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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 almış olsa da, 2015 yılı 
içerisinde değerlendirme sürecinde olan sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki çalışmalardan hakem değerlendirme 

sürecini başarı ile tamamlamış olan çalışmalara bünyesinde yer vermeye devam etmektedir. Derginin amacı akademik 

olarak bilimsel açıdan üst düzeyde. nitelikli ve alanında özgün çalışmaları yayınlamak, üretilen bilgilerin daha çok 
kişiye ulaşmasını sağlamak, yapılan çalışmaların uluslararası literatürde yer almasını sağlamaktır.   

 

E-Journal of Yasar University dergisinin kırkyedinci sayısında ekonomi ve işletme alanlarında dört Türkçe, bir İngilizce 

çalışma yayınlanmıştır. Çalışanların özyeterlilik düzeyinin çalıştıkları örgütte sergiledikleri yaratıcı ve yenilikçi 

davranışlara etkisini saptamayı çalışan  Gülşah Vural Özkan, Çalışanların Özyeterlilik Düzeyinin Yaratıcı ve Yenilikçi İş 

Davranışlarına Etkisi: Farklı Sektörlerde Faaliyet Gösteren Örgütler Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme 

başlıklı araştırmasında, çalışanların özyeterlilik düzeyinin hem yaratıcı hem de yenilikçi iş davranışlarını olumlu yönde 

etkilediğini; ancak özyeterliliğin yaratıcı iş davranışlarına etkisinin yenilikçi iş davranışlarına etkisinden daha güçlü 

olduğunu gözlemlemişlerdir. Ayrıca özyeterlilik ve sektör arasında yaratıcı ve yenilikçi iş davranışlarına etkileri 

açısından iki yönlü bir etkileşim bulunamamıştır. Levent Özkardeş’e ait Kurumsal Firmaların İç Kontrol, İç Denetim ve 

Riske Yaklaşımları adlı çalışma, iç kontrol ve iç denetim kavramları ve bunların risk unsuru ile ilişkisi ele almış; 

BISTKURY Endeksine kayıtlı 32 adet şirketin faaliyet raporlarını temel alınarak iç kontrol, iç denetim ve riskin 

etkileşimi üzerine içerik analizi yöntemi uygulamıştır. Araştırma sonucunda şirketlerin iç kontrol ve iç denetim 

olgularına verdikleri önem ile risk yönetimine yaklaşımları arasında doğrusal korelasyon bulunduğu; risk yönetimine 

ağırlık veren şirketlerin iç kontrol ve iç denetime de daha fazla önem verdikleri gözlemlenmiştir. Afşin Şahin ve İmdat 

Doğan’ın İstanbul Ticaret Odası TEFE Genel Endeksi Enflasyonu ve Alt Bileşenleri arası İlişki: Türkiye Üzerine 

Asimetrik Sabit Koşullu Korelasyon Analizi, 1968-2015 TEFE ve alt bileşenleri arasındaki koşullu korelasyon ilişkisi 

asimetrik bir model yapısı çerçevesinde analiz edilmektedir. Uygulanan model neticesinde, Türkiye’de gıda, inşaat ve 

döviz kurunun enflasyona etkisinin enflasyon hedeflemesi rejimine geçildiği 2006 yılı sonrasında (2006-2015), 

enflasyon hedeflemesi rejimi öncesine (1968-2005) göre azaldığına, petrol fiyatlarındaki değişimin etkisinin ise arttığı 

gözlemlenmiştir. Kişilerin çevrimiçi aktiviteleri izlenerek kişiye özel reklamlar sunulması stratejisinin olumlu ve 

olumsuz ilişkisini inceleyen Büşra Kutlu Karabıyık ve Ece Armağan’ın Tüketicinin Çevirimiçi Davranışsal Reklamlara 

Tıklama Kararını Etkileyen Faktörler adlı çalışması tüketicilerin çevrimiçi davranışsal reklamcılığı görüntüleme kararı; 

çevrimiçi davranışsal reklamın içerik özelliklerinin tüketiciye hitap etmesi ile pozitif ilişkili, çevrimiçi davranışsal 

reklamcılığa maruz kalan tüketicinin mahremiyet endişesi ile ilişkisiz bulmuştur. Bununla beraber, çevrimiçi reklamcılık 

uygulamalarına ilişkin güven duygusu ile kişilerin çevrimiçi reklamcılık sebebi ile hissettikleri mahremiyet kaygıları 

arasında zıt yönlü bir ilişki elde edilmiştir.  

 

Avrupa Dönüşüm Ekonomilerinde DYY ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi’ni inceleyen Yağmur Sağlam, 

doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme atasındaki ilişkiyi 1995-2014 yıllarını kapsayan bir dönemde on dört 

Avrupa dönüşüm ekonomisi için incelemektir. Değişkenler arasındaki eş-bütünleşme Durbin-Hausman ve nedensellik 

ilişkisi Dumetriscu-Hurlin (2012) testleri uygulanmıştır. Sonuçlara gore, DYY ve bileşik endeksten ekonomik büyümeye 

doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu güçlü bir şekilde desteklemektedir. 

 

 
E-Journal of Yasar University dergisinin yeni sayısı 2017 yılının Ekim 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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The Effect of Employees’ Level of Self-Efficacy on Their Creative and 

Innovative Work Behaviors: A Comparative Evaluation of Organizations in 

Different Sectors 
 

Gülşah VURAL ÖZKAN, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye, gulsahvural@gmail.com 

 
Öz: Bu araştırma çalışanların özyeterlilik düzeyinin çalıştıkları örgütte sergiledikleri yaratıcı ve yenilikçi davranışlara etkisini saptamayı 
amaçlamaktadır. Buradan hareketle perakende, finans, enerji ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren dört örgütün çalışanlarının özyeterlilikleri 

ile yaratıcı ve yenilikçi iş davranışlarının sıklığı tarama türünde bir araştırma ile değerlendirilmiştir. Kişisel beyana dayalı toplanan bu veriler sosyal 

beğenilirlik etkisinden arındırılmak amacıyla düzeltilmiştir. Araştırma sonuçları, çalışanların özyeterlilik düzeyinin hem yaratıcı hem de yenilikçi iş 
davranışlarını olumlu yönde etkilediğini; ancak özyeterliliğin yaratıcı iş davranışlarına etkisinin yenilikçi iş davranışlarına etkisinden daha güçlü 

olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte havacılık ve enerji sektörü çalışanlarının finans ve perakende sektörü çalışanlarından daha yüksek düzeyde 

yaratıcılık; yine havacılık sektörü çalışanlarının finans ve perakende sektörü çalışanlarından daha yüksek düzeyde yenilikçilik sergilediği 
saptanmıştır. Özyeterlilik ve sektör arasında yaratıcı ve yenilikçi iş davranışlarına etkileri açısından iki yönlü bir etkileşim bulunamamıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Özyeterlilik, Yaratıcı İş Davranışları, Yenilikçi İş Davranışları, Yaratıcılık, Yenilikçilik, Sosyal Beğenilirlik  

 

Abstract: The present study aims to determine the effect of employees’ level of self-efficacy on their creative and innovative work behaviors. From this 

point of view; retail, finance, energy and aviation employees’ self-efficacy, creative and innovative work behaviors were evaluated with a survey 
research. Self- reported data were corrected to control social desirability bias. The results show that employees’ level of self-efficacy has a positive 

effect on their creative work behavior as well as innovative work behaviors. However self-efficacy has a larger effect on creative work behaviors than 

it has on innovative work behaviors. In addition, it is found that employees in aviation and energy sectors show greater creativity than employees in 
retail and finance sectors where as aviation employees show greater innovativeness than retail and finance employees. Besides, interaction effect 

between self-efficacy and sector on creative and innovative work behaviors was not found to be significant. 
 

Keywords: Self-Efficacy, Creative Work Behaviors, Innovative Work Behaviors, Creativity, Innovativeness, Social Desirability  

 

1. Giriş 

Örgütlerin yaşamını sürdürme, büyüme, daha iyi ürün ve hizmet üretme gibi amaçlarına ulaşabilmeleri; çalışanların 

yenilikçilik düzeyinin belirlenmesinin yanı sıra yaratıcı potansiyellerinin ortaya çıkarılıp ondan yeterince 

yararlanılmasını kapsamaktadır. Örgütlerin rekabet üstünlüğü sağlamasında çalışanların yaratıcı ve yenilikçi 

davranışlarının yanında pozitif özelliklerinin de oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda, araştırmacılar 

(Luthans 2002, 2008; Cameron 2007) son yıllarda pozitif örgütsel yaklaşımlara odaklanmıştır. İlk kez Sosyal Bilişsel 

Teori (1986) kapsamında ortaya koyulan özyeterlilik kavramı, örgütsel çalışmalara Pozitif Örgütsel Davranış (2002) 

yaklaşımı ile adapte edilmiştir. Fred Luthans’ın öncülüğü ile başlayan Pozitif Örgütsel Davranış yaklaşımı işyerinde 

zayıflıklara odaklanmak yerine güçlü yönleri öne çıkarmanın önemini savunmaktadır. Pozitif Örgütsel Davranış 

yaklaşımında özyeterlilik, Sosyal Bilişsel Teori’de olduğu gibi bir kişilik özelliği olarak değil; değişime ve gelişime 

açık durumsal bir özellik olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım kapsamında ele alınan pozitif kavramlar gibi 

özyeterliliğin de olumlu örgütsel çıktılar elde edilmesine katkı sağladığı düşünülmektedir. Bu araştırmada ise 

çalışanların özyeterlilik düzeyinin yaratıcı ve yenilikçi iş davranışları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışanların 

özyeterlilik düzeylerinin onların yaratıcı ve yenilikçi davranışlarına ne düzeyde katkı sağladığının ilgi çekici bir konu 

olduğu düşünülmektedir; çünkü beklenen etkinin bulunması halinde, özellikle yaratıcı ve yenilikçi davranışların kritik 

olduğu işlerde örgütlerin aday ve çalışanlarını özyeterlilik açısından değerlendirmelerinin önemi ortaya koyulacaktır. 

Özyeterliliğin değiştirilebilir ve gelişime açık bir yapı olması bu yapının incelenmesinin önemini arttırmaktadır. Buna 

göre çalışanların yüksek özyeterlilik kazanmaya yönelik eğitilmesi ve geliştirilmesi ile yaratıcı ve yenilikçi davranışlar 

sergilemeleri sağlanabilir. Araştırmada ayrıca çalışanların özyeterlilik düzeyi ile çalıştıkları sektör arasında, yaratıcı ve 

yenilikçi iş davranışlarına etkileri açısından bir etkileşim olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada toplanan tüm veriler 

sosyal beğenilirlik etkisinin kontrol edilmesi amacıyla düzeltilerek son haline getirilmiştir. 
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2. Teorik Çerçeve 

2.1. Özyeterlilik 

Pozitif Örgütsel Davranış yaklaşımında ele alınan yapılardan biri olan özyeterlilik, yazına ilk kez Sosyal Bilişsel 

Teori’nin (Bandura 1986; Bandura 1997; Bandura 2001),  ana unsurlarından biri olarak tanıtılmıştır. Kısaca kendini 

yeterli bulma şeklinde ifade edilen özyeterlilik kavramı Albert Bandura tarafından “bireylerin olası durumlar ile başa 

çıkabilmek için gerekli olan eylemleri ne kadar iyi yapabildiklerine ilişkin yargıları” olarak tanımlanmıştır (Bandura 

1982, 122). Bu kavramın tanımı 1990’lı yılların sonunda örgütsel psikologlar Stajkovic ve Luthans tarafından “belirli 

sonuçları elde etmek için motivasyonu ve bilişsel kaynakları harekete geçirmek doğrultusunda bireyin kendi yetenek ve 

yetkinliğine olan inancı” şeklinde yapılmıştır (Stajkovic ve Luthans 1998, 66). Özyeterlilik bireyin performansını 

harekete geçiren bilişsel bir faktördür. Yüksek özyeterlilik düzeyine sahip olan bireyler kendilerine mücadele içeren 

zorlayıcı hedefler belirler, görevlerini devam ettirmede azimlidir ve engellerle baş etmede çeşitli yollar geliştirebilirler 

(Luthans ve Youssef 2004, 153). Özyeterlilik koşullara bağlı olarak değişen ve belli bir görevi yerine getirirken ortaya 

çıkan durumsal bir özelliktir (Hefferon ve Boniwell 2011, 105; Luthans 2002, 60). Özyeterlilik, bireyin zaman içinde 

yeni bilgiler ve deneyimler kazanmasıyla değişip gelişmeye açıktır (Luthans 2008, 204). 

Bandura, özyeterlilik kazanımını dört kaynağa dayandırmaktadır: (1) Üstünlük deneyimi (mastery experiences), (2) 

Modelleme (vicarious experiences/modelling) (3) Sosyal ikna (social persuasions) (4) Fizyolojik ve psikolojik olarak 

hazır olma. (Bandura 1982). Üstünlük deneyimi kişinin bireysel başarılarından elde ettiği deneyimleri ifade eder. 

Özyeterlilik inancının oluşturan en güçlü kaynak budur, çünkü başarı ile ilgili doğrudan bilgiyi içerir. Bu kaynağa iş 

başı eğitimler örnek gösterilebilir. Başkalarının tecrübelerinden, dolaylı olarak öğrenilenler veya model alma yoluyla 

kazanılan yaşantılar da özyeterlilik kazanımı için kaynak olarak işlev görebilmektedir. Mentorluk ve koçluk 

uygulamaları da bu kaynağa örnek gösterilebilir. Bireysel yaşantılar ya da modellenen davranışlar kadar güçlü olmasa 

da kişinin, diğer insanlar tarafından bir görevi başarabileceği yönünde cesaretlendirilmesi de özyeterliliğini arttıran bir 

unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu; cesaretlendirme pozitif geribildirim, grup desteği, saygı ya da güven yoluyla 

sunulabilir. Tüm bunların yanında kişinin olumlu bir fiziksel ve ruhsal durumunda olmasının özyeterlilik geliştirme 

açısından sağlam bir önkoşul sağladığında kuşku yoktur (Luthans 2008, 207; Luthans ve Youssef 2007, 329). Pozitif 

Örgütsel Davranış araştırmacıları özyeterliliği arttırmak için Bandura’nın kuramını temel alan çeşitli uygulamalar 

yürütmektedir (Luthans, Avey, Avolio, Norman ve Combs 2006; Luthans, Avey ve Patera 2008; Luthans, Avey, Avolio 

ve Peterson 2010). Özyeterlilik ve pozitif psikolojik sermayenin diğer boyutları için geliştirilen bu uygulamaların 

tümüne Psikolojik Sermaye Müdahaleleri (Psychological Capital Interventions – PCI) adı verilmektedir (Luthans, Avey, 

Avolio, Peterson 2010, 41). Yapılan çalışmalarda, geliştirilen uygulama ve eğitimlerin özyeterliliği arttırdığı 

saptanmıştır (Luthans, Avey, Avolio, Norman ve Combs 2006, 387; Luthans, Avey, Avolio, Peterson 2010, 5). Bilişsel 

süreçler bu kavramın gelişiminde etkili olabilmektedir. Sonuç olarak sadece başarılı bir performans otomatik olarak 

özyeterlilik duygusunu arttırmamaktadır. Bireyin bu durumları nasıl anladığı ve bilişsel süreçleri nasıl değerlendirdiği 

önemlidir (Özkalp 2009, 493). 

 Özyeterlilik ile çeşitli örgütsel değişkenler arasında ilişki olduğunu gösteren pek çok araştırma bulunmaktadır. Bu 

değişkenlerden bazıları; işe yönelik tutumlar (Luthans, Zhu ve Avolio 2006), etkili liderlik (Luthans, Luthans, Hodgetts 

ve Luthans 2001) ve girişimciliktir (Luthans ve Ibrayeva 2006). Meta analiz çalışmalarının bulguları da özyeterliliğin 

performans ile çok güçlü ilişkisi bulunduğunu göstermektedir (Bandura ve Locke 2003; Stajkovic ve Luthans 1998). 

Ülkemizde özyeterlilik ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, tükenmişlik (Bolat 2011), öğrenme performansı 

(Kotaman 2008), kontrol odağı (Çetin 2011) gibi kavramlar üzerinde çalışıldığı görülmektedir.  

2.2. Yaratıcı ve Yenilikçi Davranışlar 

Çok değişik tanımlamaları olmakla beraber “bilginin kullanılarak olmayan bilginin üretilmesine yaratıcılık, yeni bir 

uygulama ya da yeni fikirlerin yaygın anlamda kullanılarak pratiğe uygulanmasına” yenilikçilik denilebilir (Özçer 2005, 

13).  Araştırmacılar yaratıcılığı yeni ve yararlı fikirlerin üretimi, yeniliği ise bu fikirlerin gerçekleştirilmesi süreci olarak 

tanımlamakta uzlaşmaktadırlar (Özbağ 2012, 146). Çalışanın yaratıcılığı genellikle yenilikçiliğin başlangıç noktası 

olarak tanımlanır (Zhou ve George 2001, 683). “Yaratıcılık yenilik getiren bir faaliyettir; yenilik ise yaratıcılığın 

görünen somut ve cisimsel sonucudur” (İraz 2005, 78). Araştırmalara göre yaratıcı ve yenilikçi davranışlar neredeyse 

tüm sektörler (Shalley ve Gilson, 2004: 33) ve tüm örgüt tipleri için gereklidir (Damanpour, 1991: 557). 

Çalışanların bireysel yenilikçiliğinden bahsetmek için yazında sıklıkla yenilikçi iş davranışları kavramı 

kullanılmıştır (Jafri 2010, 64). Bu davranışlar, çalışanın örgütün üretkenliğini arttırmak için yeni yollar bulma 

konusundaki istekliliğidir (Cho ve Lee 2007, 1487). Bu tür davranışlara örnek olarak yeni teknolojilerin araştırılması, 

hedeflere ulaşmak için yeni yolların önerilmesi, yeni iş yapma yöntemlerinin uygulanması, yeni fikirlerin 

uygulanabilmesini sağlayacak kaynakların aranması gösterilebilir (Yuan ve Woodman 2010, 324). Yaratıcı iş 

davranışları kavramı ise fikir üretme/benimseme aşamasının fikir üretme kısmında yer alan davranışları tanımlamak için 

kullanılmaktadır. Yaratıcı iş davranışları çoğu zaman yenilikçi davranışın bir türü olarak kabul edilmektedir (Yuan ve 

Woodman 2010, 324).  

Yaratıcı ve yenilikçi davranışların, tek boyutlu mu yoksa çok boyutlu mu bir yapı olduğu konusunda çeşitli görüşler 

bulunmaktadır. Bu davranışları tek boyutlu ele alan çalışmalar sürecin aşamaları olduğunu kabul etse de bu aşamaların 

ayrı faktörler olarak birbirinden ayrılmadığını savunmuştur. Bu çalışmalara örnek olarak Scott ve Bruce (1994), Bunce 

ve West (1995), Spreitzer (1995),  Basu ve Green (1997), Scott ve Bruce (1998), Janssen (2000), Kleysen ve Street 
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(2001) gösterilebilir. Krause (2004) ve Dorenbosch ve diğerleri (2005) ise yaratıcı ve yenilikçi davranışları iki faktör 

olarak ele almış. İlk faktörün yaratıcı davranışlardan ikinci faktörün ise yeni fikirleri uygulamaya yönelik 

davranışlardan oluştuğunu öne sürmüştür (De Jong ve Den Hartog 2010, 26).  

Bu araştırmada yaratıcı iş davranışlarının ve yenilikçi iş davranışlarının farklı süreçler olduğu görüşüne uygun 

olarak; yaratıcı fikirlerin üretildiği evre “yaratıcı iş davranışları”, yaratıcı fikirlerin uygulandığı evre ise “yenilikçi iş 

davranışları” olarak ele alınmıştır. 

2.3. Özyeterlilik ile Yaratıcı ve Yenilikçi Davranışlar 

Özyeterliliğin yaratıcılık ve yenilikçilik ile olan ilişkisi genellikle risk alma üzerinden açıklanmıştır. Yaratıcı 

olabilmek için başarısızlıktan korkmamak ve risk almak gerekir (Akın 2010, 215). Yaratıcılığın ve yenilikçiliğin riskli 

bir aktivite olmasının nedeni yeni fikirlerin ve eylemlerin başasızlıkla sonuçlanma olasılığının bulunmasıdır. Buna göre 

özyeterlilik düzeyi yüksek olan bireylerin yaratıcı görevler gibi riskli ve zorlayıcı aktivitelerin sorumluluğunu alması 

olasıdır (Sweetman, Luthans, Avey ve Luthans 2011, 6; Gupta 2014, 656).  

Özyeterlilik kapasitesinin kişinin performansını, buluş becerisi ve bireysel kaynakların zenginliği aracılığı ile 

etkilediği düşünülmektedir (Sweetman, Luthans, Avey ve Luthans 2011, 6). Bu görüşe uygun olarak, farklı 

sektörlerdeki örgütlerde çalışan 899 bireyin katıldığı A.B.D’de yapılan bir araştırmada (Sweetman, Luthans, Avey ve 

Luthans 2011) özyeterlilik düzeyi ile yaratıcı performans arasında 0.21 düzeyin olumlu yönde ilişki saptanmıştır. 

Üretim sektöründe çalışan mavi yakalı ve bilişim sektöründe çalışan beyaz yakalı iki örneklem üzerinden yapılan bir 

çalışmada (Tierney ve Farmer 2002) ise özyeterlilik yaratıcılık ile ilişkili bulunmuştur. Bununla birlikte bilişim 

sektöründe çalışanların özyeterliliği ile yaratıcılık düzeyi arasındaki ilişki 0.24 olarak saptamışken, üretim sektöründe 

çalışanların özyeterliliği ile yaratıcılık düzeyi arasındaki ilişki ise 0.17 olarak bulunmuştur. Buna göre teknoloji 

gerektiren işlerde özyeterliliğin yaratıcılık üzerinde etkisinin diğer sektörlere göre yüksek olabileceği düşünülebilir.  

Tayvan’da yer alan bir işletmede, bir proje takımının çalışanlarının özyeterlilik ve yaratıcılık yeteneği ile ilişkisinin 

incelendiği bir araştırmada (Hsu, Hsu ve Chiu 2012) özyeterliliğin çalışanların rol içi (projenin gerektirdiği görevlerde) 

ve rol dışı (proje takımı dışındaki çalışmalarında) yaratıcılıklarını olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. Pakistan’da 

farklı sektörlerde çalışan kişilerin katıldığı bir araştırmada (Abbas ve Raja 2015) ise çalışanların özyeterlilik düzeyi ile 

yenilikçi performansı arasında düşük düzeyde pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.  

Türkiye’de Yasa ve Şahin tarafından yapılan ve resim öğretmenliği öğrencilerinin katıldığı çalışmada ise resim 

öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik sahip oldukları özyeterlilik inançları ile yaratıcılık düzeyleri 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Yasa ve Şahin 2012, 67). 

3. Metodoloji 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın amacı ve önemi, araştırmanın hipotezleri, araştırmanın örneklemi, veri toplama 

yöntemi ve araçları, verilerin analizi ve analizlerin sonuçları sunulacaktır. 

3.1. Hipotezler 

Araştırmanın hipotezleri aşağıda sunulmaktadır. 

H1= Çalışanların özyeterlilik düzeyi yaratıcı iş davranışları sergileme düzeyini yordamaktadır. 

H2=Çalışanların özyeterlilik düzeyi yenilikçi iş davranışları sergileme düzeyini yordamaktadır. 

H3=Çalışanların yaratıcı iş davranışları sergileme düzeyi çalıştıkları örgütün faaliyet gösterdiği sektöre göre 

farklılık göstermektedir. 

H4= Çalışanların yenilikçi iş davranışları sergileme düzeyi çalıştıkları örgütün faaliyet gösterdiği sektöre göre 

farklılık göstermektedir. 

H5=Çalışanların özyeterlilik düzeyi ve çalıştıkları sektör yaratıcı iş davranışı sergilemeleri üzerinde etkileşimli bir 

etkiye sahiptir. 

H6=Çalışanların özyeterlilik düzeyi ve çalıştıkları sektör yenilikçi iş davranışı sergilemeleri üzerinde etkileşimli bir 

etkiye sahiptir. 

3.2. Örneklem 

 Araştırma, kolayda örnekleme tekniği ile Marmara Bölgesi’nde farklı sektörlerde faaliyet gösteren ikisi çok uluslu, 

ikisi ise ulusal sahiplik yapısında dört örgütün çalışanları ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan örgütlerin tümü özel 

teşebbüs ile kurulmuş olup perakende, finans, enerji ve havacılık sektörlerinde hizmet vermektedir. Örgütlere teslim 

edilen 250 adet anketten 214’ünden geri dönüş sağlanmıştır. 214 anketten ise 2’si geçersiz kabul edildiği için 

değerlendirmeye alınmamıştır. Buna göre çalışmaya katılım oranı %84,8 olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 



Vural Özkan, G. / Journal of Yasar University, 2017, 12/47, 181-191 

 

184 

3.3. Veri Toplama Yöntemi 

Araştırma tarama türünde bir araştırma olup veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Bu anket, araştırma 

değişkenlerini ölçmek üzere önceden geliştirilmiş iki adet ölçek, sosyal beğenilirliği saptamak amacıyla oluşturulmuş 

bir ölçek ve araştırmacı tarafından üretilmiş bir adet demografik soru formundan oluşmaktadır. Veri toplanacak 

örgütlerin İnsan Kaynakları Bölümü yöneticilerine telefon ya da e-posta adresleri aracılığı ile ulaşılmış ve çalışmanın 

amacı açıklanmıştır. Anketin uygulanmasına onay alındıktan sonra anket formu, örgütlerin ikisine posta yoluyla 

gönderilmiş ve çalışanlar tarafından doldurulan anketler yine posta yoluyla teslim alınmıştır. İki örgüte ise anket 

formları elden iletilmiş ve veri toplama çalışması araştırmacı tarafından yapılmıştır. Anket formuna bir kapak mektubu 

eklenerek araştırmanın gönüllü katılım temelli olduğu, bireysel verilerin gizli tutulacağı ve sadece akademik amaçlar 

için kullanılacağı belirtilmiştir. 

3.4. Ölçüm Araçları 

3.4.1. Özyeterliliğin Ölçülmesi 

Araştırmada özyeterlilik değişkeninin ölçümü için Luthans ve arkadaşları tarafından geliştirilen (Luthans, Avolio, Avey 

ve Norman, 2007) ve Vural Özkan (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Psikolojik Sermaye Ölçeği (Psychological 

Capital Questionnaire, PCQ) ölçeğinin Özyeterlilik Alt Ölçeği kullanılmıştır. 24 maddeden oluşan Psikolojik Sermaye 

Ölçeği’ndeki 6 madde özyeterlilik, 6 madde umut, 6 madde iyimserlik, 6 madde dayanıklılık boyutlarını 

değerlendirmektedir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışması sonucunda Özyeterlilik Alt Ölçeği’ne, Umut Alt 

Ölçeği’nden bir madde aktarılması nedeniyle bu çalışmada özyeterlik değişkeni 7 madde ile ölçümlenmiştir. “Örgütün 

stratejisi hakkındaki tartışmalara katılma konusunda kendime güvenirim” maddesi ölçekte yer alan ifadelerden biridir. 

Ölçekteki maddelerin değerlendirilmesi için 6’lı Likert tipi ölçek (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 6=Kesinlikle 

Katılıyorum) kullanılmıştır. Ölçek maddeleri çalışanların kendilerini değerlendirmelerine yönelik ifadelerden 

oluşmaktadır. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik değeri 0,906 olarak saptanmıştır.  

3.4.2. Yaratıcı ve Yenilikçi İş Davranışlarının Ölçülmesi 

Yaratıcı ve yenilikçi iş davranışlarının ölçülmesi için De Jong ve Den Hartog (2010) tarafından geliştirilen Yenilikçi İş 

Davranışları Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek maddeleri çalışanların kendilerini değerlendirmelerine yönelik ifadeler 

içermektedir. Ölçekteki ifadeler, 5’li Likert tipi ölçek (1=Hiçbir Zaman, 5=Her Zaman) üzerinden değerlendirilmiştir. 

10 maddeden oluşan ölçeğin araştırmacılar tarafından yapılan geçerlilik analizinde ölçek maddelerinin yaratıcı iş 

davranışları ve yenilikçi iş davranışları isimli iki alt faktör olarak ele alındığı modelin geçerli olduğu ortaya 

koyulmuştur (De Jong ve Den Hartog, 2010: 30). Ölçeğin Vural Özkan (2016) tarafından gerçekleştirilen Türkçe’ye 

uyarlama  çalışmasında iki faktörlü model desteklenmiş ancak 1 numaralı maddenin (Günlük işlerimin parçası olmayan 

konulara dikkat gösteririm) ölçeğin Türkçe formundan çıkarılması uygun görülmüştür. Bu nedenle çalışmada yaratıcı ve 

yenilikçi iş davranışları 9 madde ile değerlendirilmiştir. “İşlerin yapılışı ile ilgili yeni yaklaşımlar bulurum” ifadesi 

ölçekte kullanılan maddelerden biridir. Ölçeğin, bu çalışmada saptanan Cronbach Alpha güvenirlik değeri 0,923’tür. 

3.4.3. Sosyal Beğenilirliğin Ölçülmesi 

Araştırmada özyeterlilik ile yaratıcı ve yenilikçi iş davranışları değişkenlerinin kişilerin kendilerini değerlendirmeleri ve 

kişisel beyanlarına dayalı araçlar ile ölçülmesi, katılımcıların soru formlarını yanıtlarken sosyal beğenilirlik yanlılığının 

etkisinde kalmış olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle araştırmaya katılanların onaylanma ihtiyacına (Crowne ve 

Marlowe, 1964) bağlı olarak soru formlarına gerçek durumlarını yansıtmayan olumlu yanıtlar verme olasılığı dikkate 

alınarak araştırma anketine Sosyal Beğenilirlik Ölçeği’nin eklenmesi uygun görülmüştür. Crowne ve Marlowe (1964) 

tarafından geliştirilen ve 33 maddeden oluşan ölçek, kullanılan ölçüm aracındaki sosyal beğenilirlik etkisini kontrol 

etmeyi amaçlamaktadır. “Evdeki sofra adabım, lokantadaki kadar iyidir” ifadesi ile ölçekte kullanılan maddelere örnek 

verilebilir. Ölçekteki maddelere “Evet” ve “Hayır” seçenekleri ile cevap verilmektedir. Ölçekten elde edilebilecek en 

yüksek puan 33 (yüksek sosyal beğenilirlik), en düşük puan ise 0’dır (düşük sosyal beğenilirlik). Bu çalışmada ölçeğin 

Işık (2001) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan soru formu kullanılmıştır. 

3.5. Verilerin Analizi 

Araştırmanın verileri SPSS 22.0 for Windows paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anketi yanıtlayanların 

demografik özelliklerinin ve araştırma değişkenlerinin tanımlanması amacıyla tanımlayıcı analizler (frekans dağılımı, 

yüzde dağılımı, minimum, maksimum, aritmetik ortalama, standart sapma) gerçekleştirilmiştir. Sosyal beğenilirliğe 

bağlı puan düzeltmelerini yapabilmek için Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırmada yer alan hipotezlerin 

sınanması için ise Pearson korelasyon, doğrusal regresyon, bağımsız örneklemler t-testi, tek yönlü ve çoklu varyans 

analizleri kullanılmıştır. 
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3.6. Bulgular  

3.6.1. Demografik Bulgular 

Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için frekans dağılımlarından yararlanılmıştır. Demografik bulguların 

ayrıntıları Tablo 1’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Frekans Yüzdelik Değer N 

Kadın 80 39,2 
204 

Erkek 124 60,8 

Yaş Frekans Yüzdelik Değer  N 

20-29 arası 95 47,3 

201 30-35 arası 72 35,8 

36-45 üstü 34 16,9 

Eğitim Düzeyi Frekans Yüzdelik Değer N 

Lise 9 4,4 

204 
Önlisans/Yüksekokul 24 11,8 

Lisans 131 64,2 

Lisans üstü 40 19,6 

Yöneticilik Görevi Frekans Yüzdelik Değer N 

Var 33 16,2 
202 

Yok 171 83,3 

Çalışma Kıdemi Frekans Yüzdelik Değer N 

5 ve altı 82 40,6 

202 
6-10 arası 62 30,7 

11-15 arası 37 18,3 

16-35 arası 21 10,4 

Sektör Frekans Yüzdelik Değer N 

Enerji  72 34,0 

212 
Finans  58 27,4 

Perakende 49 23,1 

Havacılık 33 15,6 

Sahiplik Yapısı Frekans Yüzdelik Değer N 

Ulusal 130 61,3 
212 

Çok uluslu 82 38,7 

 

Araştırmaya katılan 212 kişinin tümü demografik soru formundaki sektör ve sahiplik yapısı maddelerine yanıt 

vermiştir. 8 katılımcı cinsiyet ve eğitim düzeyi, 10 katılımcı yöneticilik görevi ve çalışma kıdemı, 11 katılımcı ise yaş 

maddesini cevapsız bırakmıştır. Araştırmaya katılan kişilerin 80’inin (%39,2) kadın, 124’ünün (%60,8) ise erkek olduğu 

saptanmıştır. Anketi yanıtlayan kişilerin %47,3’ünün (95 kişi) 30 yaşın altında çalışanlardan oluştuğu görülmektedir. 

Katılımcıların %64,2’sinin (131 kişi) lisans mezunu olduğu saptanmıştır. Ankete katılan kişilerin 33’ünün (%16,2) 

yöneticilik görevi bulunurken, 171’sinin (%83,3) ise yöneticilik görevinin bulunmamaktadır. Katılımcıların toplam 

çalışma kıdemlerine bakıldığında ise katılımcıların çoğunluğunun (%71,3) 10 yıl ve altında çalışma kıdemi olduğu 

görülmektedir.  Ankete katılan kişilerin çalıştıkları sektörler incelendiğinde 72 kişinin (%34,0) enerji, 58 kişinin 

(%27,4) finans, 49 kişinin (%23,1) perakende, 33 kişinin (%15,6) ise havacılık sektörlerinde çalıştıkları görülmektedir. 

Katılımcılar çalıştıkları işletmelerin sahiplik yapısına göre gruplandırıldığında 82 (%38,7) kişinin ulusal yapıda 

işletmelerde, 130 (%61,3) kişinin ise çok uluslu yapıda işletmelerde çalıştığı saptanmıştır. 

3.6.2. Tanımlayıcı İstatistikler 

Bu bölümde araştırmanın değişkenlerine ait tanımlayıcı istatistikler sunulmaktadır. Bu kapsamda özyeterlilik, yaratıcı 

ve yenilikçi iş davranışları, sosyal beğenilirlik anketlerinin sorularına araştırmaya katılan 212 kişi tarafından verilen 

cevapların minimum, maksimum, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri saptanmıştır. Sosyal beğenilirlik 

sorularına verilen yanıtlardan elde edilen tanımlayıcı istatistikler bir sonraki bölümde açıklanacak olan puan düzeltme 

prosedüründe kullanılmıştır. Araştırma örneklemi içinde en düşük sosyal beğenilirlik puanının 7, en yüksek sosyal 

beğenilirlik puanının ise 29 olduğu görülmektedir. Katılımcıların ortalama sosyal beğenilirlik düzeyi ise 20,75 olarak 

saptanmıştır. Tüm değişkenlere dair tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de gösterilmektedir. 
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Tablo 2. Araştırma Değişkenlerine Dair Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişken Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma N 
Özyeterlilik 2,29 6,00 5,06 0,74 

212 
Yaratıcı İş Davranışları 1,00 5,00 3,99 0,73 
Yenilikçi İş Davranışları 1,00 5,00 3,71 0,78 

Sosyal Beğenilirlik 7,00 29,00 20,75 4,87 

3.6.3. Sosyal Beğenilirliğe Dayalı Puan Düzeltmeleri 

Geliştirilen soru formlarının, Sosyal Beğenilirliğe bağlı standart bir ölçüm hatasından korunmasını sağlamak amacıyla, 

Smith (1967) tarafından önerilen prosedüre göre aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir (Işık, 2001):  

•Sosyal Beğenilirlik Ölçeği’nden alınan toplam puan bulunur. 

•Toplam sosyal beğenilirlik puanı ile araştırmada kullanılan ölçek maddeleri arasında korelasyona bakılır. Yüksek 

korelasyon gösteren maddeler, düzeltilmesi gereken maddelerdir.  

•Düzeltilmesi gereken maddelerin belirlenmesinin ardından, sosyal beğenilirlik puanı yüksek deneklerin 

belirlenmesi gerekir. Genel dağılım içinde, belirli bir kesme noktası (yüzdelik dilim, grup ortalaması değeri gibi) 

seçilerek, bu kriter açısından yüksek sosyal beğenilirlik puanına sahip kişiler belirlenir.  

•Sosyal beğenilirlik puanı yüksek deneklerin, sosyal beğenilirlik puanı yüksek maddelere vermiş olduğu cevapların 

düzeltilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, bu deneklerin cevapları, sosyal beğenilirliğin yüksek olduğu uçtan bir kademe 

aşağı çekilerek tekrar kodlanır. 

“Özyeterlilik” ile “Yaratıcı ve Yenilikçi Davranışlar” soru formları verileri üzerinde gerekli düzeltmeler yapılması 

için yukarıda belirtilen prosedür izlenmiştir. Bu doğrultuda uygulanmış olan korelasyon analizinin sonuçları Tablo 3’te 

ve Tablo 4’te sunulmaktadır. 

 

Tablo 3. Özyeterlilik ile Sosyal Beğenilirlik Puanlarının Korelasyon Analizi Sonuçları 

 Sosyal Beğenilirlik Toplam 

Özyeterlilik 

Madde 1 

Pearson Korelasyonu 0,307 

Anlamlılık   (2 yönlü) 0,000 

Özyeterlilik 

Madde 2 

Pearson Korelasyonu 0,250 

Anlamlılık   (2 yönlü) 0,000 

Özyeterlilik 

Madde 3 

Pearson Korelasyonu 0,208 

Anlamlılık   (2 yönlü) 0,002 

Özyeterlilik 

Madde 4 

Pearson Korelasyonu 0,196 

Anlamlılık   (2 yönlü) 0,004 

Özyeterlilik 

Madde 5 

Pearson Korelasyonu 0,278 

Anlamlılık   (2 yönlü) 0,000 

Özyeterlilik 

Madde 6 

Pearson Korelasyonu 0,216 

Anlamlılık   (2 yönlü) 0,002 

Özyeterlilik 

Madde 7 

Pearson Korelasyonu 0,241 

Anlamlılık   (2 yönlü) 0,000 

 

Özyeterlilik Ölçeği’nin tüm maddeleri ile katılımcıların sosyal beğenilirlik toplam puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı korelasyonlar saptanmıştır. Özyeterlilik maddelerinin tümünde sosyal beğenilirlik etkisinin görüldüğü 

söylenebilir. Buna göre 7 madde için sosyal beğenilirlik puanı yüksek olarak belirlenmiş olan kişilerin verdikleri 

cevaplar bir puan aşağıya çekilmiştir. Düşük ve yüksek sosyal beğenilirlik düzeyini ayırt etmek grup ortalaması değeri 

(20,75) kesme noktası olarak kullanılmıştır. 

Yaratıcı ve Yenilikçi İş Davranışları Ölçeği’nin tüm maddeleri ile katılımcıların sosyal beğenilirlik toplam puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. Buna göre yaratıcı ve yenilikçi iş davranışları ölçeğinin 

maddelerinin tümünde sosyal beğenilirlik etkisi bulunmuştur. 9 maddenin her biri için sosyal beğenilirlik puanı yüksek 

olarak belirlenmiş olan kişilerin verdikleri cevaplar bir puan aşağıya çekilmiştir. Hipotez testleri katılımcıların 

düzeltilmiş puanları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma değişkenlerinin ölçüldüğü araçların bütün maddeleri ile sosyal beğenilirlik puanlarının anlamlı düzeyle 

ilişkili bulunması katılımcıların anketi yanıtlarken gerçek durumlarını yansıtmayan olumlu yanıtlar vermiş olduğunu 

göstermektedir. Buna göre hipotez testlerinde katılımcıların düzeltilmiş puanlarının kullanılması, sonuçların sosyal 

beğenilirliğe bağlı bir ölçüm hatasından korunmasını sağlamıştır. 
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Tablo 4. Yaratıcı ve Yenilikçi İş Davranışları ile Sosyal Beğenilirlik Puanlarının Korelasyon Analizi Sonuçları 

 Sosyal Beğenilirlik Toplam 

Yaratıcı Davranışlar  

Madde 1 

Pearson Korelasyonu 0,299 

Anlamlılık   (2 yönlü) 0,000 

Yaratıcı Davranışlar  

Madde 2 

Pearson Korelasyonu 0,274 

Anlamlılık   (2 yönlü) 0,000 

Yaratıcı Davranışlar  

Madde 3 

Pearson Korelasyonu 0,319 

Anlamlılık   (2 yönlü) 0,000 

Yaratıcı Davranışlar  

Madde 4 

Pearson Korelasyonu 0,221 

Anlamlılık   (2 yönlü) 0,001 

Yenilikçi Davranışlar  

Madde 1 

Pearson Korelasyonu 0,239 

Anlamlılık   (2 yönlü) 0,000 

Yenilikçi Davranışlar  

Madde 2 

Pearson Korelasyonu 0,189 

Anlamlılık   (2 yönlü) 0,006 

Yenilikçi Davranışlar  

Madde 3 

Pearson Korelasyonu 0,282 

Anlamlılık   (2 yönlü) 0,000 

Yenilikçi Davranışlar 

Madde 4 

Pearson Korelasyonu 0,193 

Anlamlılık   (2 yönlü) 0,005 

Yenilikçi Davranışlar 

Madde 5 

Pearson Korelasyonu 0,209 

Anlamlılık   (2 yönlü) 0,002 

 

3.6.4. Hipotez Testleri 

Hipotez testlerini gerçekleştirebilmek için önce verilerin normal dağılıp dağılmadığına bakılmıştır. Çarpıklık değeri 

özyeterlilik için -0,998, yaratıcı davranışlar için -0,653 ve yenilikçi davranışlar için -0,226 bulunmuştur. Tabachnick ve 

Fidell’a (2013) göre -1,5 ile 1,5 arasındaki çarpıklık değeri verilerin normal dağıldığını göstermektedir.  

Değişkenler arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla yapılan Pearson korelasyon analizi Tablo 6’da verilmiştir. 

Özyeterlilik ile yaratıcı iş davranışları ve yenilikçi iş davranışları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiştir (p=0,000). Her iki korelasyon düzeyinin de Cohen’e (1988) göre yüksek etki düzeyine sahip olduğu tespit 

edilmiş ancak özyeterliliğin yaratıcı iş davranışları ile ilişkisinin (r=0,535) yenilikçi iş davranışları ile ilişkisinden 

(r=0,498) daha güçlü olduğu bulunmuştur. Buna göre Hipotez 1 ve 2’yi test etmenin uygun olduğuna karar verilmiştir. 

 

Tablo 6. Özyeterlilik ile Yaratıcı ve Yenilikçi İş Davranışlarının Korelasyon Analizi Bulguları 

 Yaratıcı İş Davranışları Yenilikçi İş Davranışları 

Özyeterlilik 

 

Pearson Korelasyonu 0,535 0,498 

Anlamlılık    (2 yönlü) 0,000 0,000 

 

Hipotez 1 ve 2’yi test etmek için gerçekleştirilen basit regresyon analizi bulguları Tablo 7 ve Tablo 8’de 

verilmektedir. Tablo 7’ye göre çalışanların özyeterlilik düzeylerinin yaratıcı iş davranışlarını anlamlı düzeyde yordadığı 

saptanmıştır (p=0,000). Buna göre Hipotez 1 desteklenmiştir. Özyeterliliğin, çalışanların yaratıcı iş davranışları 

gösterme düzeyindeki varyansın %28,3’ünü açıkladığı görülmektedir. Modele ilişkin tahmin denklemi şu şekilde ifade 

edilmektedir: Yaratıcı İş Davranışları = 1,165 + 0,535 (Özyeterlilik).  

 

Tablo 7. Özyeterliliğin Yaratıcı İş Davranışları Üzerindeki Etkisini Gösteren Regresyon Analizi Bulguları 

Bağımsız Değişken B Beta t p 

Özyeterlilik 1,165 0,535 9,055 0,000 

                                               Bağımlı Değişken: Yaratıcı İş Davranışları 

                                               (R2=0.283, F(1,204)=81.987, p=0.000) 

 

 

 

 



Vural Özkan, G. / Journal of Yasar University, 2017, 12/47, 181-191 

 

188 

Tablo 8. Özyeterliliğin Yenilikçi İş Davranışları Üzerindeki Etkisini Gösteren Regresyon Analizi Bulguları 

Bağımsız Değişken B Beta t p 

Özyeterlilik 0,821 0,498 8,250 0,000 

                                               Bağımlı Değişken: Yenilikçi İş Davranışları 

                                               (R2=0.245, F(1,206)=68.061, p=0.000) 

 

 Tablo 8’e göre çalışanların özyeterlilik düzeyleri yenilikçi iş davranışlarını anlamlı düzeyde yordamaktadır 

(p=0,000). Buna göre Hipotez 2’nin desteklendiği görülmektedir. Çalışanların özyeterlilik düzeyi, çalışanların yenilikçi 

iş davranışlarındaki varyansın %24,5’ini açıklamaktadır. Modele ilişkin tahmin denklemi şu şekilde ifade edilmektedir: 

Yenilikçi İş Davranışları = 0,821 + 0,498 (Özyeterlilik). Yapılan regresyon analizi sonucunda çalışanların özyeterlilik 

düzeyinin yaratıcı iş davranışları üzerindeki etkisinin (R2=0,283), yenilikçi iş davranışları üzerindeki etkisinden 

(R2=0,245) daha güçlü olduğu saptanmıştır. 

 

Hipotez 3 ve 4’ü test etmek için gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizinin bulguları Tablo 9’da gösterilmektedir. 
Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre çalışanların yaratıcı iş davranışları sergileme düzeyleri çalıştıkları sektörlere 

göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir (p=0,008). Bu bulgu Hipotez 3’ü desteklemektedir. İkili karşılaştırmalar 

LSD post-hoc testi ile gerçekleştirilmiş, enerji ve havacılık sektöründe çalışan katılımcıların finans ve perakende 

sektöründe çalışan katılımcılardan anlamlı olarak daha yüksek düzeyde yaratıcılık ortaya koyduğu saptanmıştır. Tek 

yönlü varyans analizi bulguları, çalışanların yenilikçi iş davranışları sergileme düzeylerinin de çalıştıkları sektörlere 

göre anlamlı düzeyde farklılaştığını göstermektedir (p=0,028). Buna göre Hipotez 4 desteklenmiştir. İkili 

karşılaştırmalar, yalnızca havacılık sektöründe çalışanların finans ve perakende sektöründeki çalışanlardan daha yüksek 

düzeyde yenilikçilik sergilediğini ortaya koymaktadır. Yaratıcılık düzeyi açısından finans ve perakende sektörleri 

çalışanlarından daha yüksek bir konumda yer alan enerji sektörü ise yenilikçilik açısından diğer sektörlere bir üstünlük 

sergilememektedir. 

Tablo 9. Sektörlere Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Bulguları  

Bağımlı Değişken Sektör Ortalama F p 

Yaratıcı İş Davranışları 

Enerji 3,5729 

4,078 0,008 
Finans 3,2629 

Perakende 3,3085 

Havacılık 3,6894 

Yenilikçi İş Davranışları 

Enerji 3,2194 

3,103 0,028 
Finans 3,0310 

Perakende 3,0163 

Havacılık 3,4788 
  

Hipotez 5 ve 6’yı test etmek için çoklu varyans analizi yapılmıştır. Varyans analizi yapabilmek için aralıklı ölçek 

üzerinde dağılmış özyeterlilik verileri önce kategorik hale dönüştürülmüştür. Bu amaçla ölçek puanlarının ortalaması ve 

standart dağılımları baz alınmış ve veriler düşük özyeterlilik ile yüksek özyeterlilik olarak iki kategoride yeniden 

kodlanmıştır. Analiz bulguları Tablo 10 ve 11’de sunulmaktadır. 

 

Tablo 10. Yaratıcı Davranışlar Üzerindeki Etkisi Açısından Özyeterlilik ve Sektör Etkileşimini Gösteren Çoklu Varyans 

Analizi Bulguları 

  Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Ortalama 

Kare 
F p 

Ana Etki 
Özyeterlilik 11,762 1 11,762 27,517 0,000 

Sektör 3,692 3 1,231 2,879 ,037 

İki Yönlü Etkileşim Özyeterlilik x Sektör 0,051 3 0,017 0,040 0,989 

Model - 20,301 7 2,900 6,785 0,000 

Hata - 84,636 198 0,427 - - 

Toplam - 104,937 205 - - - 

          (R2= 0.165) 

 

Tablo 10’da görüldüğü gibi yaratıcı iş davranışlarına etkileri açısından çalışanların özyeterlilik düzeyi ve 

çalıştıkları sektör arasında istatistiksel olarak anlamlı iki yönlü bir etkileşim bulunamamıştır. Bu bulgu Hipotez 5’i 

desteklememektedir.  
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Tablo 11. Yenilikçi Davranışlar Üzerindeki Etkisi Açısından Özyeterlilik ve Sektör Etkileşimini Gösteren Çoklu 

Varyans Analizi Bulguları 

  Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Ortalama 

Kare 
F p 

Ana Etki 
Özyeterlilik 14,855 1 14,855 28,419 0,000 

Sektör 3,548 3 1,183 2,262 0,082 

İki Yönlü Etkileşim Özyeterlilik x Sektör 0,250 3 ,083 0,159 0,923 

Model - 24,164 7 3,452 6,604 0,000 

Hata - 104,547 200 0,523 - - 

Toplam - 2212,800 208 - - - 

         (R2= 0.159) 

 

Tablo 11’de gösterilen analiz bulgularına göre yenilikçi iş davranışlarına etkileri açısından çalışanların özyeterlilik 

düzeyi ve çalıştıkları sektör arasında istatistiksel olarak anlamlı iki yönlü bir etkileşim bulunamamıştır. Bu bulgu 

sonucunda Hipotez 6 desteklenmemiştir. 

4. Tartışma 

Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde Hipotez 1, 2, 3, 4, 7 ve 8’in desteklendiği; Hipotez 5, 6, 9 ve 

10’un ise desteklenmediği görülmektedir. Buna göre işgörenlerin özyeterlilik düzeyi arttıkça yaratıcı ve yenilikçi iş 

davranışlarını daha sık sergiledikleri söylenebilir. Bununla birlikte özyeterliliğin “yaratıcı fikirlerin üretilmesi” olarak 

tanımlanan “yaratıcı iş davranışları” üzerindeki etkisinin, “yaratıcı fikirlerin uygulanması” olarak tanımlanan yenilikçi 

iş davranışlarına etkisinden daha güçlü olduğu saptanmıştır. Yaratıcı fikirlerin üretilmesinin daha çok bireysel özellik ve 

yeteneklere dayalı olduğu ancak fikirlerin uygulanması sürecinin bireysel özelliklerle birlikte örgüt stratejisi, örgüt 

iklimi ve liderin özellikleri gibi pek çok faktöre bağlı olduğu düşünülebilir. Bu doğrultuda, örgütlerde özellikle yenilikçi 

iş davranışlarının ortaya çıkması için çalışanların özyeterlilik gibi bireysel özelliklerinin geliştirilmesine dikkat etmekle 

birlikte örgütün ve liderin özelliklerine odaklanılması gerektiği düşünülebilir.  

Araştırmada özyeterlilik değişkeninin seçilmesinin nedenlerinden biri bu yapının pozitif örgütsel yazında çalışılan 

bir kavram olmasıdır. Özyeterliliğin yaratıcı ve yenilikçi davranışlar üzerinde etkisinin saptanması ile pozitif bir 

bireysel özelliğinin örgütsel rekabeti arttırma potansiyeli ortaya koyulmuş ve Türkçe pozitif örgütsel davranış yazınına 

katkı sağlanmıştır. Bununla birlikte Türkiye’de özyeterlilik yapısının yaratıcı ve yenilikçi davranışlara etkisinin 

karşılaştırmalı olarak çalışıldığı bir araştırma bulunmaması açısından bu çalışmanın bir katkı sunduğu düşünülmektedir. 

Özyeterlilik değişkenin seçilmesinin bir diğer nedeni ise özyeterliliğin gelişime açık, durumsal bir özellik olduğunun 

kanıtlanmış olmasıdır. Buna doğrultuda, özyeterliliği arttırdığı saptanan müdahale ve eğitimler kurumların personel 

geliştirme uygulamaları kapsamına alınabilir. Yaratıcı ve yenilikçi davranışların neredeyse tüm sektörler için gerekli 

olduğu düşünüldüğünde, örgütün faaliyet gösterdiği sektörden ve tipinden bağımsız olarak bu eğitimlerin planlanması 

yararlı olacaktır. Ancak bu uygulamaların özellikle değişimin daha hızlı olduğu ve teknolojiyi yoğun kullanan örgütler 

için daha kritik olduğu düşünülebilir. 

Çalışmada perakende, finans, enerji ve havacılık sektörleri çalışanları, yaratıcı iş davranışları ve yenilikçi iş 

davranışları sergilemeleri bakımından karşılaştırılmıştır. Buna göre yaratıcılık açısından enerji ve havacılık 

sektörlerinde çalışanların,  yenilikçilik açısından ise havacılık sektörü çalışanlarının perakende ve finans sektörlerinde 

çalışanlardan daha güçlü olduğu saptanmıştır. Bu sonuç, finans sektörü için bu sektörde faaliyet gösteren örgütlerde 

riski asgariye indirecek kararlar alınması, örgüt çalışanlarının hata yapmamaya gayret göstermesi ve işlerin yapılışında 

mevzuata yoğunlaşılması (Eren 2003, 319) ile açıklanabilir. Ancak perakende sektöründe çalışanların finans sektörü 

çalışanlarından daha fazla yaratıcı ve yenilikçi davranışlar sergilememeleri ilginç bir bulgu olarak değerlendirilebilir; 

çünkü perakende sektöründe monotonluğun başarısızlığa götüren bir tehlike; yaratıcılık, rekabet ve heyecanın ise 

yaşamsal olduğu düşünülmektedir (Eren 2003, 318). Sektörlerin birden fazla örgütle temsil edildiği gelecek 

çalışmalarda bu bulgunun desteklenip desteklenmediğinin incelenmesi yararlı olacaktır. Havacılık sektörü çalışanlarının 

hem yaratıcılık hem de yenilikçilik bakımından güçlü bulunması ise bu sektörün teknolojinin yoğunlukla kullanıldığı, 

değişimin hızlı bir biçimde gerçekleştiği, ihtiyaçların çeşitliliğinin sürekli arttığı ve yeniliklerin vakit kaybetmeden 

hayata geçirilmesinin kritik olduğu bir sektör olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. 

Bu çalışmada kişisel beyana dayalı verilerin sosyal beğenilirlik etkisinden arındırılması amacıyla bir puan düzeltme 

prosedürü uygulanmıştır. Araştırma ölçeklerinin tüm maddelerinde sosyal beğenilirlik etkisinin bulunmuş olması, 

onaylanma ihtiyacından etkilenebilecek psikososyal yapıların kişisel beyana dayalı değerlendirildiği ölçek verilerinde 

düzeltme yapılmadan gerçekleştirilen analizlerin sonuçlarının yanıltıcı olabileceğini düşündürmektedir. Bu sonuç, bu 

tür ölçüm araçlarının kullanıldığı araştırmalarda ölçeklerin bir sosyal beğenilirlik aracı ile birlikte uygulanmasının ve 

sosyal beğenilirlik etkisinin kontrol edilmesinin önemli olduğunu göstermektedir. 
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Kurumsal Firmaların İç Kontrol, İç Denetim ve Riske 

Yaklaşımları 

The Approaches of Corporate Firms to Internal Control, Internal Audit and the 

Risk 

Levent ÖZKARDEŞ, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Türkiye, leventozkardes@hotmail.com 

Öz: Kurumsal yönetim fonksiyonlarından bir tanesi olan ‘kontrol’ faaliyetleri, esas itibariyle şirket içinde oluşturulan iç kontrol sistemi ile 

sağlanmakta; iç kontrol sisteminin etkin olarak işlem görmesi için de iç denetim uygulanmaktadır. İç denetim, başlarda geleneksel yaklaşım 
çerçevesinde uygulanır iken; 1980’li yıllarda ABD’de yaşanan firma krizlerinin (Enron vb.) etkisiyle, risk yönetimi de iç denetimin kapsamına 

girmeye başlamıştır. İç denetim zamanla risk odaklı uygulanmaya başlamış ve bu yaklaşım giderek ağırlık kazanmıştır. Çalışmamızda, Türkiye’deki 

firmaların bu konuya yaklaşımlarının ortaya konması hedeflenmiştir. Bu amaçla, iç kontrol ve iç denetim kavramları ve bunların risk unsuru ile 

ilişkisi ele alınmış; BISTKURY Endeksine kayıtlı 32 adet şirketin faaliyet raporları temel alınarak iç kontrol, iç denetim ve riskin etkileşimi üzerine 

içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda; şirketlerin iç kontrol ve iç denetim olgularına verdikleri önem ile risk yönetimine 

yaklaşımları arasında doğrusal korelasyon bulunduğu; risk yönetimine ağırlık veren şirketlerin iç kontrol ve iç denetime de daha fazla önem 

verdikleri gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, İç Kontrol, İç Denetim, Risk 

 

Abstract: Control function, one of the corporate governance functions, is provided mainly by establishing an internal control system within the 

businesses and the internal audit is applied in order to get an effective working internal control system. In 1980’s, with the impact of business crises 

in USA (Enron etc.), risk managment made a start to get involved in the scope of internal auditing, which was applied within the frame of traditional 
internal audit approach earlier. Internal audit is started to be applied risk-driven in time and this approach gained importance gradually. The 

purpose of this paper is to prove the attitudes of the Turkish firms to this new approach. For this purpose, the content of internal control and internal 

audit, and the correlation between them and risk fact are examined; based on the annual reports of 32 firms registered to BISTKURY Index, content 
analysis method is applied to analyze the interaction between internal control, internal audit and the risk. Finally, it is observed that there is a lineer 

correlation between the level of importance on internal control and internal audit facts placed by the firms and their approach to risk management; 

besides the firms concentrated on the risk management place more importance on internal control and internal audit. 

Key Words: Corporate Governance, Internal Control, Internal Audit, Risk 

 

1. Giriş 
 

Genişleyen iş ve işlem hacmi karşısında işletme yöneticileri işletmenin faaliyetlerini; ‘planlama’, ‘örgütleme’, 

‘yürütme’, ‘koordinasyon’ ve ‘kontrol’ olarak belirlenmiş bulunan yönetim fonksiyonlarını uygulamak suretiyle 

sürdürmektedirler. Kontrol, yönetim fonksiyonlarından en sonuncusu olup önceki fonksiyonların uygulanması ile ortaya 

çıkan sonuç üzerinde bir değerlendirme yapılmasını sağlar. Bu bakımdan, yeni stratejilerin, politikaların ve yol 

haritalarının belirlenmesi açısından gerek yönetimin iş ve işlemlerine ilişkin geribildirim sağlayan, gerekse işletmenin 

ileriye yönelik daha etkin bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunan önemli bir kurumsal yönetim aracıdır. 

Kontrol fonksiyonu, işletmede oluşturulmuş iç kontrol sistemi marifetiyle yerine getirilmektedir (Atmaca, 2012). 

İç Kontrol sistemi, yöneticilerin işletmeyi idare etmelerinde ve hedeflerine süreklilik temelinde ulaşmalarında yardımcı 

olmak üzere sistemin bir parçası olarak oluşturulan bir yönetim kontrolü olarak tanımlanmaktadır (Korkmaz, 2007). Bu 

bağlamda, iç kontrol faaliyetinin temel amaçları; işletmenin varlıklarını korumak, bilgilerin doğruluğunu ve 

güvenilirliğini temin etmek, işletme faaliyetlerinin uygulanan politika, plan, prosedür ve yasal düzenlemelere 

uygunluğunu sağlamak, şirket kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanımını temin etmek ve işletmenin hedeflerine 

ulaşılmasını sağlamak olarak sayılabilmektedir (İbiş & Çatıkkaş, 2012). 

İşletmenin söz konusu faaliyetlerinin yönetimi sürecinde her kademe yönetici birlikte hareket etmekte, aynı 

zamanda, daha üst derece yöneticilerde alt kademelerin işlemlerini denetleme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan 

işletmenin faaliyetleri çerçevesinde karşılaşabileceği risklerin öngörülerek bertaraf edilmesi, işletme için hayati önem 

taşımaktadır. Bu çerçevede, gerek şirket içi iş ve işlemler ile ilgili bilgilere ulaşmak ve kontrol etmek, gerekse 

yöneticilerin işletmeyi idarelerinde ve riskleri bertaraf etmelerinde yardımcı olmak amacı ile bir mekanizmaya ihtiyaç 

duyulmakta; bu aşamada, “iç denetim” faaliyeti yöneticilere yardımcı olmaktadır.  

Bu çalışmada, işletmelerdeki iç kontrol ve iç denetim sisteminin durum tespiti ve değerlendirilmesi ile risk unsuru 

ile ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda iç kontrol ve iç denetimin temel kavramlarına değinilmiş, iç 

kontrol ile iç denetimin karşılaştırması yapılarak ortak ve farklı yanları ortaya konulmuş; iç denetimin önemi, gelişimi 

ve risk faktörüyle olan ilişkisi tarihsel süreçte incelenerek Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksine (BISTKURY) 

kayıtlı 32 adet halka açık şirkette iç kontrol, iç denetim ve riskin etkileşimi üzerine araştırmamıza yer verilmiştir. 
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2.  İç Kontrol, İç Denetim, Risk Kavramları ve Gelişimi 
 

2.1. İç Kontrol 

 

Şirket içerisinde karşılaşılması muhtemel risklerin tespit edilerek önlenmesi ve olası her çeşit hata, hile ve hatta 

usulsüzlük gibi hususlar sonucunda karşılaşılabilecek problemlere karşı şirketi korumak üzere organize edilen bir sistem 

olan iç kontrolü, sadece işletmede gerçekleştirilen iş ve işlemlerin denetimi olarak algılamak yanlış olacaktır.  

İç kontrol; iş ve işlemleri sistemli biçimde, etik kurallar dahilinde, hesaplı, verimli ve etkin olarak yürütmek; hesap 

verme yükümlülüklerini yerine getirmek; mevcut yasal düzenlemelere riayet etmek; kayıplara, kötü kullanıma ve 

hasarlara karşı kaynakları korumak amacıyla uygulanmaktadır (Arcagök & Erüz, 2006). Bu açıdan iç kontrol, 

işletmenin hem yönetim hem de çalışan personeli olmak üzere tüm çalışanlar tarafından işletmenin amaçlarına ulaşmak 

amacıyla uygulanan; işletmenin her faaliyet alanında risklerin belirlenmesi ve bu risklerin karşılanması için makul bir 

güvence sağlanması amacıyla oluşturulan tamamlayıcı bir süreçtir.  

ABD’de; Treadway Komisyonunu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi (Committee of Sponsoring Organizations of 

Treadway Commission - COSO) tarafından düzenlenen “İç Kontrol - Bütünleşik Sistemi” (COSO, 1999) dokümanı ile 

iç kontrol rehberi oluşturulmuştur. Bu düzenleme, 2000 mali yılı başından itibaren uygulanmaya başlanmış, zamanla 

şirketler tarafından iç kontrol sisteminin oluşturulmasına esas kaynak haline gelmiştir (Demirbaş, 2005). 

Tümer (2010) iç kontrolü; kaynakların efektif, ekonomik, verimli ve amaçlar dahilinde kullanılması, iş ve işlemlerin 

hukuka uygunluğunun sağlanması, bunlar ile ilgili olarak güvenilir bilginin düzenli ve vaktinde oluşturulması, şirket 

varlıklarının korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi hususlarında ihtiyaçları karşılayan ve belirli bir 

güvence sağlayan yönetim aracı olarak tanımlamaktadır.  

Diğer taraftan risk yönetimi; şirketlerce karşılaşılan kayıpların neler olduğunu ve karşılaşılan kayıpların minimize 

edilmesinde şirketin amaç ve hedeflerine uygun olan en iyi yöntemleri sistematik olarak ortaya koyan ve analiz eden bir 

süreçtir (Usta, 2014). Bu bağlamda, özellikle, şirketlerin insan ve teknolojik hata ve kazalardan kaynaklanan risklerini 

kapsayan faaliyet ve yönetim risklerinin bertaraf edilmesine dönük ana politika, iç kontrol uygulamaları vasıtasıyla 

gerçekleştirilmektedir. Söz konusu kontrol uygulamaları önleme amaçlı ve/veya sonradan ortaya çıkarıcı nitelikte 

olabilmektedir. Bu durumda, hedeflere ulaşmada iç kontrol uygulamaları ile birlikte uygulanması gereken unsur, 

düzeltici tedbirlerdir. Kontrol faaliyetleri işletmenin genelinde, bütün aşamalarda ve tüm fonksiyonlar için uygulanır. 

Kontrol faaliyetleri ayrı ayrı uygulanabileceği gibi, bir dizi politika ve prosedürü de kapsayabilir (Akyel, 2010). Diğer 

bir tanımlamada Kaval (2005) iç kontrol sistemini; önleyici, saptayıcı, yönlendirici ve telafi edici (tamamlayıcı) 

faaliyetlere ilişkin kontrollerin bütünü olarak ifade etmiştir. 

 

2.2. İç Denetim  

 

Adams (1994), pay sahiplerinin, çalışanların faaliyetlerinin etkinliğinden haberdar olmak ve onları gözlemlemek 

isteklerini (Mayers & Smith, 1986), Vekalet Teorisi (Jensen ve Mekling, 1976) çerçevesinde ele almış; yetkilendirilmiş 

yönetici ve çalışanların iş ve işlemlerinin, denetim komitesinin bir parçası olarak çalışan iç denetim birimleri tarafından 

takip edilerek sağlanmakta olduğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda, şirket içinde uygulanan iç kontrol faaliyetinden ayrı 

olarak bir denetim unsuruna ihtiyaç duyulmakta, dolayısıyla iç denetim fonksiyonu önem kazanmaktadır.  

1941 yılında ABD’de kurulan İç Denetçiler Enstitüsü (IIA - Institute of Internal Auditors) tarafından 1947 yılında 

yapılan tanımlamaya göre iç denetim; “kurumun faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek için oluşturulmuş kurumda 

yerleşik olan bağımsız bir değerleme işlevi”dir (Moeller, 2009). Daha yakın zamanlarda ise, İç Denetçiler Enstitüsü 

(IIA) (2015) ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) (2008) iç denetimi; “Kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara 

değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk 

yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve 

disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.” şeklinde tanımlamıştır.  

İç denetim, işletmeye hizmet sağlamak için işletmenin işlemlerini incelemek ve değerlendirmek amacıyla işletme 

içerisinde meydana getirilen bağımsız bir değerlendirme fonksiyonu şeklinde de tanımlanabilmektedir (Özeren, 2000). 

Bu kapsamda iç denetim, işletme içindeki çalışanların sorumluluklarını yerine getirmelerine katkı sağlamak amacıyla, 

incelediği faaliyetler kapsamı bilgiler çerçevesinde hazırlanan analizlerin sonuçlarını paylaşarak önerilerde 

bulunmaktadır. Dolayısıyla iç denetimin amacı, uygun bir maliyetle denetimin etkililiğini artırmayı da içermektedir 

(Doyrangöl, 2007). 

İç denetim faaliyetleri sistemli ve disiplinli bir uygulama olup belirli bir plan ve program çerçevesinde 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İç denetim planlaması, elde edilen bilgilerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, 

denetim sonucunda elde edilen bulguların raporlanması ve takibi şeklinde yol izleyen sistematik bir süreçtir (Ulutaş, 

2007). İç denetim, işletme bünyesinde bağımsız bir değerlendirme unsuru olmakla birlikte iç kontrol sisteminin 

etkinliğini ölçerek yönetime hizmet vermektedir. İç denetim bunu yaparken (Yörüker, 2004):  

-  İç kontrol sistemini çözümler ve bir denetim programı hazırlar. 

-  Hedeflere ekonomik ve verimli olarak ulaşılabilmesi için kontrolleri tespit eder ve değerlendirme 

yapar. 

-  Tespitleri ve sonuçları raporlar ve gerekmesi halinde tavsiyelerde bulunur.  

-  İncelenen sistemdeki kontrollerin güvenilirliği ile ilgili olarak görüş oluşturur ve sunar.  



Özkardeş, L. / Journal of Yasar University, 2017, 12/47, 192-201 

194 

 

-  Uygulanan iç kontrol sistemini bütünsel olarak değerlendirmek suretiyle bir güvence verir.  

Tosunoğlu (2010), 2008 yılı Aralık ayı itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) bağlı toplam 35 adet denetim 

şirketi bazında anket uygulamak suretiyle çalışma yapmış; sonuç olarak özetle, iç denetim biriminin işletmelerin 

yönetim fonksiyonlarından biri olan “planlama”nın düzenli bir şekilde uygulanmasında çok önemli olduğu, diğer 

taraftan, iç denetim biriminin oluşturulması için yasal zorunluluklara yer verilmesinin gerekmekte olduğu yargısına 

varmıştır. 

 

2.3. İç Kontrol - İç Denetim İlişkisi 

 

İç kontrol ve iç denetim, birbirine benzer ve hatta aynı gibi görünse de birbirinden ayrı iki kavramdır. İç kontrol, 

yöneticilerin işletmeyi sevk ve idare etmelerine ve bu kapsamda hedeflerine süreklilik temelinde varmada yardım etmek 

üzere operasyonel yapının içerisinde oluşturulan bir yönetim kontrolü işlemi iken; iç denetim, iç kontrolün etkinliğinin 

ölçülmesi ve yönetime güvence sağlanması fonksiyonlarını da içeren işletme yönetimine yönelik bir hizmettir. Bu 

çerçevede; iç kontrol sistemi, iyi ve ayrıntılı şekilde organize edilmiş olsa da, işletme bünyesindeki süreçlerde meydana 

gelen hataların ortaya çıkarılması veya söz konusu hataların önlenmesi adına tam bir güvence sağlamamaktadır. Bu 

bağlamda, iç kontrol yapısının, yöneticiler tarafından gözlenerek etkinliğinin kontrolü, değerlendirilmesi ve daha etkin 

olmasına yönelik yönlendirilmesi, iç denetim vasıtasıyla sağlanmaktadır. Dolayısıyla, iç denetimin kapsamına yalnızca 

finansal kontrol girmemekte, işletme bünyesinde uygulanan iç kontrolün tüm işlemleri girmektedir. Sonuç olarak, iç 

kontrol sisteminin en iyi işleyecek şekilde düzenlenmesi, izlenmesi ve çalıştırılması, işletme yönetiminin 

sorumluluğundadır (Korkmaz, 2007). 

Konuya ilgili olarak, Terzi, Şen ve Solak (2014), 2012 yılında BIST-100 endeksine kayıtlı 97 şirketin şirket 

bazında kurumsal yönetim uygulamalarının denetim kalitesine etkisini incelemiş; sonuç olarak özetle, kurumsal 

yönetim uygulamaları içinde yönetim kurulu ve kurumsal yatırımcıların, denetim kalitesi üzerinde etkisi olan en önemli 

değişkenler olduğu gözlemlenmiş, denetim kalitesini olumlu yönde etkileyen diğer iki değişkenin de şirketin büyüklüğü 

ve sahip olduğu geçmişi olduğu tespit edilmiştir.  

 

2.4. Denetim Faaliyetinin Gelişimi ve Risk Odaklı İç Denetime Yöneliş 

 

İç denetimin tarihi incelendiğinde; kurumsallaşma faaliyetleri ve bağımsız denetim uygulamalarında yaşanan 

gelişmelerin neticesinde ilk olarak 19’uncu yüzyılda uygulandığı görülmektedir (Spraakman, 2001). İç denetim 

faaliyetlerinin ilk uygulaması, aralarında uzak mesafe bulunan yerler arasında çalışan demir yolu işletmelerinin artan iş 

ve işlemlerini kontrol etme ihtiyacı sonucu, ABD ve İngiltere’deki demir yolu işletmelerinde bağımsız bir denetim 

biriminin oluşturulması şeklinde görülmüştür (Türedi, Zor & Gürbüz, 2015).  

1930’lu yıllarda, ABD sermaye piyasasında şirket hisselerinin işleme alınmasının ön şartı olarak mali tabloların 

bağımsız denetiminin yapılmış bulunması koşulunun getirilmiş olmasıyla, şirketlerin bağımsız denetiminden önce şirket 

içerisinde bir ön denetim yapması eğilimi ortaya çıkmış ve böylece iç denetim uygulanmaya başlayarak zaman 

içerisinde şirketlerin dinamik yapıları içerisinde evrilmek suretiyle devam etmiştir (Ramamoorti, 2003).  

İç denetim, 1980’li yıllara kadar ‘geleneksel iç denetim yaklaşımı’ olarak da adlandırılmakta olan kontrol odaklı 

biçimde uygulanmış; şirket varlıklarının korunması, mali tablolar ile muhasebe bilgilerinin doğru ve güvenilir olması, 

politika ve yasal düzenlemelere uygun biçimde işlem yapılması hususları iç denetimin konusunu oluşturmuştur. 1980’li 

yıllarda başlamak üzere, şirketlerce düzenlenen hatalı ve hileli raporlamalar nedeniyle özellikle mali sektörde büyük 

kayıplar yaşanmış; söz konusu durumun ana kaynaklarından birisi olarak, şirket yönetimlerince uygulanan risk 

üstlenimindeki yanlışlar ve bu riski elimine etmeye yönelik iç kontrol uygulamalarının yetersiz olması görülmüştür. Bu 

çerçevede, kurumsal risk yönetimi (ERM), iç kontrol ve sahtekarlıkları önleme hususlarında yol gösterici olmak 

hedefiyle, 1985 yılında Amerika Muhasebe Derneği (American Accounting Association - AAA), Amerika Mali 

Müşavirler Enstitüsü (American Institute of Certified Public Accountants - AICPA), Uluslararası Finansal Yöneticiler 

Birliği (Financial Executives International - FEI), Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü (Institute of Management 

Accountants - IMA) ve İç Denetim Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors - IIA) sponsorluğunda Treadway 

Komisyonu olarak da bilinen COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

kurulmuştur. COSO, 1992 yılında ‘COSO iç kontrol modeli’ şeklinde adlandırılan, “İç Kontrol: Bütünleşik Çerçeve” 

raporunu yayımlamış; söz konusu Raporda iç kontrolün, kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve 

iletişim ile izleme bileşenlerinden meydana geldiği belirtilmiş; iç kontrol temelinde etkinliğin değerlendirilmesi için 

kriterler oluşturulmuştur. 

Bu bağlamda; geleneksel iç denetim faaliyetleri olarak da tanımlanan, mali denetim, etkinlik ve verimlilik 

denetimi, sistem denetimi, iç kontrollerin etkinlik ve verimlilik denetimi gibi güvence hizmetlerinin yanında zamanla 

risk yönetimi uygulamalarının etkinlik ve verimliliğinin denetimi de yürütülmeye başlanmıştır. Dolayısıyla, iç denetim, 

işletmede var olan risklerin değerlendirilerek şirkette etkinlik ve verimliliğin arttırılması ve bu sayede işletmeye değer 

katılmasını amaçlayan şirket bünyesindeki denetim faaliyetlerini de yürütür hale gelmiştir (Türedi, Zor & Gürbüz, 

2015). Zamanla iç denetim kapsamında risk yönetimi ve risk odaklı iç denetim faaliyetlerine verilen önem artış 

göstermiş ve bu sayede, bir şeyler olduktan sonra tespit edilmesi yerine olası sorunlar hakkında öngörülerde 

bulunulması yolu ile denetimin etkinliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Örneğin iç denetim birimleri, özellikle şirketin 

yeni bir faaliyet alanına girecek olması veya işkolundaki değişiklik ya da yeni ortaya çıkan durumlara adaptasyonu için 
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gerçekleştirilecek değişikliklerin işletmede yaratacağı olası etkileri konusunda danışmanlık hizmetleri de sağlamaya 

başlamışlardır (Anderson, 2003). 

1900’lü yılların sonlarından itibaren ABD’de faaliyette bulunan halka açık bazı büyük şirketlerde (Enron, 

WorldCom, vb) şirket içi işlemler ve bunların muhasebeleştirilmesinde hile, sahtecilik ve aldatıcı işlemlerin ortaya 

çıkması ve dahası, bu şirketleri denetlemek ve kamuoyunu bilgilendirmek ile yükümlü bağımsız denetim şirketlerinin 

de karşılıklı menfaat ilişkileri nedeniyle bu durumları tespit etmelerine rağmen görmezden geldiklerinin anlaşılması 

sonucunda; söz konusu şirketlerin piyasa değerleri büyük oranda düşmüş ve hatta bazıları iflas etmişlerdir. Bu durum, 

kamuoyunda büyük bir tepkiye neden olmuş, neticede halka açık şirketlerde yatırımcıyı koruma amacıyla kaleme alınan 

SOX Yasası (Halka Açık Şirketlerin, Muhasebe Reformu ve Yatırımcı Koruma Yasası) 2002 yılında Amerikan 

Kongresi’nde kabul edilmiştir. Bu Yasa ile halka açık şirketlerde denetim kavramı düzenlemeye tabi tutulmuş, denetim 

ve kontrol sistemleri ele alınmış, denetçi bağımsızlığının sağlanması hedeflenmiş, şirketlerde denetim komitesi 

oluşturulması gerekli kılınmış, şirket yönetiminin sorumlulukları arttırılmış ve kurumsal yönetim adına düzenlemeler 

yapılmıştır. Söz konusu düzenleme ile birlikte iç denetimin mevcut kapsamının ağırlığının, kontrol ve risk yönetimi 

olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda; iç denetimin Kurumsal Risk Yönetimi altındaki temel işlevi, önemli 

görülen risklerin uygun şekilde idare yönetilmesi ile kurumun iç kontrol sisteminin etkin biçimde çalışmasının 

sağlanmasına yardımcı olmak için işletme yönetimine Kurumsal Risk Yönetimi faaliyetlerinin etkinliği ile ilgili 

güvence hizmeti vermektir (Reding vd., 2007). 

Konuya ilişkin olarak, Kara ve Yereli (2012), risk odaklı iç denetim yaklaşımı ile araştırmaya katılmış olan İMKB 

- İmalat Sanayi Endeksine kayıtlı 47 şirketin finansal performansları üzerine etkilerini araştırmıştır. Araştırma sonunda 

özetle; iç denetimin, işletmedeki kritik risk yönetimi işlevlerini kapsayan risk odaklı bir yaklaşıma yönelmiş olduğunu, 

bunun sebeplerinin arkasında büyük ölçüde finansal risklerden korunma ve daha etkin bir iç denetim ihtiyacının 

yattığını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte; iç denetimin risk yönetimi uygulamalarında önemli bir rol aldığını, 

şirketlerin yarısından fazlasında risk yönetim faaliyetinin iç denetim birimince yada risk yönetim birimi ile müştereken 

yürütüldüğünü ortaya koymuşlar; diğer yandan, işletmelerin halen geleneksel iç denetim mantığı kapsamında işlemde 

bulunduklarını, diğer işletme risklerini arka plana attıklarını gözlemlemişlerdir. 

Kara ve Sakarya (2012) ise; işletmeleri etkileyen ve kurumsal risk yönetimi kapsamında sınıflandırılmış olan risk 

faktörlerinin iç denetim uygulamalarındaki etkisini ölçmek amacıyla, araştırmaya katılmış olan İMKB - İmalat Sanayi 

Endeksine kayıtlı 47 şirket üzerinde anket çalışması yapmıştır. Araştırma sonunda özetle; iç denetimin, işletmedeki 

kritik risk yönetimi işlevlerini kapsayan risk odaklı bir yaklaşıma yönelmiş olduğunu, bunun sebeplerinin arkasında 

büyük ölçüde finansal risklerden korunma ve daha etkin bir iç denetim ihtiyacının yattığını, işletmelerin diğer işletme 

risklerini geri plana attıklarını; konuya ilişkin en önemli eksikliklerden birisinin iç denetçi olarak kalifiye eleman bulma 

sıkıntısı olduğunu; işletmelerin halen geleneksel iç denetim mantığı kapsamında hareket ettiklerini, iç denetim 

planlarının hazırlanmasında operasyonel ve bilgi teknolojileri risklerinin işletmelerce dikkate alınmadığı ifade 

edilmiştir. 

Tablo 1. Yararlanılan Literatür Özet Tablosu 

Yazar İşlediği tema 

İlgili olduğu 

sektör 

Kullanılan 

yöntem 

Veri 

kaynağı 

Referans 

adedi 

Birincil/ 

İkincil 

veri 

Adams, M. B. (1994) Vekalet Teorisi ve İç 

Denetim 

Özel Sektör Kavramsal - - - 

Akyel, R. (2010) Türkiye’de İç Kontrol 

Kavramı 

Kamu Kavramsal - - - 

Anderson, U. (2003) Teminat ve Danışma 

Hizmetleri 

Özel Sektör Kavramsal - - - 

Arcagök, S., Erüz, E. 

(2006) 

Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Sistemi 

Kamu Kavramsal - - - 

Atmaca, M. (2012) İç Kontrol Sistemi Özel Sektör Kavramsal - - - 

COSO, (1999) İç Kontrol Çerçevesi Özel Sektör Kavramsal - - - 

Demirbaş, M. (2005) İç Kontrol ve İç Denetim Özel Sektör Kavramsal - - - 

Doyrangöl, N. C. 

(2007) 

İç Denetim Özel Sektör Kavramsal - - - 

IIA (2015) İç Denetim Özel Sektör Kavramsal - - - 

İbiş, C., Çatıkkaş, Ö. 

(2012) 

İç Kontrol Özel Sektör Kavramsal - - - 

Jensen, M. C., 

Meckling, W. H. 

(1976) 

Vekalet Teorisi ve 

Sahiplik Yapısı 

Özel Sektör Kavramsal - - - 

Kara, S., Yereli, A. N. 

(2012) 

İç Denetimde Risk 

Yönetimi 

Özel Sektör Ampirik Anket 47 Birincil 

Kaval, H. (2005) Finansal Raporlama Özel Sektör Kavramsal - - - 

Korkmaz, U. (2007) Kamuda İç Denetim Kamu Kavramsal - - - 

Mayers, D., Smith, Sahiplik Yapısı ve Kontrol Özel Sektör Ampirik Piyasa 30 İkincil 
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C.W. (1986) verileri 

Moeller, R. (2009) İç Denetim Özel Sektör Kavramsal - - - 

Özeren, B. (2000) İç Denetim Standartları Kamu Kavramsal - - - 

Ramamoorti, S. (2003) İç Denetim Özel Sektör Kavramsal - - - 

Spraakman, G. (2001) İç Denetim Özel Sektör Kavramsal - - - 

TİDE (2008) İç Denetim Standartları Özel Sektör Kavramsal - - - 

Terzi, S., Şen, İ. K., 

Solak, B. (2014) 

Kurumsal Yönetim Özel Sektör Ampirik BIST 

100 

97 İkincil 

Tosunoğlu, B. (2010) İç Denetim Özel Sektör Ampirik Anket 35 Birincil 

Tümer, S. (2010) İç Kontrol Kamu Kavramsal - - - 

Türedi, H., Zor, Ü., 

Gürbüz, F. (2015) 

Risk Odaklı İç Denetim Özel Sektör Kavramsal - - - 

Ulutaş, V. (2007) Muhasebe Denetimi Özel Sektör Kavramsal - - - 

Yörüker, S. (2004) Kontrol, Denetim Kamu Kavramsal - - - 

 

3. Kurumsal Firmaların İç Kontrol, İç Denetim ve Riske Yaklaşımlarına İlişkin Araştırma 

3.1. Araştırmanın Önemi ve Amacı 

Yakın geçmişe kadar geleneksel iç denetim anlayışı çerçevesinde kontrol odaklı olarak uygulanan iç denetim, son 

dönemde işletmeye değer katma fonksiyonunu da üstlenmiş, ABD’de yerleşik bazı büyük firmalarda yaşanan olayların 

da etkisiyle iç denetim faaliyetleri, riskleri önleme ve ortaya çıkarma üzerine yönlenmiştir. Bu değişim ve dönüşüm 

süreci sonucunda günümüzde risk odaklı denetim yaklaşımı önem kazanmış, dolayısıyla kontrol, denetim ve risk 

yönetimi birlikte telaffuz edilir hale gelmiştir.  

Çalışmamızın yukarıdaki bölümlerinde, gerek literatür taraması gerekse konuya ilişkin çalışmalar sonucunda, bu 

üç işlevin işletmelerin her bir yönetim fonksiyonu ile doğrudan ilişkisi ortaya konmuş bulunmaktadır. Bu nedenle, iç 

kontrol, iç denetim ve risk yönetimi her kademe ve işlemde işletmeleri doğrudan etkilemekte, bunların doğru 

uygulanması şirketlerin kurumsallaşması yolunda önem arz etmektedir. 

Bu çalışmamızda, 2013 yılında derecelendirme notuna sahip halka açık BISTKURY şirketlerinden, değişik 

kurumların denetimine tabi olmaları zorunlu bulunan, dolayısıyla şirket tercihlerinin belirlenmesinde sağlıklı sonuç 

vermeyecekleri değerlendirilen finans sektörü şirketleri dışarıda bırakılmak suretiyle, şirket web sayfalarından faaliyet 

raporlarına ulaşılan 32 adedinin iç kontrol, iç denetim ve bunların risk yönetimi ile ilişkilendirilmesi hususlarına 

yaklaşımının incelenmesi amaçlanmaktadır.  

 
3.2. Araştırmanın Yöntemi 

Derecelendirme notuna sahip halka açık BISTKURY şirketlerinden, şirket web sayfalarından faaliyet raporlarına 

ulaşılan 32 adedinin 2013 yılı faaliyet raporları incelenerek, üç ayrı ana incelemeye tabi tutulmuştur.  

İlk olarak, raporlarda bulunan birim ya da belge adı gibi özel isimler, başlıklar ve tablolar gibi kendisini rutin 

olarak tekrarlayan ifadeler ile şirket yaklaşımından bağımsız içeriğe sahip olması muhtemel bağımsız denetçi raporları 

hariç olmak üzere; hedef alınan iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi ilişkisinde ana başlıklar temelinde şirketlerin 

farkındalıklarını incelemek amacıyla ‘içerik analizi’ yapılarak; “iç denetim”, “iç denetçi”, “iç kontrol”, “iç kontrolör”, 

“risk” ve “COSO” olmak üzere toplam 6 adet anahtar kelimenin seçilen metinler içerisinde gözlemlenme adedi 

araştırılmıştır.  

Ayrıca, 32 adet şirket faaliyet raporunun iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi ile ilgili bölümleri incelenerek, söz 

konusu hususların birbirleriyle bağdaştırılması yöntemi, konuların ele alınmış olduğu başlıkların tespiti yolu ile 

incelenmiş, bu sayede şirketlerin iç denetim ile risk yönetimi hususlarına yaklaşım stratejileri anlamlandırılmaya 

çalışılmıştır. 

Son olarak; şirketler tarafından yayımlanan faaliyet bilgilerinde içerik yönünden iç kontrol ve iç denetime verilen 

ağırlık; ‘görev tanımı, yürütülmüş bulunan faaliyetler, yapılan toplantılar ve hazırlanan raporlar’ ile ilgili bilgi 

bulunması halinde ‘Ayrıntılı’; sadece ‘görev tanımı ve yürütülmüş bulunan faaliyetler’ ile ilgili bilgi bulunması halinde 

‘Orta’ ve ‘bilgi bulunmaması ya da çok az miktarda çok genel bilgi bulunması’ halinde de ‘Az’ olarak kodlanarak 

ayrıştırmaya tabi tutulmuştur. 

 

3.3. Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Borsa işletmelerinin esas alacakları Kurumsal Yönetim İlkelerini düzenlemek amacıyla Sermaye Piyasası Kurumu 

(SPK) tarafından 30.12.2011 günlü 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56) (Resmi Gazete, 2011) ile, yönetim kurulunun, yılda 

en az bir defa risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçireceği, iç kontroller ve iç denetimin 

varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verileceği düzenlenmiştir. Belirtildiği üzere, 
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derecelendirme notuna sahip halka açık BISTKURY şirketlerinden, şirket web sayfalarından faaliyet raporlarına 

ulaşılan 32 şirketin 2013 yılı faaliyet raporları bu çerçevede de ele alınmıştır.  

Tablo 2. Bağdaştırma ve Ağırlıklandırma Analizi Verileri 

 

Şirket 

Borsa 

Kodu 

Faaliyette 

Bulunduğu Sektör 

Ayrı İç 

Kontrol/Dene

tim  

Başlığı/ 

Bölümü 

İç 

Kontrol/Dene

tim ile Risk 

Yönetimi 

Aynı Başlıkta  

İç Denetçi  

Mevcudiyeti/

Bilgisi 

Denetimden 

Sorumlu  

Komite 

Mevcudiyeti 

AYRINTILI  

İç 

Kontrol/Dene

tim  

Faaliyet 

Bilgisi 

ORTA 

DÜZEY 

İç 

Kontrol/Dene

tim Faaliyet 

Bilgisi 

İç Kontrol/ 

Denetim 

Faaliyet  

Bilgisi 

YOK/ÇOK 

AZ 

1 DYHOL Basım ve Yayın X - - X - X - 

2 VESTL Day. Tüketim Malları X - X X X - - 

3 TOASO Otomotiv - X X X - X - 

4 TTRAK Otomotiv - X X X - X - 

5 HURGZ Basım ve Yayın - X - X - - X 

6 TUPRS Kimya, Petrol, Plastik - X X X X - - 

7 OTKAR Otomotiv X - X X - - X 

8 AEFES Gıda, İçecek - X X X X - - 

9 CCOLA Gıda, İçecek - X X X - X - 

10 ARCLK Day. Tüketim Malları - X X X - X - 

11 TAVHL İnşaat X - X X X - - 

12 DOHOL Holding X - - X X - - 

13 PETKM Kimya, Petrol, Plastik - X X X - X - 

14 LOGO Bilişim - X - X - - X 

15 TTKOM İletişim - X X X - X - 

16 TRCAS Kimya, Petrol, Plastik - X X X - X - 

17 PRKME Madencilik - X X X - - X 

18 AYGAZ Kimya, Petrol, Plastik - X - X - - X 

19 YAZIC Holding - X - X - - X 

20 IHLAS Holding - X X X X - - 

21 IHEVA Day. Tüketim Malları - X X X X - - 

22 DOAS Otomotiv - X X X - X - 

23 PNSUT Gıda, İçecek X - - X - X - 

24 ENKAI İnşaat - X - X - - X 

25 PETUN Gıda, İçecek X - - X - X - 

26 BOYNR Ticaret - X X X - X - 

27 ASELS Savunma - X X X X - - 

28 PGSUS Ulaştırma - X X X X - - 

29 PINSU Gıda, İçecek X - - X - X - 

30 SISE Cam Sanayii - X X X - X - 

31 IZOCM Cam Sanayii - X X X - - X 

32 AKSA Kimya, Petrol, Plastik - X X X - X - 

Kaynak: Firmaların 2013 yılı faaliyet raporlarından derlenmiştir. 

Bahse konu Tebliğ eki 4.5.1 numaralı ilke ile düzenlenen, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı 

bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite oluşturulması gerektiği hususu incelendiğinde; Tablo 1 

ile görüleceği üzere; incelenen tüm faaliyet raporlarında ‘Denetimden Sorumlu Komite’nin oluşturulmuş bulunduğu 

görülmüştür.  

İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi konularının ele alındığı metinlerin başlık yönünden paylaşımına 

bakıldığında; 32 şirket faaliyet raporundan Tablo 1’de gösterilen 24’ünde İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi 

hususlarının aynı başlık altında değerlendirilmiş olduğu, 8’inde ise İç Kontrol ve/veya İç Denetim için ayrıca bir başlık 

oluşturulmuş bulunduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, iç kontrol ve iç denetim konularının ayrı başlık altında 

incelenmesi ya da incelenmemesi ile rapor metni içerisinde geçmekte olan ‘iç denetim’ ve ‘iç kontrol’ ifadelerinin 

adetleri arasında mantıksal bir korelasyon kurulamamıştır. 

 

 

Tablo 3. İçerik Analizi Verileri 

 

Şirket 

Borsa 

Kodu 

Faaliyette 

Bulunduğu 

Sektör 

“İç Denetim” 

Gözlem 

Sayısı 

“İç Kontrol” 

Gözlem 

Sayısı 

“İç Denetçi” 

Gözlem Sayısı 

“İç Kontrolör” 

Gözlem Sayısı 

“Risk”  

Gözlem 

Sayısı 

“COSO” 

Gözlem 

Sayısı 

1 

DYHOL Basım ve 

Yayın 
4 10 0 0 96 0 

2 

VESTL Day. 

Tüketim 

Malları 

18 9 2 0 133 2 

3 TOASO Otomotiv 20 19 0 0 119 0 

4 TTRAK Otomotiv 14 9 0 0 66 0 

5 

HURGZ Basım ve 

Yayın 
2 3 0 0 58 0 
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6 

TUPRS Kimya, 

Petrol, 

Plastik 

1 8 0 0 142 0 

7 OTKAR Otomotiv 6 5 0 0 99 0 

8 

AEFES Gıda, 

İçecek 
4 14 0 0 143 0 

9 

CCOLA Gıda, 

İçecek 
3 4 0 0 22 0 

10 

ARCLK Day. 

Tüketim 

Malları 

4 10 0 0 123 0 

11 TAVHL İnşaat 16 8 2 0 164 0 

12 DOHOL Holding 6 6 0 0 126 0 

13 

PETKM Kimya, 

Petrol, 

Plastik 

6 3 0 0 89 0 

14 LOGO Bilişim 0 13 0 0 62 0 

15 TTKOM İletişim 9 1 1 0 159 0 

16 

TRCAS Kimya, 

Petrol, 

Plastik 

5 1 0 0 46 0 

17 PRKME Madencilik 5 2 0 0 62 0 

18 

AYGAZ Kimya, 

Petrol, 

Plastik 

6 8 0 0 96 0 

19 YAZIC Holding 5 9 0 0 106 0 

20 IHLAS Holding 19 23 6 0 149 0 

21 

IHEVA Day. 

Tüketim 

Malları 

10 11 3 0 98 0 

22 DOAS Otomotiv 1 4 0 0 75 0 

23 

PNSUT Gıda, 

İçecek 
1 6 0 0 42 0 

24 ENKAI İnşaat 0 2 0 0 9 0 

25 

PETUN Gıda, 

İçecek 
1 8 0 0 62 0 

26 BOYNR Ticaret 2 2 0 0 67 0 

27 ASELS Savunma 14 13 2 0 132 0 

28 PGSUS Ulaştırma 5 3 1 0 41 0 

29 

PINSU Gıda, 

İçecek 
1 12 0 0 65 0 

30 

SISE Cam 

Sanayii 
13 3 0 0 116 0 

31 

IZOCM Cam 

Sanayii 
3 11 0 0 87 0 

32 

AKSA Kimya, 

Petrol, 

Plastik 

4 7 2 0 90 0 

Kaynak: Firmaların 2013 yılı faaliyet raporlarından derlenmiştir. 

Faaliyet raporları metinlerinde geçen anahtar kelimelerin kullanım miktarları baz alınarak yapılan karşılaştırmada, 

Tablo 2’de yer aldığı üzere,32 şirketten 8’inin faaliyet raporu metninde ‘iç denetim’ ifadesinin 10 veya daha fazla defa 

yer aldığı görülmüştür. Söz konusu 8 şirkete ait faaliyet raporundan 7’sinde ‘iç kontrol’ ibaresinin en az 8 defa 

kullanıldığı, yine 7’sinde de ‘risk’ ifadesinin 98 ve üstü defa yer aldığı gözlemlenmiştir. Duruma tersinden bakıldığında 

ise, 32 şirketten 19’unun faaliyet raporu metninde ‘iç denetim’ ifadesinin 5 veya daha az defa yer aldığı görülmüş; söz 

konusu 19 şirkete ait faaliyet raporundan 6’sında ‘iç kontrol’ ibaresinin 10 veya daha fazla defa kullanıldığı ve sadece 4 

tanesinde ‘risk’ ifadesinin 100 ve üstü kez yer aldığı gözlemlenmiştir. 

Diğer taraftan; belirtilen faaliyet raporları, söz konusu yasal düzenlemeden farklı olarak şirketler için uygulama 

zorunluluğu bulunmayan, bununla birlikte tüm Dünya’da şirketler üzerinde etkili olan ‘COSO iç kontrol modeli’ 

açısından ele alındığında; 32 adet şirkete ait faaliyet raporu metninde “ortalama olarak” 7 defa ‘iç denetim’, 8 defa ‘iç 

kontrol’ ve 92 defa ‘risk’ ifadeleri geçmekte olduğu görülmüştür. BIST tarafından 2013 yılına ilişkin açıklanan 

derecelendirme sıralamasında ve buna paralel olarak Tablo 2’de 2. sırada yer alan işletme tarafından olmak üzere, 
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sadece “1” tanesinde ‘COSO’ ifadesinin yer aldığı, kalan 31 şirkete ait rapor metinlerinde ise COSO’dan 

bahsedilmediği gözlemlenmiştir. Bu çerçevede, şirketlerin yasal düzenlemelere uygun olarak yapılanmalarını 

gerçekleştirdikleri, bununla birlikte uluslararası kabul görmüş düzenlemelere faaliyet raporlarında büyük oranda yer 

vermedikleri anlaşılmıştır. 

İç kontroller ve iç denetimin varlığı konusunda bilgilendirme hususunun incelenmesinde, Tablo 2’de görüleceği 

üzere; 32 şirketten hiç birinde ‘iç kontrolör’ ifadesinin yer almamaktadır. Diğer taraftan, söz konusu 32 şirketten 

22’sinde iç denetçi istihdam edildiğine dair bir ifadenin yer aldığı görülmüştür. Bahse konu 22 adet şirkete ait faaliyet 

raporlarının incelenmesinde, 22 şirketten sadece 8’inin rapor metninde ‘iç denetçi’ ifadesinin geçmekte olduğu, 14’ünde 

ise birim adına atıf yapmak gibi yöntemler kullanılmak suretiyle iç denetçi istihdam edildiğine dair ifade yer almakla 

birlikte, rapor metninde ismen ‘iç denetçi’ ifadesinin yer almadığı gözlemlenmiştir. İç denetçi istihdam edildiğine dair 

bir ifade içermeyen kalan 10 şirket için yapılan içerik analizinde de, paralel şekilde, faaliyet raporları metinlerinde hiç 

‘iç denetçi’ ifadesinin bulunmadığı; ‘iç denetim’ ifadesinin ise 2 şirket raporunda hiç yer almadığı, 3 şirket raporunda 

1’er kez ve 1 şirket raporunda da 2 kez yer aldığı, bunların arasında ‘iç denetim’ ifadesinin en fazla 6 defa kullanılmış 

olduğu görülmüştür.  

Belirtilen veriler çerçevesinde, incelemeye konu şirketlerin yüksek sayılabilecek bir oran olan üçte birinin iç 

denetçi istihdam ettiklerine dair bir verinin bulunmadığı, aynı zamanda bu firmaların iç denetim yapılanmalarına ilişkin 

olarak da çok az sayılabilecek veri bulunduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca; şirketler tarafından yayımlanan faaliyet 

bilgilerinin içerik yönünden incelenmesinde; 32 adet şirket faaliyet raporundan 9 adedinde ‘Ayrıntılı’ sayılabilecek bilgi 

verildiği; 8 adedinde ya hiç bilgi verilmediği ya da ‘Az’ miktarda genel bilgilere yer verildiği, ‘Orta’ düzeyde bilgi 

olarak tanımladığımız ‘görev tanımı ve yürütülmüş bulunan faaliyetler’ ile ilgili bilginin ise 15 adet faaliyet raporunda 

yer aldığı görülmüştür. ‘Ayrıntılı’ bilgi verilmiş olan bahse konu 9 adet firma faaliyet raporunda ortalama olarak ‘iç 

denetim’ ifadesinin 10 defa (genel ortalamanın üstünde), ‘iç kontrol’ ifadesinin 11 defa (genel ortalamanın üstünde) ve 

‘risk’ ifadesinin 125 defa (genel ortalamanın üstünde) kullanılmış bulunduğu gözlemlenmiştir. Tersine duruma 

bakıldığında ise; ‘Az’ bilgi paylaşılmış olan 8 adet firma faaliyet raporunda ortalama olarak ‘iç denetim’ ifadesinin 3 

defa (genel ortalamanın altında), ‘iç kontrol’ ifadesinin 7 defa (genel ortalamanın altında) ve ‘risk’ ifadesinin 72 defa 

(genel ortalamanın altında) kullanılmış bulunduğu görülmüştür. 

Konu sektörel bazda ele alındığında; ‘Dayanıklı Tüketim Malları’ sektöründe faaliyet gösteren firmaların faaliyet 

raporlarında ‘iç denetim’ ifadesinin ortalama 11 defa (genel ortalamanın üstünde), ‘iç kontrol’ ifadesinin ortalama 10 

defa (genel ortalamanın üstünde) ve ‘risk’ ifadesinin ortalama 118 defa (genel ortalamanın üstünde) kullanılmış 

bulunduğu; ‘COSO’ ifadesinin de yalnızca bu sektörde faaliyet gösteren bir firma tarafından kullanıldığı görülmüş; 

ayrıca, bu firmaların tamamında iç denetçi istihdam edildiğine dair bilginin ve en az orta düzeyde iç kontrol veya 

denetim faaliyet bilgisinin yer aldığı gözlemlenmiştir. Tam tersi yönden bakıldığında ise; ‘Kimya, Petrol, Plastik’ 

sektöründe faaliyet gösteren firmaların faaliyet raporlarında ‘iç denetim’ ifadesinin ortalama sadece 4 defa (genel 

ortalamanın altında), ‘iç kontrol’ ifadesinin ortalama 5 defa (genel ortalamanın altında) ve ‘risk’ ifadesinin ortalama 93 

(genel ortalama seviyesinde) defa kullanılmış bulunduğu görülmüş; diğer yandan, ‘Gıda, İçecek’ sektörüne bakıldığında 

ise, ‘iç denetim’ ifadesinin ortalama sadece 2 defa (genel ortalamanın altında), ‘iç kontrol’ ifadesinin ortalama 9 defa 

(genel ortalamanın altında) ve ‘risk’ ifadesinin ise ortalama 67 defa (genel ortalamanın altında) kullanılmış bulunduğu 

anlaşılmıştır. 

Bu bağlamda; şirketlere ait faaliyet raporlarında iç kontrol ve iç denetim ifadelerinin gözlemlenme sıklığı ile risk 

ifadesinin gözlemlenme sıklığı arasında doğrusal bir ilişki bulunduğu; aynı zamanda anılan faaliyetler ile ilgili 

paylaşılan bilgi miktarları ile söz konusu üç anahtar kelimenin gözlemlenme sıklığı arasında da doğrusal bir ilişki 

olduğu görülmüştür. 

 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 

 
Kontrol faaliyetleri kurumsal yönetim fonksiyonlarından bir tanesini oluşturmakta ve esas olarak iç kontrol sistemi 

vasıtasıyla yürütülmektedir. İç denetim, iç kontrol sisteminin etkinlik düzeyinin değerlendirilmesi adına önemli bir 

görev yerine getirmekte olup, 1980’li yıllara kadar geleneksel iç denetim yaklaşımı çerçevesinde uygulanmış, 1980’li 

yıllarda karşılaşılan hatalı ve hileli raporlamalar sonucu ortaya çıkan krizler nedeniyle risk yönetimini de kapsamı içine 

almıştır. İlerleyen yıllarda risk yönetimi, iç denetim içerisinde kritik bir noktaya gelmiş ve iç denetim zamanla risk 

odaklı olarak uygulanmaya başlamıştır. Bu çalışmada, BIST tarafından 2013 yılına ilişkin açıklanan derecelendirme 

sıralamasında yer alan halka açık BISTKURY şirketlerinin iç kontrol ve iç denetim hususlarına verdikleri önem ile 

bunların risk yönetimi ile ilişkisinin ortaya konması amaçlanmıştır. 

Yapılan çalışmada, söz konusu BISTKURY şirketlerinden, şirket web sayfalarından faaliyet raporlarına ulaşılan 

finans sektörü dışı 32 şirketin 2013 yılı faaliyet raporları incelenmiştir. Bu kapsamda, ‘içerik analizi’ yapılarak, tespit 

edilen anahtar kelimelerin seçilen metinler içerisinde gözlemlenme adedi araştırılmış; iç kontrol, iç denetim ve risk 

yönetimi hususlarının birbirleriyle bağdaştırılması yöntemi, konuların ele alınmış olduğu başlıkların tespiti yolu ile 

incelenmiş; yayımlanan faaliyet bilgilerinde içerik yönünden iç kontrol ve iç denetime verilen ağırlık ise, ‘Ayrıntılı’, 

‘Orta’ ve ‘Az’ olarak kodlanarak ayrıştırmaya tabi tutulmuştur. 

Yapılan çalışma sonucunda öncelikle; şirketlerin yasal düzenlemelere tam uyum eğiliminde oldukları, bununla 

birlikte iç kontrol ve iç denetim konularında uygulama zorunluluğu bulunmayan uluslararası kabul görmüş 

düzenlemeler adına aynı performansı göstermedikleri gözlemlenmiş; şirketlerin iç denetim olgusuna verdikleri önemin 

ise oldukça düşük seviyede kalmış olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, şirketlerin iç kontrol ve iç denetim olgularına 
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verdikleri önem ile risk yönetimi hususuna yaklaşımları arasında doğrusal bir korelasyon bulunduğu, kurumsal yönetim 

adına risk yönetimine ağırlık veren şirketlerin iç kontrol ve iç denetime de daha fazla önem verdikleri kanaatine 

ulaşılmıştır. Konu sektörel bazda ele alındığında ‘Dayanıklı Tüketim Malları’ sektöründe faaliyet gösteren firmaların 

dikkat çekici şekilde risk unsuruna önem verdikleri; buna karşılık olarak hassas faaliyet alanlarında yer alan ‘Kimya, 

Petrol, Plastik’ ve ‘Gıda, İçecek’ sektörlerinde risk unsuruna beklenen önemin verilmediği gözlemlenmiştir. 

Bu bağlamda, ileriki çalışmalarda konunun kurumsal derecelendirme notu yüksek ve düşük olan (hatta 

derecelendirme notu hiç bulunmayan) dar sayıdaki örnek firmalar bazında yapılacak anket ve/veya görüşme yöntemi ile 

karşılaştırmalı olarak ayrıntılı biçimde ele alınarak, iç denetime verilen önemde tespit olunan yetersizliğin sebebinin 

tespiti ile iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi arasındaki ilişkinin uygulamacıların bakış açısından 

değerlendirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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TÜKETİCİNİN ÇEVRİMİÇİ DAVRANIŞSAL 

REKLAMLARA TIKLAMA KARARINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

FACTORS THAT AFFECT CONSUMERS’ CLICKING DECISION 

TO ONLINE BEHAVIORAL ADVERTISING 

Büşra KUTLU KARABIYIK, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye, busrakutlu@hotmail.com 

Ece ARMAĞAN, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye, ecearmagan@hotmail.com 

Öz: Çevrimiçi mağaza, ziyaretçileri ile olan etkileşimlerini arttırabilmek için kişiselleştirme tabanlı teknolojilerden faydalanmaktadırlar. Reklam 

kişiselleştirmesinin bir örneği olan çevrimiçi davranışsal reklamcılık kişilerin çevrimiçi aktivitelerinin izlenerek kişiye özel reklamlar 

sunulmasıdır. s. İnternet kullanıcılarının görüntüledikleri veya tıkladıkları ürün ve hizmetlerin kullanıcılara yeniden sunulması çevrimiçi 

reklamcılığın özel bir çeşidi olarak kabul edilmekte ve bu çalışmada ele alınan çevrimiçi davranışsal reklamcılığa örnek teşkil etmektedir. Bu 

çalışmanın amacı tüketicinin çevrimiçi davranışsal reklamlara karşı cevap verme davranışını ölçebilmek ve çevrimiçi davranışsal reklamların 

etkililiğini yorumlayabilmektir. Çevrimiçi davranışsal reklamların etkileşim kurduğu faktörler ile ilişkilerinin incelenmesi; bu tür reklamcılığın 
tüm yönleri ile anlaşılmasını ve çevrimiçi reklamcılık uygulamalarının gelişmesini sağlamaktadır. Çalışma çevrimiçi davranışsal reklamcılık 

tecrübesi olan 374 adet internet kullanıcısı üzerinde yürütülmüştür. Lojistik regresyon methodu ile incelenetüketicilerin çevrimiçi davranışsal 

reklamcılığı görüntüleme kararı; çevrimiçi davranışsal reklamın içeriğinin tüketiciye hitap etmesi ile pozitif ilişkili, tüketicinin mahremiyet 
endişesi ile ilişkisiz bulunmuştur. Aynı zamanda çevrimiçi reklamcılık uygulamalarına ilişkin güven duygusu ile mahremiyet kaygıları negatif 
ilişkili ve çevrimiçi davranışsal reklamcılık uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak mahremiyet endişesi ile ilişkisiz bulunmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık, Kişiselleştirilmiş Reklamlar, Hedef Reklamcılık, Lojistik Regresyon, Mahremiyet 
Kaygıları, Reklamların İlgililiği, Tıklama kararı 

Abstract: Most online stores benefit from personalization-based technologies to enhance their interaction with visitors. An example of advertising 

personalization is online behavioral advertising; is the strategy of displaying personalized ads by watching people's online activities. Re-

submission of Internet users' views or clicks on products and services to users is considered a special kind of online advertising and is an 
example of online behavioral advertising that is addressed in this study. The purpose of this study is to be able to quantify the behavior of 

consumers towards online behavioral advertising and to interpret the effectiveness of online behavioral advertising. A review of the relationships 

that online behavioral ads engage with ensures that all aspects of such advertising are understood and the development of online advertising 
practices. The study was conducted on 374 internet users with online behavioral advertising experience. Decision to display online behavioral 

advertising for consumers surveyed by logistic regression; The content of the online behavioral advertisement was positively related to the 

appeal of the consumer, and was not related to the consumer's privacy concern. At the same time, confidence in online advertising practices was 
negatively associated with privacy concerns, and knowledge of online behavioral advertising practices was not related to privacy concerns. 

Keywords: Online Behavioral Advertising, Personalized Advertising, Customized Advertising, Target Advertising, Logistic Regression, Privacy 
Concern, Advertisement Relevence, Clicking Decision 

1.Giriş 

Reklamlar geçmişten günümüze kadar çeşitli yollar ile olası müşterilere ulaştırılmaktadır. Ancak pek çok yol ile 

iletilen reklamlardan ilişkisiz olan, kişinin isteklerine ve ihtiyaçlarına yönelik olduğu hissedilmeyen reklamlar, 

tüketiciler tarafından görmezden gelinmekte ve tüketiciler üzerinde etkili olamamaktadır. Günümüz ileri teknolojisi 

ile çevrimiçi reklam verenler; hedef kitlelerinin çevrimiçi hareketlerini izleyerek, onlara geleneksel reklamların 

sunabildiğinden daha alakalı reklamlar iletebilmektedirler. Bu tarz reklamcılık, çevrimiçi davranışa dayalı 

reklamcılık olarak ifade edilmektedir. MCdonald ve Cranor (2010)’a göre çevrimiçi davranışsal reklamlar yoluyla 

hangi sitelere girildiği, hangi reklamlar ile ilgilenildiği (tıklama), yaş aralığı, cinsiyet, yaşanılan yer, IP adresi gibi 

veriler tüketicilerin karakterlerini ve ihtiyaçlarını açıkça ortaya çıkarabilmekte ve bu verilerin ışığında her bir 

tüketiciye özgü profiller oluşturulabilmektedir. Çevrimiçi davranışsal reklamcılık (bundan sonra ÇDR) üçüncü 

partiler (aracılar) yardımıyla yürütülmektedir. Üçüncü partiler internet kullanıcılarının verilerini izleme ve depolama 

yoluyla reklamları kişiselleştirmekte ve kişiselleştirdikleri reklam içeriklerini web sitelerine yerleştirmektelerdir. 

ÇDR’lerin üçüncü partilere olan bağımlılıkları sebebiyle mahremiyet endişesi taşıyan bireyler ve daha birçok 

araştırmacı ÇDR’lere karşı çeşitli ön yargılar barındırmaktadır. Pek çok birey ÇDR’lerin işleyiş mekanizmasını 

bilmemekte, web seçenekleri tarafından sunulan bilgilendirmeleri kavramakta zorlanmakta ve dolayısıyla web 

sitelerinin sundukları izleme seçeneklerini kontrol edememektelerdir (Agarwal, Shrivastava, Jaiswal, & Panjwani, 

2013). 

İnternet kullanıcıları her bilgisayar için farklı olan IP adresleri yardımıyla birbirlerinden ayrılabilmektedir. 

Ancak herhangi bir IP adresine sahip bir masaüstü bilgisayarını birden fazla kişinin kullanabilme ihtimali 

olduğundan, IP adresleri reklam verenler tarafından kullanıcı özelliklerinin tespitinde yeterince ayırt edici olarak 
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addedilmemektedir. Bunun aksine üçüncü partilerden olan Cookieler (aracılar) bir kullanıcının diğerinden daha net 

çizgilerle ayırt edilmesine yardımcı olmaktadırlar. Cookieler web sitelerine kullanıcılara dair bir çeşit hafıza 

sunulmasını sağlamaktadır. Örneğin; bir blog sayfasını takip eden internet kullanıcısı nesli tükenmekte olan 

hayvanlar hakkında bir yazı okuduğunda bu bilgi internet tarayıcısı tarafından kullanıcı kimliği (Ör: Kullanıcı 

Kimliği:78shajs25) ve ilgilendiği konunun listelenmesiyle saklanmaktadır. Aynı blog sayfası farklı bir internet 

kullanıcısı için farklı bir kullanıcı kimliği kullanarak kullanıcıları ve kullanıcıların ilgilendikleri konuları 

birbirlerinden ayırt edebilme yeteneğine sahiptir. Kullanıcı Kimlikleri cookieler olarak adlandırılmaktadır. Cookieler 

web sitesinden web sitesine değişmektedir. Her web sitesi kendi cookielerine sahiptir ve kendi bilgilerini 

depolamakta ve diğer web siteleriyle paylaşmamaktadır. Bir site birden fazla cookie kullanabilmektedir. Cookiler 

dolaylı yoldan ya da direkt olarak kullanıcı girişi ile aktive edilebilmektedir (Smith-grieco, 2010). Cookieler ile 

belirli bir bilgisayardan bireylerin bir çok alanda internet davranışlarına göre verilerin toplanmasıyla başlayan süreç 

yalnızca reklam amacı güdülmesi ile değil, web sitelerinden maksimum verimin alınmasında kişiselleştirmenin 

yararları olduğu için de kullanılabilmektedir. ÇDR’ler yardımıyla kişiler kendi zevk ve istekleri ile uyumlu haber ve 

ürünlere zamandan tasarruf ederek kolaylıkla ulaşabilmekte ve sunulan reklam içerikleri kendi ilgi alanları ile 

uyumlu olduğundan sunulan reklamlara yönelik çok daha az irritasyon hissi yaşamaktadırlar (Sanje & Senol, 2012).  

Web sitelerinde tüketicilere sıklıkla sunulan ve yeni nesil reklam stratejisi olarak ifade edilen ÇDR’lerin 

tüketiciler üzerindeki etkisinin çeşitli yönlerden ve bakış açılarından incelenmesi bu tarz reklamların etkililiğini 

ortaya çıkararak reklam vericilere ve uygulayıcılara yol gösterici önerilerde bulunabilmektedir. Tüm bunların 

yanında ÇDR’lerin tüketiciler üzerinde oluşturduğu gerçekçi etkiler, ÇDR’lerin uygulanış stilini ve şiddetini 

değiştirebilme yeteneğine sahiptir. ÇDR’ler sıklıkla uygulansa da literatürde kendine yeterince yer edinememiştir. 

Bu çalışma ile ÇDR’lerin pek çok faktör ve boyutta ele alınması sağlanarak, ÇDR’lerin tüm yönleriyle anlaşılması 

ve beklenildiği gibi tüketicilerin reklama tıklama kararı vermesini sağlayıp sağlamadığı bilgisine ulaşılmak 

istenmiştir. 

Bu çalışmada ÇDR’lerin özel bir türü olan çevrimiçi davranışa dayalı ve yinelenen reklamlar üzerine 

çalışılmaktadır. Campbell and Wright (2008) reklamların içeriklerinin tüketiciye hitap etmesi ve kullanıcı ile olan 

etkileşiminin artmasıyla yinelenen reklamlara karşı kullanıcıların tavırlarının iyileştiğini öne sürmüştür. Malheiros, 

Jennett, Patel, Brostoff, & Sasse(2012) reklamların içeriğinin kullanıcı ile olan ilgisi arttıkça reklamların daha çok 

ilgi çektiği sonucuna ulaşırken, (Tucker, 2014) içerik ilgililiği arttıkça reklama tıklanma oranının arttığına 

değinmiştir.  

Web tabanlı uygulamaların çoğunda bireyler genellikle bir takım mahremiyet endişeleri taşımaktadırlar. Bu 

endişeler konu ile ilgili bilgi sahibi olan şahısların yanında hiç bilgisi olmayan bireyler tarafından da 

paylaşılabilmektedir. (Rader, 2014)’a göre ÇDR’ler tarafından kullanılan bilgilerin hassasiyeti arttıkça, bireylerin 

endişeleri de aynı oranda artmaktadır. Mahremiyet endişelerinin seviyeleri ÇDR’lerin sunulduğu ortamlara göre 

değişkenlik göstermekte ve arama motorlarında sunulan ÇDR’ler sosyal medya ortamlarında sunulan ÇDR’lerden 

daha az endişe uyandırmaktadır. van Doorn & Hoekstra (2013) ise mahremiyet endişelerinin internetteki hizmetlerin 

satın alınmasına yönelik negatif etki oluşturmadığını belirtmiştir. 

Literatürdeki çalışmalardan yararlanılarak ÇDR’lerin tıklanma kararının üzerinde ÇDR’lerin içeriklerinin ve 

ÇDR’lere yönelik mahremiyet endişelerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada çevrimiçi davranışsal 

reklamcılığı etkileyen önemli iki faktör olarak gösterilen “Çevrimiçi Davranışsal Reklamın İçerik Özelliklerinin 

Tüketiciye Hitap Etmesi” ve “Çevrimiçiçi Davranışsal Reklamcılığa Maruz Kalan Tüketicinin Mahremiyet 

Endişesi” faktörlerinin “Reklama Tıklama Kararı” üzerinde sahip olduğu etki incelenmektedir. Çalışmanın amacı 

tüketicinin ÇDR’lere karşı cevap verme davranışını ölçebilmek ve dolayısı ile günümüzde yoğun olarak kullanılan 

bir reklamcılık metodu olan ÇDR’lerin etkililiğini yorumlayabilmektir.  

Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünün ardından çalışmanın ikinci bölümünde çevrimiçi 

davranışsal reklamcılığa ve çevrimiçi davranışsal reklamların etkileşim kurduğu değişkenlere yönelik literatür 

araştırması yapılacak, üçüncü bölümde çalışmanın hipotezleri ve yöntemi hakkında bilgi verilerek çalışmanın 

kavramsal ve metodolojik çerçevesi ortaya konulacak, dördüncü bölümde elde edilen analiz çıktıları raporlanacak, 

beşinci bölümde ise çıktılar yorumlanarak çevrimiçi davranışsal reklam servisi sağlayıcılarına ve bu servisi kullanan 

işletmelere yönelik tavsiyelerde bulunulacaktır. 

 

2. Literatür Araştırması  

Çevrimiçi davranışsal reklamcılık; tüketicinin çevrimiçi aktivitelerinin kullanılarak tüketiciye kendisi ile ilgili 

reklamlar sunulması ve çevrimiçi reklamcılığın verimliliğinin arttırılmasıdır.  Bu tarz reklamcılık ile tüketicilerin 

kişilere özgü davranışsal profilleri oluşturulur. ÇDR verileri; kullanıcının giriş yaptığı web sitelerinden, e-mail 

adresindeki mesajların içeriğinden, kişinin ilgi alanlarına dayalı web kullanım geçmişinden elde edilmektedir. Aynı 

zamanda bu veriler çevrimiçi alışveriş verileri ile birleştirilebilmektedir. Toplanan veriler aynı zamanda başka 

reklam verenler veya pazarlama şirketleri ile paylaşılabilmektedir (Leon vd., 2013). Tüketiciler rastgele reklamlara 

nazaran çevrimiçi davranışsal reklamları tercih etmektedirler. Bu durumda yasa oluşturucular, reklam verenler için 

yeni düzenlemeler getirirken, reklamcılar kadar tüketicilerin de bu reklamlardan faydalanabileceği şekilde, 

müşterilerin de tercih ettiği doğrultuda kararlar almalıdırlar (Sableman vd., 2013 ).Çevrimiçi içeriklerin her 1000 

gösterimde kullanıcılara ulaştırılması yada çevrimiçi reklamlara tıklanma sayısının fazlalılığı veya satın alma başı 

maliyeterin azlığı ÇDR’lerin başarı ölçütü olarak ele alınmaktadır. Reklam verenler ödemelerini bu ölçütlere göre 
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yapılabilmektedir (Sanje & Senol, 2012 ;Tucker, 2014). Çoğu çalışmada olduğu gibi Chen & Stallaert (2014) 

ÇDR’lerin başarısını ÇDR reklamların tıklanma sayısı ile ölçümlenmektedir. (Barnard, 2014)’a göre davranışsal 

reklamcılık tüketiciler için öncelikle korkutucu olmakta sonra tüketiciler için tehdit oluşturmakta ve daha sonra 

duygusal ve bilişsel tepki uyandırmaktadır. Tüm bunlar ÇDR’lere karşı bir tavır meydana getirmekte ve  son olarak 

davranışsal bir tepki oluşmaktadır.  Jai, Burns, & King (2013)’e göre algılanan risk ve fayda değerleri tüketicileri 

ÇDR’lerin sunulmasının adil olmadığı sonucuna ulaştırmakta ve bu ise daha önceden güvenilen çevrimiçi 

mağazalardan yeniden ürün veya hizmet satın alma niyetini negatif olarak etkilemektedir. İnternet kullanıcıları 

ÇDR’lerden büyük oranda rahatsızlık duymamasına rağmen tekrar eden reklamlara karşı irritasyon hissi taşımakta 

ve bir ürünü tıklayıp, satın aldıktan sonra dahi tekrar eden ÇDR’leri görme isteklerinin olmadığını iletmişlerdir 

(Agarwal et al., 2013). Mahremiyet endişeleri ve ÇDR’ler hakkında hissedilen irritasyon ÇDR’lerden kaçınmaya 

sebep olurken ÇDR’lerin içerikleriyle ilgili kişiselleştirmelerin artması ÇDR’lerin kabul edilmesini sağlamaktadır 

(Baek & Morimoto, 2012). ÇDR’ler konusunda çoğunlukla bilgi eksikliği bulunmakta ve bu ise bireylerin kişisel 

bilgilerinin kötü niyetler ile kullanılacağına dair inançları genellikle arttırmaktadır (Smit, Van Noort, & Voorveld, 

2014).  

Bu çalışmada ÇDR’lerin dolaylı veya doğrudan etkileşim kurduğu değişkenler; mahremiyet endişeleri, 

çevrimiçi davranışsal reklamların içerik özellikleri,  çevrimiçi davranışsal reklamın tüketici tarafında algılanan 

kişiselleştirilme düzeyi, tüketicinin çevrimiçi davranışsal reklam kavramına ilişkin bilgileri, çevrimiçi davranışsal 

reklamlara karşı hissedilen güven duygusu olarak ele alınacaktır. Tüm sözü geçen değişkenlere dair tanımlamalar ve 

örnekler literatür çalışmalarından desteklenerek sırası ile belirtilmektedir. 

2.1.Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Hakkında Hissedilen Mahremiyet Endişeleri 

Tucker (2014)’e göre web sitelerinde tüketici mahremiyet endişelerini dikkate alıcı mesajlar vermek ve reklamları 

kişiselleştirmek için müşterilerin verilerini kullanmaya devam etmek müşterilerin bu reklamlara verdikleri 

tepkileri/cevapları (tıklama, satın alma) azaltmaktadır. Kişisel gizliliğin korunduğuna dair tüketici 

bilgilendirildiğinde ise tüketici davranışı pozitif hale gelmektedir. Tam ve Ho (2006)’a göre çevrimiçi satıcılar, 

tüketicilerin kişisel bilgilerini güncelleyebilecekleri bir erişim imkanı oluştursa ve tüketicilerin kişisel bilgileri hızla 

ve kolaylıkla düzenleyecekleri bir mekanizma geliştirirse çevrimiçi davranışsal reklamlardan daha çok verim elde 

edeceklerdir. McDonald ve Cranor (2009)’a göre tüketiciler çevrimiçi davranışsal reklamcılığı mahremiyetin ihlali 

olarak görmektedir. Malheiros vd., ( 2012) ; Tsai vd., (2011) ve Turow vd., (2009) müşterilerin hedef reklamcılığa 

dair negatif tutumlarını ele almaktadır. Tucker (2012)’ a göre mahremiyet endişelerinin reklamların etkililiğini 

azaltmasına rağmen, müşterilere ait verilerin dengeli bir şekilde kullanılmasının çevrimiçi reklamcılığın etkililiğini 

arttırmaktadır. Ho ve Ho (2008)’ a göre gizlilik endişeleri tüketicilerin kişiselleştirilmiş reklam bulunan siteyi 

değiştirmelerine sebep olmaktadır. 

İlgili literatürden mahremiyetin ihlal edildiğine ilişkin endişelerin çevrimiçi davranışsal reklamın etkililiğini 

azalttığını ve çevrimiçi davranışsal reklamlara karşı negatif tutum oluşturduğu sonuçları çıkarılabilir. Sonuçlar ile 

uyumlu olarak bu çalışmada; tüketicide oluşan mahremiyete dair kaygıların, tüketicinin çevrimiçi davranışsal 

reklama tıklama kararını negatif etkileyeceği ileri sürülmektedir. 

H1: Çevrim İçi Davranışsal Reklamcılığa Maruz Kalan Tüketicinin Mahremiyet Endişesi Tüketicinin 

Çevrimiçi Davranışsal Reklama Tıklama Kararını negatif yönde etkilemektedir. 

2.2. Çevrimiçi Davranışsal Reklamın İçerik Özellikleri 

Kişisel ilgi, dikkat ve kavrama süreçlerinde kişinin aktif olmasını sağlar ve motive edici bir rol oynar. Ho ve Ho 

(2008)’a göre eğer içeriğin alakalılığı yüksek ise tüketiciler kişisel bilgilerini kullanan web sitesini 

değiştirmeyeceklerdir. Yoo (2011)’e göre, çevrimiçi davranışsal reklamcılığın içeriğinin alakalılığı kullanıcının 

davranışına ve dolayısı ile kullanıcının ilgi alanına bağlı olduğundan diğer reklam türlerinden (e-mail reklamcılığı 

veya banner reklamcılığı) daha fazla tıklanma oranına sahiptir. Aaker, Brumbaugh ve Grier (2000)’e göre mesajın 

kaynağı ve alıcı arasındaki benzerlikler demografik alakalılık/ilgililik olarak ifade edilmiştir.  

Literatürde genel olarak, ÇDR’lerin içeriğinin tüketici ile olan ilgisinin artması ile bu tür reklamların 

etkililiğinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada tüketicinin karşı karşıya olduğu Çevrimiçi Davranışsal 

Reklamcılığın İçeriğinin ilgi çekici, akılda kalıcı ve kişinin ihtiyaçları ile paralel olması, tüketiciye değer katması 

aynı zamanda önemli, anlaşılır ve yararlı olarak algılanmasının tüketicinin çevrimiçi davranışsal reklamlara tıklama 

kararını pozitif yönde etkilemektedir hipotezi ortaya atılmaktadır. 

H2: Çevrimiçi Davranışsal Reklamın İçerik Özelliklerinin Tüketiciye Hitap Etmesi Çevrimiçi Davranışsal 

Reklama Tıklama Kararını pozitif yönde etkilemektedir. 

2.3. Çevrimiçi Davranışsal Reklamın Tüketici Tarafında Algılanan Kişiselleştirilme Düzeyi 

White vd. (2008)’e göre çevrimiçi reklamların kişiselleştirilmesi farklı alıcılara, onların kişisel karakterleri ve 

tercihleri doğrultusunda biçimlendirilmiş farklı mesajlar göndermektir. Kaniewska-Sęba (2014)’a göre 

kişiselleştirme; kişinin adının soyadının, oturduğu yerin, yaşının, cinsiyetinin, eğitiminin, çevrimiçi arama 
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geçmişinin ve kişinin daha önce yaptığı çevrimiçi alışverişlerin verilerinin reklam mesajlarına yansımasıdır. 

Reklamları kişiselleştirmenin pek çok faydası bulunmaktadır; kişiselleştirme ile daha çok kar elde edilir, 

tüketicilerden daha iyi geri dönüşler alınmakta (çevrimiçi çerçevede tıklama oranları) müşteri sadakati ve 

rakiplerden farklılaşma sağlanmaktadır (Vesanen, 2007). Ho& Ho (2008)’ a göre kişiselleştirme tüketiciler 

tarafından faydalı olarak algılanırsa tüketiciler kişiselleştirmenin olduğu web sitesine geçiş yaparlar.  

Çevrimiçi davranışsal reklamların kişiselleştirilmesi reklamlardan elde edilen verimi arttırmaktadır. Bu 

çalışmada; ÇDR’lerin; tüketicinin o an oluşan veya önceden var olan ihtiyaçlarına göre veya tüketicilerin bireysel 

özelliklerine göre Kişiselleştirilme Düzeyleri; ÇDR’lerin içerik özelliklerinin tüketiciye hitap etmesini 

sağlamaktadır hipotezi ortaya atılmaktadır. 

H3: Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılığın Kişiselleştirilme Düzeyi, ÇDR’lerin İçeriğinin Tüketici İle Olan 

İlgililiğini pozitif yönde etkilemektedir. 

2.4. Tüketicinin Çevrimiçi Davranışsal Reklam Kavramına İlişkin Bilgileri 

İnternet kullanıcıları ve tüketiciler çevrimiçi davranışsal reklamcılığa dair bilgi eksikliği yaşamaktadır. Kişisel 

bilgilerini daha çok korumak isteyen katılımcılar bu teknik hakkında çok bilgiye sahip oldukları için değil daha 

endişeli oldukları için bilgilerini koruma güdüsüne sahiptirler. Hoofnagle vd. (2010)’a göre genç internet 

kullanıcıları mahremiyet/gizlilik konusunda daha az bilgiye sahiptir.  Jai, Burns ve King (2013)’a göre çevrimiçi 

ticaret yapan şirketlerin tüketicileri kendi kişisel bilgilerini/mahremiyetlerini koruyacak ve yönetecek kadar bilgi 

sahibi yapması önerilmektedir. 

Tüketicilerde çevrimiçi reklamcılığa ve yöntemlerine dair bilgilerin azlığı dikkat çekmektedir ve bu 

çalışmada çevrimiçi davranışsal reklamcılığa dair bilgilerin azlığının daha çok mahremiyet endişesine sebep olduğu 

varsayımı yapılmaktadır. 

H4:Tüketicilerin Çevrimiçi Davranışsal Reklamlara Dair Bilgileri, ÇDR’ler Hakkında Oluşan Mahremiyet 

Endişelerini negatif yönde etkilemektedir. 

2.5. Çevrimiçi Davranışsal Reklamlara Karşı Hissedilen Güven Duygusu 

Güven ve risk faktörleri çevrimiçi alışverişin önde gelen değerlerdendir. Tüketiciler reklam verenlerin kendileri 

hakkında ne tür bilgiler topladıklarını bilirlerse, bu bilgi onların reklam verenlere olan güvenini arttıracaktır. Güven 

arttığında reklamın etkililiği artmaktadır. Sablemen (2013)’e göre kullanıcılar sıklıkla ziyaret ettikleri ve 

güvendikleri web sitelerin kendi davranışlarını izlemelerini ve buna bağlı olarak kendi ilgi alanları ile ilişkili gönderi 

paylaşmalarını anlayabilmektedir. Ayrıca bir reklamdan kaçınmanın en büyük sebeplerinden birincisi rahatsız 

olma/öfkelenme iken ikinci sebep ise güven eksikliğidir. Genel olarak çevrimiçi sitelere ve bilgilere güven duygusu 

kullanıcıları mahremiyet konusunda daha az endişeli yapmaktadır (Taylor vd., 2009). Eğer müşteriler satıya ya da 

firmaya güven duyarlarsa ve kendi tercihleri hakkında doğru bilgiyi topladıklarına inanırlarsa her türlü çevrimiçi 

reklamı tercihlerine göre ayarlanmış reklamlar olarak yorumlayabilirler (Simonson, 2005). 

Bu çalışmada çevrimiçi davranışsal reklamlara karşı hissedilen güven duygusunun ÇDR hakkında hissedilen 

mahremiyet endişesini azaltacağı öne sürülmüştür. 

H5: Genel Olarak Çevrimiçi Reklamlara Karşı Hissedilen Güven Duygusu, ÇDR Hakkında Hissedilen 

Mahremiyet Endişesini negatif yönde etkilemektedir. 

2.6. Tüketicinin Çevrimiçi Davranışsal Reklamlara Tıklama Kararı 

Çevrimiçi reklamcılık genelde gösterilme sayısına göre, tıklanma oranına göre ve bu reklamlara bağlı olarak yapılan 

internet satın alımlara göre olmak üzere üç şekilde ölçülmektedir (Sanje ve Senol, 2012). Van ve Van J. (2013)’a 

göre çok fazla bir şekilde kişisel bilgileri kullanan mesajlar daha yüksek tıklanma oranları ile sonuçlanmamaktadır. 

Tucker (2014)’a göre web siteleri tüketicinin mahremiyetinin kontrol altında olduğuna dair tüketicileri temin 

edebilirse ÇDR daha yüksek tıklanma oranına sahip olmaktadır. Forrester (2001)’e göre çevrimiçi internet 

reklamcılığını ölçmek için en çok kullanılan ölçü, gösterilen reklama tepki/cevap olarak kullanıcının reklama 

tıklamasıdır. Ancak tıklama oranları reklamların etkililiğini tamamen değerlendiremeyebilir çünkü tüketici 

tarafından reklama dikkat edilmiş ancak tıklanılmamış olabilmektedir. 

3. Metodoloji ve Hipotezler 

Bu çalışmanın amacı; ÇDR’lerin içerik özelliklerinin tüketici ile olan ilgililiğinin ve tüketicilerin ÇDR’ler sebebiyle 

hissettikleri mahremiyet endişelerinin ÇDR’lere tıklama kararları üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışma aynı 

zamanda ÇDR’lerin Kişiselleştirilme Düzeyi ile Çevrimiçi Davranışsal Reklamların İçeriğinin tüketiciye hitap 

etmesi/tüketiciyi ilgilendirmesi arasındaki ilişkinin varlığını, yönünü ve gücünü incelemeyi amaçlamaktadır. Bu 

çalışmada ayrıca, tüketicilerin ÇDR’ler sebebiyle hissettikleri mahremiyet endişeleri ile hem tüketicilerin çevrimiçi 
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davranışsal reklam kavramına dair bilgileri hem de güncel çevrimiçi davranışsal reklamların uygulamalarına karşı 

hissettikleri güven duyguları arasındaki ilişkilerin varlığının, yönünün ve gücünün incelenmesi amaçlanmaktadır. 

“Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Hakkında Hissedilen Mahremiyet Endişeleri” ile ilişkili sorular 

“mahremiyet endişesi” ölçeği adı altında Dinev ve Hart (2006)’dan,  “Çevrimiçi Davranışsal Reklamların İçerik 

Özelliklerinin Tüketici İle Olan İlgililiğinin” değişkeni ile ilişkili sorular “mesaj alaka düzeyi” ölçeği adı altında 

Laczniak ve Muehling (1993)’den, “Algılanan Çevrimiçi Davranışsal Reklam Kişiselleştirilmesi” değişkeni ile 

ilişkili sorular “kişiselleştirme” ölçeği adı altında Srinivasan vd. (2002)’den, “Tüketicinin Çevrimiçi Davranışsal 

Reklam Kavramına İlişkin Bilgileri” değişkeni ile ilişkili sorular Kim (2013)’in oluşturduğu “kuruma yönelik bilgi” 

ölçekleri ile ve “Çevrimiçi Davranışsal Reklamlara Karşı Hissedilen Güven Duygusu” değişkeni ile ilgili sorular 

“yapısal güven” ölçeği adı altında McKnight vd. (2002)’den elde edilmiştir. Yukarıda belirtilen çalışmalardan alınan 

tüm ölçekler Kim (2013) tarafından çevrimiçi davranışsal reklam konusuna göre yorumlanmıştır. Bu çalışmada ise 

Kim (2013) tarafından çevrimiçi reklamcılık konseptine göre yorumlanan tüm ölçekler, bir çevirmen yardımıyla 

Türkçeleştirilmiştir. Bu ölçekler literatürde ilk defa bu çalışmada ele alınmaktadır. Çalışmada çok aşamalı,  kolayda 

örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Bu çalışmada yararlanılan ölçekleri kullanan diğer çalışmalar Tablo 1’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 1. Ölçeklerin Kullanıldığı Diğer Çalışmalar 

“Mahremiyet Endişeleri” Ölçeği Kullanılan Diğer Çalışmalar 

 

Dinev & Hart (2006) 

Taylor, D. G., Davis, D. F., & Jillapalli, 

R. (2009) 

Lai, I. K., & Lai, D. C. (2014) 

Bandyopadhyay, S. (2011) 

Bandyopadhyay, S. (2012) 

“İçerik Özellikleri” Ölçeği Kullanılan Diğer Çalışmalar 

Laczniak, R. N., & Muehling, D. D. (1993) 

Oh, H., & Jasper, C. R. (2006) 

Muehling, D. D., & Pascal, V. J. (2012) 

Pornpitakpan, C., & Tan, T. K. J. (2000) 

“Kişiselleştirme” Ölçeği Kullanılan Diğer Çalışmalar 

Srinivasan vd. (2002) 

Kang, M., Shin, D. H., & Gong, T. (2016) 

Thirumalai, S., & Sinha, K. K. (2011) 

Janson, A., Hoffmann, A., Hoffmann, H., 

& Leimeister, J. M. (2014) 

Hussain, S. M. (2014) 

“Bilgi” Ölçeği Makale Konularına Göre Farklı Bilgi 

Ölçekleri Kullanan Çalışmalar 

Kim (2013) Kim, K. J. (2014) 

Knoll, M. A., & Houts, C. R. (2012) 

“Güven” Ölçeği Kullanılan Diğer Çalışmalar 

 

McKnight vd. (2002) 

Kim, J., Hong, S., Min, J., & Lee, H. 

(2011) 

Yao-bin, L., Zhong-chun, D., & Jian-

hong, Y. (2006) 

Lee, H., Kim, J., & Kim, J. (2007) 

 

Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk (2010)’a göre ölçek madde sayısının geçerlilik ve güvenilirlik analizleri 

için toplam madde adedinin 10 katı kadar örneklemin yeterli olduğu varsayılmıştır. Toplam 20 adet madde için 

20x10=200 sonucuna göre, 384 adet anket kullanmak yeterlidir. Çalışmada öne sürülenhipotezleri test etmek için 

toplanan anketlerin bir kısmı çevrimiçi olarak Google anket formu ile paylaşılmış bir kısmı ise yüz yüze olarak 

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen veri toplama çalışmasında 104 adet çevrimiçi ve 307 adet elden cevap 

alınmıştır. Yanıtlanan 411 adet araştırma anketinden 24 tanesi geçersiz bulunmuş olup geriye kalan 387 adet anket 

değerlendirilme kapsamına alınmıştır. Anketin güvenilirliğini düşüren ve uç değerleri ifade Mahalanobis Uzaklıkları 

ölçülmüş ve 13 adet uç değere işaret eden anket örneklemden çıkarılmıştır. Yeni örneklem boyutu 387-13=374 adet 

olarak ele alınmaktadırAraştırma modeli şekil 1’e gösterilmiştir.  



Kutlu Karabıyık, B., Armağan, E. / Journal of Yasar University, 2017, 12/47, 202-215 

 

207 
 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

4. Araştırma Bulguları ve Değerlendirmeler 

4.1. Demografik Bulgular 

Anketin uygulandığı örnekleme dair demografik veriler Tablo 1’de detaylı olarak gösterilmektedir.  

Tablo 2. Demografik Özellikler 

  
  Frekans % Kümülatif % 

C
in

si
ye

t 

Kadın 
 

169 45,2 45,2 

Erkek 
 

205 54,8 100 

Toplam   374 100   

E
ğ

it
im

 

İlköğretim 
 

4 1,1 1,1 

Lise 
 

40 10,7 11,8 

Üniversite 
 

249 66,6 78,3 

Yüksek Lisans 

 

49 13,1 91,4 

Doktora 28 7,5 98,9 

Yüksek Okul 
 

4 1,1 100,0 

Toplam   374 100 100 

Y
a

ş 

18-29   304 81,3 81,3 

30-39 
 

53 14,2 95,5 

40-49 
 

12 3,2 98,7 

50-59 
 

4 1,1 99,7 

60 ve üzeri 
 

1 ,3 100,0 

Toplam   374 100 100 

G
el

ir
 

1500ve azı   156 41,7 41,7 

1500-2000tl 
 

76 20,3 62,0 

2001-2500tl 
 

44 11,8 73,8 

2500-3000tl 
 

24 6,4 80,2 

3001-3500tl 
 

32 8,6 88,8 

3501-4000tl 
 

25 6,7 95,5 

4001-4500tl 
 

17 4,5 95,5 
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4500 ve üzeri 
 

0 0,0 100 

Toplam   374 100 100 

M
ed

en
i 

H
al

 

Bekar 
 

324 86,6 86,6 

Evli 
 

50 13,4 100 

Toplam   374 100   

Ankete cevap veren kişilerin demografik özellikleri Tablo.1 de verilmiştir. Kısaca; anketi cevaplayan 

kişilerin %45.2’si kadın, %54.8’i erkektir. Bu kişilerin %81,3’ü 18-29 yaş aralığında bulunmaktadır.  %86.6’sının 

medeni durumu bekar olup, eğitim düzeyleri %78,3 oranında üniversite seviyesindedir. Anketi cevaplayan kişilerin 

%41,7’sinin gelir durumu 1500TL ve daha azına işaret ederken, %20.3’ü 1500-200TL aralığında, %11,8’i de 2001-

2500TL aralığında bulunmaktadır. 

4.2. Çevrimiçi Reklamlara İlişkin Önermeler İçin Güvenirlik ve Temel Bileşenler Analizleri 

Cronbach alfa yöntemi Cronbach (1951) tarafından geliştirilmiş ve maddeler “doğru veya yanlış” kodlanmayıp; 1-5, 

1-6, 1-7 likert ölçeği ile kodlandıklarında kullanılan bir iç tutarlılık tahmin yöntemidir. (Ercan ve Kan, 2004) ÇDR 

Hissedilen Mahremiyet Endişeleri, Algılanan Çevrimiçi Davranışsal Reklam Kişiselleştirilmesi, Çevrimiçi 

Davranışsal Reklamın İçerik Özelliklerinin Tüketiciye Hitap Etmesi ve Çevrimiçi Davranışsal Reklamlara Karşı 

Hissedilen Güven Duygusu değişkenleri ile oluşturulan tüm modelin Cronbach Alpha katsayısı 0,854’tür. Modelin 

Cronbach Alpha katsayısı 0,85>0,7 olduğundan modelin güvenilirliği yüksektir. 

Faktör Analizinin uygulanması için birtakım varsayımlar bulunmaktadır. Bu varsayımlar; örneklem 

büyüklüğünün 300’den büyük olması, örneklemde uç değerlerin yer almaması, teker teker tüm değişkenlerin 

normallik koşulunu sağlaması, çoklu bağlantıya sahip olmaması ve R’ değerinin faktörleşebilirliğinin testidir 

(Büyüköztürk, 2002). Bu çalışmada örneklem büyüklüğü 387>300’dür. Verilerin Mahalanobis Uzaklıkları ölçülmüş 

ve ki-kare dağılımındaki serbestlik derecesi (değişken sayısı) ile karşılaştırılmıştır ve 13 adet uç değer örneklemden 

çıkarılmıştır. Örneklem boyutu 387-13=374’tür.  

Nesnel Bilgi değişkeni ile anketi cevaplayan kişilerin çevrimiçi davranışsal reklamcılığa dair bilgi düzeyi 

ölçülmek istenir. Doğrular bir (1) , yanlışlar ise sıfır (0) ile kodlanır. Doğru sayısının önem kazandığı nesnel bilgi 

faktörüne ait sorular (birimler) tek bir değişken altında toplanır (Atılgan K., 2014). Her katılımcı için toplam skorun 

elde edildiği nesnel bilgi sorularında her bir katılımcının alabileceği en yüksek skor 7 iken, en düşük skor 0’dır. 

Tüketicinin Çevrimiçi Davranışsal Reklam Kavramına İlişkin Bilgileri Değişkeni tek bir soruya indirgendiği için 

güvenilirlik analizi sonuçları ölçülememektedir. Güvenilirlik analizinde bir değişken en az 3 adet soru ile 

ölçülebilmektedir.  

Tabachnick ve Fidell (2007), tek tek değişkenlerin normal dağılım gösterip göstermediğinin çarpıklık 

(Skewness) ve basıklık (Kurtosis) katsayılarına dayalı olarak incelenmesini ve önemli bir çarpıklık ya da basıklık 

var ise bir dönüştürmenin yapılması gerektiğini ileri sürmüştür. Tüm değişkenlerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin 

-1.5 ile +1.5 değerleri aralığına düşmesi istenmektedir. Bu çalışmada değişkenler çarpıklık ve basıklık katsayılarına 

göre teker teker incelenmiş ve tüm değişkenlerin normallik koşulunu sağladıkları görülmektedir. Açıklayıcı 

değişkenler arasında çoklu bağlantı problemi olup olmadığını değerlendirmek adına çoklu bağlantı teşhis tablosu 

incelenmiş ve açıklayıcı değişkenlerin her ikisi için (Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Hakkında Hissedilen 

Mahremiyet Endişeleri ve Çevrimiçi Davranışsal Reklamın İçerik Özelliklerinin Tüketiciye Hitap Etmesi) VIF 

değerlerinin=1<10 olduğu tespit edilerek çoklu bağlantı problemine rastlanmadığı görülmüştür. Bulunan VIF değeri 

1’e yakınsa, bu çoklu bağlantı probleminin olmadığına ilişkin bir kanıttır (Field, 2005). Daha sonra veriler Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett Testleri ile temel bileşenler faktör analizine uygunluğu açısından incelenmiştir.  

KMO bir (1) değerine ne kadar yakınsa örneklem faktör analizine o kadar uygundur. Bartlett testi ise 

değişkenler arasındaki ilişkilerin yeterli olup olmadığına karar vermektedir. H0 reddedildiğinde; “tüm korelasyon 

matrisi birim matristir” boş hipotezi reddedilmiş olmaktadır. (Dağhan ve Akkoyunlu, 2016) Buna göre  bu 

çalışmada  (KMO=0,862) ve (χ2(171)= 3174,577; sig.=,000 p<0,005) olduğundan eldeki örnekleme faktör analizi 

uygulanabilineceği sonucuna ulaşılmaktadır. 

“Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Hakkında Hissedilen Mahremiyet Endişeleri” değişkeninine ait 

(KMO=0,724) ve (χ2(3)= 601,803; sig.=,000 p<0,005), 

“Çevrimiçi Davranışsal Reklamın İçerik Özelliklerinin Tüketiciye Hitap Etmesi” değişkenine ait ait (KMO=0,858) 

ve (χ2(28)= 1196,612; sig.=,000 p<0,005), “Algılanan Çevrimiçi Davranışsal Reklam Kişiselleştirilmesi” 

değişkenine ait (KMO=0,730) ve (χ2(10)= 591,524; sig.=,000 p<0,005), “Çevrimiçi Davranışsal Reklamlara Karşı 

Hissedilen Güven Duygusu” değişkenine ait (KMO=0,785) ve (χ2(6)= 518,779; sig.=,000 p<0,005)’dır. 

Modeldeki faktörlerin belirlenmesi amacı ile faktör analizi yapılmış ve ÇDR içerik özellikleri (Faktör1) 

faktöründe yer alan yalnızca bir adet madde (S5d=Reklamın içeriği bana değer kattı) bulunduğu faktörden 

çıkarılmıştır. Güven Duygusu (Faktör2) ve Mahremiyet Endişeleri (Faktör3) faktörlerinde herhangi bir madde 

çıkarımı olmamıştır. Reklamların Algılanan Kişiselliği; İhtiyaçlara Göre Kişiselleştirme (Faktör4) ve Bireye Göre 

Kişiselleştirme (Faktör5) olmak üzere iki adet faktöre indirgenmiştir. Tablo 2’de de gösterildiği gibi tüm maddelerin 
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Faktör Yükleri kabul edilebilir (> .60) bir seviyededir.  Tablo 2’de oransal ortak etken varyans yüklerine de yer 

verilmiştir. Bu değerler her bir maddenin varyansı açıklama oranlarını ifade etmektedir. 

 

 

Tablo 3. Faktör Yükleri ve Oransal Ortak Etken Varyans Yükler 

 

      
Faktör 
Yükleri 

Oransal Ortak 
Etken Varyans 

Yükleri 

FAKTÖR1: ÇDR  İÇERİK ÖZELLİKLERİNİN TÜKETİCİYE HİTAP ETMESİ    

S5a:Reklamın içeriğini önemli buldum. ,685 ,579 

S5b:Reklamın içeriğini anlaşılır buldum. ,611 ,600 

S5c:Reklamın içeriğinin yalnız benim için tasarlandığını düşündüm. ,602 ,481 

S5e:Reklamın içeriği aklımda kaldı. ,693 ,506 

S5f:Reklamın içeriğinin ihtiyaçlarım ile ilişkili olduğunu düşündüm. ,670 ,711 

S5g:Reklamın içeriğinin yararlı olduğunu düşündüm. ,715 ,660 

S5h:Reklamın içeriği ilgimi çekti. ,752 ,661 

FAKTÖR2: ÇDR’LERE KARŞI HİSSEDİLEN GÜVEN DUYGUSU    

S6a:Güncel çevrimiçi pazarlama uygulamaları kişiselleştirilmiş pazarlama 
mesajlarına karşı rahat hissedebilmemi sağlar. 

,742 
,613 

S6b:Çevrimiçi reklamcılığın yasal ve teknolojik yapısının beni çevrimiçi 
kişiselleştirilmiş pazarlama mesajları ile ilgili problemlerden tam olarak 
koruyacağına eminim. 

,802 

,689 

S6c:Güncel çevrimiçi pazarlama uygulamalarının şifreleme ve diğer teknolojik 
yöntemlerinin var olduğuna inanmakta ve bu avantajları düşünerek 
kişiselleştirilmiş pazarlama mesajları ile etkileşimde bulunduğum zaman güvende 
olacağıma da inanmaktayım. 

,786 

,682 

S6d:Genel olarak çevrimiçi reklamcılık uygulamaları kullanıcılar için güvenilir ve 
dayanıklı/güçlü bir alan oluşturur. 

,770 
,653 

FAKTÖR3: ÇDR HAKKINDA HİSSEDİLEN MAHREMİYET ENDİŞELERİ    

S1a:Çevrimiçi faaliyet geçmişimin kötüye kullanılabileceğinden endişe duyarım. ,890 ,819 

S1b:Çevrimiçi faaliyet geçmişi verilerimin kullanılması ile yapabilecekler hakkında 
endişe duyarım. 

,912 
,839 

S1c:Çevrimiçi faaliyet geçmişimin öngöremediğim/hayal edemediğim şekillerde 
kullanılabileceğinden endişe duyarım. 

,851 
,740 

FAKTÖR4:ÇDR'NİN ALGILANAN KİŞİSELLEŞTİRİLME DÜZEYİ-İHTİYAÇLARA GÖRE 
KİŞİSELLEŞTİRME   

 

S4a:Reklam o andaki ihtiyaçlarıma yönelik tavsiyelerde bulundu. ,711 621 

S4c:Reklam o andaki alışveriş durumuma göre şekillendirilmişti. ,854 785 

S4e:Reklam o andaki ihtiyaçlarıma özel olarak özelleştirilmişti. ,757 683 

FAKTÖR5:ÇDR'NIN ALGILANAN KİŞİSELLEŞTİRİLME DÜZEYİ-BİREYE GÖRE 
KİŞİSELLEŞTİRME  

 

 

S4b:Reklam bana tam uygun olan ürünü sipariş etmemi sağladı. ,697 674 

S4d:Reklam kendimi tek müşteri gibi hissetmemi sağladı. ,812 683 

 

Tablo 4’te Faktör Analizinden elde edilen sonuçlar özet halinde verilmiştir. Buna göre; tüm faktörlerin 

güvenilirlikleri (>.70) güvenilir düzeydedir. Model beş adet faktörden oluşmaktadır. Ölçeklerin varyans açıklama 

oranları faktör 1 için %18,833 faktör 2 için %14,328, faktör 3 için %12,993, faktör 4 için %12,706 ve faktör5 için 

%8,277’dir. Açıklanan toplam varyans ise %67,137’dir.  Faktörlerdeki madde sayıları ve kümülatif varyanslar da 

Tablo 4’te gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Faktör Analizi Özet Tablosu 

 Güvenilirlik Faktördeki 

Madde 

Sayısı 

Varyans 

Açıklama 

Oranı 

Kümülatif 

Varyans 

Faktör1 %86 7 %18,83 %18,83 

Faktör2 %82 4 %14,33 %33,16 

Faktör3 %87 3 %12,99 %46,15 

Faktör4 %79 3 %12,70 %58,86 

Faktör5 %70 2 %8,28 %67,14 

 

4.3.Hipotez Testleri 

4.3.1. Lojistik Regresyon Analizi 

Bu çalışmada değişkenler arası ilişkilerin ortaya konulması ve ilişkilerin boyutlarının belirlenmesi ve dahası ortaya 

konan ilişkilerle daha yüksek seviyede araştırmaların ortaya konulması için gerekli ipuçları sağlanmaktadır. 

“Reklama tıkladım” ve “Reklama tıklamadım” cevaplarına sahip bir kategorik bağımlı değişken ve bu bağımlı 

değişkenin açıklanmasına yardımcı olan mahremiyet endişesi ve Çevrimiçi Davranışsal Reklamın (ÇDR) İçerik 

Özelliklerinin Tüketiciye Hitap Etmesi olarak ifade edilen açıklayıcı değişkenler bulunmaktadır. Bu çalışmada 

açıklayıcı değişkenlerin kategorik bağımlı değişken üzerindeki etkisinin, “Lojistik Regresyon Metodu” ile tahmin 

edilmesi amaçlanmaktadır. 

Lojistik Regresyon Analizi ile bir modeldeki Kategorik Bağımlı Değişken Açıklayıcı Değişkenler yardımı ile 

analiz edilebilmektedir. Bağımlı Değişken bir (1) ve sıfır (0) ile kodlanarak iki sınıflı olabileceği gibi ikiden fazla 

sınıfa da sahip olabilir. Bu çalışmada Bağımlı Değişken “Reklama Tıklama Kararı” (tıkladım veya tıklamadım) iki 

sınıflı bir değişken olduğu için “ikili lojistik regresyon analizi” kullanılmıştır. 

H1:Çevrim İçi Davranışsal Reklamcılığa Maruz Kalan Tüketicinin Mahremiyet Endişesi Tüketicinin 

Çevrimiçi Davranışsal Reklama Tıklama Kararını negatif yönde etkilemektedir 

H2:Çevrimiçi Davranışsal Reklamın İçerik Özelliklerinin Tüketiciye Hitap Etmesi Çevrimiçi Davranışsal 

Reklama Tıklama Kararını pozitif yönde etkilemektedir. 

Modelin uygunluğu Hosmer ve Lemeshow Testi ile ölçülmektedir. Hosmer ve Lemeshow Testindeki küçük 

Ki-kare değerleri bir diğer ifade ile büyük Sig değerleri modelin uyumluluğunun yüksek olduğunu gösterir. Bu 

çalışmada Sig=0,191>0.05 olduğu için çalışmada ele alınan lojistik regresyon modelinin uyumlu olduğu söylenir. 

 

Tablo 5. Sınıflandırma Tablosu 

  “Tıklamadım"Doğru 

Tahmin Yüzdesi 

"Tıkladım"Doğru 

Tahmin Yüzdesi 

Tüm Modelin 

Doğru Tahmin 

Yüzdesi 

Başlangıç 

Adım 

100 0 71,4 

Birinci Adım 93,3 29,0 74,9 

            Hiçbir Açıklayıcı Değişkene sahip olmayan Baz Modelin Bağımlı Değişkeni (Reklama Tıklama veya 

Tıklamama Kararı) tahmin etme olasılığı /sınıflama başarısı %71,4’dir. Açıklayıcı Değişkenler (Tüketicilerin 

Mahremiyet Endişeleri ve Reklamın Tüketici Tarafından Algılan Yararları) modele dahil edildiğinde ise bağımlı 

değişkenin doğru tahmin edilme oranı/sınıflama başarısı %74,9 olarak ölçülmüştür. Baz Modele Açıklayıcı 

Değişkenler eklendiğinde Bağımlı Değişkenin doğru tahmin edilme oranı %3,5 oranında artmaktadır. 
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Tablo 6. Mahremiyet Endişeleri ve Tıklama Kararı Lojistik Regresyon Sonuçları 

 Blok Ki-

Kare 
Model 

Ki-

Kare 

Model-

Log 

Likelihood 

Model 

Cox 

&Snell 

RKare 

 

Model 

Nagelkerke 

R kare 0-1 

(1=iyi) 

Model 

Hosmer& 

Lemeshow 

Test Ki-

Kare 

BLOK1 47,762 47,762 400,005 0,120 0,172 11,200 

p>0.0 p<0.05* p<0.05** 

Açıklayıcı Değişkenler ve bir adet bağımlı değişken ile oluşturulan Model (Ki-Kare=47,762, df=10,  p<.000) 

değerlerine sahiptir ve dolayısı ile anlamlıdır. SPSS Lojistik Regresyon sonuç çıktılarında Cox&Snell R2  ve 

Nagelkerke R2  olmak üzere iki adet Pseudo R2 istatistiği üretmektedir. Cox&Snell R2 arttıkça modelin açıklama 

gücünün arttığı bilinir ve bu istatistiğin üst limiti yoktur.  Çıktılarda genellikle Cox&Snell R2  Pseudo R2  istatistiği 

Nagelkerke R2 Pseudo R2   istatistiğinden daha düşük bir değer vermektedir. Nagelkerke R2 Pseudo R2 istatistiği 0 

ile 1 arasında değerler alır, istatistik bir (1) değerine yaklaştıkça bağımlı değişkenin bağımsız değişkenler tarafından 

açıklanma oranı artar. Her iki istatistik de doğrusal regresyondaki R2 değeri gibi yorumlanır. Bu çalışmada 

Nagelkerke R2 Pseudo R2 istatistiği dikkate alınmıştır. Nagelkerke R2 Pseudo R2 istatistiği bağımsız değişkenlerin 

bağımlı değişkendeki değişimi hangi oranlarda açıkladığını ifade etmektedir. Nagelkerke R2 Pseudo R2 istatistiği 

0,172’tir. Buna göre; ÇDR Reklamının Tüketici Tarafından Yararlı Olarak Algılanması ve Tüketicinin ÇDR 

Reklamcılığına Karşı Oluşan Mahremiyet Endişeleri (Açıklayıcı Değişkenler) Tüketicilerin Neden Reklama 

Tıklama veya Tıklamama Kararı (bağımlı değişken) aldıklarını %17.2 oranında açıklamaktadır 

Tablo 7. Lojistik Regresyon Denklemindeki Değişkenler 
 

  B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 
S1a:Çevrimiçi faaliyet geçmişimin 

kötüye kullanılabileceğinden endişe 

duyarım 

,057 ,163 ,123 1 ,725 1,059 

S1b:Çevrimiçi faaliyet geçmişi 

verilerimin kullanılması ile 

yapabilecekler hakkında endişe duyarım 

-,029 ,165 ,031 1 ,860 ,971 

S1c:Çevrimiçi faaliyet geçmişimin 

öngöremediğim/hayal edemediğim 

şekillerde kullanılabileceğinden endişe 

duyarım 

-,177 ,139 1,629 1 ,202 ,838 

S5a:Reklamın içeriğini önemli buldum ,215 ,138 2,415 1 ,120 1,240 

S5b:Reklamın içeriğini anlaşılır buldum -,118 ,130 ,825 1 ,364 ,889 

S5c:Reklamın içeriğinin yalnız benim 

için tasarlandığını düşündüm 
,176 ,116 2,298 1 ,130 1,193 

S5e:Reklamın içeriği aklımda kaldı ,013 ,118 ,013 1 ,909 1,013 

S5f:Reklamın içeriğinin ihtiyaçlarım ile 

ilişkili olduğunu düşündüm 
-,064 ,144 ,201 1 ,654 ,938 

S5g:Reklamın içeriğinin yararlı olduğunu 

düşündüm 
,282 ,147 3,677 1 ,055 1,326 

S5h:Reklamın içeriği ilgimi çekti ,261 ,131 3,959 1 ,047 1,299 

Sabit -2,420 ,556 18,967 1 ,000 ,089 

 

Diğer tüm değişkenler kontrol edildiğinde, bir bağımsız değişkenin bağımlı değişkendeki değişikliğe ne 

kadar katkı yaptığı Kısmi Regresyon Katsayıları ile ölçülebilmektedir. B değeri Kısmi Regresyon Katsayılarına 

işaret ederken, Sig değeri ile B Katsayılarının anlamlılığı değerlendirilmektedir. TabloA’ya göre Mahremiyet 

Endişelerinin (S1a, S1b, S1c) Reklama Tıklama Kararının alınmasında etkili olmadığı, yalnızca Reklamın İçeriğinin 

İlgi Çekiciliği’nin “Reklama Tıkladım/Tıklamadım” kararının verilmesinde etken olduğu ortaya konulmuştur. Buna 

göre Reklamın İçeriğinin İlgi Çekiciliği’nin bir birimlik artışı Reklama Tıklama/Tıklamama kararı verilmesini 0,26 

birim arttırmaktadır. 
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Reklama Tıklama/Tıklamama Kararı =-2,47+0,26ÇDR’nin İlgi Çekiciliği 

Bir bağımsız değişkenin, diğer tüm bağımsız değişkenlerden izole bir şekilde, bağımlı değişkendeki bir (1) 

ile kodlanmış seçenek üzerindeki etkisini bulmak üzere Tablo 7’daki exp(B)/odds ratios değerleri incelenir 

(1=Tıkladım, 0=Tıklamadım). Tablo 7’ya göre diğer bağımsız değişkenler kontrol edildiğinde Reklamın İçeriğinin 

İlgi Çekiciliği (S5h) 1 birimlik artış gösterdiğinde “Reklama Tıkladım” Kararının verilme olasılığı 1,29 kez 

artmaktadır. Bu şekildeki yorumlama “Odd Oranına Göre Yorumlanma” olarak adlandırılır. 

4.3.2 Değişkenler Arası Korelasyonlar 

Bu araştırmanın bir diğer amacı ise reklama tıklama kararı vermede etkili olduğu düşünülen açıklayıcı değişkenlere 

etki eden değişkenler ile ilişkilerin incelenmesidir. Bu bağlamda reklamların kişiselleştirilmesi ile çevrimiçi 

davranışsal reklamın içerik özelliklerinin tüketiciye hitap etmesi aralarındaki ilişkiyi ve hem ÇDR’ler hakkında 

sahip olunan nesnel bilgilerin hem de çevrimiçi reklam uygulamalarına duyulan güven duygusunun ÇDR’lere karşı 

hissedilen endişe ile ilişkisi incelenecektir. 

Çevrimiçi davranışsal reklamların kişiselleştirilmesinin söz konusu çevrimiçi davranışsal reklamın içerik 

özelliklerinin tüketiciye hitap etmesi/ilgililiği ile aralarındaki ilişkiyi incelemek adına ikili korelasyon yapılmıştır ve 

r=0,238 p<0,01 anlamlılık seviyesinde aralarındaki ilişki pozitif, anlamlı ve iyi derecededir.  Bu durumda çevrimiçi 

davranışsal kişiselleştirilmiş reklamlar ile kişinin ihtiyaçları çerçevesinde, kişiye tam uygun ürünlerin sunulması 

yani reklamların kişinin ihtiyacına göre kişiselleştirilmesinin çevrimiçi davranışsal reklamların tüketiciler tarafından 

alakalı olarak algılanmasına ve reklamın akılda kalıcılığına yardımcı olduğu, tüketiciler tarafından etkili ve yararlı 

bulunduğu anlamına gelmektedir. 

Güncel çevrimiçi davranışsal reklamların uygulamalarına dair duyulan güven duygusunun söz konusu 

reklamlara karşı hissedilen mahremiyet endişesi ile aralarındaki ilişkiyi incelemek için ikili korelasyon yapılmıştır 

ve r=- 0,208 p<0,01 anlamlılık seviyesinde aralarındaki ilişki negatif yönlü anlamlı ve düşük seviyededir.  Çevrimiçi 

reklamcılık uygulamalarına güven duyuldukça mahremiyet endişeleri azalmaktadır. Ancak ilişkinin gücünün azlığı, 

ÇDR’lerin yasal yapılarına güven duyulsa bile kişilerin hayatına müdahale edildiği hissini ve endişe duygusunu 

ciddi oranda azaltamadığına işaret etmektedir. 

Kişilerin ÇDR’ler hakkında sahip oldukları doğru bilgilerin, ÇDR sebebi ile hissettikleri mahremiyetlerinin 

endişeleri aralarındaki ilişkiyi incelemek için ikili korelasyon analizi yapılmış ve bu analize göre r=0,79 olmak üzere 

p=0,125>0,05 anlamlılık seviyesinde ilişki bulunamamıştır. Tüketicilerin söz konusu reklamcılık hakkında bilgiye 

sahip olmaları mahremiyet endişesi taşımalarına etki etmemektedir.  Bilgi sahibi tüketiciler ya da olmayan 

tüketicilerden elde edilen cevaplara göre bilgi değişkeni mahremiyet endişesi değişkenini açıklamamaktadır. 

Tablo 8. Hipotez Sonuç Tablosu 

H1:Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılığa Maruz Kalan 

Tüketicinin Mahremiyet Endişesi Tüketicinin Çevrimiçi Davranışsal 

Reklama Tıklama Kararını negatif yönde etkilemektedir. 

RED 

H2:Çevrimiçi Davranışsal Reklamın İçerik Özelliklerinin 

Tüketiciye Hitap Etmesi Çevrimiçi Davranışsal Reklama Tıklama 

Kararını pozitif yönde etkilemektedir. 

KABUL 

H3:Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılığın Kişiselleştirilme 

Düzeyi, ÇDR’lerin İçeriğinin Tüketici İle Olan İlgililiği ile(içerik 

özelliklerini) pozitif ilişkilidir 

KABUL 

H4:Tüketicilerin Çevrimiçi Davranışsal Reklamlara Dair 
Bilgileri, Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Hakkında Oluşan 

Mahremiyet Endişeleri ile negatif ilişkilidir. 

RED 

H5:Genel Olarak Çevrimiçi Reklamlara Karşı Hissedilen 
Güven Duygusu, Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Hakkında 

Hissedilen Mahremiyet Endişesi ile negatif ilişkilidir. 

KABUL 

5. Sonuç 

Daha önce tıklanılan veya çevrimiçi görüntülenen belirli ürünlerin/hizmetlerin ya da daha önce ziyaret edilmiş 

çevrimiçi mağazaların belirli markalarının öne çıkarılarak yeniden gösterilmesi yöntemleri ile uygulanan çevrimiçi 

davranışsal reklamcılık, reklam veren şirketlerin günümüzde sıklıkla kullandığı bir reklamcılık stratejisidir.  

Son zamanlarda popülerliği ve kullanımı artan bu reklamcılık stratejisinin başarı düzeyi diğer reklamcılık 

örneklerine benzer şekilde “reklama tıklanma” sayısı ile ölçülebilmektedir. ÇDR’lerin tıklanma oranı yüksek ise bu 

tür reklamcılığın başarılı olduğu söylenebilmektedir(Forrester, 2001). ÇDR’lerin tıklanma sonuçlarını nasıl 

oluşturduğu ise bu araştırmanın konusunu meydana getirmektedir. Bu bağlamda; ÇDR ve reklamcılık ile ilgili 

literatürden yararlanılarak ele alınan, “ÇDR’lere maruz kalan tüketicinin mahremiyet endişesi” ve “ÇDR’lerin içerik 

özelliklerinin tüketiciye hitap etmesi” değişkenlerinin, ÇDR’ler üzerinde nasıl ve hangi oranlarda etkisinin 

olabileceğinin araştırılması bu çalışmanın cevap bulmayı amaçladığı konularından biridir. Diğer taraftan ÇDR’lerin 

kişiselleştirme düzeyininÇDR’lerin içerik özelliklerine nasıl etki ettiği; tüketicilerin ÇDR’lere dair bilgilerinin, 
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tüketicilerin mahremiyet endişeleri üzerindeki etkisi ve ÇDR’lere yönelik hissedilen güven duygusunun tüketicilerin 

mahremiyet endişelerine nasıl etki ettiği incelenmek istenmiştir.  

Bu çalışmayla internet kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı ancak literatürde oldukça az yer edinen ÇDR’ler 

tüm boyutları ile ele alınmış, Türkiye’de ÇDR uygulamalarına etki eden faktörler ortaya konulmuş ve elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda reklam verenlere yönelik çeşitli tavsiyelerde bulunulmuştur. Bu çalışmadaki faktörlerin 

ışığında başka çalışmalarda da ele alınabilecek faktörler yardımıyla tüketicilerin ÇDR’lere tıklama kararı daha 

yüksek oranda açıklanabilecek ve ÇDR’lerin dinamikleri daha iyi anlaşılabilecektir. 

Çalışmada mahremiyeti korumaya dair kaygılarının reklama tıklama kararının verilmesi ile ilişkili olmadığı 

bulunmuştur. Buna göre, tüketicilerin özel hayatlarına dair bilgilerin güvenilir olmayan kaynaklar ile paylaşılmasına 

dair hissettikleri kaygı ve internet tarama geçmişi bilgilerinin kullanılması ile tüketicilerde oluşan özel hayata 

müdahale edilmişlik duygusu ve bu duygunun meydana getirdiği endişeye sahip olmak, bireylerin çevrimiçi 

davranışsal reklamlara tıklama kararı almalarında etkili değildir. Bu bilgiye göre reklam veren şirketler kendi 

politikaları doğrultusunda, tüketicilere ait ele geçirebildikleri özel bilgileri çevrimiçi davranışsal reklamcılık 

içeriğinde kullandığı zaman, tüketicilerde oluşan mahremiyet kaygısı aynı tüketicilerin reklama tıklama kararı 

almalarını engellememektedir. Bu durumda reklam verenler içeriği kişilere hitap edebilmek adına özgürce 

zenginleştirebilirler. 

Çevrimiçi Davranışsal Reklamın İçerik Özelliklerinin Tüketiciye Hitap Etmesi, reklama tıklama kararı 

alınmasına etki etmektedir. Buna göre çevrimiçi davranışsal reklamların ilginç ve ilgi çekici olması tüketicinin 

gördüğü çevrimiçi davranışsal reklama tıklama kararı alması ile pozitif ilişkilidir. Bu yol ile reklamlar hedef 

kitlelerine daha çok ulaşabilmektedir. Bir başka ifade ile çevrimiçi davranışsal reklamların içerikleri tüketicinin 

ilgisini çektiğinde, söz konusu reklamlar tüketiciler tarafından daha çok tıklanmaktadır. Reklam veren şirketler; 

reklamların içeriklerini bahsedilen niteliklere sahip desenlerde oluşturabilirlerse, iletilen reklamlar daha çok 

görüntülenme sayısına sahip olacaktır. 

Çevrimiçi reklamcılık uygulamalarına güven duyuldukça mahremiyet endişeleri azalmaktadır. Ancak 

ilişkinin gücünün azlığı, ÇDR’lerin yasal yapılarına güven duyulsa bile kişilerin hayatına müdahale edildiği hissini 

ve endişe duygusunu ciddi oranda azaltamadığına işaret etmektedir. 

 Son olarak; tüketicilerin söz konusu reklamcılık hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip olmaları mahremiyet 

endişesi taşımalarına etki etmemektedir.  Bilgi sahibi tüketiciler ya da olmayan tüketicilerden elde edilen cevaplara 

göre bilgi değişkeni mahremiyet endişesi değişkenini açıklamamaktadır. Özetle, tüketicilerin güncel uygulamalara 

dair bilgileri ile mahremiyet kaygılarının fazlalığı birbirleri ile ilişkili değildir. Bu durumda tüketiciler 

bilgilendirildiğinde veya bilgilendirilmediğinde, sahip oldukları özel hayata müdahale edilmişlik duyguları 

azalmamaktadır. Bu durumda reklam veren şirketler tüketicileri bilgilendirmeye dayalı uygulamalara zaman 

harcamazlarsa herhangi bir kayıp söz konusu olmamaktadır. 

Bu çalışmada katılımcıların %31,7’si çevrimiçi davranışsal reklamcılık ile iletilen reklamları görüntülerken 

%67,6’sı çevrimiçi davranışsal reklamı görüntülememiştir. Diğer araştırmacılara “çevrimiçi davranışsal reklamcılığa 

tıkladım cevabını daha fazla veren, daha yüksek görüntülenme yüzdesine sahip popülasyonları incelemeleri ve bu 

çalışmada bulunan sonuçların geçerliliğini test etmeleri tavsiye edilmektedir. Ayrıca bu çalışmada görüntülenen 

içeriklerin yeniden gösterilmesi esasına dayanan çevrimiçi davranışsal reklam ele alınırken, diğer araştırmacılara 

farklı türlerde çevrimiçi davranışsal reklamları ele almaları da önerilmektedir. 
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Öz: Bu çalışmada, Türkiye İstanbul Ticaret Odası Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (1968-2015) ve alt bileşenleri arasındaki koşullu korelasyon 

ilişkisi asimetrik bir model yapısı çerçevesinde analiz edilmektedir. Mevsimsellikten arındırılmamış veriler ile elde edilen ACCC bulguları 

Türkiye’de gıda, inşaat ve döviz kurunun genel enflasyon oranına etkisinin enflasyon hedeflemesi rejimine geçildiği 2006 yılı sonrasında (2006-
2015), enflasyon hedeflemesi rejimi öncesine (1968-2005) göre daha düşük seyrettiğine; petrol fiyatlarındaki değişimin genel enflasyon 

üzerindeki etkisinin ise arttığına işaret etmektedir. Yararlanılan veri kümesi mevsimsellikten arındırıldığında ise ACCC bulgularına göre döviz 

kurunun etkisinin enflasyon hedeflemesi sonrası yükseldiği, diğer bulguların aynı kaldığı gözlemlenmiştir. Genel olarak modellerin sonuçları 
değerlendirildiğinde, enflasyon hedeflemesi rejimi başarılı bir biçimde uygulandığında, fiyat geçişgenliklerinin azalmasına katkı sağlayacağı 

söylenebilir.   

 
Anahtar Kelimler: Enflasyon, Para Politikası, Asimetrik Sabit Koşullu Korelasyon. 

 

 
Abstract: This study analyzes the conditional correlation relationship within the framework of an asymmetric model between the Istanbul 

Chamber of Wholesale General Price Index and its components for the period of 1968-2015. The ACCC findings with seasonally not adjusted 

data indicate that although the effects of food, construction and foreign exchange rate on the general inflation had been decreased in era of 
inflation targeting regime (2006-2015) compared to (1968-2005) period, the effect of oil prices on the general inflation had been increased in the 

same period. If the data is seasonally adjusted, it is observed that the effect of exchange rate increases for the post- inflation targeting regime 

according to ACCC results. Overall, it can be inferred that the inflation targeting regime serves to the reduction of pass-through of prices if 
applied successfully.  

 

Key Words: Inflation, Monetary Policy, Asymmetric Constant Conditional Correlation. 

 

1. Giriş 

Pek çok ülke merkez bankasının olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da para politikası 

dizaynında, enflasyon oranını ve onu etkileyen faktörleri yakından takip etmektedir. TCMB, enflasyon oranına 

ilişkin önceden açıklanmış hedefler belirlemekte ve gerektiğinde faiz oranlarında değişikliğe giderek oynaklıkların 

enflasyon üzerindeki etkilerini asgari düzeye indirgemeye çalışmaktadır (TCMB, 2016, s. 3). Dolayısıyla para 

politikası otoriteleri açısından genel enflasyonla etkileşim halinde olan alt kalemlerinin detaylı analizi, teşhisin ve 

ardından tedavinin doğru yapılabilmesi bakımından zaruriyet taşımaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de İstanbul 

Ticaret Odası Fiyatlar Genel Endeksi enflasyonu ile aynı endeksin alt bileşenleri, ABD doları cinsinden petrol 

fiyatları ve ABD Doları/TL döviz kuru arasında Asimetrik Sabit Koşullu Korelasyonlar 1968-2015 yılları arası için 

aylık veri seti ile hesaplanmaktadır. Ele alınan yıllarda, Türkiye’nin açık enflasyon rejimine geçtiği 2006 yılı öncesi 

ve sonrası alt dönemlere ayrılarak, süreç içerisinde sabit korelasyonların değişimi gözlenmeye çalışılmıştır. 

Buradaki amaç, enflasyon hedeflemesi rejimi öncesi ve sonrası değişkenler arasındaki korelasyonları karşılaştırmak 

olduğundan, örneklem büyüklüğü farklı dönemlere bölünerek analizler gerçekleştirilmiş ve dinamik koşullu 

korelasyon grafikleri yerine statik yaklaşımın daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.  

Literatürde sabit koşullu korelasyon analizinden iktisat ve finans alanlarında uzun yıllardan beri 

yararlanılmaktadır. Sabit koşullu korelasyon ile ilgili literatürdeki çalışmaların Bollerslev (1990)’den sonra 

yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir. Örneğin Tsui ve Yu (1999) Çin’deki Shanghai ve Shenzhen piyasalarında 

hisse senetlerinin beraber hareketlerini, Bollerslev’in (1990) tek değişkenli GARCH modelini geliştirerek ve iki 
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değişkenli GARCH modeli kullanarak incelemişlerdir. Her iki piyasada da Pazartesi ve Salı günleri negatif ortalama 

getiri, Cuma günleri ise pozitif ortalama getiri gerçekleştiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda, bilgi matrisi testi 

kullanarak sabit koşullu korelasyonun varlığını sınamışlardır. Ancak, incelenen her iki piyasada da sabit koşullu 

korelasyonun olduğuna dair bir bulgu elde edememişlerdir.  

Haszonits ve Kondor (2007) hisse senedi fiyat hareketleri için minimum varyans portföy optimizasyonunun 

etkinliğini Bollerslev’in (1990) sabit koşullu korelasyon yöntemini kullanarak incelemişlerdir. Simülasyonlarla, 

optimal portföy ağırlıklarında koşulsuz kovaryans yerine koşullu kovaryansın kullanılmasının portföy seçimi 

kalitesini artırılabileceğini ortaya koymuşlardır. Çalışmalarında, simülasyon sonuçlarına destek olarak Standards and 

Poors 500 endeksini kullanmışlardır. Conrad ve Karanasos (2008) sınırlandırılmamış ve genişletilmiş sabit koşullu 

korelasyon yöntemiyle ABD’deki enflasyon belirsizliği ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi ele almaktadırlar. 

Conrad ve Karanasos (2008) enflasyon belirsizliğinin pozitif bir katkısı olduğunu, üretim oynaklığının ise enflasyon 

belirsizliğine etkisinin negatif olduğunu bulmuşlardır. Longin ve Solnik (1995) 1960-1990 yılları arasında yedi 

ülkenin aylık getirileri arasındaki korelasyonları incelemişlerdir. Çalışma sonucunda kovaryans ve korelasyon 

matrislerini istikrarsız bulmuşlardır. Çok değişkenli GARCH (1,1) modelini sabit koşullu korelasyon ile beraber 

kullanarak koşullu kovaryans yapısındaki gelişimi yakalamaya çalışmışlardır. Ancak spesifik sapmaların testleri 

sabit koşullu korelasyonun varlığını reddetmiştir.  

Mensi ve diğerleri (2013) 2000-2011 yılları arasında Standards and Poors 500 Endeksi ile emtia fiyat 

endeksleri (WTI petrolü, BRENT petrolü, Altın, Buğday ve İçecek endeksi) arasındaki oynaklığın geçişkenliğini 

incelemişlerdir. Çalışmada, gerek dinamik gerekse sabit koşullu korelasyon kullanmışlardır. Sabit koşullu 

korelasyon sonuçlarına göre, Standards and Poors 500 Endeksi ile bütün emtia fiyat endeksleri arasında pozitif bir 

korelasyonun olduğunu göstermektedirler. Chan, Lim ve Mcaleer (2005) sabit koşullu korelasyon modelini turizm 

sektörüne uygulamışlardır. Chan, Lim ve Mcaleer (2005), 1975-2000 yılları arasında dört ülkede (Japonya, Yeni 

Zelanda, İngiltere ve Amerika) Avusturalya’ya gelen turistlerin aylık logaritmalarının oynaklığını Bollerslev 

(1990)’in simetrik sabit koşullu korelasyon-MGARCH modeli, Ling ve McAleer (2003)’in simetrik vektör ARMA-

GARCH modeli ve Chan, Hoti ve McAleer (2002)’in asimetrik vektör ARMA-AGARCG modeli ile tahmin 

etmişlerdir. Chan, Lim ve Mcaleer (2005) turist gönderen dört ülke arasındaki koşullu değişkenlerin birbiri ile 

ilişkili olduğunu, Japonya ve Yeni Zelanda’dan gelen turistler arasında ise asimetrik ilişki olduğunu bulmuşlardır. 

Chan ve Mcaleer (2006) asimetrik sabit koşullu korelasyon modelini üç hisse senedi endeksleri (S&P 500 Bileşik 

Endeksi, Nikkei Endeksi ve Hang Seng Endeksi) arası ilişkiyi incelemek amacıyla kullanmışlardır. Amprik 

sonuçlara göre, üç hisse senedi endekslerinin getirilerinin arasında asimetri ile koşullu oynaklıkların arasında ilişki 

olduğu tespit etmişlerdir.  

Çalışmanın ikinci kısmında veri seti ve yöntem tanıtılmaktadır. Üçüncü bölümde bulgular sunulmakta, 

dördüncü bölümde değerlendirme yer almakta ve sonuç kısmı ile tamamlanmaktadır. 

 

2. Veri Seti ve Yöntem 

Bu çalışmada Ocak, 1968 – Eylül, 2015 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Elektronik 

Veri Dağıtım Sisteminden (EVDS) temin edilmiş İstanbul Ticaret Odası Fiyat Endeksi (Toptan Eşya) (1968=100) 

(İTO) (Aylık) kullanılmıştır. Serilerin açıklamaları ve kaynakları Tablo 1’de sunulmaktadır. Gerek yeterli veri setine 

ulaşmak, gerekse de aylık dinamikleri hesaba katmak açısından veri frekansı aylık olarak seçilmiştir. Tüm 

değişkenlerin logaritmik birinci farkı alınmış ve “DLOG_” ile tablolarda gösterilmiştir.  

1

100* t
t

t

T
DLOGT

T 

 
  

 
                         (1) 

Tablo 1. Veri Seti Açıklamaları 

Kıs. Açıklama Kapsamı Kod Kaynak 

T1 Genel Endeks Genel Endeks (ITO TEFE, 1968=100) TP.FG.C01 TCMB, EVDS 

T2 Gıda Gida Maddeleri (ITO TEFE, 1968=100) TP.FG.C02 TCMB, EVDS 

T3 İşlenmemiş Madde Islenmemis Maddeler (ITO TEFE, 1968=100) TP.FG.C03 TCMB, EVDS 

T4 Maden Madenler (ITO TEFE, 1968=100) TP.FG.C04 TCMB, EVDS 

T5 Mensucat Mensucat (ITO TEFE, 1968=100) TP.FG.C05 TCMB, EVDS 

T6 İnşaat Insaat Malzemeleri (ITO TEFE, 1968=100) TP.FG.C06 TCMB, EVDS 

T7 Enerji Yakacak ve Enerji Maddeleri (ITO TEFE, 1968=100) 

TP.FG.C07 

TCMB, EVDS 
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T8 Kimya Kimyevi Maddeler (ITO TEFE, 1968=100) 

TP.FG.C08 

TCMB, EVDS 

 

 

USD Döviz Kuru (USD) ABD Dolari (Doviz Satis) 
TP.DK.USD.S.1 

TCMB, EVDS 

 

OIL Petrol Fiyatı Ham Petrol Fiyatları, Brent Cari, Aylık FOB, $/BBL 
OIL 

Thomson.Reu. 

 

 
Nelson (1991)’un geliştirdiği AR(1)-EGARCH(1,1) modelinin ortalama denklemi (2) ve koşullu varyans denklemi 

(3) ile aşağıda yer almaktadır: 

1t t tDLOGT Sabit DLOGT                      (2) 

 2 2 1 1
1

1 1

log( ) log t t
t t

t t

C B A D
 

 
 

 


 

                    (3) 

EGARCH modeli, koşullu varyansın logaritmasını aldığı için her zaman pozitif olmaktadır. Asimetrik davranışlara 

model kendi içinde izin vermektedir. Denklem tahminini takiben Q istatistikleri ve LM testi değişen varyans ve 

otokorelasyon sorunları ile ilgili analiz edilebilmektedir. Berument, Coşkun ve Şahin (2007), Tiwar ve Sahadudheen 

(2015) EGARCH modeli katsayıları ve diagnostik testleri yorumları için incelenebilir. Logaritması alınmış 
2

t  

eşitlikte koşullu varyans olarak adlandırılmaktadır ve enflasyon serisindeki oynaklığı ya da belirsizliği 

yansıtmaktadır. C varyans denkleminin sabit terimidir. A burada ARCH(q) hata teriminin karesinin gecikmiş 

değerinin normalleştirilmiş mutlak değerini gösterir ve önceki dönem oynaklığı ile ilgili bilgi vermektedir (Tiwari 

ve Sahadudheen, 2015, s. 87). B ise GARCH (p) terimini yani koşullu varyansın gecikmiş değerini göstermektedir. 

A ile B’nin toplamı 2006 öncesi ve sonrası dönem için 1 den küçüktür ve ikinci dönemde uzun hafıza süreci düzeyi 

daha düşüktür. Asimetri terimi olan D negatif iktisadi ve finansal şokların enflasyon oynaklığını pozitif şoklara göre 

daha fazla artırması anlamına gelmektedir ve istatistiki olarak anlamlıdır. 

Bollerslev (1990)’ın öne sürdüğü sabit korelasyon modeli değişkenler arasındaki korelasyonların zamanla 

değişmediğini varsaymaktadır. Diğer modellere benzer olarak öncelikle GARCH modeli ve kovaryans fonksiyonu 

ve sabit korelasyonlar (4)’deki gibi tahmin edilmektedir (Brooks, 2014,ss. 471-472 ve Enders, 2015, ss. 168-169). 

Bu aşamada Bollerslev (1990) sabit koşullu korelasyon (CCC) modeli,  Enders (2015, s. 169-171)’ın sunduğu RATS 

programı kodları ile tahmin edilmiştir. CCC modelinde, yt 5x1 uzunluğunda ve {DLOGT1, DLOGT2, DLOGT6, 

DLOGUSD, DLOGOIL} değişkenlerinden oluşan bir vektördür. ty  vektöründeki elamanlar 1ty , 2ty  3ty  4ty  5ty  

ve t  kalıntı elemanları 1t , 2t , 3t , 4t , 5t  dır.  

 1t t t ty E y                        (4) 

Eşitlik (4) deki ortalama modelden elde edilen kalıntılardan yararlanarak zamanla değişen koşullu kovaryas matrisi 

olan tH  Eşitlik (5)’deki gibi tanımlanmaktadır.  

 
11 15

1

51 55

t t t

h h

Var H

h a

  

 
 

   
 
 

                  (5) 

tH matrisinde 11th , 12th , 13th , 14th , 15th , 21th , 22th , 23th 24th , 25th , 31th , 32th , 33th , 34th , 35th 41th , 42th , 43th

44th , 45th , 51th , 52th , 53th , 54th , 55th . elemanları yer almaktadır. Köşegenlerde varyanslar yer almaktadır. Eşitlik 

(6)’da ise, i = 1, 2, 3, 4, 5 ve j = 1, 2, 3, 4, 5 olmak üzere ty  vektörü içinde yer alan elemanlar arası sabit koşullu 

korelasyonlar olarak yorumlanabilmektedir.  
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Genel enflasyon oranının diğer değişkenlerle sabit koşullu korelasyonu analizinde, koşullu kovaryans 

fonksiyonunun nasıl tanımlanacağı önem taşımaktadır. Öncelikle ortalama denklemi belirlenmekte ve buradan elde 

edilen kalıntı terimleri elde edilmektedir. Bu aşamadan sonra kalıntı terimlerinin koşullu kovaryansının hangi 

varsayımlar altında modelleneceğine karar verilmektedir.1 Bu çalışmada sabit koşullu korelasyon belirtimi tercih 

edilmiştir.  

 

3. Bulgular 

Yararlanılan seviyede fiyat serileri (T_) logaritmik dönüşüme tabi tutulmuş (LOGT_) ve daha sonra Augmented 

Dickey Fuller (ADF) birim kök testi yöntemi uygulanmıştır. ADF birim kök testlerinin hipotezleri aşağıdaki gibidir: 

 H0: Seriler durağan değildir (birim kök içermektedir). 

 H1: Seriler durağandır (birim kök içermemektedir).   

 Serilerin logaritmaları alınmış halleri için birim kök test sonuçları Tablo 2a ve 2b’de sunulmaktadır. 

“LOG_” ile gösterilen serilere ilişkin seviye birim kök testleri sonuçları serilerin birim kök içerdiğine işaret 

etmektedir. Birinci dereceden bütünleşik bu gibi serilerin birinci farkları alınarak durağan hale getirilebilmektedir. 

Serileri için ADF belirtimlerinde birim kök sıfır hipotezi, birinci farklar yani DLOG_ serileri için reddedilmiştir. 

Varyans modellemesinde kullanılan Üstel Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Heteroskedasticite (EGARCH) 

belirtimlerinde, serilerin durağan olma koşulu söz konusudur. Çalışmada Eviews 9 ve RATS 8.1 programları 

kullanılarak parametreler elde edilmiştir. Birinci aşamadaki eşitlikler EGARCH ile tahmin edilmiş, daha sonra 

buradan elde edilen varyans kovaryans matrisleri ile Asimetrik Sabit Koşullu Korelasyon Modelleri (ACCC) BFGS 

yöntemi ile tahmin edilmiştir.  

En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi ile tahmin edilen parametrelerin istatistiki olarak anlamlı olup 

olmadıklarının değerlendirilebilmesi için serilerin durağan olması gerekmektedir. Çünkü elde edilen t-

istatistiklerinin gözlem sayısı sonsuz olduğundaki özellikleri ancak durağan durumda geçerlidir. Serilerin durağanlık 

özellikleri ADF testi ile mevsimsellikten arındırılmamış seriler için birim kök yokluk hipotezlerinin red edilebilmesi 

(Tablo 2a) EKK’nın uygulanabileceğine işaret etmektedir. Benzer biçimde mevsimsellikten arındırılmış seriler için 

uygulanan ADF testleri de serilerin durağan olmadığı yokluk hipotezinin reddedilmesine imkân vermektedir (Tablo 

2b). Bu sebeple korelasyon, kovaryans ve EKK sonuçları çalışmada sunulmuştur. 

 

Tablo 2a. ADF Birim Kök Testi Sonuçları, İTO Fiyatları (Mevsimsellikten Arındırılmamış) 

 
Seviye Birinci Fark 

Değişkenler Sabitli 
Sabitli ve 

Trendli 

Sabitsiz ve 

Trendsiz 
Sabitli 

Sabitli ve 

Trendli 

Sabitsiz ve 

Trendsiz 

LOGT1 -1.1391   -0.3680   2.0183 ** -3.9025 *** -4.0219 *** -2.2410 ** 

LOGT2 -0.9900   -0.2353   1.2164   -4.8559 *** -4.9343 *** -1.6119 * 

LOGT3 -1.3816   0.6869   3.0540 *** -8.2621 *** -8.4043 *** -2.4759 ** 

LOGT4 -0.8231   -0.0569   5.2668 *** -14.5895 *** -14.6086 *** -6.4996 *** 

LOGT5 -1.2284   0.2317   3.6355 *** -6.6880 *** -6.8086 *** -4.4767 *** 

LOGT6 -1.3241   0.9984   2.1592 ** -11.2577 *** -14.9178 *** -2.4279 ** 

LOGT7 -0.9781   0.4592   1.9765 ** -17.2500 *** -17.2855 *** -2.4471 ** 

LOGT8 -1.0618   0.2525   6.0918 *** -12.4475 *** -12.5001 *** -4.0356 *** 

LOGUSD -0.5713   -0.4059   5.4942 *** -16.1020 *** -16.0990 *** -14.0618 *** 

LOGTLOIL -1.3607   -0.2710   4.7571 *** -22.7129 *** -22.7631 *** -21.5057 *** 

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılığa işaret etmektedir. Seviye Sabitli belirtimde %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerin 
sırasıyla -3.4417, -2.8664 ve -2.5694’dür. Seviye Sabitli ve Trendli belirtimde %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerin sırasıyla -3.9744, -3.4178 ve -

3.1313’dür. Seviye Sabitsiz ve Trendsiz belirtimde %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerin sırasıyla -2.5691, -1.9414 ve -1.6163’dür. Seviye Sabitli 

                                                           
1 Eviews 9 ARCH tipi model belirtiminde sadece Diagonal VECH, Sabit Koşullu Korelasyon ve Diagonal BEKK olmak üzere 3 tip belirtime izin 

vermektedir Eviews 9 uygulaması ile ilgili açıklamalara Eviews 9 Manuel Ch. 37, ss. 605-622 den ulaşılabilir. 
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belirtimde %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerin sırasıyla -3.4417, -2.8664 ve -2.5694’dür. Seviye Sabitli ve Trendli belirtimde %1, %5 ve %10 

anlamlılık düzeylerin sırasıyla -3.9744, -3.4178 ve -3.1313dür. Seviye Sabitsiz ve Trendsiz belirtimde %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyleri sırasıyla 

-2.5691, -1.9414 ve -1.6163’dür. 

 

Tablo 2b. ADF Birim Kök Testi Sonuçları, İTO Fiyatları (Mevsimsellikten Arındırılmış) 

 
Seviye Birinci Fark 

Değişkenler Sabitli 
Sabitli ve 

Trendli 

Sabitsiz ve 

Trendsiz 
Sabitli 

Sabitli ve 

Trendli 

Sabitsiz ve 

Trendsiz 

LOGT1 -1.1646  -0.5855  1.6874 * -3.4746 *** -3.5975 ** -1.9824 ** 

LOGT2 -0.9838  -0.6403  1.9140 * -3.7665 *** -3.8433 ** -1.9899 ** 

LOGT3 -1.3630  -0.3617  2.0749 ** -8.1880 *** -8.3378 *** -2.3105 ** 

LOGT4 -0.8264  -0.1565  5.1738 *** -10.8009 *** -10.8279 *** -5.9373 *** 

LOGT5 -1.1978  0.0530  3.1555 *** -6.1028 *** -6.2243 *** -4.0427 *** 

LOGT6 -1.2061  -0.4159  1.7482 * -3.6488 *** -3.7901 ** -2.1255 ** 

LOGT7 -0.9446  -0.7026  2.0453 ** -3.9317 *** -4.0013 *** -2.4503 ** 

LOGT8 -1.1006  0.3116  5.0722 *** -12.3913 *** -12.4473 *** -3.9177 *** 

LOGUSD -0.6046  -0.2584  5.9471 *** -16.3766 *** -16.3751 *** -3.8036 *** 

LOGTLOIL -1.4419  -2.1048  5.0804 *** -23.0991 *** -23.1599 *** -21.7534 *** 

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılığa işaret etmektedir. Seviye Sabitli belirtimde %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerin 

sırasıyla -3.4417, -2.8664 ve -2.5694’dür. Seviye Sabitli ve Trendli belirtimde %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerin sırasıyla -3.9744, -3.4178 ve -

3.1313’dür. Seviye Sabitsiz ve Trendsiz belirtimde %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerin sırasıyla -2.5691, -1.9414 ve -1.6163’dür. Birinci Fark 
Sabitli belirtimde %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerin sırasıyla -3.4417, -2.8664 ve -2.5694’dür. Birinci Fark Sabitli ve Trendli belirtimde %1, %5 

ve %10 anlamlılık düzeylerin sırasıyla -3.9744, -3.4178 ve -3.1313dür. Birinci Fark Sabitsiz ve Trendsiz belirtimde %1, %5 ve %10 anlamlılık 

düzeyleri sırasıyla -2.5691, -1.9414 ve -1.6163’dür. 

 
Tablo 3a’da mevsimsellikten arındırılmamış seriler için EKK sonuçları ve Tablo 3b’de mevsimsellikten 

arındırılmış seriler için EKK sonuçları yer almaktadır. Klasik çok değişkenli doğrusal regresyon modellerinin 5 

temel bilinen varsayımı sağlaması önemlidir. Modeli kurabilmek için öncelikle serilerden elde edilen kalıntılarda 

değişen varyans ve otokorelasyon probleminin olup olmadığına bakılması gerekmektedir. White (1980) 

heteroskedasticite testi sonuçları Tablo 3a’da yer almaktadır. White testinin sıfır hipotezi değişen varyans sorununun 

olmadığıdır. Ayrıca ARCH testi de bu amaçla tabloda yer almaktadır ve sıfır hipotezi aynıdır. White testi ve ARCH 

testi sonuçları veri setinde değişen varyans sorununa işaret etmektedir, dolayısıyla EGARCH ile oynaklık 

modellemesi yapılabilir. Kalıntı terimlerinin otokorelasyon gösterip göstermediğinin tespiti Durbin Watson (1951) 

testi ile gerçekleştirilebilir. Eğer regresyondan elde edilen Durbin Watson istatistiği 2 sayısına yakın ise, 

otokorelasyon sorununun olmadığı sonucuna varılacaktır. Durbin Watson istatistiği 2’ye yakındır. Diğer bir başka 

sınama olan Brequsch Godfrey Serisel Korelasyon LM Testi sıfır hipotezi otokorelasyonun olmadığıdır. BG-LM 

testi 12 gecikme dışında otokorelasyona işaret etmektedir. Bu nedenle, muhtemel bir otokorelasyon problemini 

zayıflatmak için CCC modelinin ortalama denklemine serilerin gecikmiş değerleri ilave edilmiştir. Tablo 3a’da 

testin sonuçları yer almaktadır. EGARCH modellerinin kullanılabilmesi için veri setinde değişen varyans yanında, 

otokorelasyon probleminin de olmaması parametrelerin değerlerini etkilememekle beraber, standart hatalar 

dolayısıyla p- değerlerinin güvenirliğini zayıflatabilir. Türkiye 2006 yılı sonrasında açık enflasyon hedeflemesi 

rejimine geçmiştir (TCMB, 2005, s. 32). Bu çerçevede veri seti 2006 öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılarak da 

tahmin edilmiştir.  

EKK tahmin sonuçları Tablo 3a’da yer almaktadır. Bulgulara göre, gıda enflasyonun genel enflasyona etkisi 

birinci dönemde (1968-2005 yılları arasında) yaklaşık 0.58 iken ikinci dönemde (2006-2015 yılları arasında) 0.48’e 

gerilemiştir. Tablo E1 ve E2 belirtimleri de buradaki bulguları desteklemektedir. İnşaat enflasyonunun genel 

enflasyona etkisi 0.27’den 0.17’ye azalmıştır. Tablo E1 ve E2 belirtimleri bu sonuçları desteklemektedir. Döviz 

kurunun etkisi 0.07’den 0.11’e yükselmiştir ve Tablo E1 bu bulguları desteklemektedir. Petrol fiyatlarındaki 

değişimin etkisi ilk dönemde istatistiki olarak anlamsızdır ancak 2. dönemde etki 0.007’den 0.02’ye yükselmektedir 

ve %1 istatistik düzeyinde anlamlıdır. Tablo 3b’de yer alan mevsimsellikten arındırılmış seriler için elde edilen 

bulgular bu sonuçları desteklemektedir.  
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Tablo 3a. En Küçük Kareler Tahmin Sonuçları (Mesimsellikten Arındırılmamış) 

 

Variable 
1968-

2015 
SH   

1968-

2005 
SH   

2006-

2015 
SH   

DLOGT2 0.5774 0.0176 *** 0.5851 0.0203 *** 0.4809 0.0270 *** 

DLOGT6 0.2676 0.0163 *** 0.2702 0.0187 *** 0.1772 0.0295 *** 

DLOGUSD 0.0744 0.0104   0.0687 0.0123 *** 0.1050 0.0143 *** 

DLOGOIL 0.0074 0.0041   0.0070 0.0049   0.0176 0.0053 *** 

Uya. R2 0.8204     0.7985     0.7153     

SSR 112.1348     105.8948     4.9209     

Log olb. -345.6130     -313.9550     19.3526     

D-W İst. 2.2020     2.2224     1.7593     

SBC  1.2528     1.4338     -0.1680     

White F-İst. 1.8308     1.3140     3.1982   ** 

ARCH F-İst.                    

6 40.7693   *** 32.6787   *** 1.1839     

8 30.9169   *** 24.7567   *** 1.2329     

12 20.6612   *** 16.4740   *** 0.9596     

BG-LM F İst.                   

6 3.3695   *** 2.7904   *** 2.3482   ** 

8 3.2932   *** 2.6745   *** 1.7438   * 

12 2.7248   *** 2.1623   ** 0.9596     

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılıkları ifade eder. SH: Standart hata. 

 
TCMB enflasyon hedeflemesi rejiminde mevsimsellikten arındırılmamış enflasyonu hedeflemekte ve takip 

etmektedir. Bu çalışmada yapıldığı gibi Census X-12 yöntemi ile serilerin mevsimsellikten arındırılması serilerin 

ortalamasını çok az etkilerken; serilerin ortalama etrafındaki salınımlarını gözle tespit edilebilecek biçimde 

azaltmaktadır. Aşağıdaki tabloda değişkenlerin sağ tarafında mevsimsellikten arındırılmış hallerine ilişkin 

istatistikler yer almaktadır. Mevsimsellikten arındırma sonucu bu sebeple açıklayıcı değişkenin beklenen değerini 

esas alan EKK sonuçlarının çok fazla değişmemesi ancak oynaklıkları üzerine yapılacak CCC analizlerinin 

bulgularının farklılaşabilmesi beklenmektedir. Bu bakımdan mevsimsellikten arındırılmamış serilerle analiz Türkiye 

açısından daha önem taşımaktadır.  

 

 

DLOGT1 SA 

DLOGT

2 SA 

DLOGT

6 SA 

DLOGUS

D SA 

DLOGTLOI

L SA 

Ortalam

a 1.0502 

1.050

7 1.0619 

1.063

3 1.0813 

1.080

3 0.9651 0.9651 1.2044 1.2006 

Std. 

Sapma 1.0483 

0.998

9 1.1941 

1.081

6 1.3674 

1.276

3 2.0921 2.0080 4.8639 4.6634 

Gözlem 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 

 

EKK kestirim sonuçlarından elde edilen kalıntıların grafiği ve ARCH-LM testi kalıntılar da değişen varyans 

sorununa işaret etmektedir (Tablo 3a ve 3b). Dolayısıyla, EGARCH modeli ile kalıntı varyansları modellenebilir.  
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Tablo 3b. En Küçük Kareler Tahmin Sonuçları (Mevsimsellikten Arındırılmış) 

 
Variable 1968-2015 SH   1968-2005 SH   2006-2015 SH   

DLOGT2 0.5803 0.0200 *** 0.5943 0.0230 *** 0.4266 0.0302 *** 

DLOGT6 0.2765 0.0182 *** 0.2761 0.0209 *** 0.2063 0.0305 *** 

DLOGUSD 0.0659 0.0110 *** 0.0585 0.0132 *** 0.0989 0.0127 *** 

DLOGOIL 0.0049 0.0041   0.0041 0.0049   0.0180 0.0051 *** 

Uya. R2 0.8171       0.7945   0.6288     

SSR 103.6655       97.3684   4.3644     

Log olb. -323.1534       -294.8584   26.3734     

D-W İst. 2.2530       2.2757   1.6033     

SBC  1.1743       1.3499   -0.2880     

White F-İst. 1.3200       0.9239   0.2062     

ARCH F-

İst.  
                  

6 44.3363 ***     36.0276 *** 1.1229     

8 33.5056 ***     27.2094 *** 1.6934     

12 22.2891 ***     18.0442 *** 1.0706     

BG-LM F 

İst. 
                  

6 4.5318 ***     3.9790 *** 3.0263   *** 

8 4.6181 ***     3.8981 *** 1.6934   * 

12 3.2862 ***     2.7342 *** 1.7789   * 

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılıkları ifade eder. SH: Standart hata. 
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Tablo 4a. Asimetrik Sabit Koşullu Korelasyon (ACCC) Modeli Tahmini Sonuçları (Mevsimsellikten Arındırılmamış) 
 Panel A: Tüm Örneklem (1968-2015) Tahmin Sonuçları           

Değişken DLOGT1 SH   DLOGT2 SH   DLOGT6 SH   DLOGUSD SH   DLOGOIL SH   

Sabit 0.5285 0.0427 *** 0.5463 0.0468 *** 0.5727 0.0537 *** 0.9419 0.0307 *** 0.1160 0.1641   

DLOGTt-1 0.3903 0.0258 *** 0.3693 0.0250 *** 0.3277 0.0341 *** 0.3908 0.0181 *** -0.0033 0.0320   

C -0.3528 0.0483 *** -0.1290 0.0562 ** -0.0612 0.0208 *** -0.2258 0.0283 *** 0.9913 0.3764 *** 

A 0.3163 0.0353 *** 0.2113 0.0738 *** 0.1324 0.0377 *** 0.4778 0.0517 *** 0.0315 0.0567   

B 0.7750 0.0511 *** 0.8006 0.1223 *** 0.9620 0.0193 *** 0.9855 0.0228 *** 0.6479 0.1305 *** 

D 0.1037 0.0249 *** -0.0902 0.0299 *** -0.0779 0.0325 ** -0.0533 0.0066 *** 0.0052 0.0021 ** 

R1 1.0000                             

R2 0.7733 0.0164 *** 1.0000                       

R6 0.5915 0.0249 *** 0.3576 0.0346 *** 1.0000                 

RUSD 0.3694 0.0336 *** 0.2350 0.0367 *** 0.2307 0.0370 *** 1.0000           

ROIL 0.0484 0.0350   0.0174 0.0366   0.0817 0.0392 ** -0.0551 0.0370   1.0000     

 Panel B: 2006 Öncesi (1968-2005) Örneklem Tahmin Sonuçları           

Değişken DLOGT1 SH   DLOGT2 SH   DLOGT6 SH   DLOGUSD SH   DLOGOIL SH   

Sabit 0.7779 0.2260 *** 0.7602 0.2537 *** 0.9499 0.1350 *** 1.0511 0.0097 *** 0.2578 0.2114   

DLOGTt-1 0.3353 0.0920 *** 0.3601 0.0764 *** 0.2376 0.0479 *** 0.3941 0.0341 *** -0.0134 0.0464   

C -0.4096 0.0693 *** -0.1033 0.1274   -0.0311 0.0451   -0.2565 0.0330 *** 1.0038 0.4803 ** 

A 0.3583 0.0656 *** 0.3568 0.1084 *** 0.1709 0.0530 *** 0.5039 0.0624 *** 0.0212 0.0636   

B 0.6043 0.0943 *** 0.0024 0.1704   0.8501 0.0864 *** 1.0031 0.0205 *** 0.6542 0.1633 *** 

D 0.0900 0.0443 ** -0.1412 0.0498 *** -0.0504 0.0349   -0.0518 0.0081 *** 0.0045 0.0022 ** 

R1 1.0000                             

R2 0.7804 0.0190 *** 1.0000                       

R6 0.6207 0.0270 *** 0.3964 0.0420 *** 1.0000                 

RUSD 0.3807 0.0371 *** 0.2774 0.0393 *** 0.2614 0.0414 *** 1.0000           

ROIL 0.0349 0.0485   0.0157 0.0492   0.0423 0.0472   -0.0055 0.0553   1.0000     

 Panel C: 2006 Sonrası (2006-2015) Örneklem Tahmin Sonuçları           

Değişken DLOGT1 SH   DLOGT2 SH   DLOGT6 SH   DLOGUSD SH   DLOGOIL SH   

Sabit 0.2307 0.0088 *** 0.3220 0.0379 *** 0.1661 0.0440 *** 0.1360 0.0879   -0.0339 0.0834   

DLOGTt-1 0.2118 0.0403 *** 0.0971 0.0581 * 0.2717 0.0996 *** 0.2619 0.0663 *** -0.0800 0.0299 *** 

C -2.6756 0.4740 *** -1.2035 0.3864 *** -0.6707 0.1693 *** -0.3644 0.1374 *** -0.2348 0.2369   

A 0.4757 0.1180 *** 0.3653 0.1904 ** 0.7569 0.2002 *** 0.8151 0.1632 *** 0.6993 0.1676 *** 

B -0.1779 0.2369   -0.0380 0.4404   0.8440 0.0890 *** 0.7803 0.1421 *** 0.8881 0.0710 *** 

D -1.1188 0.6397 * -0.1121 0.1676   -0.5211 0.3076 * -0.2236 0.0757 *** -0.0022 0.0032   

R1 1.0000                             

R2 0.7553 0.0369 *** 1.0000                       

R6 0.2772 0.0850 *** -0.0354 0.0881   1.0000                 

RUSD 0.2640 0.0807 *** -0.0491 0.0866   0.2027 0.0912 ** 1.0000           

ROIL 0.1826 0.0814 ** 0.0494 0.0840   0.2919 0.0732 *** -0.3351 0.0748 *** 1.0000     

Not: ***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılıkları ifade etmektedir. SH: Standart Hata. 
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Tablo 4b. Asimetrik Sabit Koşullu Korelasyon (ACCC) Modeli Tahmini Sonuçları (Mevsimsellikten Arındırılmış)  

 
Panel A: Tüm Örneklem (1968-2015) Tahmin Sonuçları 

Değişken DLOGT1 SH 
 

DLOGT2 SH 
 

DLOGT6 SH 
 

DLOGUSD SH 
 

DLOGOIL SH 
 

Sabit 0.4547 0.0159 *** 0.4993 0.0551 *** 0.5825 0.0468 *** 0.7536 0.0591 *** 1.2192 0.1767 *** 

DLOGTt-1 0.4413 0.0194 *** 0.4241 0.0310 *** 0.3103 0.0336 *** 0.4226 0.0360 *** 0.0077 0.0418 
 

C -0.4748 0.0426 *** -0.4457 0.0749 *** -0.0728 0.0246 *** -0.3114 0.0659 *** 3.7665 0.0444 *** 

A 0.4171 0.0417 *** 0.4408 0.0666 *** 0.1616 0.0430 *** 0.8062 0.0793 *** 0.0623 0.0779 
 

B 0.8000 0.0303 *** 0.5188 0.0969 *** 0.9226 0.0315 *** 0.7645 0.0644 *** -0.2551 0.0126 *** 

D 0.1199 0.0319 *** -0.0496 0.0562 
 

-0.1264 0.0393 *** -0.0293 0.0091 *** 0.0047 0.0016 *** 

R1 1.0000 
              

R2 0.7567 0.0171 *** 1.0000 
           

R6 0.6358 0.0229 *** 0.4422 0.0328 *** 1.0000 
        

RUSD 0.3764 0.0344 *** 0.2567 0.0386 *** 0.2111 0.0388 *** 1.0000 
     

ROIL 0.2497 0.0342 *** 0.1804 0.0346 *** 0.2155 0.0367 *** 0.3123 0.0345 *** 1.0000 
  

 
Panel B: 2006 Öncesi (1968-2005) Örneklem Tahmin Sonuçları 

Değişken DLOGT1 SH 
 

DLOGT2 SH 
 

DLOGT6 SH 
 

DLOGUSD SH 
 

DLOGOIL SH 
 

Sabit 0.7463 0.0489 *** 0.7341 0.0559 *** 0.9058 0.0621 *** 0.9860 0.0588 *** 1.6800 0.2156 *** 

DLOGTt-1 0.3426 0.0306 *** 0.3693 0.0345 *** 0.2409 0.0345 *** 0.4053 0.0373 *** 0.0003 0.0428 

 C -0.5136 0.0512 *** -0.4021 0.0716 *** -0.0452 0.0338 

 

-0.3938 0.0492 *** 2.8029 0.9532 *** 

A 0.4795 0.0489 *** 0.4433 0.0705 *** 0.1819 0.0468 *** 0.7866 0.0868 *** 0.0431 0.0869 

 B 0.7428 0.0468 *** 0.4974 0.0991 *** 0.8344 0.0641 *** 0.8937 0.0468 *** 0.0907 0.3051 

 D 0.0943 0.0339 *** -0.0524 0.0505 

 

-0.0946 0.0353 *** -0.0383 0.0093 *** 0.0035 0.0021 * 

R1 1.0000 

            
  

R2 0.7747 0.0176 *** 1.0000 

         
  

R6 0.6615 0.0250 *** 0.4857 0.0338 *** 1.0000 

      
  

RUSD 0.3778 0.0384 *** 0.2960 0.0408 *** 0.2300 0.0418 *** 1.0000 

   
  

ROIL 0.2383 0.0393 *** 0.1877 0.0405 *** 0.1926 0.0404 *** 0.3615 0.0373 *** 1.0000 
  

 
Panel C: 2006 Sonrası (2006-2015) Örneklem Tahmin Sonuçları 

Değişken DLOGT1 SH   DLOGT2 SH   DLOGT6 SH   DLOGUSD SH   DLOGOIL SH   

Sabit 0.2063 0.0255 *** 0.3055 0.0472 *** 0.1718 0.0413 *** 0.0593 0.0782   0.1971 0.2676   

DLOGTt-1 0.2481 0.0601 *** 0.0600 0.0736   0.2732 0.0939 *** 0.5739 0.0778 *** -0.0300 0.0920   

C -3.1362 0.4457 *** -2.1276 0.7584 *** -0.6688 0.1812 *** -0.4023 0.1250 *** 3.3165 0.5050 *** 

A 0.4737 0.1531 *** 0.2011 0.1962   0.6076 0.2121 *** 0.7825 0.1473 *** 0.3033 0.1933   

B -0.1057 0.1860   -0.5091 0.5162   0.7584 0.1198 *** 0.5141 0.1759 *** -0.4370 0.1608 *** 

D 0.2093 1.0846   0.2414 0.5911   -0.7250 0.4336 * -0.0254 0.0510   0.0089 0.0052 * 

R1 1.0000                             

R2 0.6234 0.0540 *** 1.0000                       

R6 0.3655 0.0774 *** 0.0259 0.0902                     

RUSD 0.4674 0.0697 *** 0.0131 0.0839   0.1971 0.0872 **             

ROIL 0.3306 0.0762 *** 0.1039 0.0868   0.3509 0.0756 *** -0.0487 0.0863   1.0000     

Not: ***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılıkları ifade etmektedir. SH: Standart Hata. 
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Tablo 4a ve 4b ACCC model sonuçları yer almaktadır. R1, R2, RUSD ve ROIL sırasıyla genel enflasyonun 

gıda enflasyonu ile (R2), inşaat ile (R6), döviz kuru ile (RUSD) ve petrol fiyatları değişimi (ROIL) ile sabit koşullu 

korelasyonlarını göstermektedir. ACCC modeli sonuçlarına göre, genel enflasyonla gıda enflasyonu arasındaki 

koşullu korelasyon 0.78’den 0.75’e azalmıştır. İnşaat enflasyonu ile korelasyonu 0.62’den 0.27’ye azalmıştır. Döviz 

kuru ile genel enflasyonun korelasyonu 0.38’den 0.26’ya düşmüştür. Petrol fiyatlarındaki değişimin genel 

enflasyonla korelasyonu ise 0.03’den 0.18’e yükselmiştir. Tablo 4b’de ise seriler mevsimsellikten arındırılarak 

ACCC belirtimi tahmini tekrarlanmıştır. Gıda ve inşaat fiyatlarındaki oynaklığın genel enflasyon oranı oynaklığı ile 

etkileşimi enflasyon hedeflemesine geçilmesinden sonra azalmasına rağmen, döviz kuru ve petrol fiyatları oynaklığı 

ile etkileşimi EKK modeli ile tutarlı olacak biçimde artmaktadır.  

Ayrıca çalışmada ACCC modeli ile EKK belirtimleri ile tutarlı olacak şekilde iki ayrı model daha tahmin 

edilmiştir. Birinci model bulguları Ek’de yer alan Tablo C2’e konulmuştur. Tablo 4a ve 4b’deki belirtimle benzer 

olarak gıda enflasyonunun korelasyonu 0.78’den 0.58’e azalmıştır. İnşaat enflasyonun etkisi ise 0.65’den 0.29’a 

azalmıştır. Petrol fiyatları değişimi ve döviz kuru değişimini içeren on değişkenli genişletilmiş ACCC modeli ise 

yakınsama sağlanamadığından tahmin edilememiştir.2  

 

4. Değerlendirme 

Petrol gibi emtia fiyatları ve döviz kuru büyük ölçüde yurt dışı arz ve talep koşulları tarafından belirlenmektedir. 

Dolayısıyla, yurtiçi para politikası araçları ile petrol ve döviz kuru kontrolü sınırlı kalmaktadır. Dolarizasyon düzeyi 

yüksek ülkelerde, bireyler ve firmalar alışverişlerini yabancı para ile yapma eğilimindedirler. Sözleşmeler ve iktisadi 

işlemler yabancı para ile yapılma eğilimine girmektedir. Dolayısıyla bu gibi ülkelerde yabancı paraya olan talep 

yüksek seyretmektedir. Brent petrol fiyatları ABD doları cinsinden belirlenmektedir ve USD/TL’deki bir artış, TL 

cinsinden petrol fiyatlarını da yükseltmektedir. Dolayısıyla, yabancı para ile işlemlerin yoğun olarak yapıldığı, altın 

ve petrol gibi emtialara sahip olmayan ve ihraç edemeyen ülkelerde (emtiası kıt), döviz kurundaki yükseliş, 

enflasyon oranlarını diğer ülkelere göre daha fazla etkilemektedir. Bu nedenle, enflasyonla mücadelede yurtiçi 

hanehalkı ve firmalarının TL ile işlem yapmalarının özendirilmesi ve yaygınlaştırılması önem taşımaktadır. Bunun 

yanı sıra, ülke ithalatının en yüksek yüzdelerini oluşturan mal ve hizmetlerin yurt içinde üretilmesi ile enflasyon 

üzerinde ekstra bir kontrol sağlanabilir. Çünkü mal ve hizmetleri yurt dışından ithal eden ülkelerde dışa bağımlılık 

ve döviz kurlarının enflasyon oranlarını etkileme derecesi daha yüksek olmaktadır. İthal etmek yerine, yerli 

sanayiinin güçlendirilmesi ve yurtiçi üretimin canlandırılması, piyasada arz edilen mal ve hizmetlerin çoğalmasına 

ve döviz kurunun mal ve hizmet fiyatlarına etkilerini sınırlayacaktır.  

CCC analizi serilerin volatiliteleri arası etkileşimi yansıtmaktadır. Mevsimsellikten arındırma işlemi, serilerin 

volatilitesini büyük ölçüde sınırlamaktadır. Dolayısıyla mevsimsellikten arındırdıktan sonra seriler arası 

korelasyonun değişmesi beklenen bir durumdur. Elde edilen bulgular literatürdeki çalışmalarla tutarlılık gösterdiği 

söylenebilir. Örneğin, Arslan, Jasova ve Takats (2016) EKK kestirimi yöntemiyle 2001-2016 yılları arası döviz 

kurunun gelişmekte olan ülke enflasyonu üzerine kısa ve uzun vadeli geçişgenlikliğinin 2008 yılı sonrası azaldığını 

göstermektedir. Naudon ve Vial (2016) gıda ve enerji fiyatlarının genel enflasyon varyansına katkısını 0.40 ve 0.09 

olduğunu belirtmektedir. Şili ekonomisi için Yeni Keynesyen Phillips Eğrisi ile enflasyonun belirleyicilerini tahmin 

etmektedir. Döviz kurunun yıllık enflasyona etkisini 0.1 ile 0.2 arasında bulmaktadır. Döviz kuru geçişgenliğinin 

1990’lara göre azaldığını belirtmektedir. Rossini ve Vega (2016) para ekonomisi için döviz 

kurunun enflasyon geçişgenliğinin enflasyon hedeflemesi sonrası azaldığını belirtmektedir. 

2002-2015 arasında döviz kuru geçişgenliğini 0.20 bulmaktadır. Direkumsak (2016) EKK ile 

enflasyon üzerine tarım fiyatlarının etkisini 1986-2015 arasında 0.05, petrol fiyatlarının etkisini 

0.04, döviz kurunun etkisini 0.06 bulmaktadır. Kılıç, Tunç ve Yörükoğlu (2016), Endonezya 

(0.09), Kore (0.02), Meksika (0.35), Türkiye (0.10) için 2006-2015 arasında aylık veri ile döviz 

kurunun enflasyona geçişgenliğini VAR yöntemi ile tahmin etmektedir. Ruiz (2016) Şili 

ekonomisi 2003-2015 dönemi için OLS ile döviz kurunun ticarete konu TÜFE enflasyonuna 

etkisini 0.05, petrol fiyatlarının etkisini 0.02 ve gıda fiyatlarının etkisini -0.03 bulmaktadır. VAR 

modeli ile elde ettiği etki tepki analizi sonrası ise ticarete konu malların fiyatları, ticarete konu 

                                                           
2 Son olarak TÜİK (2003=100) temel baz yılı TÜFE 26 bölgeye ayrılmış olarak 2003-2015 aylık olarak mevcuttur. Bölgeler arası gıda, inşaat 

gibi kalemlerin farklılaşması genel fiyatlarının farklılaşmasına yol açabilmektedir. Genel bulgulara göre Türkiye’de az gelişmiş bölgelerin genel 
enflasyonla korelasyonu 0.80 civarında iken, gelişmiş bölgelerde korelasyonlar 0.90’a yükseldiği görülmektedir. Detaylı veri kümesi olması 

durumunda bu çalışmadakine benzer analizler bölge düzeyinde yapılabilir.  
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olmayan mallara göre daha fazla etkilediği sonucuna ulaşmaktadır.  Aşağıdaki tabloda bu çalışmadakine benzer 

yöntemlerin başka alanlara kullanımları ve konu ile ilgili diğer literatür taraması bulguları kısaca özetlenmektedir.  

 

Çalışma Ülke ve Periyot Amaç Model Sonuç 

Cologni ve Manera 

(2005) 

G-7 ÜLKELERİ 

1980-2003 

Petrol fiyatları, 

enflasyon ve faiz 

oranları 

arasındaki 

ilişkinin G7 

ülkelerinde 

incelenmesi 

VAR Modeli 

Analiz edilen ülkelerin çoğunda 

petrol fiyatlarındaki 

beklenmeyen şok enflasyonda 

artışa ve büyümede düşüşe yol 

açmaktadır.  

LeBlanc ve Chinn 

(2004) 

ABD, İNGİLTERE, 

FRANSA, 

ALMANYA ve 

JAPONYA 

1980-2001 

Petrol 

fiyatlarının 

enflasyon 

üzerindeki 

etkisinin 

incelenmesi 

Uyarlanmış 

Phillips Eğrisi 

Modeli 

Petrol fiyatlarındaki artış ABD, 

Japonya ve Avrupa'daki 

enflasyon üzerinde ılımlı 

(modest) bir artışa neden 

olmuştur.  

Cunado ve Gracia 

(2004) 

6 Asya Ülkesi 

1975-2002 

Petrol 

fiyatlarındaki 

şokların ekonomi 

ve enflasyon 

üzerindeki 

etkilerinin 

incelenmesi 

Granger 

Nedensellik Testi 

Petrol fiyatları ekonomik aktivite 

ve fiyat endeksleri üzerinde kısa 

dönemde önemli bir etkiye 

sahiptir. Lokal para birimleri 

üzerinde ise daha fazla etkiye 

sahip. 

McCarthy 

(1999) 

ABD, JAPONYA, 

ALMANYA, 

FRANSA, 

İNGİLTERE, 

BELÇİKA, 

HOLLANDA, İSVEÇ 

VE İSVİÇRE 

1976-1998 

Döviz kuru ve 

ithal fiyatlarının 

genel enflasyon 

üzerindeki 

etkisinin 

incelenmesi 

VAR Modeli 

Bretton Woods sonrası dönemde, 

döviz kurları ve ithal fiyatların 

enflasyon üzerinde ılımlı bir 

etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bu geçişkenlik bazı ülkelerde 

ithalat oranın yüksekliğine göre 

artabilmektedir.  

Şahin ve Akdi 

(2007) 

TÜRKİYE,  

1996- 2004 

Çiftçinin Eline 

Geçen Fiyatlar 

ile fiyatlar genel 

düzeyi ve döviz 

kuru arası kısa 

ve uzun dönem 

ilişkinin 

incelenmesi 

EKK, Johansen ve 

Schaumburg ve 

Periyodogram 

Tabanlı 

Kointegrasyon 

Testleri 

Kısa dönem ve uzun dönemde 

endeksler arasında ilişki 

bulunmaktadır. Döviz kurundaki 

artış çiftçinin eline geçen 

fiyatları kısa dönemde 

yükseltmektedir. 

Kara ve Öğünç 

(2012) 

TÜRKİYE 

2002-2011 

Türkiye’de döviz 

kuru ve ithalat 

fiyatlarının 

çekirdek tüketici 

fiyatlarına 

geçişkenliği 

incelemesi 

VAR Modeli 

Döviz kuru ve ithalat fiyatları 

geçişkenliğini yüzde 15 

civarında bulmaktadır. 
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Tsui ve Yu  

(1999) 

ÇİN  

(21 Mayıs 1992 - 13 

Ekim 1995) 

Shanghai and 

Shenzhen Borsa 

getirilerinin 

incelenmesi 

Tek değişkenli 

GARCH modelini 

geliştirerek ve iki 

değişkenli 

GARCH modeli  

Her iki Borsa'da da Pazartesi ve 

Salı günleri negatif ortalama 

getiri, Cuma günleri ise pozitif 

ortalama getiri gerçekleştiği 

tespit edilmiştir.  

Haszonits ve 

Kondor  

(2007)  

ABD 

1991-1996 

Portföy 

optimizasyonu 

etkinliğinin 

incelenmesi 

Bollerslev'in 

(1990) sabit 

koşullu 

korelasyon 

GARCH yöntemi 

Optimal portföy ağırlıklarında 

koşulsuz kovaryans yerine 

koşullu kovaryansın 

kullanılmasının portföy seçimi 

kalitesini artırılabileceği tespit 

edilmiştir.  

Conrad ve 

Karanasos  

(2008)  

ABD 

1960-2007 

ABD'deki 

enflasyon 

belirsizliği ve 

iktisadi büyüme 

arasındaki 

ilişkinin 

incelenmesi 

Sınırlandırılmamış 

ve genişletilmiş 

sabit koşullu 

korelasyon 

yöntemi 

Enflasyon belirsizliğinin büyüme 

üzerinde pozitif bir katkısının 

olduğu, üretim oynaklığının ise 

enflasyon belirsizliği üzerinde 

negatif bir etkisinin negatif 

olduğu tespit edilmiştir. 

Longin ve Solnik  

(1995) 

FRANSA, 

ALMANYA, 

İSVİÇRE, 

İNGİLTERE, 

JAPONYA, 

KANADA ve ABD 

January 1960- August 

1990 

7 ülkenin aylık 

fazla getirilerinin 

korelasyonlarının 

incelenmesi 

Çok değişkenli 

GARCH (1,1) 

modeli ile sabit 

koşullu 

korelasyon 

yöntemi 

Spesifik sapmaların testleri sabit 

koşullu korelasyonun varlığını 

reddetmiştir. 

Son 30 yılda 7 piyasa arasında 

artan bir korelasyonu 

bulunmaktadır.  

Korelasyonun yüksek oynaklık 

zamanlarında arttığı 

gözlenmiştir. 

Mensi ve diğerleri  

(2013)  

ABD 

2000-2011 

S&P500 Endeksi 

ile emtia fiyat 

endeksleri (WTI 

petrolü, BRENT 

petrolü, Altın, 

Buğday ve 

İçecek endeksi) 

arasındaki 

oynaklığın 

geçişkenliğini 

incelenmesi 

Sabit koşullu 

korelasyon 

yöntemi  

S&P500 Endeksi ile bütün emtia 

fiyat endeksleri arasında pozitif 

bir korelasyonun bulunduğu 

ortaya çıkmıştır. 

Chan, Lim ve 

Mcaleer  

(2005)  

JAPONYA, YENİ 

ZELANDA, 

İNGİLTERE ve ABD 

1975-2000 

Japonya, Yeni 

Zelanda, 

İngiltere ve 

Amerika'dan 

Avusturalya'ya 

gelen turistlerin 

aylık 

logaritmalarının 

oynaklığının 

incelenmesi 

Bollerslev 

(1990)’in simetrik 

sabit koşullu 

korelasyon-

MGARCH modeli 

Ling ve McAleer 

(2003)’in simetrik 

vektör ARMA-

GARCH modeli 

Chan, Hoti ve 

McAleer 

(2002)’in 

asimetrik vektör 

ARMA-

Turist gönderen dört ülke 

arasındaki koşullu değişkenlerin 

birbiri ile ilişkili olduğunu, 

Japonya ve Yeni Zelanda'dan 

gelen turistler arasında ise 

asimetrik ilişki olduğunu 

bulmuşlardır. 
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AGARCG modeli  

Chan ve Mcaleer  

(2006)  

ABD 

January 1986 - 

November 2000 

Üç hisse senedi 

endeksleri (S&P 

500 Bileşik 

Endeksi, Nikkei 

Endeksi ve Hang 

Seng Endeksi) 

arasındaki 

ilişkinin 

incelenmesi 

Çok değişkenli 

sabit koşullu 

korelasyon modeli 

Üç hisse senedi endekslerinin 

getirilerinin arasında asimetri 

bulunmaktadır.  

Sırasıyla, S&P ile Nikkei ve 

Hang Seng ile Nikkei'nin koşullu 

oynaklıkları arasında bağımlılık 

bulunmaktadır. S&P ve Hang 

Seng'in koşullu oynaklıkları 

arasında ise bir bağımlılık 

bulunmamaktadır.   

 

5. Sonuç 

 
Bu çalışmada, Türkiye’de İstanbul Ticaret Odası (İTO) Genel Endeksi enflasyonu ile aynı endeksin alt bileşenleri 

olan gıda ve inşaat ile ABD doları cinsinden petrol fiyatları ve ABD Doları/TL döviz kuru arasındaki Asimetrik 

Sabit Koşullu Korelasyonlar 1968-2015 yılları arası için aylık veri seti ile hesaplanmaktadır. İTO alt endeksleri 

arasında muhtemel çoklu doğrusallık problemine karşın, birbiri ile ilişkili olabilecek bağımsız değişkenler model 

belirtimlerinden çıkartılmış; sadece gıda, inşaat, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimin etkileri ele alınmıştır.  

Çalışmada elde edilen bulgular ve enflasyondaki oynaklıklar (Şahin ve Berument, 2010) beraber 

değerlendirildiğinde, ilginç sonuçlar elde edilmiştir. Türkiye’de 1968-2005 yılları arasında, mevsimsellikten 

arındırılmamış gıda ve inşaat fiyatları enflasyonu koşulsuz oynaklığı %2.97 ve %3.52 iken; bu rakamlar 2006-2015 

yılları arasında azalarak %1.50’ye gerilemiştir. Oynaklıklardaki bu azalmayı takiben; her iki enflasyonun genel 

enflasyon üzerindeki etkilerinin de aşağı yönlü hareket ettiği görülmektedir. Döviz kurundaki koşulsuz oynaklık 

2006 yılı sonrasında; %5.91 den %3.51’e azalmış ve kurun genel enflasyona geçişkenliğindeki zayıflamayı 

desteklemiştir. Bu bulgular aynı zamanda Kara ve diğ. (2005) ve Arslaner ve diğ. (2014) ile tutarlıdır. Döviz 

kurundaki değişimin etkisinin tersine, Brent Petrol fiyatları değişiminin etkisi 2006 yılı sonrası artış göstermiştir. Bu 

dönemde Brent Petrol fiyatları koşulsuz oynaklığı ise %9.48’den %14.40’a yükselmiştir. Brent Petrol fiyatlarındaki 

oynaklığındaki artışın genel enflasyon üzerindeki oynaklığı artırdığı mevsimsellikten arındırılmamış veri 

bulgularına göre söylenebilir.   

Çalışmadaki ACCC analizi bulgularına göre: (i). enflasyon dinamiklerinin enflasyon hedeflemesi sonrası 

değişime uğradığı tespit edilmektedir. Türkiye’de para politikasının, 2006 yılı sonrası enflasyon hedeflemesine 

odaklanmasıyla beraber, seçilen para politikası araçları buna göre uyarlanmaya başlanmıştır. Enflasyon rejimi 

uygulandığında da enflasyon oranı daha sağlıklı ve öngörülebilir olarak tahmin edilebilmektedir (Özkan ve Yazgan, 

2015). (ii). Gıda fiyatları, Türkiye’de enflasyonun önemli bir belirleyicisi olup, Hırvatistan genel enflasyonu üzerine 

gıda fiyatlarının etkilerini inceleyen Radukić ve diğ. (2015)’ni desteklemektedir. Tarım sektörü, Türkiye gibi kırsal 

alanı ve kırsal nüfusu ağır basan ülkelerde stratejik öneme sahiptir. İstihdam, üretim ve fiyatlar sektör hareketlerine 

yakından duyarlıdır. Çiftçi ürettiği malı özel sektör ya da kamu sektörüne pazarlamak ve elde edeceği gelir ile 

üretim döngüsünü devam ettirmek ve kendi yaşamını idame etmek zorundadır. Ancak çiftçinin eline geçen 

fiyatlardaki bir artış gıda fiyatlarını ve bir sonraki aşamada da enflasyon oranını yükseltmektedir (Şahin ve Akdi, 

2007). Gıda fiyatları Türkiye’de enflasyon oranını önemli bir oranda etkilemektedir. Diğer taraftan genel enflasyon 

oranı, alt kalemlerini etkileyebildiği gibi, alt kalemlerin de genel enflasyonu etkilediği söylenebilir. Tablo E3’deki 

Granger Nedensellik testi bu hipotezi sınamak için oluşturulmuştur.  

Genel bir değerlendirme yapılır ve genel enflasyon oranı oynaklığının gıda, inşaat, döviz kuru ve petrol fiyatı 

oynaklığı ile pozitif ilişkisi ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla gıda fiyatlarının kontrolüne dönük adımların 

atılması enflasyon hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacaktır çünkü çekirdek enflasyon yerine Türkiye’de genel 
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enflasyon oranı hedeflenmektedir. Ayrıca Türkiye’de cari ayın enflasyon oynaklığı, bir önceki ayın enflasyon 

oynaklığından önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu nedenle genel enflasyon oranı oynaklığındaki yüksek direncin 

kırılmasında iletişim politikası en iyi biçimde kullanılmalıdır. Enflasyon hedeflemesi rejiminin başarılı bir biçimde 

uygulanabilmesi açısından önem taşımaktadır.  
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EKLER 

 
Tablo E1. En Küçük Kareler Tahmin Sonuçları (Mevsimsellikten Arındırılmamış) 

Variable Tüm SH 
 

Önce SH 
 

Sonra SH 
 

DLOGT2 0.4305 0.0127 *** 0.4349 0.0151 *** 0.3978 0.0081 *** 

DLOGT3 0.1791 0.0114 *** 0.1782 0.0131 *** 0.1870 0.0102 *** 

DLOGT4 0.0607 0.0091 *** 0.0606 0.0113 *** 0.0643 0.0045 *** 

DLOGT5 0.0634 0.0090 *** 0.0631 0.0104 *** 0.0763 0.0082 *** 

DLOGT6 0.0948 0.0125 *** 0.0969 0.0147 *** 0.0761 0.0089 *** 

DLOGT7 0.1049 0.0090 *** 0.1045 0.0103 *** 0.1060 0.0099 *** 

DLOGT8 0.0572 0.0076 *** 0.0550 0.0092 *** 0.0651 0.0044 *** 

DLOGUSD 0.0034 0.0077 
 

0.0010 0.0091 
 

0.0144 0.0053 *** 

DLOGOIL 0.0008 0.0028 
 

0.0013 0.0034 
 

0.0004 0.0016 
 

Uya. R2 0.9234 
  

0.9099 
  

0.9782 
  

SSR 47.3668 
  

46.8363 
  

0.3604 
  

Log olb. -99.144 
  

-128.363 
  

172.267 
  

D-W İst. 2.9294 
  

2.9340 
  

2.2166 
  

SBC 0.4466 
  

0.6853 
  

-2.5784 
  

White F-İst. 1.7179 
 

* 1.3590 
  

0.9518 
  

ARCH F-İst. 
         

6 69.2675 
 

*** 54.7117 *** 
 

1.7058 
  

8 55.0928 
 

*** 43.4346 *** 
 

1.2369 
  

12 38.7465 
 

*** 30.4163 *** 
 

0.9601 
  

BG-LM F İst. 
         

6 44.6011 
 

*** 36.9152 *** 
 

0.7918 
  

8 34.4024 
 

*** 28.3762 *** 
 

0.9671 
  

12 23.0408 
 

*** 18.9482 *** 
 

1.5961 
  

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılıkları ifade eder. SH: Standart hata. 
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Tablo E2. En Küçük Kareler Tahmin Sonuçları (Mevsimsellikten Arındırılmamış) 

Variable Tüm SH 
 

Önce SH 
 

Sonra SH 
 

DLOGT2 0.4307 0.0126 *** 0.4348 0.0150 *** 0.3978 0.0083 *** 

DLOGT3 0.1787 0.0114 *** 0.1779 0.0130 *** 0.1863 0.0106 *** 

DLOGT4 0.0617 0.0088 *** 0.0609 0.0110 *** 0.0679 0.0043 *** 

DLOGT5 0.0641 0.0088 *** 0.0639 0.0102 *** 0.0714 0.0083 *** 

DLOGT6 0.0951 0.0125 *** 0.0971 0.0146 *** 0.0719 0.0090 *** 

DLOGT7 0.1061 0.0086 *** 0.1048 0.0099 *** 0.1176 0.0093 *** 

DLOGT8 0.0576 0.0075 *** 0.0550 0.0091 *** 0.0691 0.0044 *** 

Uya. R2 0.9237     0.9102     0.9768     

SSR 47.3874     46.8528     0.3908     

Log olb. -99.268     -128.444     167.5327     

D-W İst. 2.9286     2.9327     2.0710     

SBC  0.4248     0.6587     -2.5789     

White F-İst. 1.9350   * 1.5159     1.0516     

ARCH F-İst.                    

6 69.2660   *** 54.7363   *** 1.7592     

8 55.0894   *** 43.4544   *** 1.3263     

12 38.7351   *** 30.4322   *** 0.9260     

BG-LM F İst.                   

6 44.6269   *** 36.8701   *** 0.8778     

8 34.4173   *** 28.3637   *** 0.8757     

12 23.0545   *** 18.9477   *** 1.5890     
Not: ***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılıkları ifade etmektedir. SH: Standart hata. 
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Tablo E3. Granger Nedensellik Testi Sonuçları (1968-2015) (Mevsimsellikten Arındırılmış) 

 Sıfır Hipotezi F- İst. p- değeri 

 DLOGT2, DLOGT1’in Granger Nedenseli Değildir 10.7865 [0.0011] *** 

DLOGT1, DLOGT2’in Granger Nedenseli Değildir 28.2157 [0.0000] *** 

DLOGT6, DLOGT1’in Granger Nedenseli Değildir 16.8185 [0.0001] *** 

DLOGT1, DLOGT6’in Granger Nedenseli Değildir 25.4411 [0.0000] *** 

DLOGUSD, DLOGT1’in Granger Nedenseli Değildir 21.1162 [0.0000] *** 

DLOGT1, DLOGUSD’in Granger Nedenseli Değildir 1.5714 [0.2105] 

 DLOGOIL, DLOGT1’in Granger Nedensel Değildir 0.3051 [0.5809] 

 DLOGT1, DLOGOIL’in Granger Nedensel Değildir 0.9699 [0.3251] 

 DLOGT2_SA, DLOGT1_SA’nın Granger Nedenseli Değildir 12.6098 [0.0004] *** 

DLOGT1_SA, DLOGT2_SA’nın Granger Nedenseli Değildir 44.9503 [0.0000] *** 

DLOGT6_SA, DLOGT1_SA’nın Granger Nedenseli Değildir 23.9351 [0.0000] *** 

DLOGT1_SA, DLOGT6_SA’nın Granger Nedenseli Değildir 26.3007 [0.0000] *** 

DLOGOIL_SA, DLOGT1_SA’nın Granger Nedenseli Değildir 1.7696 [0.1840] 

 DLOGT1_SA, DLOGOIL_SA’nın Granger Nedenseli Değildir 1.6283 [0.2025] 

 Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistik düzeyinde sıfır hipotezinin reddedildiğini göstermektedir. 
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Tablo C1. CCC Modeli Tahmini (Mevsimsellikten Arındırılmamış)  

 PANEL A Tüm Örneklem (1968-2015) Tahmin Sonuçları 

  DLOGT1 SH   DLOGT2 SH   DLOGT3 SH   DLOGT4 SH   DLOGT5 SH   DLOGT6 SH   DLOGT7 SH   DLOGT8 SH   

Sabit 0.4066 0.0223 *** 0.3692 0.033 *** 0.5039 0.0475 *** 0.2852 0.0161 *** 0.2864 0.0419 *** 0.4095 0.0396 *** 0.4612 0.0562 *** 0.4744 0.0535 *** 

DLOGTt-1 0.1828 0.0188 *** 0.2633 0.026 *** 0.1857 0.03 *** 0.2217 0.0082 *** 0.1753 0.0285 *** 0.2259 0.0312 *** 0.0815 0.0116 *** -0.0438 0.0432   

C -0.1845 0.0216 *** -0.1142 0.0297 *** 0.4523 0.1153 *** -0.0325 0.0899   -0.1597 0.0274 *** -0.0485 0.0167 *** 1.4039 0.1682 *** 0.0052 0.0644   

A 0.1898 0.0192 *** 0.1908 0.0442 *** 0.1243 0.0369 *** 0.6584 0.0951 *** 0.3605 0.049 *** 0.1101 0.031 *** 0.3512 0.0511 *** 0.5011 0.0654 *** 

B 0.8335 0.0267 *** 0.896 0.0363 *** -0.8983 0.0365 *** 0.4836 0.127 *** 0.9114 0.0218 *** 0.9584 0.018 *** -0.436 0.1082 *** 0.7363 0.0491 *** 

D 0.2205 0.0209 *** -0.084 0.0304 *** 0.0173 0.0242   0.0006 0.01   0.0135 0.0223   -0.0818 0.0327 ** -0.4596 0.0865 *** -0.0541 0.0177 *** 

R1 1                                               

R2 0.8148 0.0134 *** 1                                         

R3 0.5847 0.0275 *** 0.2783 0.0382 *** 1                                   

R4 0.6255 0.0241 *** 0.3993 0.034 *** 0.3283 0.0381 *** 1                             

R5 0.5431 0.0293 *** 0.3431 0.0379 *** 0.2984 0.0399 *** 0.3999 0.0325 *** 1                       

R6 0.6508 0.0243 *** 0.4196 0.0341 *** 0.3973 0.0348 *** 0.5008 0.0307 *** 0.3514 0.0366 *** 1                 

R7 0.7207 0.0206 *** 0.4667 0.0317 *** 0.3804 0.0339 *** 0.4655 0.0324 *** 0.3781 0.0368 *** 0.5177 0.0311 *** 1           

R8 0.5603 0.0264 *** 0.3587 0.0371 *** 0.2632 0.0387 *** 0.3567 0.0335 *** 0.3388 0.0348 *** 0.3263 0.0356 *** 0.4536 0.032 *** 1     

 PANEL B 2006 Öncesi (1968-2006) Örneklem Tahmin Sonuçları 

Sabit 0.7781 0.033 *** 0.6799 0.0376 *** 0.8794 0.0506 *** 0.5753 0.0698 *** 0.7305 0.0878 *** 0.8505 0.057 *** 0.742 0.0299 *** 0.9209 0.0773 *** 

DLOGTt-1 0.2059 0.0183 *** 0.3128 0.016 *** 0.1509 0.0348 *** 0.2846 0.0475 *** 0.158 0.0451 *** 0.1823 0.031 *** 0.225 0.0211 *** 0.0905 0.0287 *** 

C -0.3118 0.0605 *** -0.0633 0.0859   0.3693 0.2306   0.1151 0.1441   -0.024 0.0602   0.0115 0.0405   -0.068 0.0249 *** 0.2 0.0835 ** 

A 0.2282 0.0316 *** 0.3453 0.0622 *** 0.182 0.0773 ** 0.5054 0.0902 *** 0.2623 0.073 *** 0.1205 0.0402 *** 0.2528 0.0459 *** 0.3617 0.081 *** 

B 0.2063 0.1327   0.0142 0.124   -0.4116 0.5324   0.4374 0.1949 ** 0.8466 0.0574 *** 0.8514 0.0787 *** 0.9411 0.019 *** 0.6849 0.0702 *** 

D 0.1934 0.021 *** -0.1111 0.0501 ** -0.0197 0.0419   0.0033 0.0094   0.0144 0.0173   -0.0477 0.0295   -0.0309 0.0223   -0.0879 0.0183 *** 

R1 1                                               

R2 0.7983 0.0158 *** 1                                         

R3 0.5182 0.0311 *** 0.2003 0.0425 *** 1                                   

R4 0.5906 0.0313 *** 0.373 0.0393 *** 0.2719 0.0433 *** 1                             

R5 0.5069 0.0321 *** 0.3082 0.0394 *** 0.2292 0.0441 *** 0.385 0.0368 *** 1                       

R6 0.6568 0.0268 *** 0.4268 0.0384 *** 0.3572 0.0391 *** 0.4853 0.0363 *** 0.341 0.0414 *** 1                 

R7 0.6958 0.0218 *** 0.4303 0.0339 *** 0.2982 0.0387 *** 0.4533 0.038 *** 0.3429 0.0384 *** 0.4977 0.0353 *** 1           

R8 0.5092 0.0321 *** 0.3258 0.0411 *** 0.1988 0.0451 *** 0.3147 0.0399 *** 0.2938 0.0389 *** 0.3037 0.0418 *** 0.3712 0.0393 *** 1     

 PANEL C 2006 Sonrası (2006-2015) Örneklem Tahmin Sonuçları ı 

Sabit 0.2579 0.0061 *** 0.3416 0.0151 *** 0.2002 0.0249 *** 0.2084 0.0545 *** 0.1706 0.0011 *** 0.1704 0.0427 *** 0.2379 0.0336 *** 0.2542 0.0567 *** 

DLOGTt-1 0.1779 0.0146 *** 0.158 0.0202 *** 0.1527 0.0507 *** 0.2438 0.0264 *** 0.0195 0.0004 *** 0.1848 0.0693 ** 0.1629 0.0539 *** 0.253 0.0535 *** 

C -1.589 0.0199 *** -0.4663 0.0337 *** -0.9 0.0553 *** 0.2535 0.055 *** -0.5256 0.0339 *** -0.5767 0.0698 *** -0.2612 0.0535 *** 0.6803 0.0402 *** 

A 0.0892 0.0143 *** -0.0682 0.0264 ** 0.0343 0.0729   0.7455 0.0452 *** -0.0184 0.0678   0.625 0.0972 *** 0.1431 0.059 ** -0.1751 0.0856 * 

B 0.2699 0.0116 *** 0.2843 0.025 *** 0.2358 0.0432 *** 0.1315 0.0363 *** 0.0992 0.0432 * 0.7991 0.0719 *** 0.7014 0.06 *** 0.0301 0.0611   

D -0.6762 0.1217 *** 0.0172 0.0622   -0.2527 0.222   -0.1159 0.028 *** -2.5984 0.1488 *** -0.3462 0.2519   -0.2025 0.111 * 0.0905 0.0284 *** 

R1 1                                               

R2 0.5811 0.0072 *** 1                                         

R3 0.3321 0.0094 *** -0.1262 0.008 *** 1                                   

R4 0.4886 0.0055 *** -0.1173 0.0075 *** 0.1742 0.0208 *** 1                             

R5 0.253 0.0187 *** 0.0273 0.0192   0.0763 0.0397 ** 0.187 0.0322 *** 1                       

R6 0.2914 0.0161 *** -0.2145 0.016 *** 0.1552 0.033 *** 0.4109 0.0295 *** 0.0421 0.0625   1                 

R7 0.4681 0.0133 *** -0.1975 0.0114 *** 0.2355 0.0195 *** 0.4456 0.0232 *** 0.0887 0.0518 * 0.4041 0.0383 *** 1           

R8 0.3197 0.0054 *** -0.2402 0.0063 *** 0.0568 0.0182 *** 0.1785 0.0108 *** 0.1196 0.0324 *** 0.1774 0.0292 *** 0.4286 0.0273 *** 1     

Not: ***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılıkları ifade etmektedir. SH: Standart Hata. 
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Tablo B1. Bölgeler Arası Enflasyon Etkileşimi (Mevsimsellikten Arındırılmamış) 

  B1 B2 B5 B10 B22 B26 

Sabit 0.7201 0.7501 0.7470 0.7377 0.7175 0.7269 

  [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] 

C 0.0033 0.3322 1.2489 -0.0181 0.1108 0.6711 

  [0.0000] [0.0554] [0.0000] [0.0000] [0.0871] [0.0714] 

A -0.0067 0.0329 0.0387 -0.0010 -0.0537 -0.0585 

  [0.0012] [0.2711] [0.0001] [0.0005] [0.0496] [0.0709] 

B 0.9998 0.4103 -0.9884 1.0286 0.8084 0.4080 

  [0.0000] [0.1655] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.2548] 

PB1 1.0000 

       

      PB2 0.9568 1.0000 

      [0.0000] 

     PB5 0.8672 0.8038 1.0000 

     [0.0000] [0.0000] 

    PB10 0.9027 0.8692 0.7743 1.0000 

    [0.0000] [0.0000] [0.0000] 

   PB22 0.7898 0.7298 0.6247 0.6679 1.0000 

   [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] 

  PB26 0.8182 0.7446 0.6222 0.6956 0.6971 1.0000 

  [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] 

 Not: p- değerleri köşeli parantez içinde yer almaktadır. 
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