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ABSTRACT  
The studies related with sustainability have been carried out since the first years of 
the 20th century and it has become a global issue for the last forty years. Climate 
change, caused by greenhouse gas emissions, is the biggest global threat of the 21st 
century. As awareness of its impacts grows, many governments and businesses are 
working hard to reduce their direct CO2 emissions. Voluntary Carbon Market was 
developed the results of these studies and there are many different standards to 
certify the green gas emission reductions in this market. The starting point of the 
voluntary carbon market which is a new concept that has recently entered the 
literature is a sustainable environment. Within this context in this study sustainability 
and sustainable management approach has been put forward, the standards that is 
being used in voluntary carbon market have been analysed and then a comparative 
analysis of these standards has been made. 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE GÖNÜLLÜ KARBON 
PİYASALARINDA KULLANILAN STANDARTLAR VE BU STANDARTLARIN 
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Anahtar Kelimeler 

Sürdürülebilirlik, 
sürdürülebilir 
yönetim,            
gönüllü karbon 
piyasaları,           
gönüllü karbon 
piyasalarında 
kullanılan standartlar 

ÖZET  
Sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalar 20. Yüzyılın ilk senelerinden itibaren yapılmış ve 
yaklaşık kırk seneden beri küresel olarak ele alınan bir mesele haline gelmiştir. Sera gazı 
emisyonlarının neden olduğu iklim değişikliği, 21. yüzyılın en büyük küresel tehdididir. 
Etkileri konusunda farkındalık arttıkça, birçok hükümet ve şirket doğrudan CO2 
emisyonlarını azaltmak için çalışmaktadırlar. Gönüllü karbon piyasaları bu tür 
çalışmaların sonucunda gelişmiştir ve bu piyasada sera gazı azaltımlarını tasdik eden 
çeşitli standartlar bulunmaktadır. Literatüre son yıllarda giren yeni bir kavram olan 
gönüllü karbon piyasalarının çıkış noktası sürdürülebilir bir çevredir. Bu çerçevede 
çalışmamızda sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir yönetim anlayışı ortaya konmaya 
çalışılmış, uluslararası gönüllü karbon standartları irdelenmiş ve ardından da bu 
standartların karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. 

Year: 2014    Volume: 1    Issue: 1 

Journal of Economics, Finance and Accounting – (JEFA), ISSN: 2148-6697 

mailto:bilalcankir@klu.edu.tr
mailto:deryasemiz@gmail.com
mailto:aysunaktas05@gmail.com


Journal of Economics, Finance & Accounting-JEFA(2014), Vol.1(1)          Cankır,Semiz&Aktas, 2014 

2 

1. GİRİŞ 
Kaynakların hızla tükendiği yer kürenin devamlılığını sağlamak ve gelecek nesillere karşı 
sorumlulukları yerine adına sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir bir ekonomik, sosyal ve doğa 
bırakmak oldukça önemli hale gelmiştir. İşletmeler de bu süreçte özellikle nihai tüketici, 
sivil toplum kuruluşları ve yasal kurum ve kuruluşların beklentileri ve gereklilikleri ile 
karşılaşmakta ve bu yönde adımlar atmaktadır. Çalışmamız çerçevesinde sürdürülebilirlik 
ve sürdürülebilirlik çabaları, gönüllü karbon piyasaları ve bu piyasaların karşılaştırmalı 
analizi üzerinde durmaktayız. 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İLK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI 
Sürdürülebilirlik kavramıyla ilgili çalışmalar Arthur Cecil Pigou tarafından Zenginlik ve Refah 
(Wealth and Welfare) (1912 ve 1920) adlı çalışmasıyla başlamıştır. Bu çalışmada Pigou’ya 
göre, insanlığın refahı üç tür sermayeye dayanmaktadır. Bunlar, doğa, insan tarafından 
üretilen maddeler; insan kaynakları ve bilgi birikimidir (Pigou, 1912; Pigou, 1920). Daha 
sonrasında 1962 yılında Rachel Carson’un Sessiz Bahar (Silent Spring) adlı çalışmasının 
yayınlanması da tarımda kimyasal madde kullanımının insan ve çevre üzerindeki olumsuz 
etkileri hakkındaki kaygıları uyarıcı etkilerde bulunmuştur (Carson, 1962). 1972’de Roma 
Kulübü tarafından yayınlanan Büyümenin Sınırları (Limits of Gowth) adlı tartışmalı kitapta, 
dünyadaki doğal kaynakların sınırlı ve bazılarının yenilenemez olduğu gerçeğinin altını 
çizerek büyük bir etki oluşturmuştur (Ponting, 2000). Raporda, nüfus miktarı, endüstriyel 
üretim, besin maddeleri, hammadde ve çevre kirliliği olmak üzere beş ayrı değişken 
belirlenmiş ve bunlar arasındaki ilişkiler üzerinde durulmuştur (Baker, 1997). Anılan 
raporda ortaya konulan temel varsayım, dünyadaki kontrolsüz gelişmenin aynı hızla devam 
etmesi durumunda, 21. y.y.'ın ortasına gelindiğinde, geliştirilen standart modele göre 
küresel sistemin çökeceği ifadesi ile belirtilmiştir (Kaplan, 1999).E. F. Schumacher, 1973 
yılında yazdığı “Küçük Güzeldir” adlı eserinde, dünyada egemen olan ekonomik ve 
toplumsal düşünce yapısının yeryüzüne ve insanlığa verdiği zararlar üzerinde durmuştur. 
Schumacher’e göre (Bozloğan, 2005), doğal kaynakların, mevcut ekonomik yapıda 
kullanılan sermayenin aslında büyük bir kısmını oluşturmasına rağmen, maliyet 
hesaplamalarına gereği gibi dâhil edilmemesi, üretim sorununun çözülmüş olduğu inancı, 
ihtiyaçların sonsuzluğu varsayımı, sınırsız ekonomik büyüme düşüncesi ve bireysel ve 
toplumsal açgözlülük insanlığı büyük bir felakete sürüklemektedir (Schumacher, 1995).  

2.1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmalar Birleşmiş Milletler konferanslarından bağımsız yapılan çalışmalardır. 
Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi (Stockholm) Konferansı 1972 ile birlikte sürdürülebilirlik 
çalışmalarıyla ilgili ana aktör Birleşmiş Milletler olmuştur. Birleşmiş Milletler 
sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde (Çankır vd., 2012) Stockholm Çevre Konferansı 
“Bir tek dünyamız var” sloganı ile yapılmıştır. Çevre ve gelişme arasındaki ilişkiye 
değinilmesi ve bu iki konunun birbirleriyle çelişmediği, hatta birbirlerini destekler nitelikte 
olduğu fikrinin ilk kez kapsamlı olarak uluslararası platforma yansıtılması, Birleşmiş 
Milletler tarafından İsveç’in başkenti Stockholm’de 5-16 Temmuz 1972 tarihinde 
düzenlenen “Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi (Stockholm) Konferansı” ile olmuştur (Çankır 
vd., 2012). 
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Bu konferansta ele alınan başlıca tartışma noktaları aşağıdaki başlıklar altında olmuştur: 
“Yerleşim alanlarında çevre planlaması ve çevre yönetimi, doğal zenginliklerin 
kullanımında çevre ağırlıklı koruma bakış açısı, uluslararası düzeyde çevreye zarar veren 
maddelerin tanımlanması ve denetimi, çevre sorunları ile ilgili olarak eğitim, bilgi ve kültür 
politikaları, gelişme ve çevre, çevre eylemlerinde uluslararası örgütlerin yer alması (Kaplan, 
2000). 

 
Stockholm Konferansı’ndan sonra Ortak Geleceğimiz (Brundtland) Raporu 1987 yılında 
yayınlanmıştır. 1983 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Dünya Çevre ve 
Kalkınma Komisyonu'nun 1987 yılında yayımladığı Komisyon Başkanı olması sebebi ile eski 
Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland'ın adıyla da anılan ”Ortak Geleceğimiz” adlı 
raporla olmuştur. Bu raporda sürdürülebilir gelişme kavramı tanımlanmıştır. Raporun 
temel sorunsalı “çevre ile gelişme arasında var olan uyumsuzlukların, ekonomik gelişme 
uğruna feda edilmesi” olarak belirlenmiştir (TÇV, 1991).  
 
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı 1992 yılında Brezilyanın başkenti Rio de 
Janeiro’da yapılmıştır. Rio Konferansı ya da 178 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilmesi 
sebebiyle “Yeryüzü Zirvesi” (Earth Summit) olarak da adlandırılan bu konferansın temel 
amacı, geçen 20 yıllık süre içindeki gelişmeleri değerlendirmek ve geleceğe yönelik 
politikaları belirlemek olmuştur (Keleş ve Hamamcı, 2002). 27 ilkeden oluşan Rio 
Bildirgesi’nin 3. ilkesinde “Çevresel ve gelişmeye ilişkin gereksinimlerin eşit karşılanması” 
(Report of The United Nations Conference on Environment and Development-3. Prensip, 
1992) gerektiği vurgulanmış; 4. ilkesinde ise, “Sürdürülebilir gelişmeyi başarmak için, çevre 
koruma anlayışı, gelişme çabalarının ayrılmaz bir parçası olacaktır. Bunlar birbirinden ayrı 
düşünülemez.” (Report of The United Nations Conference on Environment and 
Development-4. Prensip, 1992) ifadesi ile çevre ve gelişme arasındaki uzlaşma çabaları ele 
alınmıştır. Bununla birlikte, bildirgede ayrıca, gelişme stratejilerinin uzun süreli olabilmesi 
için bunların çevre ile bütünleştirilmesi gerektiği; bunun için devletlerin uluslararası 
işbirliğine yönelmelerinin gerekliliği belirtilmiştir (Uzel, 2006). Rio’da ciddi kararların 
alınmasında ABD gibi devletlerin etkin katılımları etkili olmuştur. 
 
Bu kapsamlı konferanstan sonra Rio +5 Forumu (1997), Dünya Sürdürülebilir Gelişme 
(Johannesburg) Zirvesi (2002), Rio +20 konferansları da yapılmış ama Rio’daki etki 
oluşturulamamış çoğunlukla Rio’da alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı kontrol 
edilmiştir. 

2.2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE BOYUTLARI: EKONOMİK, SOSYAL VE  
ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Munasinghe (1993)’e göre sürdürülebilirliğin üç boyutu bulunmaktadır: Ekonomik, sosyal 
ve çevresel boyutlar. Bu üç boyutu Stead (1995) sürdürülebilirlik faaliyetlerini motive eden 
unsurlar olarak tanımlamaktadır. Rogers, vd. (2007)’e göre ekonomik sürdürülebilirlik, 
sermaye stokunun sabit tutularak veya artırılarak gelirin maksimize edilmesi şeklinde 
tanımlanabilir. Teknolojik yayılmanın bir sonucu olarak makroekonomik düzeyde sermaye 
ve üretimin büyümesi ile işletme davranışını ekonomik boyutu etkileyen husustur (Clayton, 
Radcliffe, 1997). Bu yönüyle sürdürülebilirlik ekonomik faaliyetlerin azaltılmasını 
önermemektedir. Hatta bireylerin çıkarlarının maksimize edilmesi düşüncesinin bile devam 
ettiği söylenebilir (Bal, 2012). 
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Ancak sürdürülebilirlikteki kişisel çıkar beklentisi, ne pahasına olursa olsun anlayışıyla 
gerçekleştirilmeyecektir. Artık kişilerin başkalarını da dikkate alması gerekmektedir. Çünkü 
sürdürülebilir gelişme ile “ekonomik koşulların; bireysel girişimleri teşvik edecek, ancak 
aynı zamanda bugünkü ve gelecek kuşakların genel yararını da gözetecek biçimde 
belirlenmesi beklenmektedir” (Mengi ve Algan, 2003). 
 
Hutchins ve Sutherland (2008)’e göre sürdürülebilirliğin sosyal boyutu işletmenin kârını 
pay sahipleri ve paydaşlarına dağıtmasıdır. Carroll (1979) ise sosyal sorumluluğu ekonomik, 
yasal, etik ve ihtiyari (gönüllü) sorumluluklar olarak tanımlamıştır. Sosyal sürdürülebilirlik, 
işletmelerin bağışları, sağlık, çocuk bakımı ve eğitim olanakları gibi ihtiyari kararlarıyla 
sosyal beklentileri karşılamasıdır. McKenzie (2004) bu beklentilere demokratik yurttaşlık 
imkânının sağlanması, sosyal adalet, eşitlik, alt gelir seviyesindeki kişilere yönelik 
faaliyetleri de eklemiştir. Sürdürülebilir sosyal kalkınma, herkesin temel gereksinmelerini 
karşılamayı ve herkesin daha iyi bir yaşam beklentisini giderme fırsatını sağlamalıdır. Bu 
süreçte kaynakların kullanımı, yatırımların yönlendirilmesi, teknolojik gelişmenin yönünün 
seçilmesi, kurumsal değişiklikler uyum içinde ve insanlığın bugünkü ve gelecekteki 
gereksinimlerini, beklentilerini karşılama özelliği taşımalıdır (Keleş ve Hamamcı, 2005). 
 
Posner ve Kiron (2013)’a göre çevresel boyut da ayrıca işletmelerin enerji ve su 
harcamalarını kontrol altında tutmalarını ve bir atık yönetiminin yapılmasını 
öngörmektedir. Sürdürülebilir kalkınma kavramı her ne kadar kalkınmaya öncelik tanısa 
da, çevrenin korunmasını esas almakta ya da kalkınmanın sınırını ya da zorlamasını çevreye 
zarar verme ile belirlemektedir (Aykul, 2010). Edward (2001)’e göre dünyadaki gelişmeler 
1987 öncesi ve 1987 sonrası olarak düşünülebilir. 1987 yılından Brundtland Raporu’ndan 
sonra “çevre” ilkesi üçüncü etken olarak eklenmiştir. Çevre sorunlarının boyutlarının 
gelişmesi ve yaşamı tehdit edici düzeye ulaşması ile sorunları önleyici çözümler aranmaya 
başlanmıştır (Çiçek, 2012). Doğanın taşıma kapasitesini ölçmek için geliştirilen ve çokça 
gönderme yapılan “ekolojik ayak izi” kavramıdır. Ekolojik ayak izi, “bir insan topluluğunu 
desteklemek için ihtiyaç duyulan kara parçasının alanıdır. Bir yerleşimin ayak izi, o 
yerleşimin kapladığı alandan büyük ise, o yerleşim bağımsız olarak sürdürülemez 
demektir” (Yıldırım ve Göktürk, 2004). 

2.3. SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE KOŞULLARDAKİ DEĞİŞİM 

Gaines (2002)’e göre sürdürülebilir gelişmenin sağlanması için adil uluslararası ticaret, 
çevre koruma ve toplumsal gelişmenin sağlanması gerekmektedir. 
 
Rekabette lider rolünü üstlenen işletmeler tüm faaliyetlerinde çevre faktörlerini fazlasıyla 
göz önüne bulundurmaktadırlar (Özesen, 2009). Bazı işletmeler ise çevre konusuna 
“yeterli” olandan daha fazla fon ayırmanın mantığını hala anlayamamakla beraber, 
kendilerine rakip işletmelerin çevreyi bir rekabet unsuru olarak ele aldıkları fark 
etmektedirler (Greeno ve Robinson, 1992). Bu işletmeler rekabetin değişen koşullarına 
ayak uyduramamış işletmeler olmaktadır.  
 
Seidler (1975) kurumsal yönetişim kapsamında işletme dışı unsurların kurumsal sosyal 
faaliyetler yapmalarını ve bunları gönüllü veya yasal düzenlemeler çerçevesinde 
raporlamaları gerektiğini ifade etmektedir. İş ve iş dünyasında hızla artan çevre kirliliği 
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nedeniyle çevrecilik anlayışı önem kazanmıştır. İşletme yöneticileri ise, bu değişimi işletme 
politikalarına uygulamaktadırlar (Ener, 1997). 
 
Bireylerin tüketim davranışlarını sürdürülebilir tüketime doğru değiştirmektedirler. Yani 
çevreye daha duyarlı tüketim davranışlarının görülmektedir (Hayta, 2009). Kükrer 
(2012)’ye göre çevre sorumluluğuna sahip olan kişiler, kurum ve kuruluşları tüm 
faaliyetlerinde çevreci olmaya zorlamaktadır. Örneğin; daha az kaynak kullanılarak 
üretilen, tüketim aşamasında enerji ihtiyacı daha az olan ve neredeyse tamamı geri 
dönüştürülebilir malzemeden üretilen ürünlerin tüketilmesi buna yönelik davranışlar 
olarak açıklanabilmektedir. 

2.4. GÖNÜLLÜ KARBON STANDARTLARI 
Gönüllü karbon piyasaları (Bigsby, 2009) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi’ne dayanmayan ve genellikle küçük çaplı projeler için oluşturulmuş, sadece 
bağımsız bir denetçi tarafından değerlendirilen ve doğrulanan karbon azaltımı 
projelerinden ortaya çıkan standart olmayan sera gazı salımı azaltım birimlerinin işlem 
gördüğü piyasalardır (Hamilton, 2007). Gönüllü piyasalarda işlem gören bu birimler 
Doğrulanmış Salım Azaltımları (Verified Emissions Reductions – VERs) olarak 
adlandırılmaktadır. VER’lerin standartlaştırılmasına yönelik çalışan bazı yeni 
standardizasyon düzenlemeleri ortaya çıkmaktadır. Bunlardan bazıları: Gold Standard (GS), 
Gönüllü Karbon Standardı 2007- VCS 2007, VER+, Chicago İklim Borsası (CCX), Plan Vivo 
System, ISO 14064-2006, İklim, Topluluk ve Biyoçeşitlilik Standardları (CCBS) olarak 
sıralanabilir (Tunahan, 2009). Gönüllü karbon piyasalarında tanımlanan 17 standart 
içerisinde işlem hacmi en fazla olan standartlar şöyledir: Voluntary Carbon Standard, Gold 
Standard, Climate Action Reserve ve VER+’dir (Hamilton, 2009). Türkiye’den ağırlıklı GS 
olmak üzere VER+ ve VCS projeleri yer almakla birlikte, Türk Standartları Enstitüsü, ISO 
14064 standardını 2007 yılında Türk standardı olarak kabul etmiştir (Ecer, 2010).  
 
WWF (World Wildlife Fund- Doğayı Koruma Derneği) tarafından 2003 yılında oluşturulan 
Gold Standart dünya çapında 85'den fazla sivil toplum örgütleri tarafından güvenilen ve 
onaylanan tek sertifika standardıdır. Gold standart kredileri tüm projelere ve denetim 
belgelerine doğrudan erişime izin veren bir kayıt merkezinde şeffaf bir şekilde listelenir ve 
özgün bir şekilde numaralandırılır. Gold Standart; yerel toplum için ölçülebilen, 
raporlanabilen ve doğrulanabilen sera gazı azaltımı ve sürdürülebilir kalkınma yararlarını 
garantilemek amacıyla yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atık yönetimi, arazi ve orman 
kullanımı projelerine sertifika vermektedir. Gold Standart süreci diğer standartlardan çok 
farklıdır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı koruma ilkelerini kullanarak projeler, 
topluluklara ve çevreye hiçbir zarar vermeyeceklerini garantileyerek uygulamaya 
başlamalıdır. Sonrasında, yerel topluluklar ve sivil toplum kuruluşları ile çalışarak 
sürdürülebilir kalkınma faydalarını sağlamalı ve tasarlamalıdırlar. Gerçek ve kalıcı sera gazı 
indirimine ek olarak tüm diğer çevresel ve sosyal faydalar düzenli olarak kontrol edilmeli 
ve çıkarılacak krediler için sırayla bir projenin ömrü boyunca doğrulanmalıdır 
(www.cdmgoldstandard.org). Gold Standart sertifikasyon sürecinde projeler validasyon ve 
verifikasyon aşamalarından geçmektedir.  
 
Burada Gold Standardı gönüllü karbon piyasalarında kullanılan diğer standartlardan ayıran 
ve GS’yi uluslararası ödüllü bir kalite standardı yapan özellik validasyon (onaylama) ve 
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verifikasyon (doğrulama) aşamalarının varlığıdır. Gold Standart kredileri yalnızca BM 
akredite denetçileri (DOE-Designated Operational Entity-Yetkilendirilmiş Bağımsız Denetçi) 
tarafından değerlendirilir ve mikro ölçekli projeler hariç her iki aşamada da görev alan 
denetçiler birbirinden farklıdır (Kollmuss, Zink ve Polycarp, 2008). 
 
Gold Standart sertifikası alabilmek için projeler; yenilenebilir enerji kullanmalı, son 
kullanım enerji verimliliğini veya atık yönetim teknolojilerini, özgün katkı üzerinde sıkı 
standartlara uymalı, faaliyetlerin doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir zarara neden 
olmadığından emin olmalı, projeye ev sahipliği yapan yerel toplumun çevresini, refahını, 
sağlık ve ekonomisini pozitif etkilemelidir (www.cdmgoldstandard.org). 
 
VCS (Voluntary Carbon Standard- Gönüllü Karbon Standardı),  karbon denkleştirme 
projelerine dair kamu güvenini artırmak için yeni bir küresel belgelendirme sistemi 
sağlamak amacıyla İklim Grubu, Dünya Ekonomik Forumu ve Uluslararası Emisyon Ticareti 
Derneği tarafından 2005 yılında geliştirilmiştir (www.earthcheck.org). VCS (Voluntary 
Carbon Standard), gelişmiş bir karbon denkleştirme standardı olup, sadece sera gazı 
azaltımına odaklanmıştır. Projenin ilave çevresel ve sosyal yararları olması 
gerekmemektedir. VCS projeleri için projelerin bölgesel ve ulusal çevre yasaları ile uyumlu 
olduğunu göstermiş olması yeterlidir. Onanmış VCS karbon dengelemeleri Gönüllü Karbon 
Birimleri (VCUs- Voluntary Carbon Units) olarak kayıt altına alınır ve bu şekilde ticareti 
yapılır. VCUs 1 metrik ton CO2 = 1000 kg emisyon azaltımını temsil eder (Kollmuss, Zink ve 
Polycarp, 2008: 58).  Öte yandan gerçek, güvenilir, katma değerli ve kalıcı tasdikler 
vermektedir (Curran, 2011). Sera gazı azaltımı projelerinde akredite bağımsız denetçiler 
validasyon ve verifikasyon yetkisine sahiptir. Denetçiler bu yetkilerini yalnızca akredite 
edildikleri proje kapsamında kullanabilirler. Akreditasyon için denetçiler ya onaylanmış bir 
sera gazı azaltımı projesi dâhilinde ya da özellikle VCS programı için akreditasyon kapsamı 
belirten ISO 14065: 2007 kapsamında akredite olmalıdır. Aynı proje için hem doğrulama 
hem de onay aynı denetçi tarafından verilir (Kollmuss, Zink ve Polycarp, 2008). 
 
VER+ Standard (Verified Emission Reduction Standard), TÜV SÜD firması tarafından 2007 
yılında geliştirilmiş olup, dengeleme projelerinin ve karbon kredilerinin 
sertifikalandırılmasında kullanılmaktadır (Gössling, vd., 2007). TÜV SÜD, CDM (Clean 
Development Mechanism- Temiz Kalkınma Mekanizmaları)  projelerinin doğrulama ve 
onaylamasını yapan DOE (Designated Operational Entity- Yetkilendirilmiş Bağımsız 
Denetçi)’dir. Kyoto Protokolünün proje temelli mekanizmaları olan CDM (Clean 
Development Mechanism- Temiz Kalkınma Mekanizmaları) ve JI (Joint Implementations- 
Ortak Uygulamalar)’ye benzer süreçler izlemektedir. Ortak faydalar üzerine 
odaklanmamaktadır. VER+ henüz Temiz Kalkınma Mekanizması içinde uygulama alanı 
bulamayan fakat bu mekanizmaya benzer süreçleri kullanmak isteyen proje geliştiriciler 
için tasarlanmıştır. Projeler Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM) ve Ortak Uygulamalar  (JI) 
akredite denetçileri tarafından doğrulanır ve onaylanır. 
 
Temiz Kalkınma Mekanizmasından farklı olarak VER+ projeleri aynı DOE Yetkilendirilmiş 
Bağımsız Denetçi tarafından doğrulanır, onaylanır ve tasdiklenir (Kollmuss, Zink ve 
Polycarp, 2008). 
ISO 14064, bir kuruluşun sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının istikrarlı 
raporlanması envanterlerinin çıkartılması, sera gazı emisyon azaltımı veya uzaklaştırılması 
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Sektör bazında yapılan değerlendirme sonucunda perakendecilik 
sektör % 23’lik bir pay ile diğer sektörlerin yanında lider 
konundadır. Tarım ve ormancılık ve enerji sektörleri ise gönüllü 
karbon piyasalarında yakın paylar ile sektör öncüleri olma 
adayları içindedir. 

iyileştirme projeleri ve sera gazı bildirimlerinin doğrulanması ve geçerli kılınması için bir 
rehber olarak kullanılmak üzere önerilen bir standartlar serisidir (www.iso.org). Standart 
üç ayrı kapsamda yayınlanmaktadır. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Türkiye’de de Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın çıkardığı “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” 
28274 sayılı Resmi Gazete’de 25 Nisan 2012’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir (Resmi 
Gazete, 2012).  

2.5. GÖNÜLLÜ KARBON PİYASALARI STANDARTLARI VE KARŞILAŞTIRMALI  
ANALİZİ 

Hızlı bir şekilde gelişen gönüllü karbon piyasalarının en büyük alıcısı Avrupalı özel sektör 
işletmeleridir (Global Marketing Focus, 2013). Piyasa çok hızlı büyümekle beraber sadece 
Chevrolet şirketi 2015 yılında 8 milyon tonluk bir katkıda bulunmayı taahhüt etmiştir (US 
Official News, 2014). 
 
Forest Trends’ Ecosystem Marketplace State of the Voluntary Carbon Markets 2013’e göre 
yapılan geriye dönük veriler ve ileriye dönük tahminler ele alınarak pazar yapısı, gönüllü 
karbon standartların karşılaştırılması ve değerlendirilmesi yapılmıştır: 
 

Şekil 1: Alıcılar Yönünden Sektörler İtibariyle Pazar Payları (% Pay) 
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Çok uluslu şirketler gönüllü karbon piyasalarında öncü konumdadır. 
Özel sektör ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin her ne kadar çok 
uluslu şirketlerin yanında düşük bir payda seyretseler de çabaların 
varlığı ileriye dönük olumlu bir gelişim göstereceğini sinyalini verir 
niteliktedir.  

Gönüllü karbon piyasalarında motivasyonun yeri ve önemini yapılan 
değerlendirme sonuçları da gösterir nitelikte olup tüm motivasyon 
unsurları hemen hemen eşit bir dağılım göstermektedir. 

Şekil 2: Alıcı Tipilerine göre Pazar payları (% Pay) 

 
 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Alıcıların Motivasyonlarına Göre Pazar Payları (% Pay) 
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Pazar içerisinde standart ve sertifika türlerinin değerlendirmesi 
sonucu VCS  (Verified Carbon Standart)’nin %57’lik bir pay ile diğer 
standart ve sertifika türlerine göre ön planda olduğu tercih 
edilirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

 

Gönüllü Karbon Piyasalarında Pazar Paylarına Göre Proje Kategorileri 
dağılımında üçte ikilik bir dağılımla orman ve arazi kullanımı ve 
yenilenebilir enerji kaynakları yer almaktadır.  

 

Şekil 4: Standart/Sertifikası Türlerine Göre Pazar Dağılımları, 2012 (% Pay) 

 
 

 

 

Şekil 5: Gönüllü Karbon Piyasalarında Pazar Paylarına Göre Proje Kategorileri, 2012  
(% Pay) 

 
 

 

 

Şekil 6: Tüm Pazarlarda Proje Geliştirici Tahminleri, 2011-2012 

 

 Tahmini yıllık verilmesi  Tarihi işlem hacmi  Tarihsel büyüme oranı (Projeksiyon) 
2012 tahminleri   2013 tahminleri 

57% 

14% 

10% 
4% 

2% 
2% 2% 2% 2% 5% VCS (Onaylı Karbon

Standardı)
Şikago İklim Değişimi

Karbon Tarım Girişiminin

35% 

33% 
9% 

9% 

8% 6% Orman ve arazi kullanımı

Yenilenebilir enerji kaynakları

Temiz ya da verimli ocak (
mutfak)
Metan



Journal of Economics, Finance & Accounting-JEFA(2014), Vol.1(1)          Cankır,Semiz&Aktas, 2014 

10 

Forest Trends’ Ecosystem Marketplace State of the Voluntary Carbon Markets 2013 
verileri proje geliştirici tahminlerine göre sürekli gelişim gösteren gönüllü karbon piyasaları 
bu gelişimini artan bir eğim ile 2020 yılına kadar 100M MtCO2e’ ye ulaşması 
beklenmektedir. 

3. SONUÇ 
Sürdürülebilirliğin boyutları itibariyle (ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlar) işletme 
faaliyetlerini motive etmektedir. Ekonomik sürdürülebilirlik ile sermaye stokunun sabit 
tutularak veya artırılarak gelirin maksimize edilmesini sağlamasıyla gönüllü karbon 
piyasalarının farkındalığını arttırmaktadır. Gerek ekonomik katkısı gerekse sürdürülebilirlik 
etkisiyle önemi her geçen gün giderek artmaktadır. Böylelikle sürdürülebilir gelişme ile 
ekonomik koşullar bireysel girişimleri teşvik edecek, ancak aynı zamanda bugünkü ve 
gelecek kuşakların genel yararını da gözetecek biçimde belirlenmesini sağlayacaktır. 
 
Gönüllü karbon piyasaları, sadece bağımsız bir denetçi tarafından değerlendirilen ve 
doğrulanan karbon azaltımı projelerinden ortaya çıkan standart olmayan sera gazı salımı 
azaltım birimlerinin işlem gördüğü piyasalardır. Gönüllü piyasalarda işlem gören birimler 
içinde Doğrulanmış Salım Azaltımları (Verified Emissions Reductions – VERs) olarak 
adlandırılmaktadır. VER’lerin standartlaştırılmasına yönelik çalışan bazı yeni 
standardizasyon düzenlemeleri ortaya çıkmaktadır. Bunlardan bazıları: Gold Standard (GS), 
Gönüllü Karbon Standardı 2007- VCS 2007, VER+ ön plana çıkan standartlar içinde yer 
almaktadır. Yapılan araştırmalar doğrultusunda %71 oran ile VCS+ standardının en çok 
kabul gören standart olduğu ortaya konulmuştur. 
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ABSTRACT 
Nowadays the changes experienced in the economic and social fields show up 
themselves in business, as method of production and marketing changed by 
businesses, they also have to change costing methods. After the production 
traditional costing methods in which costs determined have lost their validity and 
necessity of using of the new costing methods are showed up. One of these 
methods is the target costing method which is a need of customers resulting 
changes brought about, that cost is determined at the design stage of the product. 
Target costing is determined by means of customer’s needs in the process of 
designing of product. It is known that expectation and demand of customers in 
furniture industry is important. The study aims at identifying the application level of 
target costing of businesses activities in furniture industry. Therefore it is aimed at 
finding out the application level of target costing method by conducting a survey 
over businesses in Çorum.  

 

MALİYET YÖNETİM ARACI OLARAK HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN 
UYGULANABİLİRLİK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Anahtar Kelimeler 

Maliyet yönetimi,  
hedef maliyetleme. 

ÖZET  

Günümüzde ekonomik ve sosyal alanlarda yaşanan değişimler işletmecilik alanında 
da kendini göstermiş ve işletmeler üretim, pazarlama yöntemlerini değiştirdikleri 
gibi artık maliyetleme yöntemlerini de değiştirmek zorunda kalmışlardır. Ürünün 
üretiminden sonra maliyetlerin belirlendiği geleneksel maliyet hesaplama 
yöntemleri geçerliliğini kaybetmiş ve yeni maliyetleme yöntemleri kullanma ihtiyacı 
ortaya çıkmıştır. Bu yöntemlerden birisi de, müşterilerin ihtiyaçlarında ortaya çıkan 
değişimlerin beraberinde getirdiği, maliyetlerin ürünün tasarım aşamasında 
belirlendiği hedef maliyetleme yöntemidir. Hedef maliyetleme, ürünün tasarım 
aşamasında müşterilerin istekleri doğrultusunda belirlenmektedir. Mobilya 
sektöründe de müşteri istek ve beklentilerinin önemli olduğu bilinmektedir. Bu 
nedenle çalışma, mobilya sektöründe faaliyette bulunan işletmeler üzerinde 
yapılacaktır.  Çalışmanın amacı mobilya sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin 
hedef maliyetleme yöntemini uygulama düzeylerini tespit etmektir. Bu amaç 
doğrultusunda Çorum ilinde bulunan işletmeler üzerinde anket çalışması yapılarak 
işletmelerin hedef maliyetleme yöntemini uygulama düzeylerinin tespit edilmesi 
amaçlanmaktadır. 
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1. GİRİŞ 

Küreselleşme, geliştirilen yeni teknolojiler, gittikçe kısalan mamul ömürleri, pazara giren 
yeni rakipler ve artan müşteri ihtiyaçları gibi faktörler işletmelerin yeni arayışlar içine 
girmelerine neden olmuştur(Altınbay, 2006). Üretim işletmeleri daima maliyetlerini 
azaltmanın yollarını aramışlardır. Ancak maliyetleri azaltacak değişiklikleri gerçekleştirmek 
oldukça zordur(Jiambalvo, 2004). Ancak küresel rekabetin baskısı altında kalan işletmeler, 
üretim sistemlerini değiştirmişlerdir. Değişen üretim sistemlerine paralel olarak mevcut 
maliyet sistemlerinin de değiştirilme ihtiyacı doğmuştur. Artık geleneksel maliyet 
muhasebesi günümüz rekabet ortamında yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle geleneksel 
maliyet muhasebesi bir dönüşüm süreci geçirmiş ve günümüzde artık maliyet yönetimi 
olarak ifade edilmektedir. Maliyet yönetimi kavramı, maliyet muhasebesine göre daha 
geniş kapsamlı bir kavramdır. Maliyet muhasebesi sadece maliyetlerin raporlanmasına 
odaklanırken maliyet yönetimi, maliyetlerin planlanmasına, etkin yönetimine ve 
düşürülmesine odaklanmaktadır(Altınbay, 2006). Maliyet yönetimi, küresel piyasalarda 
zamanlama, maliyet, kalite ve fonksiyonellik açısından rekabet edilebilir, mamul ya da 
hizmet üretiminde kaynakların verimli kullanımı içinyöneticilere yardımcı olacak bilginin 
sağlanmasına yardımcı olmaktadır(Bekçi ve Özal, 2010). 

2. HEDEF MALİYETLEME 
Maliyet yönetimi araçlarından birisi de 1970’li yıllarda Japonya’da ortaya çıktığı ileri 
sürülen hedef maliyetleme(Doğan, 1998), belirlenmiş işlevleriyle piyasaya sürülen kalite ve 
satış fiyatının tatmin edici bir karlılık düzeyinde ortaya çıkaran yaşam dönemi maliyetleme 
ile belirlenebilmesini sağlamaya yönelik bir süreçtir(Lockamyand Smith, 2000). Hedef 
maliyetleme, müşteri beklentileri ve pazarda oluşan fırsatlar üzerinde yoğunlaşan bir ürün 
geliştirme stratejisidir(Kutay ve Akkaya, 2000). Hedef maliyet kavramı pazara, 
mühendisliğe ve ürün fonksiyonlarına dayalı olarak ortaya çıkmış ve ürünlerin tasarım 
aşamasında maliyet planlamasını savunan stratejik bir kar ve maliyet yönetim 
sürecidir(Koşan ve Geçgin, 2011).  Ürünlerin henüz tasarım aşamasındayken, mamulün 
üretimi ve satış sonrası katlanılacak maliyetlerin taahhüdünün konduğu fikrini kabul eden 
hedef maliyetleme yöntemi(Basık ve Türker, 2005), stratejik bir kar ve maliyet yönetim 
süreci olarak ortaya konmuştur. Bu yöntem, yeni bir ürünün planlama, araştırma ve 
geliştirme sürecinde maliyetlerin azaltılması için ortaya atılan tüm fikirlerin gözden 
geçirilmesi yoluyla hız, kalite ve güvenilirlik gibi tüketici ihtiyaçlarını karşılamayı sağlarken, 
söz konusu ürünün tüm yaşam dönemi maliyetlerini de azaltmayı amaçlayan bir faaliyet 
olarak karşımıza çıkmaktadır(Aksoylu ve Dursun, 2001). 
 
Hedef maliyetleme yaklaşımının gelişmesinde iki önemli özellik rol oynamıştır. Bu 
özelliklerden ilki, fiyatı pazarın belirlediği gerçeğidir. İşletmeler hep fiyatı kontrol ettiklerini 
düşünmüşlerdir, oysa ki günümüzde fiyatlar üzerinde daha az kontrole sahip olduklarını 
fark etmişlerdir(Özdemir ve Orhan, 2011). Bu nedenle hedef maliyetlemede pazar fiyatı bir 
veri olarak kabul edilmektedir. İkincisi ise, bir mamulün maliyetinin büyük bir kısmının 
dizayn aşamasında belirlenmekte olduğu gerçeğidir. Dolayısıyla mamulü dizayn edip, kaça 
mal olduğunu anlamaya çalışmak yerine, ilk önce hedef maliyet belirlenmeli ve o hedef 
doğrultusunda mamul dizayn edilmelidir(Öndeş, Ardıç, Öztürk ve Kayacan, 2010).  
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Mamulün dizayn aşamasında ürün maliyetlerini dikkate almamak karlılık oranının 
düşmesine neden olmaktadır(Coşkun, 2003). 
 
Geleneksel maliyetlemede, üretim öncesi ve sonrası maliyetlerin ürünlere dağıtılmasında 
birtakım sorunlar yaşanmaktadır. İşletmelerin fonksiyonlara ayrılması, her departman 
yöneticisinin sadece kendi sorumluluğu altında oluşan maliyetlere yoğunlaşmasına neden 
olmaktadır. Dolayısıyla üretimden sorumlu yönetici ürün maliyetlerini üretim bölümü ile 
ilgili olanlarla sınırlandırmakta ve bunun sonucunda ürün yaşam maliyetlerini göz ardı 
etmektedir. Geleneksel maliyetleme yönteminde fiyat ve maliyet belirleme süreci pazar 
araştırması ile başlamaktadır. Pazar araştırması ile müşteri ihtiyaçları belirlendikten sonra 
ürünün özellikleri üzerinde yoğunlaşılmakta, ürünün tasarımı ve mühendislik faaliyetleriyle 
devamlı olarak ilgilenilmektedir. Ürün tasarımı ortaya çıkarıldıktan sonra ürünün 
maliyetinin tahmin edilmesi gerekmektedir. Tahmin edilen maliyetin yüksek olması 
durumunda birtakım düzeltmeler yapılmaktadır. Kar marjı ise, beklenen satış fiyatından 
tahmin edilen maliyetin çıkarılması ile bulunmaktadır(Çetin ve Atmaca, 2009). 
 
Hedef maliyetleme de ise, bir ürünün hedef maliyeti, hedef satış fiyatından hedef kar 
marjının çıkarılması ile bulunmaktadır. 
 
 Hedef Maliyet= Hedef Fiyat- Hedef Marjin’dir.   
 
Hedef fiyat, ürün planlaması için yapılan pazar analizleri yardımıyla belirlenirken, hedef 
marjin de şirket kar beklentileri, tarihi sonuçlar, rekabet analizleri ve bazen de bilgisayar 
simülasyonları ile belirlenmektedir(Acar, 1998). 
 

2. HEDEF MALİYETLEMENİN ÖZELLİKLERİ  
Hedef maliyetleme yönteminin özellikleri şu şekilde sıralanabilmektedir. 
 Hedef maliyetleme ürünün geliştirme ve tasarım aşamasında uygulanır. 
 Hedef maliyetleme maliyetleri düşürmeyi amaçlayan bir yöntemdir(Saban, 2000). 
 Hedef maliyetleme , stratejik kar planlamasının bir parçasıdır. 
 Hedef maliyetleme , bölümler üstü bir işbirliğini gerektirmekte ve 

kolaylaştırmaktadır(Alagöz ve Ceran, 2006). 
 Hedef maliyetleme, ürünün yaşam seyri üzerinde, ilk safhalarda uygulanan bir maliyet 

yöntemidir. 
 Hedef maliyetleme, maliyetlerin ortaya çıkmadan önce yönetimi ilkesine dayanır. 
 Hedef maliyetleme, mühendisleri, ilgilileri ve çalışanları ürün, teknoloji ve tasarımın 

maliyet etkilerini araştırmaya yönelik olarak etkileyen bir yöntemdir(Alagöz, Yılmaz ve 
Ay, 2005). 

 Yeni mamul ve modeller için elverişli olmakla beraber, mevcut mamullerin yeniden 
tasarlanıp iyileştirilmesi için de kullanılabilmektedir(Civelek, 2002). 
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3. HEDEF MALİYETLEMENİN TEMEL İLKELERİ ve AŞAMALARI 
Hedef maliyetleme, stratejik bir maliyet ve kar yönetim sürecidir. Bu sürecin başarılı bir 
şekilde gerçekleşmesinde altı temel ilke önemlidir. Bu temel ilkeler şöyle 
sıralanabilmektedir: 

Fiyata Dayalı Maliyetleme: Hedef maliyetleme yönteminin uygulanmasında ilk 
aşama satış fiyatının belirlenmesidir. Hedef satış fiyatı, tüketicilerin işletmenin ürettiği 
ürünlere ödemeyi düşündükleri bedeldir. Bu fiyattan hedef kar marjı düşülerek hedef 
maliyet belirlenmektedir. Fiyat pazarın kontrolü altında belirlenmektedir. Hedef kar ise, 
işletmenin finansal gereksinimlerine ve içinde bulunduğu sektörün finansal koşullarına 
göre belirlenmektedir(Aksoylu ve Dursun, 2001). 

Müşteriler Üzerinde Odaklanma: Müşteri faktörü de hedef maliyetleme 
yönteminin başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli faktörlerden birisidir. Hedef 
maliyetleme yöntemi müşterilere ve onların ihtiyaçlarına ne kadar önem verir ve 
odaklanırsa o derecede başarılı olur(Altınbay, 2006). 

Ürün Tasarımına Odaklanma: Hedef maliyetleme yöntemi maliyetlerin ortaya 
çıkmadan ürünün tasarım aşamasında belirlenmesi ilkesine dayanmaktadır. Bu nedenle 
tasarım aşaması hedef maliyetleme yönteminde çok önemli bir yere sahiptir(Bozdemir ve 
Orhan, 2011). 

Geniş Çaplı Katılım: Hedef maliyetleme, tasarım ve üretim mühendisliği, pazarlama, 
maliyet muhasebesi ve satış sonrası hizmetlerin sunulmasında görevli çalışanların katılımı 
ile gerçekleştirilen bir ekip çalışması ile uygulanmaktadır. Bu ekibin içinde, işletme dışında 
yer alan tedarikçiler, müşteriler ve dağıtıcılar gibi taraflar da yer almaktadır. Bu ekip içinde 
yer alan her birim hedef maliyete ulaşmak için üzerine düşen görevi yapmak 
durumundadır(Yazıcı, 2008). 

Değer Zincirine Katılım: Değer zinciri, işletmenin hammadde kaynakları ile başlayıp 
ürün ve hizmet temin edilen nihai tüketicilere kadar uzanan tüm aşamalardaki birbirine 
bağlı ve değer yaratan faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilmektedir. Hedef maliyetleme 
uygulaması değer zincirinde yer alan tedarikçilerden başlayıp dağıtıcılara ve müşterilere 
hizmet sunan taraflara kadar tüm üyeleri kapsayan bir süreçtir(Yükçü, 2007). 

Ürün Yaşam Döneminde Maliyet Azaltımı: Hedef maliyetlemenin birinci amacı 
olarak hem üreticiler hem de tüketiciler açısından ürün yaşam dönemi maliyetlerini en aza 
indirmek olarak gösterilebilir. Maliyetler tüketici ve üretici açısından farklı anlamlar arz 
etmektedir. Tüketici açısından maliyet, satın alma fiyatı, satın alma sonrası kullanma, 
bakım ve elden çıkarma gibi maliyetlerden oluşurken, üretici açısından maliyet, ürünün 
doğumundan ölümüne kadar olan bütün maliyetlerden oluşmaktadır(Yükçü, 2007). 

Hedef maliyetleme yönteminin uygulanmasında beş aşama bulunmaktadır. Piyasa fiyatının 
belirlenmesi, istenilen karın belirlenmesi, istenilen kar seviyesinden daha az seviyede 
piyasa fiyatında hedef maliyeti hesaplamak, ürün maliyetlerini azaltmanın bir yolu olarak 
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değer mühendisliğini kullanmak, yüksek olan maliyetleri azaltmak için kaizen maliyetleme 
yöntemini kullanmaktır(Blocher at all, 1999). 

4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 
Araştırmanın konusu, Çorum ilinde mobilya üreten işletmelerin Hedef Maliyetleme 
yöntemini uygulama düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmanın amacı, Çorum ilinde 
mobilya üreten işletmelerin Hedef Maliyetleme yöntemi hakkında bilgi sahibi olma 
durumlarının, yöntemi uygulama durumlarının, kullanmayanların neden kullanmadıklarının 
tespit edilmesidir. 
 
Çalışmada alan araştırmasından yararlanılmış ve anket tekniği uygulanmıştır. Çorum ilinde 
mobilya üreten işletmelere anket uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan anket formu, 
Alagöz, Yılmaz ve Ay (2005) ve Koçsoy (2008)’ in konuyla ilgili daha önce yapılmış 
çalışmalarından yararlanılarak oluşturulmuştur. Anket sonucunda elde edilen verilerin 
değerlendirilmesinde SPSS20 (Statistical Package for the Social Sciences) paket 
programından faydalanılmıştır. 
 
Araştırmanın evrenini Çorum ilinde mobilya üreten işletmeler oluşturmaktadır. Araştırma 
tam sayım yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çorum ilinde, Çorum KOSGEB şubesinden alınan 
listeye göre toplam 47 işletmenin faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Araştırmanın veri 
toplama aşamasında 47 işletmeden 29’una(yaklaşık %61’ine) ulaşılmıştır. Araştırmanın 
verilerinin elde edilmesi için söz konusu örneklem grubu üzerinde anket çalışması 
yapılmıştır. Anketler yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak yapılmıştır. Araştırma sonuçları 
örneklem grubuyla sınırlıdır.    
 

5. ARAŞTIRMA BULGULARI VE ANALİZİ 
Araştırmaya konu olan işletmelerin benzer özellikte olmalarından dolayı verdikleri cevaplar 
arasında farklılık tespit edilememiştir. Bu nedenle elde edilen veriler Frekans Analizi 
Tekniği’nden yararlanılarak değerlendirilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. 
 

Tablo 1: İşletmelerin Faaliyet Süresi 

 Sayı Yüzde 

 

1-5 2 6,9 
6-10 9 31,0 

11-15 3 10,3 
16-20 3 10,3 

21 ve üzeri 12 41,4 
Total 29 100,0 

 
Yapılan anket çalışmasından elde edilen verilere göre işletmelerin % 41’i 21 yıl ve üzeri, % 
31’i 6- 10 yıl arası, %10’u 16- 20 yıl arası, %10’u 11-15 yıl arası, yaklaşık % 7’si de 1- 5 yıl 
arasında faaliyet gösterdikleri tespit edilmiştir. 
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Tablo 2: İşletmelerin Hukuki Yapısı 

 Sayı Yüzde 
 Şahıs İşletmesi 29 100,0 

 
Ankete katılan işletmelerin hukuki yapıları incelendiğinde tamamının şahıs işletmesi 
olduğu tespit edilmiştir. 
 

Tablo 3: İşletmelerin Personel Sayısı 

 Sayı Yüzde 
 0-49 kişi 29 100,0 

 
Ankete katılan işletmelerin personel sayıları incelendiğinde tamamının 50’den az olduğu 
tespit edilmiştir. 

 
Tablo 4: İşletmelerin Sermaye Tutarı 

 Sayı Yüzde 

 

100.000TL ve altı 16 55,2 
101.000-200.000 TL 8 27,6 
201.000-300.000 TL 4 13,8 
401.000 TL ve üzeri 1 3,4 

Toplam 29 100,0 
 
Yapılan anket çalışmasından elde edilen sonuçlara göre işletmelerin % 55’inin 100.000 TL 
ve altı, %27,6’sının 101.000 ve 200.000 TL arası, yaklaşık %14’ünün 201.000 ve 300.000 TL 
arası ve %3’ünün 401.000 TL ve üzeri sermayeye sahip oldukları görülmektedir. 
 

Tablo 5: Ankete Katılanların İşletmedeki Pozisyonu 

 Sayı Yüzde 

 

Muhasebe müdürü 2 6,9 
Üst yönetici 1 3,4 

İşletme sahibi 26 89,7 
Toplam 29 100,0 

 
Yapılan anket çalışmasından elde edilen sonuçlara göre ankete katılanların yaklaşık 
%90’ının işletme sahibi, %7’sinin muhasebe müdürü ve % 3’ünün üst yönetici oldukları 
tespit edilmiştir. 
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Tablo 6: Ankete Katılanların Eğitim Düzeyi 

 Sayı Yüzde 

 
Ortaöğretim 28 96,6 
Lisansüstü 1 3,4 

Toplam 29 100,0 
 
Anket sonuçları incelendiğinde ankete katılanların yaklaşık %97’sinin ortaöğretim mezunu, 
% 3’ünün de lisansüstü eğitime sahip oldukları görülmektedir. 
 

Tablo 7: İşletmelerin Pazar Analizi Yapma Durumu 

 Sayı Yüzde 
 Hayır 29 100,0 

 
Anket sonuçları incelendiğinde ankete katılan işletmelerin hiçbirinin pazar ve müşteri 
analizi yapmadıkları sipariş usulü çalıştıkları tespit edilmiştir. 
 

Tablo 8: İşletmelerin Maliyetlerini Belirleme Zamanı 

 Tasarım Aşamasında 
Sayı Yüzde 

 
Genellikle 2 6,9 
Her zaman 27 93,1 

Toplam 29 100,0 
 
Yapılan anket çalışmasından ankete katılan işletmelerin tamamının maliyetlerini ürünün 
tasarım aşamasında belirledikleri, ürünün üretimi aşamasından sonra belirlemedikleri 
tespit edilmiştir. 
 

Tablo 9: İşletmelerin Maliyetleri Belirlerken Faydalandıkları Faktörler 

 Geçmiş 
Deneyimler 

Rakip İşletme 
Maliyetleri 

Müşteri  
Talepleri 

Üretim Teknolojisi 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

 

Hiçbir 
zaman 
Nadiren 
Bazen 

12 41,4 

15 
2 
2 

51,7 
6,9 
6,9 

  6 
1 

 

20,7 
3,4 

Genellikle 2 6,9 5 17,2 1 3,4 2 6,9 

Her zaman 15 51,7 5 17,2 28 96,6 20 69,0 

Toplam 29 100,0 29 100,0 29 100,0 29 100,0 
 
Ankete katılan işletmelerin tamamının maliyetleri belirlerken müşteri taleplerinden 
faydalandığı,  yaklaşık % 58’inin geçmiş deneyimlerden yararlandığı %42’inin 
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yararlanmadığı, yaklaşık %76’sının üretim teknolojisinden yararlandığı, %24’ünün 
yararlanmadığı tespit edilmiştir. İşletmelerin yaklaşık %34’ü rakip işletme maliyetlerinden 
yararlandıklarını, %57’siise yararlanmadıklarını ifade etmişlerdir.  

 
Tablo 10: İşletmelerin Ürün Maliyetlerine Dahil Ettikleri Faktörler 

 Üretim 
Öncesi 

Maliyetler 

Üretim 
Maliyetleri 

Pazarlama 
Maliyetleri 

Dağıtım 
Maliyetleri 

Servis 
Maliyetleri 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

 
Katılmıyor 
Katılıyor 
Toplam 

29 
 

29 

100,0 
 

100,0 

 
29 
29 

 
100,0 
100,0 

26 
3 

29 

89,7 
10,3 

100,0 

29 
 

29 

100,0 
 

100,0 

29 
 

29 

100,0 
 

100,0 
 
Ankete katılan işletmelerin tamamı, ürün maliyetlerine üretim öncesi maliyetleri, dağıtım 
maliyetlerini ve servis maliyetlerini dahil etmediklerini ancak üretim maliyetlerini dahil 
ettiklerini ifade etmişlerdir. İşletmelerin % 89, 7’si pazarlama maliyetlerini ürün 
maliyetlerine dahil etmediklerini ifade ederken, % 10’u kattıklarını ifade etmişlerdir. 
  

Tablo 11: İşletmelerin Ürünleri Fiyatlandırırken Kullandıkları Yöntem 

 Maliyet+Kar 
Sayı Yüzde 

 Her zaman 29 100,0 
 
Yapılan anket çalışmasından ankete katılan işletmelerin tamamının ürünü fiyatlandırırken 
maliyet+ kar yöntemini kullandıkları tespit edilmiştir. 
 

Tablo 12: İşletmelerin Hedef Maliyetleme Yöntemi Uygulama Durumları 

 Sayı Yüzde 
 Hayır 29 100,0 

 
Yapılan anket çalışmasından ankete katılan işletmelerin hiçbirinin hedef maliyetleme 
yöntemini kullanmadıkları tespit edilmiştir. 
 

Tablo 13: İşletmelerin Hedef Maliyetleme Hakkında Bilgi Sahibi Olma Durumları 

 Sayı Yüzde 
 Hayır 29 100,0 

 
Yapılan anket çalışmasından ankete katılan işletmelerin hiçbirinin hedef maliyetleme 
yöntemi hakkında bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. 
 
Anket sonuçları incelenmiş ve ankete katılan işletmeler Hedef Maliyetleme’yi uygulamama 
nedenleri olarak yaklaşık % 79 oranında yöntemin yeterince iyi bilinmemesini 
göstermişlerdir. Hedef maliyetlemenin geçici bir heves olduğunu düşünenlerin oranı 
yaklaşık %52, aksi yönde düşünenlerin oranı ise yaklaşık % 48 şeklinde gerçekleşmiştir. Üst 
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yönetimin desteğini alamamak faktörüne katılanların oranı % 10 iken katılmayanların oranı 
% 62’dir. Ankete katılan işletmelerin yaklaşık % 62’si yöntemin işletme yapılarına uygun 
olmadığını düşünürken % 27’si uygun olduğunu düşünmekte, % 6,9 ‘u kararsız olduklarını 
ifade etmişlerdir. İşletmemizde bölümler arası işbirliğinin zor olması sorusuna işletmelerin 
neredeyse tamamının tek bir üretim bölümü olmasından dolayı %72,4’ü cevap vermemiş, 
%24,1’i bu ifadeye katılmadıklarını ifade etmişlerdir. İşletmede çalışanların değişime karşı 
dirençli olmaları faktörüne katılmayanların oranı yaklaşık %83 iken, katılanların oranı %17 
olarak gerçekleşmiştir. Hedef maliyetlemenin işletmeye fayda sağlamayacağı düşüncesine 
katılmayanların oranı yaklaşık % 62 iken, katılanların oranı yaklaşık %27, 5 olarak 
gerçekleşmiş, % 3,4’ü kararsız kalmışlardır. İşletmelerin tamamı hedef maliyetleme 
hakkkında yeterli eğitime sahip olunmamasını yöntemin uygulanmamasında önemli bir 
faktör olarak belirtmişlerdir. Hedef maliyetleme yöntemini uygulamak için yeterli kaynağa 
sahip olunmaması faktörüne katılanların oranı yaklaşık % 93 iken, katılmayanların oranı 
yaklaşık % 3,4 olarak gerçekleşmiş, % 3,4’ü kararsız olduklarını belirtmişlerdir.  
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Tablo 14: İşletmelerin Hedef Maliyetlemeyi Uygulamama Kararını Etkileyen Faktörler 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Çalışma, Çorum İli’nde mobilya üretiminde faaliyet gösteren işletmeler üzerinde 
yapılmıştır. Analiz sonuçlarına bakıldığında ankete katılan işletmelerin tamamının şahıs 
işletmesi olduğu ve personel sayısının 50’nin altında olduğu görülmektedir. İşletmelerin 
sermaye yapıları incelendiğinde sermayesi 200.000 TL’nin altında olan işletmelerin 
çoğunlukta olduğu görülmektedir. Analiz sonuçları incelendiğinde işletmelerin faaliyet 
sürelerinin birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Ankete katılan işletmelerin büyük 
çoğunluğunun 21 yıldan daha uzun süredir faaliyette bulundukları, bunu 6 ile 10 yıl 
arasında faaliyette bulunan işletmelerin izlediği görülmektedir.  
 
Ankete katılanların işletmedeki pozisyonlarının dağılımı incelenmiş ve büyük çoğunluğunun 
işletme sahibi olduğu görülmektedir. Yine ankete katılanların eğitim düzeyleri incelenmiş 
ve bir kişinin lisansüstü eğitim düzeyine sahip olduğu, diğerlerinin ise tamamının 
ilköğretim düzeyinde eğitim düzeyine sahip olduğu tespit edilmiştir. İşletmeler 
bünyelerinde pazar analizi yapma durumlarına göre incelenmiş ve ankete katılan 
işletmelerin hiçbirinin pazar analizi yapmadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca işletmelere 
maliyetlerini belirleme zamanları sorulmuş ve işletmelerin tamamının tasarım aşamasında 
maliyetlerini belirledikleri tespit edilmiştir.  
 
İşletmeler maliyetlerini belirlerken faydalandıkları faktörler açısından analiz edilmiş ve 
işletmelerin tamamına yakınının müşteri taleplerinden ve geçmiş deneyimlerden 
faydalandıkları tespit edilmiştir. Rakip işletmelerin maliyetlerinden faydalandıklarını 
belirten işletmelerin sayısı birbirine çok yakın gerçekleşmiştir. Üretim teknolojisinden 
faydalandıklarını ifade eden işletmeler büyük çoğunluğu oluştururken, bir kısmı ise 
faydalanmadıklarını belirtmişlerdir. İşletmelerin ürün maliyetlerine dahil ettikleri 
maliyetler açısından dağılımı incelendiğinde işletmelerin tamamının sadece üretim 
maliyetlerini dahil ettikleri, dağıtım, servis ve üretim öncesi maliyetlerini dahil etmedikleri 
tespit edilmiştir. Pazarlama maliyetlerini ise işletmelerin tamamına yakınının maliyetlerine 
dahil etmedikleri tespit edilmiştir. Ankete katılan işletmelerin tamamının ürün fiyatını 
belirlerken geleneksel yöntem olan maliyet+ kar yöntemini benimsediği görülmektedir.  
 
Ankete katılan işletmelere hedef maliyetleme hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları ve 
yöntemi uygulayıp uygulamadıkları sorulmuş ve işletmelerin tamamı herhangi bir bilgi 
sahibi olmadıklarını ve yöntemi uygulamadıklarını ifade etmişlerdir. 
 
Hedef maliyetleme yönteminin uygulanmamasının altında yatan nedenler incelenmiş ve 
ankete katılan işletmeler uygulanmama nedenleri olarak, yöntemin yeterince iyi 
bilinmemesini, işletme yapılarına uygun olmamasını, yöntem hakkında yeterli eğitime 
sahip olunmamasını ve yöntemin uygulanması için yeterli kaynağa sahip olunmamasını 
göstermişlerdir. Hedef maliyetleme yönteminin geçici bir heves olduğu yönündeki 
düşüncelere katılan işletmelerin oranı birbirine çok yakın olarak gerçekleşmiştir. İşletmeler 
üst yönetim olarak hedef maliyetleme yönteminin uygulanmasına destek verebileceklerini 
ifade etmişlerdir. Ankete katılan işletmelerin çoğunluğu küçük atölye yapısında üretim 
yaptığı için tek bir bölümden oluşmaktadır. Bu nedenle bölümler arası işbirliğinin zor 
olması sorusuna cevap vermemişlerdir. İşletmelerin büyük çoğunluğu yöntemin 
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uygulanmama nedeni olarak, çalışanların değişime karşı dirençli olmaları faktörüne 
katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Hedef maliyetleme yönteminin işletmeye herhangi bir 
fayda sağlamayacağı düşüncesinden dolayı uygulamadıkları düşüncesine işletmelerin 
büyük çoğunluğu katılmadıklarını ifade etmişlerdir.  
 
Analiz sonuçlarından da görüldüğü üzere hedef maliyetleme yönteminin uygulanmama 
nedenleri arasında yöntemin yeterince iyi bilinmemesi ve yöntem hakkında yeterli eğitime 
sahip olunmaması gösterilmiştir. Bu nedenle zaman zaman işletmelere verilecek eğitimler 
sayesinde işletmeler, yeni yöntemler, yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme 
imkanına sahip olabileceklerdir.  
 
Yapılan çalışma sonucunda işletmelerin yeterli sermayeye sahip olmadıkları için küçük bir 
atölye şeklinde üretim yapmak zorunda kaldıkları tespit edilmiştir. İşletmelerin 
sermayelerini ve üretim kapasitelerini artırmaları için maddi destek sağlanması 
gerekmektedir. 
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ABSTRACT 

It has been seen that growth performance of Turkish economy has decreased in the 
last twenty-five years. Especially in the 1990s instability in macroeconomy increased 
with the impact of the developments in the financial market, crisis that began in 
financial market in 1994 and 2001 has led to the contraction of the real economy 
severely. However, 2001 financial crisis, resulting in unexpected economic 
contraction, is a milestone. Considering the indicators of 2001, the size of the 
contraction can be well understood, it is observed that concrete steps are taken 
towards the prevention and overcoming of the crisis deepening. The continuity 
ensured in the fiscal discipline, implementation of structural reforms and the tight 
monetary policy focused on price stability have had a positive impact on inflationary 
expectations of economic agents. Economy grew by an average 3.1% during the 1990-
2001 period before the 2001 financial crisis; after then during the 2002-2006 period, 
economy has entered a rapid growth process and has grown average annual rate of 
7.2%, and 3.3 % in the 2007-2012 period. In the 2002-2012 period private sector 
consumption and investment spending constituted the most important source of 
demand-side growth, in this period the rise of current account deficit due to 
increasing economic growth, failure to carry out a growth based on employment and 
increased productivity of the industrial sector which is provided with cheap labor  are 
the drawback of this period. After 2007, the major cause of the decline in growth is 
global crisis. In this study, developments in growth as a result of the economic 
program implemented after the financial crisis of 2001 will be discussed. In this 
respect, in order to analyze the relationship between economic growth, 
unemployment rate, interest rate and investment by using variables of the 1990-2012 
period, Chow test will be applied. In the analysis, the reason for using Chow test is 
whether there is any difference in economic terms between the policies implemented 
for economic growth in the 1990-2001 period and policies implemented in the 2002-
2012 period after the financial crisis of 2001 as a result of the structural 
transformation. 

 

 

 

 

 

Year: 2014    Volume: 1     Issue: 1 

Journal of Economics, Finance and Accounting – (JEFA), ISSN: 2148-6697 

mailto:perihaner@selcuk.edu.tr
mailto:zkaracor@selcuk.edu.tr
mailto:hulyaozturk@selcuk.edu.tr


Journal of Economics, Finance & Accounting-JEFA(2014), Vol.1(1)          Er, Karacor&Ozturk, 2014 

27 

1. INTRODUCTION 
In Turkey, in the period of post-1990, as a result  of crises experienced in the financial 
area, the  decisions of April 5, 1990 were made: But without obtaining the targeted 
results, following the Asian and Russian crises,  1999  Marmara Earthquake negatively  
affected  the  economy  and,  in  December 1999, a technical and  financial  standby  
agreement was  signed   with IMF.  In the direction of this  agreement, with  the “Inflation  
Reducing  Program” that  was  in  active  at   the  beginning   of2000, at the  end  of  2002, 
it  was  aimed  to  reduce inflation  to  the one-digit  values;  however,  together  with  the 
crises  of November 2000  and February 2001, it  was concluded with unsuccessfulness. 
The  financial  crisis  of February 2001   was  not  only  concluded  with   a constriction, but  
also brought together the multidimensional new conditions changing the middle  termed  
perspective of  the country.  

In 2001, in order  to  take under  control  the negative   effects of large  scaled   capital  
outflow and decrease   the  fiscal  cost  of  the  crisis,  providing the large scoped 
international  financial  support, “Program  to  Pass to  the Powerful  Economy” was   
applied.  Before  2001  financial  crisis,  while  economy  was  growing  in  the  rare  of 
average 3.1% in the period  of 1990-2001,  in  the period of  2002-2006  entering  a rapid 
growing process,  it  showed  an  average annual growth performance in the rate of 7.2%. 
Global Crisis that began in US before 2008 and then,  that  spread all  over the world 
negatively  affected  Turkish economy  as well  and economy grew  only  in the rate of 3.3 
% in the period  of 2007-2002. In the  period of 2002 -2012,  while the most important 
resources of  the demand sided  growth  consisted  of the production  and  investment 
expenditures  of  private  sector,  in this period,  the  rise  of current  deficit,  depending on  
the increase of economic growth;  not   being  able to  realize an employment based  
policy;  and the  fact  that  the productivity increase  in the industrial sectors was provided  
with  the cheap workforce are the negativities   of this  period.  After 2007, the most 
important reason of  the fall in  the  growth  is the  crisis experienced   in the global life.  

In this study, as  a  result   of   the  economic  program  applied after  2001  financial  crisis,   
some developments experienced  during growth  will be considered.  In this direction, the  
relationship  between   the  economic growth  and the unemployment rate, investment,  
and interest  rate,  using  the data  of 1990 -2012, Chow  test  will  be applied  to  the  
variables. In the analysis,  the reason for using Chow test,  in the  period of  1990 -2001,   
between  the  policies  applied  toward  the  economic growth in the period  of 1990- 2001  
and  the polices implemented  in  the period of 2002- 2012,  as a result  of a structural 
transformation after 2001  financial crisis,  is to provide  whether  or not there is a 
difference from  economic  point  of  view.  

2. THE GROWTH PERFORMANCE OF TURKEY IN THE PERIOD OF PRE-2001  
Together  with  the  foundation  of Republic,   the time lasting to  1960s are  the  years 
when  Turkey attempted  to   form its industrialization  strategy  In this  process,  the result 
of   that private sector  cannot  reach  the sufficient  capital  accumulation, the 
government, directly entering  the market  as  a producer,  took  place  in both  the  
production  of  the  basic consumer  goods  and in the areas,  where  the private  sector 
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cannot   enter,  and  that   require large  scaled intensive capital (Doğruel and Doğruel, 
1996: 4).  

In this period,  Turkish economy,  despite 1929  Depression and   the negative   conditions   
the Second  World  War,  caught  a growth  rate  between  5.1%  and 3.2%  (Ay and 
Karaçor, 2006:69).  

Together with 1990s, it  was  passed  to the period of planned  development, whose main 
purpose is  to  increase  the national  income, via industrialization.  The  most important 
feature  of  this  period, in  the environment, where   the country  is closed  to  the  
external competition, with the active public interventions, is to adopt the import 
substitution  industrialization policy.  In this period,  while  the resources  of   economic  
growth  are the capital  accumulation, technological  development,  and  increase  in  the  
labor force in terms  of supply,  they  are expansion of  the internal  market in  terms  of  
demand.  In 1960s, while per capita GDP was  increasing by 5.4%,  it  increased in  the rate 
of 4.1% in 1970s  (Çeçen, Doğruel and Doğruel, 1996: 4).  However,  the  oil  crises   
experienced  after  1970s, the  lowness  of interest  rates,  high customs  tariffs,  quotas 
and  prohibition toward import, and  overvalued exchange  rates,  caused   the 
international terms  of trade  of  the country  to be disturbed. In this  period, it  was  seen 
that  the  import substitution based policies  could be economically  substituted  and  the  
decisions of  January 24, 1980  were  made  (Karaçor, Erdoğan and Er 2013:737).   

Along  with the  decisions of  January 24, 1980, leaving  the import  substitution 
industrialization policy, in which the  import applied was substituted  with  the  domestic 
production,  it was passed  to  export  based industrialization  strategy  and the 
foundations of free market  economy were laid  (Karaçor,2012:115).Opening  the 
economy to  the foreign  competition, going  toward  the infrastructural investments, and 
liberalization of financial  markets   are  the  major  steps  taken on  the name of market 
economy  In the period  of 1981- 1990,  the economy grew  in  the rate of  average  5%. In 
this growth,  the expand  trade, export  incentive  as well as the expansion of the internal 
and  external  demand, capital accumulation,  and productivity increase had  been  
effective  (Ay and Karaçor, 2006:70).   

However, Gulf  Crisis,  experienced in 1990,  and 1991 local elections  led to getting loose 
in  the monetary policy; at  the end  of  the year 1993, the policies  toward reducing the 
interests to  be disordered  the balance of  interest –exchange rate;   and thus,  economy 
to  get  into  crisis (Buluş,2009:103). In the period  of 1995 -1999,  following  the  crisis,  
even though  the devaluation of  TL in the rate of 60%, and  stability precautions of  April  
5, 1994  applied  revealed  short termed positive  results in  the  economy, going  away  
from  the fiscal discipline in this period, as  a consequence of  that  the growth  and  public  
financing  become vulnerable  to  the exogenous shocks, of  the crisis experienced  in Asia 
in 1997,  and then  in Russia,  and the  earthquake disaster experienced  in  our  country in 
August 1999,  laggings  were experienced  in the import, export, and  economic  growth.   
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Table 1: Main Economic Indicators (1990-2001) 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Growth rate (%) 9.4 0.3 6.4 8.1 -6.1 8.0 7.1 8.3 3.9 -6.1 6.3 -9.5 

Inflation rate (%) 60.30 65.90 70.10 66.10 106.26 89.11 80.35 85.73 84.64 64.87 54.92 54.40 

Unemployment rate 
(%) 8.0 8.2 8.5 9.0 8.6 7.6 6.6 6.8 6.9 7.7 6.5 8.4 

Current account deficit 
/ GDP (%) 1.3 0.1 0.5 2.7 3.6 1.0 1.0 1.4 0.7 0.4 3.7 4.9 

Public sector 
borrowing 
requirement /GDP (%) 7.8 10.1 10.2 12.0 8.0 4.1 8.2 7.9 9.7 15.8 12.0 16.0 

Foreign trade deficit  
(Million $) 9.34 7.45 8.15 14.0 5.164 14.0 20.4 22.2 18.9 14.0 26.72 10.06 

Source: Undersecretariat of Treasury, Ministry of Finance, Central Bank 

At the end  of  1990s, as a result  of the factors   mentioned  above, Turkish  economy  
faced  to  the  crises  of  November 2000 and February  2001.   

3. THE GROWTH PERFORMANCE OF TURKEY  IN  THE POST-2001 PERIOD 

The  crises  that  occurred  in November  2000 and February  2000,  caused, on the one 
hand,  TL to  devalue,  the internal  demand  to  decrease,  the high inflation,  the problem 
of public  internal  debt, and  the vulnerability  of  banking  sector,  on  the other hand,  
the collapse  of inflation reducing  program,  based  on  the exchange rate anchor applied 
in our   economy.  

The standby agreement,  signed in May 2001 with   IMF,  and “Program to Pass  to 
Powerful  Economy”, supported by the credits of  World  Bank, were implemented  
(Celasun,2002:17 )  The objective  of   this  program  is “to  rapidly  eliminate ….   the 
thrust  depression and  instability,  and  to  form the infrastructure  toward restructuring  
the  public  administration  and  economy in  irrevocable way”  (Undersecretariat of 
Treasury, 2001:5 ).      

Table 2: Main Economic Indicators (2002-2013) 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 
Growth rate (%) 6.2 5.3 9.4 8.4 6.9 4.7 0.7 -4.8 9.2 8.8 2.2 3.6 
Inflation rate (%) 29.7 18.4 9.3 7.7 9.7 8.4 10.1 6.5 6.4 6.47 8.9 7.4 
Unemployment 
rate (%) 10.3 10.5 10.8 10.6 10.2 10.3 11.0 14.0 11.9 9.8 9.2 9.9 

Current account 
deficit / GDP (%) 0.3 2.5 3.7 4.6 6.1 5.9 5.4 2.0 6.2 9.7 6.2 7.1 

Budget deficit / 
GDP 11.5 8.8 5.2 1.1 0.6 1.6 1.8 5.5 3.6 1.4 2.1 1.2 

Foreign trade 
deficit (Billion $) 15.5 22.1 34.4 43.3 54.0 62.8 69.9 38.8 71.7 105.9 84.1 98.0 

(*)Official realization prediction 
Source: Undersecretariat of Treasury, Economics Report, 2013 

As a  result of the program implemented after 2001, the macroeconomic developments  
experienced  until  the  end  of 2001  were in the positive  direction;   the global crisis  
rising  in  USA  before  2008  and spreading  all  over  the world also  negatively  affected  
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the  Turkish  economy. These  developments can  be briefly summarized as  follows  
(Taban, 2011:6-7 ):   

 When we regard to the price movements,  in  respect   with  the year 2002,  CPI  
(Consumer Price Index) inflation   regressed to 9.3% in 2004, and 7.7%  in 2005.  
The inflation rate that  actualized  in  the rate  of  9.7% in 2004  actualized as 8.4%  
in  2007, following  the 2008 global  crisis, became 10.1%,  6.5% in 2009,  8.9% in 
2012,  and 7.5% in 2013.  

 In the period  of 2002 -2007,  two  negative developments, experienced in  the 
Turkish  economy,  are  that  the unemployment cannot  be  reduced, despite the 
high  growth;  and deficit  in current  balance. The unemployment rate that was  
10,3% in 2002  actualized   in  the  rate of  10.2 in 2006,  11% in 2008, 11.9% in 
2011,  and 9.4% in 2002. From  the  aspect  of current deficit,  the rate of  current  
deficit  to the  GDP that was 0,3% in 2002  actualized   as 5.9% in 5.9 % in 2007,  
and  as 6.2% in  the  years  of 2010  and  2011.   

 The  efficiency and increase  of  savings  was  provided  in  the budget;   thanks  to 
the  higher performance  in the  tax  values,   the positive  developments were  
experienced  in  the budgetary  revenues.  The  share  of  budgetary  deficit  in 
GDP  that  was 11.5%  in 2002  regressed  to  1.6%;  rose  to  3.6% in 2010,   and in 
2012,  regressed  to 2.1%  in 202.  

Following the shrinkage of 5.7% that actualized in 2001, Turkish economy reach the high 
rates of growth until 2008.  In the period of 2002- 2007, the highest growth   rate 
actualized in 2004 with 9.4%.  The rate  of  economic growth  that actualized  in  the years 
of 2005, 2066,  and  2007  were 8.4%,  6.9%,  and 4.7%,  respectively.  Following 2008 
global  crisis,  Turkish  economy  constricted in  the  rate  of 4.8% in 2009,  and  then,  
recovering  itself, grew  in  the  rate  of 9.2% in 2010, 8.8% in  2011,  and 2.2% in 2012.  In 
short, in the period of 2002 -2012, the annual average rate of growth actualized5.2%.  

To regard to the demand directional resources of growth (Ministry of Finance, Annual 
Economic Reports);  

 Total consumption expenditures, especially personal consumption  expenditures,    
hold  the largest share in the spending  items  The  share of  personal 
consumption expenditures in GDP,  66.7%  in 2002,  was  around  70% in 2007.  
In 2008, from  the aspect  of  expenditures,  the  component of  GDP having   the 
largest  share  was  the  personal  consumption  expenditures  with  68.9%. This 
situation shows how large   the contribution   of private sector to the GDP 
growth is. After  2008, global  crisis, the  reduction  of  private  sector  its 
expenditures in 2009,  in response  to  this, the increase of public sector 
counterbalanced the economy. In 2010, while the consumption expenditures of 
private sector actualized in the rate of 69.2%,   increasing, the consumption 
expenditures of public sector was10.7%.  

 Following the consumption expenditures, fixed   capital investments hold the 
largest share in GDP. Fixed capital  investments, growing  in  the average rate of 
16.8 in the  period  of  2002 -2007,  made  an  important   contribution  to the 
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high  rate  growth.  However, fixed  capital investments, becoming   smaller by 
5% in 2008, actualized in the rate of 20%. In 2010, while investment 
expenditures   of private sector were 19.2%, investmentexpenditures  of public 
sector  were  4.1%.    

 The share of public expenditures in GDP changed   a little.  In the period  of  2002  
-2007,  it  was  about average 10% in 10%.   

 While the  shares  of  stock  variations   in GDP were 1.4% and 1%,  in  the   years  
of 2002  and 2003respectively,   in  the period  of 2004 -2007, it  actualized  
negatively. In 2008, the  decrease  in  export made  largely  effect on  the level of  
stocks  and the  share of  stock  variables actualized in the  rate   of  0.4%.  
Stocks,  in  2010,  leaving    their   roles  in  the  period  of crisis  and  post-crisis,  
returned   to   their   normal levels, made a  contribution to  the  growth 
throughout  the year in  the  rate of 2.4%.   

As will  be understood from the relationships  above,  in  Turkey, in  the  period  of 2002 -
2011,  the driving   force  of  growth are the consumption  and  investment expenditures 
of  private  sector.  However,  in  2012,  this  situation, changing  a  little,  net  export   
became  driving  force. 

The supply orientated resources of growth consist of the agriculture, industry, building,  
and  service  sectors.    

Table 3: Sector Shares in GDP and Annual Increase Rate of Growth (%) 

Year Agriculture Industry Services 
 Growth Share Growth Share Growth Share 

2002 8.8 12.2 2.7 13.9 4.8 54.7 
2003 -2.0 11.4 7.8 25.7 4.1 54.1 
2004 2.8 10.7 14.1 5.8 9.7 54.3 
2005 7.2 10.6 8.6 26.2 8.6 54.4 
2006 1.4 10.0 8.3 26.5 7.1 54.5 
2007 -6.7 8.9 5.8 26.8 6.4 55.4 
2008 3.5 9.2 1.1 26.8 0.4 64.0 
2009 3.5 10.1 -6.7 26.1 -3.1 58.1 
2010 2.4 9.5 12.6 27 8.5 63.1 
2011 2011 5.3 7.5 9.6 19.6 8.4 

 (Year 1998 with Fixed Rates) (2002-2012) Source: Ministry of Finance, Annual Economic Reports 

In Turkey, the period of  2002 -2012,  the supply directional resources  of   the country  are  
considered  in the  context  of   the agriculture, industry,  and  service sectors. When  we  
regard   to  the  sectorial  structure   of GDP   of the period of  2002 -2007,  service sector  
held  the largest  share with 55%. The global crisis experienced in 2008 negatively affected   
the industrial and   service sectors in terms of production. As  will  be seen from the table 
as well,  in 2008 and  2009,  the  serious  falls  were  experienced   in   the growth  rates   of   
sectors.  In spite  of this,  the agricultural sector  grew  by 3.5%  in  the same  year  
together  with  the improvement  in  the agricultural sector.  In 2010, the growth was  
experienced  in  all sectors.  The  sector,  in  which  the  growth  rate   is  the lowest,  due  
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to  the  fact that the  seasonal conditions  passed  severe,  is  the  agricultural  sector. As a  
conclusion of  the  transformation the  Turkish economy  experienced  in the  last ten 
years,  the share  of agriculture  in economy  increasingly  declines.  One of  the most 
important  items of   the  potent  economic   recovery  experienced  in   2010  was  the 
industrial sector with  the growth  rate of 12%. 

 In 2012,  due  to slowing  in the industrial and  service  sectors, the  contribution  of   
these   sectors   to  the  growth  are  observed   to   decrease.  In  the second  quarter  of  
2002,  the contribution  of  the service,  industrial,  and  agricultural sectors   to  the  
growth  was 1.6%,  1,0, and  0.3%.   

4. LITERATURE SURVEY 
In this study,  as  a result  of economic program,  applied  after  2001 financial crisis,   the 
developments  experienced in the  growth will  be considered.  In  the literature,  most  of 
studies carried  out  consider theoretically  how the post-crisis  policies applied affected  
the  growth  in  a  theoretical  framework. 

Celasun (2002)   conducted a macroeconomic evaluation of those experienced in the pre 
and  post – crisis. In this   process, the  similar  and  different   aspects   of especially 1991 
and  1994  crises were  attempted to be determined.  The  common feature  of  both crises  
is   that there  was  a large  amount  of  capital   input  in  the  pre-crisis  year,   and in the  
crisis   year,   that   a large  scaled  capital   outflow was  concluded with the shrinkage of 
economy. In  the  most  bottom  part  of  its different aspects,  2001 Crisis  arose  in   the   
process  of  implementing  IMF program.    

Turan (2005) considered the crises of   November 2000 and February 2001.  He  argued   
that the  crises   experienced in  the recent  years,  on the one  hand, led   to  the  price 
instability; on  the  other  hand,  caused   the trouble  of equity  capital  for  growth;  
increased   the deficits  of payments balance;  and  as  a consequence  of   this,   that  our  
need   for   resources  increased.  For  all  of  these   troubles  to  be  able   to  be  
eliminated,  those requiring  to  be done are  forming   the  new  and   contemporary 
entities,  materializing the structural reforms  to provide  the  economic  efficiency;  and  
providing  a sustainable growth  rate  etc.    

Ay and Karacor (2006), in the  post-2001  period, making  a discussion on the  transition   
from  the crisis  to  the growth in  the  Turkish  economy,  investigated   whether or not  
the growth  numerals in  the  recent  period   of  Turkey  are   virtually   hormonal.  The 
questions they search  for  their  answers in this  discussion  are  what  the  sources  of  the  
growth in  the high  rate are;  whether  or  not the  growth  is  sustainable;  and  how   a  
good growth should   be. The  answers  of   these  questions  are  toward  that  the  growth  
is   not  sustainable  and  that   there is   no  a  good   growth  For  overcoming   these   
questions,  it  is  necessary  to decisively continue   the structural reforms; provide  the  
political stability;  and not  go  toward  the  populist  applications   

BDDK (2010), in  the  study  titled “Turkish  Experience  from  Crisis  to Stability”,   
investigated   the effect  of   the  crises November 2000  and February 2001 on the  
banking sector.  As a  result of  crises experienced,  due to  the immediate changes  in  the 
expectations  and  decisiveness of all  investors, domestic  and  foreign, high  amount of  
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capital  outflow   occurred.  Crisis  2000 – 2001  revealed   that an  economy having  a 
structural problems   in  financial  sector   would  not   be  able to  sustain  the  regime   of   
fixed   exchange  rate.  The  important  lessons  were  learnt   from  these  crises   and 
reflection of  these  lessons is  seen  in  the banking  act,  numbered  of 5411,  and  its   
applications.   

Ozeren (2012)  considered  the development experienced  in  the economic  growth  and 
employment after  crisis.  According   to  the  findings   obtained  from  the  study,  in  the  
period   of  30 years,  the  main  determinative  of  the  growth   in  Turkish  economy is 
capital  accumulation.  From  the view   point  of   providing  a  sustainable   growth,  it  is  
necessary  to  reduce   the  dependency  of  economy  on   the foreign  resource.    

5. METHODOLOGY 
In this study, the effect of the economic program implemented after the financial crisis of 
2001 on economic growth, using the values of period 1990-2012, was analyzed via Chow 
test. 
 
In the analysis, two separate periods was considered; 1990-2001 and 2002-2012. 
Economic data on the variables of economic growth, unemployment rate, investment rate 
and interest rate were drawn from database of Central Bank of Republic of Turkey and 
Turkey Statistical Institute. As dependent variable,  Gross domestic product (gdp) was 
received, while independent variable, interest rate (R), gross fixed investment rate (I) and 
unemployment rate. In carrying out the analyses, Eviews 7.0 package program was used.    

Chow test tests the equality of equality of regression equations on the different periods 
with the same variables. To be able to carry out Chow test, in a certain period of a variable 
in time, a structural change should be under consideration. The stags of making Chow test 
are as follows (Yılanoğlu, 2008): 

 

First stage: establishment of model for the entire period 

 
Second stage: establishment of model for the period before break 

 
Third stage: establishment of model for the period after break 

 
Fourth stage: hypothesis 

Ho: regression coefficients are not different from the economic point of view. 

Hı: regression coefficients are different from the economic point of view. 
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Fifth stage: Calculation of F test statistic 

 
G: Number of regression equation 

∑ 𝑒𝑖2𝑁
𝑖=1 =residual sum of squares of all observations 

∑ 𝑒𝑔2𝐺
𝑔=1 =∑𝑒12+ ∑𝑒22+.....+∑𝑒𝐺2 : residual sum of squares for G units regression equation 

Sixth stage: Decision 

If Fhes>Ftab, Ho hypothesis is rejected and it is reached the conclusion that regression 
coefficients are different economically from the period to period. 

6. EMPIRICAL FINDINGS 
Economic model created and the variables of this model are as follows: 

GDP = βo G + βı RG + β2 IG + β3 UG + ε G 

GDP: Gross Domestic Product 

R: Interest Rate 

I: Gross Fixed Investment Rate 

U: Unemployment Rate 

Econometric tests were conducted at 5% significance level. 

First stage: the creation of the regression equation for the period 1990-2012 

Table 4: Results of First Stage 

Variables Coefficient t-Statistic Prob. 
R -0.013272 -1.664584 0.1124 
I 0.296975 9.824078 0.0000 
U -0.405540 -1.486794 0.1535 
C 6.764683 2.396499 0.0270 

R-squared 0.872376 Sum squared resid 90.18387 
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GDP = 6.764683 - 0.013272 R + 0.296975 I - 0.405540 U 
            (2.39)            (-1.66)              (9.82)        (-1.48) 

The values shown in parentheses are t statistics. 

∑𝑒𝐺2 =  90.18387 

Second stage: the creation of the regression equation for The period before the 2001 
financial crisis (1990-2001) 

Table 5: Results of Second Stage 

Variables Coefficient t-Statistic Prob. 
R -0.007157 -0.670266 0.5216 
I 0.347697 7.336538 0.0001 
U -0.707314 -0.768810 0.4641 
C 8.104933 1.163800 0.2780 

R-squared 0.903415 Sum squared resid 47.25797 

 

GDP = 8.104933 - 0.007157 R + 0.347697 I - 0.707314 U 
               (1.16)          (-0.67)            (7.33)          (-0.76) 

The values shown in parentheses are t statistics. 

∑𝑒12 =  47.25797 

Third stage: the creation of the regression equation for after the 2001 financial crisis 
(2001-2012)  

Table 6: Results of Third Stage 

Variables Coefficient t-Statistic Prob. 
R 0.045590 2.015690 0.0837 
I 0.230449 9.844155 0.0000 
U -0.886509 -2.917852 0.0224 
C 11.64553 3.339268 0.0124 

R-squared 0.951876 Sum squared resid 9.154884 

 

GDP = 11.64553 + 0.045590 R + 0.230449 I - 0.886509 U 
               (3.33)           (2.01)              (9.84)             (-2.91) 

The values shown in parentheses are t statistics. 

∑𝑒22 = 9.154884 
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Fourth stage: hypothesis 

Ho: The 2001 crisis is not effective on economic growth. 

H1: The 2001 crisis is effective on economic growth. 

Fifth stage: Calculation of F test statistic 

F=(90.18387−(47.25797+9.154884))/4
(47.25797+9.154884)/22−8

 =8.442754
4.029489

=2.095 

Sixth stage: Decision 

Fhes=2.095       Ft=1.64  Fhes>Ft 

Ho hypothesis is rejected and it is reached the conclusion that regression coefficients are 
different and vary from the period to period. That is, the 2001 crisis have been effective 
on economic growth in a positive or negative way. 

7. CONCLUSION  
Turkish  economy,  as  a result   of   contractionary monetary  policy applied  after  Crisis 
2001,  entered  a stable  growth  process   until  2008   Global  Crisis and  in the   period  of  
2002 -2007,  it  grew  in  the  rate   of  average 7%.  In the period before global crisis,  the 
most  important  demand  directional  resource of GDP increase  is the  service  and 
industrial   sector.   Following  2008  Global  Crisis,   the  important falls  were  experienced  
in  the  growth   rate   and  as  in the period  of 2008 – 2012, while  the most  important 
resource  of growth  is personal consumption  and investment  expenditures in term  of  
demand,  it  is  the  service  and  industrial  sector  in terms of   supply.   

In this  study,  how the structural  breakage  analyses  of  two  regression  expression will 
be  applied was   demonstrated  with  an  application  on  the economic  growth  in  
Turkish  economy. As an econometric method, Chow structural breakage test was chosen.   
According to  the results  of  Chow  test,  2001  Crisis  became  effective   on  the  
economic  growth  of  Turkey.  However,   Chow analysis does not give any result  about  
whether the  activity  is positive  or  negative. It  reveals   that  only  the  periods   of 1990 -
2001 and 2001-2012  engendered  effects   different  from  each other  on  the  economic  
growth. 
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ABSTRACT 

Its way the growth and development of developing countries such as Turkey faced 
structural problems and it is both a cause and a result of lack of capital 
accumulation which is the most effective way of overcoming are external financing 
sources. The expectation of scarce resources of developing countries from foreign 
capital is growth by increasing domestic investment and savings. However 
experience in countries which macroeconomic indicators corrupt, borrowing rates 
are high and more intensely felt short-term borrowing it is observed that the fall 
through of these expectations. Especially due to short-term foreign funds have high 
speculative and volatility this funds leave the country when negative expectations 
increased rapidly in the period and crises can arise as a factor affecting. This 
situation negatively affects growth and hence development. Due to various 
negativities caused by short-term investment in the development process of the 
country, especially considering the long-term benefits to them are trying to attract 
foreign direct investment. In this study causality relations between GDP and foreign 
direct investment are tested by the help of Granger Causality Analyze yearly data in 
1983-2012 period. As a result, the causal relationship between foreign direct 
investment and economic growth have been identified. 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İLE 
EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ 

Anahtar Kelimeler 

Doğrudan yabancı 
yatırımlar, 
ekonomik büyüme ve 
nedensellik iİlişkisi. 

ÖZET  

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin büyüme ve kalkınma yolunda karşılaştıkları 
yapısal sorunlar ve bunun hem nedeni hem sonucu olan sermaye birikimi 
yetersizliğinin üstesinden gelmelerinin en etkin yolu dış finansman kaynaklarıdır. 
Kaynak yetersizliği çeken gelişmekte olan ülkelerin yabancı sermayeden beklentisi, 
yurt içi yatırım ve tasarrufları artırarak büyümenin gerçekleştirilmesidir. Ancak 
yaşanılan deneyimler,  makroekonomik göstergeleri bozuk, borçlanma oranları 
yüksek ve daha çok kısa vadeli sermaye girişlerinin yoğun olarak yaşandığı 
ülkelerde, bu olumlu beklentilerin gerçekleşmediğini göstermektedir.  Özellikle kısa 
vadeli yabancı fonların, spekülatif nitelikli ve oynaklığının yüksek oluşu nedeniyle, 
olumsuz beklentilerin arttığı dönemlerde hızla ülkeyi terk etmekte ve krizleri 
etkileyen bir unsur olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu durum büyümeyi ve dolayısıyla 
kalkınmayı olumsuz olarak etkilemektedir.  Bu çalışmada 1983-2012 döneminde 
yıllık verilerle GSYİH ve doğrudan yabancı yatırımlar değerleri arasındaki nedensellik 
ilişkisi, Granger Nedensellik analizi yardımıyla test edilmiştir.  Sonuç olarak 
doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisi 
olduğu tespit edilmiştir. 

Year: 2014     Volume: 1      Issue: 1 

Journal of Economics, Finance and Accounting – (JEFA), ISSN: 2148-6697 

mailto:memir@ktu.edu.tr
mailto:melih.kutlu@erdogan.edu.tr


Journal of Economics, Finance & Accounting-JEFA(2014), Vol.1(1)                       Emir&Kutlu, 2014 

39 

1. GİRİŞ 
Ekonomik büyüme, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin artırılması ve istikrar açısından 
önemlidir. Büyümenin sürdürülebilir olması için ulusal tasarruflar ön plana çıkmaktadır. 
Tasarrufların yetersizliği durumunda ise özellikle az gelişmiş ülkelerde sermaye bir kısıt 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda kalkınmanın sürekli ve hızlı olabilmesi için dış 
sermaye kaynaklarına başvurmak gerekmektedir.   

Ülkelerin dışa açılmaları önemli faydalar sağlayacaktır. Birçok ülkede doğrudan yabancı 
yatırım ekonomik büyümenin en önemli aracı olarak görülmektedir (Shaari ve vd., 2012). 
Finansal dışa açılma sonucunda gelen yabancı sermaye sonucu yurtiçi yatırımlar 
artmaktadır. Ayrıca yabancı sermaye, yurt içi yatırım ve tüketim harcamalarındaki 
dalgalanmalar sonucu ortaya çıkabilecek riski de ortadan kaldıracaktır. Doğrudan yabancı 
yatırımların hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerde zıt etkileri de olabilmektedir 
(Contessi ve Weinberger, 2009).  

Doğrudan yabancı yatırımların tüm ülkeler üzerinde genellikle pozitif etkisi vardır 
(Chowdhury ve Mavrotas, 2005). Verimli bir aktarım mekanizması ile yönlendirilebilmiş 
DYY’ler, yatırımın yapıldığı ev sahibi ülke ekonomisi üzerinde üretim, istihdam, ihracat 
artışı, gelir, ödemeler dengesi, ekonomik gelişme ve genel refah artışı gibi olumlu 
ekonomik etkiler yaratır. Bu katkılar ekonomik büyümeyi sağlar ve DYY’lerin en önemli 
etkileri arasında görülür (Samad, 2011: 144). Özellikle çok uluslu şirketler tarafında yapılan 
doğrudan yabancı yatırımların refah artışı ile birlikte ekonomik büyümeyi tetikleyici 
unsurlar taşır (Apergis ve vd., 2008: 38). Dış ticareti sanayileşmenin önemli bir basamağı 
olarak görüp, yukarıda sıralanan olumlu etkileri ön plana çıkarabildiği ölçüde ülkeler 
başarıya ulaşabilir. Aksi bir uygulama dış ticaret açığını sürekli artırıp ülkenin borç yükü 
altında ezilmesine yol açabilecektir(Yılmazer, 2010: 243).  

Doğrudan yabancı yatırım yapan yabancı firmaların refah düzeyini artıcı etkisi olduğunu 
söylemiştik. Bunun yanı sıra yabancı firmalar yurtiçi firmalarla etkileşim içindedirler. Bu 
etkileşim teknoloji, know how ve yönetim modellerinin transferi şeklinde olmaktadır 
(Alfaro ve vd., 2004). Genel olarak doğrudan yabancı yatırımların katkıları etki büyüklüğü, 
yönetim becerisi ve yapısal etkiler olarak sayılabilir. (Fortainer, 2006). 

Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik 
büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışmada incelenen ülkeleri 
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından yayınlanan, 2012 
yılında en çok doğrudan yabancı yatırım çeken ülkeler listesinden seçilen gelişmekte olan 
ülkeler, Brezilya ,Çin, Hindistan, Kolombiya, Singapur ile birlikte Türkiye ele alınmıştır. 
Hong Kong veri setinin yeterli olmaması nedeniyle çalışmaya dahil edilmemiştir. Analize 
tabi tutulan ülkelerin 1983-2013 yılları arasındaki yıllık veriler kullanılarak doğrudan 
yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkileri Granger 
nedensellik analizi yöntemi ile araştırılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde giriş kısmı yer 
almaktadır. İkinci bölümde literatür özetlenmiştir. Üçüncü bölümde çalışmada kullanılacak 
olan veri ve yöntem açıklanmış, dördüncü bölümde bulgulara yer verilerek sonuç kısmına 
ulaşılmıştır. 
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2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 
Büyüme ve doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişkiyi açıklamak için bugüne kadar 
yapılan ampirik çalışmaların, iki değişken arasındaki nedenselliğin yönünü bulmaya 
yönelik, çok uluslu şirketlerin ev sahibi ülkede rolleri, büyüme ve doğrudan yabancı yatırım 
belirleyicileri şeklinde olduğu görülmektedir. Caves (1974) çok uluslu şirketlerin rekabet ve 
verimliliği üzerinde yaptığı çalışmada benzer sektörlerdeki çok uluslu şirket verimliliği ile 
yurt içi firmalarda her bir çalışana eklenen ortalama değer arasında pozitif bir ilişki 
bulmuştur. Findlay (1978) yabancı firmalar tarafından kullanılan daha gelişmiş teknolojiler 
ve yönetim süreçleri nedeniyle ev sahibi ülkelerde teknik süreçlerin arttığını ve bunun 
bulaşma etkisi olduğunu açıklamıştır. Borensztein ve vd. (1998) doğrudan yabancı 
yatırımların teknoloji transferi için önemli bir araç olduğunu belirtmektedirler. Doğrudan 
yabancı yatırımlar iş gücü eğitimi, beceri edinme çalışmaları, yeni yönetim uygulamaları ve 
örgütsel düzenlemeler aracılığıyla ev sahibi ülkede bilgiyi artıran teknoloji transferi ile 
ekonomik büyümeye sağlamaktadır (De Mello, 1999).  

Alfaro vd. (2004) ise doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 
finansal piyasalar açısından ele almışlardır. Li ve Liu (2004), 1970-1999 yılları arasında 84 
ülke üzerinden yaptıkları çalışmada doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyüme 
üzerine etkilerini araştırmışlar ve gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı yatırımların 
ekonomik büyümeyi etkilediği sonucuna varmışlardır. Chowdhury ve Mavrotas (2005) 
doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi nedensellik yönüyle 
ele almışlardır. Çalışmada üç gelişmekte olan ülke, Şili, Malezya ve Tayland ele alınmış, 
nedensellik analizi sonucunda bu ülkelerden Şili için ekonomik büyümeden doğrudan 
yabancı yatırımlara doğru nedensellik sonucuna ulaşılmış, diğer ülkeler için de çift taraflı 
bir nedensellik ilişkisinin varlığı ortaya koyulmuştur. Sridharan ve vd. (2009) BRICS 
ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlar ve büyüme arasındaki ilişkiyi nedensellik ilişkisi 
çerçevesinde ele almışlar ve Brezilya, Rusya ve Güney Afrika için çift yönlü, Hindistan ve 
Çin için ise tek yönlü ilişki bulunmuştur.  

3. VERİ, YÖNTEM ve AMPİRİK BULGULAR 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 2013 Dünya Yatırım 
Raporu’nda 2012 yılında Doğrudan Yabancı Yatırım Yapılan İlk 20 Ülke içerindeki 
gelişmekte olan ülkeler içinden seçilen Brezilya, Çin, Singapur, Hindistan ve Kolombiya ile 
birlikte Türkiye analiz edilmiştir. Analiz için 1983-2012 yıllarına ait doğrudan yabancı 
yatırımlar ve GSYH’ları içeren otuz yıllık veri seti ele alınmıştır. Granger Nedensellik Testi 
ile analize tabi ülkelerde doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arası ilişki 
araştırılmıştır. 

Dünya’da serbest piyasa politikalarının yaygınlaştığı 1980’li yıllardan itibaren, sermaye 
ülkeler arasında rahat bir şekilde yer değiştirmeye başlamıştır(Khaliq ve Noy, 2007). 
Günümüze kadar devam eden bu hızlı artışla birlikte DYY 1983 yılında yalnızca 46 milyon $ 
iken 2012 yılında 12 milyar $’a yükselmiştir. Türkiye’de DYY akışının 1987 yılından sonra 
hareketlendiği, 2001 yılından sonra hızla arttığı görülmektedir. 2008 kriziyle birlikte ciddi 
bir düşüş yaşamıştır. Türkiye ve diğer ülkelere ait 1983-2012 yıllarında arasında yapılan 
doğrudan yabancı yatırımlar doğal logaritmaları alınmış halde Şekil 1de verilmiştir.  
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Şekil 1: Doğrudan Yabancı Yatırımlar 1983-2012 ($) 
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Hindistan 

 
 

 

Kolombiya 

 

Kaynak: Dünya Bankası 

Serinin logaritmasının alınması ile serinin değerleri arasındaki farklar azalacağından kısmen 
serinin durağanlaşmasını sağlayacaktır. Bu yüzden genellikle serilerin doğal logaritmalarına 
bakılır. Ancak bu yeterli değildir. Doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme 
serilerinin durağanlıklarını sınamak üzere birim kök testi olarak Genişletilmiş Dickey-Fuller 
(ADF) kullanılmalıdır (Sridharan ve vd., 2009). Birim kök testi sonuçları Tablo-1’de 
sunulmuştur. 

Tablo 1: Birim Kök Test Sonuçları 

 ADF 
 Düzey Birinci Farkı 
 Sabit Sabit-Trend Sabit Sabit-Trend 
LTRDYY -2.026681 -2.033960 -4.032925 -4.243563 
LTRGSYİH -1.504350 -2.631978 -5.572331 -5.477305 
LBRDYY -0.707308 -2.649539 -5.640763 -5.556671 
LBRGSYİH -4.408906 -5.587503 -6.878131 -6.860994 
LÇİNDYY -0.419432 -1.927809 -5.246215 -5.230330 
LÇİNGSYİH -0.290103 -4.253408 -8.439296 -8.376352 
LHİNDYY -2.403977 -3.719797 -5.464946 -5.604129 
LHİNGSYİH -4.413846 -5.130811 -9.988470 -9.790983 
LKOLDYY -0.760934 -3.190404 -5.514480 -5.577941 
LKOLGSYİH -1.213835 -2.977381 -7.639211 -7.588560 
LSİNDYY -1.408167 -4.252313 -4.858296 -4.702441 
LSİNGSYİH -1.599887 -3.457229 -7.411061 -7.315509 

Li ve Liu (2005)’e göre nedensellik analizine geçmeden önce, birim kök testleri ile 
durağanlık testi sonuçlarının desteklenmesi gerektiğinden değişkenlerin zaman içinde 
birim kök içerip içermediği Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) testi ile araştırılmıştır.  
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Serinin birim kök içerdiği boş hipotezine karşı, birim kök içermediği alternatif hipotezi test 
edilmiştir. ADF testi ile elde edilen sonuçlar, %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde 
McKinnon kritik değerleri ile karşılaştırılabilir. Eğer elde edilen sonuçlar McKinnon kritik 
değerlerinden yüksekse, boş hipotez reddedilir ve serilerin durağan olduğu tespit 
edilir(Yılmazer,2010:253). ADF birim kök testi değerleri % 1, % 5 ve % 10 anlamlılık 
düzeylerindeki MacKinnon kritik değerlerinden mutlak olarak daha küçük çıktığı için 
doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme serilerinin orijinal düzeyde ve birinci 
farkları alındığında durağan oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Nedensellik öngörümleme 
modelleri içerinde yaygın olarak kullanılan bir çeşit istatiksel geribildirimdir. Granger 
(1969) ekonomideki nedensellik uygulamaları için formül geliştirmiştir. Granger 
nedensellik testi zaman serilerinde önemli öngörümlemeleri tanımlayan bir testtir (Ray, 
2012: 195).  

Granger Nedensellik testi için serilerin durağan olmasının önemli olduğunu belirtmiştik. Bir 
zaman serisinin durağan olması, zaman içinde belirli bir değere doğru yaklaşması, daha 
açık bir ifadeyle, sabit bir ortalama, sabit varyans ve gecikme seviyesine bağlı kovaryansa 
sahip olmasıdır. Zaman serileri ile yapılan analizler serinin durağan olduğunu varsayar. Bir 
regresyon denklemindeki açıklayıcı değişkenlerden her hangi birisi durağan olmadığında 
regresyon teorisi bozulur. Granger nedensellik testinin temel ilkesi kendi geçmişinden 
başka bir değişkenin açıklamasına yardımcı olsun olmasın gecikmeli değerleri ile test 
etmektir(Iqbal, 2010,84). Tablo 2’de nedensellik analizi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 2: Nedensellik Analizleri 

Hipotezler F istatistiği Olasılık Ülke 
DYY Büyümenin Granger Nedeni Değildir 6.98524 0.0043 

Türkiye Büyüme DYY’ninGranger Nedeni Değildir 0.80942 0.4574 

DYY Büyümenin Granger Nedeni Değildir 0.43075 0.6552 

Brezilya Büyüme DYY’ninGranger Nedeni Değildir 5.54735 0.0108 

DYY Büyümenin Granger Nedeni Değildir 1.17177 0.3276 

Çin Büyüme DYY’ninGranger Nedeni Değildir 17.7334 2.E-05 

DYY Büyümenin Granger Nedeni Değildir 8.96941 0.0013 

Hindistan Büyüme DYY’ninGranger Nedeni Değildir 7.56085 0.0030 

DYY Büyümenin Granger Nedeni Değildir 2.69043 0.0891 

Kolombiya Büyüme DYY’ninGranger Nedeni Değildir 20.6133 7.E-06 

DYY Büyümenin Granger Nedeni Değildir 14.3153 9.E-05 

Singapur Büyüme DYY’ninGranger Nedeni Değildir 3.98482 0.0327 
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Granger nedensellik testi sonuçlarına göre hipotez, olasılık değerinin % 5’ten küçük olması 
nedeniyle reddedilmektedir. Nedensellik analizi sonuçlarının bulunduğu Tablo 2’ye göre, 
Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümeye neden olduğu,  Brezilya, 
Çin ve Kolombiya’da büyümenin doğrudan yabancı yatırımları etkilediği, Hindistan ve 
Singapur da ise karşılık bir etkileşim olduğu görülmektedir.  

4. SONUÇ 
Bu çalışmada UNCTAD ‘ın Dünya Yatırım Raporuna göre 2012 yılında en çok doğrudan 
yabancı yatırım yapılan gelişmekte olan ülkelerden Brezilya, Çin, Hindistan, Kolombiya ve 
Singapur ile birlikte Türkiye ele alınmıştır. Veri setini oluşturan ülkelerin doğrudan yabancı 
yatırım ve ekonomik büyüme arası ilişkileri Granger nedensellik analizi ile araştırılmıştır. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin yurt içi tasarruflarının yetersizliğine bağlı olarak yabancı 
sermaye üzerinde yoğunlaştıkları görülmektedir. Üretim kapasitesine doğrudan katkıda 
bulunması, fiyatlar genel düzeyi, istihdam ve ödemeler dengesi gibi makroekonomik 
değişkenler üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle daha çok doğrudan yatırımlar tercih 
edilmektedir. Ancak doğrudan yabancı yatırımlar, teknolojik bağımlılığa yol açarak veya 
dışlama etkisi yaratarak ülke ekonomisini olumsuz yönde de etkileyebilmektedir.  Bununla 
birlikte doğrudan yabancı yatırımlar ülkenin istihdamına, ihracatına ve refahına katkı 
sağlamaktadır. Dünyada rekabet gücünün altyapısının sağlanabilmesi için de doğrudan 
yabancı yatırımların gerekliliği önemlidir. 
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ABSTRACT 

Turkish Commercial Code No. 6762, which was implemented for over 55 years, 
promoted the development of commercial activity in a modern order. However, 
in time, Turkish Commercial Code became insufficient to cover the current needs. 
Thus, the need for the preparation and adoption of a new commercial code 
became inevitable as a result of major changes in the economy and trade life of 
Turkey and the rest of the world. Consequently, the new Turkish Commercial 
Code No. 6102 was published on February 14th, 2011 in the Official Gazette, 
becoming effective on July 1st, 2012. The new Code became effective with the 
expectations to make up for the deficiencies against the requirements of the era 
and also to ensure integration into international markets. The new Code has 
many important regulations that we discuss in this paper, many of which require 
an entirely new provision for the audit function of companies. However, right 
before the enactments of the new Code regarding the order of independent 
auditing of companies became effective, various modifications and additions 
took place through the Code No. 6335, and through Code No. 6455 following the 
new Code. In this study, we examine and evaluate the innovations and 
regulations on the order of independent audit of firms under the new Code No. 
6102, as well as the Codes No. 6355 and No. 6455 that modified the provisions of 
the new Code No. 6102. 

 
1. INTRODUCTION 
Turkish Commercial Code No. 6762, which became into force in January 1957 and was 
implemented for nearly 55 years, was considered effective in terms of satisfying the 
requirements of commerce in Turkey. However, as a result of substantial changes in 
economies and commerce both in Turkey and around the globe, it was not sufficient to 
meet the needs anymore and became obsolete. This gave rise to the need of the 
implementation of an up to date commerce code. 
 
The main factors leading to the implementation of the recent Turkish Commercial Code 
could be summarized as (Karahan, 2011: 10-12; Tuan, 2012: 160): 
 The implementation of substantive laws and creation of supranational law 

regimes by powerful economic and regional unions, such as EU, NAFTA, GATT, 
WTO, which are important in effecting world trade, 
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 The need for the integration of Turkish markets into global markets, the 
attraction of foreign capital to Turkey and the union of applications, 

 The effects of economic developments in Turkey and around the globe, on the 
formation of conglomerates, 

 The willingness to remove the implementation of regulations and loopholes 
that could potentially serve the interest of various third parties, 

 The worldwide rise of free markets and competition, the adoption of these 
concepts as common considerations in EU and the integration of these 
concepts into the Copenhagen political criteria, 

 The widespread implementation of electronic transactions and trade, 
 The negative effects of the damage caused by technological changes, such as 

environmental pollution, on liability law and the subsequent need for the 
restructuring and redefinition of the liability of the carrier in maritime 
transportation, 

 The inclusion of consumers, the public, shareholders, insures, and respondents 
of electronic transactions subject to general transaction terms, into the parties 
required to be protected by mandatory regulations, 

 The organization of the various components of the extent of commerce codes 
in a broad manner, by the international conventions, 

 The process of candidacy to full membership in EU and gaining the position of 
a country in the negotiating process, and the requirement for the 
implementation of Acquis Communautaire into Turkish laws, 

 The lack of the ability to cope with the requirements of the new era, arising 
mainly from the technological improvements and the widespread use of 
internet, and the subsequent willingness to adjust to the most recent 
developments, 

 The desire to establish Turkish corporations as reliable participants of 
international trade. 

In order to satisfy the requirements and to adjust to the up to date applications around 
the globe listed above, the construction of a bill proposing a new commercial code started 
in 1999. As a result, the new Turkish Commercial Code No. 6102 (New TCC) was accepted 
in January 13th, 2011 by the Grand National Assembly and was published in February 14th, 
2011 in the Official Gazette, and became effective as of July 1st, 2012. 

The new Turkish Commercial Code No. 6102 is comprised of a total of 1535 articles and 6 
chapters. A new chapter “Transportation Law” has been added to the Turkish Commercial 
Code No. 6762, which consisted of 5 sections. As a result, the new Turkish Commercial 
Code No. 6102 is composed of the following chapters: 10 introductory articles followed by 
the first chapter “Enterprise Law” (articles 11-123), the second chapter “Company Law” 
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(articles 124-644), the third chapter “Securities Law” (articles 645-849), the fourth chapter 
“Transportation Law” (articles 850-930), the fifth chapter “Maritime Commercial Law” 
(articles 931-1400) and the sixth chapter “Insurance Law” (articles 1401-1520), followed 
by 15 closing articles. 

The new Code is expected to establish a corporate governance structure engaged in 
reliable disclosure of information to the general public, and a systematic structure for 
enterprises, constructed based on the concepts of reliability, fairness, accountability and 
transparency. 

 In addition, national standards have been reformed in a manner that is compatible with 
international accounting standards and international auditing standards. Also, a new 
approach has been adopted in which specific professional groups are given authority and 
responsibilities. Important new regulations regarding accounting entry methods and 
principles, and also independent auditing, have been introduced, as well. 

However, the regulations in the new Code regarding the auditing of companies were 
modified substantially as a result of the criticisms received during the periods when the 
new Code was published and became effective, as well as the periods following the 
effectiveness date. As a result the Code No. 6335, which contained modifications on 50 of 
the articles, became effective one day before the new Code became effective. In addition 
the Code No. 6455 became effective following the effectiveness date of the new Code. 
The aim of both Codes No. 6335 and No. 6455, was to overcome some issues that could 
have been observed in the application of the new Code. 

The new Code and the additional two Codes, Code No. 6335 and Code No. 6455, all of 
which could be considered as a substantial reforms to the commerce in Turkey, without a 
doubt, have many implications. However, in this paper, we mainly focus on the 
implications of the Codes on the regulations regarding independent auditing in companies 
in greater detail. 

2. THE REGULATIONS REGARDING AUDITING IN COMPANIES UNDER THE  
NEW TURKISH COMMERCIAL CODE NO. 6102 AND CODE NO. 6335 AND 
CODE NO. 6455 

The new Turkish Commercial Code No. 6102 includes many important revisions for 
corporations, in an attempt to satisfy the requirements of the new era and to provide 
integration with the global markets. Most of the regulations in this Code call for provisions 
that would be considered as new for the auditing functions of companies. 

The new regulations regarding the independent auditing of corporations in order to 
increase their accountability, in line with the general concepts of corporate governance 
and transparency that dominate the new Code, are outlined in the articles through Article 
397 and Article 406, in the third section of the second chapter of the new Code 
(Ernst&Young Turkey, 2011: 60). In these articles, the subject and the scope of 
independent auditing, the requirements of being appointed as the auditor, the liabilities 
of the auditor, the audit report and the opinion letter are regulated. These articles, as 
opposed to the obsolete Code No. 6762, regulate who could perform auditing, in addition 
to outlining the scope of independent auditing. The determination of the companies 
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subject to auditing was determined based on the scale of companies, in the new Code. 
However the Code No. 6335 provided modification to the new Code, delegating this 
authority to the Council of Ministers. However, this led to various imperfections in the 
application of the Codes, in terms of auditing. Therefore, the need for a new regulation 
about this issue became inevitable. Thus, through the Code No. 6455, article 397 was 
modified, delegating the authority to determine the rules and principals to the Ministry of 
Customs and Trade, in terms of auditing, in corporations that are not subject to 
independent auditing. 

2.1. Auditing of Companies 
The previous Turkish Commercial Code No. 6762 did not include any mandatory provisions 
regarding accounting principles and financial statements. On the other hand, the new 
Turkish Commercial Code No. 6102 includes provisions regarding accounting standards 
and auditing that is in compliance with the International Financial Reporting Standards 
(IFRS). Under the new Code, companies are required to arrange their accounting 
procedures and prepare financial statements in compliance with international accounting 
and reporting standards (New TTC, article: 515/1). 

In the previous Turkish Commercial Code No. 6762, auditing function, which was 
constructed based on an internal auditing concept, was performed by controllers in joint 
stock companies and limited partnerships. However, it did not specify any standards, in 
terms of occupation, for those who could perform the audit. Under the new Code, the 
controllers are replaced with independent external auditing mechanisms. In addition, the 
audit function is referred to as “independent auditing”. The auditing performed by the 
controller, who is not required to possess accounting expertise, is removed under the new 
Code (Doğrusöz vd., 2011: 55). This type of auditing by the controllers is rather replaced 
with an independent auditing mechanism, which is required to be performed by either a 
sworn financial advisor or a certified public accountant, who is authorized by Public 
Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority or a corporation whose partners 
meet these criteria (Law No. 6335, article: 19/1). 

Regarding internal auditing, Article 515 of the new Code requires auditing to be carried 
out in a true and fair manner. The Article requires the financial statements of joint stock 
companies to be prepared in accordance with Turkish Accounting Standards, presenting 
the assets, debt and liabilities, owners’ equity and operational results in such a manner 
that is full, understandable, and comparable. The financial statements are also required to 
be compatible with the needs and the characteristics of the companies, in addition to 
being transparent and accountable, reflecting the truth in an honest, as-it-is manner. 

In the process of auditing these companies, financial statements including the balance 
sheet, income statement, cash flow statement and statement of owner’s equity and their 
footnotes, in addition to the annual report prepared by the board of directors and the 
report prepared by the early risk identifier and management committee will be subject to 
audit, as well. 

In the new Code, it was required that, regardless of the size of its assets, all corporations 
(including joint stock companies, limited partnerships and commandite companies) are 
audited by independent auditing firms, whereas small and medium size enterprises are 
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audited independently by one or more sworn financial advisors or certified public 
accountants. However, right before the effectiveness of the Code, due to the criticisms 
received, through the Code No. 6355, the obligation of companies of any scale being 
independently audited was removed. Rather, the authority of determining companies of 
which scale are subject to independent auditing was delegated to the Council of Ministers. 

The criteria, established by the Council of Ministers, regarding which companies are 
subject to independent auditing was published in the Official Gazette on January 23rd, 
2013.  

However, the establishment of the scales of companies subject to independent auditing 
too high by the Council of Ministers, led to substantial amount of companies not being 
subject to mandatory independent auditing. This led to various problems in application. In 
order to overcome these problems, the Code No. 6455 was established and published in 
the Official Gazette on April 11th, 2013. According to the Article 80 of the Code No. 6455, 
the corporations that were not subject to mandatory independent auditing according to 
the Code No. 6335, also became subject to independent auditing. Thus, any corporation, 
regardless of its sales, assets and number of employees, became subject to auditing. In 
addition Code No. 6455 excluded limited partnerships from mandatory auditing (Law No. 
6455, article: 82). 

2.2. Subject and Scope of Audit 

Article 398 of the new Code, regulating the subject and cope of auditing could be 
summarized as follows: 
 The audit of the company’s and group of companies’ financial statements will 

be performed by the auditor in accordance with the Turkish Auditing Standards 
(TAS) that are in compliance with international auditing standards. 

 Audit includes the inspection of financial statements’ being in accordance with 
Turkish Auditing Standards, the new Turkish Commercial Code No. 6102 and 
articles of incorporation. 

 Audit also includes the inspection of the financial information in the annual 
report being in accordance with the financial statements, in addition to 
whether the information gives a true and fair view. 

 Both separate and consolidated financial statements are subject to 
independent auditing. 

 The determination of whether a proper early risk-detection mechanism exists 
and the identification of whether this mechanism functions properly are also 
subject to independent auditing. 

 In cases where the company that has been taken into the scope of 
consolidation is not audited, the auditor, who is responsible for consolidated 
financial statements, is also responsible for auditing the financial statements of 
this company. 
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 If a foreign company with its headquarters in abroad has been audited in 
accordance with auditing standards identical to the new Code, it is considered 
an exception. 

 If financial statements and annual report of the company has changed 
following the audit, in a manner that could affect the audit reports; the audit 
must be performed again and this situation must be reported in the new 
report. 

What is aimed through the regulations summarized above is to promote the 
competitiveness of Turkish companies in international markets, as well as promoting the 
integration with the rest of the world by applying the same financial reporting standards 
with industrialized countries. 

2.3. Regulations Regarding the Auditor 
Articles 347 through 359 in the previous Turkish Commercial Code No. 6762 regulated the 
controllers as a part of joint stock companies. However, these Articles did not specify the 
required professional knowledge and expertise levels of those, who were to perform the 
auditing function. Thus, auditing could not meet the expectations. In practice, controllers 
were chosen among those individuals without the knowledge and expertise with various 
backgrounds, who would approve the reports prepared by the employees of the 
companies, without performing any physical auditing (Özbingöl, 2008: 134). Therefore, the 
new Code has removed the practice of internal auditing and replaced it with independent 
external auditing. 

The new TCC includes up to date new regulations regarding the auditor summarized as 
follows: 
 Any type of connection between the auditor and the enterprise is considered 

to be against the character of the auditor and ethics.  
 Auditors have the obligation to conduct confidentiality.  These individuals 

cannot use business and operational secrets, without permission. If the audit is 
performed by a corporation authorized to perform the audit, then the 
obligation to conduct confidentiality also bonds the board of directors, the 
member and employees of this corporation. 

 Individuals that violate these obligations are to be held responsible, whether it 
is caused intentionally or neglectfully. In these cases, the auditor is responsible 
to the enterprise, shareholders and liabilities of the enterprise with a 
compensation fee for the damages up to 100.000 TL (and 300.000 TL for joint 
stock companies listed on stock exchanges). 

 The obligation to the compensation fee mentioned above, cannot be cancelled 
or limited by contract. However, the claims arising from this violation will be 
barred five years from the report date. 
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 The auditor is required to be either a sworn financial advisor or a certified 
public accountant, who is authorized by Public Oversight, Accounting and 
Auditing Standards Authority, or a corporation whose partners meet these 
criteria. 

 The provisions that prohibit being the auditor are specified in the Code. 
 Rotation for the auditor is mandatory. The auditor who is selected as the 

auditor for a total of 7 years within a period of 10 years cannot be selected as 
an auditor for the same company again before three years have elapsed. The 
Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority has the 
authority to shorten these periods. 

 The auditor cannot provide any other services to the enterprise that he/she 
audits, other than tax consultancy and tax auditing. 

2.4. Appointment and Dismissal of the Auditor and Termination of     
Contract 

The auditor is required to be appointed for each fiscal year and before the end of the fiscal 
year that the auditing will be performed in, by the General Assembly of the company. The 
General Assembly has the authority to appoint the auditor and this authority cannot be 
transferred.  

The auditor for the group of companies is required to be appointed by the General 
Assembly of the parent company. The appointed auditor must be registered with the 
Trade Registry and must be announced by the website of the company, as well as in the 
Turkish Trade Registry Gazette. In cases where the auditor has not been appointed by the 
fourth month of the fiscal year, the auditor will be appointed, upon the request of the 
board of directors, every member of the board or large shareholders (holding 10 % of the 
basic or issued shares, and 5 % of the shares in publicly traded joint stock companies), by 
the Commercial Court of First Instance in the city of the company headquarter (New TCC, 
article: 399). 

The new Code has approved the principle of non-dismissal of the independent auditing 
contract. However, in exceptional cases when fair cause can be established, the 
Commercial Court of First Instance can appoint another auditor. The auditor can 
terminate the contract in cases when fair cause can be established and the auditor has 
been filed for dismissal by the company (New TCC, article: 399/preamble). However, the 
independence of the auditor has been specified by stating that conflicts of opinions, a 
qualified opinion or an opinion with a disclaimer letter cannot be deemed as the cause. 

2.5. Conditions Preventing Being Appointed as the Auditor 
In the previous Turkish Commercial Code No. 6762, the controllers were not required to 
have any professional expertise and/or to meet any other specific conditions. Thus, 
controllers were not functional or leading. Therefore, the new need for a new code arose 
as a result of not attaining desired level of transparency and consistency (Yıldırım, 2011: 
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47). Under the new Code, the controllers are dismissed as parts of the company (Law No. 
6335, article: 19). In addition, under the Code No. 6335, auditing is required to be 
performed by either a sworn financial advisor or a certified public accountant, who is 
authorized by Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority, or a 
corporation whose partners meet these criteria. Also, those who can be appointed as the 
auditor have been specified in detail in the new Code (New TCC, article: 400). Under the 
new code an individual cannot be appointed as the auditor if he/she; 
a. Is a shareholder of the company subject to the audit; 
b. Is an employee or manager of the firms subject to the audit, or has held these 

titles within the previous three years, before being appointed as the auditor; 
c. Is the legal representative or representative, member of the board of directors, 

manager, owner or holds more than 20 % of the share of the company, of a 
commercial company, legal entity or a commercial enterprise; 

d. Is the spouse, lineal consanguinity, or abloom or in-law relative up to and 
including third degree of a member of the board of directors or managers of 
the company subject to the audit; 

e. Is employed by a company which is connected to the company subject of the 
audit in any manner, or by a company which holds more than 20 % of the 
share of the company subject to the audit; or is employed in any manner, by 
any individual who holds more than 20 % of the shares of the company subject 
to the audit; 

f. Takes an active role or has contribution in bookkeeping or financial statement 
organization of the company subject to the audit, other than auditing; 

g. Is the legal representative, representative, employee, member of the board of 
directors, partner, owner of the legal entity or real person or of one of its 
shareholders that cannot be appointed as the auditor, according to paragraph 
“f”, or is personally the real person since he/she was actively involved or 
contributed to bookkeeping or financial statement of the company subject to 
the audit; 

h. Is employed by an auditor that cannot be appointed as the auditor to the 
company due to the conditions stated through paragraphs “a” to “g” above; 

i. Has more than 30 % of his/her total income as a result of his/her occupational 
activities related to the auditing in the previous five years his/her consulting 
and auditing services provided to the company subject to the audit, or 
participating companies in the audit company through more than 20 % of the 
capital, and the earning are expected to continue in this manner in the same 
current year. 
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2.6. Liability of Presentation of the Documents to the Auditor and  
Auditor’s Right to Information 

Under the Article 401 of the new Code, in order to provide the sufficient grounds for the 
auditor to perform the audit, the company’s board of directors has the responsibility to 
prepare and approve the financial statements and annual report, and submit it to the 
auditor without delays. In addition, the board of directors is responsible for providing the 
auditor with the necessary conditions in order to audit via inspection of company books, 
inner correspondences, documents, assets, debt and liabilities, cash, negotiable 
instruments and the inventories, under the first paragraph of the Article. 

The auditor, also, has the authority to ask for all the related financial statements before 
the financial statements are prepared, when necessary in order for the preparations of the 
year-end audit. The board of directors, which is responsible for the financial statements, 
has the obligation to provide the auditor with the consolidated financial statements, 
annual reports and audit reports of the group of companies. 

2.7. The Audit Report 
The audit report is a formal written document, which reports the scope and characteristics 
of the preparations performed and the evaluations regarding the financial statements of 
the company subject to the audit (Ozbirecikli, 2009: 155). The audit report is the most vital 
tool that facilitates the communication between the auditor and related third parties. It is 
also the final outcome of the audit process. 

The audit report is regulated in Article 402 in the new Code. The most substantial 
regulations in the Article are as follows: 

 In the audit report regarding financial statements of the company, the type, 
scope, characteristics and the results of the audit will be presented in a clear and 
understandable language with comparative information. In this report, the 
auditor reports: 
 Whether the bookkeeping methods, financial statements of the company 

and the financial statements of the group of companies are consistent with 
the regulations of law and the articles of association of the company 
regarding financial statement reporting, 

 Whether the information and documentations requested within the context 
of the audit were provided by the board of directors properly, 

 Whether the financial statements and books were kept in accordance with 
the stipulated chart of accounts, 

 Whether the assets, financial situation and profitability are presented in a 
true and fair view manner in accordance with Turkish Accounting Standards, 

 In cases where proper early risk-detection mechanisms do not exist, a separate 
report introducing recommendations regarding the issue shall be prepared. 

 In the audit report regarding the annual report of the company, the auditor 
evaluates whether the stated financial information and evaluations based on the 
information are consistent, true and reliable. In addition, an analysis regarding 
the continuity of company’s existence and future developments is presented. 
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 The auditor signs the report and submits it to the board of directors of the 
company. 

2.8. The Opinion Letter 
The auditor shares the results of the audit and his/her evaluations with an opinion letter. 
However, the new Code requires the information disclosure to the public through the 
opinion letter, rather than the audit report (Arslan, 2011: 83-84). Article 403 of the new 
Code regulates the opinion letter. It is important not to confuse the audit report regulated 
by Article 402, with the opinion letter regulated by Article 403, in the new Code. The 
opinion letter has such a structure that it could lead to serious legal consequences, 
whereas the audit report is a documentation of the financial statements of the company 
with comparative information (Selamoglu, 2012). 

The opinion letter, which is prepared as a result of the audit conducted in accordance with 
the Turkish Auditing Standards that are in compliance with international auditing 
standards, discloses the financial and operational structure of the company. Therefore, 
the board of directors will face serious sanctions, as a result of the auditor refraining from 
expressing an opinion or expressing an adverse opinion. 

Article 403 of the new Code regulates four types of opinions to be expressed in the 
opinion letter submitted by the audit as a result of the audit: 
 
Clean Opinion: In the clean opinion letter, the auditor reports that no conflicts were 
determined in the audit performed in a manner consistent with early risk identifier and 
management and in accordance with Turkish Auditing Standards; and that the financial 
statements of the company are correct according to the audit and Turkish Accounting 
Standards, and that it gives a correct and fair view of the company according to the 
Turkish Accounting Standards. 
 
Qualified Opinion: A qualified opinion is expressed in cases where the auditor has 
reservations that the financial statements include conflicts, which can be corrected by 
authorized committees and the effects of these conflicts on the financial statements are 
minor and limited. The scope and subject of the conflict and the methods for revision are 
required to be stated clearly in the opinion letter. The general assembly of the company 
takes actions about the necessary measures and revisions. 
 
Refraining from Expressing an Opinion: In cases of uncertainties to the extent that the 
audit could not be performed according to the laws and to achieve results, or there were 
major restrictions imposed by the company during the audit, the auditor has the right to 
refrain from expressing an opinion without the obligation to provide the proofs, only by 
expressing the reasons. This type of opinion will result in the same consequences of an 
adverse opinion. 
 
Adverse Opinion: An adverse opinion is expressed in instances of major conflicts. In the 
case of an adverse opinion, what is required to be done can be stated as: (I) the board of 
directors of the company will convene the general assembly in the following four business 
days and resign, (II) the general assembly elects a new board of directors, where unless 
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stated otherwise in the article of incorporation, the previous board members can be re-
elected, (III) the new board of directors has the financial statements prepared in the 
following six months and submits these to the general assembly of the company. 

2.9. Auditor’s Responsibility of Confidentiality 
The Articles 404, 554 and 562 of the new Code specify that if the auditor has fault and 
negligence in the process or confidentiality, he/she could be obligated to monetary 
penalties. Since sworn financial advisors, certified public accountants and independent 
audit companies perform auditing under the new Code, in instances where the audit is 
performed by an independent audit company, the responsibility of confidentiality includes 
the members of the board of directors and employees of the audit company, too 
(Ernst&Young Turkey, 2011: 61). This leads to an increased responsibility of confidentiality 
for independent audit companies. 

The responsibility of confidentiality regulated by Article 358 in the old Turkish Commercial 
Code No. 6762 is revised in Article 404 of the new Code, including extensive changes. 
Under Article 404 of the new Code, special auditors and independent auditors, and the 
assistants of these individuals and the employees of the independent audit company are 
obligated to conduct the audit in an unbiased and honest manner consistent with 
professional ethics. These individuals are obligated to not disclose any information or 
company secrets they obtain during the audit. The secrets of the company subject to the 
audit can be disclosed only under the permission of that company and in this case, the 
responsibility of the auditor ceases to exist. In addition, any irresponsibility provision to 
limit the scope of or to revoke the responsibility of the independent audit company will be 
null and deemed void. This provides the opportunity for the processes to function flawless 
and more professional. 

Under the related Articles, individuals that are negligent in their obligations to 
confidentiality are subject to a monetary penalty of up to 100.000 TL for each audit. For 
joint stock companies listed on the stock exchange, the penalty is set as up to 300.000 TL. 
Paragraph 4 of Article 404 states that the monetary penalty arising from this provision 
cannot be limited or cancelled by a contract. Claims related to this responsibility will be 
barred by the statute of limitations in five years, following the report date. 

2.10. Divergence of Opinions between the Company and the Auditor 
Under the Article 405 of the new Code, when divergence of opinions exists between the 
company and the auditor about the year-end accounts, financial statements and the 
annual report prepared by the board of directors of the company, regarding the 
interpretation and implementation of administrative acts or provisions of the law, the 
commercial court of first instance in the city of the headquarters of the company subject 
to the audit, will give the judgment about the divergence, upon the request of the board 
of directors of the audited company or the auditor. The judgment is final. In addition, the 
legal costs of the court will be bearded by the company subject to the audit. 
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2.11. Audit by Special Auditor for Relations of Group of Companies 
Special audit for relations of group of companies is regulated in the new Code under 
Article 406. According to this Article, in the case of the request by shareholders, the 
commercial court of first instance in the city of the headquarters of the company subject 
to the audit can appoint a special auditor in order to inspect the relation of the company 
with one of the other companies of the same group of companies when (a) the auditor has 
submitted a qualified opinion or refrained from expressing an opinion letter about the 
relations of the company subject to the audit with the controlling company or with the 
group companies, (b) the board of directors of the audited company has expressed that 
the company suffered losses by the group of companies as a result of certain legal 
transactions or applied measures and that the resulting compensation has not been given. 

3. CONCLUSION 
The goal of the regulations in the third part, titled as “Auditing”, of the second chapter of 
the new Turkish Commercial Code No. 6102 is to secure that independent auditing 
process and results, which will determine whether the company’s and the group of 
companies’ assets and financial structure are presented in accordance with the true and 
fair view principle, are presented in a formal report written in a clear and understandable 
language following the transparency principle, to all the related parties, including the 
shareholders of the company subject to the audit. 

The new Code brings a modern systematic approach to auditing of corporations, paying 
attention to international audit standards, aimed at enabling companies to have a better 
and sound understanding of their situations. The main purpose of this is aimed to provide 
that the commerce in Turkey will be compatible with the rest of the globe, in accordance 
with international standards. As a result, positive consequences would be observed in the 
future including, but not limited to, (1) the preparation of financial reports understandable 
by and comparable with the rest of the globe, (2) the opportunities to attract financial 
resources, partners and new markets abroad, (3) the preparation of financial statements 
of higher quality compatible with the requirements of IPOs both domestically and abroad, 
(4) increases in commercial credibility and trade volume of companies, (5) the prevention 
of informal and illegal accounts and the creation of perfect competition markets, and (6) 
transparency and the resulting trust environment in commerce. 

In the previous Turkish Commercial Code No. 6762, the internal audit was established as 
one of the main functions of the corporation. There were no regulations regarding 
independent auditing or any type of professional auditing. On the other hand, the 
regulations in the new Turkish Commercial Code No. 6102 highlights the importance of 
independent auditing, as well as listing all the details necessary for improved and more 
effective application of auditing. The most important of these improvements is the 
removal of the auditor as a part of the company, and assigning the auditing function to 
independent, audit professional, outside of the company subject to the audit. In addition, 
auditing is required to be performed by either a sworn financial advisor or a certified 
public accountant, who is authorized by Public Oversight, Accounting and Auditing 
Standards Authority, or a corporation whose partners meet these criteria. Also, rotation of 
the auditor is compulsory under the new Code. In this context, if the auditor who prepares 
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the audit reports of the company for 7 years time within 10 years time cannot be 
reelected as an auditor for the same company again unless 3 years have passed. 

In addition to these comprehensive regulations, the importance of the results of the 
opinion expressed by the auditor could be highlighted in the new Code. For example, 
when the auditor expresses an adverse opinion, the board of directors of the company is 
required to convene the general assembly in the following four business days and resign, 
followed by the general assembly electing a new board of directors. In the case where the 
auditor refrains to express an opinion, the same consequences appear. 

Overall, while establishing an up to date system about the auditing process of enterprises, 
which meets the requirements of the new era, much attention has been paid to the 
attempts of being in compliance with the international auditing standards. In addition, the 
new Code aims to improve the functioning of these new auditing procedures and the 
system as a whole, which would lead to better evaluation of the companies’ positions by 
themselves. After all, it is with no doubt that, the new Code and the most recent Codes 
No. 6335 and No. 6455, altogether, facilitates significant improvement in Turkish 
commerce. 

 

REFERENCES 
Arslan, E. (2011). Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Denetçinin Niteliği, Mali Çözüm Dergisi, Vol. 21, No. 104, 
pp.73-107. 

Dogrusoz, B., Onat, Ö. & Töralp, F.T. (2011). Türk Ticaret Kanunu. İstanbul: İSMMMO, Yayın No:141. 

Ernst&Young Türkiye. (2011). 100 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu. 
http://www.vergidegundem.com/documents/10156/79656/son-100sorudaTTK.pdf (Accessed: 09.02.2014). 

Karahan, S. (2011). Ticari İşletme Hukuku. Konya: Mimoza Yayınları. 

Özbingöl, A. (2008). “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Etkilerinin 
Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”. Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 

Özbirecikli, M. (2009). Muhasebe Denetimi, Ankara: Gazi Kitapevi. 

Selamoğlu, Ö. C. (2012). Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Bağımsız Denetim. http://vergivekanun.com/?p=21166 
(Accessed: 09.02.2014). 

T.C. Yasalar. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu. 14.02.2011 Tarih ve 24607 Sayılı Resmi Gazete, Ankara. 

T.C. Yasalar. 6335 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 30.06.2012 Tarih ve 28339 Sayılı Resmi Gazete, Ankara. 

T.C. Yasalar. 6455 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun. 11.04.2013 Tarih ve 28615 Sayılı Resmi Gazete, Ankara. 

T.C. Yasalar. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu. 09.07.1956 Tarih ve 9353 Sayılı Resmi Gazete, Ankara. 

Tuan, K. (2012). Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Denetim Fonksiyonunun Modernizasyonu. 1. International 
Symposium on Accounting and Finance May 31-June 2, Gaziantep/Turkey. 

Yıldırım, S. (2011). “Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Denetçi”. Mali Çözüm Dergisi, Vol. 21, No. 
106, pp. 43-52. 
 
 
 


