinde bir oynaklık artışı var ise bir istikrarsızlık göstergesi olarak tanımlanmaktadır. Finansal 

piyasalardaki oynaklık artışları genel olarak merkez bankalarının likidite açısından müdahalesine yol açmaktadır. 

Bu müdahaleler kısa dönemde oynaklık azalışına yapmış olduğu etkiye göre değerlendirilmektedir.  Bundan dolayı 

merkez bankalarının finansal piyasalara müdahalesinin sonucunda gerçekleşen likidite maliyetleri de; ekonomideki 

karar birimlerinin likidite ile finansal araçların arasındaki tercihlerini etkilemiş olacağı ifade edilebilir.   

Son yıllarda finansal serbestleşme ve teknolojik ilerlemeler ile birlikte hisse senedi piyasaları ile para piyasaları 

arasında etkileşim artmaktadır. Hisse senedi endekslerinde ve faiz oranlarında meydana gelen değişmeler, ülkelerin 

ekonomik temellerinde değişiklikler meydana getirmektedir. Hisse senedi piyasası ve faiz oranları arasındaki ilişki 

yatırımcılar, portföy yöneticileri, politika belirleyicileri için önemli olduğu gibi portföy dağılımı ve yönetimi, risk 

yönetimi ve parasal aktarım mekanizması gibi finansal piyasalar için de önemlidir ( Ferrer ve diğerleri, 2016: 1).  

Bu piyasalar arasında meydana gelen güçlü etkileşim sadece yatırımlar ve risk yönetimi için değil aynı zamanda 

ekonomik ve finansal istikrar için de önemlidir. Oynaklık bulaşıcılığının olmadığı durumlarda politika yapıcılar 

bulaşıcılığı engellemek için aktif bir politika yürütmezler. Ancak politika yapıcıların,  bulaşıcılığın olduğu 

durumlarda riskten kaçınmak ve finansal istikrarın sağlanması adına, oynaklık geçişlerinin bu piyasalar arasında 

nasıl gerçekleştiğini anlamak ve bulaşıcılığı engellemek için uygun politikalar geliştirmeleri gerekmektedir (Şensoy 

ve Sobacı, 2014: 449).  

TCMB politika faiz oranı olan bir haftalık repo, faiz koridorunun üst sınırı olan borç verme faiz oranı ile 

ekonominin likidite talebini karşılamaktadır. Ancak söz konusu likiditenin fiyatı bir haftalık repo faiz oranı gibi 

görünse de, bu likiditenin fiyatı belirtilen diğer likidite araçlarının maliyetine göre de değişmektedir. Bu durumda 

söz konusu likiditeyi sağlamaya yönelik oluşan fiyatların ağırlıklı ortalaması, piyasa için likiditenin maliyetini 

oluşturmaktadır. Bundan dolayı bu ağırlıklı ortalama  “ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti (AOFM)” olarak ifade 

edilmektedir. Buna göre TCMB’nin diğer araçlarla likiditenin maliyetini etkiliyor olmasının özellikle hisse senetleri 

piyasasına olası bir etkisinin olup olmadığı önem kazanmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada TCMB’nin 

piyasaya vermiş olduğu likidite çerçevesinde oluşan faiz oranının (ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti) Borsa 
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İstanbul Hisse Senedi Piyasası oynaklığı üzerinde etkisiyle birlikte hisse senetleri piyasasının değişkenliği üzerinde 

merkez bankasının likidite yönetiminin etkisinin analizi amaçlanmaktadır. Böylece çalışmanın bulguları kısa 

dönemde hisse senedi ve Tobin Q parasal aktarım mekanizması kanallarının varlığına da işaret etmektedir (Mishkin, 

2001: 1). Ayrıca analiz sonuçlarıyla pozitif veya negatif bir likidite şokunun hisse senetleri piyasasının oynaklığı 

üzerindeki etkisi de incelenmiş olmaktadır. 

Bu çalışmada ele alınan verinin yüksek frekanslı olması ve TCMB’nin piyasa üzerindeki etkisinin oynaklıklar 

bağlamında analiz edilmesinden dolayı; TCMB’nin uygulamış olduğu faiz politikasının Borsa İstanbul-100 

(BİST100) endeksi üzerindeki etkisi Moon ve Yu (2010) yaklaşımına dayalı olarak simetrik ve asimetrik GARCH 

modelleriyle test edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda Merkez Bankası’nın ağırlıklı ortalama fonlama 

maliyetlerinden BİST100 endeksine doğru simetrik ve asimetrik bir oynaklık yayılımının olup olmadığı ortaya 

konmuştur. TCMB’nin ortalama fonlama maliyetinin değişkenliğinden Borsa İstanbul oynaklığına bu çalışmada 

kullanılan yaklaşıma göre bir nedensellik bulunmamıştır.  

Beş bölümden oluşan çalışmanın ikinci bölümünde literatür taraması, üçüncü bölümde araştırma çerçevesinde 

uygulanan yöntem tanıtılmış olup, dördüncü bölümde veri seti ve ampirik analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Beşinci 

olarak sonuç bölümünde ulaşılan bulgular çerçevesinde politika önerileri ortaya konulmuştur.  

2. Literatür Taraması 
Finans literatüründe farklı hisse senedi piyasaları arasında oynaklık yayılımının etkileriyle ilgili bilgi sağlayan 

sayısız çalışma bulunmaktadır. Bilginin bir piyasadan diğer piyasaya nasıl yayıldığıyla ilgili bilgi farklı piyasalarda 

yatırım kararı alan birçok yerli ve yabancı yatırımcı için temel odak noktasıdır. Genellikle literatürde oynaklık 

yayılımının modellenmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar dikkat çekmektedir. Bu yaklaşımların başında koentegrasyon 

analizleri, çok değişkenli otoregresif koşullu değişen varyans (MGARCH) modelleri, varyans nedensellik testleri, 

rejim-değişim ve stokastik oynaklık modelleri gelmektedir.  

Granger nedensellik testi genellikle zaman serileri arasındaki doğrusal ilişkinin testinde kullanılmaktadır. 

Ancak finansal değişkenlerdeki oynaklık zamana göre değiştiği için finansal zaman serilerinde nedensellik testleri 

genellikle serinin ikinci momentine(varyans) dayanmaktadır. Varyans nedensellik testi ilk olarak Cheung ve Ng 

(1996) daha sonra ise Hong (2001) ve Herwartz (2006) tarafından geliştirilmiş ve genellikle oynaklık yayılımının 

yönünü belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Cheung ve Ng (1996) nedensellik testinde tek değişkenli GARCH 

modelinin hata karelerinin karşılıklı korelasyon fonksiyonunu kullanırken, Herwartz (2006) tarafından geliştirilen 

varyans nedensellik testi LM test istatistiğine dayanmaktadır.  

Hu vd. (1997) çalışmalarında Shenzhen, Shanghai, Hong Kong, ve Taiwan olmak üzere dört gelişmekte olan 

ülke borsası ile USA ve Japanya’da gelişmiş hisse senedi piyasaları arasında günlük veriler kullanarak oynaklık 

yayılımını test etmişlerdir. Granger nedensellik testine dayanarak yapılan varyans nedensellik testi sonucunda Hong 

Kong ve USA piyasaları arasında bir oynaklık yayılımının olduğu bulgusuna ulaşmışlardır.  

Elyasiani ve Mansur (1998), GARCH-M tekniği yardımıyla faiz oranı ve oynaklığının banka hisse getirileri 

üzerindeki etkisini incelemiştir. Yazar faiz oranı ve oynaklığındaki değişimin bankanın hisse getirilerinin birinci ve 

ikinci momentleri üzerinde doğrudan bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır.    

Kanas ve Kouretas (2002) çalışmasında 1976-1993 dönemine ait aylık veriler kullanarak dört Latin Amerika 

piyasasında döviz kurları arasındaki oynaklık yayılımını ortalama ve varyans nedensellik testleri yardımıyla 

incelemektedir. Çalışmada Cheung ve Ng (1996) tarafından geliştirilen varyans nedensellik testi kullanılmıştır. Elde 

edilen sonuçlara göre ülkelerin döviz kurlarının arasında asimetrik bir oynaklık yayılımı olduğu sonucuna 

EGARCH-M tekniği kullanarak ulaşmışlardır. Bu sonuca göre ele alınan piyasalar arasında hem ortalamada hem de 

varyansta bir oynaklık yayılımıyla nedenselliğin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

Alaganar ve Bhar (2003) çalışmalarında 7 OECD ülkesi için finansal sektör getirileri ve faiz oranı arasındaki 

ilişkiyi Cheung ve Ng (1996) tarafından geliştirilen varyans nedensellik testini kullanarak incelemiştir. Bu 

çalışmanın sonucuna göre faiz oranlarıyla finansal sektör getirileri arasında gecikmeli ve iki yönlü ortalama ve 

varyans nedenselliği olduğu görülmüştür. 

Czaja vd. (2009) ve Korkeamäki (2011) çalışmalarında faiz oranlarındaki dalgalanmaların hisse senedi getirileri 

üzerindeki etkisinin zamanla azaldığı ve azalmadaki en önemli faktörün faiz oranı risklerine karşı geliştirilen 

korunma  araçlarının olduğu sonucuna varmışlardr. Yazarlar ayrıca hisse senedi getirilerinin kısa dönem faiz 

oranlarına kıyasla uzun dönem faiz oranlarından daha fazla etkilendiği bulgusuna ulaşmışlardır. 

Okur ve Çevik (2013) gün içi verileri kullanarak spot fiyatlar ve gelecek fiyatlar arasındaki oynaklık yayılımını 

Hong (2001) ve Hafner ve Herwartz (2006) tarafından geliştirilen varyans nedensellik testleriyle incelemişlerdir. 

Elde edilen sonuçlara göre spot fiyatları gelecek fiyatların Granger nedeni bulunmuş diğer bir ifadeyle spot fiyatların 

Türkiye’de fiyatların oluşumunda büyük bir öneme sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

Martínez vd (2015), çalışmalarında 1993M1 ve 2012M10 dönemine ait aylık verileri kullanarak İspanya’da faiz 

oranları ve hisse senedi piyasası arasındaki ilişkiyi wavelet (dalgacıklar) yaklaşımını kullanarak incelemişlerdir. 

Elde edilen wavelet analizi sonuçlarına göre İspanya hisse senedi piyasalarının faiz oranlarına karşı duyarlı olduğunu 

ve bu duyarlılığın düzeyinin zaman boyutuna ve endüstrilere göre değiştiği bulgusuna ulaşmışlardır.   
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González (2016) çalışmasında 1 Ocak 1996 ve 31 Kasım 2014 dönemine ait günlük veriler kullanarak farklı 

bölgelerdeki(ABD, Asya ve Avrupa) hisse senedi piyasalarını kendi içinde gruplandırarak bunlar arasındaki 

asimetrik ilişkiyi ortalama ve varyans nedensellik analizleriyle test etmektedir. Çalışmada öncelikle ortalama-

varyans (AR-GARCH) modeli tahmin edilmektedir. Daha sonra ise tahmin edilen modelden elde edilen 

standartlaştırılmış hatalar ortalama ve varyans nedensellik testlerinde kullanılmaktadır. Elde edilen ortalama ve 

varyans nedensellik sonuçlarına göre açılış ve kapanış saatlerinin farklı olması nedeniyle gruplandırılan piyasalar 

arasında asimetrik bir oynaklık yayılımının varlığı görülmektedir. 

Sweeney ve Warga (1986) faiz oranı ve hisse senedi piyasası arasındaki ilişkiyi iki faktörlü Arbitraj Fiyatlama 

Teorisi (APT) çerçevesinde ele alarak değerlendirmişlerdir. Çalışmada 1960-1979 dönemi için hisse senetlerinin ve 

devlet tahvillerinin getirileri dikkate alınmıştır. Çalışmanın bulgularına göre; faiz oranları ile söz konusu finansal 

araçlar arasında anlamlı bir ilişki söz konusudur.  

Korkeamäki (2011), 1990-2006 dönemi için çoğunluğu Avrupa Birliği ve Parasal Birlik üyesi olan ülkelerde 

hisse senedi piyasalarının faiz oranı ile olan ilişkilerini değerlendirmiştir. Çalışmanın bulgularına göre Euro 

öncesinde faiz oranı ile hisse senedi getirileri arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca çalışmada ilgili 

dönemde Avrupa Birliği’nde firmaların faiz oranı riskini başarılı bir şekilde yönettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Campbell ve Ammer (1991), 1952-1987 dönemi aylık verileri ile log-doğrusal varlık fiyatlama ve VAR 

yaklaşımlarını kullandıkları çalışmalarında; hisse senetlerinin sermaye kazançlarının, enflasyonun, faiz oranlarının 

gelecekte beklenen değerlerin hisse senedi piyasasında meydana getirdiği etkiler araştırılmıştır. Çalışmaya göre; 

uzun vadeli finansal varlıkların enflasyonun gelecekteki beklenen değerinden etkilendiği ancak reel faiz oranlarının 

(kısa vadeli nominal faiz oranlarını ve bunların vade yapıları üzerinde etkili olmalarına rağmen) uzun vadeli finansal 

varlıklar üzerinde etkileri sınırlıdır.  

Bjørnland ve Leitemo (2009), ABD para politikası ile S&P500 arasındaki karşılıklı bağımlılığı incelemişlerdir. 

1983M1-2002M12 zaman aralığında kısa ve uzun dönemli kısıtların bulunduğu Yapısal VAR yaklaşımı ile elde 

edilen bulgulara göre S&P500 ile ABD para politikası değişkenleri arasında güçlü bir karşılıklı bağımlılık 

bulunmuştur.  

Laopodis (2013) çalışmasında hisse senedi piyasası ile para politikası arasındaki dinamik bağlantıyı, ilgili 

dönemlerin Fed başkanları olan Burns, Volcker ve Greenspan dönemlerini para politikası rejimleri olarak ayırarak 

incelemiştir. Çalışmada 1970:01-1979:08 (Burn), 1979:08-1987:08 (Volcker) ve 1987:08-2005:12 (Greenspan) 

olmak üzere üç dönem VAR analiziyle incelenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre hisse senedi piyasası ile para 

politikası arasında kalıcı ve istikrarlı bir bağlantı bulunamamıştır. 

Das (2005), Hindistan, Pakistan ve Bangladeş için 1985-2003 dönemini kapsayan çalışmasında hisse senedi 

piyasası ile faiz oranları arasındaki ortak bir trendin varlığını araştırmıştır. Söz konusu süreç eş bütünleşme yöntemi 

ile analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre Hindistan hariç diğer ülkelerde hisse senedi piyasası ile faiz 

oranları arasında güçlü bir ilişki bulunmuştur. 

Panda (2008) Hindistan’da faiz oranlarının hisse senedi piyasası üzerinde ne derece etkili olduğunu incelemiştir. 

1996-2006 dönemi aylık verilerinin kullanıldığı çalışmada Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) uygulanmıştır. 

Uygulama sonuçlarına göre; kısa dönem faiz oranları hisse senedi piyasasını pozitif yönde etkilerken, uzun dönem 

faiz oranları negatif yönde etkilemektedir.  

Shah vd. (2012) faiz oranları ile hisse senedi piyasası arasındaki ilişkiyi Eş bütünleşme ve VAR temelli Granger 

nedensellik testleri ile analiz etmişlerdir. Çalışmada Pakistan için 2007-2010 döneminde söz konusu değişkenler 

için uzun dönemli bir ilişki bulunamamıştır Ayrıca nedensellik testi sonuçlarına göre; faiz oranları hisse senetlerinin 

Granger nedeni iken, hisse senetlerinin faiz oranlarının Granger nedeni olmadığı sonucuna da ulaşılmıştır.  

Ferrer vd. (2016) önde gelen Avrupa ülkeleri için, uzun vadeli faiz oranları ve hisse senedi getirileri arasındaki 

bağlantıyı zaman ve frekans boyutlu analiz yapmaya olanak tanıyan Wavelet yaklaşımıyla araştırmışlardır. 

Uygulama sonuçlarına göre, söz konusu değişkenler arasında en yüksek karşılıklı bağımlılığı İngiltere 

göstermektedir. Hisse senedi piyasası ile faiz oranları arasındaki bağlantının en yüksek seviyelere çıkması 2007-

2008 krizinin başlangıcından itibaren söz konusu olmuştur. 

Flannery ve James (1984),  nominal faiz oranlarındaki değişmelerin hisse fiyatları üzerindeki etkisini bir 

firmanın elinde tuttuğu varlıkların vade yapısı ile ilişkili olduklarını tespit etmişlerdir. Özellikle ticari bankalar için 

faiz oranlarındaki değişmeler ile hisse senedi fiyatlarındaki değişmeler arasında anlamlı bir ilişki bulmuşlardır.   

Dinenis ve Staikouras (1998), çalışmalarında İngiltere'de faiz oranlarının finansal kurumların portföylerindeki 

hisse senedi getirileri üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Hem finansal kuruluşları hem de finansal olmayan 

şirketleri aldıkları çalışmalarında ilk olarak hisse senedi getirileri ile faiz oranları arasında anlamlı ve negatif bir 

ilişki bulmuşlardır. İkinci olarak faiz oranının varyansı olarak kullanılan faiz oranlarının oynaklığı hem finansal hem 

de finansal olmayan şirket getirilerini pozitif etkilemektedir. 

Rigobon ve Sack (2004), yüksek frekanslı verilerde değişen varyans olma durumuna dayalı yeni tahminleme 

yöntemi geliştirdikleri çalışmalarında kısa vadeli faiz oranlarındaki artışın hisse senedi fiyatlarının azalmasına neden 

olduğunu bulmuşlardır. Buna bağlı olarak getiri eğrisinde yukarı doğru kaymanın uzun vadede küçüleceği sonucuna 

ulaşmışlardır.  
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Ehrmann ve diğerleri (2005), 1989-2004 yılları arasındaki dönemi kapsayan çalışmalarında Euro bölgesi ve 

ABD arasında finansal piyasalardaki şokların bulaşıcılığını incelemişlerdir. Çalışmalarında ABD’de tahvil 

getirilerinin yanı sıra hisse senedi piyasalarının kısa vadeli faiz oranlarından daha fazla etkilendiği sonucunu 

bulmuşlardır. Buna karşılık Euro bölgesinde kısa vadeli faizler ve hisse senedi piyasaları ABD piyasalarına kıyasla 

tahvil getirileri ve döviz kurundan oransal olarak daha fazla etkilenmektedirler.  

Bohl ve diğerleri  (2008), çalışmalarında Avrupa Merkez Bankası’nın beklenmedik faiz kararlarının Avrupa 

hisse senedi piyasası getirileri üzerindeki etkisini tahmin etmişlerdir. Avrupa Merkez Bankası tarafından uygulanan 

bir para politikası şoku (kısa vadeli faiz oranlarının artırılması) Avrupa hisse senedi piyasaları getirisi üzerinde 

anlamlı ve negatif tepki verdiğini tespit etmişlerdir.  

Kholodilin ve diğerleri (2009), çalışmalarında Avrupa Merkez Bankasının uyguladığı para politikasının toplam 

ve sektörel olarak Avrupa hisse senedi piyasası üzerinde etkisini araştırmışlardır. Faiz oranlarında ani bir artış 

sektörel bazlı hisse senedi piyasasında getirilerin azalmasına yol açmaktadır. Hisse senedi piyasası bir bütün olarak 

ele alındığında da faiz oranlarında ani bir artış hisse senedi piyasalarında getirileri azalttığını tespit etmişlerdir.  

Kasman, Vardar ve Tunç (2011) çalışmalarında EKK ve GARCH tahmin yöntemlerini, 27 Temmuz 1999-9 

Nisan 2009 yılları arasında günlük veriler kullanarak faiz oranı ve döviz kurunun Türkiye’deki bankaların hisse 

getirileri üzerine etkilerini araştırmışlardır. Buna göre faiz oranı ve döviz kurunda meydana gelen değişmeler koşullu 

banka hisse getirilerini anlamlı ve negatif etkilemektedir. Ayrıca sonuçlar faiz oranı ve döviz kuru oynaklıklarının,  

koşullu banka hisse senedi getirilerinin oynaklıklarını etkileyen temel belirleyiciler olduğu sonucunu bulmuşlardır.  

Faff vd. (2005) faiz oranı ve faiz oranı oynaklıkları değişiminin Avustralya finansal sektörü hisse getirilerinin 

dağılımın ortalama ve varyansı üzerinde ikili etkisini analiz etmişlerdir. 1978-1998 yılları arasında aylık veriler 

kullanmışlardır. Çok değişkenli GARCH-M yöntemi kullanılan çalışmada Avustralya’da deragülasyonun faiz 

oranları ve büyük banka hisse senetleri getirileri arasında temel ilişkiyi değiştirdiği tespitinde bulunmuşladır. 

Deragülasyon öncesi negatif olan ilişki deragülasyon sonrası pozitif olarak bulunmuştur.  
Bu çalışmada ele alınan dönem, kullanılan yöntemler ve genellikle çalışmalarda kullanılan politika faizi yerine 

piyasa için likiditenin maliyetini oluşturan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti değişkeninin kullanılması bakımından 

diğer benzer çalışmalardan farklılık göstermektedir.  

3. Yöntem: Moon ve Yu Varyans Nedensellik Testi 
Bu çalışmada simetrik ve asimetrik GARCH modellerinin yanı sıra karşılıklı nedenselliğin analizi için Moon ve Yu 

(2010)'un yaklaşımına dayalı olarak geliştirilen yaklaşımlar kullanılmıştır. Söz konusu yöntemin en belirgin özelliği 

iki piyasa arasındaki oynaklık yayılımına (spillover) ve geçişgenliğine (pass-through) olanak vermesidir (Moon ve 

Yu: 2010).  

İki aşamadan oluşan yaklaşımın birinci aşamasında oynaklığın şok olarak çıktığı piyasaya (LNDAOFM) ait 

diğer bir değişle dışsal değişkene ait AR(1)-GARCH(1,1)-M modeli tahmin edilmekte ve buradan modelin hata 

terimi elde edilmektedir. İkinci aşamada ise oynaklığın yayıldığı piyasa (LNDBİST100) bağımlı değişken olarak ele 

alınırken, tahmin edilen oynaklık denkleminin ortalama bölümüne bağımlı (LNDBİST100) ve bağımsız değişkenin 

(LNDAOFM) bir gecikmesi, varyans kısmına ise bağımsız değişkenin(şokun çıktığı piyasa) hatalarının karesi dâhil 

edilmektedir. Tahmin edilen denklemin varyans kısmındaki hatalarının karesine ait katsayının anlamlı olup 

olmamasına bağlı olarak oynaklık yayılımının olup olmadığına karar verilmektedir. Eğer hata karelerine ait katsayı 

anlamlı ise oynaklığın şok olarak çıktığı piyasadan diğer piyasaya doğru bir oynaklık yayılımının olduğu yönünde 

bir bulguya ulaşılmış olmaktadır. 

4. Veri Seti ve Ampirik Bulgular 
Çalışmada 2/21/2013 - 7/26/2016 dönemine ait Borsa İstanbul 100 Endeksi ve Merkez Bankası Ağırlıklı Ortalama 

Fonlama Maliyetine ait günlük veriler (1252 gözlem) kullanılmıştır. Söz konusu veriler TCMB-EVDS’den ve Borsa 

İstanbul veri tabanından elde edilmiştir.  Değişkenleri temsil eden günlük zaman serileri düzey serilerden aşağıdaki 

formül yoluyla hesaplanmıştır. 

  1ln /t t tR P P  

Analizlerde kullanılan değişkenler ve tanımları Tablo 1’de verilmektedir. 

 

Tablo 1: Kullanılan Değişkenler ve Tanımları 

İndex Tanımı 

BİST100 Borsa İstanbul 100 Endeksi 

AOFM Merkez Bankası Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 

LNDBİST100 Logaritmik Fark Borsa İstanbul 100 Endeksi 

LNDAOFM Logaritmik Fark Merkez Bankası Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 

Şekil 1’de finansal zaman serilerinin taşıdığı özelliklerin tespiti amacıyla değişkenlerin zamana göre eğilimlerini 

gösteren grafikler yer almaktadır.    
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Şekil 1:LNBİST100 ve LNDAOFM Grafikleri 

  

-.12

-.08

-.04

.00

.04

.08

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2013 2014 2015 2016

LNDBIST100

 

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2013 2014 2015 2016

LNDAOFM

 
Şekiller incelendiğinde oynaklıkların genellikle birbirini takip ettiği, yüksek oynaklıkları yüksek oynaklıkların, 

düşük oynaklıkları ise yine düşük oynaklıkların takip ettiği görülmektedir. Volatilite kümelenmesi (clustering) 

olarak bilinen bu durum finansal zaman serilerinin en önemli özelliklerinden birisidir. Bu özelliklerin en önemli 

sonucu ise varyansın zamana göre değişkenlik göstermesidir.  

Finansal zaman serilerinin zayıf durağanlık özelliği taşımaları (Tablo 3) bu serilerin aynı zamanda güçlü 

durağan oldukları anlamına gelmemektedir. Güçlü durağanlık genellikle serilerin dağılım özelliklerine yönelik 

varsayımları gerektirmektedir. Söz konusu bu varsayımlar ise serinin üçüncü ve dördüncü momentine dayalı olarak 

belirlenen serinin dağılım özellikleridir. Bu varsayımın geçerliliği için kullanılan test ise Jarque-Bera normallik 

testidir (Tong:1990; Brockwell ve Davis:1987). 

 

Tablo 2: Getiri Serilerine Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

 LNDBİST100 LNDAOFM 

Ortalama 0.000173 0.000197 

Medyan 0.000837 0.000000 

Maksimum 0.062379 0.255442 

Minimum -0.110638 -0.158860 

Std Sapma 0.015146 0.025592 

Çarpıklık -0.624403 1.688400 

Basıklık 7.276996 24.34538 

Jarque Bera 1034.797*** 24343.83*** 

Gözlem 1251 1251 

 

Tablo 2’de değişkenlere ait temel tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır.  Tabloda yer alan Jarque-Bera normal 

dağılım testine göre değişkenlerin normal dağıldıklarını ifade eden boş hipotez reddedilmektedir. Böylece her iki 

değişkenin de normal dağılmadığı görülmektedir.  Bu sonuç serilerin güçlü durağan olmadıkları yönünde de bilgi 

sağlamaktadır. Ayrıca BİST100 serisi sola çarpık ve kalın kuyruk özelliği taşırken, ağırlıklı ortalama fonlama 

maliyetinin sağa çarpık ve leptokurtik (dik) bir yapı sergilediği görülmektedir. Dolayısıyla ele alınan değişkenler 

temel finansal zaman serisi özelliklerini taşımaktadır. 

 

Tablo 3’te ele alınan değişkenlerin zayıf durağanlık özelliği taşıyıp taşımadıklarını test etmek amacıyla ADF ve 

KPSS birim kök testleri kullanılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ekinci, R., Ceylan, F., Tuzun, O., Kahyaoglu, H. /  Journal of Yasar University, 2016, 11/44, 263-277 

268 
 

Tablo 3: Birim Kök Test Sonuçları 

 

Değişkenler 

ADF Birim Kök Testi KPSS Birim Kök Testi 

Sabitli Sabitli ve 

Trendli 

Sabitli Sabitli ve 

Trendli 

LNDBİST100 -36.506*** 

(0) 

-36.508*** (0) 0.075*** 0.031*** 

LNDAOFM -16.768*** 

(7) 

-16.769*** (7) 0.058*** 0.055*** 

Kritik 

değerler 

%1: -3.43 

%5: -2.86 

    %10:-2.56 

%1: -3.96 

    %5: -3.41 

    %10:-3.12 

%1: 0.73 

        %5: 0.46 

        %10: 0.34 

%1: 0.21 

       %5: 0.11 

       %10: 0.11 

Not:***,** ve * sırasıyla %1,%5 ve %10 önem düzeyindeki anlamlılıkları göstermektedir. 

Elde edilen ADF birim kök testi sonuçlarına göre LNDBİST100 ve LNDAOFM değişkenlerinin hem sabitli 

hem de trendli modele ait test istatistikleri %1 önem düzeyde kritik değerlerden küçük olduğu için söz konusu 

değişkenlerin zayıf durağan oldukları görülmüştür. KPSS birim kök testi ise değişkenlerin parçalı birim kök 

yapılarını dikkate alabilmektedir. Boş hipotezin durağanlığı ifade ettiği bu birim kök testinde ise değişkenlerin test 

istatistikleri kritik değerlerden küçük olduğundan dolayı boş hipotezler kabul edilmiş ve değişkenlerin zayıf durağan 

olduğu sonucuna varılmıştır. Böylece frekans düzeyinde zaman serilerinin ortalama durağanlıktan farklılık 

göstermediği görülmektedir (Brooks, 2014: 365). 

Ele alınan serilerin oynaklık analizlerine geçmeden önce ilk olarak söz konusu serilerin zamana göre değişen 

varyans özelliği gösterip göstermedikleri ARCH-LM testiyle incelenmiştir.  Bu amaçla öncelikle serilerin ARMA 

yapılarına ait gecikme uzunlukları belirlenmiştir. Gecikme uzunluklarının tespitinde AIC bilgi kriteri kullanılmıştır.   

Maksimum 12 olarak belirlenen gecikme uzunluğu E-views 9 paket programı Add-ins uzantısında yer alan 

“Automatic Arima Selection” algoritması kullanılarak LNDBİST100 için ARMA(7,10), LNDAOFM için 

ARMA(9,10) olarak tespit edilmiştir. Söz konusu bu gecikme uzunluklarının hata terimlerine uygulanan ARCH-

LM değişen varyans test sonuçları tablo 4 ve 5’de yer almaktadır. 

 

Tablo 4: LNDBİST100 ARCH-LM Değişen Varyans Test Sonuçları 

F-

istatistiği 

5.617 Olasılık 0.000 

Gözlem*R2 104.581  χ2  (olasılık) 0.000 

 

Tablo 5: LNDAOFM ARCH-LM Değişen Varyans Test Sonuçları 

F-

istatistiği 

5.617 Olasılık 0.000 

Gözlem*R2 104.581  χ2  (olasılık) 0.000 

 

Elde edilen değişen ARCH-LM değişen varyans test istatistiği sonuçlarına göre her iki getiri serisi için serilerin 

sabit varyanslı olduklarını ifade eden boş hipotezler reddedilmiş dolayısıyla serilerin zamana göre değişen varyans 

özelliğine sahip oldukları sonucuna varılmıştır. 

Analitik bulguların elde edilmesinde Ox-Metrics 6 ve R yazılım programları kullanılmıştır. 

Değişkenleri temsil eden serilerin değişen varyans özelliğine sahip olduğu sonuçlarına ulaşıldıktan sonra, 

oynaklığın yayıldığı piyasaya(LNDBİST100) ait oynaklık ve nedensellik analizi yapılmıştır. Söz konusu oynaklığın 

yayıldığı piyasanın analizinde simetrik AR(1)-GARCH(1,1)-M ve asimetrik AR(1)-GJR-GARCH(1,1)-M teknikleri 

kullanılarak parametre tahminleri yapılmıştır. Böylece bir yandan zaman serisinin varyans durağanlığı araştırılırken 

diğer taraftan şokun ortaya çıktığı piyasadan diğer piyasaya doğru bir oynaklık yayılımının olup olmadığı varyans 

nedensellik testiyle incelenmiştir.   
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Tablo 6: AR(1)-GARCH(1,1)-M Modeli: Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyetinden BİST100’e Simetrik 

Yayılma Etkisi 

Katsayılar Normal 

Dağılım 

GED Dağılımı Student-t 

Dağılımı 

Skewed 

Student-t Dağılımı 

Ortalama Eşitliği 

c  0.001187 

(1.00) 

0.001710 

(4.477)*** 

0.001767 

(1.69)* 

0.001546 

(1.437) 

b  -2.857604 

(-0.511) 

-4.108675 

(-5.852)*** 

-4.662681 

(-0.886) 

-4.955308 

(-0.917) 

  -0.014839 

(-0.481) 

-0.028213 

(-0.874) 

-0.027559 

(-0.983) 

-0.034445 

(-1.243) 

  -0.010743 

(-0.062) 

-0.008536 

(-0.519) 

-0.007576 

(-0.438) 

-0.008818 

(-0.513) 

                                                                          Varyans Eşitliği 

  0.068955 

(0.852) 

0.033117 

(0.442) 

0.020109 

(0.737) 

0.020624 

(0.794) 

  0.052819 

(1.483) 

0.037634 

(0.998) 

0.030790 

(1.775)* 

0.031199 

(1.954)* 

  0.916497 

(13.33)*** 

0.947277 

(12.33)*** 

0.960227 

(30.70)*** 

0.959351 

(32.88)*** 

d  0.000108 

(0.097) 

0.000043 

(0.983) 

-0.000022 

(0.984) 

0.000012 

(0.911) 

Student(DF)   5.873384 

(5.901)*** 

 

GED (DF)   1.284407 

(13.48)*** 

  

κ (asimetri)     -0.085356 

(-2.198)** 

ν (kuyruk)     6.010140 

(5.896)*** 

Hipotez Testleri 

AIC -5.631 -5.698 -5.711 -5.713 

BIC -5.598 -5.661 -5.674 -5.672 

 

 

LB(Q) 

Q( 20) 

Q( 50) 

Q( 20) 

Q( 50) 

2.207(0.697) 

7.133(0.623) 

11.855(0.891) 

39.232(0.839) 

2.760(0.598) 

7.798(0.554) 

12.524(0.861) 

40.171(0.811) 

3.079(0.544) 

8.208(0.513) 

12.991(0.838) 

40.722(0.793) 

3.196(0.525) 

8.257(0.508) 

13.014(0.837) 

40.850(0.789) 

 

 

LB(Q2) 

𝑄2(  5) 

𝑄2( 10) 

𝑄2( 20) 

𝑄2( 50) 

4.780(0.188) 

5.764(0.673) 

13.455(0.763) 

23.243(0.999) 

6.759(0.779) 

7.760(0.457) 

15.025(0.660) 

24.873(0.997) 

8.246(0.441) 

9.353(0.313) 

16.681(0.545) 

26.558(0.994) 

7.842(0.3493) 

8.938(0.347) 

16.171(0.580) 

26.117(0.995) 

 

    F 

F(2,1243) 

F(5,1237) 

F(10,1227) 

0.134(0.874) 

1.012(0.409) 

0.693(0.730) 

0.094(0.909) 

1.413(0.216) 

0.896(0.535) 

0.179(0.835) 

1.701(0.131) 

1051(0.397) 

0.156(0.855) 

1.623(0.150) 

1.008(0.443) 

Not: Parantez içindeki değerler "t" istatistiki değerleridir. * %1, ** %5 anlamlılığı göstermektedir. Modele ait katsayıların 

anlamlılıklarını parantez içindeki t istatistikleri göstermektedir. Hipotez testlerine ait anlamlılıkları ise parantez içindeki olasılık 

değerleri göstermektedir. Bu değer 0.05 den küçük ise boş hipotez ret edilmektedir.   

***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeyinde anlamlılıkları ifade etmektedir. 
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100 100 (1)

(2)

t t t t t

t t t t

LNDBİST c bh LNDBİST LNDAOFM

h h U

  

   

 

  

    

   
 

Burada 100tLNDBİST , t dönemi Borsa İstanbul 100 endeksi getirisini; 1tLNDAOFM  ,  t-1 dönemine ait 

Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti getirisini; 
2

1tU 
, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine 

 LNDAOFM  uygulanan (1) (1,1) MAR GARCH   modelinden elde edilen hata terimi karesini; th , 

Borsa İstanbul getiri serisinin  100tLNDBİST koşullu varyansını göstermektedir. LB(Q) ve LB(Q2) sırasıyla 

modelde otokorelasyonun olup olmadığını gösteren Ljung-Box Q ve Ljung-Box Q2 test istatistiklerini 

göstermektedir. F testi ise modelde değişen varyans olup olmadığını gösteren ARCH-LM test istatistiğidir. Her iki 

testin boş hipotezleri sırasıyla otokorelasyonun ve değişen varyansın olmadığını ifade etmektedir.  

Tablo 6’da simetrik AR(1)-GARCH(1,1)-M modeline ait tahmin sonuçları yer almaktadır. Çalışmada 

oynaklığın koşullu ortalama üzerindeki etkisini de dikkate almak amacıyla, koşullu varyansın koşullu ortalamada 

açıklayıcı bir değişken olarak yer aldığı GARCH-M modeli tercih edilmiştir. Böylece merkez bankasının ağırlıklı 

ortalama fonlama maliyetinden kaynaklanan bir şoka bağlı olarak oluşan bir riskin BİST100 üzerindeki etkisi analiz 

edilebilmektedir. Ayrıca dağılım özelliğine bağlı olarak seriler üzerindeki asimetrik etkileri ortaya koymak amacıyla 

her bir oynaklık modeli GED ve Skewed Student t dağılımına göre tahmin edilmiştir.  

Tabloda yer alan AR(1)-GARCH(1,1)-M tahmin sonuçları incelendiğinde, varyans parametrelerinin pozitiflik 

koşulunu sağladığı ayrıca her bir dağılıma göre hesaplanan (b+c <1) katsayıların varyans durağan oldukları 

görülmektedir. Bu sonuç şokların kalıcı olmadığı yönünde bilgi vermektedir. Diğer yandan GED dağılımına ait 

katsayının 2’den küçük olması serinin kalın kuyruk özelliğine sahip olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu 

durum kuyruk özelliğine bağlı olarak dağılımın asimetrik etkiler de gösterebileceği yönünde bir bilgidir. Elde edilen 

Skewed Student t dağılımına ait κ (asimetri) parametresinin anlamlı olması BİST100 endeksinin asimetrik bir 

dağılım özelliği gösterdiği anlamına gelmektedir. ν (kuyruk) parametresi ise dağılımın leptokurtik bir yapı 

sergilediği yönünde bilgi vermektedir. 

Hata terimimin karesine ait (
2

1tU  ) katsayılar tüm modeller için anlamsız bulunmuştur. Bu sonuç ağırlıklı 

ortalama fonlama maliyetinden (LNDAOFM), BİST100 endeksine doğru simetrik bir oynaklık yayılımının 

olmadığı yönünde bilgi sağlamaktadır. 

Elde edilen tahmin sonuçlarının tutarlılığına yönelik tanı istatistikleri incelendiğinde otokorelasyonun olup 

olmadığını gösteren Q ve Q2 istatistikleri ile değişen varyansın olup olmadığını gösteren F istatistiğine ait olasılık 

değerleri %5 önem düzeyinde anlamsız bulunmuştur. Bu sonuç modellerin otokorelasyon ve değişen varyans 

taşıması dolayısıyla model sonuçlarının yorumlanabilmesi için gereklilik koşullarını yerine getirdikleri anlamına 

gelmektedir. 
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Tablo 7:AR(1)-GJR-GARCH(1,1)-M Modeli: Yapısal Kırılmalar Altında Ağırlıklı Ortalama Fonlama 

Maliyetinden BİST100’e Asimetrik Yayılma Etkisi  

Katsayılar Normal Dağılım GED Dağılımı Student-t Dağılımı Skewed Student-t 

Dağılımı 

Ortalama Eşitliği 
c  0.008366 

(8.389)*** 

0.005598 

(2.491) 

0.007844 

(2.338)** 

0.007595 

(0.226) 

b  -0.0599 

(-0.088) 

-0.200603 

(-0.696) 

-0.188336 

(-0.012) 

-0.324407 

(-0.005) 

  0.032084 

(0.221) 

-0.009346 

(-0.091) 

0.006233 

(0.0151) 

0.014034 

(0.005) 
  -0.001179 

(0.966) 

-0.004946 

(-0.210) 

-0.007336 

(-0.1996) 

0.000166 

(0.089) 

Varyans Eşitliği 
  0.049206 

(2.308)** 

0.064726 

(2.216)** 

0.0514 

(3.318)*** 

0.0524 

(0.872) 
  0.102423 

(1.461) 

0.095024 

(1.861)* 

0.096331 

(1.703)* 

0.106011 

(0.287) 

  0.0.78576 

(16.25)*** 

0.795689 

(12.282)*** 

0.790447 

(21.48)*** 

0.0.781003 

(1.199) 

  0.000692 

(0.832) 

0.000575 

(0.715) 

0.000664 

(0.411) 

0.001077 

(0.125) 

k  0.008049 

(0.080) 

0.000901 

(0.990) 

0.001930 

(0.026) 

-0.008401 

(0.012) 

  
0.000662 

(18.29)*** 

0.000675 

(15.36)*** 

0.000712 

(26.13)*** 

0.000762 

(2.710)*** 

Student (DF)   6.018309 

(2.457)** 

 

GED (DF)  1.880909 

(18.72)*** 

  

κ (asimetri)    0.005701 

(0.989) 

ν (kuyruk)    6.023162 

(0.012) 

Hipotez Testleri 

AIC -5.108 -5.351 -5.258 -5.265 

BIC -5.067 -5.306 -5.213 -5.216 

 

LB 

Q( 20) 

Q( 50) 

Q( 20) 

Q( 50) 

4.816(0.306) 

8.679(0.467) 

17.940(0.526) 

38.497(0.859) 

2.478(0.648) 

6.144(0.725) 

15.397(0.714) 

41.836(0.779) 

3.038(0.450) 

6.727(0.665) 

16.116(0.649) 

40.546(0.799) 

3.130(0.420) 

7.724(0.582) 

16.418(0.866) 

40.125(0.842) 

 

LB(Q2) 
𝑄2(  5) 

𝑄2( 10) 

𝑄2( 20) 

𝑄2( 50) 

3.232(0.299) 

8.936(0.347) 

22.623(0.203) 

37.781(0.855) 

2.477.154 (0.479 

7.958 (0.438) 

18.879(0.399) 

28.778(0.987) 

2.623(0.453) 

8.309(0.403) 

21.936(0.234) 

37.817(0.850) 

2.609(0.455) 

8.319(0.402) 

22.426(0.213) 

38.750(0.987) 

F F(2,1243) 

F(5,1237) 

F(10,1227) 

0.825(0.438) 

0.609(0.693) 

1.158 (0.314) 

0.420(0.657) 

0.467(0.800) 

1.227(0.268) 

0.590(0.586) 

0.486(0.786) 

1.081(0.373) 

0.648(0.584) 

0.485(0.787) 

1.267(0.381) 

Not: Parantez içindeki değerler "t" istatistiki değerleridir. * %1, ** %5 anlamlılığı göstermektedir. Modele ait katsayıların 

anlamlılıklarını parantez içindeki t istatistikleri göstermektedir. Hipotez testlerine ait anlamlılıkları ise parantez içindeki olasılık 

değerleri göstermektedir. Bu değer 0.05 den küçük ise boş hipotez ret edilmektedir.  ***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 önem 

düzeyinde anlamlılıkları ifade etmektedir. 
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t t t-1 t-1 t

2 2 2

t t-1 t-1 t-1 t-1 t-1

LNDBİST100 =c+bh +δLNDBİST100 +γLNDAOFM +ε

h =ω+αε +βh +λU +kS U +θDUM (3)
 

Burada 100tLNDBİST , t dönemi Borsa İstanbul 100 endeksi getirisini; 1tLNDAOFM  ,  t-1 dönemine ait 

Merkez bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti getirisini; 
2

1tU 
, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine 

 LNDAOFM  uygulanan (1) (1,1) MAR GARCH   modelinden elde edilen hata terimi karesini; th , 

Borsa İstanbul getiri serisinin  100tLNDBİST koşullu varyansını; 1tS  , eğer  LNDAOFM den elde 

edilen 0t   ise; diğer durumda ise 0tS   göstermektedir. DUM, varyans kırılma testi sonucunda bulunan 

kırılma tarihini ifade etmektedir. LB (Q) ve LB (Q2) sırasıyla modelde otokorelasyonun olup olmadığını gösteren 

Ljung-Box Q ve Ljung-Box Q2 test istatistiklerini göstermektedir. F testi ise modelde değişen varyans olup 

olmadığını gösteren ARCH-LM test istatistiğidir. Her iki testin boş hipotezleri sırasıyla otokorelasyonun ve değişen 

varyansın olmadığını ifade etmektedir.  

Tablo 7’de asimetrik AR(1)-GJR-GARCH(1,1)-M modeline ait tahmin sonuçları yer almaktadır. Çalışmada 

öncelikle kırılma yılları dikkate alınmaksızın katsayı tahminleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde 

normal dağılım dışındaki dağılımlara göre hesaplanan ARCH parametresinin negatif olduğu görülmektedir. Buna 

göre söz konusu dağılımlara göre hesaplanan ARCH katsayıları varyansın pozitifliği koşulunu sağlamamaktadır 

(bakınız ek1).  Bu nedenle Hsu (1979)’nun  “Detecting Shifts of Parameter in Gamma Sequences with Applications 

to Stock Price and Air Traffic Flow Analysis” adlı çalışmasına dayanarak varyanstaki kırılmalar tespit edilmiş ve 

modele dâhil edilmiştir1. Buna göre 25/5/2014 ve 1/12/2014 dönemlerinde varyansta 2 kırılma tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla bu sonuç 2 kırılmaya bağlı olarak sistemde 3 rejimin olduğunu göstermektedir.  

 

Şekil 2: BİST100 Varyans Kırılma Grafiği 

 
 

Bu çalışmada tespit edilen kırılma tarihleri arasındaki dönemler içinde varyansı en büyük olan ikinci rejimdir.  Bu 

rejim şekilde kırmızı kutucuk içinde gösterilen alan arasındaki döneme denk gelmektedir.  Böylece bu dönemlere 1, 

diğer dönemlere 0 verilerek oluşturulan kukla değişkenler modele dâhil edilerek katsayı tahminleri yapılmıştır.  

Tablo 7’de elde edilen sonuçlara göre ARCH ( ) ve GARCH (  ) parametreleri pozitiflik (  >0) ve 

durağanlık (  <1) koşullarını sağlamaktadır.  Ayrıca kırılma dönemlerini temsil eden kukla değişkenin( ) de 

bütün modellerde pozitif ve anlamlı olduğu görülmektedir. Katsayının pozitif olması söz konusu dönemde serinin 

varyansında bir artışın olduğunu göstermektedir. Ekte yer alan kırılmasız modelin aksine, ağırlıklı ortalama fonlama 

maliyetinin  LNDAOFM  varyansına (
2

1tU  ) bağlı olarak oluşturulan ve varyanstaki asimetrik yayılımı ifade 

eden GJR( k ) parametresi incelendiğinde katsayının bütün modeller için anlamsız olduğu görülmektedir. Bu sonuç 

                                                           
1 Varyans kırılmaların tespitinde açık yazılım programı R-project’e ait “strucchange” paketinden 

yararlanılmıştır. 
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LNDAOFM’nin varyansındaki yayılımın simetrik olduğunu göstermektedir. Hata terimlerinin karesine (
2

1tU 
) ait 

katsayılar ( ) ise bütün modeller için anlamsız bulunmuştur. Buna göre ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinden 

(LNDAOFM) BİST100 endeksine (LNDAOFM) doğru simetrik bir oynaklık yayılımı söz konusu değildir.  Buna 

karşın BİST100 endeksi için Skewed Student-t dağılımı dışında diğer dağılımlara göre elde edilen ARCH ve 

GARCH parametreleri anlamlıdır. Bu durum BİST100’de şokların etkili ve sürekli olduğu yönünde bir bilgi 

sağlamaktadır. 

Elde edilen tahmin sonuçlarının tutarlılığına yönelik tanı istatistiklerine göre otokorelasyonun olup olmadığını 

gösteren Q ve Q2 istatistikleri ile değişen varyansın olup olmadığını gösteren F istatistiğine ait olasılık değerleri 

incelendiğinde modellerde otokorelasyon ve değişen varyans probleminin olmadığı anlaşılmaktadır. 

5. Sonuç 

Merkez bankalarının finansal piyasalarda likidite düzeyini ayarlarken kullandığı araçlara göre gerçekleşen faiz 

oranlarının hisse senetleri piyasası üzerindeki olası etkileri parasal aktarım mekanizması çerçevesinde ele 

alınmaktadır. Ancak finansal piyasalarda ortaya çıkan finansal yenilikler ile teknolojik gelişmeler söz konusu 

değişkenlerin arasındaki oynaklıklar analizi önem kazanmıştır. Bu çerçevede likidite şoklarının finansal piyasalar 

üzerindeki etkisi de analiz edilmeye başlanmıştır.  Likidite göstergelerinin hisse senetleri piyasasının oynaklığı 

üzerindeki etkisi, söz konusu likiditede ortaya çıkan değişimlerin, hisse senetleri piyasasında ortaya çıkan risk düzeyi 

üzerindeki etkiyi de göstermektedir.   

Bu çalışmada simetrik ve asimetrik GARCH modelleri ile birlikte Moon ve Yu (2010)'un yaklaşımına dayalı 

olarak geliştirilen varyans nedensellik testi kullanılarak yukarıda belirtilen ilişkilerle ilgili sonuçlar ortaya 

konmuştur. Bu amaçla Merkez Bankası’nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyetlerinden BİST100 endeksine doğru 

simetrik ve asimetrik bir oynaklık yayılımının olup olmadığı test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre TCMB’nin 

ortalama fonlama maliyetinin değişkenliğinden Borsa İstanbul oynaklığına bu çalışmada kullanılan yaklaşıma göre 

bir nedensellik bulunmamıştır. Buna göre negatif ve pozitif likidite şoklarından hisse senetleri piyasasına bir 

oynaklık yayılımının olmadığı ifade edilebilir. Bununla birlikte bu sonuç TCMB’nin piyasayı fonlaması sonucunda 

oluşan faiz oranlarındaki değişikliklerin hisse senetleri piyasasında oynaklığı azaltıcı etkisinin olmadığını 

göstermektedir.  Bu sonuç para piyasası ile kredi piyasası arasında bir ayrışmanın olduğu yönünde bir bilgi olarak 

değerlendirilmektedir. Türkiye ekonomisinde şirketlerin işletme sermayesini bile kredi piyasasından karşıladığı 

dikkate alınırsa, para ve sermaye piyasaları arasında bir bölünmenin olduğu söylenebilir.   Ayrıca TCMB’nin 

bankalar açısından son kredi mercii olma özelliği söz konusu iken, hisse senedi piyasası üzerinde bu mekanizma 

vasıtası ile bir etki meydana getiremediği söylenebilir. Başka bir deyişle hisse senedi piyasasındaki yatırımcıların 

TCMB’nin AOFM göstergesine dayalı yatırım kararları üzerinde etkisinin olmadığı ifade edilebilir. 

Buna göre ortalama fonlama maliyeti üzerinde etkili olan bir şokun hisse senetleri piyasası üzerinde etkisinin 

olmadığı ifade edilebilir. Burada ortalama fonlama maliyetini etkileyen para politikası kararları da birer şok olarak 

düşünülebilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde faiz oranları ile hisse senedi piyasası arasında var olduğu kabul edilen 

ilişkiye, kullanılan yüksek frekanslı zaman serisi analizi sonuçlarına göre ulaşılmamıştır.  Bu durum düşük frekanslı 

zaman serileri ile yapılan analiz sonuçları literatürde bir bulmaca (puzzle) oluşturmuştur.  

Elde edilen bulgulara göre Merkez Bankası’nın likidite yönetiminden kaynaklı bir şokun hisse senetleri 

piyasasının oynaklığı üzerinde etkisinin olmamasının nedeni olarak iki piyasanın ayrışmış olması ifade edilebilir. 

Bu açıdan; hisse senedi piyasasının dış piyasalarla ilişkili olduğu ve bu çerçevede yatırımcılarının davranış 

oluşturduğu söylenebilir. Ayrıca Türkiye’de hisse senedi piyasası ve Tobin Q parasal aktarım mekanizmasının 

işlemediği görülmüştür. Bu kapsamda Türkiye’de genel olarak banka ağırlıklı bir finansal yapının ve buna bağlı 

olarak kredi aktarım mekanizmalarının daha etkili olduğu düşüncesinden hareketle bu konuda araştırmaların 

yapılması önerilmektedir. Merkez bankasının ekonominin likiditesine göre yapmış olduğu ayarlamalar ile politika 

faiz oranı arasında doğrudan bir ilişkinin araştırılması gerektiği ve bunun sonucu olarak da faiz koridoru politikasının 

yeniden ele alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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EK.1:Varyans Kırılma Testleri  

 

 
EK 2: 

 

AR(1)-GJR-GARCH(1,1)-M Modeli: Yapısal Kırılmaları Dikkate Almaksızın Ağırlıklı Ortalama Fonlama 

Maliyetinden BİST100’e Asimetrik Yayılma Etkisi 

Katsayılar Normal 

Dağılım 

GED Dağılımı Student-t 

Dağılımı 

Skewed 

Student-t Dağılımı 

                                                      Ortalama Eşitliği 
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a  0.076 

(0.895) 

0.014 

(1.215) 

0.013 

(1.333) 

0.014 

(1.481) 

b  0.003 

(0.202) 

-0.017 

(-1.425) 

-0.020 

(-2.018)** 

-0.022 

(-2.301)** 
c  0.918 

(12.46)*** 

0.982 

(64.87)*** 

0.983 

(91.65)*** 

0.984 

(100.9)*** 

d  -0.000 

(-0.100) 

-0.000 

(-1.535) 

-0.000 

(-0.847) 

-0.000 

(-0.686) 

k  0.084 

(1.379) 

0.053 

(3.778)*** 

0.056 

(4.595)*** 

0.058 

(4.974)*** 

Student(DF)   6.314 

(5.506)** 

 

GED (DF)  1.309 

(12.72)*** 

  

κ (asimetri)    -0.101 

(-2.624)** 

ν (kuyruk)    6.521 

(5.485)*** 

Hipotez Testleri 

AIC -5.645 -5.707 -5.724 -5.727 

BIC -5.608 -5.666 -5.683 -5.682 

 

 

 

LB 

Q( 20) 

 

Q( 50 
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Q( 50 
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(0.679) 
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(0.684) 

11.503 

(0.905) 
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 (0.478) 

7.418 

(0.593) 

12.397 

(0.867) 

38.836 

(0.850) 

3.686 

(0.450) 

7.478 

(0.587) 

12.376 

(0.868) 

39.098 

(0.843) 

3.894 

(0.420) 

7.526 

(0.582) 

12.418 

(0.866) 

39.125 

(0.842) 

 

 

 

LB(Q2) 

𝑄2(  5) 

 

𝑄2( 10) 

 

𝑄2( 20) 

 

𝑄2( 50) 

3.672 

(0.299) 

5.378 

(0.716) 

13.493 

(0.761) 

23.080 

(0.999) 

9.154 

(0.027**) 

10.760 

(0.215) 

18.879 

(0.399) 

28.778 

(0.987) 

9.505 

(0.023**) 

11.352 

(0.182) 

19.271 

(0.375) 

29.138 

(0.985) 

9.255 

(0.026**) 

11.165 

(0.192) 

18.934 

(0.395) 

28.750 

(0.987) 

F F(2,1243) 

 

F(5,1237) 

 

F(10,1227) 

0.418 

(0.658) 

0.799 

(0.549) 

0.678 

(0.745) 

0.420 

(0.657) 

1.913 

(0.089) 

1.227 

(0.268) 

0.533 

(0.586) 

1.972 

(0.080) 

1.284 

(0.233) 

0.537 

(0.584) 

1.925 

(0.087) 

1.267 

(0.243) 
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The Effects of Manual Material Handling Equipment on 

Loading and Unloading Time of a Case on a Pallet 

 

Palet Üzerinde Yer Alan Bir Kolinin Boşaltma ve Yükleme Sürelerine Manüel 

Malzeme Elleçleme Araçalarının Etkileri 

 
Ömer Öztürkoğlu, Yaşar Üniversitesi, Türkiye, omer.ozturkoglu@yasar.edu.tr 

Abstract: In this study, we mainly investigate the effect of usage of a raisable turntable as a material handling equipment on loading and unloading time to 

handle a box on a pallet. For this, we compared expected time to pick (extract) cases from a pallet in two different systems: pallets with turntable and pallets 
without turntables. We develop a varying picking time expression with respect to the human factors and the positions of cases on a pallet to formulate 

expected picking time. We also conduct a detailed experimental design to investigate the effects of several parameters such as pick list size and number of 

cases on a pallet on picking time. We show that human factors and picking from different positions, as well as number of picks, have an important impact 
on extracting time of cases. Therefore, we present that using turntable for picking or loading operation offers time savings over traditional manual picking 

from a pallet in most cases.   

Keywords: Material Handling, Turntable, Deterioration, Ergonomics, Warehouse. 

 
Öz: Bu çalışmada, malzeme elleçleme ekipmanlarından olan yükseltilebilir döner tabla kullanımının palet üsütnde yer alan bir kolinin boşaltma veya 

yükleme süresine olan etkisi araştırılmaktadır. Bunun için, iki farklı sistemde palet üzerinden alınan kolilerin beklenen toplama (veya çıkartma) süresi 
karşılaştırılmıştır. Bu iki sistem; döner tablalı ve döner tablasız palet yükün bulunduğu sistemlerdir. Beklenen toplama süresini elde etmek için palet üzerinde 

bulunan kolilerin posizyonlarını ve ergonomik koşulları dikkate alan toplama zamanı denklemleri geliştirilmiştir. Ayrıca, sipariş büyüklüğü ve tam yük bir 

palette bulunan koli sayısı gibi bazı parametrelerin etkisini araştırmak açısından detaylı bir deneysel tasarım icra edilmiştir. Bunun sonucunda, insan 
faktörlerinin, toplanan kolilerin pozisyonlarının ve bir seferde toplanan koli sayısının koli toplama süresi üzerinde önemli bir faktör olduğu gösterilmiştir. 

Bununla birlikte, koli toplama ve yükleme operasyonlarında yükseltilebilir döner tabla kullanımının geleneksel manuel toplamaya göre bir çok durumda 

koli toplama süresinde iyileştirme sunduğu gösterilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Malzeme Elleçleme, Döner Tabla, Eskime, Ergonomi, Depo 

1. Introduction 

Unit-load picking and multiple-case picking (called order picking) are the two of the main operations in a distribution center 

where the storage area is the major section of it. According to Frazelle (1996), order picking has very important portion, 

approximately 55%, of the warehouse operating costs. In order to increase the efficiency of order picking and decrease the 

related costs with it, many distribution centers divide their storage area into two main sections: a forward-picking area (or a 

fast-pick area) and a reserve area (or bulk storage). As the forward picking area is utilized for efficient pick, the reserve area 

is used to replenish the forward-picking area when a pallet is empty. As workers perform a multiple pick from multiple 

locations (order picking) in a forward-picking area, they mostly perform a unit-load picking in the reserve area. There are 

two main cases to define these areas in a distribution center (Bartholdi & Hackman, 2014):  

 Forward-picking area has the pallet locations at the ground floor (the lowest-level of the storage area) and the reserve 

area comprises of the all higher levels of these pallet locations.  

 The forward-picking area and the reserve area are designed in different sections of the warehouse. Forward-picking 

area includes all pallet locations in the pallet flow rack and the reserve area is usually 6-pallet high rack. 

According to deKoster et al. (2007), low-level, picker-to-parts order picking systems form the majority of picking 

systems in warehouses around the world (over 80% in Western Europe). Because of this reason, we focus on this type of 

forward-picking area in our study to analyze the order picking operation. In these systems, a worker picks items (usually 

cases) from pallet locations at the ground level. When a pallet is empty in a location, a unit-load is moved from reserve are 

to the location. Hence, workers travel through the storage locations to fulfill their customer or replenishment orders. Tompkins 

et al. (2003) showed that even though travel is the most dominant factor on order picking operation, picking time (or extraction 

time) accounts for about 15% of the operational cost because it is mainly done by workers. Therefore, in our study we 

determined our performance measure as extraction time of cases from a pallet.  

In literature, there are a few number of studies relevant to picking (extraction) time from pallet locations. Gademann et 

al. (2001) and Gademann & van de Velde (2005) accounted for fixed and uniformly distributed extraction time per pick in 

their model. Gademann et al. (2001) also developed a model for solving the order batching problem in a wave picking 

environment with the objective of minimization of the maximum lead time of the batches. They specified that the extraction 

time is a significant factor on lead time of a batch when there is a small number of aisles. They also mentioned that the lead 

time of a batch is mainly determined by travel time if the extraction time is relatively small. Gademann & van de Velde 

(2005) also addressed that the extraction time may be omitted in the optimization problem because it is constant and 
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independent of the composition of a batch. However, as we know that humans are not 100% consistent due to learning effect, 

physical and physiological limits, and psychological issues. Therefore, in our study we assume that picking time is not 

constant.  

Jones & Battieste (2004) addressed that labor picking efficiency can be improved by assigning fast-moving items to 

better locations where workers can easily reach. Pick-face in front of the picker in a pallet flow rack or the SKUs that are 

located at the height between the picker’s waist and shoulders can be described golden zones. Hence, these locations are 

expected to alleviate some occupational problems and worker fatigue, as well as fast picking. Petersen et al. (2005) consider 

pick time as the combination of extracting of SKUs from their storage locations, unloading them to the pickup-and-deposit 

(P&D) point and other administrative activities such as labeling and barcoding. Their simulation results showed that golden 

zone storage assignment proposes savings in order fulfillment time compared to storage assignment policies that ignore 

golden zone concept. Saccomano (1996) mentioned that the time to extract a SKU from a pallet location is dependent on the 

height of the storage location, as well as the size and the weight of the SKU. In order to increase the efficiency of the extraction 

operation, Saccomano (1996) suggested that picking activity can be maximized near golden zone by reducing picker fatigue. 

Up to now, the studies related with picking time considered constant time for extraction. Additionally, some of them addressed 

the effects of human factors on picking efficiency in the concept of golden-zone retrieval in a narrow way. However, we 

think that human factors have a big impact on picking efficiency and needs to be analyzed in detail, at least in a theoretical 

way.  

In manual order picking, it is not uncommon that a worker performs hundreds of picks from pallets and stacks them on 

a pallet jack to form an order. Workers access products by combinations of bending, extended reaching and twisting to various 

locations on a pallet (horizontally and vertically). Therefore, this kind of work environment is a high risk of low back disorders 

(LBDs) due to excessive stress that causes fatigue (Walder et al., 2007). According to Waters et al. (1995), 60% of lost work 

days are caused by LBDs in food distribution warehouses. St-Vincent et al. (2005) studied on determinants of risks related to 

the manual materials handling in warehouse superstores. They categorized these determinants as the characteristics of 

equipment, products handled, workplace layout and work organization. Boonprasurt and Nanthavanij (2012) considered 

energy expenditure of workers to unload goods from a vehicle to model vehicle routing problem with a worker assignment. 

However, they assumed a fixed and known unloading time, and constant energy expenditure. Ucar and Bayrak (2015) 

examined several storage equipment such as flow racks and trolleys if they improve operation time and worker’s fatigue in a 

warehouse and a supermarket. They conducted time study analysis to show their effects in two real cases. They concluded 

that using appropriate equipment does not only improve operation efficiency but also worker’s ergonomic conditions. Davis 

et al. (1998) also investigated how different types of handle couplings affect spinal loading. They showed that handles reduce 

the risk of LBDs in manual materials handling when handles are designed into the cases that are commonly lifted from low 

levels. Marras et al. (1997; 1999) analyzed the risk of occupationally related LBDs in depalletizing operations. They define 

the risk as a function of where a load is located on a pallet (see Figure 1a). In their study, pallets were divided into six regions 

based on possible occupational risk levels. They concluded that overall probability of LBD risk, which considers sagittal 

flexion, maximum moment, twisting and lateral velocity, increases significantly as one lifts from lower regions and more 

distant horizontal regions on a pallet. Marras et al. (1997) also determined that overall risk probability can increase from 0.4 

in region A to 0.72 in region F (see Figure 1a for regions). Additionally, Marras et al. (1997) showed that regions B and F 

have the greatest risk value for lateral trunk while C has the lowest; regions E and F have the greatest trunk flexion angles 

while this risk increases monotonically from regions A to F. Neumann and Mebdo (2010) presented picking times of big 

boxes from different locations on a pallet by conducting video-based stopwatch analysis. Authors discussed that the reason 

of changing picking time of boxes is caused by biomechanical loading on spine and shoulders due to locations of boxes. 

Neumann and Mebdo (2010)’s analysis showed a similar result to Marras et al. (1999) with respect to the ergonomically risky 

regions on a pallet.  
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Figure 1. Positions of cases on a pallet corresponding to the occupational risk levels and an example of usage of the 

turntable. 

From the perspective of equipment selection, there are a number of ergonomic-assist devices to alleviate or eliminate 

that kind of ergonomic problems and also to increase the utilization of golden-zone retrieval in manual picking. As a simple 

and effective solution, Walder et al. (2007) suggested an adjustable height lift or a turntable for manual picking operations in 

order to reduce the excessive stress due to lifting, reaching, bending and twisting (see Figure 1b). Using this equipment, a 

pallet can be rotated to provide easy access to back cases by bringing them to the front. As cases are depleted, a pallet can be 

lifted to bring cases from lower levels to higher and easily accessible levels. Hence, this equipment also extends the use of 

golden-zone retrieval concept. Therefore, we think that raisable turntables can reduce both lateral trunk, sagittal flexion and 

load moment discussed by Marras et al. (1997), and can alleviate occupational risks in manual material handling. Hence, 

worker fatigue can also be reduced and productivity and work quality can be increased in a picking operation. Therefore, in 

this study, we investigate the effect of raisable turntable usage on manual picking (extracting) time in an order picking 

operation.  

2. Modeling of Picking Time 

Turntables are expected to alleviate workers’ fatigue due to decreasing excessive stress to the low back and shoulders. 

Additionally, it is also expected to reduce picking time because it brings products closer to the worker for efficient and fast 

picking. Hence, all picks are realized from golden-zone. Therefore, in this section we develop a picking time model 

considering physical and physiological deterioration of humans with respect to worker fatigue in two systems: (1) manual 

extraction without using turntable, and (2) manual extraction with using turntable. For the sake of clarity, we call “traditional 

system" when workers perform picking operation manually without utilizing turntable equipment. If turntable is used to 

facilitate manual picking operation, we call it “turntable system."  

In real life situations, processing time to accomplish a task may increase due to worsening conditions of a machine, a job 

or health conditions of a worker (Mosheiov, 1994). Hence, this situation is called “deterioration” in literature. We use 

deterioration in our study in a way that manual pickers become tired, exhausted or lose their strength and abilities during 

picking (loading) from (to) a pallet. The deterioration is defined in literature by a various forms of processing time function 

including linear, piecewise linear and nonlinear deterioration (see Alidaee and Womer (1999) for more details). Ozturkoglu 

and Bulfin (2012) used nonlinear deterioration to include effects of physiological factors of human such as oxygen 

consumption, heart rate and blood pressure in manual order picking activities. Hence, they studied on scheduling jobs and 

appropriate breaks on a single operator by considering human factors. We also decide to use nonlinear deterioration, in a 

similar way to Ozturkoglu and Bulfin (2012), in our study because of the accumulation effect of repetitive strain on the 

muscles, spine and lumbar during the motion for picking or loading operations, as well as because of psychological effects 

of repetitive motion. Additionally, we consider positions of cases as another deterioration factor in manual picking operation 

because Marras et al. (1997; 1999) showed that positions of cases have a big impact on LBDs and worker fatigue. The model 

parameters for the expected time of picking cases on a pallet location are given in Table 1.  

 

a) Position of cases. b) Raisable turntable. 
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Table 1. The model parameters for calculation of picking time in traditional and turntable systems. 

 

Model Parameters:   

𝑚 number of storage (pallet) locations to be visited in a tour   

𝑐 total number of cases in a full pallet   

𝑠 total number of positions defined with respect to ergonomic risk levels   

𝑡0 nominal picking time of the most convenient case on a pallet   

𝑡𝑖𝑗
1  picking time of 𝑗𝑡ℎ case on pallet 𝑖 in a traditional system   

𝑡𝑖𝑗
2  picking time of 𝑗𝑡ℎ case on pallet 𝑖 in a turntable system  

𝑝𝑖  a random number of picks from Location (pallet) 𝑖, 0 < 𝑝𝑖 < 𝑐 − (𝑚 − 1)   

𝑟𝑖 a random number of remaining cases in pallet 𝑖, 𝑝𝑖 ≤ 𝑟𝑖 ≤ 𝑐   

𝑇𝑖
1 total picking time of cases on pallet 𝑖 in a traditional system   

𝑇𝑖
2 total picking time of cases on pallet 𝑖 in a turntable system   

𝑉𝑙 vertical speed of a turntable per case level  

𝑉𝑟  rotating speed of a turntable for 180° rotation  

𝛼 deterioration rate of picking time due to repetitive motion, 0 ≤ 𝛼 ≤ 1   

𝛽 deterioration rate of picking time due to positions of cases to be picked, 0 ≤ 𝛽 ≤ 1   

 

In our models, we assume that there is always sufficient time to replenish a location in a forward area prior to picking 

operation from there. The quantity per pick is less than a unit-load, hence case picking is realized. If a full pallet is required 

to be picked, it is picked from reserve locations. Additionally, we consider positions of cases on a pallet described by Marras 

et al. (1997; 1999) in Figure 1a. Thus, there are six groups of cases (𝑠 = 6) which show difficulty levels of picking operation. 

Therefore, we use an increasing processing time function to pick a case based on both sequence of cases and their positions. 

In equations 1 and 2, the first terms show the picking time of the most convenient case that is located both at the front and at 

a comfortable height for an operator, usually at the waist level. The second terms are also common and they show the amount 

of deterioration caused by repetitive picking (loading) of cases on a pallet in a sequence until the required order is fulfilled. 

The third term in equation 1 represents the amount of deterioration in picking time due to picking from different 

ergonomically risk levels. We also assume that workers have a full recovery during traveling from one pallet location to 

another. 

  

 𝑡𝑖𝑗
1 = 𝑡0 + 𝑡0 ⋅ [(1 + 𝛼)

𝑗−1 − 1] + 𝑡0 ⋅ [(1 + 𝛽)
𝑓(𝑟𝑖−𝑗+1) − 1], (1) 

 𝑡𝑖𝑗
2 = 𝑡0 + 𝑡0 ⋅ [(1 + 𝛼)

𝑗−1 − 1], (2) 

 

where 𝑓(𝑞) = 𝑠 + 1 − ⌈(𝑞 ⋅ 𝑠)/𝑐⌉, and it gives the risk level of a case that is picked in the first order. Additionally, 𝑞 is the 

number of available cases on a pallet before picking is realized. In constructing 𝑓(𝑞) for the traditional system, we assume 

that workers always pick from front to the back, and then from top to the bottom (regions A through F level by level in a 

proper sequence as in Figure 1a). Risk levels, from 1 to 6, are assigned to each region A through F, respectively. For example, 

if 𝑐 = 48 and 𝑠 = 6 in a square pallet, each region includes 8 cases. If there are 30 cases remained in that pallet, the first 

case to be picked places in region C, and the risk level determinant, 𝑓(𝑞 = 30), is 3. Therefore, total time to pick required 

number of cases on an ordinary pallet 𝑖 in both systems, 

  

 𝑇𝑖
1 =∑𝑡𝑖𝑗

1

𝑝𝑖

𝑗=1

,  ∀𝑖 = 1, . . . , 𝑚, (3) 

 𝑇𝑖
2 =∑𝑡𝑖𝑗

2

𝑝𝑖

𝑗=1

+ 𝑔(𝑟𝑖 , 𝑝𝑖),  ∀𝑖 = 1, . . . , 𝑚. (4) 

 

where 𝑔(𝑟𝑖 , 𝑝𝑖) is total time of adjusting a turntable for picking all required cases on a pallet. Because workers always pick 

cases from the most convenient position in the turntable system, turntables require some time to be adjusted so as to provide 

provide easy access to cases. Let 𝑧1 and 𝑧2 are initial and final positions of the first and the last cases to be picked on a pallet 

in the turntable system. Let 𝑧1 = ⌈𝑟𝑖 ⋅ 𝑠/𝑐⌉ and 𝑧2 = ⌈(𝑟𝑖 − 𝑝𝑖) ∙ 𝑠/𝑐⌉. Hence,  
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𝑔(𝑟𝑖 , 𝑝𝑖) =

{
 

 
𝑧1−𝑧2

2
(𝑉𝑟 + 𝑉𝑙) if 𝑧1, 𝑧2 ∈ 2ℕ OR 𝑧1, 𝑧2 ∈ 2ℕ − 1

⌈
𝑧1−𝑧2

2
⌉𝑉𝑟 + (⌈

𝑧1−𝑧2

2
⌉ − 1)𝑉𝑙  if 𝑧1 ∈ 2ℕ AND 𝑧2 ∈ 2ℕ − 1

(⌈
𝑧1−𝑧2

2
⌉ − 1)𝑉𝑟 + ⌈

𝑧1−𝑧2

2
⌉𝑉𝑙  if 𝑧1 ∈ 2ℕ − 1 AND 𝑧2 ∈ 2ℕ

        (5) 

 

Hence, if the first pick is done from region A and last pick is done from region C, the turntable rotates 180 degrees and 

lifts one level up to bring all cases to the front of a worker. Until a full pallet is depleted completely, a turntable is rotated 3 

times and lifted 2 times. Additionally, the turntable is moved 2 levels down for resetting. Hence, we can estimate unit time 

of using a turntable (𝑑) for picking one case as in Equation 6.  

 

 𝑑 =
3𝑉𝑟 + 4𝑉𝑙

𝑐
. (6) 

 

When reorganizing equations 3 and 4 by inserting equations 1 and 2, and substituting 𝑓(𝑞) with an approximation 

𝑓′(𝑞) = 𝑠 + 1 − (
𝑞𝑠

𝑐
+

1

2
), where 𝑞 = 𝑟𝑖 − 𝑗 + 1 for pallet 𝑖, we initiate to obtain approximation models of picking time in 

both systems, 𝑇𝑖
1̃ for traditional and 𝑇𝑖

2̃for turntable systems, as  

 

 𝑇𝑖
1̃ =∑−

𝑝𝑖

𝑗=1

𝑡0 +∑𝑡0

𝑝𝑖

𝑗=1

(1 + 𝛼)𝑗−1 +∑𝑡0

𝑝𝑖

𝑗=1

(1 + 𝛽)𝑠+
1
2
−(𝑟𝑖−𝑗+1)

𝑠
𝑐 , (7) 

 𝑇𝑖
2̃ =∑𝑡0

𝑝𝑖

𝑗=1

(1 + 𝛼)𝑗−1 + 𝑔(𝑟𝑖 , 𝑝𝑖). (8) 

 

The second and the third parts of Equation 7, and the first part of Equation 8 can be expressed as geometric series and 

written as  

 

 𝑇𝑖
1̃ =∑−

𝑝𝑖

𝑗=1

𝑡0 + ∑ 𝑡0

𝑝𝑖−1

𝑗=0

(1 + 𝛼)𝑗 + ∑ 𝑡0

𝑝𝑖−1

𝑗=0

(1 + 𝛽)𝑠+
1
2
−
𝑠𝑟𝑖
𝑐 ((1 + 𝛽)

𝑠
𝑐)𝑗, (9) 

= −𝑝𝑖𝑡0 + 𝑡0
(1 + 𝛼)𝑝𝑖 − 1

𝛼
+ 𝑡0(1 + 𝛽)

𝑠+0.5−
𝑠𝑟𝑖
𝑐
1 − (1 + 𝛽)

𝑠𝑝𝑖
𝑐

1 − (1 + 𝛽)
𝑠
𝑐

, 

 𝑇𝑖
2̃ = 𝑡0

(1 + 𝛼)𝑝𝑖 − 1

𝛼
+ 𝑔(𝑟𝑖 , 𝑝𝑖). (10) 

 

Equations 9 and 10 give total picking time of cases on pallet 𝑖 for both traditional and turntable systems, respectively, 

if the required number of pick and the remaining number of cases are given for pallet 𝑖. Without loss of generality, we assume 

that workers make a full pallet during a tour by picking cases from 𝑚 different locations to maintain higher efficiency of 

using material handling equipment (forklift, transpallet, etc.) and reduce empty travel. Additionally, we assume that 

warehouse management utilizes randomized storage policy which is one of the most commonly used policy in warehouses 

due to its higher space utilization. Hence, because all storage locations have an equal probability to be visited in this policy, 

we can easily derive that the average number of cases to be picked from a pallet location has a value of 𝐸[𝑝𝑖] = 𝑐/𝑚. 

Similarly, we can assume that 𝑟𝑖 is also uniformly distributed between 𝑝𝑖  and 𝑐 in order not to face with shortage in picking. 

Hence, the average number of remaining cases on a pallet can be estimated as 𝐸[𝑟𝑖] =
𝑐+𝑚𝑐

2𝑚
. We can also approximate total 

time of adjusting a turntable for 𝑐/𝑚 picks as 𝐸[𝑔] = 𝑑
𝑐

𝑚
. When we replace 𝑝𝑖  with 𝐸[𝑝𝑖], 𝑟𝑖 with 𝐸[𝑟𝑖], and 𝑔(𝑟𝑖 , 𝑝𝑖) 

with 𝐸[𝑔] in equations 9 and 10, we present approximation models of total picking time of cases on a pallet in both systems 

as  

 

 𝑇1̃ = −
𝑐𝑡0
𝑚
+ 𝑡0

(1 + 𝛼)𝑐/𝑚 − 1

𝛼
+ 𝑡0(1 + 𝛽)

𝑠+0.5−
𝑠(𝑚+1)
2𝑚

1 − (1 + 𝛽)𝑠/𝑚

1 − (1 + 𝛽)𝑠/𝑐
, (11) 

 𝑇2̃ = 𝑡0
(1 + 𝛼)𝑐/𝑚 − 1

𝛼
+
3𝑉𝑟 + 4𝑉𝑙

𝑚
. (12) 
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3. Experimentation On Picking Time 

In this section, we investigate whether there is a statistically difference between the approximation model and the main model. 

We then compare the traditional and turntable system to see if turntable usage makes any difference on picking time or not. 

Last, we investigate which factors or combinations of factors have an effect on picking time. In order to conduct these 

analyses, we conduct a full factorial design of experiment. The factors that we consider in the experiment and their levels are 

shown in Table 2. We use Minitab 16 Statistical Software in our statistical analysis. 

Factors 𝛼, 𝛽, 𝑐, 𝑡0 and 𝑚 are designed to be independent variables that might have an effect on the dependent variable 

which is expected picking time in our study. Three levels are defined for each factor as Low, Medium and High. Levels of 𝛼 

and 𝛽 are chosen as 0.01, 0.05 and 0.1 in a respective order from lowest to the highest. As mentioned before 𝛼 and 𝛽 are 

two different deterioration factors that cause an increment in picking time due to ergonomic issues. The levels of these factors 

are basically determined by fitness or physical capability of a worker, psychological and physiological conditions of a worker, 

sizes and weights of cases on a pallet, easiness of handling of cases, orientation of cases, and environmental conditions such 

as temperature, humidity, noise and light, or combinations of these elements. As the conditions of these elements worsen, 

levels of 𝛼 and 𝛽 are expected to increase. A pallet size, 𝑐, is total number of cases that can be stored in a full pallet, and 

its levels are 24, 48 and 72. 𝑡0, nominal picking time, has also three levels at 6, 12 and 18 seconds to represent the difficulty 

of picking cases due to its weight, orientation or fitness level of a worker. For the number of visited locations in a tour (𝑚), 

three different values are determined as 3, 6 and 12. Additionally, we assume that rotation speed of the turntable (𝑉𝑟) is 8 

seconds for an 180° rotation, that is equal to two turns. The vertical speed (𝑉𝑙) is also taken as 2 seconds per level. It is very 

common to see these speeds for general mechanized turntables or lift tables in industry. Their costs range from $1,000 to 

$4,000 with respect to its handling capacity, type of powered machines, and type of metal used to make it, etc.  

In our experiments, while there are five factors at three levels in the traditional system (35 experiments), there are 34 

experiments for turntable system due to absence of 𝛽 . Each combination of experimental levels constitutes a problem 

instance. Ten replications of each problem instance are used in our experiments.  

Table 2. Levels of factors considered in experiments. 

 Factors 

Levels 𝜶 𝜷 𝒄 𝒕𝟎 𝒎 

Low 0.01 0.01 24 6 3 

Medium 0.05 0.05 48 12 6 

High 0.1 0.1 72 18 12 

 

In each problem instance we first randomly generate number of picks (𝑝𝑖) from a uniform distribution on [1, 𝑐 − 𝑚 + 1] 
for each of the 𝑚 different locations. Because there should be at least one pick from a location, the lower limit of the 

distribution is 1. In order to maintain that total number of cases picked from 𝑚 locations equal to a full case (𝑐), we modify 

𝑝𝑖  values multiplying by 𝑐/𝑃, where 𝑃 = ∑ 𝑝𝑖
𝑚
𝑖=1 . We then generate remaining number of cases on a pallet in location 𝑖 (𝑟𝑖) 

from a uniform distribution on [𝑝𝑖 + 1, 𝑐] that guarantees that there are always more number of cases available than the 

required number of cases on the pallet.  

We first aim to show if there is any difference of means between the approximation and the main model. In order to 

estimate the means of picking time from the main models given in equations 3 and 4, we performed Monte Carlo simulation. 

For this, we first calculate average picking time of cases on a location for a single replication as 𝑇1 =
1

𝑚
∑ 𝑇𝑖

1𝑚
𝑖=1  and 𝑇2 =

1

𝑚
∑ 𝑇𝑖

2𝑚
𝑖=1 . Then, we perform 10 replications by generating different problem instances. After taking the average of 𝑇1 and 

𝑇2 values obtained in 10 replications, we obtain the estimated average length of picking time on a pallet (location) as 𝑇1̂ and 

𝑇2̂, respectively. Approximation models 𝑇1̃ and 𝑇2̃ in equations 11 and 12 are also evaluated for each combination of factor 

levels.  

Last, we perform a two-sample t test to analyze if two means of 𝑇1̂  (average picking time in main model) and 𝑇1̃ 

(approximated picking time) are equal or not. Hence, the null hypothesis is that their means are equal, and the alternative is 

that they are not equal. We also perform the same test for 𝑇2̂ and 𝑇2̃ using the same hypothesis. As the results of t-tests show 

in Table 3, p-values for both tests are greater than 0.05, hence, there is no statistically significant evidence to reject both null 

hypotheses. Therefore, we can conclude that approximation models provide statistically similar results with their main 

models. The resulting box plots of mean picking time of the models are also shown in Figure 2.  
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Table 3. Comparisons of approximations and models by two-sampled t-test analysis. 

 

 

 

Figure 2. Box plots of the two sample t-tests. 

Second, we investigate if there is any difference between average picking time in traditional and turntable systems by 

using the same design parameters and random number seeds discussed before. Hence, we perform an independent two sample 

t-test to analyze if there is any difference on the means of 𝑇1 and 𝑇2 using the 2430 samples including all replications 

(𝐻0: 𝜇𝑇1 − 𝜇𝑇2 = 0). We design the alternative hypothesis such that mean picking time of traditional system is greater than 

that of turntable system (𝐻1: 𝜇𝑇1 − 𝜇𝑇2 > 0). According to the test results given in Table 4 at 95% confidence level, we can 

conclude that the null hypothesis can be rejected because p-value is less than 0.05. Hence, the alternative hypothesis is 

accepted that traditional system has statistically higher picking time than turntable system with respect to the higher portion 

of the sample data.   

 

Table 4. Results of two-sampled t-test for comparison of traditional and turntable picking systems. 

 
 N Mean Std. Dev. SE Mean 

𝑻𝟏 2430 189 272 5.5 

𝑻𝟐 2430 174 259 5.3 

Estimate for difference  14.813 

95% lower bound for difference:  2.272 

T-Value = 1.94, P-Value = 0.026, DF = 4845  

 

Last, using the same data set with 2430 instances, we perform a full factorial design of experiment to investigate the 

effects of factors on the difference of picking times of traditional and turntable systems at the 95% confidence level. The 

responses of the sample are designed as 𝑇1 − 𝑇2. The null hypothesis for the main factors and their interactions are defined 

as there is no difference (significant effect) due to main factors, and interactions, respectively. The results of the full factorial 

design of experiment (the ANOVA table) are given in Table A.1 in Appendix. Main factors and their all level interactions 

explain 84.31% of total variation of the response (𝑅2). Table A.1 shows which factors and their interactions explain how 
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much variation on the response. As seen in the table, main factors 𝛽, 𝑐, 𝑡0 and 𝑚 are significant on the model, and there is 

insufficient evidence of a difference between levels of 𝛼 in terms of the difference of picking time because its p-value is 

greater than 0.05 (accept the null hypothesis). The reason of this is that 𝛼 is the common term in both systems. Additionally, 

we also see that 𝛽 explains the biggest portion of the response due to its high sequential sum of square (Seq. SS.) value, as 

expected. The reason of this is that deterioration of the picking time due to locations of cases is only a factor in the traditional 

system.  

Even though all two-way interactions of 𝛼  are not significant on the model, it becomes significant at three way 

interactions. Especially when 𝛼 interacts with 𝑐 and 𝑚 of which both strongly affect the number of cases picked from a 

single location. Therefore, the five-way interactions of the factors also become significant in the model. Because of this 

complex relationship and three-way and more interactions explain less amount of variance on the model than two-way and 

main factors alone, we develop a linear model including main factors and their significant two-way interactions using 

Response Surface Design analysis. Even though three-way and more interactions are omitted from the model, the new model 

still explains high amount of total variation of the response of which 𝑅2 is 78%. Relevant coefficients of this model with 

other statistical measures are given in Table 5.  

As the coefficients of the model show in Table 5, 𝑚 and its interactions have a negative impact on the picking time 

difference between traditional and turntable systems. Because increasing number of locations decreases the number of picks 

from a single location, the effect of deterioration on picking time decreases more in traditional system than that in turntable 

system. The reason of this is that the amounts of deterioration in traditional system caused by both repetitiveness and positions 

of cases, therefore both decreases simultaneously. As expected, this causes a diminishing effect of turntable usage on picking 

as the number of picks from a location decreases. Hence, adjustment time of turntable is not compensated enough to favor 

turntable usage with respect to picking time 

 

Table 5. The predicted linear model of 𝑻𝟏 − 𝑻𝟐 with maximum of significant two-way interactions. 

 
Term Coefficient SE Coefficient T P 

Constant 14.6233 0.2496 58.579 0 

𝜶 -0.0711 0.3018 -0.236 0.814 

𝜷 16.71 0.3045 54.878 0 

𝒄 9.7622 0.3054 31.963 0 

𝒕𝟎 10.0598 0.3054 32.937 0 

𝒎 -7.5575 0.2973 -25.422 0 

𝜷*𝒄 8.5123 0.3696 23.029 0 

𝜷*𝒕𝟎 9.2681 0.3696 25.074 0 

𝜷*𝒎 -8.5751 0.363 -23.624 0 

𝒄*𝒕𝟎 5.1447 0.3704 13.89 0 

𝒄*𝒎 -4.7347 0.3637 -13.017 0 

𝒕𝟎*𝒎 -5.2535 0.3637 -14.444 0 

 

In the meantime, as expected, 𝛽, 𝑐, and 𝑡0 have positive contributions on the picking time difference. Hence, as the 

values of these factors increase, the turntable system is expected to outperform the traditional system. Especially as 𝛽 

increases due to increasing weight of items, difficulty of bending and reaching or awkward position during the picking of 

cases from different positions, the turntable system provides greater advantage on expected picking time. The same effect is 

obviously seen when nominal picking time increases. The reason of this is that the amount of deterioration increases as the 

nominal picking time increases. Additionally, increasing number of cases on a pallet means increasing number of picks. 

Hence, the higher the number of picks is the greater the deterioration. Hence, as 𝑐 increases, it is normal to see that picking 

time in the traditional system increases more than that in the turntable system.  

Although it is difficult to analyze the five-way interactions of the factors in this design because of mixed effects of these 

factors, we observe an interesting pattern in the levels of factors when we analyze the sample data in the experiment. Table 6 

shows the levels of each factor within the full interactions that provide les expected picking time in the traditional system 

than that in the turntable system (𝑇1 < 𝑇2). In this analysis, we consider the average value of responses in 10 replications. 

This observation shows that the traditional system is better than turntable system most of the time when 𝛽 is at the low level. 
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However, as 𝛽, 𝑡0, and 𝑐 increase, it seems that the turntable system becomes preferable. Especially for higher value of 𝛽, 

the turntable system outperforms the traditional system. According to our sample data, the traditional system is approximately 

5% better than the turntable system in average when it is favorable (𝑇1 < 𝑇2). However, the turntable system has 12% less 

expected travel distance than the traditional system in average when 𝑇1 > 𝑇2. Hence, in general the turntable system presents 

approximately 7% improvement on the picking time over the traditional system in average in general. The changes in average 

percentage improvement (100 ⋅
𝑇1−𝑇2

𝑇1
) and average difference with respect to change in the levels of each main factor is 

depicted in Figure 3.  

 

Table 6. The levels of factors within the five-way interactions when 𝑻𝟏 < 𝑻𝟐. 

 
𝜶 𝒎 𝜷 𝒄 𝒕𝟎 

{L, M, H} {L, M, H} {L} {L, M} {L, M, H} 

{L, M, H} {L, M, H} {L} {H} {L, M} 

{L, M, H} {L, M, H} {M} {L} {L} 

 

 

 

Figure 3. Effects of main factors on the picking time difference of the traditional and turntable systems. 

 

It is interesting that the percentage of the improvement of turntable system slightly decreases as 𝛼 increases. The reason 

of this is that 𝑇1 increases as 𝑇1 − 𝑇2 does not change at all. Another interesting result in Figure 3 is that increasing number 

of locations presents an increasing improvement on picking time by turntable system. Even though the picking time difference 

of traditional and turntable decreases mainly because of decreasing 𝑇1 as 𝑚 increases, the percentage improvement seems 

to increase slightly because of the small value on the denominator.  

 

3.1. Extreme case: Loading a Full Pallet 

In industry, it is not uncommon that turntables are used for palletizing in part-to-picker order picking systems. In these 

systems, parts or cases are picked by automated devices and transferred to the picker through conveyors after sorted. At the 

end of the conveyor line, pickers load cases one by one to a pallet until it is full (see Figure 4 for a representation). Hence, 

in this section we focus on full pallet loading time. In order to analyze this case, it is enough to take 𝑚 = 1, because there 

is only one location. We can also assume that loading a pallet is the reverse operation of picking. In this case, the turnpallet 

is rotated and lifted until all cases are placed; hence it takes 32 seconds according to industry average times used before.  
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Figure 4. Representation of a full-pallet loading (this figure is obtained from Hytrol Conveyor Co. (1977)). 

In Figure 5, the improvement of turntable system over traditional system is depicted according to ranked 4-way 

interactions of 𝛽, 𝛼, 𝑐, and 𝑡0, respectively. L, M and H letters represent low, medium and high levels of factors at the 𝑥 

axis. The dashed vertical line represent where the new level of 𝛽 interactions start. Hence, as expected, traditional system 

is better than turntable for all ways of interactions at the low level of 𝛽. Therefore, we can say that as long as benching and 

reaching do not cause deterioration on job or disorder on worker, usage of turntable does not provide any contribution. 

Even turntable causes a higher loading time. For example, the traditional system has 16% lower loading time for the 

interaction at lowest level of all factors, [L, L, L, L].  

However, for interactions at the higher levels of 𝛽, turntable usage becomes preferable until a point where even a 

turntable can not provide any relief due to high amount of deterioration. This point can also be interpreted that the loading 

time of pallet is very long, about hours or days. Hence, this point is a critical point that might represent an injury or a 

musculoskeletal disorder of a worker causing a long delay of the job until a recovery. In the figure, this point is represented 

by [H, L, H, H] where the positional deterioration is high due to greater bending and reaching, the loading deterioration is 

low due to physically fitness of a worker, high number of cases needed to be loaded, and high nominal loading time due to 

heaviness or big box sizes. At the level of [H, L, H, H], the turntable system provides 20.6% less picking time than the 

traditional system.  

 

Figure 5. Effects of main factors on the difference of traditional and turntable system. 

 

4. Conclusion and Summary 

In this report, we discussed the effects of turntable usage on manual material handling operation in forward-picking area. We 

develop an analytical and an approximation model to estimate expected time to pick cases on a pallet considering ergonomics 

and human factors. In this model, we include the effects of both repetitiveness and positions of cases on the picking time. We 

also use variable picking time to indicate the deterioration of picking time due to fatigue and tediousness. We conduct a 

detailed experimental analysis to investigate the impact of design variables on the difference of picking times in the traditional 

and turntable systems. These experiments showed that the turntable usage offers savings over traditional manual handling 

system especially as the deterioration rate and the number of picks from a location increase. When deterioration of a job due 

to human factors is not really an issue, the turntable system even causes a higher picking time than traditional due to fixed 
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adjustment time of the turntable. However, it is also known that even though turntable seems to have higher picking times 

for some cases, it can also provide unseen contributions to the work such as reduced low back pain, increase in productivity, 

increase in employee morale, decrease in work loss, etc. Additionally, we also implement the same model to provide insights 

for loading cases to make a full pallet at the point of shipping area. Last, considering that some turntables in industry are 

automatically adjusted, raised or lowered, by a weight control as long as boxes are loaded on it or picked from it. Hence, 

vertical speed or lifting time can be ignored for this type of turntables and we can expect that the savings would be more. 
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APPENDIX A – FULL FACTORIAL DESIGN RESULTS 

Table A.1. Results of full factorial design of experiment for the difference of 𝑻𝟏 − 𝑻𝟐 

Source  DF Seq SS Adj. SS Adj. MS F P 

𝜶  2 56 56 28 0.24 0.788 

𝜷  2 507981 507981 253991 2177.57 0 

𝒄  2 161299 161299 80649 691.44 0 

𝒕𝟎  2 171989 171989 85995 737.27 0 

𝒎  2 93074 93074 46537 398.98 0 

𝜶*𝜷  4 369 369 92 0.79 0.531 

𝜶*𝒄  4 503 503 126 1.08 0.366 

𝜶*𝒕𝟎  4 240 240 60 0.51 0.725 

𝜶*𝒎  4 85 85 21 0.18 0.947 

𝜷*𝒄  4 79123 79123 19781 169.59 0 

𝜷*𝒕𝟎  4 93394 93394 23349 200.18 0 

𝜷*𝒎  4 88172 88172 22043 188.98 0 

𝒄*𝒕𝟎  4 28851 28851 7213 61.84 0 

𝒄*𝒎  4 27164 27164 6791 58.22 0 

𝒕𝟎*𝒎  4 33283 33283 8321 71.34 0 

𝜶*𝜷*𝒄  8 1183 1183 148 1.27 0.256 

𝜶*𝜷*𝒕𝟎  8 395 395 49 0.42 0.908 

𝜶*𝒄*𝒕𝟎  8 1551 1551 194 1.66 0.103 

𝜶*𝜷*𝒎  8 142 142 18 0.15 0.996 

𝜶*𝒄*𝒎  8 2663 2663 333 2.85 0.004 

𝜶*𝒕𝟎*𝒎  8 338 338 42 0.36 0.94 

𝜷*𝒄*𝒕𝟎  8 16533 16533 2067 17.72 0 

𝜷*𝒄*𝒎  8 12736 12736 1592 13.65 0 

𝜷*𝒕𝟎*𝒎  8 18103 18103 2263 19.4 0 

𝒄*𝒕𝟎*𝒎  8 6664 6664 833 7.14 0 

𝜶*𝜷*𝒄*𝒕𝟎  16 2672 2672 167 1.43 0.118 

𝜶*𝜷*𝒄*𝒎  16 3429 3429 214 1.84 0.022 

𝜶*𝜷*𝒕𝟎*𝒎  16 589 589 37 0.32 0.995 

𝜶*𝒄*𝒕𝟎*𝒎  16 4556 4556 285 2.44 0.001 

𝜷*𝒄*𝒕𝟎*𝒎  16 5804 5804 363 3.11 0 

𝜶*𝜷*𝒄*𝒕𝟎*𝒎  32 7824 7824 244 2.1 0 

Error  2187 255091 255091 117   

Total  2429 1625855     
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TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARE KOD 

REKLAMCILIĞA KARŞI TUTUMLARI 

ATTITUDES OF TURKISH UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS QR 

CODE ADVERTISING 

Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU, Türk-Alman Üniversitesi, Türkiye, meydanoglu@tau.edu.tr 

Öz: Kare kodlar, mobil reklamcılık çerçevesinde kullanımı son yıllarda popüler olan yeni bir teknolojidir. Kare kod reklam kampanyalarının başarılı 

olabilmesi için tüketicilerin kare kod reklamlara karşı tutumu önemli bir unsurdur. Reklama karşı tüketicinin tutumunu belirleyen önemli bir faktör 
ise reklamın algılanan değeridir. Mevcut çalışmanın amacı, Türkiye'de yaşayan gençler açısından söz konusu bu ilişkiyi ve reklamın algılanan 

değerini etkileyen faktörleri incelemektir. Bu bağlamda, çalışmada reklamın algılanan değerini etkileyen faktörler (eğlendirme, bilgilendirme, 

huzursuzluk, güvenilirlik) modellenmiş, geliştirilen model İstanbul'da iki farklı üniversitede öğrenim gören 366 öğrenciye yüz yüze anket tekniği ile 
uygulanmış ve anket sonuçları yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Eğlendirme, huzursuzluk ve bilgilendirme faktörlerinin, kare kod 

reklamcılığının değeri ile ilgili Türkiye'de öğrenim gören gençlerinin algılarını pozitif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca kare kod 

reklamcılığının algılanan değerinin Türkiye'deki gençlerinin kare kod reklamcılığa karşı tutumlarını da pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. 
Güvenilirlik kare kod reklamların değerini negatif yönde etkilemektedir.    

 

Anahtar Sözcükler: Algılanan Reklam Değeri, Kare Kod, Kare Kod Reklamcılığı, Tüketici Tutumu 

 

Abstract: QR (Quick Response) code is a novel technology that is popularly used within  the framework of mobile advertising in recent years. For the 

success of QR code advertising campaigns consumers' attitudes toward QR codes are important elements. One of the major factors that determine the 
consumer attitude toward  advertising is the perceived value of the advertising. The aim of this study is to analyze the mentioned relationship while 

studying the factors that affect the perceived value of an ad among youth in Turkey. In this context, the factors that affect the perceived value 

(entertainment, information, irritation,credibility) were modelled. The developed model was tested through a face-to-face survey conducted among a 
group of 366 students who study in two different universities in Istanbul and the results were tested by Structural Equation Modeling (SEM). It turned 

out  entertainment, irritation and information are factors that have positive effects on the perceived value of a  QR code ad among college students in 

Turkey. In addition, it was found out that the perceived value of QR code advertising has a positive effect on the attitude of youths in Turkey towards 
QR code advertising. It was found out that credibility influences the perceived advertising value negatively. 

 

 

Keywords: Perceived Advertising Value, QR Code, QR Code Advertising, Consumer Attitude 

 

1. Giriş 

Mobil cihazların kullanımı dünya genelinde oldukça yaygınlaşmıştır. 2020 yılına kadar mobil cihazların yayılma 

oranının % 100,6'ya kadar çıkacağı beklenmektedir (Narang vd., 2012). Mobil cihazların ve mobil teknolojilerin 

kullanımındaki hızlı artış, mobil reklamcılık olarak adlandırılan yeni bir reklamcılık kanalının oluşmasına neden 

olmuştur (Vatanparast ve Asil, 2007). Pek çok farklı mobil tabanlı iletişim teknolojileri arasında kare kodlar, mobil 

reklamcılık çerçevesinde kullanımı son yıllarda popüler olan bir teknolojidir (Narang vd., 2012). Jung vd. (2012) kare 

kodları, işletmeleri ürünlerinin, hizmetlerinin ve markalarının reklamlarında destekleyen en yeni pazarlama aracı olarak 

tanımlarlar. Pek çok reklam uzmanı kare kodların yatırım getirisinin (return on investment) desteklenmesine ve 

tüketicilerin marka ile etkileşimin arttırılmasına katkı sağlayacağını düşünmektedir (Jung vd., 2012).    

Kare kodlar bir tür 2D bar kod olup Denso Wave adlı Japon bir firma tarafından taşıt üretiminde parça takibi için 

üretilmiştir (Gura vd., 2011; Okazaki vd., 2012; Stadler, 2010). Zaman içinde kodların, takipten eğlenceye, ürün 

pazarlamadan mağaza içi ürün etiketlemesine kadar pek çok farklı alanda kullanımı söz konusu olmuştur (Shin vd., 

2012). Kare kodlar mobil cihazlar içerisine yerleştirilmiş kameralar ile taranır. Tarama sonrası, mobil cihaza daha 

önceden yüklenmiş olan bir kod okuyucu uygulaması (code reader application) aktive olur. Söz konusu uygulama kare 

kod üzerindeki veriyi deşifre eder ve kullanıcı tarafından okunabilir bir metin haline dönüştürerek görüntüler. Kare kod 

herhangi bir iletişim bilgisi, kısa bir metin, herhangi bir web sitesine ait URL vb. içerebilir (Gura vd., 2011; Niklas ve 

Böhm, 2011). Reklamcılar, kare kodları bir marka ile ilgili web sitesini, promosyon bilgisini, herhangi bir ürün ile ilgili 

bilgiyi içerecek şekilde kullanmak yoluyla markalarının tüketiciler ile değişik yollarla etkileşimini mümkün kılarlar. 

Örneğin, reklamcılar vitrin gezicilere (window shoppers) kare kodlar vasıtasıyla sunacakları ufak bir indirim ile söz 

konusu gezicilerin satın alma kararı vermelerini ve ödeme yapan müşterilere dönüşmelerini sağlayabilirler (Jung vd., 

2012). 

Kare kodlar pazarlamacılar tarafından yazılı basında (örn. magazinler, kataloglar, gazeteler, el ilanları), açık hava 

reklamcılığında (outdoor advertising), hızlı şekilde tüketiciye bilgi vermek amaçlı ürün paketlerinde olduğu gibi farklı 

şekillerde reklam amaçlı kullanılabilirler. Kare kodlar, “tüketicilerin mobil cihazlar vasıtasıyla doğrudan talebi üzerine 
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reklamcılar tarafından gönderilen iletişimi ifade eden” (Atkinson 2013, s. 388) mobil çekme pazarlama (mobile pull 

advertising) ile ilgilenmelerini sağlar. Akıllı telefonların klavyelerinin küçüklüğü sebebi ile bir web sitesine ait URL ya 

da herhangi bir arama terimi yazmak ile ilgili zorluk kısa süre öncesine kadar tüketicilerin mobil çekme pazarlama ile 

ilgilenmedeki motivasyonunun düşük olmasının önemli bir sebebi idi. Kare kodların kullanılmaya başlanmasıyla bir 

web sitesi ya da herhangi bir bilgiye ulaşmanın kolaylaşması ve mobil çekme pazarlamanın daha da cazip hale gelmesi 

mümkün olmuştur (Okazaki ve Barweise, 2011). 

Kare kodların popülerliği, kullanımının tüm dünyada artması (Shin vd., 2012) ve yukarıda izah edilen mobil 

reklamcılığa sağlamış olduğu katkılar, bu kodların reklam kampanyalarında kullanımına olan ilgiyi arttırmıştır (Jung 

vd., 2012). Ancak kare kod reklam kampanyalarının başarılı olabilmesi için tüketicilerin kare kod reklamlara karşı 

tutumu  önemli bir unsurdur. Reklama karşı tüketicinin tutumunu belirleyen önemli bir unsur ise reklamın algılanan 

değeridir (perceived value of advertising). Mevcut çalışmanın amacı, Türkiye'de yaşayan gençler açısından söz konusu 

bu ilişkiyi ve reklamın algılanan değerini etkileyen faktörleri incelemektir. Bu çalışma, öncelikle kare kod pazarlama 

literatürüne söz konusu incelemeye temel oluşturan varsayımsal bir araştırma modeli geliştirmek yoluyla teorik açıdan 

bir katkı sağlar. Pratik açıdan da çalışmada elde edilen bulgular, önemli bir tanıtım aracı olan kare kodların özellikle 

tüketici segmenti gençler olan Türkiye'deki firmalar tarafından daha etkin kullanılması yönünde katkı sağlayabilir. 

Bu çalışma şu bölümlerden oluşmaktadır: Literatür taraması sonrası araştırma modeli ve hipotezler geliştirilmiştir. 

Daha sonra bunlara temel oluşturan teorik alt yapı izah edilmiştir. Takiben araştırma yöntemi açıklanmıştır. Sonrası veri 

analizi yapılmış ve bulgular izah edilmiştir. Çalışma, sonuç bölümü ile sonlandırılmıştır.   

2. Literatür Taraması 

İlgili literatürde kare kod reklamların algılanan değeri ve bu değerin kare kod reklamcılığa karşı tüketici tutumunu nasıl 

etkilediği üzerine yürütülmüş sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Literatürdeki bu eksiklik, bu çalışmanın hazırlanmasında 

motive edici olmuştur. Bu çalışmaya, bahsedilen sınırlı sayıdaki çalışmaların yanı sıra, kare kod reklamcılığın bir mobil 

reklamcılık türü olması sebebi ile, mobil reklamların algılanan değeri ve bu değerin mobil reklamcılığa karşı tüketici 

tutumu üzerindeki etkisi ile ilgili yürütülmüş çalışmalar da temel teşkil etmiştir.  Söz konusu bu çalışmalar aşağıda 

kısaca açıklanmaktadır. 

Ducoffe (1995), reklam değeri kavramını anlattığı, tüketicinin algıladığı reklam değerini etkileyen faktörleri ve bu 

faktörler arasındaki ilişkilerin modellendiği kavramsal bir modeli geliştirdiği çalışmasında, reklam değeri üzerinde etkili 

dört faktör olduğunu belirtmiştir: bilgilendirme, eğlendirme, huzursuzluk ve aldatıcılık.  

Brackett ve Carr (2001), sanal alem reklamcılığına (cyberspace advertising)/web reklamcılığına karşı üniversite 

öğrencilerinin tutumunu inceledikleri çalışmalarında öğrenci tutumunu etkileyen önemli bir faktör olarak reklam 

değerini tanımlarlar. Söz konusu çalışmada  bilgilendirme, eğlendirme, huzursuzluk ve güvenilirlik reklam değerini 

etkileyen faktörler olarak tanımlanır (Brackett ve Carr, 2001).  

Haghirian ve Madlberger (2005) çalışmalarında mobil reklamcılığa karşı tüketici tutumunu belirleyen faktörleri 

Avusturyalı akıllı telefon kullanıcıları ile yürütmüş oldukları anket temelinde belirlemişlerdir. Söz konusu çalışmanın 

sonuçları algılanan reklam değerinin mobil reklamcılığa karşı tüketici tutumunu etkileyen önemli bir faktör olduğunu 

göstermektedir. Algılanan reklam değerini ise reklam mesajının eğlendirici, bilgilendirici, güvenilir olması ve mesaj 

içeriğinin huzursuz edici olmaması etkilemektedir (Haghirian ve Madlberger, 2005).  

Choi vd. (2008) Kore'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan tüketicilerin mobil reklamcılığa karşı 

tutumlarını, satın alma eğilimlerini ve mobil reklamların tüketiciler tarafından algılanan değerini karşılaştıran bir 

çalışma yürütmüşlerdir. Çalışmada araştırılan konulardan biri de algılanan reklam değerinin, bu değeri etkileyen 

faktörlerin - bilgilendirme, güvenilirlik, huzursuzluk ve  interaktiflik (çalışmada interaktiflik kontrol, iki yönlü iletişim 

ve zaman bileşenleri ile tanımlanmıştır) - iki kültür arasında göstereceği farka bağlı olarak gösterdiği farklılıktır. 

Amerikalı tüketiciler için bilgilendirme reklam değerini etkileyen en önemli faktördür, takiben güvenilirlik, kontrol ve 

huzursuzluk gelmektedir. Koreli tüketiciler için reklam değeri üzerinde en etkili faktörler kontrol ve bilgilendirme 

olarak tespit edilmiştir, takiben iki yönlü iletişim ve güvenilirlik gelmektedir. Koreli tükeciler için reklam değerini 

etkileyen bir faktör olarak interaktiflik Amerikalı tüketicilere kıyasla daha önemlidir (Choi vd. 2008). 

 Liu vd. (2012) çalışmalarında mobil reklamcılığın Avusturyalılar ve Japonlar tarafından algılanışını etkileyen 

faktörleri araştırmışlardır. Sonuç olarak eğlendirme, bilgilendirme ve güvenilirlik faktörlerinin hem Avusturyalılar hem 

de Japonlar için reklam değerini algılamada önemli faktörler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Japonların, Avusturyalılara 

kıyasla kare kod reklamcılığından daha fazla huzursuz oldukları ortaya çıkmıştır (Liu vd., 2012).  

İsfahan'da yaşayan tüketicilerin mobil reklamlara karşı tutumları üzerine yapmış oldukları çalışmada Javadi vd. 

(2012) de güvenilirlik, bilgilendirme, huzursuzluk ve eğlendirme faktörlerinin reklam değerini etkileyen faktörler 

olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca söz konusu çalışma göstermiştir ki algılanan reklam değeri tüketicilerin mobil 

reklamlara karşı tutumu üzerinde bir etkiye sahiptir (Javadi vd., 2012).  

Malik ve Dubey'in (2013) Hindistan'da yaşayan tüketicilerin online reklamlara karşı tutumları üzerine yapmış 

oldukları araştırmada da bilgilendirme, eğlendirme, güvenilirlik ve huzursuzluk reklam değeri üzerinde etkili faktörler 

olarak tepit edilirken algılanan reklam değerinin reklamlara karşı tutumu etkilediği sonucuna varılmıştır. 

 Çalışmalarında Çinli tüketicilerin SMS reklamcılığa karşı tutumunu değerlendiren Lin vd. (2014), SMS mesajı 

içeriği özelliklerinden bilgilendirme, eğlendirme ve güvenirlik özelliklerinin mesaj değerini ve tüketici tutumunu 
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olumlu şekilde etkilediğini, huzursuzluk özelliğinin ise mesaj değeri ve tüketici tutumu üzerinde negatif etkisini 

olduğunu tespit etmişlerdir.  

Kim ve Han (2014) akıllı telefon reklamcılığı kapsamında tüketicinin satın alma eğilimini etkileyen faktörler 

üzerine yapmış olduları çalışmada reklam değerinin güvenilirlik, eğlendirme ve teşvikler ile pozitif bir ilişkisi olduğunu 

tespit ederken huzursuzluğun reklam değerini negatif yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Ayrıca satın alma eğiliminin 

de reklam değeri ile arttığı tespit edilmiştir.  

3. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Mobil reklamlara karşı tüketicilerin tutumları pazarlama literatüründe (Bauer vd., 2005; Ducoffe, 1996; Haghirian ve 

Madlberger, (2005); Tsang vd., 2004) genelde şu dört boyut temelinde açıklanır: eğlendirme (entartainment),  

bilgilendirme (informativeness), huzursuzluk (irritation) ve güvenilirlik (credibility). Mevcut çalışmada önerilen ve 

geçerliliği denetlenen Şekil 1’deki araştırma modelinde söz konusu boyutlar algılanan reklam değerini etkileyen 

faktörler olarak dikkate alınarak incelenmiştir. Modelde ayrıca algılan reklam değerinin reklama karşı tüketicinin 

tutumu üzerindeki etkisi de dikkate alınmıştır. 

 

 

Şekil 1. Önerilen Araştırma Modeli 

Eğlendirme, tüketicilerin reklamların vermiş olduğu mesajlarla ilgili memnuniyet duygusunu ifade eder (Altuna ve 

Konuk,  2009). Bireylerin reklamlarla ilişkili duygusu reklamlara karşı genel tutumları için önemli bir rol oynar (Shavitt 

vd., 1998). Tüketici tarafından eğlenceli bulunan mesajlar, reklamı yapılan ürün ya da hizmete karşı ilgiyi ve müşteri 

sadakatini arttırır (Chowdhury vd., 2006). Örneğin, insan doğasında -özellikle çocuklar ve gençler arasında- oyun 

oynama isteği vardır. Eğlenceli oyunlar içeren mesajlara tüketicilerin katılımı yüksektir (Chowdhury vd., 2006; Shavitt 

vd., 1998; Usta, 2009). Bu sebepten eğlenceli bir reklam mesajı, mesajı alanlar tarafından daha pozitif algılanır ve 

tüketicinin algılanan reklam değerini pozitif şekilde etkiler (Liu vd., 2012). Bu bağlamda aşağıdaki hipotez 

önerilmektedir: 

H1: Kare kod reklamın algılanan eğlendirme özelliği algılanan reklam değeri üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 

Bilgilendirme bir reklamın reklama konu olan ürün ya da hizmet hakkında tüketiciye güncel, zamanında, hızlı 

şekilde (Altuna ve Konuk, 2009) ve faydalı (Ducoffe, 1996) enformasyon temin etmesi demektir. Bir reklamın 

bilgilendirme rolü reklamın tüketiciler tarafından kabul oranını arttırır (Rotzoll vd., 1989). Mobil cihazların 

kullanımıyla tüketiciyle buluşan reklamların doğruluğu, tüketici için faydalı oluşu, zamanında bilgilendirme yapması 

önemlidir. Reklamlarda kullanılan kare kodlar reklama konu olan ürün ya da hizmet hakkında bilgi teminini mümkün 

kılan araçlar olarak tüketicinin güncel enformasyon ihtiyacını zamanında ve hızlı şekilde temin etmede önemli bir rol 

oynarlar. Bu bağlamda aşağıdaki hipotez önerilmektedir: 

H2: Kare kod reklamının algılanan bilgilendirme özelliği algılanan reklam değeri üzerinde pozitif etkiye sahiptir.   

Huzursuz edici, kırıcı, hakaret edici, manipülatif reklam teknikleri reklamların istenmeyen ya da huzursuz edici 

reklamlar olarak algılanmasına neden olur (Ducoffe, 1996). Mobil reklamlar tüketiciyi oyalayan, tüketicinin kafasını 

karıştıran gereksiz pek çok bilgi ile tüketiciyi boğabilir. Bu durumda tüketicinin reklama karşı tutumu negatif olur. 

Huzursuz edici ya da anlaşılmaz ve istenmeyen reklam mesajları ile oluşan huzursuzluk reklamın algılanan değerini 

negatif yönde etkiler (Liu vd., 2012). Bu bağlamda aşağıdaki hipotez önerilmektedir: 

H3: Kare kod reklam ile ilgili algılanan huzusuzluk algılanan reklam değeri üzerinde negatif etkiye sahiptir.   

“Reklam güvenilirliği genel olarak reklamın doğruluğu ve inanılır olması ile ilgili tüketici algısını ifade eder” 

(MacKenzie ve Lutz, 1989, s. 51). Bir mobil reklamın güvenilirliği tüketicinin algılanan reklam değeri üzerinde olumlu 

etkiye sahiptir (Haghirian ve Madlberger, t.y.; Liu vd., 2012). Bu bağlamda aşağıdaki hipotez önerilmektedir: 

H4: Kare kod reklamın algılanan güvenilirliği algılanan reklam değeri üzerinde pozitif etkiye sahiptir.   

Kotler (2000, s. 96) tutum (attitude) kavramını “bireyin bir nesne ya da fikre karşı kalıcı şekilde olumlu ya da 

olumsuz değerlendirmeleri (enduring favorable or unfavorable evaluations), emosyonel duyguları (emotional feelings) 

ve faaliyet eğilimleri (action tendencies)” olarak tanımlar. Bir reklama karşı tüketicinin tutumu, söz konusu ”tüketicinin 

bir reklama karşı kalıcı şekilde olumlu ya da olumsuz bir tavırla reaksiyon vermek ile ilgili öğrenilmiş eğilimi olarak 

tanımlanır” (MacKenzie ve Lutz, 1989, s.54). Haghirian ve Madlberger (2005), mobil cihazlar vasıtasıyla 
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gerçekleştirilen reklama karşı tutumun büyük ölçüde mobil reklamdan tüketicinin elde edeceği değer tarafından 

etkilendiğini belirtir. Reklam değeri (advertising value) “bir reklamın tüketici için nispi değeri veya faydasının öznel 

değerlendirmesi” olarak tanımlanır (Ducoffe, 1995, s. 1). Bu değer bir reklamın etkinliğini ve bir organizasyonun 

iletişim ürünü ile ilgili müşteri memnuniyetini değerlendirmek için önemli bir ölçektir (Ducoffe, 1995). Tüketici için 

reklam değeri olmayan bir reklamın, söz konusu reklama karşı tüketicinin negatif bir tutum oluşturmasına neden olma 

olasılığı vardır (Ducoffe 1996). Bu bağlamda, algılanan reklam değeri yüksek bir kare kod reklamın, tüketicinin kare 

kod reklama karşı tutumunu pozitif yönde etkileyeceği sonucu çıkarılabilir (Liu vd., 2012). 

H5:Tüketicinin kare kod reklamın yüksek bir değere sahip olduğu yönündeki algısı söz konusu tüketicinin kare kod 

reklamcılığa karşı tutumunu pozitif şekilde etkiler.  

4. Araştırma Yöntemi 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak yüz yüze yapılandırılmış anket uygulaması kullanılmıştır. Anket çalışması 

Aralık 2015'de iki haftalık bir zaman aralığında gerçekleştirilmiştir. Örneklem, kolayda örnekleme (convenience 

sampling) metodu temelinde iki farklı Türk üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümleri lisans 

öğrencilerinden oluşmuştur. 366 anket dağıtılmış olup 366 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Örneklem, kolayda 

örneklem olduğu için genelleme imkanı sunması yetisi açısından sınırlıdır. Tablo 1 örnekleme ait demografik verileri 

göstermektedir. Tüm katılımcılar akıllı telefon sahibi ve kullanıcısıdır. 

Tablo 1. Örnekleme ait demografik veriler 

 

Demografik 

Veriler 

 

Katılımcı 

 

 Frekans Yüzde 

Uyruk 

Türk 

Diğer 

 

344 

22 

 

94 

6 

Toplam 366 100 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

 

182 

184 

 

49,7 

50,3 

Toplam 366 100 

Yaş 

18-20 

21-25 

> 26 

 

176 

171 

21 

 

48,1 

46,7 

5,7 

Toplam 366 100 

 

Anket tamamlandıktan sonra 20 akıllı telefon kullanıcısı ile anketin ön testi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 

kullanıcıların tavsiyeleri üzerine bazı sorularda anlaşılırlığı arttırmak üzere ufak değişiklikler yapılmıştır.  

Anket iki bölümden oluşmuştur: 

 demografik özellikler ile ilgili sorular 

 kare kod pazarlamaya karşı Türkiye'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin tutumlarını ve bu tutumları 

etkileyen faktörleri değerlendirmeye yönelik sorular 

Araştırma modelindeki değişkenler ile ilgili sorular daha önceki çalışmalardan alınmıştır: 

 Eğlendirme değişkeni ile ilgili sorular şu kaynaklardan alınmıştır: Ünal  vd., 2011, Chowdhury vd., 2006, 

Tsang vd., 2004, Blanco vd., 2010, Liu vd., 2012. 

 Bilgilendirme değişkeni ile ilgili sorular şu kaynaklardan alınmıştır: Ünal vd., 2011, Chowdhury vd., 2006, 

Tsang vd., 2004,  Liu vd., 2012. 

 Huzursuzluk değişkeni ile ilgili sorular şu kaynaklardan alınmıştır: Ünal  vd., 2011, Chowdhury vd., 2006, 

Tsang vd., 2004,  Liu vd., 2012. 

 Güvenilirlik değişkeni ile ilgili sorular şu kaynaklardan alınmıştır: Ünal  vd., 2011, Chowdhury vd., 2006, 

Tsang vd., 2004,  Liu vd., 2012. 

 Algılanan reklam değeri değişkeni ile ilgili sorular şu kaynaktan alınmıştır: Liu vd., 2012. 

 Kare kod reklamcılığına karşı tüketici tutumu ile ilgili sorular şu kaynaklardan alınmıştır: Ünal vd., 2011, 

Tsang vd., 2004, Blanco vd., 2010. 
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Demografik değişkenleri ölçen sorular dışındaki tüm sorular için 5’li Likert ölçeği (5: kesinlikle katılıyorum, ..., 1: 

kesinlikle katılmıyorum) kullanılmış ve ankete katılanlardan sorulan her bir soruya kendi görüşlerine uygun cevap 

vermeleri istenmiştir. 

 

5. Veri Analizi ve Bulgular 

Tablo 2 ölçek sorularının dağılımını ve betimleyici istatistiksel verileri içermektedir. 

 

 

Tablo 2. Ölçek Sorularının Dağılımı ve Betimleyici İstatistikler 

Maddeler 

1 

(% 

olarak) 

2 

(% 

olarak) 

3 

(% 

olarak) 

4 

(% 

olarak) 

5 

(% 

olarak) 

Ort. Med. Std.Sp. 

1. QR kodlu reklamları eğlenceli buluyorum. 8,20 16,94 26,23 31,42 17,21 3,33 3,00 1,18 

2. QR kodlu reklamları hoş buluyorum. 7,10 15,30 28,69 40,44 8,47 3,28 3,00 1,05 

3. QR kodlu reklamları heyecan verici 

buluyorum. 
9,56 22,13 32,79 24,86 10,66 3,05 3,00 1,13 

4. QR kodlu reklamlar güncel ürün bilgileri için 

iyi bir kaynaktır. 
4,37 7,10 26,50 41,53 20,49 3,67 4,00 1,02 

5. QR kodlu reklamlar reklamı yapılan 

ürün/hizmet ile ilgili ihtiyaç duyduğum tüm 

bilgileri temin eder. 

5,46 16,12 35,79 31,42 11,20 3,27 3,00 1,04 

6. QR kodlu reklamlar, zaman ve yerden 

bağımsız olarak istediğim anda bilgiye erişimi 

sağlar. 

6,56 11,75 30,33 37,98 13,39 3,40 4,00 1,07 

7. QR kod reklamcılığı huzursuz edici 

buluyorum. 
21,31 39,07 18,31 13,93 7,38 2,47 2,00 1,18 

8. QR kodlu reklamların içerikleri genelde can 

sıkıcıdır. 
10,93 32,24 36,89 11,75 8,20 2,74 3,00 1,07 

9. QR kodlu reklamlar hemen hemen her 

yerdeler. 
6,83 14,48 28,69 35,52 14,48 3,36 3,50 1,11 

10. QR kod reklamcılığına güveniyorum. 4,37 13,39 46,72 28,42 7,10 3,20 3,00 ,92 

11. QR kodlu reklamların içeriklerine güvenilir. 4,92 11,75 43,72 33,06 6,56 3,25 3,00 ,92 

12. QR kodlu reklamların içerikleri aldatıcıdır. 9,84 25,96 40,16 15,30 8,74 2,87 3,00 1,07 

13. QR kod reklamcılığı faydalıdır. 2,19 8,20 28,14 44,81 16,67 3,66 4,00 ,93 

14. QR kod reklamcılığı önemlidir. 3,55 9,29 32,51 41,80 12,84 3,51 4,00 ,95 

15. QR kodlu reklamları kullanmak iyi fikirdir. 3,01 6,56 21,31 46,17 22,95 3,80 4,00 ,97 

16. QR kodlu reklamları taramak fikri hoşuma 

gider. 
6,83 15,30 24,59 35,52 17,76 3,42 4,00 1,15 

  5: kesinlikle katılıyorum, ..., 1: kesinlikle katılmıyorum 

 

Çalışmada Cronbach  iç tutarlılık katsayısı ile tüm ölçek ve alt ölçekler/boyutlar için güvenilirlik analizi 

yürütülmüştür. Tablo 3 analiz sonuçlarını içermektedir. Cronbach  için hesaplanan değere göre ölçek ile ilgili 

güvenilirlik kategorileri aşağıdaki gibi sıralanır (Ünalan, 2014):  

 0.00 <  < 0.40 ise ölçek güvenilir değil 

 0.40 <  < 0.60 ise ölçek düşük güvenilirlikte 

 0.60 <  < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilir 

 0.80 <  < 1.00 ise ölçek yüksek güvenilirlikte 

Çalışmada algılanan güvenilirlik ile ilgili soruların iç tutarlılıkları çok düşük çıkmıştır. Anketteki ilgili sorular esasında 

güvenilirliğin farklı kısımlarını ölçmektedir. Ayrıca huzursuzluk ile ilgili sorular da uygun ilişki ortaya koymamaktadır.  

Çalışmada katılımcı/değerlendirici güvenilirliğini test etmek üzere Kendall'ın konkordans katsayısı "W" kullanılmıştır. 

Bu katsayı, her bir anket sorusu için ne kadar katılımcının hemfikir olduğunu yani  uyuştuğunu ölçer. W değeri 0-1 

arasında bir değer olup 1’e yaklaştıkça uyumun iyi olduğunu ifade eder (Ünal, 2008). Tablo 3'te görüleceği üzere 

huzursuzluk hariç incelenen diğer ölçekler ile ilgili söz konusu katsayının düşük oluşu katılımcıların soruların 

cevaplarında hem fikir olmadıkları ve soruları aynı şekilde algılamadıklarını göstermektedir.  

Anket sorularına verilen cevaplar sıralama skorları (puanları) olarak verildiğinde birey ve soru farklılıklarının 

tutarlılık analizi için Friedman 2 testi kullanılır (Kalaycı, 2010; Akgül ve Çevik, 2003). Bu çalışmaya temel teşkil eden 

anket soruları sıralama puanları olarak alındığından katılımcı ve soru farklılıklarının analizi için Friedman 2 testi 

kullanılmıştır. Çalışmada, ankete katılan katılımcılar arasındaki farklılıklar sabit tutulduğunda, katılımcıların maddelere 

katılma düzeylerinde/maddelere katılma ile ilgili verdikleri cevaplarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup 



Bayrak Meydanoglu, E., S. /  Journal of Yasar University, 2016, 11/44, 291-301 

 

296 
 

olmadığı Friedman 2 testi ile sınanmıştır. Bu teste göre ankete katılan katılımcıların maddelere katılma ile ilgili 

verdikleri cevaplarda istatistiksel olarak anlamlı  bir fark olması gerekir. Aksi taktirde bazı soruların aynı değişkeni 

ölçtüğü sonucu ortaya çıkar. Friedman testi sonucu çalışma için kullanılmış anketin maddelerinin %1 anlam düzeyinde 

birbirlerinden farklı olduğu ortaya çıkmıştır.  

 

Tablo 3. Ölçeğin Güvenilirlik Analizi ve İlgili Testler 

Boyutlar Maddeler  W 2 

Kısaltma Ölçek 16 0.8221 0.0939 684.58** 

EGL Algılanan Eğlendirme 3 (1-3) 0.8962 0.0114 46.17** 

BLG Algılanan Bilgilendirme 3 (4-6) 0.7120 0.0249 47.74** 

IRT Algılanan İritasyon 3 (7-9) 0.5256 0.1006 136.72** 

GUV Algılanan Güvenilirlik 3 (10-12) 0.2689 0.0290 35.07** 

RDR Algılanan Reklam Değeri 2 (13-14) 0.7282 0.0059 9.93** 

RKT Reklama Karşı Tüketici Tutumu 2 (15-16) 0.7163 0.0302 45.23** 

 

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin güvenilirlikleri belirlendikten sonra, algılanan eğlendirme, algılanan 

bilgilendirme, algılanan huzursuzluk, algılanan güvenilirlik, algılanan reklam değeri ve kare kod reklamcılığa karşı 

tüketicinin tutumu arasındaki ilişkilerin ortaya konabilmesi amacıyla yapısal eşitlik modeli (Structural Equation 

Modelling - SEM) uygulamasına gidilmiştir. Yapısal eşitlik modelleri gözlenen ve gözlenemeyen (gizil) değişkenler 

arasındaki nedensel ilişkilerin sınanmasında kullanılan kapsamlı bir istatistiksel tekniktir. Kuramsal yapıların formüle 

edilmesiyle ilgili karşılaşılan problemlerin çözümünde de yararlı bir teknik olduğu kanıtlamıştır (Reisinger ve Turner, 

1999). Teknik olarak bu modeller doğrusal yapı eşitlik setindeki bilinmeyen parametrelerin tahmin edilmesinde 

kullanılır. Eşitliklerdeki değişkenler genellikle doğrudan gözlenen değişkenler ve gözlenen değişkenler ile ilişkili 

gözlenemeyen değişkenlerdir. Yapısal eşitlik modelleri gözlenemeyen değişkenler seti arasında bir nedensellik 

yapısının var olduğunu ve gözlenemeyen değişkenlerin gözlenen değişkenler aracılığıyla ölçülebildiğini varsayar 

(Yılmaz, 2004). Gözlenemeyen değişkenler yapısal eşitlik modellerinin en önemli kavramlarından biridir ve 

araştırmacıların gerçekte ilgilendikleri güdü, duygu, tutum gibi soyut kavramlara karşılık gelir. Bu yapılar ancak dolaylı 

olarak belirli davranışlar ya da göstergeler temelinde ölçülen değişkenler yardımıyla gözlemlenebilirler (Sumer, 2000). 

Sözü edilen değişkenler gözlenemediği için doğrudan ölçülemezler. Bu yüzden, araştırmacı, gözlenemeyen değişkeni 

işlemsel olarak tanımlamak için varsayılan yapı açısından gözlenemeyen değişkeni gözlenebilir değişkenlerle 

ilişkilendirmek zorundadır (Byrne, 1998). Yapısal eşitlik modellemesi, içsel (bağımsız) yapıların dışsal (bağımlı) 

yapılara nasıl bağlı olduğunu betimleyen bir ya da daha fazla doğrusal regresyon eşitliklerini içerir. Katsayıları, path 

katsayıları ya da çoğu zaman regresyon tartıları olarak adlandırılır (Reisinger ve Turner, 1999). Yapısal eşitlik modeli, 

faktör analizi ve çoklu regresyon analizinin kombinasyonu niteliğindedir. Başka bir deyişle yapısal eşitlik modeli, 

regresyon modelindeki değişkenler arasındaki nedensel ilişki ile faktör analizindeki gizli faktör yapılarını kapsamlı tek 

bir analizde birleştirmektedir (Yeniçeri ve Erten, 2008). 

Çalışmada yapısal eşitlik modeli parametreleri Maksimum Benzerlikler yöntemi ve R programı “lavan” prosedürü 

ile tahmin edilmiştir. Tablo 4 model istatistiklerinin özetini göstermekte olup yapısal eşitlik modeli uygulamasında veri 

ile model arasındaki uyumu değerlendirmek ve modelin geçerliliğini ölçmek amaçlı kullanılan ölçüm değerlerini 

içermektedir. Tahminler 1373 iterasyon sonucunda elde edilmiştir. 

Tablo 4. Model Uyum İndeksleri 

  İstatistikler 
 Gözlem Sayısı 366 

H0 

Minimum Fonksiyon 2 (Ki Kare) 373.112 

sd (Serbestlik Derecesi) 93 

p değeri  (Anlamlılık Düzeyi) 0.000 

Ha 

Minimum Fonksiyon 2 (Ki Kare) 2614.753 

sd (Serbestlik Derecesi) 120 

p değeri  (Anlamlılık Düzeyi) 0.000 

 Karşılaştırmalı Uyum İyiliği İndeksi (Comparative Fit Index, CFI) 0.888 

 Tucker Lewis İndeksi (Tucker Lewis Index, TLI) 0.855 

 Yaklaşım Hatasının Kök Ortalama Karesi (Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA) 0.091 

 Standardize Edilmiş Ortalama Hataların Karekökü (Standardized Root Mean Square Error, 

SRMR) 

0.082 

 

Tablo 4’ten anlaşılacağı üzere, test sonucu elde edilen ki-kare istatistiği 0,000 anlamlılık  düzeyinde istatistiki 

bakımdan anlamlıdır. Ancak ki-kare değeri örnek büyüklüğüne çok duyarlı olduğundan, model ile veri arasındaki 
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uyumu değerlendirmede bu değer tek başına yeterli değildir (Baker vd., 2002). Bu nedenle model ile veri arasındaki 

uyumu değerlendirmede diğer uyum kriterlerine bakmak gerekmektedir. Model ile veri arasındaki uyumun testinde 

bakılan değerlerden biri χ2/serbestlik derecesidir. Bu oranın 5’ten küçük olması iyi uyum göstergesi olarak kabul 

edilmektedir (Kelloway, 1998). Çalışmadaki araştırma modeli için ki-kare değeri 373,112 ve serbestlik derecesi 93’tür. 

Ki-kare değeri serbestlik derecesine bölündüğünde (373,12/93) elde edilen değer 4,012’dir. Hesaplanan χ2/sd değeri, 

veri ile model arasındaki uyumun iyi olduğunu göstermektedir. 

Karşılaştırmalı uyum indeksi (Comparative Fit Index - CFI) ve Tucker Lewis indeksi (Tucker Lewis Index- TLI) 

ölçülen diğer uyum indeksleri olup bunların 1'e yakın değerler almaları veri ile model arasındaki uyumun mükemmel 

olduğunu ifade eder. Tablo 4'te görüleceği üzere bu indekslerin 1’e yakın değerlere sahip olmaları veri ile model 

arasında iyi bir uyum olduğunu gösterir.   

Model ile veri arasındaki uyumu değerlendirilirken kullanılan diğer iki kriter yaklaşım hata kareler ortalaması 

karekökü (Root Mean Square Error of Approximation - RMSEA) ve standardize edilmiş ortalama hataların kareköküdür 

(Standardized Root Mean Square Error - SRMR). Bu  indeksler mutlak hata ölçüleri olup sıfıra yakın değerlere sahip 

olmaları model ve veri arasındaki uyumun iyi olduğunu gösterir. Tablo 4'te görüleceği üzere bu indeksler açısından da 

araştırma modeli ile veri arasındaki uyumun iyi olduğu söylenebilir.  

Mevcut çalışmada gözlenemeyen içsel değişkenler, gösterge değişkenler temelinde aşağıdaki gibi tahmin edilir (q: 

soru, EGL:algılanan eğlendirme, BLG: algılanan bilgilendirme, IRT: algılanan huzursuzluk, GUV: algılanan 

güvenilirlik, RDR: algılanan reklam değeri, RKT: reklama karşı tüketici tutumu): 

EGL= 1*q1+0.838*q2+0.822*q3 

BLG = 1*q4+1.064*q5+0.810*q6 

IRT = 1*q7+0.935*q8+0.186*q9 

GUV = 1*q10+0.838*q11+0.081*q12 

RDR = 1*q13+0.985*q14 

RKT = 1*q15+1.084*q16 

Gözlenemeyen dışsal değişkenler ise aşağıdaki gibi tahmin edilir: 

RDR = 23.607*EGL+119.831*BLG+3.929*IRT-179.285*GUV 

RKT = 0.996*RDR 

Modelde EGL, BLG, IRT, GUV değişkenlerinin RDR değişkeni üzerinde etkileri, RDR değişkeninin ise RKT 

değişkeni üzerindeki etkisi anlamlı çıkmıştır. Algılanan eğlendirmenin ve algılanan bilgilendirmenin tahmin edildiği 

şekilde algılanan reklam değerini pozitif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Hipotezler H1 ve H2 kabul edilmiştir. 

Algılanan bilgilendirmenin reklam değeri üzerindeki etkisinin algılanan eğlendirmenin etkisinden beş kat daha fazla 

olduğu da tespit edilmiştir. Tahmin edilenin aksine algılanan huzursuzluğun reklam değerini pozitif şekilde etkilediği 

ortaya çıkmıştır. Yine tahmin edilenin aksine algılanan güvenilirliğin algılanan reklam değeri üzerinde negatif bir etkiye 

sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda hipotezler H3'ün ve H4'ün örneklem bilgisi dahilinde red edildiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Algılanan reklam değerindeki bir birimlik bir artışın kare kod reklama karşı tüketici tutumunu 0,996 birim 

arttırdığı da tespit edilmiştir. Hipotez H5 de kabul edilmiştir.  

Şekil 2 tahmin edilen yapısal eşitlikleri gösterir. Modelde 16 gösterge değişkeni 6 adet gözlemlenemeyen değişken 

ile açıklanır. 
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Şekil 2. Yapısal Eşitlik Modeli 

6. Tartışma ve Sonuç 

Yukarıda belirtildiği gibi kare kod reklam kampanyalarının başarılı olabilmesi için tüketicilerin kare kod reklamlara 

karşı tutumu  önemli bir unsurdur. Reklama karşı tüketicinin tutumunu belirleyen önemli bir unsur ise reklamın 

algılanan değeridir. Çalışmada söz konusu bu ilişkiyi ve reklamın algılanan değerini etkileyen faktörleri incelemek 

amaçlı bir araştırma modeli önerilmiş, önerilen model yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Çalışmada önerilen ve 

yukarıda izah edilmiş olan beş hipotezden H3 ve H4 dışındakiler kabul edilmiştir. Çalışma, beklenenin aksine kare kod 

reklamcılığın tüketiciler üzerindeki huzursuz edici etkisinin  kare kod reklamcılığın reklam değerini pozitif şekilde 

etkilediğini ortaya koymuştur. Çalışmadaki anket üniversite öğrencilerine uygulanmış ve genç nüfusun kare kod 

reklamcılığa karşı tutumunun araştırılması hedeflenmiştir. Genelde yeniliklere açık olan, yeni şeyleri denemeye meraklı 

olan gençlerin bu özellikleri sonucu huzursuz edici bulsalar dahi reklamlar üzerindeki kare kodları tarama eğiliminde 

olabilmeleri ve tarama sonrası reklamı taramış olmanın kendilerine bir fayda sağladığını görebilmeleri durumu 

huzursuzluk ve reklam değeri arasında beklenenin tersi bir ilişkinin ortaya çıkma sebebi olarak izah edilebilir. 

Beklenenin tersi bir durum reklama olan güven ile reklam değeri arasındaki ilişkide de gözlenmiştir. Güven ile reklam 

değeri arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yetişkinlere kıyasla gençler, yukarıda belirtilen yeni şeyleri 

deneme merakları sebebi ile inanılırlığı ve doğruluğu şüpheli olsa dahi kare kod reklamlardaki kodları taramak 

eğiliminde olabilirler. Hatta dijital ortamda güvenilirliği artırmak amaçlı kullanılan bazı uygulamalar (örn. ilgili bir web 

sitesine üye olmadan, şifre ve kullanıcı adınız olmaksınız girememeniz vb.) gençler açısından bilgiye erişine kadar 

harcanan boşa geçmiş bir zaman olarak görülebilir ve bu tür uygulamalar gençlerin reklamdaki kodu tarama isteğini 

azaltabilir ya da tarama fikrinden vazgeçmelerine sebep olabilir. Bu bağlamda kare kod reklamdaki güvenliği artırıcı her 

ek tedbir gençler açısından reklam değerini düşürebilir.  

Çalışmada elde edilen bulgular, önemli bir tanıtım aracı olan kare kodların özellikle tüketici segmenti gençler olan 

Türkiye'deki firmalar tarafından daha etkin kullanılması yönünde firmalara ışık tutabilir. 

Maliyet ve zaman kısıtları nedeni ile çalışmadaki örneklem İstanbul'da iki üniversitede öğrenim gören öğrenciler ile 

sınırlandırılmıştır. Çalışmanın genelleştirilebilmesi için Türkiye genelinde bir anket yürütülmesi düşünülebilir. Yine 

çalışmayı genç nüfus ile sınırlandırmak yerine Türk tüketicileri üzerine daha genel bir çalışma yürütmekle de önemli 

bulgulara ulaşılabilir. Kare kod reklamcılığı kısa bir geçmişe sahiptir. Kare kodların ve kare kod reklamcılığın gelecekte 
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daha yaygın olarak kullanılması ve  kare kod reklamcılığı ile ilgili tüketici farkındalığının artması olasıdır. Bu bağlamda 

boylamsal bir araştırma çerçevesinde bahsedilen gelişme ele alınıp incelenebilir.  
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Geliştirme Programlarının Seçimi ve Değerlendirilmesi 

Evaluating And Selection Of Green Supplier Development Programs By Using 

Fuzzy MOORA 
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Öz: Yeşil tedarik zinciri yönetiminde tedarikçilerin çevresel performanslarını geliştirmek oldukça önemlidir. Günümüz işletmeleri tedarikçilerinin 
performanslarını iyileştirmek ve geliştirmek için çok farklı tedarikçi geliştirme programlarına yatırımlar yapmaktadırlar. Yeşili seven ve çevreyi 

önemseyen tedarikçilerin olması işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerinde ilk sırada yer alan konulardan biri durumundadır. Fakat yeşil 

tedarikçi geliştirme programları arasından doğru tercihte bulunmak ve bunu uygulamaya koymak tecrübesizlik, geçmiş deneyimlerde başarısızlık, 
sınırlı düzeyde bilgi, kurumsal altyapı eksikliği gibi sebeplerden dolayı oldukça zor olmaktadır. Çalışmanın amacı belirsizlik ortamında nominal grup 

tekniği ve bulanık MOORA yöntemi ile uzmanlar tarafından öngörülen çeşitli yeşil tedarikçi geliştirme programlarını değerlendirmektir. İlk olarak 

nominal grup tekniği ile yeşil tedarikçi geliştirme programları değerlendirmek için bazı kriterler belirlenmiştir. Ardından nicel verilerin yetersiz 
olduğu belirsizlik ortamında alternatif programların sıralanması ve değerlendirilmesi amacıyla bulanık MOORA yönteminden yararlanılmıştır. Son 

olarak modelde yer alan kriter ağırlıklarının alternatif programlar üzerindeki etkinliğini incelemek ve test etmek için duyarlılık analizi yapılmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Yeşil Tedarikçi Geliştirme, Nominal Grup Tekniği, Bulanık MOORA, 

 

Abstract:Developing environmental performance of suppliers is essential for green supply chain management. Today’s enterprises are investing very 
different supplier development programs to improve and enhance the performance of their suppliers. The existences of suppliers which care about 

environment and are green lover’s issues have been ranked firstly to achieve competitive advantage for businesses. The decision to select and 

implement among the right green supplier development programs is challenging due to lack of prior experience and institutional structure, limited 
information and varying supplier backgrounds. The aim of this paper is to evaluate various green supplier development programs projected by 

experts based with nominal group technique and fuzzy MOORA under uncertain environment. Nominal group technique is used firstly to identify 

criteria for evaluating green supplier development programs. Then, fuzzy MOORA is utilized in order to generate green supplier development 
program ranking and evaluating under lack of quantitative information. Lastly, sensitivity analysis is addressed to determine and test the influence of 

criteria weights on alternative programs in the model parameters. 

 

Keywords: Green Supplier Development, Nominal Group Technique, Fuzzy MOORA 

 

1. Giriş 

Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm dünyada WEEE  (European Union Directive on Waste Electrical and Electronic 

Equipment) programları, RoHS  (Restriction of Hazardous Substances) yasaları, ISO 14000 standartları gibi çevresel 

uygulamalar işletmeleri imalat süreçlerinde ve tedarik zincirlerinde çevreye daha dostça davranmalarına zorlamaktadır. 

Bu sebeple yazılı ve görsel medyanın baskısı, zorlu rekabet ortamı ve yasal düzenleyicilerin etkisi kurumların yeşil 

tedarik zincirine ilgisini sürekli olarak artırmaktadır. Bununla birlikte işletmeler imalat, pazarlama, satın alma, lojistik 

gibi süreçlerde çevreye zararlı madde salınımını azaltmak amacıyla çevresel programlar geliştirmekte ve yatırımlar 

yapmaktadırlar (Noci, 1997).  

Özellikle imalat sektöründe bulunan işletmeler hammadde-malzeme alımı, yarı mamullerin taşınması, işgücünün 

nakledilmesi gibi faaliyetlerinin pekçok aşamasında ekonomik açıdan güçlü ve sürdürülebilir tedarikçiler tercih 

etmektedirler. Örneğin, tedarikçilerden satın alınan hammadde içerisindeki tehlikeli madde miktarı tedarik zinciri 

sürecinde ciddi çevresel ve ekonomik sorunlara sebep olabilmektedir. Diğer taraftan, uzmanlaşmamış veya tecrübesiz 

çalışanların olduğu tedarikçiler ile işbirliği yapmak nihai üründe kalite problemlerine neden olabilmekte bu da müşteri 

memnuniyetsizliğini doğurmaktadır. Bu yüzden, sürdürülebilir tedarikçiler ile çalışmak işletmeler açısında kritik 

derecede önemlidir. Bu duruma ulaşılabilmesi ve uzun dönemlik işbirliklerini sağlanabilmesi için en uygun tedarikçi 

geliştirme programlarının uygulanması gerekmektedir (Tang ve Zhou, 2012). 

Bir işletmenin çevresel performansı sadece kendi faaliyetlerini dikkate alarak değil aynı zamanda tedarikçilerinin 

de uygulamalarını hesaba katarak değerlendirilmelidir. Çevresel konulara önem veren ve bunları hayata geçirebilen 

tedarikçiler ile işbirliği içerinde bulunmak, işletmelerin çevresel performansını artırmaya yardımcı olmaktadır (Lee, 

2008). Bu yüzden işletmeler tedarikçilerinden çevreye uyumluluk sertifikalarını edinmelerini ve yeşil uygulamaları 

tanımlamalarını istemektedirler. Fakat tüm bunların yanında, pek çok tedarikçinin çevresel faaliyetleri yerine 

getirebilmesi ekonomik, yasal ve teknik açıdan mümkün olamamaktadır. Böylesi durumlarda, özellikle tek başlarına 

çevresel performanslarını iyileştiremeye gücü yetmeyen tedarikçiler için yeşil tedarikçi geliştirme programları 

belirlenmekte ve işletmelerin desteği ile en uygun olanlar hayata geçirilmektedir (Fu vd., 2012).  

Literatürde tedarikçi performansı ölçümü, yeşil tedarikçi seçimi ve değerlendirilmesi alanında pek çok çalışma 

yapılmış olmasına rağmen tedarikçi geliştirme programları üzerinde çok fazla durulmadığı görülmektedir. Hatta 

uluslararası literatürde sınırlı sayıda bulunan bu çalışmalarda yeşil tedarikçi geliştirme programların tedarikçiler 

üzerinde etkinliği ölçülmeden sadece sınıflandırılması yapılmıştır (Bai ve Sarkis, 2010; Fu vd., 2012; Dou vd., 2014). 
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Literatürde bulunan bu boşluğu doldurmak, bu alana katkıda bulunabilmek, yöneticilere karar vermelerinde yardımcı 

olabilmek ve tedarikçilerin çevresel performanslarını artırmada destek olabilmek amacıyla çalışmada yeşil tedarikçi 

geliştirme programları uygulamanın yapıldığı işletmede çalışan uzmanların görüşleri ışığında ve belirsiz koşullar altında 

bulanık MOORA (Multi Objective Optimization for Ratio Analysis) yöntemi ile değerlendirilmiştir. Kriterler nominal 

grup tekniği ile belirlenmiştir. Bu teknik, üretim planlama, talep tahmini, tedarikçi seçimi gibi alanlarda kullanılan insan 

görüşleri ve yargıya dayalı olan problem çözme tekniğidir. Nominal grup tekniğinde uzmanlar çok sayıda fikir üzerinde 

birlik sağlayarak görüşleri önemine göre sıralayabilmektedir. Ardından bulanık MOORA yöntemi ile uygulama 

yapılarak en uygun programlar (alternatifler) belirlenmiştir. Önerilen çok kriterli karar verme yöntemi bu alanda ulusal 

literatürde ilk kez kullanılmış olup ideal çözüme en yakın sonuçlar üretmiştir. 

Çalışmanın geri kalan bölümleri şu şekilde organize edilmiştir. İkinci bölümde yeşil tedarik zinciri ve tedarikçi 

geliştirme, yeşil tedarikçi kriterleri ve değerlendirme üzerine yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Üçüncü bölümde 

metodolojiden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde elektronik ev aletleri sektöründeki bir işletme üzerinde uygulama 

yapılmış, bulgular elde edilmiş ve duyarlılık analizi ile alternatif durumlar değerlendirilmiştir. Beşinci bölümde 

çalışmanın yönetimsel etkilerinden bahsedilmiştir. Altıncı bölümde ise sonuç, gelecek çalışmalar ve öneriler üzerinde 

durulmuştur. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Çalışmanın bu bölümünde yeşil tedarik zinciri yönetimi ve tedarikçi geliştirme, tedarikçilere uygun çevresel faaliyet ve 

bu faaliyetlerin değerlendirilmesi ve yeşil tedarikçi performansının değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur. 

2.1. Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tedarikçi Geliştirme Programları 

Son dönemlerde üreticilerin ve tedarikçilerin çevre yönetimi konusunda hassasiyetleri çok daha fazla tartışılır ve 

incelenir hale gelmiştir. Doğaya saygılı işletme olabilmek çevreye dost ürün ve hizmet geliştirebilme, temiz enerji 

kullanımı, ambalaj atıklarının tekrar kullanımı, geri dönüşüm faaliyetleri, tehlikeli maddelerin sınırlandırılması gibi pek 

çok konuda çalışma ve proje geliştirmekten geçmektedir. İşletmeler yeşil tedarik zinciri yönetimi anlayışı ile 

tedarikçilerinden ve dağıtım ağlarındaki diğer işletmelerinden çevreye duyarlı hareket etmelerini beklemektedirler 

(Erdal, 2014: 367). 

Yeşil tedarik zinciri yönetimi genel olarak çevresel standartlara uygun davranan veya çevresel performansını 

önemseyen tedarik zincirine bağlı üyelerin faaliyetlerinin planlanması, organize edilmesi, yürütülmesi ve kontrol 

edilmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Hsu ve Hu, 2009). Diğer taraftan Srivastava (2007) yeşil tedarik zinciri yönetimini, 

ürün tasarımı, malzeme satın alma ve seçimi, imalat süreçleri, nihai ürünlerin müşterilere teslimi ve yaşam süresi sona 

ermiş ürünlerin tekrar değerlendirilmesi gibi tedarik zinciri faaliyetlerini daha çevresel düşünmek şeklinde ifade 

etmektedirler. Linton vd. (2007) ise yeşil tedarik zinciri yönetiminde atık yönetimi, geri dönüşüm, tekrar kullanım, yeşil 

satın alma, yeşil imalat ve dağıtım, tersine lojistik gibi faaliyetlerin bulunması gerektiğini savunmaktadırlar. Görüldüğü 

üzere yeşil tedarik zinciri yönetimi tedarik zincirinde çevresel konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yeşil tedarik zinciri 

yönetimi sayesinde kaynak kullanımında tasarruf, nihai ürünlerde değer artışı, geri dönüşüm ile enerji tasarrufu gibi 

kazanımların elde edilebileceği araştırmacılar tarafından savunulmaktadır (Büyüközkan ve Vardaloğlu, 2008). 

Rekabet ortamının sürekli olarak artması, işletmeleri kendilerine en çok fayda sağalyacak tedarikçiler ile çalışmaya 

zorlamaktadır. Tedarikçilerin veya işletme içi bazı üretim seçeneklerinin değiştirilmesi gibi seçeneklerin yanında 

tedarikçi performansının geliştirilmesi gibi farklı alternatif yöntemler de değerlendirilmektedir (Erdal, 2014: 396). 

Uzmanlar, tedarikçi performansının artırılabilmesi için tedarikçi geliştirme programlarının uygulanmasını 

önermektedirler (Handfield vd., 2002). Tedarikçi geliştirme, işletmeye fayda sağlayacak tedarikçileri tanımlamak, 

sisteme daha iyi entegre etmek, etkinliklerini artırmak ve geliştirmek için harcanan çabaları ortaya koymaktadır. Bu 

sayede düşük maliyet, güvenilir ve hızlı teslimat, müşteri memnuniyeti, yüksek kalite, esneklik, kaliteli hizmet, kısa 

ürün hayat çevrimi, operasyonlarda verimlilik gibi performans temelli bazı yararlar elde edilebilmektedir (Krause vd., 

2007). Tedarikçi geliştirme tedarikçi eğitimi, sertifikalandırma, teknik ve kaliteli yönetim desteği, çevresel imalat, 

personel değişimi ve bilgi paylaşımı gibi programlardan oluşabilmektedir (Chen vd., 2010). 

Son yıllarda yüksek kalitede hizmet verebilmek, çevresel standartlara uyum sağlayabilmek ve yeşil 

performanslarını artırabilmek maksadıyla işletmeler tedarikçi geliştirme programlarını uygulamaktadırlar. Literatürde 

ise yeşil tedarikçi geliştirme üzerine yapılan ve işletmelere yardımcı olabilecek nitelikte çalışmaların sınırlı sayıda 

olduğu görülmektedir. Örneğin, Bai ve Sarkis (2010) kurumsal nitelik, tedarikçi geliştirme programlarının niteliği ve 

performans çıktıları arasındaki ilişkiyi incelemek için sıkı küme teorisini (rough set theory) kullanmışlardır. Fu vd. 

(2012) yeşil tedarikçi geliştirme programlarını değerlendirmek için telekomünikasyon hizmet sağlayıcılarına gri tabanlı 

DEMATEL yöntemini uygulamışlardır. Blome vd. (2014) yeşil tedarikçi geliştirme sonuçları olarak üst yönetim desteği 

ve firma performansı değerlendirmesinde karşıt görüşleri değerlendirmişlerdir. Dou vd. (2014) bulanık AHP yöntemi ile 

Çin’de sulama ekipmanları sektöründe lider konumunda bulunan bir işletmenin tedarikçilerinin çevresel 

performanslarının gelişmesine katkı sağlayacak programları belirlemişlerdir. Awasthi ve Govindan (2016) yeşil 

tedarikçi geliştirme programlarının değerlendirilmesine yönelik bir problem geliştirmişlerdir. Probleme ait kriterlerin 

belirlenmesinde nominal grup tekniğinden faydalanmışlar ve alternatif programların seçimi için ise bulanık VİKOR 

yöntemini kullanmışlardır. Sonuçta tedarikçilere yönelik ISO 14000 Sertifikalandırma ve Çevreci Uzmanlar Tarafından 

Çalışanların Geliştirilmesi programları en iyi alternatifler olarak çıkmıştır. Bu çalışmaların sonucunda, işletmelerin yeşil 
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tedarikçi geliştirme programları vasıtasıyla tedarikçilerinin çevresel performanslarını ve faaliyetlerini artırabilecekleri 

ve iyileştirebilecekleri görülmektedir. Bu iyileştirme çalışmaları düzenli ve etkin eğitimler ve öğrenilen bilgilerin diğer 

tedarikçiler ile paylaşılması ile mümkün gözükmektedir (Fu vd., 2012). 

2.2. Yeşil Tedarikçi Kriterleri 

Yeşil tedarik zinciri yönetimi literatüründe görüldüğü üzere işletmelerin mevcut tedarikçilerinin çevresel 

performanslarını artırmaya yönelik adımları ile sertifikalandırma, çevresel faaliyetleri tanımlama gibi özel konularda 

daha istekli olmaları yönünde cesaret vermesidir. Bazı araştırmacılar sektörde birden fazla tedarikçisi bulunan işletmeler 

ile yaptıkları çalışmalarda, yeşil tedarikçi seçimi ve değerlendirme konusunda işletme yöneticilerine yardımcı olacak 

kriterler belirlemişlerdir. Örneğin yeşil tedarikçi değerlendirme konusunda yapılan ilk çalışmalardan biri Noci (1997) 

tarafından otomobil endüstrisinde gerçekleştirmiştir. Çalışmada ele alınan kriterler yeşil yetkinlikler, tedarikçilerin yeşil 

imajı, çevresel verimlilik ve yaşam çevrim maliyetidir. Daha sonra Humphreys vd. (2003) iletişim sektöründeki yeşil 

tedarikçi değerlendirme kriterleri olarak çevre kirliliğinin etkisi, üst yönetim desteği, yeşil imaj, çevresel yönetim 

sistemi tasarımı, çevresel yetkinlikler kriterlerini kullanmışlardır. Chiou vd. (2008) Noci’nin çalışmasını genişleterek 

çevresel yetkinlikler, çevresel yönetim sistemi, çevresel performans ve kurumsal sosyal sorumluluk kriterleri ile 

elektronik endüstrisinin tedarikçilerini değerlendirmişlerdir. Lee vd. (2009) ise elektronik endüstrisindeki yeşil 

tedarikçilerin değerlendirilmesi için kalite, teknoloji yeterliliği, kirlilik kontrolü, çevresel yönetim, yeşil ürünler ve 

çevresel yetkinlikler kriterlerini önermişlerdir. Tuzkaya vd. (2009) tedarikçi değerlendirme kriterleri olarak yeşil süreç 

yönetimi, yeşil ürün, yeşil imaj, çevresel yönetim sistemi, kirlilik kontrolü ve çevresel maliyet kriterlerini 

kullanmışlardır. Feyzioğlu ve Büyüközkan (2010) beyaz eşya imalatçısı bir işletmenin tedarikçilerini değerlendirmek 

için ürün maliyeti, ürün kalitesi, hizmet performansı, çevresel performans kriterlerini kullanmışlardır.  

Chen vd. (2010) elektronik sektöründeki bir işletmenin yeşil tedarikçilerini değerlendirme konusunda yaptıkları 

çalışmada teslimat güvenilirliği, tedarikçilerin karlılığı, tedarikçi ilişkileri, uygunluk kalitesi, tedarikçilerin esnekliği, 

içsel hizmet kalitesi, yeşil tasarım, yeşil satın alma, yeşil üretim, çevresel yönetim sistemi ve ISO 14000 sertifikaları 

kriterlerini kullanmışlardır. Awasthi vd. (2010) çevre dostu teknoloji ve malzeme kullanımı, yeşil pazar payı, yeşil 

ortaklıklar, yönetim taahhüdü, çevresel politikalara uyum, yeşil Ar-Ge, çalışanların çevresel konulardaki eğitimi, yalın 

süreç planlama, çevresel sertifikalar, kirlilik kontrolü kriterlerini kullanarak tedarikçi değerlendirme modeli 

geliştirmişlerdir. Büyüközkan ve Çiftçi (2012) ise otomobil endüstrisindeki bir işletmesinin tedarikçilerini kalite, 

maliyet, teslimat zamanı, esneklik, yeşil lojistik uygulamaları, yeşil operasyonel faaliyetler ve alternatif yeşil tedarik 

zinciri faaliyetleri kriterleri ile değerlendirmişlerdir.  

Son yıllarda ise Tseng ve Chiu (2013) yaşam çevrim analizi, toplam kalite çevresel yönetimi, çevresel sertifikalar, 

çevresel üretim, yeşil satın alma, bilgi tabanlı çevresel yönetim sistemleri, yeşil ürünlerde Ar-Ge, tehlikeli ürün 

kullanımını kriterleri ile farklı bir yeşil tedarikçi değerlendirme modeli oluşturmuşlardır. Shen vd. (2013) tedarikçilerin 

yeşil performansını değerlendirmek için kaynak tüketimi, çevresel üretim, yeşil tasarım, yeşil imaj, çevresel yönetim 

sistemi, üst yönetim taahhüdü, çevre dostu teknoloji ve malzeme kullanımı, çalışanların çevresel eğitimi gibi bazı 

çevresel kriterleri kullanmışlardır. Govindan vd. (2013) tedarikçilerin sürdürülebilirliğinin ölçülmesinde çevresel, 

ekonomik ve sosyal kriterler belirlemişlerdir. Çevresel kriterler altında yeşil üretim, kaynak kullanımı, yeşil tasarım ve 

çevresel yönetim sistemi alt kriterleri kullanılmıştır. Tablo 1’de yukarıda bahsedilen çalışmalar özet bir şekilde 

sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Yeşil Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri  

Yazarlar (Yıl) Sektör Kriterler 

Noci (1997) Otomobil Yeşil yetkinlikler, Yeşil imaj, Çevresel verimlilik, Yaşam 

çevrim maliyeti 

Humpreys vd. (2003) Iletişim Çevre kirliliği, Üst yönetim desteği, Yeşil imaj, Çevresel 

yönetim sistemi tasarımı, Çevresel yetkinlikler 

Chiou vd. (2008) Elektronik Çevresel yetkinlikler, Çevresel yönetim sistemi, Çevresel 

performans, Kurumsal sosyal sorumluluk 

Lee vd. (2009) Elektronik Tedarikçi kalitesi, Teknoloji yeterliliği, Kirlilik kontrolü, 

Çevresel yönetim sistemi, Yeşil ürünler, Çevresel 

yetkinlikler 

Feyzioğlu ve 

Büyüközkan (2010) 

Beyaz eşya (elektronik) Ürün maliyeti, Ürün kalitesi, Hizmet performansı, Çevresel 

performans 

Chen vd. (2010) Elektronik Teslimat güvenilirliği, Tedarikçi karlılığı, Tedarikçi 

ilişkileri, Uygunluk kalitesi, Tedarikçilerin esnekliği, İçsel 

hizmet kalitesi, Yeşil tasarım, Yeşil satın alma, Yeşil üretim, 

Çevresel yönetim sistemi, ISO 14000 

Awasthi vd. (2010)  Çevre dostu teknoloji ve malzeme kullanımı, Yeşil pazar 

payı, Yeşil ortaklıklar, Yönetim desteği, Çevresel 

politikalara uyum, Yeşil Ar-Ge, Çalışanların eğitimi, Yalın 

süreç planlama, Çevresel sertifikalar, Kirlilik kontrolü 
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Büyüközkan ve Çiftçi 

(2012) 

Otomobil Tedarikçi kalitesi, Maliyet, Teslimat zamanı, Esneklik, Yeşil 

lojistik uygulamaları, Yeşil operasyonel faaliyetler 

Tseng ve Chiu (2013) Elektrik-elektronik yaşam çevrim analizi, Toplam kalite çevresel yönetimi, 

Çevresel sertifikalar, Çevresel üretim, Yeşil satın alma, Bilgi 

tabanlı çevresel yönetim sistemleri, Yeşil ürünlerde Ar-Ge, 

Tehlikeli ürün kullanımını 

Shen vd. (2013)  Kaynak tüketimi, Çevresel üretim, Yeşil tasarım, Yeşil imaj, 

Çevresel yönetim sistemi, Üst yönetim taahhüdü, Çevre 

dostu teknoloji ve malzeme kullanımı, Çalışanların çevresel 

eğitimi 

Govindan vd. (2013) Otomobil Yeşil üretim, Kaynak kullanımı, Yeşil tasarım, Çevresel 

yönetim sistem 

 

2.3. Yeşil Tedarikçi Değerlendirme 

İşletmeler küresel ısınma, karbon ayak izi, yasal standartlar gibi çevresel kısıtlamalardan dolayı çevresel konulara daha 

fazla ilgi göstermeye başlamışlardır. Bu yüzden son yıllarda stratejik planlamalar yapılırken çevreyi ilgilendiren konular 

ilk sıralarda yerini almaktadır. İşletmelerin paydaşları tedarikçiler, müşteriler, finansal kurumlar, yasal düzenleyiciler, 

toplum, rakipler ve devlet organlarından gelen baskılar işletmeleri tedarikçi seçiminde ve değerlendirmesinde daha fazla 

çevresel olmaya zorlamaktadır. Bu durum hem işletmeleri hem de tedarikçilerini çevresel performanslarını artırmaya 

yönelik planlar yapmaya yönlendirmektedir (Akman, 2015). Bu yüzden akademisyenler ve araştırmacılar yeşil 

tedarikçilerin seçiminde ve değerlendirilmesinde işletmelere yardımcı olabilmek ve destek verebilmek maksadıyla bazı 

teknikler önermektedirler. Literatüre bakıldığında teknikler tek başına veya bütünleşik olarak birlikte kullanılmıştır 

(Govindan vd., 2015). Örneğin tek başına kullanılan teknikler AHP (Noci, 1997; Handfield vd., 2002), Bulanık AHP 

(Lu vd., 2007; Chiou vd., 2008), ANP (Hsu ve Hu, 2007), Bulanık ANP (Büyüközkan ve Çiftçi, 2011), Doğrulayıcı 

Faktör Analizi (Chiou vd., 2011), Çok Amaçlı Genetik Algoritma (MOGA) (Yeh ve Chuang, 2011), Yapısal Eşitlik 

Modeli (Large ve Thomsen, 2011), Veri Zarflama Analizi (VZA) (Kumar ve Jain, 2010), Bulanık VİKOR (Awasthi ve 

Govindan, 2016) ve Bulanık TOPSİS (Awasthi vd., 2008; Govindan vd., 2013) teknikleridir. Bütünleşik kullanılan 

teknikler AHP ve Yapay Sinir Ağları (YSA) (Thongchattu ve Siripokapirom, 2010), AHP ve Genetik Algoritma (Yan, 

2009), Veri Zarflama Analizi ve ANP (Kuo ve Lin, 2011), Bulanık Küme Teorisi ve Gri İlişkisel Analizi (GİA) (Chen 

vd., 2010), Gri Korelasyon Analizi ve AHP (Li vd Zhao, 2009), ANP ve TOPSİS (Akman ve Pişkin, 2013), Bulanık c-

ortalama ve VİKOR (Akman, 2015) ve Bulanık AHP, Bulanık TOPSİS ve Bulanık Çok Amaçlı Doğrusal Programlama 

(Kannan vd., 2013) teknikleridir. Tablo 2’de yeşil tedarikçi seçimi ve değerlendirme konusunda yapılan çalışmalarda 

kullanılan ÇKKV teknikleri yer almaktadır. 

 

Tablo 2. Yeşil Tedarikçi Değerlendirmede Kullanılan Yöntemler 

Yöntem Kullanıldığı Çalışmalar 

AHP Noci (1997); Handfield vd. (2002) 

Bulanık AHP Lu vd. (2007); Chiou vd. (2008); Lee vd. (2009) 

ANP Hsu ve Hu (2007) 

Bulanık ANP Büyüközkan ve Çiftçi (2011) 

Doğrulayıcı Faktör Analizi Chiou vd. (2011) 

Çok Amaçlı Genetik Algoritma Yeh ve Chuang (2011) 

Yapısal Eşitlik Modeli Large ve Thomsen (2011) 

VZA Kumar ve Jain (2010) 

Bulanık VİKOR Awasthi ve Govindan (2016) 

Bulanık TOPSİS Awasthi vd. (2008); Govindan vd. (2013) 

Bulanık GİA Chen vd. (2010) 

AHP ve YSA Thongchattu ve Siripokapirom (2010) 

AHP ve Genetik Algoritma Yan (2009) 

AHP ve Gri Korelasyon Analizi Li ve Zhao (2009) 

ANP ve TOPSİS Akman ve Pişkin (2013) 

Bulanık AHP, Bulanık TOPSİS ve Bulanık Doğrusal Prog. Kannan vd. (2013) 

 

3. Metodoloji 

Rekabetin artması ile birlikte işletmeler tedarik zinciri stratejilerini yeniden gözden geçirmektedirler. Toplumun 

beklentilerinin değişmesi, doğal kaynakların her geçen gün azalması, firmalar arası ekonomik işbirliklerinin artması 

işletmeleri daha çevresel düşünmeye zorlamaktadır. Bu da tedarik zincirinin etkin yönetilmesi ile mümkün olmaktadır 

(Vachon ve Klassen, 2005). Etkin tedarik zinciri yönetimi tersine lojistik, yeşil tedarik zinciri ve sürdürülebilir tedarik 
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zinciri yönetiminin birlikte ele alınması ile başarıyı getirmektedir. İşletmelerin sürdürülebilir hedeflerine ulaşması 

çevresel faaliyetlere önem veren en uygun tedarikçiler ile mümkün olmaktadır. Ancak günümüz iş dünyasının 

karmaşıklığı, alternatiflerin fazlalığı, kriterlerin çok olması yeşil tedarikçi seçimi sürecini etkilemektedir. Böylesi 

belirsiz ortamlar altında işletmelere bulanık çok kriterli karar verme tekniklerinin kullanımı önerilmektedir. 

Çalışmada yeşil tedarikçi geliştirme programlarının değerlendirilmesi süreci üç adımdan oluşmaktadır. İlk olarak 

literatürde yer alan çalışmalar incelenerek ve uygulamanın yapılacağı işletmenin uzmanlarına danışılarak nominal grup 

tekniği yardımıyla hangi kriterlerin ve alternatif programların kullanılması gerektiği belirlenmiştir. Ardından belirsiz 

koşullar altında tedarikçilerin çevresel performansını geliştirmeye yönelik alternatif programlar bulanık MOORA 

yöntemi ile sıralanmıştır. Son olarak ise duyarlılık analizi ile kriterlerin ağırlıkları değiştirilerek programların 

sıralamaya olan etkisi değerlendirilmiştir.  

3.1. Yeşil Tedarikçi Geliştirme Programları ve Kriterlerin Seçimi 

Yeşil tedarikçi geliştirme programlarının değerlendirilmesi için uygulamanın yapıldığı elektronik ev aletleri 

imalatçısında çalışan uzmanlar yardımıyla nominal grup tekniği ile bazı kriterler belirlenmiştir. Öncelikle uzmanlardan 

tedarikçi geliştirmede önemsedikleri kriterleri yazmaları istenmiştir. Daha sonra literatürde yer alan diğer kriterler 

uzmanların görüşlerine sunulmuştur. Bu sayede işletmenin amacına ve değerlerine uygun görülen kriterler de 

değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmenin sonunda her uzmandan kriterleri puanlamaları istenmiştir. Süreç sonunda 

Tablo 3’te görüldüğü üzere en yüksek puanı alan 11 kriter yeşil tedarikçi geliştirme programlarının seçimi üzerinde 

etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan işletme yöneticileri 4 adet yeşil tedarikçi geliştirme programı üzerinde 

çalışmalar yapmakta ve bunlardan en uygun olan(lar)ını tedarikçilerine uygulamak istemektedirler. 

Tablo 3. Yeşil Tedarikçi Geliştirme Programları Değerlendirme Kriterleri 

Kriter 

Tipi 
Kriterler Tanımlama Yazarlar 

M Maliyet (K1) 

Ürün maliyeti: Üretim, bakım ve taşımadan 

kaynaklanan üretim maliyeti 

Sipariş verme maliyeti: Birim değişken ve 

sabit sipariş maliyetleri 

Lojistik maliyeti: Birim değişken ve sabit 

ulaştırma maliyetleri 

Zhang vd. (2003);Yeh ve 

Chuang (2011); Kuo vd. 

(2010);  

M 
İmalat Çıktısı 

(K2) 

İmalat boyunca çevreye salınan kirli gaz, 

su, katı atıkların, zararlı maddelerin ve 

gürültünün miktarı 

Feyzioğlu ve Büyüközkan 

(2010); Chiou vd. (2011); 

Large ve Thomsen (2011); 

Govindan vd. (2013) 

M 
Kaynak 

Kullanımı (K3) 

İmalat sürecinde hammadde, enerji ve 

suyun tüketim miktarı 

Noci (1997); Hvefield vd. 

(2002) 

F Kalite (K4) 

Kalite güvence: Sertifikalar ile kalite 

güvencenin kazanılması 

Red oranı: Kalite kontrol tarafından tespit 

edilip reddedilen gelen malzeme sayısı 

Zhang vd., (2003); Yang ve 

Wu  (2008); Lee vd. (2009); 

Kuo vd. (2010); Yan (2009); 

Grisi vd. (2010) 

F Teslimat (K5) 

Teslim zamanı: Malzeme sipariş ile teslim 

etme arasında geçen süre 

Zamanında teslimat: Önceden belirlenmiş 

teslimat çizelgesine uyma yeteneği 

Yang ve Wu (2008); Yan 

(2009); Kuo vd. (2010); 

Feyzioğlu ve Büyüközkan 

(2010) 

F Teknoloji (K6) 

Teknoloji seviyesi: Tedarikçilerin talepleri 

karşılamada kullanıkları teknoloji 

Ar-Ge: Tedarikçilerin talepleri karşılamada 

Ar-Ge’yi kullanma becerisi 

Li ve Zhao (2009); Lee vd. 

(2009); Büyüközkan ve Çifçi 

(2010); Awasthi vd. (2010) 

F 
Çevresel 

Tasarım (K7) 

Enerji tasarrufu, ürünlerin tekrar kullanımı, 

geri dönüşümü amacıyla yapılan ürün 

tasarımı ve tehlikeli malzemelerin 

kullanımını azaltmak veya kullanımından 

kaçınmak için yapılan ürün tasarımı 

Humphreys vd. (2006); 

Awasthi vd. (2010); Govindan 

vd. (2013) 

F 

Çevresel 

Yönetim Sistemi 

(K8) 

ISO 14000 gibi çevresel sertifikalar, 

çevresel politikalar, çevresel hedeflerin 

planlanması, çevresel faaliyetlerin kontrolü 

Zhang vd., (2003); Humphreys 

vd. (2006); Chiou vd. (2008); 

Li ve Zhao (2009); Yan 

(2009); Kuo vd. (2010); Lee 

vd. (2009); Chen vd. (2010); 

Grisi vd. (2010) 

F Yeşil İmaj (K9) 
Çevreyi korumadaki gayret ve başarı 

ölçümü 

Lee vd. (2009); Humphreys 

vd. (2006); Grisi vd. (2010) 

F 
Yeşil Satın Alma 

(K10) 
Çevre dostu hammadde satın alınması Chen vd. (2010) 

F Tersine Lojistik Ürün kullanımı sona erdikten sonra yeniden Handfield vd. (2002); Lee vd. 
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(K11) imalat ve kullanımı (2009) 

 

Tablo 3’e bakıldığında tedarikçi geliştirme programları seçiminde K1 – K3 kriterleri maliyet yapılı olup, K4 – K11 

kriterleri fayda yapısındadır.  

Nominal grup tekniği ile kriterlerin önem ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde ve alternatiflerin seçiminde 

bulanıklığın olmasından ve kesin yargıların eksikliğinden dolayı Tablo 4’te yer alan dilsel değişkenlerden 

yararlanılmıştır. Özellikle çevreyi ilgilendiren karar verme süreçlerin sıklıkla görülen kesin olmayan (belirsiz) durumlar 

altında yöneticiler kesin yargılar yerine çok yüksek, orta, çok düşük gibi bulanık yargıları kullanmayı tercih 

etmektedirler (Awasthi ve Govindan, 2016). Kriterlerin önem ağrılıkları belirlendikten sonra uzmanlar alternatiflerin 

tercihi için ise benzer değişkenleri kullanmaktadırlar. Bu değişkenler üçgensel bulanık sayılar ile en kötü, ortalama, en 

iyi değerler ile ifade edilmektedir.  

 

Tablo 4. Kriterler ve Alternatifler için Dilsel Değişkenler 

Dilsel Değişken Bulanık sayılar 

Çok düşük (ÇD)  (1, 1, 3) 

Düşük (D)  (1, 3, 5) 

Orta (O)  (3, 5, 7) 

Yüksek (Y)  (5, 7, 9) 

Çok yüksek (ÇY)  (7, 9, 9) 

Kaynak: (Awasthi ve Govindan, 2016) 

3.2. Bulanık MOORA Yöntemi 

İşletmenin tedarikçileri için en uygun tedarikçi geliştirme programının seçimi için çok kriterli karar verme 

tekniklerinden biri olan MOORA yönteminden yararlanılmıştır.  Çok amaçlı optimizasyon yöntemi olan ve oransal 

analize dayalı MOORA (Multi-objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis) yöntemi çeşitli karar 

problemlerinde kullanılmakta ve karar vericilere alternatif çözümler sunmaktadır (Brauers, 2004). Bulanık küme teorisi 

ile birleştirilen bulanık MOORA yöntemi ise ilk kez Brauers ve Zavadskas (2006) tarafından kamuda özelleştirme 

konusunda yapmış oldukları çalışmada kullanılmıştır. MOORA yöntemi diğer çok kriterli karar verme yöntemleri kadar 

eski olmamasına rağmen literatürde pek çok çalışmada kendisine yer bulmuş olup oran yöntemi, referans noktası 

yöntemi ve tam çarpımsal form olmak üzere üç farklı yaklaşımdan oluşmaktadır. Brauers ve Zavadskas (2012)’a göre 

MOORA yöntemi bazı çok kriterli karar verme yaklaşımlarından farklılaşmaktadır. Örneğin bu yöntemin AHP, 

TOPSİS, ELECTRE, VİKOR ve PROMETHEE yaklaşımlarına göre hesaplama zamanı oldukça az ve matematiksel 

işlemleri de kısa ve basittir. Diğer taraftan güvenilirliği yüksek olup veri inceleme açısından karar vericiye kolaylıklar 

sağlamaktadır. 

Son yıllarda literatürde MOORA ve bulanık MOORA yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmalar bulunmaktadır. 

Örneğin Balezentis (2011) tarımsal ürünlerin verimliliğini tahmin etmede, Archana ve Sujatha (2012) toplumun 

istedikleri an ve yerde internet hizmeti alabilmesi için kablosuz internet hizmeti veren kurumlar seçiminde, Streimikiene 

vd. (2012) en uygun enerji üretim teknolojisi seçiminde, Karande ve Chakraborty (2012) işletmeler için en uygun KKP 

yazılımı seçiminde, benzer bir şekilde Vatansever ve Uluköy (2013) Türk firmalar için Kurumsal Kaynak Planlaması 

(KKP) yazılımı seçiminde, Yıldırım ve Önay (2013) bulut teknolojisi hizmeti sağlayan firmaların sıralanmasında, Tepe 

ve Görener (2014) personel seçimi probleminde, Özçelik vd. (2014) Kayseri’de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi 

yeri seçiminde, Aktepe ve Ersöz (2014) en uygun depo yeri seçiminde, Uyguntürk (2015) mevcut ve potansiyel 

müşteriler açısından en uygun internet şubesine sahip bankaların seçiminde, Akkaya vd. (2015) endüstri mühendisliği 

bölümünü bitiren öğrencilerin hangi sektörde çalışmak istediklerini belirlemede MOORA ve bulanık MOORA 

yaklaşımlarını kullanmışlardır. 

Yöntemin adımlarına geçmeden önce kriterlerin ve alternatif programların bulanık değerlerini bulanık olmayan 

(crisp) sayılara dönüştürmek gerekmektedir. Örneğin ),,(~
321 aaaa  bulanık sayısının bulanık olmayan sayılara 

dönüştürmede aşağıdaki formül kullanılacaktır. 

6

4 321 aaa
a


                                (1) 

Yukarıdaki işlem karar vericilerin kriterleri değerlendirme aşamasında üçgensel bulanık sayılar ile ifade edilen 

kriter ağırlıklarını bulanık olmayan sayılara dönüştürme sırasında kullanılmaktadır. 

Bulanık MOORA yönteminin adımları sırasıyla şu şekildedir (Vatansever ve Uluköy, 2013; Akkaya vd., 2015). 

1. Adım: Üçgensel bulanık sayılardan oluşan karar matrisi oluşturulur. 
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              (2) 

Bu karar matrisine göre m alternatifleri, n kriterleri, xnm n. kritere göre m. alternatifin aldığı üçgensel küçük, orta 

ve büyük bulanık değerlerini göstermektedir.  

2. Adım: Oluşturulan karar matrisi bu adımda normalleştirilmektedir. Normalleştirme süreci matris formunun daha 

doğru olmasını ve ikili karşılaştırmaların daha iyi yapılabilmesini sağlamaktadır (Balezentis vd., 2012). Her üç bulanık 

sayının normalleştirilmesi (r) aşağıdaki denklem ile yapılmaktadır. 
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3. Adım: Denklem (1) ile elde edilen ağırlıklar yardımıyla ağırlıklı normalize bulanık karar matrisi oluşturulur.  
l

ijj

l

ij rWv                           (6) 

m

ijj

m

ij rWv                     (7) 

u

ijj

u

ij rWv                      (8) 

4. Adım: Bu adımda fayda (yarar) ve maliyet (zarar) kriterleri açısında normalize edilmiş performans değerleri (S) 

bulunmaktadır. Fayda kriterleri için üçlü bulanık sayılar ayrı ayrı; 
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Maliyet kriterleri için üçlü bulanık sayılar ayrı ayrı; 
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hesaplanmaktadır. 

5. Adım: Normalize edilmiş performans değerleri hâlen bulanık sayılardır. Bu adımda değerler vertex yöntemi 

kullanılarak bulanık olmayan performans değerlerine dönüştürülmektedir. 

      222
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ii ssssssS                               (15) 

6. Adım: Ortaya çıkan en yüksek performans değerlerine göre alternatifler sıralanmaktadır. En yüksek performans 

değerine sahip alternatif tercih edilmektedir. 

3.3. Duyarlılık Analizi 



Sisman, B. /  Journal of Yasar University, 2016, 11/44, 302-315 

 

309 
 

Analiz neticesinde çıkan sonuçlar, karar vericilerin öznel yargılarına ve kriterlerin öncelikli tercihlerine göre değişim 

gösterebilmektedir. Bundan dolayı farklı senaryolar veya durumlar altında sonuçların nasıl değiştiğini gözlemlemek için 

duyarlılık (etkinlik) analizi yapılması gerekmektedir. Bu analiz, kriterlerin önemi hakkında bilgi verirken belirsizlikten 

bahsedildiği durumlarda karar vericiler için oldukça yararlı olmaktadır. Çalışmada bulanık MOORA yöntemi ile elde 

edilen sonuçlar üzerinde kriterlerin önem ağırlıklarının etkinliğini test etmek amacıyla 15 farklı durum incelenmiştir.  

Bu durumlardan 11’inde sırasıyla her bir tek kriterin ağırlığı en yüksek, geri kalanları ise 0 olacak şekilde 

düzenlenmiştir. Daha sonra 12. durumda bütün kriterlerin ağırlıkları toplamı 1’e tamamlanacak şekilde eşit, 13. 

durumda sadece maliyet yapılı kriterlerin kullanıldığı ve ağırlıkları eşit, 14. durumda sadece fayda yapılı kriterlerin 

kullanıldığı ve ağırlıkları eşit, 15. durumda bütün kriterlerin ağırlıkları 1’e tamamlanacak şekilde rastgele sayılar 

verilerek denemeler yapılmıştır. 

4. Uygulama 

Günümüzde otomotiv, beyaz eşya, gıda, ağır metal, tekstil gibi büyük işletmeler yeşil üretim, uygun çalışma koşulları, 

ISO 14000 sertifikaları gibi tedarik zinciri yönetiminde sürdürülebilir faaliyetlerini iyileştirmeye çalışmaktadırlar. Bu 

kapsamda çalışmada, beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren elektronik ev aletleri imalatçısının tedarikçileri için 

kendilerini geliştirmeleri yönünde program seçimi yapılmıştır. Uygulamanın yapıldığı bu işletme pek çok tedarikçi ile 

çalışmaktadır. Fakat işletme, çevresel ve ekonomik performansını artırabilmek, ürünlerinde kaliteyi koruyabilmek, artan 

müşteri baskılarına cevap verebilmek, tehlikeli atık ve karbon salınım miktarını azaltabilmek amacıyla yeşil tedarikçiler 

ile güçlü stratejik ortaklıklar kurmak ve onların çevresel performanslarını artırmak istemektedir.  

İşletmenin tedarikçilerinin gelişimleri açısından destek olmaya çalışan Satınalma Yardımcı Sanayi Geliştirme 

Bölümü bulunmakta olup tedarikçilerinin altyapılarını iyileştirmelerine destek olmak için projeler geliştirmektedir. Bu 

çalışmalar hem firmaya rekabet açısından avantaj sağlamakta hem de maliyetler düşürülürken kalitenin arttırılmasına 

destek olmaktadır. Ayrıca “kazanç paylaşım” modelli verimlilik projeleri hayata geçirilerek tedarikçilerin kaliteleri 

artması amaçlanmaktadır. İşletme, yeşil tedarikçiler gelişmesi için (A1) “sertifikalandırma”, (A2) “Ar-Ge desteği”, (A3) 

“tedarikçi toplantıları” ve (A4) “uzman desteği ve teknik eğitim” programları ile ilgilenmektedir.  

İşletme, tedarikçilerine ISO 14001, 9001 gibi çevresel ve kalite yönetim sertifikaları kazandırma konusunda baskı 

kurması gerekmektedir. Düzenlemelere,  yasalara ve standartlara uyum ile alınan cezalara azalacak ve tedarik zinciri 

içerisindeki ortakların yeşil imajı ve başarısı artmış olacaktır. Diğer taraftan enerji ve hammadde tüketiminde tasarruf 

sağlanması süreçlerde yeşil üretim faaliyetlerinin gerçekleştiğini göstermektedir. Bu da düzenli Ar-Ge desteği ile 

mümkün olması beklenmektedir. Bilindiği üzere doğal kaynaklar sürekli olarak azalmaktadır. Tedarikçilerin bu konuya 

dikkat etmesi bazı çevresel yararlar sağlarken enerji tüketim maliyetlerinde azalma işletmeye ekonomik fayda 

sağlayacaktır. İşletme, tedarikçi performansı iyileştirmesinde bazı spesifik konularda özel araştırmalar yapmakta ve 

tedarikçiler ile sıklıkla toplantılar organize etmektedir. Bu toplantılarda sektörün gelişimi, küresel pazarın durumu, yeni 

ürün projeleri, maliyet rekabetçiliği ve tedarikçi geliştirme programları üzerinde durulmaktadır. Üst yönetim desteği ve 

çalışanlara teknik eğitimlerin verilmesi yeşil tedarikçi gelişmi için önemli faaliyetlerden biri durumundadır. 

Uygulamada Satın Alma, Tedarik Zinciri ve Üretim Planlama birimlerinden sorumlu üç karar verici Tablo 3’te yer alan 

yeşil tedarikçi geliştirme programları değerlendirme kriterleri ile programların seçimini ve değerlendirmesini 

yapmaktadırlar. Kriterlerin ve alternatif programların değerlendirmesi için Tablo 4’de ki dilsel değişkenlerden 

yararlanılmıştır. 

4.1. Bulanık MOORA Uygulaması 

Bulanık MOORA yöntemi ile uygulamaya başlamadan önce her hangi bir kriterin toplam bulanık değeri 

 iw~ hesaplanması gerekmektedir. Buna göre her bir karar verici kendi deneyimi ve bilgisi gereği dilsel değişkenler 

kullanarak kriterleri puanlandırmaktadır. Örneğin K1 kriteri KV1 “Çok Düşük”, KV2 “Düşük” ve KV3 ise “Yüksek” 

şeklinde puanlandırmaktadır. K1’in toplam bulanık performans değeri;        7,3,17,5,3max,531
3

1
,3,1,1min~

1 








w  

olmaktadır. Daha sonra  iw~  bulanık değeri denklem (1) yardımıyla bulanık olmayan  iw  değerine dönüştürülmelidir. 

K1 kriterinin bulanık olmayan değeri 333.3
6

7)3*4(1



jw  çıkmaktadır. Diğer kalan kriterler de benzer şekilde 

hesaplanmaktadır. Tablo 5’te 11 kriterin önem ağırlıkları hesaplanarak verilmiştir. 

 

Tablo 5. Kriterlerin Dilsel İfadeleri ve Ağırlıkları 

Kriterler Karar vericiler Toplam 

bulanık 

sayılar 

Bulanık 

olmayan 

sayılar 

Normalize edilmiş 

bulanık olmayan 

sayılar KV1 KV2 KV3 

K1 ÇD D O (1, 3, 7) 3.333 0.0632 

K2 D O Y (1, 5, 9) 5.000 0.0947 

K3 ÇD ÇD D (1, 1.667, 5) 2.111 0.0400 
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K4 D O D (1, 1.667, 7) 2.445 0.0463 

K5 ÇY O D (1, 5.667, 9) 5.445 0.1032 

K6 O D Y (1, 5, 9) 5.000 0.0947 

K7 O O Y (3, 5.667, 9) 5.778 0.1095 

K8 D O ÇD (1, 3, 7) 3.333 0.0632 

K9 ÇY ÇY Y (5, 8.333, 9) 7.889 0.1495 

K10 Y Y ÇY (5, 7.667, 9) 7.445 0.1411 

K11 O O O (3, 5, 7) 5.000 0.0947 

 

Tablo 6’da karar vericiler tarafından dört alternatif yeşil tedarikçi değerlendirme programları için değerlendirmeleri 

verilmektedir. 

Tablo 6. Alternatif Programların Dilsel İfadeleri 

Kriterler 
A1 A2 A3 A4 

KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 

K1 D ÇD ÇD Y D ÇD Y Y ÇY ÇD ÇD O 

K2 D O O Y Y D ÇY ÇY Y Y O ÇD 

K3 O O Y ÇY Y ÇD D O Y ÇD ÇD O 

K4 Y ÇY ÇY Y Y ÇD ÇD O O Y Y O 

K5 ÇD D O D O D O O ÇY ÇD Y ÇD 

K6 D Y O Y ÇD O D ÇD Y O Y Y 

K7 ÇD Y ÇY D Y ÇY ÇD O Y ÇD ÇD ÇD 

K8 Y O Y O ÇY O Y ÇY D ÇD ÇD Y 

K9 ÇY Y Y O O D ÇD O D D O Y 

K10 Y D O D Y ÇY D D O ÇD Y O 

K11 O O Y O ÇD D Y Y O D D O 

 

Tablo 6’da ki alternatif programlar için verilen dilsel ifadeler bulanık üçgensel sayılara dönüştürülmüş ve daha 

sonra kriterler için uygulanan toplam bulanık sayı oluşturma işlemi burada tekrar yapılmıştır. Bulanık MOORA 

yönetiminin birinci adımında Tablo 7’de alternatif programlar için bulanık karar matrisi oluşturulmuştur.  

Tablo 7. Alternatif Programların Değerlendirilmesi İçin Bulanık Karar Matrisi 

Kriterler A1 A2 A3 A4 

K1 (1, 1.667, 5) (1, 3.667, 9) (5, 7.667, 9) (1, 2.333, 7) 

K2 (1, 4.333, 7) (1, 5.667, 9) (5, 8.333, 9) (1, 4.333, 9) 

K3 (3, 5.667, 9) (1, 5.667, 9) (1, 5, 9) (1, 2.333, 7) 

K4 (5, 8.333, 9) (1, 5, 9) (1, 3.667, 7) (3, 6.333, 9) 

K5 (1, 3, 7) (1, 4.333, 7) (3, 6.333, 9) (1, 3, 9) 

K6 (1, 5, 9) (1, 4.333, 9) (1, 3.667, 9) (3, 6.333, 9) 

K7 (1, 5.667, 9) (1, 6.333, 9) (1, 4.333, 9) (1, 1, 3) 

K8 (3, 6.333, 9) (3, 6.333, 9) (1, 6.333, 9) (1, 3, 9) 

K9 (5, 7.667, 9) (1, 4.333, 7) (1, 3, 7) (1, 5, 9) 

K10 (1, 5, 9) (1, 6.333, 9) (1, 3.667, 7) (1, 4.333, 9) 

K11 (3, 5.667, 9) (1, 3, 7) (3, 6.333, 9) (1, 3.667, 7) 

 

Bulanık karar matrisi oluşturulduktan sonra ikinci adımda denklem (3), (4) ve (5) yardımı ile normalizasyon 

yapılmış ve Tablo 8’de normalize bulanık karar matrisi oluşturulmuştur.  

Tablo 8. Normalize Edilmiş Bulanık Karar Matrisi 

Kriterler A1 A2 A3 A4 

K1 (0.054, 0.090, 0.269) (0.054, 0.198, 0.485) (0.269, 0.413, 0.485) (0.054, 0.126, 0.377) 

K2 (0.047, 0.202, 0.327) (0.047, 0.264, 0.420) (0.233, 0.389, 0.420) (0.047, 0.202, 0.420) 

K3 (0.150, 0.284, 0.451) (0.050, 0.284, 0.451) (0.050, 0.250, 0.451) (0.050, 0.117, 0.351) 

K4 (0.229, 0.382, 0.413) (0.046, 0.229, 0.413) (0.046, 0.168, 0.321) (0.138, 0.290, 0.413) 

K5 (0.054, 0.161, 0.375) (0.054, 0.232, 0.375) (0.161, 0.339, 0.482) (0.054, 0.161, 0.482) 

K6 (0.048, 0.240, 0.432) (0.048, 0.208, 0.432) (0.048, 0.176, 0.432) (0.144, 0.304, 0.432) 

K7 (0.054, 0.304, 0.482) (0.054, 0.339, 0.482) (0.054, 0.232, 0.482) (0.054, 0.054, 0.161) 

K8 (0.138, 0.291, 0.414) (0.138, 0.291, 0.414) (0.046, 0.291, 0.414) (0.046, 0.138, 0.414) 

K9 (0.250, 0.384, 0.450) (0.050, 0.217, 0.350) (0.050, 0.150, 0.350) (0.050, 0.250, 0.450) 

K10 (0.050, 0.252, 0.454) (0.050, 0.319, 0.454)  (0.050, 0.185, 0.353) (0.050, 0.218, 0.454) 

K11 (0.155, 0.293, 0.465) (0.052, 0.155, 0.362) (0.155, 0.327, 0.465) (0.052, 0.189, 0.362) 
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Ardından Tablo 5’de ki kriterlerin önem ağırlıkları ile üçüncü adımda denklem (6), (7) ve (8) yardımıyla Tablo 

9’da ağırlıklı normalize bulanık karar matrisi oluşturulmuştur.  

Tablo 9. Ağırlıklı Normalize Edilmiş Bulanık Karar Matrisi 

Kriterler A1 A2 A3 A4 

K1 (0.003, 0.006, 0.017) (0.003, 0.012, 0.031) (0.017, 0.026, 0.031) (0.003, 0.008, 0.024) 

K2 (0.004, 0.019, 0.031) (0.004, 0.025, 0.040) (0.022, 0.037, 0.040) (0.004, 0.019, 0.040) 

K3 (0.006, 0.011, 0.018) (0.002, 0.011, 0.018) (0.002, 0.010, 0.018) (0.002, 0.005, 0.014) 

K4 (0.011, 0.018, 0.019) (0.002, 0.011, 0.019) (0.002, 0.008, 0.015) (0.006, 0.013, 0.019) 

K5 (0.006, 0.017, 0.039) (0.006, 0.024, 0.039) (0.017, 0.035, 0.050) (0.006, 0.017, 0.050) 

K6 (0.005, 0.023, 0.041) (0.005, 0.020, 0.041) (0.005, 0.017, 0.041) (0.014, 0.029, 0.041) 

K7 (0.006, 0.033, 0.053) (0.006, 0.037, 0.053) (0.006, 0.025, 0.053) (0.006, 0.006, 0.018) 

K8 (0.009, 0.018, 0.026) (0.009, 0.018, 0.026) (0.003, 0.018, 0.026) (0.003, 0.009, 0.026) 

K9 (0.037, 0.057, 0.067) (0.007, 0.032, 0.052) (0.007, 0.022, 0.052) (0.007, 0.037, 0.067) 

K10 (0.007, 0.036, 0.064) (0.007, 0.045, 0.064) (0.007, 0.026, 0.050) (0.007, 0.031, 0.064) 

K11 (0.015, 0.028, 0.044) (0.005, 0.015, 0.034) (0.015, 0.031, 0.044) (0.005, 0.018, 0.034) 

 

Dördüncü adımda denklem (9), (10), (11) ve denklem (12), (13), (14) ile fayda ve maliyet kriterleri açısından 

normalize edilmiş performans değerleri bulunmuştur. Son olarak beşinci adımda programların bulanık olmayan 

performans değerleri hesaplanarak Tablo 10’deki gibi sıralanmıştır. 

Tablo 10. Programların Bulanık Olmayan Performans Değerleri ve Sıralama 

Alternatifler S+ S- S Sıralama 

A1 0.094 0.229 0.353 0.014 0.036 0.066 0.205 1 

A2 0.046 0.202 0.328 0.010 0.049 0.088 0.166 2 

A3 0.061 0.183 0.331 0.041 0.073 0.088 0.154 4 

A4 0.054 0.160 0.319 0.010 0.032 0.078 0.160 3 

 

Tablo 10’a göre işletmenin alternatif yeşil tedarikçi geliştirme programları arasından en iyisi (A1) 

“sertifikalandırma” olarak programı çıkmıştır. Daha sonra ise sırasıyla (A2) “Ar-Ge desteği”, (A4) “uzman desteği ve 

teknik eğitim” ve (A3) “tedarikçi toplantıları” programları gelmektedir. (A2) ve (A4) programlarının uygulama önceliği 

kendi içerisinde değişkenlik gösterdiği görülmektedir. 

Yeşil tedarikçi geliştirme programları sayesinde tedarikçiler sürekli olarak performanslarını geliştirmeye 

çalışmaktadırlar. İstatistiksel süreç kontrolleri, sertifikalandırma, Ar-Ge desteği, uzman desteği ve teknik eğitim, 

düzenli ziyaretler ve ödüllendirmeler ile tedarikçi performansının sürekli iyileştirilmesi takip edilmektedir. Çalışmada 

işletmenin tedarikçilerine uygulamak istediği alternatif programlar, amaçları gerçekleştirme doğrultusunda 

karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede tedarikçi performansı maliyet, kalite, teknoloji, teslimat, 

çevre (çevresel tasarım, çevre yönetim sistemi, yeşil imaj, yeşil satın alma) gibi kriterler veya göstergeler ile 

değerlendirilmektedir. Her bir alternatifin belirli maliyeti olmasının yanında sosyal ve teknik açıdan yapılabilirliği, 

öngörülen zamanın ve kaynakların yeterliliği yüksektir.  

 

4.2. Duyarlılık Analizi 

Çalışmanın bu bölümünde kriterlerin önem ağırlıklarının bulanık MOORA yöntemi ile elde edilen sonuçlar üzerindeki 

etkinliğini test etmek amacıyla 15 farklı durum incelenmiştir. Tablo 11’de duyarlılık analizi sonuçları verilmiştir.  

Tablo 11. Duyarlılık Analizi Sonuçları 

Durum Kriter ağırlıkları  Alternatif Sıralama 

İlk durum Uzman kararları ile A1 > A2 > A4 > A3 

Durum 1 wk1=1, wk2-11=0 A3 > A2 > A4 > A1 

Durum 2 wk2=1, wk1,3-11=0 A3 > A2 > A4 > A1 

Durum 3 wk3=1, wk1-2,4-11=0 A1 > A2 > A3 > A4 

Durum 4 wk4=1, wk1-3,5-11=0 A1 > A4 > A2 > A3 

Durum 5 wk5=1, wk1-4,6-11=0 A3 > A4 > A2 > A1 

Durum 6 wk6=1, wk1-5,7-11=0 A4 > A1 > A2 = A3 

Durum 7 wk7=1, wk1-6,8-11=0 A2 > A1 > A3 > A4 

Durum 8 wk8=1, wk1-7,9-11=0 A1 = A2 > A3 > A4 

Durum 9 wk9=1, wk1-8,10-11=0 A1 > A4 > A2 > A3 

Durum 10 wk10=1, wk1-9,11=0 A2 > A1 > A4 > A3 

Durum 11 wk11=1, wk1-10=0 A3 > A1 > A4 > A2 

Durum 12 whepsi = 0,0909 A1 > A2 > A4 = A3 

Durum 13 wk1-3=0,3333 A3 > A2 > A4 = A1 
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Durum 14 wk4-11=0,125 A1 > A2 = A3 > A4 

Durum 15 ∑wrastgele=1 A1 > A4 > A2 = A3 

 

Yapılan hesaplamalara göre A1 programı 7 kez, A2 programı 2 kez, A3 programı 5 kez, A4 programı ise 1 kez ilk 

sırada yer almaktadır. Bu sonuçlar, kullanılan yöntemin sonuçlarının kriter ağırlıklarının değişimine karşı oldukça 

duyarlı davrandığını ve işletme tarafından yeşil tedarikçi geliştirmede A1 programının ilk sırada uygulanması 

gerektiğini göstermektedir. Ayrıca bu sonuçlar ile işletmenin tedarikçilerinin gelişimini planlamada içsel yetkinliklerine 

önem vermesi gerektiği vurgulanmaktadır. Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14000), Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001), İş 

Sağlığı ve Güvenliği (ISO 18001) gibi konularda sertifikalandırma süreçleri işletmelerin kurumsal bir yapı kazanmasını 

sağlamaktadır. Bu tür sertifikalar tedarikçi profesyonelliği ve onun kurumsal yapısı hakkında önemli bilgiler 

vermektedir.  

Yeşil tedarikçi geliştirme programlarını değerlendirirken kullanılan kriterler çok çeşitlilik gösterebilmekedir. 

Örneğin Tablo 11’e göre alternatif programlar sadece maliyet, imalat çıktısı veya teslimat kriteri ile ilişkilendirildiğinde 

öncelik (A3) “tedarikçi toplantıları” programının olmaktadır. İşletmeler bir mal veya hizmet alırken farklı 

tedarikçilerden mutlaka fiyat teklifi almaktadırlar. Birden fazla tedarikçi ile çalışan işletmelerde fiyatın yanında teslim 

süresi, tedarikçi performansı, ürün çıktısı, yenilikçilik çalışmaları, teknik yeterlilik, esneklik gibi kriterlerde göz önüne 

alınmaktadır. Dolayısıyla tedarikçi performansı değerlendirmesinde bazı spesifik konularda özel araştırmalar yapmak 

gerekmekte ve tedarikçiler ile sıklıkla toplantılar organize edilmektedir. Bu toplantılarda sektörün gelişimi, küresel 

pazarın durumu, yeni ürün projeleri, maliyet rekabetçiliği ve tedarikçi geliştirme programları üzerinde durulmaktadır. 

Alıcı işletmeler kendi profesyonellik ve kurumsal çalışma anlayışı doğrultusunda tedarikçiler seçmekte ve birlikte 

çalışmaktadırlar. Bu sayede hedef ve beklentilere cevap verecek tedarikçiler belirlenmektedir (Erdal, 2014: 315).  

5. Yönetimsel Etkileri 

Çalışmanın imalat işletmeleri üzerinde bazı yönetimsel etkileri bulunmaktadır. Öncelikli olarak aynı sektörde bulunan 

benzer işletmeler kendileri için en uygun yeşil tedarikçi geliştirme programları seçiminde bulunmak istediklerinde 

önerilen yöntemleri kullanabileceklerdir. Çünkü seçilen en uygun tedarikçi geliştirme programı ürün geliştirme 

yeteneğinde ve kalitesinde artma, maliyetlerde azalma, tehlikeli ürün üretiminde azalma, satın alma riskinde azalma ve 

ürün pazar payında artma (Kannan vd., 2013: 365) gibi avantajlar sağlamaktadır. Diğer taraftan çıkan sonuçlara göre 

tedarikçiler, kendilerini rakiplerine göre kıyaslayabilecekler ve sürdürülebilir ürün ve hizmet sunabilmede kendi 

performanslarını geliştirebileceklerdir. 

İkinci olarak tedarikçiler ile güvene dayalı uzun dönemli bir ilişkide tedarikçilerde görülen eksikliklerin bir daha 

tekrarlanmaması için önlem alıcı programlar geliştirilmektedir. Yeşil tedarikçi geliştirme programları ile işletmenin 

bugün ve gelecekteki gereksinimlerini istenilen performanslarda karşılayabilecek tedarikçiler oluşturulabilmektedir. 

Böylelikle tedarikçiler, ana işletmelerin çevresel, finansal ve sosyal alanlarda yeteneklerini geliştirmesinde katkı 

sağlayabileceklerdir. Duyarlılık analizi sonuçlarına göre yöneticiler, yeşil tedarikçi değerlendirmede bir standart elde 

edebileceklerdir. 

6. Sonuç 

Günümüz rekabet ortamında tedarikçilerin işletme stratejilerine ne düzeyde katkı sağladıkları çok fazla tartışılmaktadır. 

İşletmeler etkin bir yönetim sistemi ile tedarikçilerin sorunlarına çözüm bulma arayışı içerisindedirler. Bu açıdan 

tedarikçi performansı yönetimi, tedarikçi ilişkileri yönetimi ve tedarikçi geliştirme eğitimi kapsamında 

uygulanmaktadır. Son yıllarda işletmeler yüksek kalitede hizmet verebilmek, maliyetleri düşürebilmek, çevresel 

standartlara uyum sağlayabilmek ve yeşil performanslarını artırabilmek maksadıyla tedarikçi geliştirme programlarını 

uygulamaktadırlar. İyi bir tedarikçi geliştirme programı rekabet avantajının sağlanmasında işletmelere büyük katkı 

sağlamaktadır. Ayrıca tedarikçi geliştirme programları ile siparişlerin kalite gereksinimlerini karşılama oranı artmakta, 

zamanında teslim oranı iyileşmekte, ürünlerde hata oranı azalmakta, ortalama envanter maliyeti düşmekte, normal 

siparişler için tedarik süresi azalmakta, ürün geliştirme seviyesi, ürün satışları ve kalitesi artmaktadır. Literatürde ise 

yeşil tedarikçi geliştirme üzerine yapılan ve işletmelere yardımcı olabilecek nitelikte çalışmaların sınırlı sayıda olduğu 

görülmektedir (Bai ve Sarkis, 2010; Blome vd., 2014; Awasthi ve Govindan, 2016). Bu sebeple alıcı işletmeler için 

belirsizlik ortamında yeşil tedarikçi geliştirme programları seçimi ve değerlendirmesi konusunda nominal grup tekniği 

ve MOORA yöntemleri ile literatüre bütünleşik yeni bir çalışma sunulmuştur, Ayrıca, gerçek bir işletme üzerinde 

duyarlılık analizi yapılarak kriter ağırlıklarının sonuçlar üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Çalışmada yöntemin 

bulanıklaştırılarak kullanılması karar vericilere belirli sınırlar içerisinde davranma imkânı vermekte ve bu durum 

belirsizlik hallerinde esnek bir yapı sunmaktadır. 

Çalışmanın en güçlü yanı önerilen yöntemin yeşil tedarikçi geliştirme programlarının değerlendirilmesi alanında ilk 

kez uygulanıyor olmasıdır. Fakat bununla birlikte bazı sınırlılıklarda bulunmaktadır. İlk olarak, programların seçimi için 

belirlenen kriterlerin ve alternatiflerin sayısında artış olması durumu, hesaplama zamanı ve basitliliği etkileyeceğinden 

dolayı, bu sayılarda her hangi bir değişime gidilmemiştir. İkinci olarak işletmede karar verici konumunda bulunan 

uzmanların verdikleri cevapların sadece çalışma için değil kurumun genel yönetim ilkeleri kapsamında her zaman 

arkasında durabilecekleri cevaplar olması umut edilmektedir. Son olarak çalışmada bütün tedarikçilere uygulanabilir tek 
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tip tedarikçi geliştirme programları değerlendirilmiştir. Bunun yerine esnekleştirilmiş tedarikçi temelinde özgün 

programlar gündeme getirilmelidir. Çünkü tedarikçi pazar yapısı ve ürün grupları özgün programların meydana 

gelmesinde etkili olmaktadır.  

Gelecek çalışmalarda farklı yöntemler ile bu çalışmada kullanılan yöntemler arasında performans karşılaştırılması 

yapılabilir. Örneğin, bulanık TOPSİS, VİKOR gibi yöntemler ile çalışmada kullanılan yöntemlerin birbirilerine göre 

üstünlüklerini gösteren bir çalışma gerçekleştirilebilir. Diğer taraftan yurt içi ve yurt dışı tedarikçi geliştirme 

programları arasında farklı yöntemler tercih edilebilmektedir. 
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Öz:Bu çalışmada, 1970-2008 yıllarını içeren dönemde az gelişmiş, gelişmekte olan ve sanayileşmiş 50 ülke için doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile 

gelir dağılımı eşitsizliği arasındaki etkileşim hem ampirik hem de teorik açıdan makroekonomik boyutta panel veri analizi kullanılarak incelenmiştir. Yatay 

kesit bağımlılığı sınaması için CDLM test, durağanlığın araştırılması için CADF birim kök testi ve değişkenler arasındaki ilişkinin varlığı ayrıca 
niteliğinin incelenmesi için CCE ve EKK tahmincilerinin kullanıldığı uygulamada, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelir dağılımı eşitsizliğini 

iyileştirmeye yardımcı olduğu diğer yandan ise ekonomik büyüme vasıtasıyla arttırılan milli gelirin adil bir şekilde dağıtılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 
Anahtar Sözcükler: Gelir Dağılımı, Gini Katsayısı, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Panel Veri Analizi, Ekonomik Büyüme. 

 

Abstract: In this study, interaction between foreign direct investment and income inequality is investigated in macroeconomic extent from both empirical 
and theoretical perspectives for 50 less developed, developing and developed countries between 1970 and 2008 by employing panel data methodology. It is 

found that in the empirical analysis in which CDLM test is used to examine cross-section dependence, CADF unit root test is utilized to check stationarity 

and CCE, OLS estimators are applied to analyze existence and also characteristics of relationship between variables, foreign direct investment recruits to 
ameliorate income inequality while increased national income through economic growth are not able to distributed fairly. 

 
Keywords: Income Distribution, Gini Coefficient, Foreign Direct İnvestment, Panel Data Analysis, Economic Growth 

 

1. Giriş 

 
Küreselleşmenin hızla ilerlediği çağımızda doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve çok uluslu şirketlerin özellikle 

gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerindeki etkileri nadiren tartışılmaktadır. Bu araştırma çok uluslu şirketler tarafından 

gerçekleştirilen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının önemli bir ekonomik kalkınma göstergesi olan gelir dağılımı 

eşitsizliği üzerindeki etkisini incelemeyi ve bu iki olgu arasında herhangi bir ilişkinin mevcut olup olmadığını belirleyerek 

politika yapıcılara daha yüksek refah düzeyinde bir ekonomik sistem oluşturma yolunda fikir vermeyi amaçlamaktadır.   

Dünya iktisadi tarihi göz önüne alındığında pek çok gelişmekte olan ülke gerek varlığını sürdürebilmek amacıyla zaruri 

olan kaynakları elde edebilmek gerek de sanayileşmiş ülkelerin küresel sermaye ve şirketler üzerindeki etkisi sebebiyle 

sanayileşmiş ekonomilere bağımlı hale gelmiştir (Seyrek 2002). Ancak, özellikle geçtiğimiz 30 yılda dünya ekonomisi 

ticaret ve sermaye piyasalarının liberalleşmesiyle, teknolojik ilerlemeler vasıtasıyla, dış ticaret bariyerlerinin yerle bir 

edilmesiyle ve firmaların artan bir şekilde uluslararasılaşmasıyla küreselleşmektedir. Bu süreçte, gelişmekte olan ülkeler 

dünya ekonomisinde önem kazanarak uluslararası ticarette ve küresel piyasada önemli aktörler haline gelmişlerdir. 

Gelişmekte olan ekonomilerin uluslararası ticaret ve küresel piyasalar üzerindeki artan etkisi sonucu yabancı sermaye yoğun 

bir şekilde, özellikle doğrudan yabancı sermaye yatırımı olarak çok uluslu şirketler vasıtasıyla söz konusu ülkelere doğru 

harekete geçmiştir. Bu çalışmada doğrudan yabancı sermaye yatırımı hareketlenmelerinin gelir dağılımı eşitsizliği üzerinde 

yaratmış olduğu etki 50 ülkeyi içeren ve 1970 ile 2008 yılları arasındaki dönemi kapsayan oldukça geniş bir veri seti ile 

panel veri analizi kullanılarak incelenecektir. Gelir dağılımı eşitsizliğini konu alan ampirik çalışmalarda öne çıkan başlıca 

sorunlardan birisi olan veri yetersizliği, Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Organizasyonu (UTIP- UNIDO) 

öncülüğünde gerçekleştirilen Texas Üniversitesi Eşitsizlik Projesi kapsamında oluşturulan 149 ülkeye ait gelir dağılımı 

eşitsizliği (GINI) değerlerinin yer aldığı yeni bir veri setinin kullanımıyla aşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada ilk olarak 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve gelir dağılımı eşitsizliği ilişkisi ile ilgili olan teorik çerçeve ele alınacak olup 

sonraki bölümde ampirik analizde kullanılmış olan veri seti ve metot tanıtılacaktır. Son olarak ise araştırma bulguları 

açıklanacak ve sonuç bölümüne yer verilecektir.  

 

2. Teorik Çerçeve 

 
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve gelir dağılımı eşitsizliği ilişkisi için yapılacak ampirik çalışmalara yön verebilecek 

herhangi bir teorik çerçeve hakkında fikir birliğine ulaşılamamıştır. Ancak günümüzde pek çok kalkınma iktisatçısı ve 

uluslararası ekonomik kuruluş doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, yatırımı alan ülkenin ekonomik büyümesine ve 
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kalkınmasına modern teknolojilerin, yönetim becerilerinin ve beşeri sermayenin transferi vasıtasıyla katkıda 

bulunabileceğine inanmaktadır (Tsai 1995). Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, yatırımı alan ülke ekonomisinin 

büyüme ve verimlilik değerleri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu kabul edilmektedir ancak gelir dağılımı eşitliği konusu 

genellikle görmezden gelinmektedir (Figini and Görg 2011). Doğrudan yabancı sermaye yatırımları sermaye kıtlığını 

engellemesi, toplam faktör verimliliğini arttırması, dış ticareti canlandırması gibi pek çok olumlu yönüyle cazip 

görünmektedir ancak bu faydalarına rağmen bazı ekonomilerde kısıtlanmaktadır (Doğan, Shahınpour, and Aghapour 2013). 

Bu kısıtlamaların sebebi ise doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının avantajlarıyla birlikte ortaya çıkan dezavantajları 

olmaktadır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, gelir dağılımı üzerinde de bozucu etkileri ortaya çıkabilmektedir. 

Örneğin küreselleşme sonucu emek talebiyle beraber daha esnek bir hale gelen iş gücü talebi ile iş gücünün pazarlık gücü 

ciddi oranda azalmakta ve sonuç olarak ülkeler arasında ciddi ücret farklılıkları ortaya çıkabilmektedir (Rodrik 1997).  

Ayrıca büyük ölçekli uluslararası firmalar tarafından gerçekleştirilen doğrudan yabancı sermaye yatırımları orantısız rekabet 

vasıtasıyla küçük yerli yatırımcıları piyasanın dışına atarak iç piyasada bozulmalara ve sosyal refahı azaltan oligopolcü 

yapılara yol açmaktadır (Gedikli 2011).  

Çeşitli ekonomilerin sürdürülebilir ekonomik büyümeye erişmek için kullanmış oldukları içe dönük ve dışa dönük 

kalkınma stratejileri birer büyüme patikası teşkil etmekte ve birbirlerinden oldukça farklı bir görünüm çizmektedirler. İçe 

dönük kalkınma, iç endüstrilerin inşa edilmesi ve geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bu strateji çerçevesinde, Negishi (2014) 

tarafından yeni gelişmekte olan ve henüz rekabet gücü olmayan endüstriler olarak tanımlanan bebek endüstrilerin yüksek 

ticaret bariyerleri ile küresel rekabetten korunarak bu sektörlerde karşılaştırmalı üstünlük kazanılması amaçlanmaktadır. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına ancak çok düşük düzeylerde izin verilmektedir. Ancak bu stratejinin etkin kaynak 

dağılımını sağlayamaması, düşük seviyedeki doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının bilgi ve teknoloji transferini 

yavaşlatması, ekonomik büyüme oranlarının artmasına engel olarak hükümetlerin düşük korumacılık politikaları 

uygulamalarına neden olmuştur. Dışa dönük stratejiler ise özünde içe dönük stratejinin tam tersini ifade etmektedir ve 

uluslararası ticarete odaklanmaktadır. Bu stratejiyi uygulayan ekonomiler ticaret bariyerlerini kaldırmakta ve yüksek 

düzeyde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını teşvik ederek teknoloji ve bilgi transferini arttırmayı bu suretle de 

ekonomiyi canlandırmayı amaçlamaktadır.  

Stolper ve Samuelson (1941)’e göre serbest ticaret gelir dağılımını ülkede bol olan üretim faktörünün lehine, kıt olan 

üretim faktörünün ise aleyhine etkileyecektir. Bir başka deyişle genellikle emek yoğun üretim yapan az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler serbest ticarete dahil olduklarında sahip oldukları milli gelir daha adaletli bir şekilde dağılacaktır. 

Ancak serbest ticaret özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde Stolper ve Samuelson (1941)’in iddia ettiği gibi 

daha adil bir gelir dağılımına değil, aksine gelir dağılımı eşitsizliğini arttırıcı bir etki ortaya çıkarmaktadır (Gökalp, 

Baldemir, and Akgün 2011).  

Yapılacak olan doğrudan yabancı sermaye yatırımının yatay veya dikey olması da gelir dağılımı eşitsizliği bakımından 

önem taşımaktadır. Yatay doğrudan yabancı sermaye yatırımı aynı üretim tekniği ile aynı ürünlerin farklı ülkelerde 

üretilmesi olarak tanımlanırken, dikey doğrudan yabancı sermaye yatırımı ile üretim aşamalarının coğrafi olarak farklı 

parçalara ayırılarak maliyet avantajı elde edilmesini bir başka deyişle üretimin her aşamasının minimum maliyet öneren 

ülkede gerçekleştirilmesi olarak ifade edilmektedir (Protsenko 2004). Yatırım alan ülkedeki işgücüne erişimin göreli olarak 

ucuz olması, zengin kaynak ülkelerden doğrudan yabancı sermaye akışını teşvik ederek üretimin emek yoğun bölümlerini 

bu ülkelere kaydırarak dikey doğrudan yabancı sermaye yatırımına yol açacak böylelikle de nitelikli işgücünün gelirini 

arttırarak gelir dağılımını bozucu etki yapabilecektir (Herzer ve Nunnenkamp, 2011). 

İktisat literatüründe doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelir dağılımı eşitsizliği üzerindeki etkilerini açıklamaya 

yönelik birkaçı yukarıda da açıklanmış olan pek çok sav mevcuttur. Ancak genel olarak ele alındığında, modernizasyon ve 

bağımlılık kuramları olarak adlandırılan iki hipotez doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelir dağılımı üzerindeki 

sonuçlarının açıklanması konusunda öne çıkmaktadırlar. Her ikisi hipotez de yabancı sermaye yatırımlarının kalkınma 

sürecindeki önemini vurgularken, yatırımı alan ülkenin gelir dağılımı eşitliği hakkında birbirlerinden oldukça farklı 

iddialarda bulunmaktadırlar (Tsai 1995). 

Modernizasyon kuramı,  yabancı ve yerli sermayeyi birbirlerinden farklı olarak ele almamaktadır. Sermayenin yabancı 

veya yerli olması fark etmeksizin daha büyük bir sermaye stoku ekonominin daha yüksek oranlarda büyümesine olanak 

sağlayacak ve toplumsal refah artacaktır. Modernizasyon kuramının gelir dağılımı eşitsizliğine bakış açısı ise “Kuznets 

Eğrisi” yaklaşımıyla açıklanmaktadır. Bu yaklaşıma göre kalkınma sürecinin ilk aşamalarında gelir dağılımı eşitsizliği 

bozulurken, belirli bir seviyedeki kalkınma düzeyine ulaşıldığı andan itibaren gelir dağılımı daha adil bir şekilde 

gerçekleşecektir. Özetle, doğrudan yabancı sermaye yatırımları az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki sermaye 

yetersizliği sorunu giderecek ve bu ülkelerin beşeri sermayelerini teknoloji ve bilgi transferi vasıtasıyla iyileştirerek daha 

adil bir dağılıma olanak sağlayabilecektir. 

Bağımlılık kuramı ise modernizasyon kuramının aksine doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelir dağılımı 

üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı iddiasındadır. Gelir dağılımı ilk aşamada Kuznets Eğrisi yaklaşımında ifade edildiği 

gibi kötüleşecek ancak daha sonraki aşamalarda da iyileşme eğiliminde olmayacaktır. Yabancı yatırımların ekonomiye 

girmesiyle sektörler arası ikililik meydana gelecek, uluslararası sektörlerde istihdam edilmiş olan iş gücü toplumun geneline 

göre yüksek geliri olan yeni bir elit sınıf oluşturacaktır. Eşitsizleşme eğiliminde olan gelir dağılımı hükümetlerin ülkeye 
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sermaye çekmeye yönelik politikaları sebebiyle daha da kötüleşecektir. Bunlara ilaveten ölçek ekonomilerinden 

faydalanmakta olan büyük boyuttaki çok uluslu şirketler rekabet avantajı olmayan küçük ve orta ölçekli yerli firmaları 

piyasa dışına iterek gelir dağılımının daha da eşitsiz bir hale gelmesine neden olacaktır. Bağımlılık Kuramcıları’na göre 

modernizasyon hipotezi sömürü düzenini meşrulaştırmak için ortaya atılmıştır (Ongan 2004).  

 

3. Literatür Taraması 

 
Tsai (1995), doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelir dağılımı eşitsizliği üzerindeki etkisini 119 adet ülkenin 1993 ve 

2003 arasındaki verilerini kullanarak incelemiştir. Yapılan araştırmada coğrafi kukla değişkenler yardımıyla ülkeler 

karşılaştırılarak sonuçlar ülkelerin ekonomik durumlarına göre sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflandırmalara dayanılarak söz 

konusu ilişkinin bölgelere ve ülkelere göre farklılık gösterdiği ifade edilmektedir. Özellikle az gelişmiş ülkelerde doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarının gelir dağılımı eşitsizliğini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Aitken, Harrison, ve Lipsey (1996), doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve gelir dağılımı eşitsizliği ilişkisini 

Meksika, Venezüella ve ABD ekonomileri için sektörlere ait verileri kullanarak analiz etmişlerdir. Araştırma bulgularına 

göre, örneklem için seçilen ülkelerin birbirinden oldukça farklı iktisadi koşulları ve kalkınmışlık düzeylerinin 

mevcudiyetine rağmen doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ücretler arasında istatistiksel olarak oldukça güçlü pozitif 

ilişkiye rastlanmıştır.  

(Mah 2002), dış ticaret hacmi ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının Gini katsayısı üzerindeki etkisini Kore 

Ekonomisi için söz konusu değişkenlerin 1975 ile 1995 yılları arasındaki değerlerini kullanarak incelemişlerdir. Elde edilen 

analiz bulgularına göre, kullanılan değişkenlerin birinci dereceden eş-bütünleşik olduğu ve dış ticaret hacmi ile doğrudan 

yabancı sermaye yatırımı değerleri yükseldikçe Gini Katsayısının da yükseldiği sonucuna varılmıştır. Bir başka deyişle 

Kore’de dış ticaret hacmi ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artması gelir dağılımı üzerinde bozucu etki 

doğurmaktadır. 

Ongan (2004), gelir dağılımı eşitsizliği ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişkiyi 26 ülke için yatay 

kesit analizi yöntemi ile incelemiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre doğrudan yabancı sermaye yatırımları gelir 

dağılımını daha eşitsiz bir hale getirmektedir. Bir başka deyişle analiz sonuçları bağımlılık hipotezini desteklemektedir.  

Sylwester (2005), az gelişmiş ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme ve gelir dağılımı 

eşitsizliği üzerindeki etkisini incelediği araştırmasında 1970 ile 1989 yılları arasını kapsayan bir panel veri seti kullanmıştır. 

Analiz bulguları doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediğini ve bu tip 

ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile gelir dağılımı eşitsizliği arasında anlamlı bir ilişkinin var olmadığını 

işaret etmektedir. 

119 ülkeyi kapsayan ve 1970 ile 1999 yılları aralığını içeren bir panel veri seti kullanılarak gerçekleştirilen bir diğer 

araştırmada, Basu ve Guariglia (2007) yabancı sermayenin teşvik edilerek iç ekonomiye doğrudan yatırımlar yoluyla 

çekilmesinin gelir dağılımı eşitsizliğini arttırdığına dair bulgular elde etmişlerdir. 

Jensen ve Rosas (2007), çokuluslu şirketlerin doğrudan yatırımlarının, Meksika eyaletlerindeki gelir dağılımı 

üzerindeki etkisini 1990 ve 2000 yılları arası için bölgesel olarak incelemişlerdir. Elde ettikleri analiz bulgularına göre, 

eyaletlerin üçte ikisinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları gelirin daha adil bir şekilde dağıtılmasına yardımcı 

olmaktadır.  

Figini and Görg (2011), doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile ücret eşitsizliği arasındaki ilişkiyi çeşitli kalkınma 

seviyelerinden 100’ü aşkın ekonominin 1980 ile 2002 yılları arasını kapsayan bir veri seti ile incelemişlerdir. 

Araştırmalarında, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelir dağılımı üzerindeki etkisinin ülkenin kalkınmışlık 

seviyesine göre farklılık gösterdiğine dair ampirik bulgular elde etmişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre gelişmekte olan 

ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile ücret eşitsizliği arasında doğrusal olmayan pozitif ilişki mevcut iken 

gelişmiş ülkelerde her iki değişken arasında negatif yönlü ilişki saptanmıştır. 

Gökalp, Baldemir, and Akgün (2011) Türkiye’de 1980-2001 yılları arasında gelirin daha eşit dağılmadını, aksine gelir 

dağılımı eşitsizliğinin arttığını iddia etmektedirler. Stolper-Samuelson teoremine tezat teşkil eden araştırmalarına göre, bu 

olumsuz etkinin altında yatan sebebi doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının vasıflı iş gücü talebini arttırması ve 

dolayısıyla bu kesimde ücretlerin yükselmesi olarak göstermektedirler. 

Herzer ve Nunnenkamp (2011), tarafından gerçekleştirilen araştırmada doğrudan yabancı yatırım ve gelir eşitsizliği 

ilişkisi 10 Avrupa ülkesi için eş-bütünleşme ve nedensellik metotları kullanılarak 1980 ve 2000 yılları arasında kısa ve uzun 

dönem için ayrı ayrı incelenmiştir. Herzer ve Nunnenkamp (2011)’e göre doğrudan yabancı sermaye yatırımları gelir 

dağılımını kısa dönemde adaletsizleştirirken, uzun dönemde ise ortalamada iyileştirmektedir. Araştırma bulguları 

modernizasyon dolayısıyla da Kuznets Eğrisi hipotezlerini destekler niteliktedir. Öte yandan gelir dağılımı eşitsizliği ve 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasında çift yönlü nedensel ilişki bulunduğunu iddia etmektedirler. 

Chıntrakarn, Herzer, ve Nunnenkamp (2012) Amerika Birleşik Devletleri’nin 48 eyaletindeki gelir dağılımı ve 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları ilişkisini panel veri analizi yöntemi yardımıyla incelemişlerdir. Yapılan analize göre; 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelir dağılımını kısa dönemde düşük anlamlılık düzeyinde negatif yönlü, uzun 
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dönemde ise oldukça anlamlı ve yine negatif yönlü olarak etkilediği sonucuna varmışlardır. Bir başka deyişle ABD 

vatandaşlarının gelirleri arasındaki uçurum uzun dönemde doğrudan yabancı sermaye yatırımları vasıtasıyla kapanmaktadır. 

Ancak Chıntrakarn, Herzer, ve Nunnenkamp (2012) sonuçlarda kayda değer heterojenlik olduğunu ve bu bulguların tüm 

ABD ekonomisine genellenemeyeceğini ifade etmektedirler.   

Sarisoy ve Koc (2012), az gelişmiş ve gelişmekte olan 40 ülke için oluşturdukları 1980-2008 dönemini içeren panel veri 

seti ile doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yoksulluğu ne şekilde etkilediğini ekonomilerin %10’luk gelir dağılım 

dilimlerini kullanılarak incelemişlerdir. Araştırma bulgularına göre, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının tüm gelir 

gruplarını olumlu etkilemesine rağmen gelirdeki en büyük artışın üst gelir gruplarında gözlemlenmesinden dolayı gelir 

dağılımının iyileşmesine katkı sağlanamamaktadır. 

Doğan, Shahınpour, ve Aghapour (2013), İran ekonomisinin 1970 ve 2010 yılları arasındaki dönemini ele alarak 

yaptıkları araştırmada doğrudan yabancı sermaye yatırımlarındaki bir artışın gelir dağılımı eşitsizliğini iyileştirmede önemli 

rol oynadığını tespit etmiştir. Bu araştırmaya ait bulgular modernizasyon hipotezini desteklemektedir.  

Ucal (2014), gelişmekte olan 26 ülke için yoksulluk ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişkiyi, 

oluşturduğu 1990 ve 2009 yılları arasını kapsayan 29 yıllık panel veri seti ile incelemiş ve doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları ile yoksulluk arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişki saptamıştır. Ucal (2014)’e göre doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları yoksulluğu azaltmaktadır. 

Erkal, Akıncı, ve Yılmaz (2015), 1998 – 2010 dönemi ekonomik büyüme, gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksulluk 

ilişkilerini 11 ülke için panel ver analizi metoduyla incelemişlerdir ve vekil değişken olarak kullandıkları doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarındaki bir artışın ekonomik büyümeyi arttırdığı ve yoksulluğu azalttığını iddia etmektedirler. 

Meksika’da gelir dağılımı ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişkiyi analiz eden bir başka çalışma ise 

Feenstra ve Hanson (1997) tarafından nitelikli işgücünün nispi ücretleri kullanılarak 1975 – 1988 dönemini kapsayacak 

şekilde gerçekleştirilmiştir ve ücret farklılığı oluşturan nitelikli işgücü ücretlerindeki artışların %50’sinin doğrudan yabancı 

yatırımlarından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

4. Veri, Yöntem ve Analiz Bulguları 

 
Bu araştırmada 50 adet az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkenin 1970 ve 2008 yılları arasındaki döneme ait Gini 

katsayısı, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve gayri safi yurtiçi hasıla değişkenleri kullanılmıştır. Araştırma, tercih 

edilen değişkenler itibariyle Mah (2002) ve Sylwester (2005) benzerlik göstermektedir. 

Gelir dağılımı konusunun iktisatçıların üzerinde titizlikle durduğu bir araştırma alanı olmasına rağmen özellikle az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için yeterli veri bulunamaması bu alanda yapılan çalışmaların genellikle gelişmiş ve 

sanayileşmiş ülke ekonomileri için yapılmasına sebebiyet vermektedir (Elveren 2013). Bu sorunun aşılabilmesi amacıyla 

Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Organizasyonu (UTIP- UNIDO) öncülüğünde gerçekleştirilen Texas Üniversitesi 

Eşitsizlik Projesi kapsamında 149 ülkeye ait gelir dağılımı eşitsizliği (GINI) değerlerinin yer aldığı kapsamlı bir veri seti 

oluşturulmuştur. Bu çalışmada da kullanılan bu değerler, imalat sanayindeki ücret farklılıklarının Theil endeksi ile 

hesaplanması ve Gini katsayısı formuna dönüştürülmesi ile meydana getirilmiştir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

(FDI) verileri ise Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Veri tabanından (UNCTADSTAT) elde edilmiştir.  

Milli gelir ile gelir dağılımı eşitsizliği arasında eğrisel bir ilişki mevcuttur ve milli gelir, gelir dağılımının 

belirleyicilerindendir (Crenshaw 1992). Bu sebeple modele gayri safi yurtiçi hasıla logaritması alınıp dahil edilerek ihmal 

edilmiş değişken sorununun giderilmesi amaçlanmıştır. Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) verileri ise Dünya Bankası’nın 

Dünya Kalkınma Göstergeleri (Worldbank WDI) veri tabanından alınmıştır.  

Ampirik çalışmalarda kullanılan veri setlerinin yeterince büyük bir zaman dönemini kapsayamaması yapılan 

araştırmanın açıklayıcılığını kısıtlayan önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır ancak bu kısıt  Baltagi (2005) tarafından 

zaman serileri ile yatay kesitlerin bir kombinasyonu olarak tanımlanan ve modele daha yüksek seviyede serbestlik derecesi, 

değişkenlik, etkinlik sağlayan panel veri analizi yönteminin kullanılmasıyla ortadan kaldırılabilmektedir. Araştırmada 

kullanılmış olan panel veri modeli aşağıdaki denklemde gösterilmektedir: 

𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐹𝐷𝐼 + 𝛽2𝐺𝑆𝑌İ𝐻 + 𝑒𝑖𝑡                                                  (1) 

Veri setinde yer alan zaman serileri arasında yatay kesit bağımlılığının (YKB) var olması durumunda analiz sonuçları 

YKB’nin göz önünde bulundurulup bulundurulmamasından ciddi boyutta etkilenmektedir (Pesaran 2004). Sahte regresyon 

sorununun önüne geçilebilmesi amacıyla kullanılan birim kök testinin türü YKB’nin varlığına göre seçilmektedir. YKB’nin 

var olması durumunda YKB’yi dikkate almayan birim kök testlerinin kullanımı gerçekte durağan olan serilerin durağan 

olmadığına dair bulgular hatalı sunarak serinin farkının alınması suretiyle uzun dönemli iktisadi bilginin yok edilmesine 

sebep olabilmektedir. Bu sebeple ampirik çalışmadaki ilk adım YKB’nin test edilmesi olmaktadır. Kullanılacak olan YKB 

testi ise yatay kesit ve zaman boyutlarının göreli büyüklerine göre seçilmektedir. Kullanılan veri setindeki zaman boyutu 

yatay kesit boyutundan büyük olduğu durumda (T>N) Breusch ve Pagan (1980) tarafından geliştirilmiş olan CDLM1 testi, 

her iki boyutun büyüklüğünün birbirine eşit olduğu durumda (T=N) Pesaran (2004) tarafından ortaya atılmış olan CDLM2 

testi, yatay kesit boyutunun zaman boyutundan büyük olduğu (T<N) durumda ise Pesaran (2004) CDLM testi 
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uygulanmaktadır. Bu çalışmada kullanılan veri setinde yatay kesit boyutu zaman boyutundan büyük olduğu için Pesaran 

(2004) CDLM testi kullanılacaktır. CDLM test istatistiği aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanmaktadır; 

𝐶𝐷𝐿𝑀 = √
1

𝑁(𝑁−1)
∑ ∑ (𝑇�̂�𝑖𝑗

2 − 1)~𝑁(0,1)𝑁
𝑗=𝑖+1

𝑁−1
𝑖=𝑗                                    (2) 

Yukarıdaki denklemin çözülmesi sonucu elde edilecek olan değer asimptotik olarak normal dağılmaktadır. Testin 

hipotezleri aşağıdaki gibi ifade edilmektedir; 

H0: Yatay kesitler arasında bağımlılık yoktur 

Ha: Yatay kesitler arasında bağımlılık vardır 

CDLM Testi kullanılarak Tablo 1’deki sonuçlar elde edilmiştir; 

Tablo 1: Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Sonuçları 

Değişken CDLM test istatistiği Olasılık değeri 

GINI -2,903 0,002*** 

FDI  6,293 0,000*** 

GSYİH -3,450 0,000*** 

*** %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı 

Tablo 1’deki bulgulara göre H0 hipotezi %1 anlamlılık düzeyinde reddedilerek her üç değişken için de paneli oluşturan 

ekonomilerde yatay kesit bağımlılığı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Bir diğer deyişle, ekonomilerden birisince uygulanan 

politikaların etkileri yayılmakta ve diğer ülkeleri de etkilemektedir. Bu sebeple söz konusu ülkeler politika geliştirme 

sürecinde diğer ülkelerce yürürlüğe konulan politikaları da dikkate almalıdırlar.  

YKB modelde kullanılan değişkenlerin durağanlığının test edilmesinde kullanılacak olan birim kök testlerinin 

seçilmesinde de belirleyici olmaktadır. YKB’na yol açan gözlenemeyen ortak stokastik trend, gözlenemeyen ortak faktörler, 

genel makroekonomik şoklar ve mekansal otokorelasyon gibi faktörlerin hatalı analiz sonuçlarına yol açmaması için 

YKB’yi dikkate alan birim kök testleri ve tahmincileri kullanılmalıdır. Modele dahil edilen değişkenlerde YKB mevcut 

olduğu için YKB’yi dikkate alan 2. Nesil birim kök testleri tercih edilmelidir çünkü 1. nesil birim kök testleri yatay kesitler 

arasında bağımlılık olmadığı varsayımına dayanmaktadır. Bu çalışmada YKB’nı dikkate alan Pesaran (2007) CADF testi 

kullanılarak serilerin durağanlığı araştırılmıştır. Durağanlık, bir zaman serisine ait olan ortalama ve varyans değerlerinin 

zaman boyunca sabit kalması ve zaman serisindeki iki faklı nokta arasındaki kovaryans değerinin bu iki nokta arasındaki 

mesafeye bağlı olması şeklinde tanımlanmaktadır (Gujarati 2009). CADF testi ADF regresyon denklemini, yatay kesit 

serilerinin birinci farklarının ve gecikmeli değerlerinin ortalamalarını alarak aşağıdaki formülde olduğu gibi 

hesaplamaktadır: 

∆𝑦𝑖,𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝜌𝑖𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝑏𝑖�̅� 𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑖𝑗∆
𝑝
𝑗=0 �̅� 𝑡−1 + ∑ 𝑑𝑖𝑗∆𝑦𝑖,𝑡−𝑗 + 𝑒𝑖,𝑡

𝑝
𝑗=1                 (3) 

Yukarıdaki denklem CADF olarak isimlendirilmiştir ve denklemde yer alan  �̅�𝑡 ve ∆ �̅�𝑡 değerleri aşağıdaki gibi 

gösterilmektedir: 

�̅� 𝑡 =
1

𝑁
∑ 𝑦𝑖𝑡

𝑁

𝑖=1

                                                                         (4) 

 ∆�̅� 𝑡 =
1

𝑁
∑ ∆𝑦𝑖𝑡

𝑁
𝑖=1                                                                         (5) 

Pesaran (2007)’ye göre, yukarıdaki iki ifadenin yatay kesitsel ortalamaları gözlemlenemeyen bir ortak çarpanın 

göstergesi olarak modele ilave edilmektedir. CADF testi ile her bir yatay kesit için ayrı ayrı ve panelin geneli için birim kök 

testi yapılabilmektedir. Boş hipotezi seride birim kök olduğunu, alternatif hipotezi ise serinin durağan olduğunu ifade eden 

CADF testinin test istatistiği aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 

𝑌𝑖,𝑡 = (1 − ∅𝑖)𝜇𝑖 + ∅𝑖𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝑢𝑖,𝑡       𝑖 = 1,2, . . , 𝑁       𝑡 = 1,2, . . , 𝑇                      (6) 

𝑢𝑖,𝑡 = 𝛾𝑡𝑓𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡                                                                (7) 

Yukarıdaki denklemde yer alan 𝑓𝑡 ifadesi gözlenemeyen ortak faktörleri, 𝜀𝑖,𝑡 ise yatay kesit hata terimini ifade 

etmektedir. CADF testinin hipotezleri aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

 

H0: Seri durağan değildir 

H1: Seri durağandır 

Ayrıca yatay kesitlerin CADF test istatistiklerinin aritmetik ortalaması olan CIPS (Cross-Sectionally Augmented IPS) 

panel birim kök testi istatistiği panelin genelini ifade etmektedir ve aşağıdaki gibi elde edilmektedir: 

𝐶𝐼𝑃𝑆 =
∑ 𝐶𝐴𝐷𝐹𝑡

𝑛
𝑡=1

𝑁
                                                                (8) 

Kullanılan üç değişken için CADF testi bulguları Tablo 2, 3 ve 4’te verilmiştir: 
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Tablo 2: GINI Değişkeni CADF Test Sonuçları 

Avusturya -4.85*** Danimarka -3.72  ** İrlanda -3.59  ** Malavi -5.17*** Portekiz -3.82  ** 

Belçika -3.97*** Ekvador -4.64*** İsrail -3.14    * Malezya -3.96  ** Singapur -3.88  ** 

Bolivya -5.09*** Mısır -4.90*** İtalya -3.63  ** Malta -4.21  ** Güney Afrika -3.44  ** 

Bulgaristan -4.07  **   Fiji -5.35*** Jamaika -4.99*** Morityus -4.21  ** İspanya -3.96  ** 

Kamerun -3.65  ** Finlandiya -4.87*** Japonya -4.01  ** Meksika -4.36  ** Sri Lanka -6.94*** 

Kanada -2.73    Fransa -4.29*** Ürdün -5.26*** Fas -3.51*** Türkiye -3.16    * 

Şili -4.07  ** Yunanistan -5.20*** Kenya -4.41*** Hollanda -4.11*** İngiltere -4.18*** 

Çin -3.94  ** Macaristan -6.70*** Kore -3.02    * Norveç -3.93  ** Tanzanya -6.38*** 

Kolombiya -3.82  **          Hindistan -4.97*** Kuveyt -3.48  ** Filipinler -3.23    * ABD -4.26*** 

Kıbrıs -4.41*** İran -3.58  ** Lüksemburg -5.64*** Polonya -3.63*** Uruguay -5.51*** 

CIPS-istatistiği -4.32*** 

***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde anlamlı olarak ifade edilmektedir. 

 

Tablo 3: FDI Değişkeni CADF Test Sonuçları 

Avusturya -4.14*** Danimarka -3.14    * İrlanda -6.23*** Malavi -4.27*** Portekiz -3.19    * 

Belçika -3.84  ** Ekvador -4.19*** İsrail -3.15    * Malezya -3.91  ** Singapur -4.20*** 

Bolivya -3.95  ** Mısır -5.43*** İtalya -3.72  ** Malta -4.19*** Güney Afrika -4.13*** 

Bulgaristan -4.13*** Fiji -0.28    Jamaika -3.48  ** Morityus -3.02    * İspanya -4.23*** 

Kamerun -4.19*** Finlandiya -3.95  ** Japonya -3.28    * Meksika -3.19    * Sri Lanka -2.60 

Kanada -4.12*** Fransa -4.25*** Ürdün -4.56*** Fas -4.46*** Türkiye -4.27*** 

Şili -4.20*** Yunanistan 3.50  ** Kenya -4.34*** Hollanda -3.84  ** İngiltere -4.02  ** 

Çin -3.14    * Macaristan -5.62*** Kore -4.30*** Norveç -3.19    * Tanzanya -3.05    * 

Kolombiya -3.62  ** Hindistan 3.33    * Kuveyt -3.30    * Filipinler -4.19*** ABD -4.22*** 

Kıbrıs -4.15*** İran -3.93  ** Lüksemburg -5.29*** Polonya -3.64  ** Uruguay -3.59  ** 

CIPS- istatistiği -3.61** 

***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde anlamlı olarak ifade edilmektedir. 

 

Tablo 4: GDP Değişkeni CADF Test Sonuçları 

Avusturya -1.27 Danimarka -4.84*** İrlanda -3.42  ** Malavi -6.99*** Portekiz -1.75 

Belçika -4.05  ** Ekvador -2.93 İsrail -3.71  ** Malezya -3.05    * Singapur -3.93  ** 

Bolivya -4.64*** Mısır -4.45*** İtalya -3.35  ** Malta -3.25    * Güney Afrika -4.71*** 

Bulgaristan -4.69*** Fiji -2.01 Jamaika -3.26    * Morityus -4.47*** İspanya -1.94 

Kamerun -4.06  ** Finlandiya -3.60  ** Japonya -4.03  ** Meksika -5.05*** Sri Lanka -2.18 

Kanada -4.44*** Fransa -3.45  ** Ürdün -2.48 Fas -4.85*** Türkiye -3.38  ** 

Şili -3.68  ** Yunanistan -3.76  ** Kenya -3.45  ** Hollanda -2.93 İngiltere -6.15*** 

Çin -3.18    * Macaristan -4.89*** Kore -7.60*** Norveç -3.05    * Tanzanya -4.14*** 

Kolombiya -3.89  ** Hindistan -4.42*** Kuveyt -2.97    * Filipinler -4.64*** ABD -4.23*** 

Kıbrıs -3.85  ** İran -4.50*** Lüksemburg -4.19*** Polonya -2.80 Uruguay -4.23*** 

CIPS-istatistiği -3.85** 
***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde anlamlı olarak ifade edilmektedir. 

 

CADF birim kök testi sonuçlarına göre panelin genelini ifade eden CIPS istatistikleri incelendiğinde her üç değişkenin 

de %5 anlamlılık düzeyinde durağan oldukları görülmektedir. Tüm bu değişkenler düzey değerleri ile 

kullanılabilmektedirler. Test sonuçları yatay kesitler için ayrı ayrı incelendiğinde ise GINI değişkeni için sadece Kanada, 
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FDI değişkeni için Fiji ve Sri Lanka son olarak GDP değişkeni için ise Avusturya, Ekvador, Fiji, Ürdün, Hollanda, Polonya, 

İspanya ve Sri Lanka’nın birim köke sahip olduğu görülmektedir. 

YKB’nin varlığı durumunda ülkelere gelen şoklar yayılarak diğer ekonomilere sıçrayacaktır. Ayrıca hükümetler 

politika geliştirme sürecinde diğer hükümetlerin yürürlüğe koydukları politikaları da dikkate almak durumunda 

kalacaklardır. Benzer sebeplerle, YKB ampirik analiz sürecinde de hatalı sonuçlardan kaçınmak amacıyla dikkate 

alınmalıdır.  Bu çalışmada, YKB’yi asimptotik olarak elimine etmek için Pesaran (2006) tarafından geliştirilen ve YKB’yi 

dikkate alan Common Correlated Effects (CCE) tahmincisi kullanılmıştır. CCE tahmincisi N>T ve N<T durumlarının her 

ikisinde de regresyondaki eğim katsayısının yatay kesitlere göre farklılık göstermesine izin vererek etkin sonuçlar 

sunabilmektedir. CCE tahmincisi muhtemel olarak gözlemlenemeyen ortak faktörlerden kaynaklanmakta olan yatay kesit 

bağımlılığını, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin yatay kesit ortalamalarını gözlemlenemeyen ortak faktörler için vekil 

değişken olarak atanması suretiyle dikkate alarak daha etkin analiz sonuçları vermektedir. Ayrıca, bağımsız değişkenler ile 

ortak faktörler arasında korelasyon olduğu durumda dahi CCE tahmincisi etkin olabilmektedir. CCE tahmincisinin 

kullandığı regresyon denklemi aşağıdaki heterojen panel modelinde gösterilmektedir: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖
′𝑑𝑡 + 𝛽𝑖

′𝑥𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                        (9) 

𝜀𝑖𝑡 = 𝛾𝑖
′𝑓𝑖 + 𝜀𝑖𝑡                                                             (10) 

Denklem 9’de yer alan “dt“değişkeni gözlemlenebilen sabit, trend, mevsimsel etki gibi deterministik unsurları 

göstermektedir. “ft“değişkeni ise gözlemlenemeyen faktörleri temsilen denklemde bulunmaktadır. Panelin genelinin 

yorumlanmasında kullanlan CCEP (Common Correlated Effects Pooled) istatistiği aşağıdaki denklemde gösterildiği şekilde 

elde edilmektedir: 

�̂�𝑝 = (∑ 𝜃𝑋𝑖
′�̅�𝑤𝑋𝑖

𝑁
𝑖=1 )−1 ∑ 𝜃𝑖𝑋𝑖

′�̅�𝑤
𝑁
𝑖=1 𝑦𝑖                                       (11) 

Bu araştırmada kullanılmış olan veri seti için CCE tahmincisinin etkinliği daha yüksek olsa da analiz bulgularında hem 

CCE hem de En Küçük Kareler (EKK) tahmincisi sonuçları literatürdeki diğer çalışmalarla karşılaştırılabilmesi bakımından 

bir arada sunulacaktır.  EKK ve CCE regresyon sonuçları Tablo 5’te raporlanmıştır: 

 

 

Tablo 5: Regresyon Analizi Sonuçları  

CCE Tahmincisi EKK Tahmincisi 

Değişken  Katsayı Standart Sapma Olasılık Değişken  Katsayı Standart Sapma Olasılık 

C -51,2373 21,216 0,02** C  34,8289 1,45123 0,00*** 

FDI -0,00185 0,0010 0,08* FDI -0,00004 0,00001 0,00*** 

GDP  3,58218 2,0113 0,07* GDP  0,54151 0,12228 0,00*** 

***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde anlamlı olarak ifade edilmektedir. 

Her iki tahminciden elde edilen sonuçlara göre de gelir dağılımı eşitsizliği ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

arasında negatif yönlü ilişki mevcuttur. Dış ülkelerden gerçekleştirilen bir birimlik doğrudan sermaye yatırımı Gini 

Katsayısı’nın -0,00185 birim azalmasına, bir başka deyişle daha adil bir gelir dağılımına olanak sağlamaktadır. Elde edilen 

bulgular  Chıntrakarn vd. (2012); Doğan vd. (2013); Erkal vd. (2015); Jensen ve Rosas (2007); Ucal (2014) ile uyumluluk 

göstermektedir. Diğer yandan, hem CCE hem de EKK tahmincilerine göre Gini Katsayısı ile GSYİH arasında güçlü pozitif 

ilişki mevcuttur. CCE tahmincisi sonuçlarına göre, gayri safi yurtiçi hasılada gerçekleşecek olan bir birimlik artış Gini 

katsayısında yaklaşık olarak 3,58 birimlik bir artışa sebep olacaktır.  Bir başka ifadeyle, milli gelir attırılabilse dahi daha 

adil bir bölüşüm gerçekleşememektedir. 

 

5. Sonuç  

 
Bu araştırmada doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelir dağılımı eşitsizliği üzerindeki etkileri farklı ekonomik 

yapıdaki az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş 50 ülkeye ait verilerle 1970-2008 dönemi için panel veri analizi metodu 

kullanılarak incelenmiştir. Yapılan ampirik analizde, bağımlılık kuramını destekleyebilecek hiçbir bulguya rastlanmamış 

olup, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelir dağılımı eşitliği üzerinde negatif yönde etkisi olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu bağlamda, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının teknoloji transferi, bilgi transferi, sermaye kıtlığının 

önüne geçilmesi gibi pek çok avantajıyla daha adil bir bölüşüme olanak sağlayabileceği öne sürülebilir. Doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları ile gelir dağılımı eşitsizliği arasındaki ilişkinin pozitif yönde olmaması dahi yabancı yatırımların 

ekonomiye çekilmesi için yeni politikalar geliştirilmesine teşvik edici nitelik taşımaktadır. Hükümetler özellikle emek 

yoğun sektörlerde doğrudan yabancı sermaye yatırımları için uygun zemin oluşturabilirlerse, artan istihdam vasıtasıyla daha 

adil bir gelir dağılımı gerçekleşebilecek ve daha yüksek bir sermaye stoku ile ekonomik büyüme oranları yükselebilecektir. 

Ancak ampirik analiz sonuçlarına göre GSYİH ile gelir dağılımı eşitsizliği arasında gözlemlenen pozitif yönlü ilişki, artan 

milli gelirin halka eşit bir şekilde dağıtılamadığını işaret etmektedir.  Son 20 yılda yükselen küreselleşme ve teknolojik 

değişimle beraber gelir dağılımı eşitsizliği de artma eğilimindedir. İlerleyen dönemlerde gelirin daha adil bölüşülebilmesi 
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için hükümetler doğrudan yabancı sermaye yatırımlarındaki düzenlemelerden ziyade gelir dağılımını düzeltici istihdam, 

eğitim, insan hakları ve özelliklede vergilendirme politikaları düzenlemeli ve yürürlüğe koymalıdır. 
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Öz: Bu çalışma enerji tüketimi, finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisini, 1970-2013 yılları arasında Hindistan örnekleminde incelemeyi 

amaçlamıştır. Ampirik analiz bölümünde Granger nedensellik, Johansen eşbütünleşme ve uzun  dönem analizleri kullanılmıştır. Yapılan nedensellik 

analizi sonucunda ekonomik büyümeden enerji tüketimine doğru bir nedensellik ilişkisi mevcutken enerji tüketiminden ekonomik büyümeye bir 
nedensellik ilişkisi yoktur. Ayrıca ekonomik büyümeden finansal gelişmeye doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Eşbütünleşme analizi sonucuna 

göre seriler arasında bir eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Yapılan uzun dönem analizi sonucunda seriler arasında uzun dönemde enerji 

tüketimindeki  %1 oranında bir artış ekonomik büyümeyi  %0.98 oranında arttırdığı görülmüştür. Ayrıca uzun dönemde finansal gelişmedeki %1 
oranındaki artış ekonomik büyümeyi % 0.18 artırdığı tespit edilmiştir. 

 

 

Anahtar Sözcükler: Enerji, Finansal Gelişme, Ekonomik Büyüme, Granger Nedensellik, Johansen Eşbütünleşme. 

 

Abstract: This study aims to investigate the relationships among energy consumption, financial development and economic growth with the sample of 

India between 1970-2013. Granger causality test, Johansen cointegration test and long term analysis are used for empirical analysis. According to the 

results of the causality test, there is a causality from economic growth to energy consumption, while there is no causality from energy consumption to 
economic growth. Also a causality has been found from economic growth to financial development. According to the cointegration test there is 

cointegration between the series. As a result of the long and short term analysis, it has been seen that 1% increase of energy consumption increases the 

economic growth 0.98% for long term.Also it has been identified that 1% increase of  financial development increases the economic growth  0.18% for 
long term. 

 

Keywords: Energy, Financial Development, Economic Growth, Granger Causality, Johansen Cointegration. 

 

1. Giriş 

Enerji, ekonomik gelişmenin temel yapı taşlarındandır (Ghosh 2002,125). Ekonomik büyüme ile enerji tüketimi 

arasındaki ilişki 40 yıldan beri ekonomi ve politika analizcilerinin öncelikli odak noktası haline gelmiştir (Yang 2000; 

Ghosh  2002). Küreselleşme ile birlikte değişen ve gelişen koşullarla birlikte enerji tüketiminin ekonomik yansımaları 

bütün ülkelerin dikkatini çekmeye başlamıştır (Mucuk ve Uysal 2009,107). Günümüz koşullarında vazgeçilmez bir yere 

sahip olan enerji tüketimi, gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir. Ülkelerin daha fazla mal ve hizmet üretebilmeleri 

ve yaşam standartlarını yükseltebilmesi enerji kullanımı ile gerçekleşmektedir. Kalkınmanın temelinde, maliyetlerin 

belirlenmesinde ve büyümenin gerçekleşmesinde her zaman enerji ihtiyacının olması enerjiyi önemli konuma 

getirmektedir (Bulut vd. 2014, 2). Bu bakımdan enerji ekonomik büyümenin, sanayileşmenin ve şehirleşmenin anahtar 

kaynağı konumuna gelmiştir (Paul ve Bhattacharya  2004, 977).  

Enerji ve büyüme ilişkisi üzerine literatürde iki farklı görüş bulunmaktadır. Enerji yanlısı yaklaşıma göre enerjinin 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisi açıktır ve enerji işgücü ve sermaye gibi asıl girdi faktörüdür. Başka bir deyişle, enerji 

ekonomik büyümede etkili ana faktörlerdendir. Fakat Neoklasik yaklaşıma göre, büyüme üzerinde enerji tüketiminin 

etkisinin az olduğu yönündedir. Çünkü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içinde enerji maliyetlerinin çok düşük miktarda 

yer tutmasından dolayı enerjinin ekonomik büyüme üzerindeki etki düzeyinin düşük olacağı savunulmaktadır (Aytaç 

2010, 483; Bulut vd. 2014, 4). Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ekonomi literatüründe Kraft ve 

Kraft’ın (1978) çalışmalarından yana en çok incelenen konu olmuştur. Bu konu üzerinde enerji iktisatçılarının ilgisi, 

özellikle 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto (1997) protokolü kabul edildikten sonra küresel ısınma ile ilgili endişelerinin 

artmasıyla yeni bir ivme kazanmıştır (Omay vd.  2012, 2) 

Bu çalışma Hindistan örnekleminde enerji tüketimi, finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 

Granger Nedensellik ve Johansen Eşbütünleşme testi ile incelemektedir. Çalışmanın örneklemini teşkil eden Hindistan 

son yıllarda elde ettiği ekonomik büyüme performansıyla, bütün dünyanın ilgisini çekmektedir. Son zamanlarda büyük 

miktarda Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) çekip bunu içselleştirerek, fason üretimi azaltmasıyla, ürün geliştirici 

konumuna yükselen Hindistan’ın bu alanda elde ettiği deneyimlerinden, gelişmekte olan ülkelerin çıkaracağı önemli 

politikalar yer almaktadır (Göçer ve Peker 2014, 109). Bu bağlamda Hindistan hızlı ekonomik gelişme gösteren  

gelişmekte olan ülkelerin başında gelmesi  bakımından çalışmanın örnekleminde kullanılmıştır  (Ahmad vd. 2016, 131-

132). Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki dinamik ilişkiyi daha iyi anlamak için modele üretim fonksiyonun 

önemli bir faktörü olan finansal gelişme de dâhil edilmiştir. Finansal gelişme, DYY akışının artışı, gelişmiş borsa ve 
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bankacılık faaliyetleri ve olumlu reformları kapsamaktadır (Shahbaz vd. 2013b, 10). Finansal altyapı ekonomik büyümeyi 

artırabilme ve enerji talebini etkileyebilme gücüne sahiptir. Özellikle çalışmaların çoğu enerji ve finansal gelişmenin bir 

ekonomide büyüme sürecini artırdığını göstermektedir (Sadorsky, 2010; 2011; 2012; Shahbaz ve Lean 2012). Yani 

finansal gelişme ekonomik büyüme yoluyla dolaylı olarak enerji tüketimini etkilemektedir. Bu etki ekonomik büyümenin 

etki yönüne göre negatif ya da pozitif olabilmektedir. Örneğin finans sektöründe sağlanan büyüme üretim faaliyetlerinde 

genişleme ile yatırım projeleri için fon kullanımını arttırması sanayi genişlemesi/büyümesi ile sonuçlanır. Bu bakımdan 

ekonomik büyüme sırasıyla daha fazla altyapı ve enerji talebini arttırmaktadır ve böylelikle bu durumdan enerji tüketimi 

olumlu etkilenmektedir (Komal ve Abbas 2015, 212). Bu bağlamda çalışma enerji tüketimi, finansal gelişme ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi bir bütün olarak ele alması yönüyle diğer çalışmalardan ayrılmakta ve bu bakımdan literatüre 

bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve finansal gelişme arasındaki ilişkinin varlığı 

ekonomik büyüme, kalkınma ve üretimi doğrudan etkilediği için politika yapıcılar için önem arz etmektedir (Salman ve 

Atya 2014, 137).  

2. Literatür 

Son zamanlarda enerji ekonomisi akademisyenlerin dikkatini çekmeye başlamıştır. Çoğu çalışmada enerji tüketimi ile 

ekonomik büyüme ilişkisi incelenmiştir. Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki hem ampirik hem de teorik 

ve politik bakımdan önem taşımaktadır (Odhiambo 2009, 618). Ekonomik büyüme tekerleğinin devam etmesi için enerji 

önemlidir. Ayrıca kişi başına düşen geliri yüksek olan ülkelerin enerji taleplerinin daha fazla olması göze çarpan bir 

ilişkidir. Bununla ilgili olarak, ilk çalışma Kraft ve Kraft (1978) tarafından 1947-1974 dönemi için ABD örnekleminde 

yapılan çalışmada enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek taraflı nedenselliğin olduğu sonucu bu sezgiyi 

doğrulamaktadır (Shahbaz vd. 2013a, 2). Çalışmaların çoğu, enerji ile ekonomik büyüme arasındaki nedenselliğin yönünü 

ve uzun dönem ilişkiyi keşfetmeyi amaçlamaktadır. Ancak enerji ile ekonomik büyüme arasındaki dinamik ilişkiyi daha 

iyi anlamak için modele farklı değişkeler örneğin nüfus, uluslararası ticaret ve sermaye, kentleşme ve finansal gelişme 

gibi., dahil edilebilir (Shahbaz vd. 2013a, 2). Literatürdeki enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ile ilgili çalışmalara tek 

ve çok ülkeli çalışmalar olarak yer verilmiştir. Genel itibariyle teorik ve ampirik çalışmalarda enerji tüketimi ile ekonomik 

büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu yönündedir. Ancak örneklemin tekli ve çoklu olmasına  göre sonuçlar 

farklılık gösterebilmektedir. Yapılan çalışmada verilen literatür yayımlandığı yıl sırasına göre tabloya eklenmiştir. 

 

Tablo 1: Tek Bir Ülkeyi İnceleyen Çalışmalarda Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi 

Yazar 

 

Ülkeler 

 

Veri Seti 

Periyodu 

 

Metod 

 

Sonuç 

Cheng (1999) Hindistan 1952-1995 Johansen 

Eşbütünleşme, 

Granger 

Nedenselliğin 

Hsiao 

Versiyonu ve 

Hata Düzeltme 

Modeli (ECM) 

Enerji tüketimi, ekonomik büyüme, sermaye 

ve işgücü değişkenlerinin kullanıldığı 

çalışmada değişiklerin eşbütünleşik olduğu 

bulunmuştur. Uzun ve kısa dönemde 

nedensellik ekonomik büyümeden enerji 

tüketimine doğrudur ve kısa dönem de ise 

sermayeden ekonomik büyümeye doğru 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Yang (2000) Tayvan 1954-1997 Granger 

Nedensellik 

Ekonomik büyüme ile enerji tüketimi 

arasında çift taraflı nedenselliğin olduğu 

sonucunu elde etmiştir. 

 

Ghosh (2002) Hindistan 1950-1997 Granger 

Nedensellik 

Nedensellik ekonomik büyümeden enerji 

tüketimine doğru bulunmuştur. 

 

Paul ve Bhattacharya 

(2004) 

Hindistan 1950-1996 Engle-Granger 

Eşbütünleşme 

ve Granger 

Nedensellik 

Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme 

arasındaki nedensellik çift taraflı 

bulunmuştur. 

Lise ve Montfort 

(2005) 

Türkiye 1970-2003 Engle-Granger 

Eşbütünleşme 

ve Granger 

Nedensellik 

Sonuçlara göre, enerji tüketimi ile ekonomik 

büyüme arasında eşbütünleşme ilişkisi 

bulunmuştur. Ayrıca nedenselliğin 

ekonomik büyümeden enerji tüketimine 

doğru olduğu bulunmuştur. 
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Mucuk ve Uysal  

(2009) 

Türkiye 1960-2006 Johansen 

Eşbütünleşme 

testi, Granger 

Nedensellik, 

Etki-Tepki 

Fonksiyonu ve 

Varyans 

Ayrıştırması 

Bulgulara göre, değişkenler eşbütünleşiktir 

ve nedensellik enerji tüketimden ekonomik 

büyümeye doğrudur. 

 

Odhiambo (2009) Tanzanya 1971-2006 ARDL  Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme 

arasında uzun dönem ilişkisi vardır. 

Nedensellik ise enerji tüketiminden 

ekonomik büyümeye doğrudur. 

Tsani (2010) Yunanistan 1960-2006 Granger 

Nedensellik ve 

VAR Analizi 

Bulunan nedensellik ilişkisi enerji 

tüketiminden ekonomik büyümeye 

doğrudur. 

Saatçi ve Dumrul 

(2013) 

Türkiye 1960-2008 (DOLS) 

Dinamik En 

Küçük Kareler 

Yöntemi ve 

(FMOLS)  

Düzeltilmiş En 

Küçük Kareler 

Yöntemi  

Her iki yöntemde de elde edilen sonuçlara 

göre, elektrik tüketiminin büyüme üzerinde 

etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uzun 

dönemde elektrik tüketimindeki %1’lik artış 

ekonomik büyümeyi  %0.33 - %0.37 

oranında arttırmıştır. 

 

Pempetzoglou (2014) Türkiye 1945-2006 Doğrusal ilişki 

için Granger 

Nedensellik, 

doğrusal 

olmayan ilişki 

için ise Diks ve 

Panchenko 

Nedensellik  

Ekonomik büyümeden enerji tüketimine 

doğru tek yönlü doğrusal olmayan nedensel 

bir ilişki saptanmıştır. 

 

Topallı ve Alagöz 

(2014) 

Türkiye 1970-2009 Johansen 

Eşbütünleşme 

ve Todo-

Yamamota 

Nedensellik 

Bulgulara göre, değişkenlerin uzun 

dönemde eşbütünleşik olduğu ayrıca 

nedensellik hem uzun hem de kısa dönemde 

ekonomik büyümeden elektrik tüketimine 

doğrudur. 

Dritsaki ve Dritsaki 

(2014) 

Yunanistan 1960-2009 ARDL Kısa ve uzun dönemde enerji tüketiminden 

karbondioksit emisyonlarına, ekonomik 

büyümeden enerji  tüketimine tek yönlü 

nedensellik olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Le, Gasbarro ve 

Gullen (2014) 

ABD 1966-2011 Vektör Hata 

Düzeltme 

Modeli (VECM) 

Elde edilen sonuçlara göre finansal 

gelişmenin etkilediğine dair kanıtlar varken 

ekonomik büyümenin finansal gelişmeyi 

etkilemediği sonucuna varmışlardır. Kısa 

dönemde ise ekonomik büyüme ve finansal 

gelişme arasında çift yönlü nedensellik 

bulunmuştur. 

Gövdere ve Can 

(2015) 

Türkiye 1970-2014 Engle-Granger 

Eşbütünleşme 

Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme 

arasında uzun dönemli ilişkinin olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Gövdere ve Can 

(2015) 

Türkiye 1970-2011 ARDL Elde edilen sonuçlara göre uzun dönemde 

enerji tüketimi, dışa açıklık, ihracat ve 

ithalat büyümeyi etkilemektedir. Ancak, 

sabit sermaye yatırımları ve finansal 

genişlemenin büyümeye etkisinin istatistikî 

olarak anlamsız olduğu gözlenmiştir. Ayrıca 

hata düzeltme modeline göre katsayılar 

negatif ve istatiksel olarak anlamlıdır. 

  

Komal ve Abbas 

(2015) 

Pakistan 1972-2012 Genelleştirilmiş 

Momentler 

Methodu 

(GMM) 

Elde edilen bulgulara göre enerji tüketimi 

üzerinde ekonomik büyümenin pozitif bir 

etkisinin oldugu saptanmıştır. Ayrıca 

finansal gelişme ekonomik büyüme yoluyla 
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Kaynak(lar): Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Tablo 2: Birden Çok Ülkeyi İnceleyen Çalışmalarda Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi 

Kaynak(lar): Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

 

enerji tüketimini pozitif yönde 

etkilemektedir. 

Yazar 

 

Ülkeler 

 

Veri Seti 

Periyodu 

 

Metod 

 

Sonuç 

Asafu ve Adjaye 

(2000) 

Endonezya 

Hindistan 

Tayland 

Filipinler 

1973-1995 Granger 

Nedensellik 

ve Hata 

Düzeltme 

Modelinin 

(ECM) 

Kısa dönemde Tayland ve Filipinler 

ekonomisinde enerji tüketimi ile ekonomik 

büyüme arasında çift yönlü ilişki varken ve 

Endonezya ve Hindistan'da ise enerji 

tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek 

taraflı bir ilişki elde edilmiştir. 

 

Yemane (2004) 17 Afrika 

Ülkesi 

1971-2001 ARDL ve 

Toda-

Yamamoto 

Nedensellik  

Bulgulara göre 9 ülkenin değişkenleri arasında 

uzun dönemli bir ilişki vardır ve nedensellik 6 

ülkede kişi başı GSYH'den kişi başı elektrik 

tüketimine doğru ve 3 ülkede ise elektrik 

tüketiminden GSYH'a doğrudur. 

Apergis ve Payne 

(2009) 

6 Merkez 

Amerika 

ülkesi 

1980-2004 Panel 

Eşbütünleşme 

ve VECM   

Değişkenler eşbütünleşiktir, nedensellik uzun 

ve kısa dönemde enerji tüketiminde ekonomik 

büyümeye doğrudur. 

Öztürk vd. (2010) 51 Ülke 

Ekonomisi 

Düşük gelir 

grubu, Alt-

Orta gelir 

grubu ve Orta-

Üst gelir 

grubu 

 

1971-2005 Panel 

Eşbütünleşme 

Panel 

Nedensellik 

Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında 

eşbütünleşme ilişkisi vardır. Ayrıca düşük 

gelir grubu ülkelerde ekonomik büyümeden 

enerji tüketimine doğru nedenselliğin olduğu, 

alt-orta gelir grubu ve orta- üst gelir grubu 

ülkelerde ise çift yönlü nedenselliğin olduğu 

saptanmıştır. 

Omay vd. (2012) G7 Ülkeleri 1977-2007 Panel 

Eşbütünleşme 

ve Panele 

dayalı VECM 

Doğrusal olmayan Eşbütünleşme testi 

değişkenlerin Eşbütünleşik olduğu sonucunu 

vermiştir. Enerji tüketiminden ekonomik 

büyümeye doğru tek taraflı nedensellik 

bulunmuştur. 

 

Fowowe (2012) 14 Sahra-Altı 

Afrika Ülkesi 

1971-2004 Panel 

Eşbütünleşme 

Panel 

Nedensellik 

Uzun dönemde değişkenler arasında 

Eşbütünleşme ilişkisi bulunamamıştır. Ancak 

tüm örneklem ülkeler için, enerji tüketiminden 

ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik 

bulunmuştur. 

Esseghir ve Khouni 

(2014) 

38 Akdeniz 

Birliği Üyesi 

Ülke 

1980-2010 Panel 

Eşbütünleşme 

Panel ECM 

Uzun dönemde değişkenler eşbütünleşiktir. 

Nedensellik enerji tüketiminden ekonomik 

büyümeye doğru çift yönlüdür.  

Uçan vd.(2014) 15 Avrupa 

Birliği Ülke 

1990-2011 Panel 

Eşbütünleşme 

Panel 

Nedensellik 

Bulgulara göre; uzun dönemde GSYİH ile 

yenilelebilir ve yenilenemeyen enerji tüketimi, 

sera gazı emisyonları, araştırma ve kalkınma 

arasında ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Ayrıca nedensellik yenilemeyen enerji 

tüketiminden ekonomik büyümeye doğrudur. 

Salman ve Atya 

(2014) 

Kuzey Afrika 

Ülkeleri 

1980-2010 Granger 

Nedensellik,H

ata Düzeltme 

Modeli 

(ECM) 

Cezayir ve Tunus’da finansal gelişme ve enerji 

tüketiminin büyümeye güçlü pozitif katkı 

sağladığını, Mısır’da ise güçlü negatif bir etki 

olduğunu tespit etmişlerdir. 

 

Siddique ve Majeed 

(2015) 

5 Güney Asya 

Ülkesi 

1980-2010 Panel 

Eşbütünleşme 

Finansal gelişme, enerji ve ticaretin büyümeyi 

pozitif etkilediği sonucuna varılmıştır. Uzun 

dönemde büyüme ile enerji tüketimi arasında 

çift taraflı ilişki varken ticaret ve finansal 

gelişmeden büyümeye doğru  tek yönlü 

nedensellik bulmuşlardır. 



Dogan, B., Deger, O. / Journal of Yasar University, 2016, 11/44, 326-338 

 

330 
 

3. Ampirik Analiz 

3.1. Veri Seti 

Hindistan’ın enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve finansal gelişmesi arasındaki nedensellik, eşbütünleşme, uzun ve kısa 

dönem ilişkisini incelemek için 1970-2013 yıllarına ait yıllık büyüme rakamları, toplam enerji tüketimi (petrol+doğal 

gaz+kömür+ nükleer enerji+ hidroelektrik (su) enerji) ve finansal gelişmeyi gösteren özel sektöre sağlanan kredi serileri 

kullanılmıştır. Toplam enerji tüketimi verisi, BP (British Petroleum) dünya enerji istatistikleri veri tabanından, büyüme 

ve finansal gelişme verisi, Dünya Bankası Veri Tabanından temin edilmiştir.  

 

 

Tablo 3: Veriler 

 

3.2. Yöntem 

Bu çalışmada önce serilerin durağanlığı; Augmented Dickey Fuller (ADF) ve PP birim kök analizi yöntemiyle 

incelenmiştir. Bu yöntemlerden ADF; genel kullanıma sahip olduğu için kullanılmış, PP birim kök analizi ise trend içeren 

serilerde sıkça kullanıldığından dolayı tercih edilmiştir. Seriler arasında nedensellik ilişkisinin varlığı, Granger 

nedensellik testiyle incelenmiştir. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı ise Johansen Eşbütünleşme yöntemiyle 

test edilmiştir. Yapılan eşbütünleşme analizi sonucunda uzun ve kısa dönem analizleri VEC Modeli ile incelenmiştir. 

Birim kök analizine geçmeden önce serilerin elde edilişleri, kullanılan birimleri ve çalışmada kullanım biçimleri tablo 3' 

te verilmiştir. 

3.3. Birim Kök Testi 

3.3.1. ADF Birim Kök 

Zaman serileri analizlerinde seriler durağan olmadıklarında sahte regresyon problemi oluşmaktadır (Karaçor ve Gerçeker 

2012, 289-312). Analiz sonucunda oluşturulan serilerin trendleri t, F ve Ki Kare değerlerinin tahmin etmede yetersiz 

kaldığından dolayı serilerin durağan hale getirilmesi gerekmektedir ve bu şekilde serilerin tahmininde yardımcı 

olmaktadır (Uzgören vd. 2007, 250). Yapılan ADF testi sonucunda elde edilen ADF test istatistik değerinin mutlak değer 

içindeki sonucu test sonucunda elde edilen kritik değerden daha büyük olması durumunda serinin durağan olduğu 

sonucuna ulaşılır. Bunun yanında eğer test istatistiği değeri kritik değerden küçük olursa serinin durağan olmadığı sonucu 

görülmektedir (Barışık ve Demircioğlu 2006, 74). Dickey-Fuller (1981) otokolerasyon bulunan hata terimlerinin saf 

rastsal olduğu varsayımıyla DF dağılımının geçersiz olması nedeniyle hata terimlerinin eşitliğin sağ tarafında 

bulunacağını ön görmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda genişletilmiş Dickey-Fuller (Augmented Dickey Fuller: ADF) 

test istatistiği geliştirilmiştir. ADF testi şu modellerle gerçekleştirilmektedir: 

 

Yalın Model:                     ∆𝒀𝒕 = 𝜸𝒀𝒕−𝟏 + ∑ ∆𝒀𝒕−𝒊
𝒎
𝒊−𝟏 + 𝒖𝒕                        (𝟑. 𝟏) 

Sabitli Model:                    ∆𝒀𝒕 =∝𝟎+ 𝜸𝒀𝒕−𝟏 + ∑ ∆𝒀𝒕−𝒊
𝒎
𝒊−𝟏 + 𝒖𝒕               (𝟑. 𝟐) 

Sabitli ve Trendli Model    ∆𝒀𝒕 =∝𝟎+∝𝟏 𝒕 +  𝜸𝒀𝒕−𝟏 + ∑ ∆𝒀𝒕−𝒊
𝒎
𝒊−𝟏 + 𝒖𝒕  (𝟑. 𝟑) 

Değişken 
Elde 

Edilmesi 
Kısaltması Birimi 

Kullanım Biçimi 

Hindistan’ın Büyüme 

Rakamları 

GDP Per 

Capita 

(Constant 

2005 US$) 

GDP Milyon Dolar Logaritmik 

Hindistan’ın Enerji 

Tüketimi 

Petrol+ Doğal 

Gaz+ Kömür+ 

Nükleer 

Enerji+ Hydro 

Enerji  

Energy Mtoe Logaritmik 

Hindistan’ın Finansal 

Gelişmesi 

Özel Sektöre 

Sağlanan 

Yurtiçi 

Krediler 

FD  GDP% Logaritmik 
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Yapılan testlere göre ortaya çıkan istatistikler MacKinnon (1996) kritik değerleriyle karşılaştırılır ve serinin sıfır 

hipotezi (H0:γ=0), alternatif hipoteze karşı (H1:γ≠0) test edilir. Burada sıfır hipotezi serinin durağan olmadığını 

gösterirken alternatif hipotez serinin durağan olduğunu ifade etmektedir. Modelde ifade edilen, m; gecikme uzunluğunu, 

Δ; serilerin farkının alındığını göstermektedir. Yapılan testte gecikme kriteri olarak Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) 

kullanılmıştır. Elde edilen test sonuçları Tablo 4’de gösterilmiştir. 

 

 
Tablo 4: ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişken 
ADF Test 

İstatistiği 

Kritik Değerler 

%1 %5 %10 

Ln GDP -1.416 [0] -4.186 -3.518 -3.189 

Ln Energy -2.500 [0] -4.186 -3.518 -3.189 

Ln FD -1.527 [0] -4.186 -3.518 -3.189 

Δ Ln GDP -5.396 [0]* -3.596 -2.933 -2.604 

Δ Ln Energy -7.289 [0]* -3.596 -2.933 -2.604 

Δ Ln FD -3.427 [1]** -3.600 -2.935 -2.605 

Not: Analizin düzey değerlerinde sabit terim ve trendli, birinci farkda ise, sabit terimli modeller kullanılmıştır. Serilerin düzey 

değerlerinde sabit ve trend, birinci farkında ise sabitli model tercih edilmesinin nedeni; serilerin birim kök analizinin 

yapılmasından önce grafiklerinin kontrol edilmiş olup trend içerdiği için sabit ve trendli, birinci farkı alındıktan sonra serilerin 

grafikleri trend içerdemiği için birinci farkta sabit terimli modeler kullanılmasına karar verilmiştir. [ ] içindeki değerler; 

Schwarz bilgi ölçütüne (Schwarz Information Criterion: SC) göre belirlenmiş optimal gecikme uzunluğunu göstermektedir; * 

%1 anlamlılık düzeyinde durağanlığı ifade etmektedir.**%5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
 

  

Tablo 4’deki sonuçlara bakıldığında ekonomik büyüme, toplam enerji tüketimi ve finansal gelişme serilerinin düzey 

değerinde I(0) durağan olmadığını birinci farkta I(1) durağan olduğu görülmektedir. 

 

3.3.2. Philips-Perron Birim Kök 

Trend içeren serilerin test edilmesinde kullanılan Phillips-Perron birim kök testi ADF testine göre daha güçlü olduğu 

kabul edilmektedir (Perron,1990). PP birim kök testinde MA (Moving Average: Hareketli Ortalama) teste dahil edilmesi 

durağanlık testine trend eklenmesi testi daha güçlü hale getirmiştir (Perron,1990).  ADF testine göre hata terimlerinin 

bağımsız ve varyanslarının sabit olduğu varsayılmaktadır (Tarı,2014:400). Phillips-Perron (1988) ADF testine göre 

belirlenen bu hata terimlerinin varsayımlarını geliştirmiş ve parametrik olmayan birim kök testi oluşturulmuştur. PP, 

Dickey-Fuller testindeki denklemlerde bulunan parametreye ait olan τ istatistiğinde parametrik bulunmayan düzeltmeler 

yaparak içsel bağıntı sorunu çözüme ulaştırmıştır ve PP, Newey- West hata düzeltme modelini kullanarak otokolerasyon 

sorununu ortadan kaldırmıştır (Göçer ve Özdemir 2012, 202).  Yapılacak birim kök testinde kullanılacak denklem 

aşağıdaki gibidir: 

∆𝒀𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜽𝒀𝒕−𝟏 + 𝜷𝟏(𝒕 −
𝑻

𝟐
) + 𝒖𝒕                                       (𝟑. 𝟒) 

Burada T; serinin gözlem sayısıdır. 

Hipotezlerin değerlendirilmesi ADF testi ile aynıdır. Yani;  

𝐻0:  𝜃 = 0 ise seri durağan olmamaktadır 

𝐻1: 𝜃 < 0 ise seri durağandır. 

Hipotezleri test etmek için yine MacKinnon (1996) kritik değerleri kullanılabilmektedir. Yapılan PP testi sonuçları 

tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5’deki sonuçlara bakıldığında ekonomik büyüme, toplam enerji tüketimi ve finansal gelişme serilerinin düzey 

değerinde I(0) durağan olmadığını birinci farkta I(1) durağan olduğu görülmektedir. 
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Tablo 5: PP Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişken 
PP Test 

İstatistiği 

Kritik Değerler 

%1 %5 %10 

Ln GDP -1.399[3] -4.186 -3.518 -3.189 

Ln Energy -2.689[3] -4.186 -3.518 -3.189 

Ln FD -1.839[4] -4.186 -3.518 -3.189 

Δ Ln GDP -5.396[4]* -3.596 -2.933 -2.604 

Δ Ln Energy -7.267[2]* -3.596 -2.933 -2.604 

Δ Ln FD -6.014[4]* 3.596 -2.933 -2.604 

Not: Düzey değerlerinde sabit terim ve trendli, birinci farkta ise, sabit terimli modeller kullanılmıştır. Serilerin düzey değerlerinde sabit 

ve trend, birinci farkında ise sabitli model tercih edilmesinin nedeni; serilerin birim kök analizinin yapılmasından önce 

grafiklerinin kontrol edilmiş olup trend içerdiği için sabit ve trendli, birinci farkı alındıktan sonra serilerin grafikleri trend 

içerdemiği için birinci farkta sabit terimli modeler kullanılmasına karar verilmiştir. Köşeli parantez içindeki değerler, Newey-West 

ölçütü kullanılarak tespit edilmiş band genişliğini gösterir. *; %1 anlamlılık düzeyinde durağanlığı ifade etmektedir. 

3.4. Granger Nedensellik Testi 

İktisadi değişkenler arasındaki ilişkinin yönü iktisat teorisi tarafından belirlenemediği durumlarda, değişkenler arasındaki 

etkileşimin varlığı ve yönü, Granger (1969) testi ile belirlenebilmektedir. Bu testte değişkenler bağımlı-bağımsız olarak 

ayrılmamaktadır. Granger nedensellik testinde değişkenler arasındaki etkileşim eşanlı olarak analiz edilebilmektedir.  

Granger nedensellik testi, şu modeller yardımıyla gerçekleştirilmektedir: 

 𝐗𝐭 = ∑ 𝛂𝐢𝐗𝐭−𝐢 + ∑ 𝛃𝐢𝐘𝐭−𝐢 +

𝐦

𝐢=𝟏

𝐮𝐭                                                                  (𝟑. 𝟒)

𝐦

𝐢=𝟏

 

 𝐘𝐭 = ∑ 𝛉𝐢𝐘𝐭−𝐢 + ∑ 𝛄𝐢𝐗𝐭−𝐢 +

𝐦

𝐢=𝟏

𝐮𝐭                                                                   (𝟑. 𝟓)

𝐦

𝐢=𝟏

 

Burada denklem 3.4’de X’in tahminine Y’nin gecikmeli (geçmiş) değerlerinin eklenmesi, X’in öngörü performansını 

artırıyorsa, Y, X’in bir nedenidir denir. Bunun anlamı; Y, X’i etkilemektedir demektir. Yoksa X’in kesin bir nedeni Y’dir 

demek değildir.  

Ho:𝛃𝐢 = 𝟎 yani Y değişkeninden X değişkenine doğru bir nedensellik ilişkisi yoktur. 

𝐇𝟏: X değişkeninden Y değişkenine doğru bir nedensellik ilişkisi vardır. 

Test, denklem 1’deki 𝛃𝐢 ’lerin grup halinde sıfıra eşit olup olmadığı incelenmektedir. 𝛃𝐢  katsayıları, belirli bir 

anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklı bulunursa, Y’nin, X’in bir nedeni olduğu sonucuna varılmaktadır. Yani Y’den X’e 

doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin var olduğuna karar verilir. 

Benzer şekilde denklem 3.5’de yer alan 𝛄𝐢’ler belirli bir anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklı bulunursa,  X, Y’nin bir 

nedenidir (nedenselidir, Granger nedenselidir) denir. Bu durumda X, Y’yi anlamlı düzeyde etkilemektedir. X’ten Y’ye 

bir nedensellik ilişkisinin var olduğuna karar verilir. Bu durumda etkinin artırma yönünde mi yoksa azaltma yönünde mi 

olduğu belirlenememektedir. Sadece etki var mı yok mu belirlenmektedir.  

Her ikisi de (𝛃𝐢, 𝛄𝐢)sıfırdan farklı ise ikisi de birbirini etkilemektedir. Bu durumda değişkenler arasında iki yönlü 

nedensellik ilişkisinin var olduğuna karar verilmektedir. İki parametrede sıfıra eşit olduğunda değişkenler arasında bir 

nedensellik ilişkisinin olmadığına karar verilmektedir. 

 Nedensellik analizi için bu çalışmada kullanılacak modeller aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

  𝐆𝐃𝐏𝐭 = 𝛄𝟎 + ∑ 𝛄𝐢𝐆𝐃𝐏𝐭−𝐢

𝐦

𝐢=𝟏

+ ∑ 𝛉𝐢𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐘𝐭−𝐢

𝐦

𝐢=𝟏

+ 𝛝𝐭                               (𝟑. 𝟔) 
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𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐘𝐭 = 𝛗𝟎 + ∑ 𝛗𝐢

𝐦

𝐢=𝟏

𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐘𝐭−𝐢 + ∑ 𝛅𝐢𝐆𝐃𝐏𝐭−𝐢

𝐦

𝐢=𝟏

+ 𝛆𝐢                      (𝟑. 𝟕) 

𝐆𝐃𝐏𝐭 = 𝛔𝟎 + ∑ 𝛔𝐢𝐆𝐃𝐏𝐭−𝐢

𝐦

𝐢=𝟏

+ ∑ 𝛝𝐢𝐅𝐃𝐭−𝐢

𝐦

𝐢=𝟏

+ 𝛝𝐭                                           (𝟑. 𝟖) 

𝐅𝐃𝐭 = 𝛂𝟎 + ∑ 𝛂𝐢𝐅𝐃𝐭−𝐢

𝐦

𝐢=𝟏

+ ∑ 𝛝𝐢𝐆𝐃𝐏𝐭−𝐢

𝐦

𝐢=𝟏

+ 𝛝𝐭                                             (𝟑. 𝟗) 

𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐘𝐭 = 𝛒𝟎 + ∑ 𝛒𝐢𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐘𝐭−𝐢

𝐦

𝐢=𝟏

+ ∑ 𝛕𝐢𝐅𝐃𝐭−𝐢

𝐦

𝐢=𝟏

+ 𝛝𝐭                         (𝟑. 𝟏𝟎)  

𝐅𝐃𝐭 = 𝛅𝟎 + ∑ 𝛅𝐢𝐅𝐃𝐭−𝐢

𝐦

𝐢=𝟏

+ ∑ 𝛕𝐢𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐘𝐭−𝐢

𝐦

𝐢=𝟏

+ 𝛝𝐭                                    (𝟑. 𝟏𝟏)  

       Tarı’ya göre nedensellik kavramı ve analizinin aşamaları şu şekilde açıklanabilir (Tarı, 2014: 437-439). 

Burada, test edilen hipotez, ∑ 𝛃𝐢
𝐦
𝐢=𝟏 =0 olup 𝐆𝐃𝐏𝐭−𝟏 … … 𝐆𝐃𝐏𝐭−𝐦  gecikmeli değişkenlerin ilişkide yeri olmadığı 

GDP’den ENERGY’e doğru bir nedensellik ilişkisinin olmadığı anlamına gelir. Alternatif hipotez ise ∑ 𝐛𝐢
𝐦
𝐢=𝟏 ≠0 olup 

ENERGY’den GDP’ye nedensellik olduğunu gösterir.  

Kısıtlamalı ilişkilerde hata terimlerinin toplamının bulunması;  

∑ 𝛃𝐢
𝐦
𝐢=𝟏 𝐆𝐃𝐏𝐭−𝐢 terimi dışarıda bırakılarak geride kalan:  

𝐆𝐃𝐏𝐭 = 𝐚𝟎 + ∑ 𝐚𝐢𝐆𝐃𝐏𝐭−𝐢

𝐦

𝐢=𝟏

+ 𝐮𝐭                                                                   (𝟑. 𝟏𝟐) 

ilişkisi tahmin edilir ve hata terimleri katsayıları toplamı ∑ 𝐞𝐭
𝟐𝐧

𝐭=𝟏  olarak bulunur. 

Kısıtlamasız ilişkilerde hata terimlerinin katsayılarının toplamı; 

𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐘𝐭 = 𝐚𝟎 + ∑ 𝐚𝐢𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐘𝐭−𝐢

𝐦

𝐢=𝟏

+ ∑ 𝛃𝐢𝐆𝐃𝐏𝐭−𝐢

𝐦

𝐢=𝟏

+ 𝐮𝐢                    (𝟑. 𝟏𝟑) 

şeklinde olan hata terimleri kareleri toplamı; ∑ 𝐮𝐭
𝟐𝐧

𝐭=𝟏  olarak bulunur. 

Test istatistiğinin hesaplanması için F değeri hesaplanması aşağıdaki gibidir. 

𝐅 =
(𝐑𝐒𝐒𝐑 − 𝐑𝐒𝐒𝐔𝐑)/𝐦

𝐑𝐒𝐒𝐔𝐑/(𝐧 − 𝐤)
                                                                               (𝟑. 𝟏𝟒) 

Burada; 𝑹𝑺𝑺𝑹;  𝒌𝚤𝒔𝚤𝒕𝒍𝒂𝒎𝒂𝒍𝚤 𝒊𝒍𝒊ş𝒌𝒊𝒅𝒆𝒌𝒊 𝒉𝒂𝒕𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒊𝒎𝒍𝒆𝒓𝒊 𝒌𝒂𝒓𝒆𝒍𝒆𝒓𝒊 𝒕𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎𝚤,  𝑹𝑺𝑺𝑼𝑹  kısıtlamasız ilişkideki 

hata terimleri kareleri toplamıdır. m; dışarıda bırakılan gecikmeli değişken (kısıt) sayısı, n; örnek hacmi ve k; parametre 

sayısını gösterir. Tablo değerlerinin bulunması; F tablosu üzerinden gösterilir. 

Karşılaştırma ve karar aşaması. Bu aşamada hesaplanan F değeri tabloda bulunan F değerinden küçük ise GDP’den 

ENERGY’ye doğru nedensellik ilişkisi olmadığı hipotezi kabul edilir. Büyük ise hipotez reddedilerek, GDP’den 

ENERGY’ye nedensellik ilişkisi vardır hipotezi kabul edilir. 

Bu açıklamalar ışığında çalışmada Granger nedensellik testi yapılmış ve ortaya çıkan bulgular tablo 5’te gösterilmiştir. 
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Tablo 6: Granger Nedensellik Testi 

Değişkenler F İstatistiği Olasılık Değeri Karar 

 Δ LnENERGY                                Δ 

LnGDP 

 

 

2.17209 

 

 

0.1486 

 

Enerji tüketiminden ekonomik 

büyümeye doğru bir 

nedensellik ilişkisi 

bulunmamaktadır. 

ΔLnGDP                                             Δ 

LnENERGY 

 

3.43533 

 

0.0714** 

Ekonomik büyümeden enerji 

tüketimine doğru bir 

nedensellik ilişkisi 

bulunmaktadır. 

ΔLnFD                                                Δ 

LnGDP 
0.29365 0.5910 

Finansal gelişmeden milli 

gelire doğru bir nedensellik 

ilişkisi bulunmamaktadır 

ΔLnGDP                                              Δ 

LnFD 
4.71803 0.0360* 

Ekonomik büyümeden finansal 

gelişmeye doğru bir 

nedensellik ilişkisi 

bulunmaktadır. 

ΔLnFD                                                Δ 

LnENERGY 
2.05905 0.1593 

Finansal gelişmeden enerji 

tüketimine doğru bir 

nedensellik ilişkisi 

bulunmamaktadır. 

ΔLnENERGY                                      Δ 

LnFD 
0.06284 0.8034 

Enerji tüketiminden finansal 

gelişmeye doğru bir 

nedensellik ilişkisi 

bulunmamaktadır. 

Not: Optimum gecikme uzunluğu; LR, FPE, AIC, SC ve HQ kriterleri baz  alınarak 1 olarak belirlenmiştir. * %5  anlamlılık 

düzeyi, **%10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Yapılan Granger Nedensellik analizinin sonucunda toplam enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru bir 

nedensellik ilişkisi yokken ekonomik büyümeden toplam enerji tüketimine doğru bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Finansal gelişmeden ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik yokken ekonomik büyümeden finansal gelişmeye doğru 

bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. Ayrıca finansal gelişme ile toplam enerji tüketimi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi 

tespit edilememiştir.  

3.5. Johansen Eşbütünleşme Testi 

İlk olarak Engle ve Granger (1987) tarafından bulunan tek denklemli eşbütünleşme analizi, daha sonra Johansen (1988) 

ve Johansen ve Juselius (1990), tarafından çok denklemli (eşanlı denklem sistemine sahip) olarak geliştirilmiştir. VAR 

modelinin temelli olan Johansen eşbütünleşme yöntemi, modelde birden fazla bağımsız değişken bulunduğunda bu seriler 

arasındaki birden fazla eşbütünleşme ilişkilerini tespit etmede güçlü kabul edilmektedir.  

 

𝐘𝐭 = 𝐀𝟏𝐘𝐭−𝟏 + ⋯ + 𝐀𝐩𝐘𝐭−𝐩 + 𝐁𝐗𝐭 + 𝛆𝐭                                                       (𝟑. 𝟏𝟓) 

 

Burada 𝐲𝐭 ; düzeyde durağan olmayan I(1) değişkenlerinin bir k vektörünü, 𝐱𝐭; deterministik değişkenlerin bir d 

vektörünü, 𝛆𝐭 ise, yenilik (innovation) vektörünü temsil etmektedir. Denklem (3.15)’deki vektör otoregresif sürecinin 

birinci farkı alındığında: 

∆𝐘𝐭 = 𝛑𝐘𝐭−𝟏 + ∑ 𝛕𝐢∆𝐘𝐭−𝐢 +

𝐩−𝟏

𝐢=𝟏

𝐁𝐗𝐭 + 𝛆𝐭                                                        (𝟑. 𝟏𝟔) 



Dogan, B., Deger, O. / Journal of Yasar University, 2016, 11/44, 326-338 

 

335 
 

𝛑 = ∑ 𝐀𝐢 − 𝐈          𝐯𝐞          𝛕𝐢 = − ∑ 𝐀𝐣  

𝐩

𝐣=𝐢+𝟏

                                             (𝟑. 𝟏𝟕)

𝐩

𝐢=𝟏

 

Burada 𝛑 matrisinin indirgenmiş bir rankı olarak tanımlanan eşbütünleşme hipotezi, 𝛑 = 𝛂𝛃′  biçiminde ifade 

edilmektedir. Denklem sonucunda, 𝛑  matrisi tahmin edilmekte ve 𝛑 ’nin indirgenmiş rankıyla belirtilen koşulların 

geçerliliği test edilmektedir. 𝛑  matrisinin rankı, iz istatistiği ( 𝛌𝐭𝐫𝐚𝐜𝐞 ) veya Max Eigenvalue istatistiği yardımıyla 

bulunmaktadır. İz istatistiği ile Max Eigenvalue istatistiği arasında bir tezat oluştuğunda, Max Eigenvalue testi daha kesin 

sonuçlar verdiği için tercih edilmelidir (Tarı 2014, 427). 𝛌 ve 𝛑 matrislerinden elde edilen test istatistikleri Johansen-

Juselius (1990) tablo değerleriyle karşılaştırılır (Tarı  2014, 428). 

Johansen yönteminin dezavantajı bağımlı ve bağımsız değişkenlerin aynı derecede durağan olduklarında 

uygulanmasıdır. Yöntemin avantajı ise, serilerin düzey değerleri kullanılarak uzun dönem analizi yapılması ve yapılan bu 

analizde daha fazla bilgiye yer vermesidir (Johansen 1988). 

Tablo 7: Johansen Eşbütünleşme Testi 

Hipotez Trace İstatistiği Kritik Değer (%5) 
Max-Eigen 

İstatistiği 

Kritik Değer 

(%5) 
H0: 𝜏 =0,  H1: 𝜏 =1  37.14962 29.79707 28.46819 21.13162 

H0: 𝜏 ≤ 1,  H1: 𝜏 =2 8.681430 15.49471 7.478394 14.26460 

Not: Johansen eşbütünleşme analizi için gerekli gecikme uzunluğu VAR yardımıyla SIC (Schwarz Information Criterion) 

kullanılarak 2 olarak belirlenmiştir. 

 

İlk durumda hesaplanan test istatistikleri hesaplanan değerlerden büyük olduğu için seriler arasında eşbütünleşme 

ilişkisi mevcuttur. Yani ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve finansal gelişme arasında yapılan analizlere göre elde edilen 

sonuçlar serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettiklerinin ve bu serilerin uzun dönem analizlerinde sahte regresyon 

sorununun olmayacağının kanıtıdır. Johansen eşbütünleşme analizi sonucunda uzun dönem ve kısa dönem katsayılarının 

tahmini için VEC Modeli kullanılacaktır. 

3.6.   VECM Modeli Eşbütünleşme Katsayılarının Tahmini 

Johansen eşbütünleşme testiyle aralarında eşbütünleşme tespit edilen, birden fazla açıklayıcı değişkenli modellerde, 

seriler arasındaki uzun ve kısa dönem analizleri, VECM yöntemi yardımıyla yapılabilmektedir.VAR modelinde kullanılan 

değişkenlerin durağanlıkları kontrol edildikten sonra durağan olmadıklarına karar verilirse, durağanlıklarını tespit etmek 

için birinci farklarını almak gerekmektedir. Bu durum sonucunda eşbütünleme analizi seriler arasındaki uzun dönem 

ilişkisini belirlemek için kullanılmaktadır ve serilerin farkları alındıktan sonra ortaya çıkan bilgi kaybına engel olmaktadır. 

Seriler arasında uzun dönem ilişkisinin belirlenmesinde serilerin aynı dereceden bütünleşik olmaları gerekmektedir. 

Seriler arasındaki Eşbütünleşme ilişkisi aşağıdaki denklemdeki gibi açıklanabilir (Bozuklu 2005, 82). 

𝒙𝟏𝒕 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐𝒙𝟐𝒕 + 𝜷𝟑𝒙𝟑𝒕 + 𝜷𝟒𝒙𝟒𝒕 + 𝒆𝒕                                     (𝟑. 𝟏𝟗) 

𝒆𝒕 = 𝒙𝟏𝒕 − 𝜷𝟏 − 𝜷𝟐𝒙𝟐𝒕 − 𝜷𝟑𝒙𝟑𝒕 − 𝜷𝟒𝒙𝟒𝒕                                     (𝟑. 𝟐𝟎) 

Serilerin durağanlıkları belirlendikten sonra durağan olmayan seriler arasında uzun dönem denge ilişkisi varsa bu 

durum sonucunda değişkenlerin eşbütünleşik oldukları kabul edilir. Değişkenlerin uzun dönemde dengeden sapmalar 

göstermesi ve bu sapmalar zaman içinde dengeye doğru gelme durumuna hata düzeltme süreci denilmektedir (Brooks 

2002,388). 

∆𝒙𝟏𝒕 = 𝜶𝒙𝟏(𝒙𝟏𝒕 − 𝜷𝟏 − 𝜷𝟐𝒙𝟐𝒕 − 𝜷𝟑𝒙𝟑𝒕) + 𝜺𝒙𝟏𝒕                         (𝟑. 𝟐𝟏) 

∆𝒙𝟐𝒕 = 𝜶𝒙𝟏(𝒙𝟏𝒕 − 𝜷𝟏 − 𝜷𝟐𝒙𝟐𝒕 − 𝜷𝟑𝒙𝟑𝒕) + 𝜺𝒙𝟐𝒕                         (𝟑. 𝟐𝟐) 

∆𝒙𝟑𝒕 = 𝜶𝒙𝟏(𝒙𝟏𝒕 − 𝜷𝟏 − 𝜷𝟐𝒙𝟐𝒕 − 𝜷𝟑𝒙𝟑𝒕) + 𝜺𝒙𝟑𝒕                         (𝟑. 𝟐𝟑) 

 

Hata düzeltme modeli 3 değişkenli ve gecikmesiz bir model için yukarıdaki denklemler şeklinde ifade edilebilir.  

Burada (𝒙𝟏𝒕 − 𝜷𝟏 − 𝜷𝟐𝒙𝟐𝒕 − 𝜷𝟑𝒙𝟑𝒕)  denklemi serilerin uzun dönem denge değerlerini göstermektedir. α 

denklemlerdeki katsayıyı göstermektedir ve hata düzeltme katsayısı olarak ifade edilmektedir. Hata terimi olan ε white 

noise özelliği taşımaktadır β ise uzun dönem denge katsayısını oluşturmaktadır. 
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Tablo 8: Eşbütünleşme Katsayıları Tahmin Sonuçları 

 Katsayı t-istatistiği 

LnEnergy 0.98 -5.78 

LnFD 0.18 -0.67 

Sabit Terim                 -0.35 

ECTt-1 -0.07 -4.14 

𝑅2 = 0.38     �̅�2 = 0.31        𝐹 = 5.71    
 

Tablo 7’deki sonuçlara göre; enerji tüketiminde meydana gelen %1’lik artış ekonomik büyümeyi %0.98 oranında 

arttırırken, finansal gelişmedeki %1’lik artış ekonomik büyümeyide %0.18 oranında artırmaktadır. Modelin hata düzeltme 

katsayısının işareti negatif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Yani uzun dönemde birlikte hareket eden bu seriler arasında 

kısa dönemde meydana gelen sapmalar ortadan kalkmakta ve seriler tekrar denge değerine yakınsamaktadır. Bu durum, 

elde edilen uzun dönem eşbütünleşme katsayılarının güvenilir olduğuna da bir delil teşkil etmektedir. 

4. Sonuç 

Son yıllarda ekonomik büyümeyi hedefleyen ülkelerde özellikle enerji tüketimlerinde önemli bir artış olduğu karşımıza 

çıkan çalışmalarda görülmektedir. Bu çalışmada son yıllarda önemli bir şekilde ekonomik gelişme gösteren Hindistan 

örnekleminde zaman serisi analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda ekonomik büyümeden enerji tüketimine doğru 

bir nedensellik ilişkisi bulunmuşken enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi 

bulunamamıştır. Ayrıca ekonomik büyümeden finansal gelişmeye doğru bir nedensellik ilişkisi mevcutken finansal 

gelişmeden ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Serilerin uzun dönemde eşbütünleşik 

olduğuna karar verebilmek için ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve finansal gelişme serileri birden fazla bağımsız 

değişken olduğu durumlarda kullanılan Johansen eşbütünleşme analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonucunda 

seriler arasında eşbütünleşme olduğuna karar verilmiştir. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonra 

VECM yöntemiyle serilerin uzun dönem ve kısa dönem ilişkisi incelenmiştir. VECM sonuçlarına göre uzun dönemde 

enerji tüketiminde meydana gelen %1’lik artış ekonomik büyümeyi %0.98 oranında arttırırken enerjinin t-istatistik 

katsayısı anlamlıdır. Yine uzun dönemde finansal gelişmede meydana gelen %1’lik artış ekonomik büyümeyi %0.18 

oranında artırmaktadır. Bu çalışmada elde edilen analiz sonuçları literatürde; Cheng (1999); Ghosh (2002); Yemane 

(2004); Lise ve Montfort (2005); Öztürk vd. (2010); Shahbaz vd. (2013a); Topallı ve Alagöz (2014) tarafından yapılan 

çalışmalar ile paralellik göstermektedir. Ampirik sonuçlara göre ekonomik büyüme enerji tüketimini uyarmaktadır. Bu 

açıdan gelişmekte olan ülke olan Hindistan’da gerçekleşen ekonomik ilerleme ile imalat sektörlerinde kullanılan enerji 

tüketimi büyümeyi hızlandırmaktadır. Bu durumda Hindistan’ın büyüme ile birlikte artış gösterecek olan enerji talebini 

anında karşılayabilmek için enerji arzını çeşitlendirme yoluna gitmesi ve bununla ilgili etkin politikalar geliştirmesi önem 

arz etmektedir. 
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Abstract: The main purpose of the study is to analyze the perception of the concept of “sustainability” among undergraduate tourism students 

in a foundation university in Izmir, Turkey. Structured face to face interviews with 57 respondents revealed that according to 73.7 percent of 

participants, firms do not pay attention to sustainability in Turkey. However, only 45.6 percent stated that sustainability matters in tourism 

industry and 24.6 percent said that sustainability is not seen as an essential ingredient for the tourism industry in Turkey. The level of perception 

of sustainability varies among the respondents and they have different approaches to the concept of sustainability. Specifically, protection of 

the green environment, cultural, social and society values, natural beauty and recycling outweigh gaining revenue as a firm and having a 

profitable business. Being innovative and adding value to work is less considered in terms of describing sustainability. 

 

Keywords: Sustainability, Tourism and Hospitality, Sustainable Organization 

 

Özet: Çalışmanın temel amacı İzmir’de bulunan bir vakıf üniversitesinde lisans turizm öğrencileri arasında sürdürülebilirlik kavramının 

algısını analiz etmektir. Yapılandırılmış yüz yüze görüşmelerde 57 katılımcıdan elde edilen bilgilere dayanarak, yanıtlayanların yüzde 73.7’si 

Türkiye’de firmaların sürdürülebilirliğe dikkat etmediklerini belirtmiştir. Nitekim, sadece yüzde 45.6’ya göre, sürdürülebilirlik turizm 

endüstrisinde önemlidir ve yüzde 24.6’sına göre sürdürülebilirlik Türkiye’de turizm endüstrisi için gerekli bir unsur olarak görülmemektedir. 

Yanıtlayanların sürdürülebilirlik için algı seviyesi farklılık göstermektedir ve farklı yaklaşımlar mevcuttur. Özellikle, yeşil çevrenin korunması, 

sosyal ve toplum değerleri, doğal güzellik ve geri dönüşüm konuları, firmanın gelir elde etmesinden ve karlı işe sahip olmasından daha önemli 

görülmektedir. İnovatif olmak ve yapılan işe değer katmak sürdürülebilirliği tarif etmede daha az dikkate alınmıştır.    

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Turizm ve Misafirperverlik, Sürdürülebilir Örgüt 

 

 

1. Introduction 

In today’s information age; big changes are seen in technological, cultural, economical and social areas. These 

alterations push the organizations of industry age to transform into information organizations. Therefore, former 

organizational structures, applied methods and tools, adopted policies and several approaches have the tendency 

to leave their places to the new concepts. However, one of the biggest changes that the organizations pay attention 

is the sustainability factor (Barber et al., 2011; Petrini and Pozzebon, 2010; Bansal, 2005; Brundtland Report, 

1987) and their change of perspective in this matter (Schrettle et al., 2014; Nidumolu et al., 2009). 

          In paralel with the economical, social and technological alterations in the world, there have been changes in 

tourism consumption patterns. Now, instead of demanding sun, sea and sand, tourists individually or in small 

groups would like to be in nature and see natural and cultural values in their own places. Due to the changes in 

tourist profiles, consumption patterns and perspective of balanced use and protection of natural and cultural 

environment, they led to the occurance of some concepts such as ecological tourism, rural tourism or sustainable 

tourism (Kaypak, 2012: 11; Collier, 2008). Accordingly, societies, organizations, business world and tourism 

professionals started to pay attention to the concept of sustainability (Kibert, 2016; Mowforth and Munt, 2015; De 

Lange et al., 2012: 151; Kozak and Kozak, 2011; Santillo, 2007) but how it is perceived by the current tourism 

and hospitality students and the potential future workforce is a worthwhile topic to research.  

          In the first part of this study, the theoretical background about the concept of sustainability and sustainability 

in organizations will be addressed. In the second part, the methodology, findings and the interviews with the 

undergraduate tourism and hospitality students in a foundation university will be evaluated briefly. In the last part, 

the conclusion and implications of the research based on the responses, limitations of the study and the future 

research recommendations will be provided. 
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2. Literature Review 

There are various definitions of sustainability in literature. Currently, it has been estimated that about three hundred 

definitions of sustainability and sustainable development exist widely within the domain of environmental 

management and the related disciplines which link with it, either directly or indirectly. Although there has been a 

debate about the definition of sustainability (Santillo, 2007: 60), in general the following definition is accepted 

wordwide (PricewaterhouseCoopers, 2012: 9); “Sustainability is providing the daily needs without damaging the 

needs of future generations. It is defining the business models and life standards that will enable the future 

generations to survive, without depleting natural resources.”  

          The concept of sustainability holds on the basis of continuity. Continuation is any event or a phenomenon 

prolonging spontaneously and this continuation is performed by a sustainable action. If something is sustainable, 

that means it has continuity in its structure. For a sustainable structure, resources should be continuously evaluated, 

protected consciously and used without overloading the ecosystem or damaging the system (Karaman, 1996: 102). 

In other words, sustainability is generally seen as a guide for social and economic policymaking in equilibrium 

with ecological situations (Seghezzo, 2009). 

          In the late 1960s, due to Western world’s approach of industrial based growth that provided an income 

increase and which lead to the environmental destruction, it brought about the worries in this way of development 

approach (Schleicher and Strati, 1999). To overcome these worries, it started to be paid more attention to the rise 

of prosperity level of people, sufficiency in economy, social development and protection of the habitat. To achieve 

these primary purposes, as Kaypak (2012: 16) and Sohn (1973) mentioned that Stockholm Conference held in 

1972 emphasized the carrying capacity of nature, conscious resource use and relationship between economic and 

social development and nature under the title of sustainable development. 

          The most commonly used definition of sustainability took place in Brundtland Report which is published in 

1987 and it is the outcome of the work by the World Commission on Environment and Development. The report 

laid out the concept of sustainability as including economic, environmental and social perspectives (Brundtland 

Report, 1987). The generally accepted definition is; “Sustainable development is the development that meets the 

needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (Harris, 

2003; WTO, 1998; Brundtland Report, 1987).  

          From a different perspective, sustainability in the sense of latest tourism trends means sustainable utilization 

of the natural resources. That is to say, the natural sources should be utilized not only for the present, but also for 

the future generations (Marriott, 2016; Lu and Nepal, 2009; Collier, 2008; Redclift, 2001; Weale and Williams, 

1992). In other words, WTO (1998: 21) defined sustainable tourism development as meeting the needs of present 

tourists and host regions while preserving and enhancing opportunities for the future and also fulfilling economic, 

social and aesthetic needs while maintaining cultural integrity, crucial ecological processes, biological diversity 

and life support mechanisms. 

          The significance of social issues and the natural environment to societies and organizations has dramatically 

evolved in the preceding five decades. Corporate managers are becoming aware of the need to expand their goals, 

beyond the traditional financial expectations. Since the term “sustainability” has entered the corporate world, a 

rising number of organizations realized the importance of sustainability and stressed the social and environmental 

goals of their organizations (Hilton, 2016; Intercontinental Hotels Group, 2016; Lawler and Worley, 2012; GRI, 

2011; Bansal, 2005) and  drew great attention to the sustainable/renewable energy performances of green buildings 

(Kibert, 2016; Marriott, 2016; GhaffarianHoseini et al., 2013; Dangelico and Pujari, 2010) and innovative 

perspectives in sustainability (Hertog et al., 2010; Nidumolu et al., 2009; Teece, 2009) within their corporate 

governance systems (Thomas, 2013). 

          According to Aktan (2006), the concept of sustainability shows the firms’ vision, increases the spirit of trust 

between the stakeholders, supports the firms’ healthy development and growth. The fundamental characteristics 

that push the organizations to sustainability are; legal conformity, public opinion trust, customers and investor 

demand. Furthermore, according to PricewaterhouseCoopers (2012), besides the traditional “economy first” point 

of view, environmental and social perspective should also be included to the sustainability perspective within the 

organizations and visionary leaders are the ones who think of the activities and ecological balances influencing 

the community. Wilson (2003: 1) also underlined that sustainable development is a wide concept balancing the 

need for economic development with the environmental protection and social justice. Sustainability strategy is 
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basically formed and applied by three fundamental indicators and their sub-indicators concerning their 

stakeholders: 

Table 1. Sustainability in organizations 

Economy Environment Social 

Corporate governance Wastes Human rights 

Legal relevance Use of natural resources Human resource management 

Rules of business ethics  Biodiversity Worker health, safety 

Fraud Product responsible Customer health, safety 

Economic impact on stakeholders  Carbon emissions Marketing communication 

Paid taxes Adaptation to environmental act Social contribution 

                                           Source: PricewaterhouseCoopers, 2011 

 

          Kolk (2008: 5) emphasized that according to Fortune Global 250 Sustainability Reports, 161 firms prepared 

a report on sustainability in 2004 and 54.4 percent of the firms prepared separate sustainability reports on 

economic, environmental and social sustainability. Additionally, 20 percent of them prepared financial reports 

integrated with sustainability information. Due to the increase in sustainability reports (35 percent in 1998, 45 

percent in 2001, 64 percent in 2004) and sustainability indicators (Roca and Searcy, 2012), the leaders and policy 

makers started to address the issue of sustainability. According to Albino et al. (2009), to respond efficiently and 

effectively to the environmental sustainability challenge, an essential role can be played by the organizations, 

through suitable strategies and operations, such as product development and green processes. 

          In other definitions, according to Porter (1985: 11), sustainability is a concept that indicates a long period 

of time but as Seviçin (2009: 173) mentioned that the weakest part of the approach is that how much time is 

considered as long term is not defined. Some other authors believed that sustainability is related with the possibility 

of being imitated by the competitors. According to Barney (1991: 102), if the advantage continues and still survives 

despite the imitation efforts of the competitors, this is called as sustainability. What lies under sustainability can 

also be expressed as continuation of organizational values, good management and strong communication, openness 

to new ideas, innovativeness, creation of cultural wealth, comprehension of strategy, consciousness of social 

responsibility, being supportive to human rights, protection of the environment and contribution to the community. 

For instance, Sarıkaya et al. (2010: 43) addressed four factors influencing sustainability in the organizations; 1. 

Having the capacity and ability to decrease the risk by preventing environmental pollution and increase profits. 2. 

Obtaining a position through technology by having a creative capacity. 3. Having a vision and developing a route 

map for the future, and 4. Communication with the stakeholders. In relation with Marriott (2016)’s efforts in 

greening its supply chain, Okumuş (2012) also added that the creation of a value chain among the stakeholders is 

critical in understanding sustainability and its relation within that chain.   

 

3. Methodology  

The fundamental purpose of the research is to analyze the level of perception of “sustainability” and to evaluate 

the current opinions of undergraduate tourism and hospitality students about sustainability and the significance of 

it in one foundation university in Izmir, Turkey. 

          In line with the research method and sample characteristics, a qualitative research technique is chosen for 

this research to explore the concept of sustainability through the interviews. Totally, nine questions are asked to 

57 undergraduate tourism and hospitality students who took at least one sustainability course within their education 

curriculum. Within the research analysis, structured face to face interviews took approximately 15 minutes to 

analyze in-depth data, to provide as much detail on the topic as possible during that short period of time and finally 

to collect the required responses. In addition, the structured interview technique makes the participants feel that 

they have been able to perform at their best and give the interviewers the necessary information they look for 

(University of Bristol, 2014). Besides the demographic characteristics, interview questions are related with the 

definition of sustainability, the level of importance given to sustainability by the organizations and tourism industry 

in Turkey based on the responses, the tendency to work in the tourism industry in future and experience level of 

participants within industry. The research is inspired by Brundtland Report (1987) and PricewaterhouseCoopers 

(2011) in which economic, social and environmental characteristics of sustainability are mentioned and the 

research of Fokiali et al. (2005) in which general sustainability and sustainable tourism questions are researched 
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among the students in one high school. Sustainability questions are prepared accordingly. Within these factors, to 

be able to comprehend the responses of participants will show different perspectives of sustainability.  

          In this research, according to the identified concepts through the analyzed data, coding method is preferred 

to be able to form a conceptual structure. Coding is done to the data which are collected from each of the 

interviewees and the description of codes are expressed under the below topics; 

-  Meaning of sustainability 

-  Words describing sustainability 

-  Attention to sustainability by the organizations and the importance given to sustainability in the tourism and  

    hospitality industry 

 

4. Main Findings 

Due to 57 responses of undergraduate tourism and hospitality students, the demographic characteristics, the 

meaning of sustainability, the expressions about sustainability, the attention to sustainability by the firms, the 

importance of sustainability in tourism industry in Turkey and the tendency to work in the industry, are clearly 

summarized below. 

          The demographic factors emphasize that the average age of 57 undergraduate tourism and hospitality 

students is 23.7. In addition, 51 percent of the respondents is male and 49 percent is female. The mean age of male 

is 23.4 and the mean age of female is 23.7. The average experience of the respondents is 25 months and 28 

respondents (49 percent) have never been abroad and 29 respondents (51 percent) who have been abroad represent 

the average length of stay which is 176 days. 

          Meaning of Sustainability. Table 2 represents the opinions of respondents about the meaning of 

sustainability and their weighted percentage. Among 57 respondents who took at least one course related with 

sustainability within their education curriculum, several expressions are used in defining the concept of 

sustainability. Among these respondents, 19 (33 percent) of them stated that protecting historical, cultural and 

natural values, improving and recycling mean sustainability to them. 16 respondents (28 percent) said that 

sustainability is to exist and continue the ecological system and survive as a firm. 6 of them (10.5 percent) 

underlined that sustainability is transferring scarce resources, especially energy, to the next generations. Only, 3 

respondents (5 percent) expressed that sustainability is success, survival of business, increase of prosperity and 

economic development. Only 3.5 percent each believed that sustainability means gaining revenue and innovation. 

Two respondents did not answer the question but 7 percent of the respondents stated several answers such as 

sensitivity in nature, efficient use, most vital concept for humanity and taking control of consumption. Based on 

the interviews, collected data analysis showed that the respondents defined the meaning of sustainability from 

various perspectives. In parallel with the research results of Fokiali et al. (2005), the research outcomes revealed 

that the respondents are knowledgeable about the sustainability matter which also increases the reliability of the 

research. Furthermore, some sample responses about the definition of sustainability are stressed as follows; 

          A 23 year old male believed that sustainability means “Improving and protecting our historical, cultural 

and natural values. Protecting our water resources, air and heritage and keeping them clean is essential so that 

others can benefit in the future.” A 24 year old female stated that “To me, sustainability means not destroying the 

environment, natural resources and living organisms, using the scarce resources in a less damaging way efficiently 

and effectively and transfering them to new generations.” 
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Table 2. Meaning of sustainability 

Concept of Sustainability Percentage of 

respondents (%) 

Improving and protecting historical, cultural and natural values, recycling                                  33.3 

Continuation (continue to exist, ecological system, continuation of firm)                                  28.1 

Transferring resources (energy) to next generations 10.5 

Success, continuation of business (increase of prosperity, economic development)                   5.3 

Development of job 5.3 

Gaining revenue 3.5 

Innovation 3.5 

No answer 3.5 

Others (sensitivity in nature, efficient use, vital for humanity, control of consumption) 7.0 

           

          Expressions About Sustainability. Table 3 symbolizes the words expressed by 57 undergraduate tourism 

and hospitality students and their weighted percentage. Among the expressions emphasized by the respondents, 

15 (26.3 percent) of them stated that they described sustainability as protection of green, community values and 

people. In addition, 14 percent each described sustainability as recycling and natural beauty (purity). Additionally, 

7 of them (12.3 percent) believed that sustainability is continuation, survival in business, balance between 

economical, environmental and social factors and 5 respondents (8.8 percent) said that it is an ecological balance 

and a long term activity. Only 7 percent of the respondents expressed that it is future and the increase of 

consciousness about sustainability. Moreover, 5.3 percent each stated that sustainability is innovation and adding 

value to whatever activity is performed, quality of service and customer satisfaction. Two respondents (3.5 percent) 

believed that it is development of the economy (jobs, employment and education). Only, 1.7 percent each 

expressed sustainability as technology use, staying up-to-date and energy use, money and profitability. In 

literature, for instance, although Kaypak (2012), Sarıkaya et al. (2010), Brundtland Report (1987) and Sohn (1973) 

emphasized the carrying capacity of the natural habitat, surprisingly none of the participants addressed the carrying 

capacity of the nature within the sustainability perspective. Sample responses are mentioned below; 

          A 23 year old female stated that “Sustainability is protection of natural resources, without depleting 

resources, providing liveable places and the continuation of biological variety. Profit gain is not the main purpose. 

Protection of local cultures is essential.” A 22 year old male said that “Sustainability is performing at a high level 

while working, adding value to your job and increasing quality of things you are working on, protecting quality 

and surviving in business.”  

 

Table 3. Mentioned words about sustainability 

Words describing sustainability Percentage of respondents (%) 

Protection (green, values and people)                                                                       26.3 

Recycling, renewable                                                                                          14 

Natural beauty, purity                                                                                          14 

Continuation, survival in business, balance between economical, 

environmental and social factors 

12.3 

Ecological balance, long-term                                                                              8.8 

Future and consciousness                                                                                           7.0 

Innovation and adding value                                                                                      5.3 

Quality of service and customer satisfaction                                                              5.3 

Development of economy, job, employment and education                                      3.5 

Technology, staying up-to-date and energy                                                               1.75 

Money and profitability                                                                                              1.75 

           

          Attention of Firms to Sustainability in Turkey. The following question is asked to the respondents so as to 

understand whether the firms pay attention to sustainability in Turkey. Do firms give importance to sustainability 

in Turkey? Out of 57 undergraduate tourism and hospitality students, 42 respondents (73.7 percent) believed that 

firms do not give importance to sustainability in Turkey. However, 15 respondents (26.3 percent) emphasized that 
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firms pay attention to the subject of sustainability in Turkey. Based on the interviews, the analysis showed that 

close to half of the respondents do not believe that firms are conscious about sustainability matters and they neglect 

the applications of sustainability. 

          For example, a 23 year old female expressed her opinion as; “In recent years, there has been substantial 

developments in firms in Turkey. However, they aren’t thoroughly conscious about sustainability. Although some 

firms make plans for long-term and think about the future of society, most firms think about their own interest, live 

on a daily basis. Traditional methods in business contradict with sustainability.” A 24 year old male emphasized 

that “The consciousness is formed slowly recently but the hotels started using green hotel applications in Turkey. 

Protecting social values in the society which sometimes lacks, is also a part of comprehending sustainability.”     

          Importance of Sustainability in Tourism Industry in Turkey. The question “How much sustainability is 

important in tourism industry in Turkey?” is asked to the undergraduate tourism students to comprehend whether 

sustainability is essential especially for tourism and hospitality industry. During the interviews, out of 57 

respondents, 26 people (45.6 percent) underlined that sustainability is very important for the tourism industry. On 

the other hand, 17 people (29.8 percent) believed that sustainability will gain significance in the near future and 

14 people (24.6 percent) said that sustainability isn’t seen as an essential ingredient for the tourism and hospitality 

industry in Turkey.  

          For instance, a 24 year old male said that “The natural resources aren’t unlimited. There has to be 

consciousness in tourism industry. Firms and employees should know their proper choices, technology, energy 

management and environment, analyze, plan with proper use of resources. There is densely mass tourism in our 

country and natural resources are affected by this situation. Protection of them is critical if sustainability matters. 

However, touristic product diversification such as eco-tourism, green tourism or nature tourism can be provided.”  

Besides, a 22 year old female mentioned that “Sustainability is not that essential. Except the chain hotels, along 

with their qualified and well-trained personnel, most of the firms pay attention more to profit and revenues.”   

          Tendency to Work in Tourism Industry. The question “Would you like to work in tourism industry in the 

future?” examines whether the respondents are willing or unwilling to work in tourism and hospitality industry. 

Out of 57 undergraduate tourism students, 36 of them (63.1 percent) said that they would like to work in the 

tourism industry, but 20 respondents (35 percent) expressed that they would not like to work in the tourism industry 

and only 1 respondent answered that he might choose to work in the industry. Moreover, half of the respondents 

who have less than two years of work experience in the tourism industry and have never been abroad are less aware 

of the sustainability matters than the ones who have been overseas frequently and more than two years of work 

experience in the industry. Some of the given responses are as follows; 

          A 22 year old female stated that “Tourism sector is a dynamic sector and to work in it is an intriguing 

experience. In future, I would like to investigate the tourism sector and prepare the youngsters who would want to 

work in the industry and look at it from an academic perspective.” A 23 year old male stressed that “To 

communicate with people from different nationalities, serve and please them, satisfy their needs and make them 

happy is important which will make me happy too.” However, a 24 year old female approached the subject 

negatively and stated that “Although tourism is a developing sector, it is very exhausting, generally your effort is 

maximum but the return is very low.” 

          In line with the research results of Fokiali et al. (2005), the study findings revealed that the respondents are 

knowledgeable about the issue of sustainability. Besides, although some studies such as Kaypak (2012), Sarıkaya 

et al. (2010), Brundtland Report (1987) and Sohn (1973) addressed the carrying capacity of the environment, 

surprisingly none of the respondents mentioned the carrying capacity of the nature within the sustainability 

perspective. Based on the interviews, the analysis indicated that close to half of the respondents don’t believe that 

firms are conscious about sustainability and its real applications. For example, as Hertog et al. (2010) and 

Nidumolu et al. (2009) expressed the significance of innovative perspectives in sustainability, only a few 

respondents related innovation with the concept of sustainability. Although, there are entrepreneurial activities 

related with sustainability in the tourism industry in Turkey (Ministry of Culture and Tourism, 2007), astoundingly, 

a quarter of the respondents said that sustainability is not seen as an pivotal ingredient for the tourism and 

hospitality industry in Turkey. Fifty percent of the respondents who have less than two years of work experience 

in the service industry and have never been overseas are less aware of the sustainability issues than the ones who 

have more than two years of work experience in the industry and been abroad often. In addition, one third of the 

respondents implied that they don’t have the tendency to work in the tourism industry. The critical approach is to 
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show them how they can benefit from the tourism and hospitality industry along with the value creations and 

sustainability trainings within their business environment. During the interviews, in general, environmental and 

economic factors of sustainability are more emphasized than the social characteristics of sustainability, as Pirnar 

(2016) mentioned some of the social factors such as sustainable local projects and voluntary support of hotel chains 

benefiting low income communities. 

 

5. Conclusion and Further Research 

The fundamental purpose of this research was to analyze the level of perception of sustainability and to evaluate 

the current opinions of undergraduate tourism and hospitality students about sustainability in a foundation 

university in Izmir, Turkey. Due to the research outcomes, the vast majority of the respondents believed that firms 

in Turkey do not pay attention to the issue of sustainability. However, close to half of the respondents said that 

sustainability is very important for the tourism and hospitality industry. Only one third of the respondents believed 

that it will gain importance in the near future and a quarter of the participants stated that sustainability is not seen 

as an essential ingredient for the tourism industry in Turkey. In addition, considering aptly two years of work 

experience in average in the tourism and hospitality industry, close to half of the respondents have never been 

abroad and missed the opportunity of perceiving sustainability, related applications and activities from a different 

angle. In literature, although Kaypak (2012), Sarıkaya et al. (2010), Brundtland Report (1987) and Sohn (1973) 

stressed the carrying capacity of nature, interestingly none of the respondents mentioned the carrying capacity of 

the environment within the sustainability perspective. Due to these outcomes, the awareness of sustainability needs 

to be improved in the near future by the application of influencial sustainable programs, continuous staff trainings, 

effective communication with the industry leaders and policy makers, creation of sustainability standards, 

educational and sustainable activities in schools and organizations. The studies in literature also support this need 

and the change of view in this matter (Kibert, 2016; Mowforth and Munt, 2015; Schrettle et al., 2014; De Lange 

et al., 2012; Kozak and Kozak, 2011). The results might also help update the educational curriculum (Deale and 

Barber, 2012; Barber et al., 2011) as well. In other words, thinking of how to make the concept of sustainability a 

major ingredient for the tourism and hospitality industry is crucial in embracing sustainable perspectives.  

          In terms of looking at the perception levels in sustainability, there are various levels of perceived 

sustainability depending on the interviewed participants. However, more than half of the undergraduate tourism 

and hospitality students mainly stated that sustainability means protecting historical, cultural and natural values, 

improving and recycling, existing and continuing the ecological system and staying alive as a firm. But specifically 

protection of the green environment, cultural, social and society values, natural beauty and recycling outweigh 

gaining revenue as a firm and having a profitable business. Surprisingly, being innovative and adding value to 

what you are doing is less considered in terms of describing sustainability. On the other hand, around 10 percent 

of the participants caught the definition of sustainability (Brundtland Report, 1987; PricewaterhouseCoopers, 

2012) partially who mentioned the balance between economical, social and environmental sustainability in 

reaching your main goal. In addition, regarding the varying perceptions of sustainability according to the 

experience level of the sample, an important insight is offered in the research. The undergraduate tourism students 

with more than 2 years of work experience in the tourism industry and who have been overseas, evaluate or assess 

sustainability and its applications better than the ones with less work experience than 2 years in the tourism industry 

and who have never been abroad. 

          Considering the previous responses and discussion about sustainability, more than half of the respondents 

said that they would like to work in the tourism and hospitality industry, but on the other hand, one third of them 

emphasized that they would not like to work in the tourism industry. The crucial point is to find ways to let them 

gain their confidence to work in this live industry and show them how they can actually benefit from the industry 

along with the sustainability trainings and value additions to the work environment, etc. Working in the tourism 

industry should be appealing either to the industry professionals or to the potential workforce and the industry 

leaders should work towards this purpose. In tourism literature, however Jenkins (2001) stated that there are reports 

that the industry has a poor image in the eyes of hospitality students and the industry may have greater difficulty 

attracting, recruiting and retaining quality staff. According to the study of Sarı and Nazlı (2014), long working 

hours, working conditions (stressful environment, workload and physical toughness), low wages and salaries, lack 

of holidays, lack of caring employees and professionalism influence employee and potential workforce decisions 

to stay in the tourism and hospitality industry. 
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          At this point, organizations and the tourism industry in Turkey should understand how economical, social 

and environmental characteristics are considered in sustainability efforts, how the concept of sustainability works 

and helps the organizations sustain their fundamental and subsidiary activities and create various perspectives to 

stay in the business environment. In other words, the better the industry leaders, policy makers or industry 

professionals know the economical, social and environmental considerations or perspectives and convey these 

information to their environment, the stronger their sustainable strategies will become and the more they can 

influence their value chain and the stakeholders.  

          The research comes with its limitations. The sample size consists of only 57 interviewed undergraduate 

tourism and hospitality students from one foundation university situated in Izmir. It was an exploratory research 

to comprehend the respondent’s general perception of sustainability and the significance of it in tourism and 

hospitality industry in a specific region. Moreover, time was limited for the process of data collection which led 

to a limited number of sample size for the research. 

 

          For future research and analysis, a greater sample size with a quantitative analysis can strengthen the findings 

and results and enliven different perspectives of sustainability. Tourism related firms’ (travel agencies, tour 

operators, hotels, marinas, associations and industry professionals) perception of sustainability and its dimensions 

and depending on these dimensions, exploration of different point of views can be analyzed. The research basically 

gives an idea about the perception of sustainability for future analysis and it may help update the offered courses 

or curriculum in academia as well. 
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APPENDIX 

 

Interview Questions 

Dear Participant, 
The following questions are prepared for the purpose of an academic research and the questions are designed to 

understand the respondent perspective of the concept of sustainability and the significance of it in Turkey. The 

identity information is not required and the gathered information will not be used except this research. Thank you 

very much for your sincere responses in advance. 

 

Sustainability  

1. What does the concept of sustainability mean to you?  

2. With what words or expressions can you describe the concept of sustainability?  

3. Do organizations give importance or pay attention to sustainability issues in Turkey? How much do you agree  

    or disagree on this matter? 

4. How much important is sustainability in tourism and hospitality industry in Turkey? What is your point of view  

    on this issue? 

5. Would you like to work in the service industry in the near future? Why or why not? Can you explain your line  

    of reasoning.  

Demographic Characteristics 

6. How experienced are you in the tourism and hospitality industry? Mention it in months or years.  

7. Have you ever been overseas? If yes, for how long have you been abroad? State it in days.  

8. What is your gender? 

9. What is your age?  
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