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ABSTRACT  
Increasing the world trade, as an outcome of globalization, has releaved the need 
to attain international standards of accounting procedures. According to this idea 
main aim of this study is to determine the point of view of professional 
accountant’s on IFRS which may be called as a financial outcome of the 
globalizitaion. For this purpose, the issue was discussed through the registered 
professions of Duzce Chamber of Certified Public Accountants.  The data were 
collected through questionnaires which was generated by the five point Likert 
Scale. Apart from the rediscounting practice, the changes that introduces by IFRS 
have been largely applied. At the same time professional accountants used IFRS at 
different levels by their age, expreince, educational status and the number of 
customers. 

 

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KÜRESELLEŞMENİN BİR FİNANSAL 
ÇIKTISI OLAN UFRS/TFRS ALGILARI 

Anahtar Kelimeler 
IFRS, UFRS, TFRS, 
Küreselleşme, Düzce 

 

JEL Sınıflandırması 
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ÖZET  
Küreselleşmenin sonucu olarak dünya ekonomisinde uluslararası ticaretin artması, 
muhasebe işlemlerinin de uluslararası standartlara kavuşması gerekliliğini ortaya 
koymuştur. Bu doğrultuda küreselleşmenin finansal çıktısı olarak tanımlanabilecek 
Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi (UFRS) ile getirilen düzenlemelere ilişkin 
olarak muhasebe meslek mensuplarının bakış açılarının belirlenmesi çalışmanın 
amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla Düzce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odasına kayıtlı meslek mensupları aracılığıyla konu irdelenmiştir. Veriler 5’li likert 
ölçeği ile oluşturulan anket aracılığıyla toplanmıştır. Analiz için SPSS 17.0 istatistik 
paket programından yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre meslek mensuplarının 
reeskont uygulamaları hariç olmak üzere UFRS ile getirilen düzenlemelere katıldığı 
görüşüne ulaşılmıştır. Bununla beraber meslek mensuplarının yaşına, tecrübesine, 
eğitim durumuna ve mükellef sayısına göre UFRS/TFRS ile gelen değişikliklere 
katılım düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Elde edilen sonuçlar 
henüz yeni bir kavram ve uygulama olan UFRS/TFRS değişikliklerine yönelik işin 
birinci elden muhatabı olan muhasebe meslek mensuplarının algılamalarını ortaya 
koyması açısından önemlidir. 
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1. GİRİŞ 
Küreselleşmenin ilk akla gelen anlamı bir olayın ya da metanın dünyanın pek çok bölgesine 
ya da her yerine yayılmasıdır. "World Economic Outlook" ta (2002), küreselleşme ticaret ve 
finansmanın entegrasyonu olarak tanımlanmıştır. Dünya Bankası'nın "Küreselleşme, 
Büyüme ve Yoksulluk" adlı raporunda küreselleşme "dünyadaki ekonomilerin ve 
toplumların süre giden bütünleşmesi" olarak tanımlanmıştır (Erdoğan, E., 2003). 
Küreselleşmenin en önemli destekçisi olarak karşımıza ekonomik küreselleşme 
çıkmaktadır. Küreselleşmenin iktisadi alanda yaşanan dört türünden; üretim 
küreselleşmesi, ticaretin küreselleşmesi, emeğin küreselleşme(me)si ve finansal 
küreselleşmeden bahsedilebilir. (Öztürk N. 2007). İletişim ve haberleşme teknolojilerinde 
meydana gelen değişim finansal araçların dünya üzerinde daha rahat, hızlı ve ucuz hareket 
etmesini sağlamıştır. (Kaymakçı, O., 2011). Küreselleşmenin ekonomik boyutu hakkında 
Campbell’in (1994) belirttiği üzere; küreselleşmenin boyutlarından biri dünya 
ekonomisinde artan ticaret ve buna bağlı olarak ekonomik unsurların birbirlerine karşı olan 
bağımlılıklarıdır. Ekonomik olaylara yön veren kuralların uluslararası entegrasyonu, üretim 
faktörlerinin ve ürünlerin uluslararası düzeyde serbestçe dolaşımını engelleyecek her türlü 
engelin ortadan kaldırılması küreselleşmenin ekonomik boyutu olarak ifade edilmektedir 
(Sapancalı, F., 2001). Ekonomik anlamda yaşanan bu bütünleşme, işletmelerin uluslararası 
faaliyetlerinin yoğunlaşması, finansal piyasaların bütünleşmesi, finansal denetim 
mekanizmalarının gelişimi, finansal raporların düzenlenmesinde yardımcı olan kuralların 
yeniden gözden geçirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu zorunluluk gerek Sermaye 
Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK), Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler Odası (TÜRMOB) gibi ulusal, gerekse Uluslararası Muhasebe Standartları 
Kurulu (IASB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Muhasebe Standartları 
Çalışma Grubu, Birleşmiş Milletler Hükümetler arası Çalışma Grubu, AB Muhasebe 
Danışma Grubu gibi uluslararası kurulları finansal tabloların ve muhasebe ilkelerinin tüm 
paydaşlarca anlaşılmasına ilişkin çalışmalara yöneltmiştir. Bu çalışma kapsamında ortaya 
çıkan ve küreselleşmenin finansal çıktısı olarak tanımlanabilecek Uluslararası Finansal 
Raporlama Sistemi (UFRS) ile getirilen düzenlemelere muhasebe meslek mensuplarının 
bakış açıları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Muhasebe meslek mensuplarını küreselleşmenin bir çıktısı olan UFRS/TFRS’ye yönelik 
algılarını belirlemeye yönelik gerçekleştirilen bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde küreselleşmenin genel tanımının yapılarak UFRS/TFRS ile olan bağlantısına 
değinildiği giriş bölümü yer almaktadır. takip eden ikinci bölümde konu ile ilgili literatür 
taraması anlatılmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde araştırmanın ana kütlesinin, veri 
toplama yönteminin ve araştırmanın güvenilirliği ve geçerliliğinin açıklandığı metodoloji 
bölümü yer almaktadır. çalışmanın dördüncü bölümünde toplanan veriler yardımıyla 
gerçekleştirilen analizler neticesinde ulaşılan bulgular verilmektedir. Çalışmanın beşinci ve 
son bölümünde ise bulgulardan hareketle çalışmanın sonuç ve değerlendirmesi 
gerçekleştirilmektedir. 
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2. LİTERATÜR TARAMASI 
UFRS/TFRS konusunda yapılan çalışmalara baktığımızda konunun yeni olmasından dolayı 
çok sayıda çalışma ile karşılaşamamaktayız. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda genel 
itibariyle bilanço kalemlerinin ayrıntılı olarak ele alındığını görülmektedir. Ele alınan 
çalışmalarda ilgili muhasebe kalemleri incelenmiş ve Türkiye’de UFRS öncesi muhasebe 
standartlarını düzenleyen Vergi Usul Kanunu (VUK) ile aralarındaki farklılıklar ortaya 
çıkarılmaya çalışılmıştır. Selvi ve diğ., (2007) kredili satışların muhasebeleştirilmesi ve 
raporlanması üzerine yaptıkları çalışmada kredili satışlardan doğan faiz veya vade farkının 
VUK ve UFRS açısından muhasebeleştirilmesine ilişkin farklılıklara değinmişlerdir. 
Varsayımsal bir örnek üzerinden yaptıkları çalışma ile muhasebenin dönemsellik ilkesi 
üzerinden hareketle VUK ve UFRS arasındaki farklılıkları rakamsal olarak açıklamaya 
çalışmışlardır. Usul ve Özdemir (2007) Göller Bölgesi’nde faaliyet gösteren KOBİ’lere 
yönelik yaptıkları çalışmalarında, muhasebe yetkililerinin ve yöneticilerinin UFRS’nin 
getirdiği standartlar hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmamalarına rağmen standartların 
yarar sağlayacağını düşündükleri sonucuna ulaşmışlardır. Ağca ve Aktaş (2007) 
çalışmalarında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (IMKB) yer alan 147 işletmenin 
UFRS’ye uyumlu olarak düzenlenmiş mali tabloları ile VUK göre düzenlenmiş finansal 
tabloları aralarındaki farklılıkları irdelemiştirler. Yazarlar, UFRS’ye göre düzenlenen 
bilançolar ile VUK’a göre düzenlenen bilançolar arasında istatistiki olarak anlamlı 
farklılıklar olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Terzi ve diğ., (2008) cari dönem bilançosunun ve 
gelir tablosunun UFRS’ye göre hazırlanmasına yönelik yaptıkları çalışmada örnek bir 
uygulama ile açılış bilançosu düzenlemişlerdir. Yazarlar cari dönem bilançosunun 
oluşturulmasından sonra UFRS’ye göre cari dönem gelir tablosunu oluşturarak uygulamada 
karşılaşılabilecek muhtemel sorunları önleme konusunda uygulayıcılara yardımcı olmayı 
hedeflemişlerdir. Sayar (2009) yılında gayrimenkul değerlemesi üzerine yaptığı çalışmada 
UFRS’ye göre bir değerleme yapmıştır. Yazar UFRS’nin gerçeğe uygun değer yaklaşımından 
hareketle UMS 16, UMS 40 ve UMS 36 başlıklarını esas alarak gayrimenkul değerlemesi 
yapmıştır. Çalışma sonucunda gerçeğe uygun değer yöntemi ile değerleme yapmanın, 
uzmanlık gerektirdiği sonucuna varmıştır ve bu konuda gerekli eğitimlerin verilmesinin 
önemine dikkat çekmiştir. Bozdemir ise (2013) KOBİ’lere yönelik çıkarılan KOBİ TFRS ile 
ilgili uygulanma sürecine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunarak uygulama 
sürecinde karışılacakları zorlukları tespit etmiş ve bazı önerilerde bulunmuştur. Akgün 
(2013) UFRS’nin finansal analize etkisini İMKB’ye kayıtlı işletmelerin finansal tabloları 
üzerinde incelemiştir. Sonuç olarak UFRS’nin işletmelerde finansal tabloların analizinin 
kalite düzeyine olumlu etki yaparak işletmelerin performans düzeylerinin belirlenmesinde 
finansal tablo kullanıcılarına daha doğru bilgiler sunduğu sonucuna ulaşmıştır. 

3. METODOLOJİ 
Araştırma kapsamında Düzce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından (DSMMMO) 
elde edilen verilere göre, 2013 yılında odaya kayıtlı 212 muhasebe meslek mensubu 
bulunmaktadır. Düzce SMMM Odasına kayıtlı meslek mensuplarından 99’u SMMM 
(Serbest Muhasebeci Mali Müşavir), 20’si SM (Serbest Muhasebeci) olarak görev 
yapmaktadır. Serbest olarak çalışan 119 meslek mensubu mevcuttur. Geri kalan 93 meslek 
mensubu ise bir kurum veya kuruluşa bağımlı olarak çalışmaktadır. Araştırmanın evreni, 
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muhasebe mesleğini serbest olarak icra eden 119 meslek mensubu olarak belirlenmiştir. 
Muhasebe meslek mensuplarının iş yoğunlukları dikkate alınarak araştırmada örnekleme 
gidilmesine karar verilmiştir. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi tercih edilmiş ve %5 hata 
payı ile örneklem büyüklüğü 92 olarak hesaplanmıştır. 

Bu araştırmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma tekniği olarak ise nicel 
araştırma yönteminde en yaygın olarak kullanılan anket uygulaması tercih edilmiştir. 
Oluşturulan anket formu iki kısımdan oluşmaktadır. İlk bölümde yanıtlayıcıların demografik 
özelliklerine ilişkin sorular yer alırken, ikinci bölümünde meslek mensuplarının 
UFRS/TFRS’yi yönelik algılarına ilişkin sorular yer almaktadır. İkinci grup sorular 5’li Likert 
ölçeğine dayalıdır. Ölçek; 1- Kesinlikle katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Kararsızım, 4- 
Katılıyorum, 5- Kesinlikle katılıyorum şeklindedir. Düzenlenen anket formu ilk olarak 
internet ortamına aktarılarak örneklemde yer alan meslek mensuplarının e – posta 
adreslerine gönderilmiştir. Daha sonra dönüş yapmayanlardan telefonla randevu alınarak 
anketler yüz yüze doldurulmuştur. 22 katılımcı ise hem e-posta yoluyla anketi 
cevaplandırmamış hem de randevu talebine olumlu cevap vermemiştir. Yanıtlanan toplam 
anket sayısı 70 olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle örneklemin %76’sına ulaşılmıştır. Elde 
edilen verilerin analizinde SPSS 17.0 istatistik paket programından yararlanılmıştır. 

Bu kapsamda anket formunun, araştırma konusunu ne ölçüde kapsadığı ve yansıttığına 
dair bu alanda çalışmaları bulunan iki akademisyenin görüşleri alınmıştır. Anket 
çalışmasının ön uygulamasında meslek mensuplarının anket formlarını doldururken 
soruları algılama düzeyleri gözlemlenmiştir. Ayrıca, soruların ifade şekli ve anlaşılırlığına 
ilişkin görüşleri sorularak alınan öneriler doğrultusunda anket formuna son hali verilmiş ve 
elde edilecek verilerin geçerliliği sağlayacağı kanısına varılmıştır. Anketin güvenilirliği 
(reliability) kapsamında kullanılan Cronbach Alpha değerinin 0,70’in üzerinde olması 
istenmektedir (Nunnally ve Bernstein, 1994). Bu kapsamda anketin güvenilirliği için içsel 
tutarlık ölçütü olarak Cronbach Alpha katsayısı dikkate alınmış ve bu değer 0,856 olarak 
bulunmuştur. Bu sonuca göre anketin güvenilir olduğu kabul edilmektedir. 

4. BULGULAR 
Düzce İli muhasebe meslek mensupları evreninde yapılan bu çalışmada UFRS/TFRS ile 
getirilen değişikliklere katılım düzeyleri irdelenmiştir. Muhasebe meslek mensuplarının 
UFRS/TFRS kapsamında getirilen değişikliklere ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla 
yapılan frekans analizi sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1: UFRS/TFRS Değişiklikleri Yargılarına Muhasebe Meslek Mensuplarının  

Katılım Düzeyleri 
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F % F % F % F % F % 

TFRS’ YE göre KASA hesabında 
yer alan yabancı paralar 
değerleme kuru ile 
değerlendirilerek 
gösterilmelidir. 

1 1,5 6 8,8 4 5,9 42 61,8 15 22,1 3,94 0,88 

TFRS’YE göre vadesi gelen ve 
vadesi gelmeyen alınan 
çeklerin ayrımının mutlaka 
yapılması gerekir. 

1 1,4 
4 

 
5,7 8 11,4 

39 

 
55,7 

18 

 
25,7 3,98 0,86 

Vadesi gelen ve vadesi 
gelmeyen verilen çek ayrımının 
mutlaka yapılması 
gerekmektedir. 

- - 6 8,6 5 7,1 42 60,0 17 24,3 4,00 0,82 

Finansal varlıkların 
sınıflandırılması yeniden 
düzenlenmelidir. 

1 1,5 7 10,3 12 17,6 35 51,5 13 19,1 4,00 0,93 

Finansal varlıklar 
ölçülebiliyorsa gerçeğe uygun 
değer ile değerlendirilmelidir. 

1 1,4 1 1,4 4 5,7 45 64,3 19 27,1 4,00 0,71 

Tüm alacaklar ve borçlar 
reeskonta tabi olmalıdır. 

5 7,1 13 18,6 18 25,7 20 28,6 14 20,0 3,36 1,20 

Şirketler tahsil edemeyeceğini 
düşündüğü her türlü alacağına 
karşılık ayırabilirler. 

2 2,9 9 13,2 9 13,2 28 41,3 20 29,4 3,80 1,09 

Stokların değerlemesinde 
finansman giderleri (faiz, 
komisyon ve kur farkları) 
maliyete yansıtılmamalıdır. 

2 2,9 7 10,0 7 10,0 35 50,0 19 27,1 3,88 1,01 
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Stokları değerlemede kullanılan 
yöntem olan düşük değer 
maliyet bedeli ile net 
gerçekleşebilir değer 
arasındaki fark olarak 
alınmalıdır. 

1 1,5 11 16,2 18 26,5 31 45,6 7 10,3 3,47 0,93 

Vadeli mal alımında normal 
fiyat ile vadeli fiyat arasındaki 
fark finansman gideri olarak 
işlenmelidir. 

2 2,9 6 8,7 5 7,2 46 66,7 10 14,5 3,81 0,89 

Stokların değerlemesinde FİFO 
ve ağırlıklı ortalama yöntemi 
esas alınmalıdır. 

- - 3 4,3 16 23,2 38 55,1 12 17,4 3,85 0,75 

Canlı varlıklar amorti edilmek 
yerine her yıl gerçeğe uygun 
değerden satış maliyetinin 
düşülmesi ile yeniden 
değerlenmelidir. 

1 1,4 9 13,0 8 11,6 30 43,5 21 30,4 3,88 1,03 

Yıllara yaygın sözleşmelerden 
kaynaklanan gelir ve giderler 
projenin bittiği dönemde değil 
tamamlanma derecesi dikkate 
alınarak ilgili dönemde 
muhasebeleştirilmelidir. 

- - 12 17,4 10 14,5 33 47,8 14 20,3 3,71 0,98 

Vadeli olarak alınan maddi 
duran varlıklar, bugünkü 
değerlerine indirgenerek 
maliyet oluşturulmalıdır. 

1 

 
1,5 12 17,6 7 10,3 34 50,0 34 20,6 3,70 1,03 

Arazi ile birlikte alınan binada 
amortisman her ikisi için ayrı 
ayrı hesaplanmalıdır. 

2 2,9 10 14,5 15 21,7 29 42,0 13 18,8 3,59 1,04 

MDV’ın değeri her hesap 
döneminde gözden geçirilerek 
faydalı ömür buna göre 
belirlenmelidir. 

- - 8 11,4 8 11,4 44 62,9 10 14,3 3,80 0,83 

MDV’ler maliyet bedeline göre, 
daha yüksek bir değer olan 
gerçeğe uygun değer ile 
yeniden değerlenebilmelidir. 

1 1,4 9 13,0 10 14,5 36 52,2 13 18,8 3,74 0,96 
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Tablo 1 incelendiğinde muhasebe meslek mensuplarının UFRS/TFRS kapsamında yapılan 
değişikliklerin genel olarak katıldığı görülmektedir. Yalnızca muhasebe meslek mensupları 
reeskont işlemlerine ilişkin önermelere“Tüm alacaklar ve borçlar reeskonta tabi olmalıdır.” 
ve “Sermaye Piyasası Kurulu’na tabi işletmelerde üç aydan fazla süreli olan tüm borçlar ve 

İşletme bünyesinde yapılan 
araştırma maliyetleri oluştuğu 
dönemde gider olarak 
muhasebeleştirilmeli ve izleyen 
dönemlerde 
aktifleştirilmemelidir. 

- - 4 5,9 11 16,2 39 57,4 14 20,6 3,93 0,78 

İşletme bünyesinde yapılan 
geliştirme giderleri, varlık 
maliyetine eklenerek 
muhasebeleştirilmelidir. 

- - 7 10,3 8 11,8 41 60,3 12 17,6 3,85 0,83 

Sermaye Piyasası Kurulu’na 
tabi işletmelerde üç aydan 
fazla süreli olan tüm borçlar ve 
alacaklar reeskonta tabi 
olmalıdır. 

- - 13 19,1 20 29,4 24 35,3 11 16,2 3,48 0,98 

Nakit çıkış ihtimali olmayan 
konular için karşılık 
ayrılmamalıdır. 

- - 8 11,6 12 17,4 41 59,4 8 11,6 3,71 0,82 

Karşılık, yükümlülüğün 
gerçekleştiği dönemde 
ayrılmalıdır. 

1 1,5 6 9,0 4 6,0 43 64,2 13 19,4 3,91 0,86 

Kıdem tazminatı karşılıkları 
toplam rakam olarak değil, net 
bugünkü değere göre 
hesaplanarak gider 
yazılmalıdır. 

1 1,4 3 4,3 8 11,6 40 58,0 17 24,6 3,91 0,87 

Hizmet işletmelerinde bilanço 
tarihi itibariyle hizmetin 
tamamlanma oranı dikkate 
alınarak gelir ve gider 
oluşturulmalıdır. 

- - 8 11,6 10 14,5 38 55,1 13 18,8 3,81 0,88 

Basit ve indirgenmiş hisse 
başına kar hesaplanarak gelir 
tablosunda gösterilmelidir. 

1 1,4 10 14,5 12 17,4 36 52,2 10 14,5 3,64 0,95 
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alacaklar reeskonta tabi olmalıdır.” sırasıyla %25,7 ve %29,4 oranında “kararsızım” 
yönünde görüş bildirmişlerdir. 

UFRS/TFRS ile gelen değişiklikler ile muhasebe meslek mensuplarının yaşı, unvanı, 
tecrübesi, eğitim düzeyi ve mükellef sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup 
olmadığını tespiti için tek yönlü Anova testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2: Muhasebe Meslek Mensuplarının TFRS ile Gelen Değişikliklere İlişkin  
Tek Yönlü Anova Testi 

Değişkenler Varyansı
n Kaynağı 

Kareler 
Top. df Kareler 

Ort. F P 

Yaş 

Stokların değerlemesinde FİFO 
ve ağırlıklı ortalama yöntemi 
esas alınmalıdır. 

Gruplar 
Arası 

4,613 3 1,538 
2,945 ,039 

Grup İçi 33,938 65 ,522 

İşletme bünyesinde yapılan 
araştırma maliyetleri oluştuğu 
dönemde gider olarak 
muhasebeleştirilmeli ve izleyen 
dönemlerde 
aktifleştirilmemelidir. 

Gruplar 
Arası 

4,679 3 1,560 

2,776 ,048 

Grup İçi 35,954 64 ,562 

Tecrübe 

Tüm alacaklar ve borçlar 
reeskonta tabi olmalıdır. 

Gruplar 
Arası 

16,263 4 4,066 
3,120 ,021 

Grup İçi 83,390 64 1,303 

Stokların değerlemesinde 
finansman giderleri (faiz, 
komisyon ve kur farkları) 
maliyete yansıtılmalıdır. 

Gruplar 
Arası 

11,368 4 2,842 
3,112 ,021 

Grup İçi 58,458 64 ,913 

MDV’ler maliyet bedeline göre, 
daha yüksek bir değer olan 
gerçeğe uygun değer ile yeniden 
değerlenebilmelidir. 

Gruplar 
Arası 

9,215 4 2,304 
2,766 ,035 

Grup İçi 52,476 63 ,833 

Nakit çıkış ihtimali olmayan 
konular için karşılık 
ayrılmamalıdır. 

Gruplar 
Arası 

7,787 4 1,947 
3,200 ,019 

Grup İçi 38,331 63 ,608 

Eğitim Kıdem tazminatı karşılıkları 
toplam rakam olarak değil, net 

Gruplar 
Arası 

8,573 3 2,858 5,101 ,003 
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Muhasebe meslek mensuplarının demografik özellikleri ikiden fazla gruptan oluştuğu için 
tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. UFRS/TFRS ile gelen değişikliklere ilişkin 
“Stokların değerlemesinde FİFO ve ağırlıklı ortalama yöntemi esas alınmalıdır.”  (F = 2,945, 
p<0,05) ve “İşletme bünyesinde yapılan araştırma maliyetleri oluştuğu dönemde gider 
olarak muhasebeleştirilmeli ve izleyen dönemlerde aktifleştirilmemelidir.” (F = 2,776, 
p<0,05) önermelerine muhasebe meslek mensuplarının katılım düzeylerinin yaşlarına göre 
anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Hangi gruplar arasında farklılık olduğunu 
tespit etmek amacıyla yapılan Dunnett C. testi sonuçlarına göre; muhasebe meslek 
mensuplarından 55 yaş ve üzeri olanlar ile diğer yaş grupları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılıklar bulunmaktadır.  

Muhasebe meslek mensuplarının UFRS/TFRS ile gelen değişikliklerden “Tüm alacaklar ve 
borçlar reeskonta tabi olmalıdır.” (F = 3,120, p<0,05), “Stokların değerlemesinde 
finansman giderleri (faiz, komisyon ve kur farkları) maliyete yansıtılmalıdır.” (F = 3,112, 
p<0,05), “MDV’ler maliyet bedeline göre, daha yüksek bir değer olan gerçeğe uygun değer 
ile yeniden değerlenebilmelidir.” .” (F = 2,766, p<0,05) ve “Nakit çıkış ihtimali olmayan 
konular için karşılık ayrılmamalıdır.” (F = 3,200, p<0,05) önermelerine ilişkin görüşleri, 
mesleki tecrübelerine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Hangi tecrübe düzeylerinde 
farklılık olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan Dunnett C. testi sonuçlarına göre “Tüm 
alacaklar ve borçlar reeskonta tabi olmalıdır.” Yargısına ilişkin olarak 1-5 yıl ile 6-10 ve 11-
15 yıl mesleki deneyime sahip olan meslek mensupları, “Stokların değerlemesinde 
finansman giderleri (faiz, komisyon ve kur farkları) maliyete yansıtılmamalıdır.” yargısının 
algılanmasında 6-10 yıl tecrübeye sahip meslek mensupları ile 11 yıl ve üzeri tecrübeye 
sahip meslek mensupları, “Maddi Duran Varlıklar maliyet bedeline göre, daha yüksek bir 
değer olan gerçeğe uygun değer ile yeniden değerlenebilmelidir.” yargısına ilişkin 1-5 yıl 
tecrübeye sahip meslek mensupları ile 20 yıl ve üzeri tecrübeye sahip meslek mensupları, 
“Nakit çıkış ihtimali olmayan konular için karşılık ayrılmamalıdır.” yargısına ilişkin olarak ise 
1-5 yıl ve 11-15 yıl tecrübeye sahip meslek mensupları ile 6-10 ve 16-20 yıl tecrübeye sahip 
meslek mensupları farklı görüşlere sahiptirler.  

UFRS/TFRS ile gelen değişikliklerden “Kıdem tazminatı karşılıkları toplam rakam olarak 
değil, net bugünkü değere göre hesaplanarak gider yazılmalıdır.” (F = 5,101, p<0,05), 
önermesi, muhasebe meslek mensuplarının eğitim düzeylerine göre anlamlı farklılıklar 
göstermektedir. Hangi eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğunu belirlemek 
amacıyla yapılan Sheffe ve Dunnett C. testleri sonuçlarına göre; lisansüstü seviyesinde 
eğitim düzeyine sahip meslek mensupları ile lisans ve önlisans seviyesinde eğitim düzeyine 

bugünkü değere göre 
hesaplanarak gider yazılmalıdır. Grup İçi 36,413 65 ,560 

Mükellef 

Sayısı 

Stokları değerlemede kullanılan 
yöntem olan düşük değer 
maliyet bedeli ile net 
gerçekleşebilir değer arasındaki 
fark olarak alınmalıdır. 

Gruplar 
Arası 

8,445 4 2,111 

2,686 0,42 

Grup İçi 39,300 50 ,786 
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sahip meslek mensupları kıdem tazminatının hesaplanması ilişkin olarak farklı 
düşünmektedirler. UFRS/TFRS ile gelen değişikliklere ilişkin olarak “Stokları değerlemede 
kullanılan yöntem olan düşük değer maliyet bedeli ile net gerçekleşebilir değer arasındaki 
fark olarak alınmalıdır.” (F = 2.686 , p<0,05), önermesi ile muhasebe meslek mensuplarının 
mükellef sayısı arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Küreselleşmenin sonucu olarak dünya ekonomisinde uluslararası ticaretin artması, 
muhasebe işlemlerinin de uluslararası standartları kavuşması gerekliliğini ortaya 
koymuştur. Bu doğrultuda finansal raporların düzenlenmesi, finansal tablo ve muhasebe 
ilkelerinin tüm paydaşlarca anlaşılması için hem ulusal, hem de uluslararası kurullar gerekli 
düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlamıştır. Bu çalışma kapsamında 
küreselleşmenin finansal çıktısı olarak tanımlanabilecek Uluslararası Finansal Raporlama 
Sistemi (UFRS) ile getirilen düzenlemelere muhasebe meslek mensuplarının bakış açıları 
belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, meslek mensupları UFRS ile getirilen 
düzenlemelere genel olarak katılmaktadır. Yalnızca reeskont uygulamalarına ilişkin olarak 
farklı görüşler bulunmaktadır. Bu görüş farklılığının, reeskonta tabii alacakların 
kapsamından kaynaklandığı düşünülmektedir. Özellikle vadeli çeklerin reeskonta tabi 
tutulup tutulmayacağı tartışması meslek mensuplarının reeskont uygulamaları konusunda 
hem fikir olamamalarının nedeni olarak ileri sürülebilir. Bununla beraber meslek 
mensuplarının yaşına, tecrübesine, eğitim durumuna ve mükellef sayısına göre UFRS/TFRS 
ile gelen değişikliklere katılım düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. 55 yaş 
ve üzerinde bulunan meslek mensupları, stok değerlendirme yöntemleri ile araştırma 
geliştirme maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi konularında farklı düşünmektedirler. Bu 
durumun ileri yaşlarda bulunan meslek mensuplarının değişime karşı direnç 
göstermelerinden kaynaklandığı ileri sürülebilir. Alacakların ve borçların reeskonta tabi 
olması, stokların değerlendirilmesinde finansman giderlerinin maliyete yansıtılmaması, 
maddi duran varlıkların değerlendirilmesinde gerçeğe uygun değer yönteminin 
kullanılması, nakit çıkış ihtimali olmayan konular için karşılık ayrılması yönünde getirilen 
değişiklikler, mesleki tecrübeye göre farklılık göstermektedir. Bu doğrultuda muhasebe 
meslek mensuplarının tecrübeleri arttıkça daha özellikli muhasebe konularında görüşleri 
değişiklik göstermektedir.  

Araştırmada elde edilen bulgular ve kullanılan ölçek bu alanda yapılacak çalışmalara katkı 
sağlayacaktır. Araştırmanın sınırlılığı, maliyet ve zaman unsurlarının göz önünde 
bulundurulması sonucu çalışmanın yalnızca Düzce İli’nde faaliyet gösteren meslek 
mensupları ile gerçekleştirilmiş olmasıdır. Yapılacak çalışmalar için araştırmacılara farklı 
bölgelerde faaliyet gösteren meslek mensupları dikkate alınarak daha fazla sayıda meslek 
mensubu ile daha geniş kapsamlı araştırmalar yapılması önerilebilir. 
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ABSTRACT  
Private pension systems which are one of the important and essential parts of the 
social security system provide subsistence level to individuals and make oneself 
comfortable in situations such as sickness, old age and accident. Private pension 
systems, one the one hand satisfy social security needs, one the other hand 
constitute private pension funds gathering individuals’ contributions in a pool. 
Private pension funds are funds managed by professional portfolio management 
companies in order to benefit to participants during the retirement period, 
gathering in a pool contributions paid participants within private pension 
companies. Private pension funds invest portfolio which consists of cash, bank 
deposit, participation account, public bond, corporate bond, treasury bill, 
commercial bill, repo, reverse repo, stocks, derivative products, warrants and lease 
certificates. Taxation incentives play an important role transferring long term 
savings to economy by means of private pension funds. Private pension funds 
which exist in world for a long time, in today consists of large part of savings and 
satisfies long term resource requirement especially in emerging countries. In our 
country, private pension fund practices have started from 2003 and increased asset 
values and number of fund growing in a short span of time. Long term fund flow is 
raised to economy and financial markets by means of private pension funds. In this 
way, resource requirement of public sector, private sector and financial markets is 
satisfied, increase country’s savings, improve capital markets, increase employment 
and as a result of all these the level of country’s development increases. 
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BİREYSEL EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ YAPISAL BİR ANALİZİ1 
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ÖZET  
Sosyal güvenlik sisteminin önemli bir parçası ve tamamlayıcısı olan bireysel 
emeklilik sistemleri, bireylere asgari hayat standardı sağlayarak, bireylerin hastalık, 
yaşlılık ve kaza gibi durumlarda rahat etmesini sağlamaktadır. Bireysel emeklilik 
sistemleri bir yandan bireylerin sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamakta, diğer 
yandan bireylerin ödedikleri katkı paylarını bir havuz içerisinde biriktirerek bireysel 
emeklilik yatırım fonlarını oluşturmaktadırlar. Bireysel emeklilik yatırım fonları, 
bireysel emeklilik şirketlerinin bünyesinde, katılımcıların ödedikleri katkı paylarının 
bir havuzda toplanarak, emeklilik döneminde katılımcılara fayda sağlamak amacıyla 
profesyonel portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilmesi suretiyle oluşturulan 
fonlardır. Bireysel emeklilik yatırım fonları, vadeli mevduat ve katılma hesabı, 
borçlanma araçları, repo ve ters repo işlemleri ile ortaklık payları, kıymetli 
madenler, türev araç işlemleri ile varantlar ve kira sertifikaları gibi finansal 
araçlardan oluşan portföye yatırım yapmaktadırlar. Uzun vadeli tasarrufların 
bireysel emeklilik yatırım fonları aracılığıyla ekonomiye aktarılmasında vergisel 
teşvikler büyük rol oynamaktadır. Dünyada çok uzun zamandan beri var olan 
bireysel emeklilik yatırım fonları, günümüzde, özellikle gelişmiş ülkelerde 
tasarrufların büyük bir kısmını oluşturmakta ve ülke ekonomilerinin ihtiyaç duyduğu 
uzun dönemli kaynak ihtiyacını karşılamaktadır. Ülkemizde ise bireysel emeklilik 
yatırım fon uygulamaları 2003 yılından itibaren başlamış ve kısa zamanda gelişme 
göstererek varlık değerlerini ve fon adetlerini artırmıştır. Bireysel emeklilik yatırım 
fonları sayesinde, ekonomiye ve finansal piyasalara uzun vadeli fon akışı 
sağlanmaktadır. Böylece kamunun, özel sektörün ve finansal piyasaların kaynak 
ihtiyacı giderilebilmekte, ülkenin sahip olduğu tasarruflar artmakta, sermaye 
piyasaları gelişmekte, istihdam artmakta, bütün bunların sonucunda ülkenin 
gelişmişlik derecesi de artmaktadır.  

1. GİRİŞ 
Temel amacı, bireyleri hastalık, kaza, yaşlılık gibi durumlarda korumak ve bireylere asgari 
yaşam düzeyi sağlamak olan sosyal güvenlik sistemleri, ülkelerde yaşanan krizler, politik ve 
sosyal faktörler nedeniyle zaman içerisinde işlevlerini tam olarak yerine getiremez hale 
gelmiş ve yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu süreç içerisinde pek çok ülkede bir 
takım yasal düzenlemeler yapılmış, devlet tarafından sürdürülen sosyal güvenlik 
kurumlarına ilave olarak bireysel emeklilik sistemleri geliştirilmiş ve bu sistemler içerisinde 
faaliyette bulunan bireysel emeklilik şirketleri kurulmuştur. 
 
Dünyada uzun zamandan beri var olan ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin yükselmesine 
katkıda bulunan bireysel emeklilik şirketleri, ülkemizde 2001 yılında yapılan yasal 
düzenleme ile faaliyete geçmiştir. Bireysel emeklilik şirketlerinin faaliyete geçmesiyle 
birlikte, 2003 yılında söz konusu şirketler bünyesinde bireysel emeklilik yatırım fonları 
oluşturulmuştur.  
 

                                                           

1 Bu çalışma 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi’nde “Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları” adıyla sunulan bildirinin 
yeniden düzenlenmesiyle oluşturulmuştur. 8-10 Mayıs 2014 Kemer/Antalya, V.2, pp.1427-1438 
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Bireysel emeklilik yatırım fonları, bireysel emeklilik şirketlerinin bünyesinde, katılımcıların 
ödedikleri katkı paylarının bir havuzda toplanarak, emeklilik döneminde katılımcılara fayda 
sağlamak amacıyla profesyonel portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilmesi suretiyle 
oluşturulan fonlardır. Söz konusu fonlar, piyasalara uzun dönemli kaynak aktarılmasını 
sağlayarak, kamunun borçlanma ihtiyaçlarını gidermekte, ülkenin tasarruf eğilimini 
artırmakta, finansal piyasaların ve ülke ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmaktadır. 
 
Çalışmamızın ikinci bölümünde bireysel emeklilik yatırım fonları ele alınmakta ve dünyada 
bireysel emeklilik fonlarının gelişimi, Türkiye’de bireysel emeklilik yatırım fonlarının 
gelişimi, türleri, portföylerinin yönetimi, vergilendirilmesi ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. 
Üçüncü bölümde bireysel emeklilik yatırım fonlarının, finansal piyasalar üzerinde yarattığı 
etkilerden bahsedilmekte ve dördüncü bölümde genel bir değerlendirme ile çalışma 
sonlandırılmaktadır. 

2. BİREYSEL EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI 
Dünya nüfusunun giderek yaşlanması ile birlikte gelecekte emekli olacakların sayısı 
artarken, doğum oranının azalması sonucu mevcut emeklileri finanse edecek genç nüfusun 
azalması, toplanan katkı payı veya primlerin verimli bir şekilde değerlendirilememesi gibi 
çeşitli nedenlerden dolayı, devlet tarafından sunulan sosyal güvenlik sistemleri işlerliğini 
kaybetmiş ve ülkeler sosyal güvenlik sistemlerini iyileştirme yolunda yeni arayışlara 
yönelmek zorunda kalmışlardır. Bu tür kaygılardan dolayı uygulanan sosyal güvenlik 
reformları sonucunda, dünyada genel olarak 3 basamaklı sosyal güvenlik sistemlerinin 
oluştuğu görülmektedir. Birinci basamakta, devlet tarafından sağlanan sosyal güvenlik 
sistemleri, ikinci basamakta mesleki emeklilik sistemleri, üçüncü basamakta ise bireysel 
emeklilik sistemleri yer almaktadır. Devlet tarafından sağlanan sosyal güvenlik sistemleri, 
katılımın zorunlu olduğu, gelirin yeniden dağıtılması esasına göre, çalışanlardan toplanan 
primlerin, eş zamanlı olarak emeklileri finanse etmek için kullanıldığı sistemlerdir. Mesleki 
emeklilik sistemleri, işveren ve çalışanlardan belirli esaslar dahilinde toplanan katkıların 
işverenler tarafından çalışanları yararına oluşturulan fonlarda değerlendirilmesine dayanan 
işveren bazlı emeklilik sistemleridir (Soylu, 2004). Bireysel emeklilik sistemleri ise, 
katılımcıların emekliliğe yönelik tasarruflarını artırmak ve emeklilikte ek gelir sağlamak 
amacıyla kurulan, özel şirketler tarafından yönetilen prime dayalı sistemlerdir (Ulusoy, 
2013).  
 
Emeklilik yatırım fonları vasıtasıyla gerçekleştirilecek olan birikim temeli üzerine kurulan 
bireysel emeklilik sisteminin en önemli öğelerinden biri, bireysel emeklilik yatırım 
fonlarıdır (Korkmaz vd., 2007). Hem Türkiye’de hem de dünyada bireysel emeklilik 
sisteminin temel uygulama aracı olan ve sistemin bel kemiğini oluşturan (Oktayer ve 
Oktayer, 2007) bireysel emeklilik yatırım fonları, çalışanların çalışma hayatı boyunca elde 
ettikleri gelirden tasarruf ederek, emeklilik döneminde sürdürülebilir bir hayat düzeyi 
sağlamalarına imkân tanıyan ve şartları önceden belirlenmiş bir emeklilik planı 
çerçevesinde işverenler, çalışanlar veya her iki grubun da düzenli olarak yaptıkları 
katkıların bir fonda toplanarak, profesyonel portföy yönetim ilkeleri çerçevesinde yatırıma 
yönlendirildiği kurumsal yapılar olarak tanımlanmaktadır (DPT, 2001). 
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Emeklilik için ödenen katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği bireysel emeklilik yatırım 
fonları, belirli yönlerden diğer yatırım fonlarından ayrılmaktadır. Söz konusu fonlar, 
bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının değerlendirilmesi ve işletilmesi 
amacıyla özel olarak kurulmakta olup, sadece bireysel emeklilik sistemine giren kişiler 
tarafından satın alınabilmektedir. Fon işletim gideri kesintisi oranı diğer yatırım fonlarına 
nispeten daha düşüktür. Emeklilik yatırım fonlarının elde ettiği gelirlere stopaj 
uygulanmamakta ve bu fonlar daha uzun vadeli yatırım stratejileri ile yönetilmektedir 
(Emeklilik Yatırım Fonları, 2014). Ayrıca yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri veya 
portföy yöneticiliği faaliyet yetki belgesi olan aracı kurum veya bankalar veya bu yetkiye 
sahip fon kurucuları tarafından yönetilebilirken, bireysel emeklilik fonlarının yönetimi 
sadece portföy yönetim şirketleri tarafından yapılmaktadır. Bu şekilde, emeklilik fonu 
portföylerinin tamamen profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilmesinin 
sağlanması amaçlanmıştır (Soylu, 2004). 

2.1. Dünya’da Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları 

Amerika’da bireysel emeklilik planlarının kökeni 1875 yılına kadar uzanmakla birlikte, söz 
konusu planlar 1930 Büyük Ekonomik Buhranı nedeniyle başarılı olamamıştır. Esas olarak 
bireysel emeklilik sistemi 2. Dünya Savaşı’ndan sonra, 1950’li yıllarda gelişmeye başlamış 
ve daha sonraki yıllarda gelişimini sürdürmüştür (Munnell ve Sunden, 2001). Bireysel 
emeklilik sistemi, Amerika başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin çoğunda başarı ile 
uygulanmış ve sonrasında Şili, Peru ve Meksika gibi gelişmekte olan ülkeler de bu sistemi 
kendi yapılarına uyarlayarak farklı modeller geliştirmişlerdir (Zor, 2008). 
 
Dünyada özel emeklilik programlarının gelişmesinde rol oynayan temel faktör; programa 
yapılan katkıların, emeklilik fonlarının elde ettiği kazançların ve emeklilik döneminde 
yapılan ödemelerin vergilendirilmesinde sağlanan teşviklerdir. Öyle ki, gelişmiş ülkelerde 
bireysel emeklilik sistemlerine tanınan vergisel teşvikler sonucunda, emeklilik fonları, 
gayrimenkul yatırımlarından sonra en önemli yatırım aracı haline gelmiştir (Şener ve Akın, 
2010). 
 
Geçtiğimiz 10 yıl içinde OECD (Organisation for Economic Co-peratin and Development) 
bölgesindeki gerçekleşen demografik değişimler incelendiğinde, OECD üyesi ülkelerin 
yaşlılık dönemi emeklilik sistemlerinde çeşitli reformlar yaptığı ve birçok durumda devlet 
tarafından fonlanan emeklilik planlarını başlattığı veya genişlettiği görülmektedir (OECD, 
2006). 
 
Günümüzde, özellikle gelişmiş ülkelerde tasarrufların büyük bir kısmını bireysel emeklilik 
yatırım fonları oluşturmakta ve ülke ekonomilerinin ihtiyaç duyduğu uzun dönemli kaynak 
ihtiyacını bu fonlar karşılamaktadır. Buna binaen, bireysel emeklilik yatırım fonlarının 
büyüklüğü artmış ve çoğu ülkede GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla)’yi geçmiştir. 2001-2012 
dönemi için OECD ülkelerinin bireysel emeklilik fonlarının GSYİH’leri içindeki yüzdesi Tablo 
1’de sunulmuştur. 
 

http://www.emeklilikvehayat.com/bireysel-emeklilik-sistemi.html
http://www.emeklilikvehayat.com/bireysel-emeklilik-sozlugu/emeklilik-katki-paylari.html
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Tablo 1: GSYİH’nin Yüzdesi Olarak OECD Ülkelerinin Bireysel Emeklilik Fon Yatırımları (%) 
 
Ülke 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Avustralya 73,5 68,7 67,2 70,1 78,4 87,9 106,5 93,4 82,8 89,8 92,9 91,7 

Avusturya 3,0 3,8 4,2 4,4 4,8 4,9 4,8 4,4 5,1 5,3 4,9 5,3 

Belçika 5,5 4,9 3,9 4,0 4,4 4,2 4,4 3,3 4,0 3,7 4,2 4,6 

Kanada 52,5 48,3 51,6 53,9 58,2 63,2 62,4 51,4 60,2 64,5 63,6 67,3 

Şili .. 53,4 56,0 56,0 55,6 57,5 61,0 49,8 61,8 63,0 58,5 60,0 

Çek Cum. 2,2 2,6 3,0 3,4 4,0 4,4 4,6 5,0 5,7 6,1 6,5 7,1 

Danimarka 27,2 26,0 28,5 30,8 33,8 32,6 32,4 47,0 43,1 49,3 49,6 50,1 

Estonya 0,0 0,2 0,8 1,8 2,7 3,6 4,4 4,5 6,9 7,5 7,1 8,7 

Finlandiya 49,7 49,3 54,0 61,9 68,6 71,9 70,6 60,7 77,2 82,8 76,1 79,3 

Almanya 3,5 3,5 3,7 3,8 4,1 4,2 4,6 4,8 5,3 5,4 5,7 6,3 

Macaristan 3,9 4,5 5,3 6,9 8,5 9,8 11,1 9,7 13,3 14,9 3,8 3,3 

İzlanda 84,0 83,9 98,3 106,4 119,6 129,6 131,0 112,9 119,2 124,2 128,8 141,0 

İrlanda 43,5 34,2 39,4 41,5 47,8 49,4 45,9 35,5 44,8 48,2 45,5 49,2 

İsrail 23,4 25,1 25,8 26,1 31,4 31,1 32,7 42,4 46,5 48,9 49,3 52,0 

İtalya 2,2 2,3 2,4 2,5 2,8 3,0 3,2 3,4 4,1 4,6 4,9 5,6 

Japonya 18,2 25,0 27,5 24,9 27,1 26,1 25,6 23,1 26,7 25,3 25,2 26,3 

Meksika 3,9 4,7 5,3 5,6 9,0 10,2 10,0 10,1 11,8 12,8 12,9 12,3 

Hollanda 102,6 85,5 101,2 108,1 120,7 124,4 135,1 112,7 118,6 129,5 136,2 160,2 

Yeni Zelanda 15,2 13,2 11,5 11,5 11,4 12,4 11,4 10,4 11,9 14,2 15,7 16,7 

Norveç 5,5 5,5 6,5 6,5 6,7 6,7 7,0 6,0 7,4 7,6 7,3 7,6 

Polonya 2,4 3,8 5,3 6,8 8,7 11,1 12,0 10,9 13,5 15,7 15,0 17,2 

Portekiz 11,0 11,1 11,3 10,2 12,3 13,2 13,2 11,8 13,0 11,4 7,7 8,8 

İspanya 5,8 5,7 6,2 6,6 7,2 7,5 8,2 7,2 8,1 8,0 8,0 8,4 

İsveç 8,0 7,4 7,4 7,3 9,0 9,1 8,5 7,3 8,2 9,5 9,2 10,5 

İsviçre 99,5 93,2 99,9 104,0 113,3 114,8 112,0 94,8 108,0 108,5 106,9 113,6 

Türkiye .. .. .. 0,4 0,7 0,7 1,2 1,5 2,3 2,4 4,1 3,8 

İngiltere 70,8 58,1 63,3 66,7 76,8 81,6 77,4 64,4 80,2 87,9 95,3 95,7 

ABD 70,4 62,2 71,4 73,0 74,1 76,4 76,8 58,7 69,2 73,8 72,3 74,5 

Kaynak: OECD, Global Pension Statistics,2013 
 
Tablo 1 incelendiğinde, 2001 – 2012 yılları arasında İsviçre, İzlanda ve Hollanda’nın sahip 
olduğu bireysel emeklilik yatırım fonu yatırımlarının zaman zaman GSYİH’lerine ulaştığı, 
zaman zaman ise GSYİH’lerini aştığı görülmektedir. Bununla birlikte söz konusu dönem için 
Avusturalya, İngiltere ve Amerika’nın bireysel emeklilik yatırım fonlarının yatırım 
tutarlarının GSYİH’lerine yaklaştığı ve Kanada, Şili ve Finlandiya’nın ise GSYİH’lerinin 
yarısından fazlasını bireysel emeklilik yatırım fonlarının oluşturduğu dikkati çekmektedir. 
Diğer ülkelerin emeklilik yatırım fonları ise, GSYİH’lerinin nispeten daha küçük bir yüzdesini 
oluşturmaktadır. 
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OECD ülkelerinin bireysel emeklilik yatırım fonlarının yatırımları toplamı 2001 yılında 
10.654.964,2 Milyon$ iken, 2012 yılında 21.753.819,9 Milyon$’a yükselerek %104’lük bir 
artış göstermiştir. OECD ülkeleri içerisinde, bireysel emeklilik yatırım fonlarının toplam 
varlık büyüklükleri 2012 yılı itibariyle sıralandığında, Amerika 11.613.224,1 Milyon$ tutarla 
birinci sırada, İngiltere 2.326.764,2 Milyon$ tutarla ikinci sırada ve Japonya 1.448.391,7 
Milyon$ tutarla üçüncü sırada yer almaktadır (OECD, 2013). 
 
Bireysel emeklilik yatırım fonları hisse senedi, tahvil, mevduat, gayrimenkul, kredi, yatırım 
fonu gibi çeşitli yatırım araçlarına yatırım yapmaktadır. OECD ülkelerinin sahip olduğu 
bireysel emeklilik yatırım fonlarının yatırım yaptığı varlık sınıfları başka bir ifade ile portföy 
dağılımları Tablo 2’te ayrıntılı olarak sunulmuştur. 
 
Tablo 2: Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının Portföy Dağılımları (%) (2012) 
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Avustralya 18,4 9,6 1,0 46,0 7,4 0,0 0,0 17,6 
Avusturya 9,2 52,1 1,1 29,5 3,5 0,0 0,0 3,7 
Belçika 3,0 11,4 0,7 8,2 0,8 71,4 1,2 3,2 
Kanada 2,7 27,6 0,3 24,6 5,5 34,6 0,0 4,7 
Şili 0,5 45,5 1,1 12,5 0,0 40,3 0,0 0,1 
Çek Cumhuriyeti 9,8 84,4 0,0 0,2 0,7 1,2 0,0 1,8 
Danimarka 0,4 66,1 0,1 13,0 1,0 2,3 0,0 17,1 
Estonya 16,4 25,6 0,0 5,2 0,0 52,5 0,0 0,3 
Finlandiya 4,2 36,0 4,6 37,1 11,0 0,0 0,0 7,1 
Almanya 1,4 35,7 18,5 0,2 2,4 39,2 0,0 1,7 
Yunanistan 46,4 37,1 0,0 2,5 0,0 12,5 0,0 1,6 
Macaristan 3,9 64,9 0,0 4,7 0,0 23,2 0,0 3,2 
İzlanda 7,2 50,2 8,3 10,3 0,0 15,3 0,0 0,0 
İsrail 5,4 76,1 2,6 5,5 0,6 3,3 0,0 6,1 
İtalya 4,2 45,1 0,0 11,2 2,9 10,3 22,9 3,4 
Japonya 5,1 36,3 2,8 9,7 0,0 0,0 0,0 46,1 
Kore 57,8 1,6 0,0 0,0 0,0 5,9 32,4 2,3 
Lüksemburg 4,5 57,4 0,0 0,0 0,0 36,3 0,0 1,7 
Meksika 0,5 80,9 0,0 18,2 0,0 0,0 0,0 0,4 
Hollanda 1,3 24,0 3,8 11,6 0,9 51,9 0,0 6,5 
Norveç 2,7 50,7 1,6 18,1 2,9 23,0 0,0 1,1 
Polonya 8,3 55,8 0,0 34,8 0,0 0,3 0,0 0,8 
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Portekiz 13,6 37,4 0,0 8,4 12,1 24,5 0,0 0,0 
Slovak Cumhuriyeti 22,7 68,5 0,0 0,2 0,0 7,8 0,0 0,8 
Slovenya 21,0 54,4 2,8 1,1 0,0 20,6 0,0 0,1 
İspanya 14,6 55,7 0,0 9,1 0,2 9,7 10,0 0,0 
İsveç 2,4 58,1 0,3 9,4 3,0 26,7 0,0 0,1 
İsviçre 7,3 19,9 3,3 13,0 9,7 42,8 0,0 0,4 
Türkiye 8,9 58,1 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 17,1 
ABD 0,8 16,3 0,3 38,2 1,7 22,0 3,3 17,4 
Kaynak: OECD, Global Pension Statistics, 2013  
 
Tablo 2 göz önünde bulundurularak, çeşitli ülkelerde bireysel emeklilik yatırım fonlarının 
yatırım yaptığı varlıklar incelendiğinde, söz konusu varlıkların oranının ülkeden ülkeye 
farklılık gösterdiği görülmektedir. Örneğin, nakit ve mevduata en çok yatırım yapan ülke 
%57,8’le Kore, kamu ve özel sektör tahvil ve bonolarına en çok yatırım yapan ülke %84,4’le 
Çek Cumhuriyeti, kredilere en çok yatırım yapan ülke %18,5’le Almanya, hisse senetlerine 
en çok yatırım yapan ülke %46 ile Avustralya, arazi ve binalara en çok yatırım yapan ülke 
%12,1’le Portekiz ve yatırım fonlarına en çok yatırım yapan ülke %71,4’le Belçika olmuştur. 
Bununla birlikte, söz konusu fonların portföylerinin ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör 
tahvilleri ile hisse senetlerinden oluştuğu ifade edilebilir. Örneğin, Meksika’da bireysel 
emeklilik yatırım fonları varlıklarının %80,9’unu kamu ve özel sektör tahvil ve bonolarına, 
%18,2’sini hisse senetlerine yatırmıştır. Kamu ve özel sektör tahvillerini ve hisse 
senetlerini, yatırım fonlarının izlediği söylenebilir. Çeşitli ülkelerdeki emeklilik yatırım 
fonları portföy dağılımları arasındaki farklılık, ülkelerin bireysel emeklilikle ilgili yasal 
düzenlemelerine, varlık sınıflarının getirilerine ve risklerine bağlı olarak değişebilmektedir. 

2.1.1. Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Yapısı ve Yönetimi                      

Dünyada, emeklilik fonları portföyünün yönetilmesinde uygulanan iki temel ilke 
bulunmaktadır. Birincisi basiretli yönetim ilkesi (prudent man rule), diğeri ise nicel yatırım 
sınırlamalarına dayanan ilkedir. Basiretli yönetim ilkesi, katı portföy sınırlamalarından 
kaçınmakta ve yatırım yöneticisinin davranışının düzenlenmesi üzerine odaklanmaktadır 
(Antolin, 2008). 

Bireysel emeklilik sistemlerinin uygulandığı çoğu ülkede, basiretli yönetim ilkesinin bir 
gereği olarak, emeklilik fonunun sahip olduğu malvarlığı, emeklilik planlarının çeşidine 
göre; yöneticiden, sponsor işverenlerden, kurucudan ya da saklayıcı kuruluşun sahip 
olduğu malvarlığından ayrı tutulmaktadır. Bu şekilde, emeklilik fonlarının, söz konusu 
kurumların finansal yapılarında meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerden, etkilenmesi 
engellenmeye çalışılmaktadır (Soylu, 2004). 
 
Nicel yatırım sınırlamalarına dayanan portföy yönetim ilkesi, yatırım yöneticisinin portföy 
dağılımlarında, emeklilik fonunun menfaatine uygun hareket ederek çeşitli yatırım 
sınırlamaları yapması gerektiğini ifade etmektedir. Anglo Sakson ülkelerindeki emeklilik 
fonları basiretli yönetim ilkesini uygularken, Latin Amerika, Orta ve Doğu Avrupa 
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ülkelerindeki emeklilik fonları ise yatırım sınırlamalarına dayanan ilkeyi uygulamaktadırlar 
(Antolin, 2008). 
 
Aynı zamanda emeklilik fonu portföyünü oluşturan varlıklar açısından da çoğu ülkede 
sınırlama söz konusudur. Bu sınırlamaları aşağıdaki tabloda özetlemek mümkündür. 
 
Tablo 3: Varlık Sınıflarına Göre Çeşitli Ülkelerdeki Portföy Sınırlamaları (2013) 
 

Ülke Hisse 
Senedi 

Gayri 
Menkul Tahviller 

Retail 
Yatırım 
Fonları 

Özel 
Yatırım 
Fonları 

Krediler Mevduat 
Küresel 
Yabancı 
Varlıklar 

Avusturalya Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok 

Avusturya 

-%70 
(teminat 
sız) 

-%50 
(teminatlı) 

Sınır yok 

-%70 
(teminat 
sız) 

-%50 
(teminatlı) 

Yatırım 
fonu 
varlıklarına 
sınır 
uygulanır. 

Yatırım 
fonu 
dayanak 
varlıklara 
sınır 
uygulanır. 

Sınır yok 

Bir 
bankanın 
varlıklarının 
en fazla 
%25’i 

%30 

Belçika Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok 

Kanada Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok 

Danimarka %70 
Sınır yok 
(birinci sınıf 
olanlara) 

-Sınır 
yok(birinci 
sınıf 
olanlara) 

-%70 
(birinci sınıf 
olmayan 
lar) 

%70 (birinci 
sınıf 
tahvillere 
dayanan 
UCITS için 
sınır yok) 

%10 hedge 
fon, özel 
sermaye 
fonu ve 
diğer fonlar 

-Sınır 
yok(birinci 
sınıf 
olanlara) 

-%2 (birinci 
sınıf 
olmayan 
lar) 

Sınır yok 
OECD 
ülkelerine 
sınır yok 

Fransa 

-%65 her 
tür hisse 
senedi 

-%5 özel 
amaçlı 
kurumların 
çıkardığı 
hisse 
senetleri 

%40 

-Özel 
amaçlı 
kurumlar 
çıkarmışsa 
%5, 
çıkarmamış
sa sınır yok 

 

Sermaye 
nin %65’i 

 

Gayrimen 
kulün %40’ı 

Sermaye 
nin %65’i 

 

%10 Sınır yok - 

Almanya 
(pensionsfo
nds) 

Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok 

İrlanda Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok 

İtalya Sınır yok 

Sadece 
dolaylı 
yatırımlara 
izin verilir. 

Sınır yok 

Kapalı uçlu 
yatırım 
fonları: 

%20 
emeklilik 
fon 
varlıkları, 
%25 fonun  

Kapalı uçlu 
yatırım 
fonları: 

%20 
emeklilik 
fon 
varlıkları, 
%25 fonun  

%0 %20 

OECD 
üyesi 
olmayan 
ülkelerin 
menkul 
kıymetleri: 

Düzenlen
miş 
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değeri, 

%20 gayri 
menkul 
yatırım 
fonları 

değeri, 

%20 gayri 
menkul 
yatırım 
fonları 

piyasada 
işlem 
görüyorsa 
%5, 
düzenlenm
emiş 
piyasada 
işlem 
görüyorsa 
%0 

Japonya Sınır yok İzin 
verilmiyor Sınır yok Sınır yok Sınır yok İzin 

verilmiyor Sınır yok Sınır yok 

Hollanda Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok 

Norveç 

OECD ve 
AB 
ülkelerine 
kayıtlı 
şirketlerin 
hisselerine 
sınır yok 

OECD ve 
AB ülkeleri 
dışındaki 
ülkelere 
kayıtlı 
şirketlerin 
hisselerine 
%10 sınır 

Sınır yok Sınır yok Sınır yok 

Borsaya 
kote 
edilmemiş 
hisseler ve 
hedge fon 
gibi fonlara 
%10 sınır 

%5 
(teminatsız 
krediler) 

Sınır yok Sınır yok 

Portekiz 

-Mesleki 
emeklilik 
fonlarına 
sınır yok 

 

 

-Bireysel 
emeklilik 
fonlarına 
%55 sınır 

Mesleki 
emeklilik 
fonlarına 
sınır yok 

 

-Gönüllü 
mesleki 
emeklilik 
fonlarına 
%20 sınır 

Sınır yok Sınır yok Sınır yok 

-Mesleki 
emeklilik 
fonlarına 
sınır yok 

 

-Gönüllü 
mesleki 
emeklilik 
fonlarının 
mortgage 
kredilerine 
%20 sınır 

-Mesleki 
emeklilik 
fonlarına 
sınır yok 

 

-Gönüllü 
mesleki 
emeklilik 
fonlarına 
%20 sınır 

-Döviz 
yatırımları
na %30 
sınır 

 

-OECD ve 
AB üyesi 
olmayan 
ülkelerin  
düzenlen 
miş 
piyasada 
işlem 
gören 
varlıklarına 
%15 sınır, 
emeklilik 
fonlarına 
%10 sınır 

İsviçre %50 %30 Sınır yok - - %50 
mortgage 

Banka 
başına %10 

Döviz 
yatırımları
na %30 
sınır 

İngiltere Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok Sınır yok 

İşverenle 
ilişkili 
kredilere 
izin 
verilmez 

Sınır yok Sınır yok 
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Amerika 

İşveren 
hisse 
senetlerine 
bazı 
sınırlamalar 
var. 

İşveren 
tarafından 
kiralanan 
gayri 
menkullere 
bazı 
sınırlamalar 
var. 

İşveren 
tahvillerine 
bazı 
sınırlamalar 
var. 

Sınır yok Sınır yok 

İşverenle 
ilişkili 
kredilere 
izin 
verilmez 

Sınır yok Sınır yok 

Kaynak: OECD, Annual Survey of Investment Regulation of Pension Funds, 2013 
 
Tablo 3 incelendiğinde, Avusturya, Belçika, Kanada, İrlanda ve Hollanda gibi ülkelerde 
faaliyet gösteren emeklilik fonlarının hiçbir varlık sınıfında herhangi bir sınırlamaya 
gitmediği görülmektedir. Bunun yanı sıra en yüksek sınırlamanın hisse senetlerinde %70’lik 
oranla Avusturya ve Danimarka’da, gayrimenkulde %40’lık oranla Fransa’da, tahvillerde 
%70’lik oranla Avusturya ve Danimarka’da, yatırım fonlarında %70’lik oranla 
Danimarka’da, mevduatta %25’lik oranla Avusturya’da ve küresel yabancı varlıklarda 
%30’luk oranla Avusturya’da uygulandığı söylenebilir. Genel olarak fonlara ait portföy 
sınırlamalarının ülkeden ülkeye değiştiği ifade edilebilir.  
 
Ülkelerin tabi olduğu portföy sınırlamaları, söz konusu ülkelerin sermaye piyasalarının 
gelişimi ile ilişkilidir. Sermaye piyasaları gelişmekte olan ülkelerde, sermaye piyasaları 
gelişmiş ülkelere göre daha katı portföy sınırlamaları uygulanmaktadır. Ayrıca, emeklilik 
tasarrufu ile ilgili düzenlemeleri zorunluluk esasına dayanan ülkelerde, devletler yüksek 
derecede sorumluluk taşıdıklarından, bu ülkelerde portföy sınırlamaları daha katıdır 
(Antolin, 2008). 

2.2.Türkiye’de Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları 
Ülkemizde bireysel emeklilik sistemini de kapsayan reform girişimleri 1999 yılından 
itibaren başlamıştır. Gerçekleştirilmeye çalışılan mali, kurumsal ve idari yeniden 
yapılandırmalarla, bir taraftan mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi ve 
mevcut kurumların yeniden yapılandırılarak daha nitelikli bir sosyal güvenlik hizmeti 
vermelerinin sağlanması hedeflenmiş, diğer taraftan kamunun verdiği hizmetleri 
tamamlayıcı nitelikte ilave bir takım programlar geliştirilmeye çalışılmıştır. Bireysel 
emeklilik alanında yapılan düzenlemeler, bu reform girişimlerinin önemli parçalarından 
birini meydana getirmektedir (Korkmaz vd., 2007). 
 
Sosyal güvenlik reformunun bir parçası olan ve kamu emeklilik sistemini tamamlaması 
hedeflenen, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 7 Ekim 2001 
tarihinde yürürlüğe girmiştir (Emeklilik Gözetim Merkezi, 2004). 4632 Sayılı Kanunu'nu 
tamamlayıcı nitelikte, Hazine Müsteşarlığı tarafından; Bireysel Emeklilik Danışma 
Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik, Emeklilik Şirketlerinin Kuruluş ve 
Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik ve 
Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır (www.spk.gov.tr, 2014). Bu 
düzenlemelerin yanı sıra Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin 
Esaslar Hakkında Yönetmelik (EYFKHY), 4697 sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik 
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Yapılmasına Dair Kanun kabul edilerek bireysel emeklilik yatırım fonlarının yasal çerçevesi 
oluşturulmuştur (www.hazine.gov.tr, 2014). 
 
Bu yasal düzenlemelerin arkasından, Hazine Müsteşarlığı tarafından 10 Emeklilik şirketine, 
hayat sigortası şirketinden Emeklilik şirketine dönüşüm ve bir şirkete Emeklilik Şirketi 
kuruluş izni ile birlikte toplam 11 şirkete emeklilik branşı faaliyet ruhsatı verilmiştir. İlk 
emeklilik planlarının tasdik edilmesiyle beraber 27 Ekim 2003 tarihinde bireysel emeklilik 
sistemi fiilen başlamıştır. Bireysel emeklilik sisteminin bu tarihte fiilen işlemeye başlaması 
ile birlikte ilk emeklilik yatırım fonları da halka arz edilmiştir (Emeklilik Gözetim Merkezi, 
2004).  
 
Ülkemizde bireysel emeklilik sisteminin taşıdığı temel özellikleri aşağıdaki gibi özetlemek 
mümkündür (TCMB, 2011): 

 Sistem, gönüllülük esasına göre işlemekte olup, her kesimin katılımına açıktır. 
 Sistemde biriken tasarruflar, Hazine Müsteşarlığı'nın denetiminde kurulup faaliyet 

gösteren emeklilik şirketlerince, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı 
çerçevesinde oluşturulan emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmektedir. 

 Emeklilik şirketlerinin tabi olduğu, farklı risk ve getiri bileşimine sahip en az 3 
emeklilik yatırım fonu kurma zorunluluğu ile bireylerin kendi risk ve getiri 
beklentilerine uygun yatırım tercihleri yapabilmelerine imkân tanınmaktadır. 

 Yatırımların kamu ve özel sektör borçlanma araçları, mevduat, katılma hesapları, 
repo ve ters repo işlemleri, ortaklık payları, türev araç işlemleri, varantlar, altın ve 
kıymetli madenler, kira sertifikaları, yatırım fonu katılma payları gibi yatırım 
araçlarında değerlendirilmesi mümkündür 

 Katılımcılar, paylarını satın aldıkları emeklilik fonunu ve emeklilik şirketlerini 
değiştirebilirler. Yılda 6 kez fon dağılımı değiştirme hakkı olan katılımcılar, sahip 
oldukları fon paylarını istedikleri zaman fona iade ederek başka bir fonun 
paylarına yatırım yapabilirler. Şirket değiştirmek için ise katılımcıların en az 2 yıl 
mevcut şirketlerinde kalmış olması gerekir. Ancak katılımcının sözleşmesi 
önceden başka bir şirketten aktarılmış ise bu süre 1 yıla düşer.  

 Emeklilik yatırım fonunun varlıkları, emeklilik şirketinin malvarlığından ayrı olarak 
SPK tarafından uygun görülen bir saklama kuruluşunda saklanmaktadır. 

 Bireysel emeklilik sisteminin denetimi Hazine Müsteşarlığı, SPK ve bağımsız 
denetim kurumları tarafından, gözetimi ise Emeklilik Gözetim Merkezi ve 
Takasbank tarafından yerine getirilmektedir. 

 Bireysel emeklilik sisteminden emekliliğe hak kazanmak için sistemde en az on yıl 
kalmak, on yıl süreyle katkı payı ödemek ve 56 yaşını tamamlamak 
gerekmektedir.  

 Sisteme katılım devlet tarafından sağlanan vergi avantajları ile de teşvik 
edilmektedir. 
 

27 Ekim 2003 tarihinde faaliyet göstermeye başlayan bireysel emeklilik yatırım fonları, 
kuruluşundan itibaren kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen oldukça fazla büyüme 
göstermiştir. Bireysel emeklilik yatırım fonlarının 2005 yılından 2012 yılına kadar kurucu 
emeklilik şirketi bazında net varlık değerleri Tablo 4’te sunulmuştur. 
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Tablo 4: Kurucu Bazında Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları Net Varlık Değerleri (TL) 
 

Kurucu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  (%) 2012 
Aegon 

Emeklilik 
ve Hayat  

23.234.329 42.157.071 63.635.102 77.339.914 86.573.495 104.050.064 111.780.971 132.345.073 0,65 

Allianz 
Hayat ve 
Emeklilik  

77.443.676 160.372.280 235.790.957 324.076.159 433.157.899 534.042.315 545.477.674 701.270.028 3,45 

Anadolu 
Hayat ve 
Emeklilik  

174.924.615 528.538.522 910.414.689 1.322.987.329 1.953.537.368 2.620.401.862 3.022.237.967 4.279.682.349 21 

Asya 
Emeklilik 
ve Hayat  

       23.649.004 0,12 

Avivasa 
Emeklilik 
ve Hayat  

368.441.493 696.667.371 1.129.986.386 1.440.396.293 1.993.073.991 2.558.352.183 2.947.272.577 4.049.006.938 19,9 

Axa Hayat 
ve 

Emeklilik  
      5.415.890 6.228.849 0,03 

BNP 
Paribas 
Cardif 

Emeklilik  

   238.774.341 324.014.738 394.131.303 437.624.198 577.585.664 2,84 

Groupama 
Emeklilik 72.747.725 168.045.513 251.385.402 373.334.473 527.610.726 624.289.321 609.031.583 661.501.595 3,25 

Ergo 
Emeklilik 
ve Hayat  

   6.613.942 16.109.455 54.026.134 89.942.363 149.792.334 0,74 

Finans 
Emeklilik 
ve Hayat 

   2.023.693 16.941.477 51.263.407 104.936.524 207.922.850 1,02 

Garanti 
Emeklilik 
ve Hayat  

117.734.196 300.229.561 572.723.004 898.092.845 1.326.745.425 1.834.911.032 2.340.846.417 3.321.134.360 16,3 

Halk 
Emeklilik 
ve Hayat  

       40.458.135 0,20 

ING 
Emeklilik  81.418.913 170.178.893 275.285.053 350.478.043 509.901.000 639.760.041 776.282.402 1.090.693.958 5,36 

Metlife 
Emeklilik 
ve Hayat  

    12.956.678 42.604.992 89.433.463 190.183.360 0,94 

Vakıf 
Emeklilik  72.984.291 190.047.292 291.903.559 399.148.793 536.066.526 700.897.896 866.085.512 1.267.191.281 6,23 

Yapı Kredi 
Emeklilik  192.210.912 480.628.312 700.943.062 951.219.195 1.370.198.237 1.858.404.498 2.303.407.468 3.471.275.469 17,1 

Ziraat 
Emeklilik        52.020.423 169.425.641 0,83 

Toplam 
1.181.140.150 2.736.864.815 4.432.067.214 6.384.485.020 9.106.887.016 12.017.135.048 14.301.795.430 20.339.346.889  

Kaynak: Emeklilik Gözetim Merkezi, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 Bireysel 
Emeklilik Sistemi Gelişim Raporları’ndan derlenmiştir. 
 
Tablo 4 incelendiğinde yıllar itibariyle bireysel emeklilik yatırım fonlarının toplam net varlık 
değerlerinin arttığı görülmektedir. 2005 yılından 2012 yılına gidildikçe bireysel emeklilik 
yatırım fonlarının net varlık değerlerinin toplamda 17 kat arttığı ve bireysel emeklilik 
yatırım fonlarının büyük gelişmeler kaydettiği ifade edilebilir. 2012 yılı itibariyle her bir 
emeklilik fonunun net varlık değerinin sektörün toplam net varlık değeri içindeki yüzdesi 
incelendiğinde, birinci sırada %21’lik oranla Anadolu Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin, %19,9’luk 
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oranla ikinci sırada Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin, %17,1’lik oranla üçüncü sırada Yapı 
Kredi Emeklilik A. Ş.’nin, %16,3’lük oranla dördüncü sırada Garanti Emeklilik ve Hayat 
A.Ş.’nin yer aldığı görülmektedir. 
 
Tablo 5: Bireysel Emeklilik Fon Gruplarının Yıllar İtibariyle Toplam Fon Net Varlık Değeri  
 İçindeki Oranları (%) 
Fon Grubu 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Kamu Borçlanma (TL) 45 52 53 52 54 55 53 50 50 
Likit 17 12 11 11 17 13 10 9 8 
Esnek 17 17 18 20 17 20 25 27 29 
Dengeli 4 4 3 4 2 2 2 2 1 
Hisse Senedi 6 7 6 6 3 5 6 6 7 
Kamu Borçlanma (YP) 10 7 8 6 6 5 4 5 4 
Uluslararası 2 1 1 1 1 0,4 0,3 1 0,4 
Kaynak: Emeklilik Gözetim Merkezi 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012  
               Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporları’ndan derlenmiştir. 
 
Tablo 5’de sunulan bireysel emeklilik yatırım fon gruplarının, yıllar itibariyle fonun toplam 
net varlık değerleri içerisindeki oranları incelendiğinde, bütün yıllarda en büyük oranın TL 
cinsinden kamu borçlanma araçları fonuna ait olduğu, bu fonu sırayla esnek fon, likit fon, 
yabancı para cinsinden kamu borçlanma fonu, hisse senedi fonu, dengeli fon ve uluslar 
arası fon gruplarının takip ettiği görülmektedir. Örneğin 2012 yılı itibariyle TL cinsinden 
kamu borçlanma araçları fonu %50 ile birinci sırada, esnek fon %29 ile ikinci sırada, likit fon 
%8 ile üçüncü sırada ve hisse senedi fonu %7 ile dördüncü sıradadır. 2004 yılından 2012 
yılına kadar Kamu Borçlanma Fonu (TL), Esnek Fon, Hisse Senedi Fonu genel olarak artış 
gösterirken, Likit Fon, Dengeli Fon, Kamu Borçlanma (YP-Yabancı Para) Fonu ve 
Uluslararası Fon genel olarak düşüş göstermektedir. Bunun nedenleri olarak, yatırımcıların 
riski düşük, garantili yatırım araçlarını tercih etmesi, çeşitlendirme ile riski azaltıp rasyonel 
bir getiri elde etmek istemesi, yapılan yasal düzenlemelerle teşviklerin artırılması 
gösterilebilir. Bireysel emeklilik yatırım fonlarının 2004-2012 yılları arasında fon adedinin 
gruplara göre dağılımı Tablo 6’te sunulmuştur. 
 
Tablo 6: Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu Toplam Fon Adedi ve Gruplara Göre Dağılımı 
Fon Grubu 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Kamu Borçlanma (TL) 12 16 18 20 26 27 28 31 35 
Likit 14 14 14 15 17 18 18 20 21 
Esnek * 17 18 19 24 28 33 44 54 
Dengeli * 3 3 3 3 3 3 3 3 
Hisse Senedi 11 12 13 15 17 18 18 22 26 
Kamu Borçlanma (YP) ** 20 21 21 23 24 23 23 24 
Uluslar Arası ** 9 9 9 10 10 10 10 10 
Toplam 81 91 96 102 120 128 133 153 173 
*Esnek ve dengeli fon toplamı 17 adettir.**Uluslar arası ve Kamu Borçlanma (YP) toplamı 27 adettir. 
Kaynak: Emeklilik Gözetim Merkezi 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 Bireysel 
Emeklilik Sistemi Gelişim Raporları’ndan derlenmiştir. 
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Tablo 6 göz önünde bulundurularak, bireysel emeklilik yatırım fonlarının toplam fon 
adedine bakıldığında, 2004 yılında 81 olan fon adedinin, yıllar itibariyle giderek arttığı, 
2012 yılında 173 adet olduğu ve % 114’lük bir artış sergilediği görülmektedir. 2004 yılından 
2008 yılına kadar fon adetleri içerisinde en fazla payın Kamu Borçlanma (YP) fonuna ait 
olduğu görülürken, 2008’de en fazla payın Kamu Borçlanma (TL) fonuna (26), 2009-2012 
yılları arasında ise en fazla payın Esnek fona ait olduğu görülmektedir. Bunun nedeni 
olarak, yatırımcıların çeşitlendirme yapmak suretiyle rasyonel getirili daha düşük riskli 
fonlara yönelmesi gösterilebilir. 

2.2.1. Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluşu ve Faaliyete Geçmesi  

Emeklilik yatırım fonu, emeklilik şirketleri tarafından kurulmaktadır. Emeklilik yatırım 
fonlarının kurulabilmesi için, SPK’dan izin alması gerekmektedir. Emeklilik yatırım fonu 
kurmak isteyen bir emeklilik şirketi, SPK tarafından belirlenen standartlara uygun olarak 
hazırlanan kuruluş başvuru formu, emeklilik yatırım fonu iç tüzüğü, emeklilik sözleşmesi ve 
formda belirtilen diğer belgelerle beraber SPK’ya başvuruda bulunur. SPK tarafından 
yapılan inceleme sonunda başvurunun SPK’ca uygun görülmesi halinde, SPK tarafından 
verilen izin yazısı ile birlikte, izin tarihinden itibaren en geç altı iş günü içerisinde şirket 
merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve TTSG (Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi) ile 
KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)’ta ilan edilir. Böylece emeklilik yatırım fonunun 
kuruluş işlemleri tamamlanmış olur (EYFKHY md. 7, 9).   
 
4632 sayılı kanun gereğince, her emeklilik şirketinin, grup emeklilik yatırım fonları hariç en 
az üç ayrı fon kurması gerekmektedir. Kurulması zorunlu olan üç fonun her birinin 
başlangıç tutarı ve her bir fona tahsis edilecek avans tutarı, şirketin ödenmiş sermayesinin 
%5’inden az olamaz. Emeklilik şirketi bu üç ayrı fona ilave olarak kuracağı yeni bir fon için 
asgari fon başlangıç tutarını ve avans tutarını kendisi belirleyebilir. Fon portföyü 
başlangıçta bu maddede ifade edilen esaslar çerçevesinde tahsis edilen avans ile 
oluşturulur (EYFKHY md. 11) 

2.2.2.Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının Türleri 
Fonlar, risk ve getiri yapısı ile portföy yönetim stratejisinin tam ve doğru bir şekilde 
izahnamede belirtilmesi ve SPK’ca uygun görülmesi şartıyla kurulabilir. İzahnamede 
belirtilecek portföy yönetim stratejilerine uygun fon türleri, Hazine Müsteşarlığı’nın görüşü 
alınarak SPK tarafından belirlenir. Fonun unvanında belirli bir varlık grubuna, sektöre, 
sektörlere, ülke ya da coğrafi bölgeye yatırım yaptığı izlenimini uyandıracak bir ibare 
kullanan fon varlıklarının en az % 80’i; fon unvanında yer alan söz konusu varlık grubu, 
sektör ya da sektörlere ait olan varlıklardan, fon unvanında yer alan ülke ya da coğrafi 
bölgeye ait ve o ülke ya da coğrafi bölgenin piyasa yapısını ve risklerini yansıtabilen 
varlıklardan meydana gelmektedir (EYFKHY md. 6). SPK tarafından “Bireysel Emeklilik Fon 
Türlerine İlişkin Açıklama” adı altında 23.08.2013 tarihinde yayımlanan 29/955 sayılı 
Karar’a göre, bireysel emeklilik yatırım fonlarının türleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:  
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Tablo 7: Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu Türleri 
 
Fon Türü  Açıklama 
 
Gelir Amaçlı Fonlar 
Yatırım yapılacak 
varlıkların, bunlardan 
elde edilecek temettü, 
faiz ve kira sertifikası 
gelirlerine ağırlık 
verilerek belirlendiği 
fonlardır. 

Hisse Senedi Fonu Fon portföyünün en az %80'i ortaklık payları 
Kamu Borçlanma 
Araçları Fonu 

Fon portföyünün en az %80'i ters repo ve devlet 
iç borçlanma senetleri 

Özel Sektör 
Borçlanma Araçları 
Fonu 

Fon portföyünün en az %80'i özel sektör 
borçlanma araçları 

Kira Sertifikası Fonu Fon portföyünün en az %80’ini kira sertifikaları 
Karma Borçlanma 
Araçları Fonu 

Fon portföyünün en az %80'i kamu ve  özel 
sektör borçlanma araçları* 

Karma Fon Fon portföyünün en az %80'ini ortaklık payları, 
borçlanma araçları ve kira sertifikaları* 

Esnek Fon Fon portföyünün tamamı EYFKHY, md.5 teki 
varlıkların bir kısmına ya da tamamına** 

Büyüme Amaçlı Fonlar 
Yatırım yapılacak 
varlıkların, bunlardan 
elde edilecek sermaye 
kazancına ağırlık 
verilerek belirlendiği 
fonlardır. 

Hisse Senedi Fonu Fon portföyünün en az %80'i ortaklık payları 
Karma Fon Fon portföyünün en az %80'i ortaklık payları, 

borçlanma araçları ve kira sertifikaları* 
Esnek Fon Fon portföyünün tamamı EYFKHY, md.5 teki 

varlıkların bir kısmına ya da tamamamına** 

Para Piyasası Fonları 
Devamlı olarak 
portföyünde vadesine en 
fazla 184 gün kalmış 
likiditesi yüksek para ve 
sermaye piyasası araçları 
yer alan ve portföyünün 
ağırlıklı ortalama vadesi 
en fazla 45 gün olan 
fonlardır. 

Likit Fon-Kamu Fon portföyünün en az %80'i ters repo, devlet iç 
borçlanma senetleri ve varlık kiralama şirketleri 
tarafından ihraç edilen kira sertifikaları 

Likit Fon-Özel Sektör Fon portföyünün en az %80'i özel sektör 
borçlanma araçları ve özel sektör tarafından 
ihraç edilen kira sertifikaları 

Likit Fon-Esnek Fon portföyünün en az %80’i borçlanma araçları, 
kira sertifikaları ve ters repo 

Kıymetli Maden Fonları 
Fon portföyünün en az 
%80’i altın ve diğer 
kıymetli madenler ile 
bunlara dayalı 
varlıklardan oluşturulan 
fonlardır. 

Kıymetli Madenler 
Fonu 

Fon portföyünün en az %80’i ulusal ve 
uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer 
kıymetli madenler ile bunlara dayalı varlıklar 

Altın Fonu Fon portföyünün en az %80’i ulusal ve 
uluslararası borsalarda işlem gören altın ve 
altına dayalı varlıklar 

İhtisaslaşmış Fonlar 
Fon portföyüne belirli 
sektör ve endeksler 
bazında yatırım yapan 
fonlardır. 

Sektör Fonu Fon portföyünün %80’i belirli sektör ya da 
sektörlere ait hisse senetleri 

Endeks Fon %80’i Hisse Senedi Endeks Fonu, Tahvil Endeks 
Fonu, Sektör Endeks Fonu veya benzer fonlar 
olmak üzere, baz alınan ve SPK’ca uygun görülen 
bir endeks kapsamındaki varlıklar*** 

Fon Sepeti Fonu  
Fon portföyünün  
en az %80’ini yatırım 

.  
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fonlarının ve borsa 
yatırım fonlarının 
katılma paylarına yatıran 
fondur. 
Katkı Fonu 
Katılımcılar adına 
ödenen devlet 
katkılarının yatırıma 
yönlendirilmesi amacıyla 
kurulan fondur. 

Fon portföyünün;  
- en az % 75’i, devlet tarafından ihraç edilen TL cinsinden 

borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine veya kira 
sertifikaları,  

- en fazla %15’i TL cinsinden mevduat, katılma hesabı, borsada 
işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen 
borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık 
kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları,  

- en fazla %15’i BIST 100 endeksindeki veya BIST katılım 
endeksindeki paylar 

Diğer Fonlar 
Yukarıdaki fon türlerine 
girmeyen fonlardır. 

Dengeli Fon Tamamı ortaklık payı, borçlanma aracı ve kira 
sertifikası 

Esnek Fon Tamamı EYFKHY, md.5 teki varlıkların tamamı 
veya bir kısmı** 

*Her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde **Nakit, vadeli ve vadesiz 
mevduat, borçlanma araçları (ters repo dahil) ile hisse senetleri, kıymetli madenlere ve 
gayrimenkullere dayalı varlıklar, repo işlemleri, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, yatırım fonu 
katılma belgeleri vs. ***Baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon 
katsayısının en az 0,9 olması gerekmektedir.  
Kaynak: www.spk.gov.tr/indexpage.aspx?pageid=337&submenuheader=0, 2014 
 
Bireysel emeklilik şirketlerinin çoğu emeklilik planlarında ilk sırada gelir amaçlı fonlara 
ağırlık vermekte ve büyüme amaçlı fonlara ise ikinci derecede önem vermektedirler. Bu 
durumun nedeni olarak, emeklilik sektörünün kendisini finansal piyasalardaki 
dalgalanmalara karşı korumak istemesi gösterilebilir. Bununla birlikte finansal piyasaların 
fazla dalgalanma göstermediği ve ekonomik göstergelerin olumlu olduğu zamanlarda, 
emeklilik fonu yatırımcılarının portföylerindeki risk seviyesini arttırma eğilimine 
girebilecekleri ve buna bağlı olarak büyüme amaçlı fonlara ağırlık verebilecekleri 
düşünülmektedir (Tokgöz, 2007). 

2.2.3.Bireysel Emeklilik Fonları Portföy Yapısı ve Yönetimi 
Ülkemizde de gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı payı esasına göre oluşturulan 
bireysel emeklilik sistemi, portföy yönetiminde yatırım sınırlamaları ilkesini benimsemiş ve 
emeklilik fonlarının portföylerine ilişkin olarak bir takım sınırlamalar getirmiştir (Soylu, 
2004) 
 
Emeklilik yatırım fonu portföyü; vadeli mevduat ve katılma hesabı, borçlanma araçları, 
repo ve ters repo işlemleri ile ortaklık payları, kıymetli madenler, kıymetli madenlere ve 
gayrimenkule dayalı varlıklar, türev araç işlemleri ile varantlar, Takasbank para piyasası 
işlemleri, yatırım fonu katılma payları, borsalarda gerçekleştirilen türev araç işlemlerinin 
nakit teminatları ve primleri, kira sertifikaları, SPK’ca belirlenen diğer yatırım araçlarından 
oluşmaktadır (EYFKHY, md.5). 
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Fon portföyü, portföy yöneticileri tarafından yönetilmektedir. Portföy yöneticileri, fon 
portföyünü yönetirken, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, fon içtüzüğü, emeklilik 
sözleşmesi, izahname, portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre 
hareket etmek zorundadır. Bununla birlikte, portföy yöneticisi riskin dağıtılması, likidite ve 
getiri unsurlarını göz önünde bulundurmak, fonun portföy yönetim stratejilerine ve yatırım 
sınırlamalarına uygun hareket etmek, fon içtüzüğü, izahname, portföy yönetim sözleşmesi 
ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uymakla yükümlüdür (EYFKHY, md. 20, 21). 
 
Bireysel emeklilik yatırım fonları, fon  yönetiminde aşağıdaki portföy sınırlamalarına uymak 
zorundadır (EYFKHY md. 22): 

 Fon varlıklarının %10’undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası 
araçlarına  yatırılamaz ve fonun %5’inden fazla yatırım yaptığı ortaklıkların para ve 
sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı fon varlıklarının %40’ını aşamaz. Ancak 
varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları için, 
birinci cümledeki %10’luk sınırlama %25 olarak uygulanır; ikinci cümlesindeki 
sınırlama ise uygulanmaz 

 Fon portföyüne borsada işlem gören para ve sermaye piyasası araçlarının alınması 
esas olmakla birlikte, borsada işlem görmeyen özel sektör borçlanma araçları, fon 
portföy değerinin %10’unu geçmemek kaydıyla fon portföyüne dahil edilebilir.  

 Fon, tek başına hiçbir ortaklıkta sermayenin %5’ine veya daha fazlasına, bir 
şirketin kurucusu olduğu fonlar ise toplu olarak, hiçbir ortaklıkta sermayenin 
%20’sinden fazlasına sahip olamaz.   

 Fon portföyünün en fazla %20’si girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının sermaye 
piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına 
yatırılabilir. Bu bentte ifade edilen yatırımlarda bir önceki bentteki sınırlamalar 
dikkate alınmaz. 

 Emeklilik şirketinin ve portföy yöneticisinin sahip olduğu para ve sermaye piyasası 
araçları fon portföyüne dahil edilemez.  

 Fon varlıklarının %30’undan fazlası bir topluluğun para ve sermaye piyasası 
araçlarına yatırılamaz. 

 Fon portföyünün en fazla %10’u Takasbank Para Piyasasındaki araçlara 
yatırılabilir. 

 Fon portföyünün en fazla %20’si SPK kaydında bulunan yatırım fonu ve yabancı 
yatırım fonu katılma paylarına yatırılarak değerlendirilebilir. Fon portföyünün en 
fazla %10’u SPK kaydına alınma şartı aranmadan yabancı borsalarda işlem gören 
borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılabilir. 

 Fon portföyünün en fazla %25’i bankalarda açtırılacak mevduat veya katılma 
hesaplarında değerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar 
fon portföyünün %6’sını geçemez. 

 Aracı kuruluş ve ortaklık varantlarına yapılan yatırımların toplamı fon portföyünün 
%15’ini aşamaz.  

 Fon portföyüne borçluluk ifade eden yabancı para ve sermaye piyasası 
araçlarından derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınmaktadır. 
 



Journal of Economics, Finance & Accounting-JEFA (2014), Vol.1 (3)                    Ozmerdivanli, 2014 

155 

 

Bireysel emeklilik yatırım fonlarına ait portföyü oluşturan varlıkların saklanması hizmeti, 
Takasbank veya SPK tarafından yetkilendirilen diğer kuruluşlar tarafından verilmektedir. 
Bireysel emeklilik şirketleri, başka bir saklayıcı kuruluşta saklanan varlıklar ve bunların 
değerleri ile ilgili gerekli bilgileri Takasbank’a aktarmak veya Takasbank’ın bilgilere 
erişimine imkân sağlamak zorundadırlar (Emeklilik Gözetim Merkezi, 2004). 
 
2.2.4. Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Teşvik ve  
           Vergi Düzenlemeleri 
 
Bireysel emeklilik sistemine yönelik teşvikleri yeniden düzenlemek amacıyla Bireysel 
Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Söz konusu kanun ile sistemden 
ayrılmalarda sadece gelir tutarı üzerinden stopaj alınmaya başlanmış ve vergi avantajı 
uygulaması kaldırılarak devlet katkısı sistemine geçilmiştir (Emeklilik Gözetim Merkezi, 
2012). 
 
Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının %25’i katılımcının devlet katkısı 
hesabına ödenir. Söz konusu hesaptaki birikimler, devlet katkısı ödemeleri için özel olarak 
belirlenmiş, daha düşük fon toplam gider kesintisi oranına sahip fonlarda 
değerlendirilmektedir. Katılımcının sistemden emekli olması veya vefat, maluliyet gibi 
nedenlerle sistemden ayrılması halinde, devlet katkısı hesabındaki birikimin tamamı 
kendisine (veya vefat durumunda lehdarına) ödenmektedir. Katılımcının emekliliğe hak 
kazanmadan sistemden ayrılması durumunda, 1/1/2013 tarihinden sonra; en az 3 yıl 
sistemde kalan katılımcılar devlet katkısı ve varsa getirilerinin yüzde %15’ini, en az 6 yıl 
sistemde kalan katılımcılar devlet katkısı ve varsa getirilerinin yüzde %35’ini 
ve en az 10 yıl sistemde kalan katılımcılar devlet katkısı ve varsa getirilerinin yüzde %60’ını 
almaya hak kazanmaktadır (www.spk.gov.tr). 
 
Bireysel emeklilik fonları hem sosyal güvenlik alanında hem de finansal sisteme kaynak 
aktarımında önemli kurumsal yapılardır. Uzun vadeli tasarrufların aktarıldığı alanlar 
üzerinde vergi düzenlemeleri belirleyici bir etkiye sahip olduğu için, çok sayıda ülkenin, 
uzun vadeli tasarrufların bireysel emeklilik fonları aracılığı ile finansal piyasalara 
aktarılmasını, vergisel teşviklerle sağladığı görülmektedir (DPT, 2001). 
 
Ülkemizde, 07.10.2001 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan 4697 sayılı Bazı Vergi 
Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çeşitli vergi kanunlarında değişiklikler 
yapılmış ve bu değişikliklerle bireysel emeklilik sistemi vergi kanunları kapsamına alınmıştır 
(Demir ve Yavuz, 2004). 
 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga 
Vergisi Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 4632 Sayılı Kanun, 5281 Sayılı Kanun, 
4697 Sayılı kanun kapsamında bireysel emeklilik yatırım fonları ile ilgili vergi düzenlemeleri 
aşağıdaki gibi özetlenmiştir (www.gib.gov.tr): 
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 İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı 
paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık 
olarak asgari ücretin yıllık tutarını geçemez. Bakanlar Kurulu bu oranı yarısına 
kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık 
tutarının iki katını geçmemek şartıyla yeniden belirlemeye yetkilidir. 

 Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ve bu sistemden vefat, 
maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin 
%25'i gelir vergisinden istisnadır. 

 Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar 
vergisinden istisnadır. 

 Sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dâhil her 
türlü işlemlerinde düzenlenen kağıtlar damga vergisinden muaftır. 

 Emeklilik yatırım fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle 
elde ettikleri paralar, BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi)’den istisnadır. 

 Tevkifat suretiyle vergilendirilecek kazanç unsurları, 01.01.2006 tarihinden 
itibaren bireysel emeklilik yatırım fonları tarafından elde edildiğinde tevkifata tabi 
tutulmayacaktır. 

 
Bireysel emeklilik yatırım fonundan katılımcıya yapılacak ödemeler vergilendirilmekte 
olup, söz konusu vergiler katılımcının sistemde kalma süresi arttıkça azalmaktadır. 
Katılımcıların ödeyecekleri vergiler aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır (www.spk.gov.tr): 

 10 yıldan önce sistemden ayrılan katılımcılar %15 
 10 yıl katkı payı ödemekle birlikte 56 yaşından önce ayrılan katılımcılar %10 
 10 yıl katkı payı ödeme ve 56 yaş şartlarını yerine getirerek emeklilik hakkını 

kazanan katılımcılar %5 oranında vergi ödemektedir. Vergi kesintisi, sadece 
bireysel emeklilik ve devlet katkısı hesaplarından elde edilen kazanç üzerinden 
yapılmakta, ödenen katkı paylarından ve devlet katkısının anaparasından vergi 
kesintisi yapılmamaktadır.  

3. BİREYSEL EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ FİNANSAL PİYASALAR  
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Gelişmiş finansal piyasalarının en önemli yapı taşlarından biri kurumsal yatırımcılardır. 
Kurumsal yatırımcılar içerisinde yer alan emeklilik yatırım fonları, uzun dönemli yatırım 
stratejileri ile profesyonel portföy yönetim ilkelerine göre fon portföylerini yönetmekte ve 
özel sektörün katkısıyla oluşturulmaktadır. Söz konusu fonlar, kamu ağırlıklı sosyal güvenlik 
sistemini tamamlayıcı bir fonksiyona sahip olmakla birlikte, finansal sisteme yaptıkları 
katkılar ile de tüm gelişmiş ülkelerde önemli bir rol üstlenmektedirler (Cansızlar, 2001). 
 
Bireysel emeklilik fonlarına katılımcılar tarafından yatırılan primler, emeklilik yaşından 
önce geri alınamamakta ve başka bir fona aktarılması sağlanmaktadır. Bu durum, emeklilik 
yatırım fonlarının varlıklarının seviyesini artırarak, söz konusu fonların ekonomide ve 
finansal piyasalarda ağırlık kazanmalarını sağlamaktadır (Demir ve Yavuz, 2004). Gelişmiş 
ülkelerin çoğunda emeklilik fonlarına verilen önem, emeklilik sektörü aracılığıyla büyük 
fonların toplanmasını ve bu fonların ekonomiye aktarılmasını sağlamış ve böylece emeklilik 
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fonları vasıtasıyla gelişmiş ülkelerde oluşan yüksek tutarlı fonlar sayesinde bu kurumlar, 
sermaye piyasalarının ana aktörlerinden biri haline gelmiştir (Zor ve Aslanoğlu, 2005). 
 
Emeklilik fonları finansal yeniliklerin ve sermaye piyasalarının modernizasyonunda büyük 
bir öneme sahiptir. Emeklilik fonlarının büyüklüğü ve sistemdeki önemi arttıkça, ihtiyacı 
karşılamak için yeni finansal araçlar gelişecek ve piyasalardaki boşluğu dolduracaktır. 
Örneğin, Amerika’da menkul kıymetleştirmenin ve türev ürünlerin gelişmesi, emeklilik 
fonlarının ve diğer kurumsal yatırımcılara bağlanmaktadır (Vittas, 1996). 
 
Bireysel emeklilik fonları ile sermaye piyasalarına uzun vadeli ve düzenli fon girişinin 
sağlanması, faiz oranlarının düşmesine katkıda bulunurken, kamu ve özel sektörün 
borçlanma olanaklarını artırmaktadır. Böylece kamu kesimi daha uzun vadeli ve düşük faiz 
oranından borçlanabilmekte ve bütçe açıklarının ve kamunun sosyal güvenlikten 
kaynaklanan yükünün azalması sayesinde finansal sistem daha sağlıklı işler duruma 
gelmektedir. Özel sektörün finansman kaynaklarına yönelik olanaklarının artması ise 
menkul kıymet ihraçlarının ve yatırımların artmasını, risklerin ise piyasa aktörleri arasında 
paylaşılmasını sağlamaktadır (TCMB, 2011). 
  
Emeklilik fonlarının, katılımcılar vasıtasıyla elde ettiği katkıların, para ve sermaye piyasası 
araçlarına yatırılması ile emeklilik fonları finansal piyasalara uzun vadeli bir fon akışı 
sağlamaktadır. Buna bağlı olarak piyasalardaki kısa vadeli spekülatif baskılar 
azaltılabilmekte, ulusal tasarruf eğilimi artabilmekte, kayıtlılık teşvik edilebilmekte, 
sermaye piyasalarının derinleşmesi ve vade yapılarının uzaması sağlanmaya 
çalışılmaktadır. Bu gelişmeler ışığında, kamu uzun vadeli borçlanma imkânına kavuşacak ve 
özel kesimin borçlanabilme olanağı artacaktır (Çanakçı, 2003). 
 
Emeklilik yatırım fonları, modern muhasebe ve denetim standartlarının geliştirilmesinde ve 
kamunun etkin bir şekilde bilgilendirilmesinde katalizör görevi yapmaktadır. Aynı zamanda 
emeklilik fonları, kurumsal yönetimde de önemli rol oynamaktadır. Söz konusu fonlar 
geliştikçe, kurumsal yatırımcılar içinde baskın olacak ve kurumsal işlemlerde kolektif bir 
etkiye sahip olacaktır. Örneğin Güney Afrika’da emeklilik fonları ve sigorta şirketleri, 
finansal aracılar da dahil olmak üzere pek çok kurumun yönetiminde söz sahibidir (Vittas, 
1996). 
 
Emeklilik fonlarının sermaye piyasalarına yaptığı katkılardan biri de, menkul kıymetlere 
sabit bir talep yaratmak suretiyle, piyasada likidite ve istikrar sağlaması ve yatırımcılar için 
işlem maliyetlerini düşürmesidir. Bütün bunlara bağlı olarak, kısa vadeli stratejik amaçlı 
alım satım işlemleri, yerini önemli ölçüde uzun dönemde getiri elde etme amacına yönelik 
olarak kurumsal yatırımlara bırakacaktır (Cansızlar, 2001). 
 
Türkiye, emeklilik yatırım fonlarının gelişimi açısından kısa bir geçmişe sahip olmasına 
rağmen, ülkemizde kurulan bireysel emeklilik yatırım fonları kısa sürede hızlı bir ilerleme 
kaydetmiştir. Ülkemizde bireysel emeklilik sistemi vasıtasıyla oluşturulacak fonların 
artmasına bağlı olarak, finansal sistemde önemli değişim ve gelişimlerin yaşanması 
beklenmektedir (Zor ve Aslanoğlu, 2005). Söz konusu fonların, ülkemizde zaman zaman 
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kısa vadeli spekülatif sermaye hareketleri nedeniyle meydana gelen finansal krizleri 
engelleyeceği veya en azından krizin derinliğini azaltacak bir etki yaratacağı ileri 
sürülmektedir. Bununla birlikte bireysel emeklilik fonlarının ülke ekonomisine büyük bir 
dinamizm getirmesi beklenmektedir (İşseveroğlu ve Hatunoğlu, 2012) 

4. SONUÇ 
Devlet tarafından verilen sosyal güvenlik hizmetinin tamamlayıcısı olarak geliştirilen 
bireysel emeklilik sistemleri, bireylerin emeklilik dönemlerinde kullanmak üzere tasarruf 
ettikleri kazançların, katkı payı olarak emeklilik planı çerçevesinde emeklilik şirketlerine 
ödenmesi, bu şekilde emeklilik şirketi bünyesinde toplanan fonların profesyonel kuruluşlar 
tarafından çeşitli finansal araçlara yatırılarak değerlendirilmesi temeline dayanmaktadır. 
Söz konusu sistemde, bireysel emeklilik şirketi bünyesinde toplanan fonlar bireysel 
emeklilik yatırım fonları olarak adlandırılmakta ve bu fonlar bireysel emeklilik sisteminin 
en önemli unsurlarından biri olarak görev yapmaktadır. Katılımcıların ödedikleri fonlar, 
emeklilik dönemine kadar bireysel emeklilik yatırım fonları içerisinde kalmakta, bu sayede 
söz konusu fonların uzun vadeli olarak ekonomiye ve finansal piyasalara akışı 
sağlanmaktadır. Böylece kamunun, özel sektörün ve finansal piyasaların kaynak ihtiyacı 
giderilebilmekte, ülkenin sahip olduğu tasarruflar artmakta, sermaye piyasaları gelişmekte, 
istihdam artmakta, bütün bunların sonucunda ülkenin gelişmişlik derecesi de artmaktadır. 
Ülkemizde bireysel emeklilik yatırım fonları yeni olmasına rağmen, kısa zamanda önemli 
bir gelişme göstermiş ve fonların toplam varlık değerleri, fon adetleri artmıştır. 2004 
yılından itibaren aktif olarak faaliyet gösteren bireysel emeklilik yatırım fonlarının uzun 
dönemde hem finansal piyasalara hem de ekonomiye büyük katkılar sağlaması 
beklenmektedir. 
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ABSTRACT  
The aim of this study is to evaluate the effect of the current exchange rate method, 
which is one of the methods used in exchange to Turkish Lira on the rate analysis 
technique of the current exchange rate method. By the application of the ratio 
analysis technique to datum of the income table and balance sheet used in this 
study, comments are tried to put forth by the comparison of liquidity condition, 
financial structure, productivity and prolificacy with its condition after being 
exchanged to Turkish Lira, financial structure and conditions of prolificacy and 
profitability. According to the data obtained from the study, in the liquidity and 
activity rates have not been found to be any change. When financial structure 
ratios are examined, in these study has revealed that ratio of short-term liabilities 
1% decline, foreign sources equity ratio of 6% increase, equity ratio of 1% increase, 
liabilities ratio 1% decline. These changes was also found to occur due to loss 
translation. The effect on the profitability ratios of the method the current 
exchange rates, has been low determined in these studies.  

 

YABANCI PARA İLE DÜZENLENMİŞ MALİ TABLOLARIN ULUSAL PARAYA 
ÇEVİRİSİNDE KULLANILAN CARİ KUR YÖNTEMİNİN ORAN ANALİZİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ1 
Anahtar Kelimeler 
Yabancı para, ulusal 
para, mali tablolar, cari 
kur yöntemi,  oran 
analizi. 
 
 
JEL Sınıflandırması 
M40, M41, M49 

ÖZET  
Bu çalışmanın amacı, Türk Lirasına çeviri öncesi ve sonrası temel mali tabloların 
durumunu tespit ettikten sonra, yabancı para üzerinden düzenlenen mali tabloların 
Türk Lirasına çevrilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi olan cari kur yönteminin 
oran analizi tekniği üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Çalışmada kullanılan 
bilanço ve gelir tablosu verilerine oran analizi tekniği uygulanarak, mali tabloların 
ait olduğu işletmenin, çeviri öncesi likidite durumu, mali yapısı, verimliliği ve karlılık 
durumu ile cari kur yöntemi ile Türk Lirasına çevrilmiş likidite durumu, mali yapısı, 
verimliliği ve karlılık durumu karşılaştırılarak yorumlanmaya çalışılmıştır. Çalışmadan 
elde edilen verilere göre,  likidite ve faaliyet oranlarında her hangi bir değişiklik 
bulunamamıştır. Mali yapı oranları incelendiğinde, yabancı kaynak oranında %1’ lik 
bir düşüş, öz kaynak oranında %1’ lik bir artış, yabancı kaynak öz kaynak oranında 
%6’ lık bir artış, kısa vadeli yabancı kaynak oranında %1’ lik bir düşüş olduğu bu 
çalışmada ortaya konulmuştur. Bu değişikliklerin çeviri kaybından kaynaklandığı 
ayrıca tespit edilmiştir. Cari kur yönteminin karlılık oranları üzerindeki etkisinin 
düşük olduğu yine bu çalışmada saptanmıştır.  

                                                           
1 Bu çalışma 13. Ulusal İşletmecilik Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. 
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1. GİRİŞ 
Mali tablolar firmaların faaliyet sonuçları ve mali yapıları hakkında bilgi verirler. Bu 
bilgilerden yatırımcılar, firma ortakları, bankalar, alacaklılar, müşteriler, sendikalar, devlet 
ve firma yöneticileri yararlanmaktadır. Firma ortakları ve yatırımcılar bu tabloları 
inceleyerek firmanın karlılığı ve gelecekteki faaliyetleri hakkında bilgi edinirler ve 
yatırımları konusunda karar verirler. Firmaların bankalarla olan ilişkilerinde de mali 
tablolar temel bilgi aracı olarak kullanılmaktadır. Bankalar, işletmelerin faiz ve anapara 
ödeme gücünün olup olmadığına bu tabloları inceleyerek karar verirler. Firmadan 
alacaklılar, alacakları tutarın zamanında ödenip ödenmeyeceği konusunda mali tablolardan 
bilgi alırlar. Müşteriler bağlı oldukları işletmenin devamlılığı konusunda bilgi alıp, 
kararlarını verirler (SPK, 2002). Ayrıca toplu sözleşmelerde sendika ve işletmeler arasındaki 
pazarlıklarda mali tablolardan yararlanılmaktadır. Mali tabloların devletle olan ilişkilerde 
vergi ve diğer yükümlülükler açısından önemli yeri bulunmaktadır. Firmalardaki yöneticiler 
de ileriye yönelik planlar yaparken mali tablo bilgilerinden yararlanmaktadırlar.  

Başlıcaları yukarıda ifade edilen kesimler olmak üzere mali tablolardan daha pek çok kişi ve 
kurumun yararlanmakta olduğu düşünüldüğünde, bu tabloların gerçek bilgiyi yansıtması 
oldukça önemli olmaktadır. Mali tablo kullanıcılarının bilgi ihtiyacının karşılanabilmesi için, 
söz konusu tabloların güvenilir bilgi sunması yanında, kullanıcının kendi para birimi 
üzerinden düzenlenmiş olması da gerekmektedir. Bir başka ifade ile Türkiye’ de bulunan 
kişi ve kuruluşlar ihtiyaç duydukları bilgiyi elde edebilmeleri için Türk Lirası üzerinden 
düzenlenmiş mali tabloları istemektedirler. Bu nedenle mali tabloların Türk Lirasına 
çevrilmesi önem arz etmektedir. Çünkü mali tabloların ulusal paraya çevirisinde 
kullanılabilecek bir çok yöntem bulunmakta ve bu yöntemlerin mali tablolar üzerindeki 
etkisi de farklı olmaktadır. Dolayısı ile bu yöntemlerin sonuçlarına göre yapılan mali analiz 
sonuçlarında da farklılıklar olabilmektedir. Bu nedenle çeviri işleminde en uygun çeviri 
yönteminin seçilmesi büyük bir önem arz etmektedir ( Doğan, 2003). 

Bu çalışmanın birinci bölümünde çalışmanın uygulama kısmında kullanılan oran analizi 
tekniği üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde yabancı para üzerinden düzenlenen mali 
tabloların Türk Lirasına çevrilmesinde kullanılan yöntemlerden bahsedilmiştir. Üçüncü 
bölümde ise yabancı para üzerinden düzenlenen mali tabloların Türk Lirasına 
çevrilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi olan cari kur yönteminin, oran analizi tekniği 
üzerindeki etkisi, örnek bir uygulama ile ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

2. ORAN YÖNTEMİ İLE ANALİZ TEKNİĞİ  
Mali analiz, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup 
olmadığını belirlemek için, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, kalemler arasındaki 
ilişkilerin, zaman içinde göstermiş oldukları eğilimlerin incelenmesi ve gerektiğinde 
belirlenen standart ve sektör ortalamaları ile karşılaştırılarak yorumlanması faaliyetlerinin 
bütünü olarak tanımlanmaktadır (Çabuk ve Lazol, 2009). Mali tablolar analizinde kullanılan 
en yaygın yöntemlerden birisi, bu çalışmada da kullanılacak olan, oran yöntemi ile analiz 
tekniğidir. Bu analiz tekniğinde, mali tablolardaki kalemler arasındaki anlamlı ilişkiler, 
birbirinin yüzdesi veya birkaç katı olarak belirtilmektedir. “Rasyo yöntemi ile analiz” 
biçiminde adlandırılan bu yöntemde, hesap veya hesap grupları arasında matematiksel 



Journal of Economics, Finance& Accounting-JEFA (2014), Vol.1 (3)                                Sariay, 2014 

163 

 

ilişkiler kurulmak suretiyle, işletmenin; ekonomik durumu, mali yapısı, karlılığı ve çalışma 
durumu hakkında bir yargıya ulaşılmaya çalışılmaktadır. Mali oranlar kullanarak, 
işletmelerin; aktif yapıları, aktifin verimliliği, finansman kaynakları, borç ödeme olanakları 
ve faaliyet sonuçları (karlılığı) değerlendirilmektedir (Akdoğan ve Tenker, 2006).  
Genel kabul görmüş mali oranlar, aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır; 

Likidite Oranları; Bir işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek, cari durumunu 
(likidite durumu) belirlemek ve çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını tespit etmek 
amacıyla kullanılan oranlardır. 

Mali Yapı Oranları; İşletmenin kaynak yapısını oluşturan öz kaynakları ile çeşitli yabancı 
kaynakları arasındaki var olması gereken dengeyi analiz etmekte kullanılan oranlardır. 

Faaliyet (Verimlilik) Oranları; Bir işletmenin faaliyetlerinin ne kadar etkin şekilde 
yürütüldüğü ya da bir önceki döneme kıyasla, etkinlikte nasıl bir değişiklik meydana 
geldiğini tespit etmeye yarayan oranlardır. 

Karlılık Oranları; Hangi oranda kar elde edildiği, bu kar oranın yeterli olup olmadığı, içinde 
bulunulan sektöre göre işletmenin karlılık durumunun analiz edilmesi, varlıkların, 
kaynakların ve satışların karlılığı bu oranlar aracılığı ile analiz edilmektedir. Bu çalışmada 
kullanılacak olan likidite, mali yapı, faaliyet ve karlılık oranlarının hesaplanma biçimleri ve 
genel standartları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 1: Çalışmada Kullanılacak Olan Oranlar 

LİKİDİTE ORANLARI STANDART 

Cari oran Dönen varlıklar / Kısa vadeli yabancı kaynaklar 2 - 1,5 

Likidite oran Dönen varlıklar - Stoklar / Kısa vadeli yabancı kaynaklar 1 

Nakit oran Hazır değerler + Menkul kıymetler / Kısa vadeli yabancı kaynaklar 0,20 

FAALİYET ORANLARI 

Alacak devir hızı Net satışlar / Ticari alacaklar  

Alacak tahsil süresi 365 / Alacak devir hızı 30 

Stok devir hızı Satışların maliyeti / Stoklar  

Stok devir süresi 365 / Stok devir hızı  

Aktif devir hızı Net satışlar / aktif toplam 2 - 4 

MALİ YAPI ORANLARI 

Yabancı kaynak oranı Toplam yabancı kaynaklar / Pasif toplam 0,50 – 0,70 

Öz kaynak oranı Öz kaynaklar / Pasif toplam 0,50 – 0,30 

Yabancı kaynak öz kaynak oranı Toplam yabancı kaynaklar / Öz kaynaklar 1 – 2 

Yabancı kaynak vade yapısı oranı Kısa vadeli yabancı kaynaklar / Toplam yabancı kaynaklar 2 / 3 

Kısa vadeli yabancı kaynak oranı Kısa vadeli yabancı kaynaklar / Toplam pasif 1 / 3 

Uzun vadeli yabancı kaynak oranı Uzun vadeli yabancı kaynaklar / Toplam pasif 1 / 6 

KARLILIK ORANLARI 

Brüt satış karı oranı Brüt satış karı / Net satışlar  

Faaliyet karı oranı Faaliyet karı / Net satışlar  
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Dönem net karı oranı Dönem net karı / Net satışlar 0,04 – 0,06 

Öz kaynak net karlılık oranı Dönem net karı / Öz kaynaklar  

Aktif karlılık oranı Dönem karı / Aktif toplam  

Kaynak: DOĞAN, Z.; Çeviri Yöntemlerinin Mali Analiz Sonuçları Üzerindeki Etkisi, Uludağ Üniversitesi İİBF 
Dergisi, 2003. 

3. YABANCI PARA İLE DÜZENLENMİŞ MALİ TABLOLARIN ULUSAL PARAYA  
ÇEVRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 

Yurt dışında faaliyette bulunan şirketlere sahip olan bir işletmenin, mali sonuçlarının 
konsolide mali tablolara alınmasındaki temel sorunlardan biri “çevirme” işleminde 
kullanılacak döviz kuru ya da “çevirme” yöntemidir. Çeşitli ülkelerin standartlarında mali 
tabloların çevirisinde kullanılan yöntemlerin başlıcaları aşağıdaki gibidir (Akdoğan ve 
Tenker, 2006; Karapınar, 1998). 

3.1. Cari Kur Yöntemi 
Mali tabloların raporlama para birimine dönüştürülmesinde en çok kullanılan 
yöntemlerden biri, cari kur oranı (current rate method) yöntemidir. Tüm muhasebe 
standartları tarafından kullanımının öngörülmüş olmasının nedeni, basitliğinden 
kaynaklanmaktadır. Bu yöntemde, sermaye hesabı dışında tüm varlık ve borç kalemleri 
bilanço tarihindeki cari döviz kuru kullanılarak, sermaye hesabı ise tarihsel, yani bu hesabı 
ilgilendiren işlemlerin gerçekleştiği tarihteki döviz kurları kullanılarak raporlama para 
birimine dönüştürülür. Gelir tablosu kalemlerinin dönüştürülmesinde ise, dönem içinde 
geçerli ortalama döviz kurları (average currency rate) kullanılmaktadır. Bu kalemlerin 
dışında, eğer firma temettü dağıtımına da karar almışsa, dağıtılacak temettüler hesabının 
çevrilmesinde temettü dağıtımına karar alındığı tarihteki döviz kurunun kullanılması 
gerekir (Akışık, 2004). Cari kur yöntemi, literatürde dönem sonu kuru yöntemi (closing rate 
method) ve net yatırım yöntemi (net investment method) olarak da adlandırılmaktadır. 
Cari kur yönteminde, bütün bilanço kalemleri yani, varlıklar ve borçlar cari kur üzerinden, 
öz kaynaklar ise, tarihi kur üzerinden çevrilmektedirler. Gelir tablosu kalemleri (satılan 
malların maliyeti, amortisman, gelir ve giderler gibi) cari kur veya ortalama kur üzerinden 
çevrilmektedirler. Bu yöntemde, çeviri sonucu ortaya çıkan kazanç veya kayıplar bilançoda 
öz kaynaklar içinde ayrı bir kalem olarak gösterilmektedir. Çeviri kazanç veya kayıpları net 
gelirin saptanmasında dikkate alınmamaktadır (Doğan, 2003). 

Bu yöntemin amacı, daha gerçekçi bir kur kazancı veya kaybını raporlamaktır. Burada 
yapılan işlem, belirli bir para cinsinden ölçülmüş olan bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin, 
başka bir para cinsinden yeniden ifade edilmesidir. Diğer yöntemlerde olduğu gibi bilanço 
kalemlerinde herhangi bir sınıflandırma söz konusu değildir. Bu yüzden, tüm bilanço 
kalemleri (öz kaynaklar hariç) cari kur üzerinden çevrilmektedir. Örneğin; stoklar hesabının 
bilançoda tarihi maliyetle veya cari değerleri ile gösterilmesi ve ayrıca bu kalemin parasal 
veya cari kalem olması veya olmamasının hiçbir önemi yoktur. Bu kalem yalnızca cari 
kurdan yararlanılarak çevrilmektedir (Doğan ve diğerleri, 2001). Çeviride, döviz kurları esas 
alınmaktadır. Ayrıca, uygulamada T.C. Merkez Bankasının tespit ettiği kurlar ile serbest 
veya ticari banka kurları arasında büyük farklılık varsa “ihtiyatlılık ilkesi” dikkate alınarak 
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seçim yapılması gerekmektedir. T.C.Merkez Bankasının döviz alış kurları 
kullanılabilmektedir (Akdoğan ve Tenker, 2006). 

3.2. Cari – Cari Olmayan Yöntem 
Bu yöntemde bilanço kalemleri cari - cari olmayan ayrımına tabi tutulmaktadır (Akdoğan 
ve Tenker, 2006). Cari kalemler, bir başka ifade ile dönen varlıklar ve kısa vadeli borçlar 
bilanço kapanış tarihindeki kurla, bunların dışında kalanlar “cari olmayan varlık ve borçlar” 
ise gerçekleştikleri tarihteki döviz kurları (tarihsel kurlar) kullanılarak dönüştürülür (Akışık, 
2004). 

Cari - cari olmayan yöntemde bilanço kalemleri cari olan ve cari olmayan kalemler şeklinde 
sınıflandırıldıktan sonra, cari varlıklar (kasa, stoklar ve kısa vadeli alacaklar gibi) ve borçlar 
(kısa vadeli borçlar gibi) cari kur üzerinden, cari olmayan varlıklar (duran varlıklar ve uzun 
vadeli alacaklar gibi) ve borçlar (uzun vadeli borçlar gibi) ise tarihi kur üzerinden 
çevrilmektedir. Öz kaynaklar ise, tarihi kur üzerinden istenen para birimine çevrilmektedir 
(Larsen, 1994; Kirsch ve Dermen, 1994). Bu yöntemde çeviri sonucu ortaya çıkan kazanç 
veya kayıplar gelir tablosunda gösterilmektedir (Akbulut, 1999). Gelir tablosunda yer alan 
kalemlerden amortisman gideri dışındakilerin hepsi için ortalama döviz kuru kullanılırken; 
amortisman gideri, tarihsel, yani amortismana tabi duran varlığın satın alındığı tarihteki 
kurla dönüştürülmektedir (Akışık, 2004). 

3.3. Parasal – Parasal Olmayan Yöntem 
Cari - cari olmayan yaklaşımı yerine, bilanço kalemlerini parasal - parasal olmayan ayrımına 
tabi tutan bu yöntemde parasal kalemler cari kurla, diğerleri tarihi kurla 
değerlendirilmektedir (Akdoğan ve Tenker, 2006). Çeşitli ulusal ve uluslararası muhasebe 
standartlarınca cari kur oranı yönteminin dışında kullanılması öngörülen parasal - parasal 
olmayan kalemler yöntemi, bilanço kalemlerinin parasal ve parasal olmayanlar şeklinde 
ayrımına dayanmaktadır (Akışık, 2004). 

Türkiye Muhasebe Standardı-2’ de, “Lira değerindeki değişmeler karşısında nominal 
değerleri aynen kalan ancak satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen 
kalemler parasal kalemler, Lira değerindeki değişmelere paralel olarak nominal değerleri 
değişen fakat satın alma güçleri aynı kalan kalemler ise, parasal olmayan kalemler” 
şeklinde tanımlama yapılmaktadır. Bununla birlikte, parasal kalemler Sermaye Piyasası 
Kurulu Seri:XI, No:20 Madde:7’ de, “paranın değerindeki değişmeler karşısında nominal 
değerlerini aynen koruyan ancak satın alma güçleri düşen kalemler, parasal olmayan 
kalemler ise, parasal kalemler dışında kalan kalemlerden oluşmaktadır” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Bu yöntemde, parasal kalemler (kasa, banka, kısa vadeli ve uzun vadeli 
alacaklar, parasal kısa vadeli ve uzun vadeli borçlar gibi..) cari kur, parasal olmayan 
kalemler ise, tarihi kur üzerinden diğer bir para birimine çevrilmektedir. Öz kaynaklar ise, 
bu yöntemde tarihi kur üzerinden istenen para birimine çevrilmektedir (Doğan, 2003). 

3.4. Temporal (Geçici) Yöntem 
Bu yöntemde, konsolide hesapların, yabancı şirketin işlemlerini ana şirketçe yapılmış gibi 
yansıtması istenmektedir. Temporal yöntemde, cari değerle kayıtlanmış, parasal olmayan 
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kalemler için cari kur kullanılmaktadır. Bu özellik, yöntemin parasal - parasal olmayan 
yöntemden ayrıldığı noktadır (Akdoğan ve Tenker, 2006). Bu yöntem, mali tablolarda yer 
alan parasal olmayan hesaplara yapılacak orjinal kayıtların, tarihsel maliyet değerleri 
(historical cost) dışında yerine koyma maliyetleri (replacement cost) ve piyasa değerleri 
(market value) ile de yapılabileceği varsayımına dayanmaktadır (Akışık, 2004). Yöntem, ilk 
kez Leonard Lorensen tarafından önerilmiştir (Black, 1987). Geleneksel, zaman temeline 
dayanan yöntem olarak da adlandırılmaktadır (Akdoğan ve Sayarı, 1984; Seyidoğlu, 1994).  

Bu yöntemde, bilançodaki varlıklar tarihi değerleri ile gösteriliyorsa çevirileri de tarihi 
kurların kullanımı ile yapılmaktadır. Eğer varlıklar bilançoda cari değerleri ile gösteriliyorlar 
ise, cari kur üzerinden çevirisi yapılmaktadır. Kısaca, cari değerleri ile bilançoda gösterilen 
tüm varlık ve borçlar, cari kur veya dönem sonu kuru üzerinden çevrilmektedir. Öz 
kaynaklar ise, tarihi kur üzerinden çevrilmektedir. Gelir tablosu kalemleri, ilgili gelir ve 
gider işlemlerinin yapıldığı tarihte geçerli olan kur üzerinden çevrilmektedir (Doğan, 2003). 

4. CARİ KUR YÖNTEMİNİN ORAN ANALİZİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
Çalışmanın uygulama bölümünde ilk adım olarak, yabancı para üzerinden düzenlenmiş 
ZETA işletmesine ait temel mali tablolar, cari kur yöntemi ile Türk Lirasına çevrilmiştir. Bir 
sonraki aşamada, çeviri öncesi ve sonrası işletmenin likidite durumunda, mali yapısında, 
verimliliğinde ve karlılık durumunda bir farklılık olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla, 
işletmenin 2012 yılı bilançosu ve gelir tablosuna oran analizi tekniği uygulanmıştır. Son 
aşamada ise işletmenin, çeviri öncesi likidite durumu, mali yapısı, verimliliği ve karlılık 
durumu ile cari kur yöntemi ile Türk Lirasına çevrilmiş likidite durumu, mali yapısı, 
verimliliği ve karlılık durumu karşılaştırılarak yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda 
çeviri yöntemlerinden birisi olan cari yöntemin oran analizi tekniğine etkisi, aşağıdaki 
uygulama ile açıklanmaya çalışılmıştır. 

ZETA İşletmesi Almanya’ da faaliyetlerini sürdürmekte olan bir işletmedir. İşletme 
01.01.2012 tarihinde kurulmuştur. ZETA İşletmesi faaliyetlerini Türkiye’ de bulunan ana 
işletmeden bağımsız olarak sürdürmektedir. Türkiye’ de bulunan ana işletmenin ortakları, 
mali tablolarını konsolide olarak raporlayabilmek ve işletmenin mali durumu ve faaliyet 
sonuçları hakkında bilgi edinebilmek için ZETA İşletmesinden Euro üzerinden düzenlenmiş 
mali tabloları, Türk lirasına çevrilmesini talep etmektedir. İşletmenin Euro üzerinden 
düzenlenmiş 31.12.2012 yılına ait bilançosu ve cari kur yönteminden yararlanarak Türk 
Lirasına çevirisi sonucu oluşan veriler aşağıda görüldüğü gibidir. 

Tablo 2: ZETA İşletmesinin 2012 Yılı Bilançonun Cari Kur Yöntemine Göre  
                Türk Lirasına Çevrilmesi 
BİLANÇO KALEMLERİ 2012 Yılı Bilançosu (£) Cari Kur Yöntemi (TL) 

TOPLAM VARLIKLAR 310.000 726.516 

Dönen Varlıklar 200.000 468.720 

Hazır Değerler 50.000 117.180 

Ticari Alacaklar 50.000 117.180 

Stoklar (Maliyet Bedelli) 100.000 234.360 

Duran Varlıklar 110.000 257.796 
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Ticari Alacaklar 10.000 23.436 

Maddi Duran Varlıklar 100.000 234.360 

 KAYNAKLAR TOPLAMI (ÇEVRİ KAZANÇ VEYA KAYBI HARİÇ) 310.000 743.917 

Kısa Vadeli Kaynaklar 100.000 234.360 

Satıcılar 50.000 117.180 

Banka Kredileri 20.000 46.872 

Borç Senetleri 30.000 70.308 

Uzun Vadeli Kaynaklar 20.000 46.872 

Satıcılar 10.000 23.436 

Banka Kredileri 10.000 23.436 

Öz Kaynaklar 190.000 462.685 

Ödenmiş Sermaye 170.000 412.845 

Dönem Net Karı 20.000 49.840 

Çeviri Kazanç veya Kaybı -0- (17.401) 

TOPLAM KAYNAKLAR  726.516 

Çeviri işleminde kullanılmak üzere, T.C. Merkez Bankası’ nın aşağıda ifade edilen alış 
kurlarından faydalanılmıştır. 

2012 yılı dönem başı döviz kuru (1 Euro) = 2,4285 TL•  
2012 yılı dönem sonu döviz kuru (1 Euro) = 2,3436 TL  
2012 yılı ortalama döviz kuru (1 Euro) = 2,3860 TL  

Çeviri kazanç veya kayıpları kaleminde yer alan rakamlar cari kur yöntemine göre aşağıdaki 
şekilde hesaplanmıştır: 

Çeviri Kazanç veya Kaybı = Toplam Varlıklar - Kaynaklar (Çeviri kazanç veya kayıp öncesi 
kaynak toplamı). Buna göre; 

743.917 - 726.516 = (17.401) TL kayıp söz konusu olmuştur. 

Tablo 2 incelendiğinde, ZETA İşletmesinin 2012 yılı bilançosu cari kur yöntemine göre Türk 
Lirasına çevrildiğinde parasal borçlar (743.917 TL.)  parasal varlıklardan (726.516 TL.) fazla 
olduğu için 17.401 TL.’ lik bir çeviri kaybı ortaya çıkmıştır. 

Cari kur yönteminde, gelir tablosu kalemleri dönemin ağırlıklı ortalama kuru veya dönem 
sonu kuru üzerinden çevrilmektedir. Dönem sonu kur veya cari kur üzerinden çeviri 
yapmanın avantajı, yabancı paralı gelir tablosunda çeviri öncesi mevcut mali sonuçları ve 
ilişkileri daha iyi yansıtmasıdır (Doğan, 2003).  

                                                           

• Varlıkların işletmeye giriş ve diğer işlemlerin gerçekleşme tarihleri ve bu tarihlerdeki kurların ayrı ayrı tespit 
edilmesi mümkün olmadığı için dönem başı döviz kuru, örnekte basitleştirmeyi sağlamak amacıyla tarihi kur 
olarak ele alınmıştır.  
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Buna göre ZETA İşletmesinin 2012 yılı gelir tablosu aşağıdaki bilgiler ışığında Türk Lirasına 
çevrilmiştir. 

Almanya’ da faaliyette bulunan ZETA işletmesine ait 31.12.2012 yılına ait gelir tablosu ve 
çeviri sonucu oluşan veriler Tablo 3’ de yer almaktadır. 

ZETA işletmesine ait gelir tablosu kalemlerinin çevirisinde genel olarak ortalama kur 
kullanılmıştır. Ortalama kur olarak 1 Euro 2,3860 TL, tarihi kur olarak 1 Euro 2,4285 TL, cari 
kur olarak da 1 Euro 2,3436 TL kabul edilmiştir.  

Gelir tablosundaki satışlar kalemi ortalama kur üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. 
Satışların maliyeti, cari kur (dönem sonu kuru), pazarlama satış ve dağıtım giderleri ile 
genel yönetim giderlerini oluşturan amortisman giderleri ortalama kur üzerinden 
çevrilmiştir. Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar, diğer faaliyetlerden olağan gider ve 
zararlar ile finansman giderleri için ortalama kur kullanılmıştır. Duran varlık satışı sonucu 
oluşan tutar, ortalama kur üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. Tazminatların dönem 
sonunda ödendiği kabul edilerek bunların çevirisi, cari kur ile yapılmıştır. Dönem karı vergi 
ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları kaleminin çevirisinde de cari kurdan yararlanılmıştır.  

ZETA işletmesinin 31.12.2012 tarihli Euro üzerinden düzenlenmiş ve cari kur yöntemi ile 
Türk Lirasına çevrilmiş gelir tablosu, Tablo 3’ de aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

Tablo 3: ZETA İşletmesine Ait Gelir Tablosunun Cari Kur Yöntemine Göre  
               Türk Lirasına Çevrilmesi 

GELİR TABLOSU KALEMLERİ 31.12.2012 Tarihli Gelir 
Tablosu (Euro) 

Cari Kur Yöntemi 
(TL) 

NET SATIŞLAR 70.000 167.020 
SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 20.000 46.872 
BRÜT SATIŞ KÂRI 50.000 120.148 
FAALİYET GİDERLERİ(-) 30.000 71.580 
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 10.000 23.860 
Genel Yönetim Giderleri (Amortisman Giderleri) 20.000 47.720 
FAALİYET KÂRI 20.000 48.568 
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 40.000 95.440 
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR (-) 10.000 23.860 
FİNANSMAN GİDERLERİ (- ) 10.000 23.860 
OLAĞAN KÂR 40.000 96.288 
OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR (Duran Varlık Satışı) 10.000 23.860 
OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (Ödenen 
Tazminatlar) 

20.000 46.872 

DÖNEM KÂRI 30.000 73.276 
DÖEN. KARI VERGİ VE DİĞ. YÜK. KAR. (-) 10.000 23.436 
DÖNEM NET KÂRI• 20.000 49.840 

 

                                                           
• Çeviri kazanç veya kayıpları net karın hesaplanmasında dikkate alınmamıştır. 
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4.1. Araştırma Bulguları 
İşletmenin 2012 yılı çeviri öncesi ve çeviri sonrası temel mali tabloları aracılığı ile oran 
analizi sonuçları aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı bir şekilde sunulmuştur. 
 
Tablo 4: ZETA İşletmesinin Çeviri Öncesi ve Çeviri Sonrası Oran Analizi Sonuçları 

 Çeviri Öncesi Çeviri Sonrası 

Likidite Oranları  

Cari Oran Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2 2 

Likidite Oran Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Yabancı 
Kaynaklar 

1 1 

Nakit Oran Hazır Değerler + Menkul Kıymetler / Kısa Vadeli 
Yabancı Kaynaklar 

0,5 0,5 

Faaliyet Oranları 

Alacak Devir Hızı Net Satışlar / Ticari Alacaklar 1,4 1,4 

Alacak Tahsil Süresi 365 / Alacak Devir Hızı 260 260 

Stok Devir Hızı Satışların Maliyeti / Stoklar 0,2 0,2 

Stok Devir Süresi 365 / Stok Devir Hızı 1825 1825 

Aktif Devir Hızı Net Satışlar / Aktif Toplam 0,22 0,22 

Mali Yapı Oranları 

Yabancı Kaynak Oranı Toplam Yabancı Kaynaklar / Pasif Toplam 0,39 0,38 

Öz Kaynak Oranı Öz Kaynaklar / Pasif Toplam 0,61 0,62 

Yabancı Kaynak Öz Kaynak 
Oranı 

Öz Kaynaklar / Toplam Yabancı Kaynaklar 1,58 1,64 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynak 
Oranı 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Toplam Pasif 0,32 0,31 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynak 
Oranı 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Toplam Pasif 0,06 0,06 

Karlılık Oranları 

Brüt Satış Karı Oranı Brüt Satış Karı / Net Satışlar 0,71 0,71 

Faaliyet Karı Oranı Faaliyet Karı / Net Satışlar 0,28 0,29 

Dönem Net Karı Oranı Dönem Net Karı / Net Satışlar 0,28 0,29 

Öz Kaynak Net Karlılık Oranı Dönem Net Karı / Öz Kaynaklar 0,10 0,10 

Aktif Karlılık Oranı Dönem Karı / Aktif Toplam 0,09 0,10 
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4.1.1. Analiz Sonuçları ve Değerlendirme 
Zeta İşletmesinin çeviri öncesi ve çeviri sonrası likidite, faaliyet, mali yapı ve karlılık 
oranlarının analizi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir. 
 

 Çeviri Öncesi Çeviri Sonrası 

Likidite Oranları  

Cari Oran Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2 2 

Likidite Oran Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Yabancı 
Kaynaklar 

1 1 

Nakit Oran Hazır Değerler + Menkul Kıymetler / Kısa Vadeli 
Yabancı Kaynaklar 

0,5 0,5 

Likidite oranları genel olarak değerlendirildiğinde, işletmenin mali tablolarının cari kur 
yöntemi ile Türk Lirasına çevrilmesi durumunda, bu oranlarda her hangi bir değişiklik 
olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısı ile yabancı paralı mali tabloların, Türk Lirasına 
çevrilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi olan cari kur yönteminin likidite oranları 
üzerinde bir etkisinin olmadığını söylemek mümkündür.  

 Çeviri Öncesi Çeviri Sonrası 

Faaliyet Oranları 

Alacak Devir Hızı Net Satışlar / Ticari Alacaklar 1,4 1,4 

Alacak Tahsil Süresi 365 / Alacak Devir Hızı 260 260 

Stok Devir Hızı Satışların Maliyeti / Stoklar 0,2 0,2 

Stok Devir Süresi 365 / Stok Devir Hızı 1825 1825 

Aktif Devir Hızı Net Satışlar / Aktif Toplam 0,22 0,22 

Faaliyet oranlarına bakıldığı zaman, likidite oranları için ifade edilen durumun faaliyet 
oranları için de geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Bir başka ifade ile yabancı paralı 
mali tabloların, Türk Lirasına çevrilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi olan cari kur 
yönteminin faaliyet oranları üzerinde her hangi bir etkisi olmadığı Tablo 4’ de 
görülmektedir. Cari kur yöntemi uygulandığında, likidite ve faaliyet oranlarında her hangi 
bir farklılık olmamasının nedeni, bu yöntemde mali tabloların, öz kaynaklar dışında tüm 
varlık ve borç kalemlerinin bilanço tarihindeki cari döviz kuru kullanılarak, raporlama para 
birimine dönüştürülmesidir. 

 Çeviri Öncesi Çeviri Sonrası 

Mali Yapı Oranları 

Yabancı Kaynak Oranı Toplam Yabancı Kaynaklar / Pasif Toplam 0,39 0,38 

Öz Kaynak Oranı Öz Kaynaklar / Pasif Toplam 0,61 0,62 

Yabancı Kaynak Öz Kaynak Oranı Öz Kaynaklar / Toplam Yabancı Kaynaklar 1,58 1,64 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Oranı Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Toplam Pasif 0,32 0,31 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynak 
Oranı 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Toplam Pasif 0,06 0,06 
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İşletmenin temel mali tablolarının cari kur yöntemi ile Türk Lirasına çevrilme öncesi ve 
sonrası mali yapı oranları incelendiğinde, yabancı kaynak oranında %1’ lik bir düşüş, öz 
kaynak oranında %1’ lik bir artış, yabancı kaynak öz kaynak oranında %6’ lık bir artış, kısa 
vadeli yabancı kaynak oranında %1’ lik bir düşüş olduğu Tablo 4’ de tespit edilmiştir. 
Özellikle yabancı kaynak öz kaynak oranında meydana gelen artışın dikkat çekici olduğu 
görülmektedir. Bu oranlarda meydana gelen değişikliğin nedeni, öz kaynakların cari kur 
yönteminde tarihi kur ile çevrilmesinden ve bunun sonucunda ortaya çıkan 17.401. TL.’ lik 
çeviri kaybından kaynaklandığını söylemek mümkündür.  Sonuç olarak yabancı paralı mali 
tabloların, Türk Lirasına çevrilmesinde kullanılan yöntemlerden biri olan cari kur 
yönteminin mali yapı oranları üzerinde etkili olduğu ve yapılacak mali analiz ve yorumlarda 
bu durumun dikkate alınması gerektiğini, ifade etmek yanlış olmayacaktır.  

 Çeviri Öncesi Çeviri Sonrası 

Karlılık Oranları 

Brüt Satış Karı Oranı Brüt Satış Karı / Net Satışlar 0,71 0,71 

Faaliyet Karı Oranı Faaliyet Karı / Net Satışlar 0,28 0,29 

Dönem Net Karı Oranı Dönem Net Karı / Net Satışlar 0,28 0,29 

Öz Kaynak Net Karlılık Oranı Dönem Net Karı / Öz Kaynaklar 0,10 0,10 

Aktif Karlılık Oranı Dönem Karı / Aktif Toplam 0,09 0,10 

Karlılık oranları incelendiğinde, faaliyet karı, dönem net karı ve aktif karlılığı oranlarında 
%1’ lik bir artış meydana geldiği görülmektedir. Bu oranlarda meydana gelen artışın nedeni 
ise gelir tablosu kalemlerinin Türk Lirasına çevrilmesinde kullanılan ortalama kur ve cari 
kurların farklı olmasıdır. Sonuç olarak yabancı paralı mali tabloların, Türk Lirasına 
çevrilmesinde kullanılan yöntemlerden biri olan cari kur yönteminin karlılık oranları 
üzerinde kısmi olarak etkili olduğu söylenebilir. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Yabancı para birimi ile hazırlanmış mali tabloların raporlama birimine dönüştürülmesinde 
çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler aracılığı ile mali tablolar dönüştürülürken, 
farklı kur ve teknikler kullanıldığı için çevirisi yapılan mali tabloların sonuçları da faklı 
şekilde raporlanabilmektedir. Dolayısı ile dönüştürülmüş mali tabloların analizlerinde de 
farklılıklar söz konusu olmaktadır. Bu çalışmada, yabancı para birimi ile hazırlanmış mali 
tabloların dönüştürülmesinde kullanılan yöntemlerden birisi olan cari kur yöntemi ile 
temel mali tablolar Türk Lirasına çevrilmiş, Türk Lirasına dönüştürülmüş temel mali tablolar 
ile yabancı para biriminden ifade edilen temel mali tablolara oran analizi tekniği 
uygulanarak, bir karşılaştırma yapılmaya çalışılmıştır.  

Çalışmada elde edilen verilere göre,  likidite ve faaliyet oranlarının işletmenin mali tabloları 
cari kur yöntemi ile Türk Lirasına çevrildiğinde bu oranlarda her hangi bir değişiklik 
olmadığı tespit edilmiştir. İşletmenin temel mali tablolarının cari kur yöntemi ile Türk 
Lirasına çevrilme öncesi ve sonrası mali yapı oranları incelendiğinde, yabancı kaynak 
oranında %1’ lik bir düşüş, öz kaynak oranında %1’ lik bir artış, yabancı kaynak öz kaynak 
oranında %6’ lık bir artış, kısa vadeli yabancı kaynak oranında %1’ lik bir düşüş olduğu bu 
çalışmada ortaya konulmuştur. Özellikle yabancı kaynak öz kaynak oranında meydana 
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gelen artışın dikkat çekici olduğu görülmektedir. Bu oranlarda meydana gelen değişikliğin 
nedeni, öz kaynakların cari kur yönteminde tarihi kur ile çevrilmesinden ve ortaya çıkan 
çeviri kaybından kaynaklandığını söylemek mümkündür. Cari kur yönteminin karlılık 
oranları üzerindeki etkisinin ise düşük de olsa var olduğu saptanmıştır. Karlılık oranları 
incelendiğinde, faaliyet karı, dönem net karı ve aktif karlılığı oranlarında %1’ lik bir artış 
meydana geldiği görülmektedir. Bu oranlarda meydana gelen artışın nedeni ise gelir 
tablosu kalemlerinin Türk Lirasına çevrilmesinde kullanılan ortalama kur ve cari kurların 
farklı olmasıdır. Sonuç olarak, yabancı paralı mali tabloların Türk Lirasına çevrilmesinde 
kullanılan yöntemlerden biri olan cari kur yönteminin, mali yapı oranları üzerinde etkili 
olduğu ve yapılacak mali analiz ve yorumlarda bu durumun dikkate alınması gerektiğini, 
ifade etmek yanlış olmayacaktır.  
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ABSTRACT  

The aim of this study is to determine the financial factors that affect the capital structure 
of the firms in Borsa Istanbul (formerly IMKB) food industry (XGIDA). In this context, 
information obtained from the balance sheets, income statements and cash-flow 
statements of 19 firms were analyzed for 6 years (2007-2012) by using panel data 
analysis. In the study total debt to total asset ratio (leverage ratio) is used as the 
dependent variable while non-debt tax shield, size, profitability and asset structure are 
used as the independent variables. According to the findings, it is detected that non-debt 
tax shield, growth, profitability and asset structure had a significant negative effect on 
the leverage. The results of the study confirm the main aspects of Pecking Order Theory. 
On the other hand, the only result that supports Trade-off Theory is the non-debt tax 
shield. 

 
 

SERMAYE YAPISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM 
GÖREN GIDA FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA1 
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ÖZET  

Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da (eski veriler için İMKB) işlem gören gıda 
firmalarının (XGIDA) sermaye yapısına etki eden faktörlerin belirlenmesidir. Bu amaçla, 
gıda sektöründeki 19 firmanın bilanço, nakit akım ve gelir tablolarındaki verilerden 
yararlanılmıştır. 2007-2012 yılları arasındaki 6 yıllık bu verilere, panel veri analizi yöntemi 
uygulanmıştır. Çalışmada bağımlı değişken olarak, toplam borç/toplam aktif oranı 
(kaldıraç oranı); bağımsız değişkenler olarak, borç dışı vergi kalkanı, büyüklük, kârlılık ve 
varlık yapısı kullanılmıştır. Sonuç olarak; kaldıraçla borç dışı vergi kalkanı, büyüklük, 
kârlılık ve varlık yapısı arasında anlamlı negatif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın 
sonuçları; finansman hiyerarşisi teorisini desteklemektedir. Ödünleşme teorisini 
destekleyen tek değişkenin; borç dışı vergi kalkanı olduğu tespit edilmiştir. 

                                                           

1  Bu makale 13.Ulusal İşletmecilik Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur. 8-10 Mayıs 2014 Kemer/Antalya, 
2.Cilt, sayfa 1359-1366. 
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1.GİRİŞ 
Sermaye yapısı, firmanın finansmanında kullanılan borç, özsermaye bileşimini ifade eder. 
Sermaye yapısının oluşturulması, firmaların karşılaştığı en önemli finansal kararlardan 
birisidir. Finansal kararlar, firmanın finansal yapısı üzerinde hayati bir öneme sahiptir. 
Finans yöneticileri de ya firmanın değerini maksimize edecek ya da ortakların refahını 
maksimize edecek bir sermaye yapısı oluşturmaya çalışırlar. 

Teorik ve ampirik çalışmalar, optimal sermaye yapısından söz etseler de, değişen firma ve 
piyasa koşulları sebebiyle, bir firmanın değerini maksimize eden veya sermaye maliyetini 
minimize eden devamlı ve değişmez bir sermaye yapısı söz konusu değildir (Sayılgan, 
2010). Bununla birlikte finans teorisi tercih edilen finanslama karmasının firma değeri 
üzerindeki etkisini anlamayı sağlamaktadır. 

Modigliani ve Miller’in 1958 yılındaki, sermaye yapısının firma değerini etkilemediğini 
savunan makaleleri sermaye yapısı ile ilgili araştırmaların temelini oluşturmaktadır. 
Modigliani ve Miller’dan sonra, optimal sermaye yapısı, sermaye yapısını etkileyen 
faktörler ve sermaye yapısı kârlılık veya sermaye yapısı şirket değeri ilişkisini analiz etmeye 
çalışan birçok araştırma yapılmıştır.  

Bu çalışmada da, İMKB’de kayıtlı bulunan, gıda sektöründeki 19 firmanın, sermaye yapısını 
etkileyen faktörler panel veri analizi kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde sermaye yapısıyla ilgili yaklaşımlar ele alınmıştır. Sermaye 
yapısını etkileyen faktörlerle ilgili literatür üçüncü bölümü oluşturmaktadır. Dördüncü 
bölümde; sermaye yapısını etkileyen faktörlerin analizine yer verilmiştir. Beşinci bölümde 
ise; çalışmanın genel değerlendirilmesi yapılmış ve sonuçları tartışılmıştır.   

2.SERMAYE YAPISI İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR 
Modigliani ve Miller, 1958 yılında yayınladıkları çalışmada, vergi unsurunun bulunmadığı 
etkin sermaye piyasalarında, firmanın piyasa değerinin sermaye yapısından bağımsız 
olduğunu, dolayısıyla bütün firmaların optimal sermaye yapısına sahip olduklarını 
savunmaktadırlar. Gerçek hayatta, sermaye piyasaları Modigliani ve Miller’ın çalışmalarını 
dayandırdıkları etkin piyasalardan oldukça farklı bir yapıda olduğu için, çalışmaları çeşitli 
eleştirileri de beraberinde getirmiştir. Bunun üzerine, 1963 yılında, bu makalelerini yeni bir 
çalışma ile düzeltmişler ve yabancı kaynağın faizinin vergi matrahını azaltıcı etkisinin 
olduğunu söylemişler ve kurumlar vergisini göz önüne almışlardır. Borcun faizinin vergiden 
muaf olduğunu ve kâr payının bu muafiyeti sağlamadığını belirterek, en yüksek piyasa 
değerine sermaye yapısının %100 borçla oluşturulduğunda ulaşılacağını söylemişlerdir. 
Daha sonra Miller (1977), tek başına yaptığı bir çalışmada, gelir vergisini de ele almış, firma 
düzeyinde borçlanmanın sağladığı avantajların, bireysel düzeyde borçlanmanın doğurduğu 
vergi dezavantajları sonucu ortadan kalktığını ileri sürmüştür (Demirhan, 2009). 

Modigliani ve Miller’ın 1958’de yaptıkları çalışma, sermaye yapısı üzerine yapılan 
çalışmaların temelini oluşturmuştur. Bu çalışmalar sayesinde, finansman hiyerarşisi, 
ödünleşme ve vekâlet gibi farklı teoriler ve kişisel vergiler, temsil maliyetleri, asimetrik bilgi 
gibi konular ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışmalar genellikle gelişmiş ekonomilerdeki firmalar 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bunların yanı sıra, sınırlı sayıda uluslararası karşılaştırmaları 
içeren çalışmalar da bulunmaktadır (Lööf: 2003; Jong, Kabir ve Nguyen: 2008). Günümüzde 
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bu konu ile ilgili yapılan çalışmalarda ise, gelişmekte olan piyasalarda faaliyet gösteren 
firmaların sermaye yapıları incelenmektedir. 

Myers’in (1984) finansman hiyerarşisi (Pecking Order) teorisinde; dışarıdaki yatırımcıya 
göre özsermaye borçtan çok daha risklidir. Bu yüzden, firmalar önce iç kaynaklardan 
finansmanı, yani dağıtılmayan kârları tercih etmekte, daha sonra dış kaynaklar yönelmekte 
bu aşamada da borçlanmadan sonra hisse senedi ihracı yoluyla dış kaynak toplama yolunu 
tercih etmektedir. Diğer faktörlerde değişiklik olmaması kaydıyla, bu durumda firmaların 
kârlılığı ne kadar artarsa iç kaynaklara yöneliş de buna paralel artacak, böylece kârlılıkla 
borçlanma arasında ters yönlü bir ilişki ortaya çıkacaktır. Finansman hiyerarşisi teorisi 
finansal kararları açıklamada sıklıkla kullanılır ve kârın etkisini doğru bir şekilde tahmin 
etme gibi önemli bir özelliğe sahiptir. 

Ödünleşme (Trade Off) teorisine göre ise; bunun tam tersi bir ilişki beklenmektedir. Bu 
görüşe göre, sermaye yapısı, borcun sağladığı faydalar ve borcun maliyeti arasındaki 
dengeyle belirlenir. Firmaların yabancı sermaye ile öz sermaye arasında optimal bir oranı 
yakalamaları gerektiği önerilmektedir. Firmalar kârlarını artırdıkları zaman, vergi 
avantajından yararlanmak için borçlanmaya yönelmeyi tercih edecektir. Ayrıca geçmiş 
kârlılık gelecekteki ödeme gücü için de çok iyi bir gösterge sayılacağından, bu şirketler 
daha rahat borçlanma imkânına da sahip olacaktır. Ancak, aşırı borçlanma durumunun 
şirketin iflas riskini arttıracağı unutulmamalıdır. Yukarıda yer alan iki statik görüşe karşılık, 
şirketin uzun vadede hedeflediği bir borçluluk oranı olacağını varsayan dinamik modellere 
göre hedeflenen borçluluk oranına ulaşmanın maliyeti bulunmaktadır ve alınan borçlar 
elde edilecek nakit fazlası ile kolayca geri ödenebilmektedir. Dolayısıyla, firmalar uzun 
vadede borçluluk oranlarını hedef orana doğru arttırmak yönünde hareket etseler de, kısa 
vadede “finansman hiyerarşisi”ne uygun davranacaktır (Murray and Goyal, 2009; Ata ve 
Ağ, 2010). 

Lemmon ve Zender (2010) finansman hiyerarşisi teorisini test ederken, borç kapasitesini 
kontrol etmenin önemi üzerine bir çalışma yapmışlardır. Finansman hiyerarşisi teorisinin 
firmaların büyük bir bölümünün finansal davranışlarının açıklayıcısı olduğunu bulmuşlardır. 

Bunun yanında, vekâlet teorisine göre ise, eğer gerçekleştirilecek projeden iyi getiri 
bekleniyorsa hissedarlar fon temini için yeni hissedar bulma arayışına girmezler. Bunun 
yerine düşük faizli borç ihraç ederek getirinin büyük bir kısmının kendilerinde kalmasını 
sağlarlar. Alacaklıların, firmaya verdikleri borç karşılığı talep ettikleri tutar sabit olmasına 
rağmen, hissedarların talepleri firma gelirleri ile doğru orantılı şekilde artmaktadır. Bunun 
sonucu olarak, alacaklılar daha az riskli projeler ile kendi alacaklarını garanti altına almayı 
tercih ederken, hissedarlar daha çok getirisi olabilecek riskli projeleri tercih etmektedir. 
Firmanın borç oranını artırması, dışarıdan sağlanan sermayenin temsilcilik maliyetlerini 
düşürecek ve firmanın değerini artıracaktır. Fakat borç düzeyinin artması alacaklılar ile 
hissedarlar arasında çıkar çatışmalarına sebep olacak ve temsilci maliyetleri artacaktır 
(Demirhan, 2009; Ata ve Ağ, 2010). 

Khrawish ve Khraiwesh (2010), 2001-2005 yılları arasında Amman Borsası’nda faaliyet 
gösteren 30 firmanın sermaye yapısını belirlemek üzere bir çalışma yapmışlardır. Bağımlı 
değişkenler olarak, kaldıraç ve uzun vadeli borç/toplam borç oranlarını kullanmışlardır. 
Bağımsız değişkenlerini de, büyüklük, varlık yapısı, kârlılık, kısa vadeli borç ve uzun vadeli 
borç olarak belirlemişlerdir. Çalışmalarının sonucunda,  kaldıraç ile büyüklük, varlık yapısı, 
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uzun vadeli borç ve kısa vadeli borç arasında pozitif bir ilişki; kârlılık ile ise negatif bir ilişki 
bulmuşlardır. Uzun vadeli borç/toplam borç oranı ile büyüklük, varlık yapısı ve uzun vadeli 
borç arasında pozitif bir ilişki, kısa vadeli borç ile de negatif bir ilişki bulmuşlardır.  

Jong, Kabir ve Nguyen (2007) firmaya özgü faktörlerin ve ülkeye özgü faktörlerin, kaldıraç 
oranının belirlenmesindeki önemini tespit etmek için, 42 ülkeden seçilen firmalar üzerinde 
bir çalışma yapmışlar. Çalışmalarının sonucunda, iki sonuca ulaşmışlar. Birincisi, kaldıraç 
oranının firmaya özgü bileşenlerinin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği; ikincisi, ülkeye özgü 
faktörlerin firmaların, kaldıraç oranlarının firmaya özgü bileşenlerindeki etkilerinden 
dolayı, sermaye yapısı üzerinde dolaylı olarak etkili olduğudur. 

Alzomaia (2014), Suudi Arabistan’daki 93 firmanın sermaye yapısını belirleyen faktörlerini 
tespit etmek amacıyla, firmaların 2000-2010 yılları arasındaki verilerini kullanarak bir 
çalışma yapmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, firmanın büyüme fırsatları, büyüklüğü ve 
kaldıraç arasında pozitif; firmanın varlık yapısı, kârlılık, risk ve kaldıraç arasında negatif bir 
ilişki bulmuştur.   

Rafiq, Iqbal ve Atiq (2008), Pakistanda’ki 26 kimya endüstrisi firmasının, 1993-2004 yılları 
arasındaki verilerini kullanarak, sermaye yapısını belirleyen faktörleri araştırmışlardır. 
Araştırmalarının sonucunda, firma büyüklüğü, varlık yapısı ve borç dışı vergi kalkanı 
arasında pozitif bir ilişki bulurlarken; kârlılık ile kaldıraç arasında negatif bir ilişki olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. 

Elitaş ve Doğan (2013), İMKB’ye kote olmuş sigorta şirketlerinin sermaye yapısını 
belirleyen faktörleri incelemişler ve 2005-2011 yıllarına ait verileri ele almışlardır. 
Çalışmalarında bağımlı değişken olarak, sigorta şirketlerinin kaldıraç oranını 
kullanmışlardır. Bağımsız değişkenler ise, duran varlık oranı, aktif kârlılığı, toplam varlıklar 
(firma büyüklüğü), prim artış yüzdesi ve cari orandır. Çalışmada, sigorta şirketlerinin cari 
oranı ve prim artış yüzdesi ile kaldıraç oranı arasında negatif; varlık yapısı, büyüklük ve 
kârlılık ile pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir. 

Topal, 2006 yılında yayınlanan makalesinde 1997 ile 2003 yılları arasında İMKB’deki imalat 
firmalarının sermaye yapısı, finansman maliyetleri ve kârlılıklarının analizini yapmıştır. 
İşletmelerin finansal kaldıraç oranları arttıkça, kârlılık ve brüt kâr marjının çok 
değişmediğini ancak özsermaye kârlılığının düştüğünü belirlemiştir. 

Okuyan ve Taşçı (2010), İMKB’de işlem gören reel sektör firmalarının borçlanma 
davranışlarının finansman hiyerarşisi veya ödünleşme teorilerinden sadece biri ile 
açıklanamadığını belirtmiş, firmaların kısa vadeli borç davranışlarının finansal hiyerarşi 
yaklaşımı ile uzun vadeli borç davranışlarının ise ödünleşme teorisi ile açıklanabileceği 
sonucuna varmışlardır. 

Akkaya’nın (2008) çalışmasında ise, kaldıraç oranı ile büyüme arasında negatif ve anlamlı 
bir ilişki bulunmuştur. 

3.SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
Toplam borçlar/toplam varlıklar olarak ifade edilen kaldıraç oranı, firmaların sermaye 
yapılarını karakterize eden önemli bir değişkendir (Khrawish ve Khraiwesh, 2010). Bu 
çalışmada sermaye yapısını etkileyen faktörler; firmanın varlık yapısı, kârlılık, borç dışı vergi 
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kalkanı ve büyüklük gibi firmaya özgü değişkenlerin kaldıraç oranıyla ilişkileri analiz 
edilerek, belirlenecektir. 

Firmanın varlık yapısı, sermaye yapısını belirleyen temel faktörlerden biridir. Varlık yapısı, 
finansman kararları için önemlidir (Forte vd., 2013). Maddi duran varlıkların büyük bir 
bölümüne sahip olan firmalar daha az finansal sıkıntı maliyetleriyle karşılaşırlar. Böyle 
firmalar, yüksek borç sermaye oranlarına sahip olma gücüne sahiptirler. Duran varlıklar 
/Toplam Varlıklar oranı, varlık yapısının ölçüsü olarak alınır (Kaur ve Rao, 2009). 
Borçlanmayla varlık yapısı arasındaki ilişkiyi ifade eden iki görüş vardır. Bu görüşlerden biri; 
firmanın varlıkları arttıkça, borç finansmanı da artacaktır. Diğeri ise; daha az duran varlıklar 
ile firmaların dış finansmana bağımlı olma olasılığı daha yüksektir (Akbar ve Bhutto, 2012). 
Bu çalışmada, Maddi Duran Varlıklar/Toplam Aktif ve Duran Varlıklar/Toplam Aktif 
değişkenleri firmanın varlık yapısını ifade etmektedir.  

Kârlılık, finansal davranışın en önemli ve en güçlü göstergesidir. Kârlı firmalar daha az borç 
kullanma davranışı sergilerler (Chen ve Strange, 2005). Kârlılık, varlıkların getirisi ile 
ölçülür. Kârlılık ölçüsü olarak, Net Kâr/Toplam Varlıklar oranı kullanılır (Alzomaia, 2014). 
Finansman hiyerarşisi teorisine göre; kârlı firmalar, firma finansmanı için dış kaynak 
kullanmak yerine birikmiş kârlarını kullanırlar. Ödünleşme teorisi açısından bakıldığında 
ise, daha kârlı firmalar iflas risklerini azaltmak ve vergi kalkanından yararlanmak için 
borçlanmadan faydalanmaktadırlar (Prahalathan, 2010). Yani ödünleşme teorisine göre, 
borçlanmayla kârlılık arasında pozitif bir ilişki söz konusudur. Çalışmada firmaların karlılık 
yapısını temsilen Net Kar/Toplam Aktif ve Faaliyet Karı/Toplam Aktif değişkenleri 
kullanılmıştır. 

Sermaye yapısı teorisi incelendiğinde, temel borç dışı vergi kalkanlarından biri 
amortismandır. Amortismanlar için yapılan kesinti vergilendirilebilir geliri düşürür ve aynı 
faiz giderinde olduğu gibi firmaların vergi yükümlülüğünü azaltır. Dolayısıyla, borç dışı vergi 
kalkanından yüksek derecede yararlanan firmaların, daha kolay borç alabilmelerine 
rağmen, daha az borçlanma yoluna gidecekleri ifade edilmektedir (Foster ve Young, 2013; 
Demirhan, 2009; Deesomsak vd., 2004; Barakat ve Rao, 2003). Borç dışı vergi kalkanı 
olarak, bu çalışmada, Amortisman/Toplam Aktif değişkeni kullanılmıştır. 

Ödünleşme teorisine göre, büyük firmalar genellikle daha çeşitlendirilmiş ve daha istikrarlı 
bir nakit akışına sahip oldukları için, daha az risklidirler. Bu da, daha düşük borç maliyeti ve 
daha kolay borç alma anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, kaldıraç ve büyüklük arasında 
pozitif bir ilişki beklenmektedir (Deesomsak, 2004; Zaheer vd., 2011; Alzomaia, 2014). 
Çalışmada, iki tane büyüklük değişkeni belirlenmiştir. Bunlar; Satışların Doğal Logaritması 
ve Varlıkların Doğal Logaritmasıdır. 

4.SERMAYE YAPISINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE ANALİZ 
Çalışmanın amacı, hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören gıda sektörü firmalarının 
sermaye yapısını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Literatüre dayanarak, söz konusu 
firmaların bilanço, gelir ve nakit akım tablolarından elde edilen değerler ile oluşturulan 
modele panel veri analizi uygulanmıştır. 

Örneklem grubuna Borsa İstanbul’da gıda sektörü altında yer alan firmalardan, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında hisse senetleri borsada işlem gören ve bu 
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yıllarda mali tablolarına ulaşılabilen 19 adet firma ele alınmıştır. Analizde kullanılan gözlem 
sayısı 114’tür. Firmalara ait bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Borsa İstanbul web 
sayfalarında yayınlanan mali tablolardan elde edilmiştir. 

Çalışma kapsamındaki modelde kullanılacak olan bağımlı değişken finansal kaldıraç oranı 
olarak bilinen, firmaların sermaye yapısını simgeleyen Toplam Borç/Toplam Varlık oranıdır. 
Literatürdeki önceki çalışmalarda kullanıldığı üzere, bu çalışmada da bağımlı değişken 
olarak, kaldıraç oranı kullanılacaktır. Bağımsız değişkenler de, literatürde çokça kullanılan 
borç dışı vergi kalkanı, büyüklük, firmanın varlık yapısı ve kârlılık değişkenleridir. Yapılan 
ampirik çalışmalarda bu faktörler için çeşitli oranlar kullanılmış olup, bunlar Tablo 1’de 
özetlenmiştir. 

Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Değişkenler ve Literatür 

 KULLANILAN ORAN REFERANS LİTERATÜR 

BAĞIMLI DEĞİŞKEN   

Kaldıraç Oranı Toplam Borç / Toplam Aktif 

Alzomaia (2014), Elitaş ve Doğan (2013), 
Wellalage ve Locke (2013), Yörük vd. (2013), 
Moosa ve Li (2012), Sayılgan ve Uysal (2011),  
Seelanatha (2010),  Okuyan ve Taşçı (2010), 
Kaur ve Rao (2009), Terim ve Kayalı (2009), 
Demirhan (2009) 

BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER   

Borç Dışı Vergi Kalkanı Amortisman Giderleri / Toplam 
Aktif 

Yörük vd. (2013), Wellalage ve Locke (2013), 
Sarıoğlu vd. (2013), Foster ve Young (2013), 
Sayılgan ve Uysal (2011), Seelanatha (2010),  
Kaur ve Rao (2009), Demirhan (2009), Kabakçı 
(2007), Deesomsak (2004), Ghosh vd. (2000) 

Büyüklük 

Satışların Doğal Logaritması 

Alzomaia (2014), Forte vd. (2013), Foster ve 
Young (2013), Öztürk ve Şahin (2013), Sayılgan 
ve Uysal (2011),  Demirhan (2009), Kabakçı 
(2007) 

Varlıkların Doğal Logaritması 

Elitaş ve Doğan (2013), Wellalage ve Locke 
(2013), Öztürk ve Şahin (2013), Sayılgan ve 
Uysal (2011), Seelanatha (2010), Okuyan ve 
Taşçı (2010), Kaur ve Rao (2009), Chen ve 
Strange (2005), Demirhan (2009), Deesomsak 
(2004) 

Firmanın Varlık Yapısı 

Maddi Duran Varlıklar / Toplam 
Aktif 

Yörük vd. (2013), Sarıoğlu vd. (2013), Öztürk 
ve Şahin (2013), Moosa ve Li (2012), Terim ve 
Kayalı (2009), Chen ve Strange (2005), Sayılgan 
ve Uysal (2011),  Demirhan (2009) 

Duran Varlıklar / Toplam Aktif 

Alzomaia (2014), Elitaş ve Doğan (2013), 
Wellalage ve Locke (2013), ),  Seelanatha 
(2010), Kaur ve Rao (2009), Hall vd. (2004), 
Deesomsak (2004), Ghosh vd. (2000) 

Kârlılık Net Kâr / Toplam Aktif 
Alzomaia (2014), Elitaş ve Doğan (2013), Yörük 
vd. (2013), ztürk ve Şahin (2013), Sayılgan ve 
Uysal (2011),  Demirhan (2009) 
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Faaliyet Kârı / Toplam Aktif Forte vd. (2013), Yörük vd. (2013), Gülşen ve 
Ülkütaş (2012), Demirhan (2009) 

 

Çalışma kapsamında hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören (eski veriler için İMKB) 
19 adet gıda firmasının 2007-2012 dönemini kapsayan finansal verileri kullanılarak, söz 
konusu firmaların sermaye yapısını belirleyen faktörler saptanmaya çalışılmıştır. Çalışma 
kapsamında; kesit gözlemlerin (gıda firmaları) belirli bir zaman aralığında (2007-2012) bir 
araya getirilerek analizinin ve değerlendirilmesinin yapılabilmesi için panel veri analizi 
yöntemi kullanılmıştır. 

Bir panel veri modeli, i yatay kesit birimlerini (i = 1,…,N), t ise zaman serisini (t = 1,…,N) 
ifade etmek kaydıyla; 

Yit = β0 + β1 Xit + εit 

şeklinde oluşturulabilir (Sayılgan ve Uysal, 2011). Yit, bağımlı değişkeni, Xit, bağımsız 
değişkeni, β0, sabit terimi, β1, bağımsız değişken katsayısını, εit  ise; hata terimini ifade 
eder. 

Analize, bir bağımlı değişken (Toplam Borç/Toplam Varlıklar (TB/TA)-Kaldıraç) ve yedi 
bağımsız değişken (Amortisman/ Toplam Aktif (Amr / TA), Satışların Doğal Logaritması 
(ln(STS)), Toplam Varlıkların Doğal Logaritması (ln(TA)), Faaliyet Kâr-Zarar/ Toplam 
Varlıklar (FK / TA), Net Dönem Kârı-Zararı /Toplam Varlıklar (NDK / TA), Duran Varlıklar/ 
Toplam Varlıklar (Du / TA), Maddi Duran Varlıklar/ Toplam Varlıklar (MDV / TA)) dahil 
edilmiştir. 

Kullanılan değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri Tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler  Ortalama Standart Sapma 

TB/TA 0.782988742 1.155742885 

Amr/TA 0.030176769 0.015952636 

ln(STŞ) 18.45836788 1.654981473 

ln(TA) 18.56430716 1.534475086 

FK/TA 0.036927398 0.108738656 

NK/TA 0.000492879 0.201162422 

Dur.V/TA 0.458574201 0.168569361 

MDV/TA 0.356203124 0.134709878 

 

Aşağıda verilen korelasyon matrisine göre; firmanın büyüklüğünü tanımlayan ln(TA) ve 
ln(STS) değişkenleri (0.969664) ile varlık yapısını tanımlayan Du/TA ve MDV/TA 
değişkenleri (0.77872) arasında pozitif yönlü güçlü bir korelasyon vardır. Bu ikili 
değişkenlerden sadece birisi kullanılacağı için analizde bir sorun yaratmayacaktır. 
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Tablo 3: Korelasyon Matrisi 

  TB/TA Amr/TA Du/TA NDK/TA FK/TA ln(TA) ln(STS) MDV/TA 

TB/TA 1        

Amr/TA -0.10647 1       

Du/TA -0.18281 0.201162 1      

NDK/TA -0.22839 0.085669 0.130932 1     

FK/TA 0.033323 0.148916 0.060784 0.387881 1    

ln(TA) -0.05515 -0.08145 -0.04169 0.087034 0.118541 1   

ln(STS) -0.03471 0.036981 -0.05482 0.112989 0.197891 0.969664 1  

MDV/TA -0.10201 0.419366 0.77872 0.075432 0.058052 -0.20462 -0.16043 1 

 

Değişkenlerin durağanlığı birim kök testleri (Levin, Lin ve Chu; ADF Fisher, Chi Square; PP-
Fisher Chi Square ve Im, Pesaran ve Shin W-stat) ile araştırılmıştır.  Bütün değişkenlerin 
durağan olduğu tespit edilmiştir. Koentegrasyon testiyle (Kao Residual Cointegration Test) 
de değişkenlerin çok düşük bir oranla (0.0560) birlikte hareket ettiği ortaya çıkmıştır. Daha 
sonra Hausman testi uygulanmıştır. 

Tablo 4: Hausman Testi Sonuçları 

      

  Test Özeti Ki-Kare İstatistiği Ki-Kare Serbestlik 
Derecesi Olasılık (p) 

  Cross-section random 14.679208 5 0.0118 

      %5 anlamlılık düzeyinde; 0.050 > 0.0118 olduğundan, H1 (“sabit etki vardır” şeklindeki 
hipotez)  hipotezi kabul edilir. Bu durumda sabit etki vardır denilir. Sabit etki tahmin 
sonuçları aşağıda verilmiştir: 

Tablo 5: Sabit Etki Tahmin Sonucu 

Değişken Katsayı Standart Hata t-İstatistiği Olasılık (p) 

  C 20.71111 3.877060 5.341963 0.0000 

  NDK_TA -0.600285 0.224119 -2.678415 0.0089 

  LN_TA_ -1.031109 0.208476 -4.945932 0.0000 

  FK_TA -0.779336 0.501330 -1.554539 0.1238 

  DU_TA -0.122676 0.569157 -0.215540 0.8299 

  AMR_TA -23.22863 6.727621 -3.452726 0.0009 

  R2 0.907812   Olasılık (F-ist.) 0.000000 

  Düzeltilmiş R2 0.877444   D. W. İstatistiği 1.163733 

  F-istatistiği 29.89388   Hannan-Quinn Kriteri 1.525888 
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Sabit etki tahmin sonuçlarına bakıldığında; Amr/TA (Borç Dışı Vergi Kalkanı), ln(TA) 
(Büyüklük), NDK/TA (Karlılık) değişkenleri 0,0009’luk, 0,0000’lık, 0,0089’luk olasılık 
değerleri ile anlamlıdır. Ayrıca bağımlı değişkendeki değişimin %87’si bağımsız 
değişkenlerdeki değişim ile açıklanabilmektedir.  

Analiz sonucunda, değişkenler arasındaki ilişkilerin yönünü ifade eden işaretler ile 
ödünleşme ve finansman hiyerarşisi kuramlarının öngörüleri Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6: Analiz Sonuçları ve Sermaye Yapısı Kuramlarının Öngörüleri 

Değişkenler Oran Analiz Sonuçları Ödünleşme Kuramı Finansman 
Hiyerarşisi Kuramı 

Borç Dışı Vergi 
Kalkanı Amr / TA - - Ø 

Büyüklük ln(TA) - + - 

Kârlılık 
FK / TA 

- + - 
NDK / TA 

Varlık Yapısı Du / TA - + - 

5.SONUÇ 
Modigliani ve Miller’ın ilk çalışmalarından bu yana, sermaye yapısına etki eden faktörler, 
farklı kesit alanları ve farklı yıllarda incelenmiş, çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur. Bu 
çıkarımlar, bazen finansal hiyerarşi teorisini desteklerken, bazen de ödünleşme kuramına 
uygun sonuçlar ortaya koymuştur. Gıda sektöründeki firmaların sermaye yapısını 
belirlemeye yönelik yapılan bu çalışmada da, Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan XGIDA 
endeksinde yer alan, sektördeki 19 firmanın 2007-2012 yılları arasındaki yıllık mali tabloları 
kullanılmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre; kaldıraçla borç dışı vergi kalkanı, büyüklük, kârlılık ve varlık yapısı 
arasında negatif bir ilişki vardır. Ödünleşme kuramını destekleyen tek değişken borç dışı 
vergi kalkanıdır. Analiz sonuçları; finansman hiyerarşisi kuramını desteklemektedir. Bu da 
analiz kapsamındaki gıda şirketlerinin, işletme finansmanında kullanılan kaynaklarının 
sırasının dağıtılmayan karlar, borçlanma ve hisse senedi ihracı veya yeni ortak kabulü 
şeklinde gerçekleştiğini göstermektedir. 
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ABSTRACT  

Newcomb realizes that book of logarithm tables in library had more wear and 
tear on the first pages than the others and think that smaller digit are more 
frequent than the bigger digit. Benford gave mathematical proof of the idea of 
what Newcomb said and prove the teory by using 20 different example of real life 
data. In this study 5934 observation between 02.01.1990 and 02.12.2013 are 
used to show the distribution of first digit of one day return of BIST-100. The 
results show that one day return fit Benford’s Law which implies that returns are 
not manipulated.  As a result of the study it can be said that one day return of 
BIST agrees with Benford’s law at %1 significance level.  
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ÖZET  

Newcomb kütüphanedeki logaritma kitaplarının ilk sayfalarının sonraki 
sayfalarına göre daha fazla yıpranmış olduğunu farkettikten sonra bunun sebebini 
araştırmış ve sayıların ilk basamağında küçük sayıların büyük sayılara göre daha 
fazla tekrar ettiğini görmüştür. Benford 20 faklı alandan topladığı veri ile kendi 
adını taşıyan ve Newcomb’un fark ettiği gerçeği matematiksel olarak 
ispatlamıştır. Bu ispatın ardından bir çok alanda uygulamalar yapılarak Benford 
kanunun’un bir günlük verilerde kullanıldığı görülmüştür. Endeks getirilerinin 
Benford kanununa uygunluğu her hangi bir manipülasyon yapılmadığı anlamına 
gelecektir. Bu çalışmada Borsa İstanbul’un bir günlük getirilerinin Benford 
kanunu’na  uygunluğu 02.01.1990 ile 02.12.2013 tarihleri arasındaki 5934 günlük 
getiri kullanılarak test edilecektir. Çalışma sonucunda 1% anlamlılık seviyesinde 
getirilerin Benford kanunu’na uygun dağıldığı bulunmuştur. Bu sonuç getirilerde 
her hangi bir manipülasyon olmadığını göstermektedir.   
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1. GİRİŞ  
Sayıların ilk basamağında yer alan rakamlar düzgün dağılıma sahip olsa idi her bir rakamın 
birinci basmakta yer alma olasılığı 0,11 (1/9) olurdu. 1881 yılında astronom ve matematikçi 
Simon Newcomb sayıların birinci basamağında yer alan rakamların eşit olasılığa sahip 
olmadığını gösteren ilk çalışmayı yapmıştır. Newcomb kütüphanedeki logaritma 
kitaplarının ilk sayfasının ikinci sayfaya göre, ikinci sayfanın ise üçüncü sayfaya göre daha 
fazla yıpmanmış olduğunu görmüş ve diğer sayfalar için de geçerli olduğunu görünce 
sebebini araştırmaya başlamıştır. Sonuçta doğada küçük rakamlar ile başlayan sayıların 
daha fazla olduğunu keşfetmiştir. 1938 yılında bir fizikçi olan Albert Frank Benford bügün 
kendi ismi ile anılan yasayı bulmuştur. Benford değişik alanlardan topladığı 20,229 veri 
üzerinden yaptığı incelemede verilerin küçük rakamlarda başlama olasığının büyük 
rakamla başlama olasığından daha fazla olduğunu bulmuştur. Bu çalışmada günlük BİST 
getirilerinin Benford kanununa uygunluğu test edilecektir. Bir sonraki bölmde Benford 
kanunu ile ilgili literatür taraması verilecektir. Üçüncü bölümde Benford kanunu, sonraki 
bölümde yöntem ve veri seti açıklanacak ve sonuç bölümü ile çalışma tamamlanacaktır.   

2. LİTERATÜR TARAMASI  
Benford kanununun muhasebe verileri ile ilk uygulamasını Carslaw yapmıştır.  Carslaw 
(1988:325) yöneticilerin net gelirlerini fazla olduğunu göstermek için psikolojik sınırlarda 
yukarıya yuvarlama eğiliminde olduğunu örneğin 789,000 değerini 800,000 ve 19.97 
milyonu ise 20 milyon olarak yuvarladıklarını iddia etmiştir. Bu durumda ikinci basamakta 
sıfır değerinin yer alma sıklığını yükseltmekte ve dokuz rakamının olma sıklığını 
düşürmektedir. Yeni Zellanda şirketlerinde yaptığı uygulamada ikinci basamakta yer alan 
rakamların dokuzun olması gerekenden az ve sıfırın ise olması gerekenden fazla olduğunu 
göstermiştir.   

Drake ve Nigrini (2000:130) denetçilerin genellikle ilk iki basamak dağılımını incelerken 
beklenenden daha fazla gerçekleşen değerlerde hile olduğunu düşünüdüklerini 
beklenenden daha az gerçekleşen değerlerin ise göz ardı edilebileceğini belirtmektedirler. 
Drake ve Nigrini (2000:135) 38176 adet bir şirkete ait kayıtları incelemek için ön hazırlık 
yapmış ve 50$ altındaki tutarları (verilerin %14’ü) veri setinden çıkarmıştır. Veri setinin 
birinci, ikinci ve ilk iki basamağını incelemiştir. Mutlak farkların ortalamasını incelediğinde 
birinci ve ikinci basamağın Benford yasasına uygun, ilk iki basamağın ise marjinal olarak 
kabul edilebilir olduğunu görmüştür. Gözlenen ve beklenen değerlerin frekanslarını 
oranladığında bazı miktarların detaylı incelenmesi gerektiğini fark etmişlerdir. Detaylı 
inceleme sonucunda bu değerlerin hileli kayıt değil de belirli sebeplerle beklenenden fazla 
gözlemlendiğini bulmuşlardır.        

Nigrini ve Miller (2009:310) denetçilerin iç denetim esnasında ikinci derece test kullanarak 
Benford kanununa uygunluğu test edebileceğini dört farklı veri seti ile göstermeye 
çalışmışlardır.  Sıralanan veri setindeki gözlemlerin farklarının basamaklarında yer alan 
rakamların Benford kanununa uygun olduğunu veri setinin dağılımından bağımsız 
olduğunu bulmuşlardır.    
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Tödter (2009:345) 117 bilimsel makalenin çıktılarında yer alan regresyon katsayılarını ve 
standart sapmalarını incelemiş ve makalelerin yaklaşık %10’unun Benford kanununa uygun 
sonuçlar vermediğini tespit etmiştir. Benford kanunun anormalikleri, manipülasyonları ve 
yanlışlıkları tespit etmek için kullanılabileceğini ancak kesin olarak hatalı sonuç anlamına 
gelmediğini sadece tespit edilen anormalliklerin daha dikkatli incelenmesi gerektiği 
sonucuna varmıştır.    

Quick ve Wolz (2005:1290) 1994 ile 1998 tarihleri arasında 1820 firmanın finansal 
tablolarını inceleyerek yapılan denetimlerin etkinliğini ölçmüşlerdir. 1997 yılında birinci 
basamaklar incelendiğinde beş rakamının az sekiz rakamının ise çok fazla görüldüğünü 
tespit etmişlerdir. Ancak genelde bakıldığında bu farklılaşma Benford kanunu kabul 
edilmesini engellememiştir. İkinci basamaklar incelendiğinde ise 1997 yılında bir, üç ve 
sekizin bekleneden fazla ve altı ve dokuzun beklenenden az gözlemlendiğini tespit 
etmişlerdir. Genel itibari ile Alman finansal verilerinde Benford yasasına uyduğunu 
bulmuşlardır.  

Geyer (2010:78) 393 işletme öğrencisine bilançoda var olan zararı dikkat çekmeden 
dengelemelerini istemiştir. Birinci ve ikinci basamaklarda Benford yasasına uyumsuzluk 
olmadığını, sıfırların %1 düzeyinde anlamlı farklılığa ve ikinci basamakda yer alan beş ve 
üçüncü basamakta yer alan altı sayısının %1 düzeyinde anlamlı olduğunu tespit etmiştir.  

Hickman ve Rice (2010:340) 43 yıllık dönem için FBI veri tabanından 25 farklı kategorideki 
aylık suç rakamlarının Benford kanununa uygunluğunu araştırmışlardır. Ulusal bazda 
birinci, ikinci basamak ve ilk iki basamak testlerinde sayıların Benford kanuna uygun 
olduğunu bulmuşlardır. Pensilvanya eyaleti bazında birinci basamak kanuna uygun iken 
ikinci ve ilk iki basamak testinde gözlemlerin Benford kanununa uygun olmadığını tespit 
etmişlerdir. 

Leemis, Schmeiser ve Evans (2000:239) yaşam dağılımlarının Benford kanuna uygunluğunu 
sınamışlar ve bazı parametrik dağılımların uygun olduğunu bulurken bazı dağılımlarda 
Benford kanununun zayıf kaldığını tespit etmişlerdir.  

Knuth (1969), Burke ve Kincanon (1991:225) fizik kitaplarında yer alan sabit sayıları (ışık 
hızı, yer çekimi gibi) incelediklerinde katsayıların %30’unun bir ile başladığını görmüşlerdir.  

Buck, Merchant ve Perez (1993:62) 477 radyoaktif maddenin yarılanma zamanının benford 
kanununa uyduğunu tespit etmişlerdir.  

Nigrini ve Wood (1996) 1990 yılında ABD’de yapılan tam sayım ile elde edilen 3141 şehrin 
nüfus bilgisinin Benford yasasına uyduğunu göstermişlerdir.   

Ley (1995:313) DJIA ve S&P endeksinin bir günlük getirilerini incelediğinde Benford kanuna 
uyduğunu göstermiştir.  

Shengmin ve Wenchao (2010) Çin borsasının iki önemli endeks değerinin günlük 
getirilerinin ilk basamağında yer alan rakamın Benford kanununa uyduğunu 
göstermişlerdir. İlk basamakta yer alan dokuz rakamının beklenenden biraz fazla 
gerçekleştiğini daha sonraki çalışmalarda psikolojik bariyer olup olmadığını test 
edilebileceğini ifade etmişlerdir.   
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Sehity ve diğerleri (2005:476) on Avrupa birliği ülkesinden marketlerdeki ekmek, içecek ve 
kozmetik ürünlerinin perakende fiyatlarının Euro’ya geçilmeden önceki ve sonraki 
dönemde marketlerden toplanan fiyatlarının Benford kanuna uyup uymadığını 
göstermişlerdir. Fiyatların hem cari hemde reel olarak basamaklarda bulunma oranlarını 
incelemişler ve  psikolojiik etkinin var olduğunu rakamlardan dokuzun beklenen orandan 
fazla olduğunu ortaya koymuşlardır.    

Acar (2011:63) bir firmanın ticari mallar hesabının borç kayıtlarını incelemiş ve birnci 
basamak dağılımının Benford kanununa uymadığını tespit etmiştir. İncelemesini 
derinleştirdiğinde ise firmanın birim fiyatı $1000 olan bir ticari malı çok sıklıkla aldığını ve 
bu sebeple belli rakamlarda çok fazla sayıda gözlem olduğunu bulmuştur. Sonuç olarak 
denetimde bilgisayar destekli denetim tekniğinin kullanılmasının zaman ve maliyet 
etkinliğini artıracağını düşünmüştür. 

Türkyener (2007:115) Benford analizlerinin doğru şekilde uygulandığında daha sonraki 
incelemeler için şüpheli hesapların ortaya çıkarılmasında kullanışlı bir araç olduğunu 
belirtmektedir.  

Akkaş (2007:198) Benford kanunu’nun denetimde kullanımı üzerine yoğunlaşmıştır. XYZ 
firması olarak belirtilen firmanın üç aylık dönem içerisindeki ticari mallar hesabının borç 
kayıtlarında uygulama yapmıştır. Küçük tutarları analizden çıkardıktan sonra 12327 adet 
işlemin frekans dağılımını incelemiş ve bazı basamaktaki gözlemlerin Benford 
kanunu’nundan çok farklı olduğunu tespit etmiştir. Ticari mallar hesabının borç 
kayıtlarından örneklem seçilerek muhasebe denetim teknikleri ile test etmiş ve kullanılan 
yöntem ile hatalı ve hileli verilerin tespit edilmesinde etkili olduğunu düşünmüştür.   

3. BENFORD KANUNU  
Benford bir sayının birinci basamağındaki olasılı (1) nolu formülü kullanarak 
hesaplanabilceğini göstermiştir.  

  𝑃(𝑑) = 𝑙𝑙𝑙10(1 + 1
𝑑

)                        d: 1,2,3,...,9                                  (1) 

Benford aynı formülün her hangi bir sayının diğer basamaklarda görülme olasılığını 
hesaplamada kullanılabileceğini göstermiştir. İkinci basamakta her hangi bir rakamın  olma 
olasılığını ise  

 𝑃(𝑑) = ∑ (9
𝑘=1 𝑙𝑙𝑙10(1 + (10 ∗ 𝑘 + 𝑑)−1)                        d: 0,1,2,3,...,9           (2) 

şeklinde hesaplamıştır. Herhangi bir sayının birinci basamağının “1” ile başlama olasılığı 
0,30103, “10” ile başlama olasılığı ise 0,0414 ve ikinci basamağında “0” olma olasılığı ise 
0,119679 olacaktır. Tablo1’de sayıların birinci ve ikinci basamaklarında ilgili rakamların 
olma olasılıkları verilmiştir. Diğer basamaklar iki numaralı formülün kullanılarak 
hesaplanması da mümkündür.   
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Tablo 1: Rakamların Birinci ve İkinci Basamaklarda Olma Olasılıkları 

 Birinci Basamak İkinci Basamak 
0  0.1196 
1 0.3010 0.1138 
2 0.1761 0.1088 
3 0.1249 0.1043 
4 0.0969 0.1003 
5 0.0792 0.9667 
6 0.0669 0.9337 
7 0.0580 0.9035 
8 0.0512 0.8757 
9 0.0458 0.8499 

Tablo 1’den görüleceği gibi rakamların sayıların birinci ve ikinci basamaklarda olma 
olasılıkları düzgün dağılımdan oldukça farklıdır. Ölçümler sonucunda elde edilen sayıların 
Benford kanununa uygunluk göstermemesi ölçüm değerlerinde anormallik olarak 
düşünülmektedir.  Bu noktadan hareketle Benford kanunu mali denetim, vergi denetimi 
gibi konularda yardımcı olabileceği düşünülmüştür. Benford kanunu sadece doğal olarak 
elde edilen sayısal verilere kullanılabileceği unutulmamalıdır. Posta kodu, kimlik numarası, 
telefon numarası gibi sayısal veriler sadece kategori göstereceği için bu tip kategorik 
sayısal verilere Benford yasasına uygunluğu test edilmemektedir. Ayrıca Benford kanunun 
kullanılabilmesi için: veri setindeki sayıların aynı tip olayları göstermesi gerekmektedir. 
Örneğin şehirlerin nüfusu, göllerin alanı, piyasa değeri, net gelirler veya yatırım fonlarının 
varlıkları gibi. Veri setinin maksimum ve minimum sayılarının belilenmemiş olması gerekir. 
Pinkham (1961:1225) verilerin sıfırdan farklı bir sayı ile çarpılarak elde edilmesi sonucu 
elde edilecek yeni veri setinde Benford kanununun geçerli olduğunu gösteren ilk kişi 
olmuştur. Başka araştırmacılarda (Whittaker(1983:258) ,  Hill (1995:890)) yaptıkları 
çalışmalar ile kanunun faklı tabanlı logaritmalar kullanıldığında da geçerli olduğunu 
göstermişlerdir.  

4. YÖNTEM VE VERİ SETİ  
Bu çalışmada kullanılan veri seti BİST-100 endeksinin 02.01.1990 ve 02.12.2013 tarihlerini 
kapasamakta ve TCMB veri tabanından alınmıştır. Çalışmada ilk olarak günlük kapanış 
fiyatları dikkate alınarak getiri hesaplanmış ve bir günlük getiri olabilmesi için hesaplanan 
getiri iki işlem günü farkına bölünmüştür. Örneğin Pazartesi günü getirisi hesaplanırken 
Cuma günü kapanış değerinin Pazartesi günü kapanış değerine bölünerek doğal logaritması 
alınmış ve iki işlem günü arasında üç gün olduğundan üçe bölünmüştür. Resmi tatil ve 
diğer tatiller içinde aynı tür hesaplamalar yapılarak veri seti birer günlük getiri haline 
getirilmiştir. Hesaplanan getirilerin ilk basamağındaki rakamın sıfırdan farklı bir rakam 
olabilmesi için veri seti sabit bir sayı ile çarpılmıştır. Bu çalışmada getiri    
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                                                       𝑟𝑡 = (ln � 𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

�)/𝑑                                                       (3) 

hesaplanacak ve d iki işlem günü arasındaki fark, Pt t zamanındaki BİST kapanış değeri, Pt-1 
t-1 zamanındaki BİST kapanış değerini ifade etmektedir.  

Veri setinin Benford kanununa uygun dağılıma sahip olup olmadığının araştırılması için ki-
kare uygunluk testi yapılacaktır. Ki-kare istatistiği  

                                                      𝜒2 = ∑ (𝑜−𝑒)2

𝑒
9
𝑛=1                                                             (4) 

o her bir rakam için gözlenen frekans sayısını, e her bir rakam için beklenen frekans sayısını 
ifade etmektedir. Hesaplanan ki-kare değeri sekiz serbestlik derecesinde %1 anlamlılık 
seviyesinde 20,09 ve %5 anlamlılık seviyesinde ise 15,51 tablo değerleri ile 
karşılaştırılacaktır. Gözlem sayısının büyük olması durumda Ki-kare uygunluk testi 
değerlerinin büyümesi nedeniyle veri setinin tamamının yanı sıra birinci veri seti olarak 
02.01.1990 – 31.12.1997 tarihlerini, ikinci veri seti olarak 05.01.1998 – 30.12.2005 
tarihlerini kapsayan ve üçüncü veri seti olarak 02.01.2006 – 02.12.2013 tarihlerini 
kapsayan üç periyoda bölünerek işlemler tekrarlanacaktır. İMKB veri seti için hesaplanacak 
değer tablo değerlerinden küçük çıkması durumunda İMKB getiri verisinin Benford 
dağılıma sahip olduğu söylenecektir.  

Tablo 2: BİST-100 Getirilerinin İstatistik Değerleri 

 Tüm Veri Seti Birinci 
Veri Seti 

İkinci Veri 
Seti 

Üçüncü 
Veri Seti 

İstatistik     
Ortalama .150 .257 .167 .025 

Ortanca .093 .167 .094 .051 
Minimum -19.979 -10.808 -19.979 -8.031 

Maksimum 17.774 10.588 17.774 12.127 
%5 

Traşlanmış 
Ortalama 

.140 .250 .154 .042 

 

Bütün veri setinin ve üç dönemin ayrı ayrı tanımlayıcı istatistikleri Tablo 2’de verilmiştir. 
Tablo 2’de verilen istatistiklere göre tüm dönemin ortalama getirisi 0.15, birinci ikinci ve 
üçüncü dönemin ortalamaları ise sırasıyla 0.26, 0.17 ve 0.03 olarak gerçekleşmiştir. % 5 
traşlanmış ortalama değerleri tüm veri setindeki ortalama değerlere yakındır.  

Tablo 3: Veri setindeki Getirilerin Birinci Basamaklarındaki Rakamların 
Gözlenen Frekansları 

 Tüm Veri 
Seti 

Birinci 
Veri Seti 

İkinci Veri 
Seti 

Üçüncü 
Veri Seti 

 
Rakam 

Gözlenen 
Oran 

Gözlenen 
Oran 

Gözlenen 
Oran 

Gözlenen 
Oran 

1 0.3209 0.3120 0.3067 0.3440 
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2 0.1845 0.2021 0.1802 0.1712 
3 0.1223 0.1210 0.1387 0.1074 
4 0.0957 0.0907 0.0956 0.1008 
5 0.0716 0.0776 0.0714 0.0659 
6 0.0620 0.0660 0.0602 0.0598 
7 0.0543 0.0504 0.0562 0.0562 
8 0.0467 0.0474 0.0445 0.0481 
9 0.0420 0.0328 0.0466 0.0466 

Ki-kare Değeri 22.69 19.44 8.13 23.96 
Gözlem Sayısı 5934 1984 1976 1974 

 

Tablo 3’de verilen her bir rakam için gözlenen frekans oranının Tablo 1’de verilen birinci 
basamakataki beklenen oranlardan farlı olup olmadığı Ki-kare analizi kullanılarak test 
edilmiştir. Test sonucu elde edilen Ki-kare değerleri Tablo 3’de verilmiştir. Bütün veri 
setinde (5934 gözlem) hesaplanan Kİ-kare değerinin %1 anlamlık seviyesinde tablo 
değerinden büyük olduğu veri setinin Benford kanunu’na uymadığı belirlenmiştir. Ancak 
veri seti üç alt döneme ayrılarak her bir alt dönemde analizler tekrarlandığında %1 
anlamlılık seviyesinde hesaplanan Ki-kare değerinin birinci ve ikinci  dönemlerde tablo 
değerinden küçük olduğu üçüncü dönemde ise büyük olduğu görülmektedir. Birinci ve 
ikinci dönemlerde getirilerin Benford dağılımına uyduğu ancak üçüncü dönemde Benford 
kanununa uymadığı tespit edilmiştir. Üçüncü dönem incelendiğinde bir rakamı ile başlayan 
getirilerin beklenenden daha fazla olduğu görülmektedir.  

5. SONUÇ  
Borsa İstanbul endeksinin günlük getirilerin Benford Kanunun uygunluğunun test edildiği 
bu çalışma sonucunda daha önce yapılan çalışmalarla paralel bulgulara rastlanmıştır.  Son 
dönem hariç BİST bir günlük getirilerinin Benford kanunu’na uygunluğu bulunmuş. Benford 
kanunu’nun vergi ve denetim alanında hileli kayıtların tespit edilmesi için kullanılması gibi 
borsa için manipülatif işlemlerin olup olmadığının belirlenmesi için de Benford kanunu’nun 
kullanılabilecegi düşünülmüştür. Benford kanuna uygunluk genel anlamda endeks 
değerinin doğal olarak oluştuğunu göstermektedir. Üçüncü dönemde getirilerin Benford 
kanununa uygun olmaması ise getirilerde manipülasyon olabileceği şüphesini 
göstermektedir. Endeksi oluşturan hisse senetlerinin ayrı ayrı incelenmesi ile hisse 
senetlerinde manipülasyon olup olmadığının tespiti için bir araç olarak Benford kanununun 
kullanılabilir.  
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ABSTRACT  
Government agencies and civil society organizations works available in order to protect 
world’s heritage. One of that works is sustainable development model(meets the needs 
of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs)which is applied by T.R. Ministry of Development.  As stated in the Johannesburg 
Declaration, in order to minimize adverse effects on the environment and improve 
resource efficiency, it must be prevent and minimize waste and maximize reuse, recycling 
and use of environmentally friendly alternative materials, with the participation of 
government authorities and all stakeholders. In waste management approach, wastes, 
which will be a part of production process, can be used substitution of original raw 
materials. In cement industry production process, wastes can be used raw material, 
alternative fuel. Co-processing alternative fuels provides a solution in terms of reducing 
fossil fuel dependency as well as a contribution towards a lowering of emissions 
(CEMBUREAU,2009). Using waste raises the problem of waste collection,storage and 
transportation to production facility.In Turkey, some of municipalities invest biological 
waste water treatment and municipal solid waste processing facility, whereas they are 
not enough, and for that reason some cement factories try to overcome the problems 
with negotiation of local authorities (Engin etal., 2013). In this study, we aim to solve the 
problem of where could be the waste collection centers(which can be collect the waste 
in countries and distribute the cement factories which producing clinker)in reverse 
logistics network by using a mathematical model with objective function of cost(distance) 
minimization.  
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ÖZET 
Dünya miraslarını korumaya yönelik devlet kurumlarının ve sivil toplum 
kuruluşlarının mevcut çalışmaları olduğunu bilmekteyiz. Bu çalışmalardan birisi 
ülkemizde T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından uyarlaması yapılan, gelecek kuşakların 
ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin günümüz kuşaklarının 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek amaçlı geliştirilmiş sürdürülebilir kalkınma modelidir. 
Johannesburg Deklarasyonunda da belirtildiği üzere; hükümet yetkilileri ve tüm 
paydaşların katılımıyla kaynak verimliliğini arttırmak ve olumsuz etkileri indirgemek için 
atık oluşumunu önleme ve en aza indirme sürecinde; yeniden kullanım, geri dönüşüm ve 
çevre dostu alternatif malzemelerin kullanım oranı en üst düzeye çıkarılmalıdır. Atık 
yönetimi olarak karşımıza çıkan bu yaklaşımda toplanan atıklar arasından yeniden üretim 
sürecine dâhil edilebilecek ürünler ilk üretim alanında veya farklı bir üretim alanında 
orjinal hammaddenin ikamesi olarak kullanılabilmektedir. Çimento sanayisinin üretim 
sürecinde atıkların hammadde, alternatif yakıt olarak kullanıldığını görmekteyiz. Atıkların 
yakıt olarak kullanılmasıyla fosil yakıtlara olan bağımlılık ve karbondioksit salınımının 
azalmasına katkı sağlamaktadır (CEMBUREAU,2009). Atık kullanımı beraberinde atıkların 
toplanması, depolanması ve üretim tesisine ulaştırılması sorununu ortaya çıkarmaktadır. 
Ülkemizde, belediyeler tarafından biyolojik atık su arıtma ve evsel katı atık işleme tesisi 
yatırımları yapılsa da mevcut durumda bunların yetersiz kaldığı ve bu nedenle bazı 
çimento fabrikalarının yerel yönetimlerle ve ilgili kurumlarla ortaklaşa hareket ederek bu 
sorunları aşmaya çalıştığı görülmektedir (Engin vd.,2013). Ortaya çıkan bu probleme 
çözüm bulmak amaçlı yapılan bu çalışmada, illerden elde edilen atıkların Toplanma 
Merkezlerine toplatılması ve toplanılan atıkların klinker üreten çimento fabrikalarına 
ulaştırması amacıyla oluşturulacak tersine lojistik ağı içerisinde Toplama Merkezlerinin 
nerelerde olması gerektiği sorusuna, amaç fonksiyonu maliyet (mesafe) minimizasyonu 
olan bir matematiksel modelleme ile cevap bulunmuştur. 

1. GİRİŞ 
Yaşam kalitesini artırmak için gelişen ve değişen üretim ve tüketim alışkanlıkları 
beraberinde doğal kaynakların kullanım hızını artırdığı gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Bu 
kullanım hızının azaltılması ve sürdürülebilir hale getirilmesi için ülkelerin yasal 
düzenlemeler ile vatandaşlarını bilgilendirerek ve eğiterek davranış değişiklikleri 
kazandırmayı hedeflediğini görmekteyiz. Ülkemizde ise 1983 yılında yürürlüğe giren 2872 
sayılı çevre kanunuyla günümüzün ve gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı doğal kaynakların 
varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma 
kapsamında; çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurularak korunması 
ve geliştirilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. 

Ülkemizin 2004 yılında taraf olduğu Kyoto Protokolü olarak bilinen Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinde; çevresel değerleri olumsuz olarak etkileyen küresel 
ısınma, deniz seviyesinde yükselme, anormal hava değişimleri, su çekilmeleri ve sel 
baskınlarına sebebiyet veren sera gazları ve öncül maddelerinin atmosfere salınmasının 
iklim değişikliklerine neden olduğu belirtilmiştir (Zhou, 2012). Bu protokol kapsamında 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bünyesinde halen bulunan komisyonlar tarafından 
“Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi" projesinin yürütüldüğü de bilinmektedir (T.C. Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürülüğü, 2012). Ayrıca 25 Nisan 2012 tarihli ve 
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28274 sayılı "Sera Gazı Emisyonlarının Takibi" hakkındaki yönetmelik ile ulusal sera gazı 
emisyonlarının önemli bir kısmını teşkil eden elektrik ve buhar, demir-çelik, seramik, kireç, 
kağıt, cam ve çimento üretim sektörlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının tesis 
seviyesinde izlenmesine yönelik çalışmaların bulunduğu bilinmektedir (T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, 2012).  Bu çalışma kapsamında çimento üretiminde günlük kapasitesi 
500 ton ve üzeri döner fırınlarında veya günlük kapasitesi 50 tonu aşan diğer ocaklarda 
klinker üretiminin tesis seviyesinde izlenmeye alındığı da bilinmektedir (28274 sayılı 
yönetmelik, 2012). 

Çimento sanayisi ele alındığında; farklı oranlarda klinker miktarına sahip çimentoların 
üretiminde kullanılan yakıtlardan elde edilen karbondioksit emisyon miktarlarının farklı 
olduğu gözlenmiştir. Tablo 1'de 1kg çimento üretiminde kullanılan yakıt cinsine ve klinker 
kullanım yüzdesine göre açığa çıkan karbondioksit emisyon miktarları kg cinsinden 
verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde kullanılan yakıt türlerinden en az karbondioksit emisyon 
miktarını ortaya çıkaran yakıt türünün "atık yakıt" türü olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 1: Klinker ve Yakıt Türlerine Göre Çimento Üretiminde Oluşan Karbondioksit 

Emisyonları (kg) (Hendriks vd., 2003). 

Klinker/ Çimento 
Oranı 

Proses 
Emisyonları Kuru Proses Yaş Proses 

Klinker Kömür Fuel Oil Doğal Gaz Atık Kömür Fuel Oil Doğal Gaz Atık 
55% 0,28 0,55 0,47 0,47 0,36 0,67 0,59 0,53 0,36 
75% 0,38 0,72 0,61 0,61 0,47 0,88 0,77 0,69 0,47 

95% (Portland) 0,49 0,89 0,81 0,75 0,57 1,09 0,95 0,9 0,57 

Atık yönetimi kapsamında; atıkların sadece imha edilmesi gereken maddeler olduğu 
şeklinde olan bakış açısının sürdürülebilir çevre anlayışı içerisine girmediği (Seadon, 2010) 
bunun yerine elde edilen atıkların farklı enerji kaynaklarına çevrilerek geri kazanımlarının 
sağlanması anlayışının artması ve entegre atık yönetimi anlayışı ile çevresel ve ekonomik 
açıdan sürdürülebilirliğin sağlanması gerekliliğinin ortaya çıktığı görülmektedir (T.C. Çevre 
ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2008). 

Avrupa çevre ajansının 2005 yılında yayınladığı atık önleme ve geri dönüşüm tematik 
stratejisinde atık yönetimi ile ilgili geliştirilmesi istenen konular arasında "yaşam döngüsü 
analizi yaklaşımının atık yönetiminin de uygulanması" hususu yer almıştır (European 
Commission, 2011). Bunun üzerine AB27'de atıkların farklı enerji kaynağına 
dönüştürülerek toplam enerji üretimi içerisinde %1,3 seviyesine gelmesi atıkların yaşam 
döngüsünün uzatıldığını ve elde edilen faydanın arttığını göstermektedir (European 
Commission, 2011). Ülkemizin AB üyelik kriterleri kapsamında enerji verimliliğinin 
artırılması hususunda ki kriterini karşılayabilmesi için atıkların farklı bir enerji kaynağına 
dönüştürme oranının artırılması gerekliliğinin de ortaya çıktığı görülmektedir (Demirbaş, 
2006). 

Ülkemizde mevcut çimento sanayisi ele alındığında; çimento üretiminde Avrupa da birinci, 
dünyada ise altıncı sırada olduğu, dünya ihracatında ise %12'lik payı ile ilk sırada olduğu 
görülmektedir (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2013). Dünyada hem üretim de 
hem de ihracat dalında başarısının yüksek olduğu bu sektörün maliyet kalemlerini 
incelediğimizde ise karşımıza %38'lik büyük bir oranla beraber "yakıt tüketim" maliyet 
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kaleminin ilk sırada olduğu görülmektedir (Engin vd., 2013; Rehan ve Nehdi, 2005; Worrell 
vd. 2001). Kullanılan yakıt tipine baktığımızda ise hammadde hazırlaması ve çimento 
üretim safhalarında elektrik enerjisinin kullanıldığı klinker üretim safhasında ise her türlü 
yakıtın kullanıldığı fakat büyük oranda fosil yakıt kullanımı tercih edildiği gözlenmektedir 
(Akçansa, 2011). Klinker üretim safhasında kullanılan enerjinin toplam çimento üretimi 
enerji kullanımı içerisindeki oranının %70-80 olması nedeniyle kullanılan fosil yakıtların 
büyük bir maliyet kalemi oluşturduğu anlaşılmaktadır (Worrell vd., 2001).  

Yüksek kullanım oranına sahip fosil yakıtların hem maliyetlerinin yüksek hem de hızla 
tükenen bir konumda olması sebebiyle, çimento üretiminde önemli bir maliyet 
konumunda bulunan fosil yakıt kullanımı yerine farklı alternatif yakıt kullanımının daha az 
maliyetli ve daha fazla çevreci olacağı görülmektedir (Utlu vd., 2006).  Atıkların yakıt olarak 
kullanımının bu alternatifler içerisinde yer alması ise çimento sanayisinde maliyetleri 
düşürebileceği gibi sürdürülebilir çevre kapsamında da çevre korunumuna yardımcı 
olabilecektir (Schneider vd., 2011). Dışa bağımlılık açısından değerlendirildiği zaman ise 
Türkiye'de mevcut enerji kaynaklarının yeterli olmaması ve çimento üretimi için ihtiyaç 
olan bu enerjinin ithal edilmesi çimento sektörü ve ülke için dışa bağımlılığa neden 
olmaktadır. Bu bağımlığı azaltmak ve maliyetleri düşürmek için alternatif yakıt kullanımının 
artırılması gerekmektedir (Erdoğan, 2008). 

Uygulama sahasına bakıldığında; çeşitli atıkların yakıt maliyetini düşürmek amacıyla klinker 
üretiminde yakıt olarak kullanılmaya başlandığını ve giderek yaygınlaştığını söyleyebiliriz 
(Erdoğan, 2008). Bu şekilde atıkların farklı enerjilere dönüştürülerek geri kazanımlarının 
sağlanması "Atıkların Yakılması ve Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (IPPC)" direktiflerine 
göre mevcut olan en iyi teknik olduğu kabul edilmektedir  (CEMBUREAU, 2009). Bu 
teknikte kullanılan atıkların neler olduğuna baktığımızda karşımıza araç lastikleri, 
endüstriyel atık plastikleri, kontamine atıklar, evsel arıtma çamuru, ağartma toprağı, atık 
yağ, sintine atıkları ve belediye atıkları çıkmaktadır. Diğer yandan kullanımının yasak 
olduğu atıklara baktığımızda ise tıbbi atıklar, nükleer atıklar, bataryalar ve işlemden 
geçmemiş belediye atıklar olduğu görülmektedir (Engin vd., 2013). 

Atıkların yakıt olarak çimento sanayisinde kullanılması ile ekonomik anlamda değer 
kazanacağı, karbondioksit emisyonunu azaltacağı, kül ya da uçucu küllerin açığa 
çıkmayacağı, suya ve toprağa herhangi bir emisyon oluşmasını önleyici faydalarının 
oluşacağı görülmektedir (Engin vd., 2013). Fakat bu faydaları elde etmek amacı 
beraberinde yakıt olarak kullanılacak atıkların çimento fabrikalarına getirilmesi problemini 
doğurmaktadır. Atıkların çimento sanayisinde yakıt olarak kullanım oranının düşük olması 
nedenleri arasında bu probleminde olması, atıkların yakıt olarak kullanımını artırmak için 
karşımıza çıkan problem için çözüm yollarının ortaya koyulması gerekliliğini ortaya 
çıkarmıştır. Literatüre baktığımızda tesis yer seçimi ile ilişkili benzer çalışmaların olduğu 
görülmektedir (Spengler vd., 1997; Barros, 1998; Shih, 2001; Autry, 2005; Nagurney ve 
Toyasaki, 2006; Salema vd., 2007; Pati  vd., 2008;Ares ve Aksen, 2008;Mutha ve Pokharel, 
2009; Kannan vd., 2012; Dat vd., 2012; Kara vd., 2013). 

Bu çalışmada ise atıkların yakıt olarak çimento sanayisinde kullanımını artırmak 
maksadıyla, kara yolları ulaşım hatları ve çimento fabrikalarının kurulum yerleri göz önüne 
alınarak 9 bölgeye ayrılmış olan Türkiye'de, mevcut iller tarafından elde edilen atıkların o 
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bölgede mevcut olan çimento fabrikalarına ulaştırılması için bölgesel toplama 
merkezlerinin nerelerde kurulması gerekliliği araştırılmıştır. Araştırmanın amaç 
fonksiyonlarını her bölge için ayrı ayrı atıkların en kısa yoldan toplanarak en kısa yol ile 
fabrikalara ulaştırılmasını hedefleyen mesafe minimizasyonu oluşturmaktadır. Kurulan 
model ise Excel Solver programı ile çözümlenerek optimal sonuç elde edilmeye 
çalışılmıştır.  

2. UYGULAMA 
Çalışma da kullanılan uygulama 3 aşamalı olarak sunulacaktır. İlk aşamada çimento 
sektöründe atıkların yakıt kullanımının artırılmasında ortaya çıkan problemin ne olduğu ve 
problemin çözülme gerekliliği ortaya konulacaktır. Problemin ne olduğu ortaya 
konulduktan sonra ikinci aşamada problemin çözüme kavuşturulması için problemin 
sonucunda ulaşılmak istenen amaç fonksiyonu ve bu amaç fonksiyonu oluşturan kısıtlar ve 
alternatifler indeks seti ve parametreler şeklinde ortaya koyulacaktır. Modelin 
oluşturulması aşamasından sonra model Excel Solver programı ile çözümlenecek ve 
optimal sonuçlar elde edilerek çalışma tamamlanacaktır.  

2.1. Problemin Tanımlanması 
Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında doğal kaynakların tüketim 
hızını azaltmak ve sürdürülebilir kaynak olarak kalmasını sağlamak için kullanılan kaynaklar 
yerine alternatif kaynakların kullanılması gerekliliğinin oluştuğu görülmektedir. Ayrıca 
atıkların alternatif enerji kaynağı olması ve bu enerjinin çimento sanayisinde 
kullanılabildiği de bilinmektedir. Çimento fabrikalarının atıkları toplamakta zorluklar 
yaşaması nedeniyle çimento endüstrisinde atık kullanım oranının düşük seviyede olduğu 
kullanım oranlarında gözlemlenmektedir. Atık kullanım oranının artırılması için mevcut 
atıkların çimento fabrikalarına ulaştırılması gerekmektedir. Bu ulaşımın sağlanabilmesi için 
atıkların belirli noktalarda Bölgesel Toplama Merkezi(BTM) oluşturarak toplanması ve bu 
noktalardan fabrikalara gönderilmesi veya fabrikaların bu noktalarda toplanan atıkları 
kendi imkânları ile alması gerekmektedir. Bu gereklilik BTM'nin nerelerde kurulması 
problemini karşımıza çıkarmaktadır. Bu problemin çözülmesi ile ulaşılmak istenen amaç 
atıkların çimento fabrikalarına ulaştırmak için önce illerden toplanması ve toplanan 
atıkların bölgede mevcut olan fabrikalara gönderilmesi için BTM’lerin hangi ilde kurulması 
gerektiği sorusuna cevap vermektir. 

2.2. Problemin Kapsamı 
Oluşturulacak tersine lojistik ağ akışı: önce illerde bulunan atıkların BTM'lerinde 
toplanacak ve BTM'lerden bölgede mevcut olan çimento fabrikalarına gönderileceği kabul 
edilmektedir. 

Oluşturulacak tersine lojistik ağ bölgeleri: Karayolları güzergahları ve çimento 
fabrikalarının bulunduğu iller esas alınarak A,B,C,D,E,F,G,H VE I bölgeleri olmak üzere 
Türkiye Cumhuriyeti coğrafyası toplam 9 bölgeye ayrılmıştır (Ek A). 
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Bölgelerde kurulması planlanan BTM miktarı: Her bölgede toplam 1 adet toplama 
merkezinin açılacağı varsayılmıştır. 

Bölgelerde kurulması planlanan BTM kapasiteleri: Kurulacak olan BTM'lerin toplama 
kapasitelerinin ve hizmet koşullarının aynı olduğu kabul edilmiştir. 

Bölge illerde elde edilen atık miktarları: İllerin atık miktarları T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) kaynak verilerine 
göre alınmıştır. 

Atıkların taşınma şekli: Toplanacak atıkların tek tip ambalajlar içinde olduğu varsayılarak 
malzeme ağırlıkları tonaj üzerinden hesaplanacaktır. 

Atıkları taşıma araç tipi: Tersine lojistik ağ içerisinde malzemelerin toplanarak BTM'lere 
götürülmesi için 40 m3 ve 12 ton kapasiteli araç tipi kullanılacaktır. 

Atıkların taşınma prensipleri: Taşıma amaçlı kullanılacak araçlar tam doluluk prensibine 
göre çalışacak ve tam dolum yapılana kadar iller de bekletileceği ve hepsinin yakıt harcama 
miktarlarının aynı olduğu kabul edilerek yakıt tüketiminin sadece mesafeye bağlı olarak 
değişeceği ve maliyeti bu şekilde etkileyeceği kabul edilmiştir. 

Çimento fabrikalarının belirlenmesi: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğine kayıtlı klinker 
üreten çimento fabrikaları çalışmaya dahil edilmiştir 

Çimento fabrikalarının atık kullanım kapasite miktarları: Çimento fabrika kapasitelerine 
firmaların ilgili departmanları aranarak ulaşılmıştır. 

2.3. Modelin İndeks Seti 
Ele alınan problemin her bir bölge için bölge içerisindeki illerde bölgesel toplama 
merkezlerinin açılma alternatiflerinin matematiksel ifadesi aşağıda yer almaktadır. 

a = {1,…, 10} A Bölgesi Toplama Merkezi açma alternatifleri 

b = {1,…,11} B Bölgesi Toplama Merkezi açma alternatifleri 

c = {1,…,13} C Bölgesi Toplama Merkezi açma alternatifleri 

d = {1,…,9} D Bölgesi Toplama Merkezi açma alternatifleri 

e = {1,…, 8} E Bölgesi Toplama Merkezi açma alternatifleri 

f = {1,…,11} F Bölgesi Toplama Merkezi açma alternatifleri 

g = {1,…,9} G Bölgesi Toplama Merkezi açma alternatifleri 

h = {1,…,7} H Bölgesi Toplama Merkezi açma alternatifleri 

ı = {1,…,4} I Bölgesi Toplama Merkezi açma alternatifleri 

2.4. Modelin Değişkenleri 
Her bölge için o bölgenin her hangi bir ilinde bölgesel toplama merkezlerinin açılması veya 
açılmamasını ortaya koyan değişkenlerin matematiksel ifadeleri aşağıda yer almaktadır. 
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Ya  = {0,1} A bölgesinde, bölgesel toplama merkezi açma, a є A 

Yb  = {0,1} B bölgesinde, bölgesel toplama merkezi açma, b є B 

Yc  = {0,1} C bölgesinde, bölgesel toplama merkezi açma, c є C 

Yd  = {0,1} D bölgesinde, bölgesel toplama merkezi açma, d є D 

Ye  = {0,1} E bölgesinde, bölgesel toplama merkezi açma, e є E 

Yf  = {0,1} F bölgesinde, bölgesel toplama merkezi açma, f є F 

Yg  = {0,1} G bölgesinde, bölgesel toplama merkezi açma, g є G 

Yh  = {0,1} H bölgesinde, bölgesel toplama merkezi açma, h є H 

Yı  = {0,1} I bölgesinde, bölgesel toplama merkezi açma, ı є I 

2.5. Modelin Parametreleri 
Bölge içerisindeki illerin birbirlerine olan mesafeleri tanımlayan matematiksel ifadeler 
aşağıda yer almaktadır. 

Bölge içi mesafe 

Ca = A Bölgesel toplama merkezi için bölge içi taşıma mesafesi, a є A 

Cb = B Bölgesel toplama merkezi için bölge içi taşıma mesafesi, b є B 

Cc = C Bölgesel toplama merkezi için bölge içi taşıma mesafesi, c є C 

Cd = D Bölgesel toplama merkezi için bölge içi taşıma mesafesi, d є D 

Ce = E Bölgesel toplama merkezi için bölge içi taşıma mesafesi, e є E 

Cf = F Bölgesel toplama merkezi için bölge içi taşıma mesafesi, f є F 

Cg = G Bölgesel toplama merkezi için bölge içi taşıma mesafesi, g є G 

Ch = H Bölgesel toplama merkezi için bölge içi taşıma mesafesi, h є H 

Cı = I Bölgesel toplama merkezi için bölge içi taşıma mesafesi, ı є I 

Bölge illerde belediyeler tarafından toplanan atık miktarlarını gösteren matematiksel 
ifadeler aşağıda yer almaktadır. 

Bölgelerde oluşan atık miktar oranları 

Pa = A Bölgesi illeri için oluşan atık miktar oranları, a є A 

Pb = B Bölgesi illeri için oluşan atık miktar oranları, b є B 

Pc = C Bölgesi illeri için oluşan atık miktar oranları, c є C 

Pd = D Bölgesi illeri için oluşan atık miktar oranları, d є D 

Pe = E Bölgesi illeri için oluşan atık miktar oranları, e є E 

Pf = F Bölgesi illeri için oluşan atık miktar oranları, f є F 
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Pg = G Bölgesi illeri için oluşan atık miktar oranları, g є G 

Ph = H Bölgesi illeri için oluşan atık miktar oranları, h є H 

Pı = I Bölgesi illeri için oluşan atık miktar oranları, ı є I 

Bölge de mevcut olan çimento fabrikalarının diğer bölge illerine karayolu mesafesini 
gösteren matematiksel ifadeler aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 2: Çimento Fabrikalarının Diğer Bölge İllerine Olan Karayolu Mesafesinin 

               Matematiksel İfadeleri 

A Bölgesi B Bölgesi 

CaA1 = Fabrika A1 ile A bölgesi illeri arası mesafe, aM1 є A CbB1=  Fabrika B1 ile B bölgesi illeri arası mesafe, bB1 є B 
CaA2 = Fabrika A2 ile A bölgesi illeri arası mesafe, aM2 є A CbB2=  Fabrika B2 ile B bölgesi illeri arası mesafe, bB2 є B 
CaA3 = Fabrika A3 ile A bölgesi illeri arası mesafe, aM3 є A CbB3 =  Fabrika B3 ile B bölgesi illeri arası mesafe, bB3 є B 
CaA4 = Fabrika A4 ile A bölgesi illeri arası mesafe, aM4 є A CbB4 = Fabrika B4 ile B bölgesi illeri arası mesafe, bB4 є B 
CaA5 = Fabrika A5 ile A bölgesi illeri arası mesafe, aM5 є A  
CaA6 = Fabrika A6 ile A bölgesi illeri arası mesafe, aM6 є A  
C Bölgesi D Bölgesi 
CcC1  = Fabrika C1 ile C bölgesi illeri arası mesafe, cC1 є C CdD1 = Fabrika D1 ile D bölgesi illeri arası mesafe, dD1 є D 
CcC2  = Fabrika C2 ile C bölgesi illeri arası mesafe, cC2 є C CdD2 = Fabrika D2 ile D bölgesi illeri arası mesafe, dD2 є D 
CcC3=  Fabrika C3 ile C bölgesi illeri arası mesafe, cC3 є C CdD3 = Fabrika D3 ile D bölgesi illeri arası mesafe, dD3 є D 
CcC4 = Fabrika C4 ile C bölgesi illeri arası mesafe, cC4 є C CdD4 = Fabrika D4 ile D bölgesi illeri arası mesafe, dD4 є D 
CcC5=  Fabrika C1 ile C bölgesi illeri arası mesafe, cC5 є C  
CcC6 = Fabrika C2 ile C bölgesi illeri arası mesafe, cC6 є C  
CcC7 = Fabrika C3 ile C bölgesi illeri arası mesafe, cC7 є C  
E Bölgesi F Bölgesi 
CeE1 =Fabrika E1 ile E bölgesi illeri arası mesafe, eE1 є E CfF1  =   Fabrika F1 ile F bölgesi illeri arası mesafe, fF1 є F 
CeE2= Fabrika E2 ile E bölgesi illeri arası mesafe, eE2 є E CfF2  =   Fabrika F2 ile F bölgesi illeri arası mesafe, fF2 є F 
CeE3= Fabrika E3 ile E bölgesi illeri arası mesafe, eE3 є E CfF3  =   Fabrika F3 ile F bölgesi illeri arası mesafe, fF3 є F 
 CfF4 =    Fabrika F4 ile F bölgesi illeri arası mesafe, fF4 є F 
 CfF5  =   Fabrika F5 ile F bölgesi illeri arası mesafe, fF5 є F 
G Bölgesi H Bölgesi 
CgG1  = Fabrika G1 ile G bölgesi illeri arası mesafe, gG1 є G ChH1 =  Fabrika H1 ile H bölgesi illeri arası mesafe, hH1 є H 
CgG2 =  Fabrika G2 ile G bölgesi illeri arası mesafe, gG2 є G ChH2  = Fabrika H2 ile H bölgesi illeri arası mesafe, hH2 є H 
CgG3 =  Fabrika G3 ile G bölgesi illeri arası mesafe, gG3 є G ChH3 =  Fabrika H3 ile H bölgesi illeri arası mesafe, hH3 є H 
CgG4 =  Fabrika G4 ile G bölgesi illeri arası mesafe, gG4 є G ChH4  = Fabrika H4 ile H bölgesi illeri arası mesafe, hH4 є H 
CgG5  = Fabrika G5 ile G bölgesi illeri arası mesafe, gG5 є G ChH5  = Fabrika H5 ile H bölgesi illeri arası mesafe, hH5 є H 
I Bölgesi  
CıI1 =     Fabrika I1 ile I bölgesi illeri arası mesafe, ıI1 є I  
CıI2 =     Fabrika I2 ile I bölgesi illeri arası mesafe, ıI2 є I  
CıI3 =     Fabrika I3 ile I bölgesi illeri arası mesafe, ıI3 є I  
CıI4 =     Fabrika I4 ile I bölgesi illeri arası mesafe, ıI4 є I  

Bölgelerde mevcut olan fabrikaların atık kullanım kapasitelerini gösteren matematiksel 
ifadeler aşağıda yer almaktadır. 

Fabrika kapasite seviyeleri 

PA = A Bölgesi illeri için fabrika kapasite seviyesi, A є A 

PB = B Bölgesi illeri için fabrika kapasite seviyesi, B є B 

PC = C Bölgesi illeri için fabrika kapasite seviyesi, C є C 

PD = D Bölgesi illeri için fabrika kapasite seviyesi, D є D 

PE = E Bölgesi illeri için fabrika kapasite seviyesi, E є E 
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PF = F Bölgesi illeri için fabrika kapasite seviyesi, F є F 

PG = G Bölgesi illeri için fabrika kapasite seviyesi, G є G 

PH = H Bölgesi illeri için fabrika kapasite seviyesi, H є H 

PI = I Bölgesi illeri için fabrika kapasite seviyesi, I є I 

 

2.6. Mdelin Kısıtları 
Model içerisinde bölgesel toplama merkezlerinin kurulmasını veya kurulmamasını ifade 
eden kısıtların matematiksel ifadeler aşağıda gösterilmektedir. 

Bölgelerde bir tane BTM açılma kısıtlaması 

∑ Ya  = 1          a є A  

aєA 
∑ Yb  = 1          b є B 

bєB 
∑ Yc  = 1          c є C 

cєC 

∑ Yd  = 1          d є D 

dєD 
∑ Ye  = 1          e є E  

eєE 
∑ Yf  = 1          f є F 

fєF 

∑ Yg  = 1          g є G 

gєG 
∑ Yh  = 1          h є H 

hєH 
∑ Yı  = 1          ı є I 
ıєI 

Ya, Yb, Yc, Yd, Ye, Yf, Yg   є {0,1} 

2.7. Model 
Ele alınan problemin bölgelere ait amaç fonksiyonları ve ortaya konulan modeller aşağıda 
matematiksel ifadeler ile gösterilmektedir. 

Tablo 3: Bölgelerin amaç fonksiyonlarının matematiksel modellemesi 

Min A Bölgesi 
∑Ya [CaPa+CaA1PA+CaA2PA+CaA3PA+ CaA4PA+  CaA5PA+ CaA6PA] 
aєA 

Min  B Bölgesi 
∑ Yb [CbPb+CbB1PB+CbB2PB+CbB3PB+CbB4PB]  
bєB 

Min  C Bölgesi 
∑ Yc [CcPc+CcC1PC+CcC2PC+CcC3PC+CcC4PC+CcC5PC+CcC6PC +CcC7PC] 
cєC  

Min  D Bölgesi 
∑ Yd [CdPd+CdD1PD+CdD2PD+CdD3PD+CdD4PD] 
dєD 

Min  F Bölgesi 
∑ Yf [CfPf+CfF1PF+CfF2PF+CfF3PF+CfF4PF+CfF5PF] 
fєF 

Min  E Bölgesi 
∑ Ye [CePe+CeE1PE+CeE2PE+CeE3PE] 
eєE 

Min  G Bölgesi 
∑ Yg [CgPg+CgG1PG+CgG2PG+CgG3PG+CgG4PG+CgG5PG] 
gєG  

Min  I Bölgesi 
∑ Yı [CıPı+CıI1PI+CıI2PI+CıI3PI+CıI4PI] 
ıєI 

Min  H Bölgesi 
∑ Yh [ChPh+ChH1PH+ChH2PH+ChH3PH+ChH4PH+ChH5PH] 

hєH  
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2.8. Modelin Çözümlenmesi 
Problemin amaç fonksiyonları belirlendikten sonra Microsoft Office Excel programında 
mevcut olan Excel Solver yardımı ile doğrusal model kapsamında; 0,000001 duyarlılık ile, 
%5 tolerans ile, 0,0001 yakınsama ile, 100 yenileme ve 100 saniye parametreleri 
kullanılarak modeller çözümlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre BTM'lerin açılması 
gereken iller Tablo 2'de sunulmuştur. 

Tablo 4: Modelden Elde Edilen Sonuçlar 

A. Bölgesi: İzmir B. Bölgesi: İstanbul Asya C. Bölgesi: Ankara 
D. Bölgesi: Samsun E. Bölgesi: Erzurum F. Bölgesi: Diyarbakır 
G. Bölgesi: Adana H. Bölgesi: Konya I. Bölgesi: İstanbul Avrupa 

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Bu çalışmada; sürdürülebilir çevre yönetimi kapsamında, çimento sektörünün önemli bir 
maliyet kalemini oluşturan yakıt tüketim maliyetinin azaltılması için atık yönetimi kapsamı 
içerisine giren ve farklı enerji kaynaklarına dönüştürülebilen atıkların kullanımını artırmak 
hedeflenmiştir. Bu kullanım oranını artırmak için atıkların fabrikalara en kısa yol ile 
sistematik bir şekilde nasıl ulaştırılabilir sorusu sorulmuştur. Bu soru kapsamında, illerde 
meydana gelen atıkların BTM’ler de toplanarak konsolidasyonu yapılıp fabrikalara 
ulaştırılması için BTM’nin hangi illerde kurulması gerektiği araştırılmıştır. Hedeflenen 
çözüme Tam Sayılı Programlama modelinden yararlanarak ulaşılmıştır. 

Modelin çalıştırılması ile elde edilen bulguları değerlendirecek olursak 1. bölge için 
karşımıza bölge içerisinde en fazla atık meydana getiren ve bünyesinde iki adet çimento 
fabrikası olan “İzmir” ili çıkmaktadır. 2. bölgede bünyesinde çimento fabrikası 
bulunmamasına rağmen atık meydana getirme oranın diğer illere göre çok yüksek 
miktarda olması nedeniyle “İstanbul Asya” ili karşımıza çıkmaktadır. 3. bölgede belirlenen 
bölge içerisinde mesafe olarak diğer illere eşit uzaklıkta olan ve il içerisinde mevcut 
çimento fabrikalarının atık kullanım kapasitesinin diğer çimento fabrikalarına karşı yüksek 
seviyede olması nedeniyle “Ankara” ili BTM için en uygun il olarak karşımıza çıkmaktadır. 
4. bölgede ise il içerisinde mevcut çimento fabrikasının atık kullanım oranı diğer çimento 
fabrikalarına göre az olmasına rağmen bölge içerisinde en fazla atık miktarı meydana gelen 
il olması nedeniyle “Samsun” ili karşımıza BTM kurulumu için en uygun il olarak 
çıkmaktadır. 5. bölgede çimento fabrika miktarlarının ve meydana gelen atık miktarlarının 
birbirine çok yakın olan Erzurum ve Elazığ illeri arasında ise Erzurum da bulunan çimento 
fabrikasının atık kullanma kapasitesinin Elazığ da bulunan çimento fabrikasının atık 
kullanım kapasitesinin hemen hemen iki katı olması nedeniyle optimum çözüm olarak 
karşımıza “Erzurum” ili çıkmaktadır. 6. bölgede ise bünyesinde bulundurduğu çimento 
fabrikasının atık kullanım kapasitesinin diğer fabrikalara göre az olmasına rağmen hem 
kendi atık meydana getirme oranını yüksek olması hem de komşu illerinde meydana gelen 
atık oranlarının yüksek olması nedeniyle en uygun çözüm olarak karşımıza “Diyarbakır” ili 
çıkmaktadır. 7. bölgede ise bölge içerisinde hem atık meydana getirme oranı açısından 
hem de mevcut fabrikanın atık kullanım oranının diğerlerine göre yüksek miktarda olması 
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nedeniyle “Adana” ili karşımıza çıkmaktadır. 8. bölgede atık meydana getirme oranı en 
fazla olan “Konya” ili karşımıza çıkmaktadır. 9. bölge ise Trakya da mevcut olan iller 
arasında atık meydana getirme açısından diğer illerin toplamının 6 kat büyük olması 
nedeniyle “İstanbul Avrupa” ili BTM kurmak için optimum il olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ele alınan bu çalışma ile atıkların farklı enerji kaynaklarına dönüştürülerek geri kazanım 
miktarlarının artırılması için BTM’lerin kurulmasının gerekli olduğuna ve kurulacak bu 
toplama merkezlerinin yer tespitinin yapılmasında meydana gelen atık miktarlarının 
önemli bir etken olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda mevcut çimento fabrikalarının 
atık kullanım miktarlarının da kurulacak olan toplama merkezleri için diğer bir önemli 
etken olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak çimento fabrikalarının kullanım sınırlarına 
giren atıkların modelin çözümü ile elde edilen BTM noktalarında toplanması ve fabrikalara 
ulaştırılması ile hem sürdürülebilir bir çevre yaratılmış olunacak hem de çimento 
sanayisinde önemli bir maliyet kalemini oluşturan yakıt tüketimine alternatif bir çözüm 
bulunmuş olunacaktır. 
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Ek A: BÖLGELER VE İLLER 

A.Bölgesi: 
Afyonkarahisar 
Aydın 
Balıkesir 
Çanakkale 
Denizli 
İzmir 
Kütahya 
Manisa 
Muğla 
Uşak 

B. Bölgesi:  
Bartın 
Bilecik 
Bolu 
Bursa 
Düzce 
İstanbul Asya 
Karabük 
Kocaeli 
Sakarya 
Yalova 
Zonguldak 

C. Bölgesi:  
Aksaray 
Amasya 
Ankara 
Çankırı 
Çorum 
Eskişehir 
Kayseri 
Kırıkkale 
Kırşehir 
Nevşehir 
Sivas 
Tokat 
Yozgat 

D. Bölgesi:  
Bayburt 
Giresun 
Gümüşhane 
Kastamonu 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Sinop 
Trabzon 

E. Bölgesi:  
Ardahan 
Artvin 
Bingöl 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Kars 
Tunceli 

F. Bölgesi:  
Ağrı 
Batman 
Bitlis 
Diyarbakır 
Hakkari 
Iğdır 
Mardin 
Muş 
Siirt 
Şırnak 
Van 

G. Bölgesi:  
Adana 
Adıyaman 
Gaziantep 
Hatay 
Kahramanmaraş 
Kilis 
Malatya 
Osmaniye 
Şanlıurfa 

H. Bölgesi:  
Antalya 
Burdur 
Isparta 
Karaman 
Konya 
Mersin 
Niğde 

I. Bölgesi:  
Edirne 
İstanbul Avrupa 
Kırklareli 
Tekirdağ 
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ABSTRACT  
In an economy that applying the free currency rate regime, the Exchange rate is not 
constant, it represents the fluctuations with time. In this study, the analysis 
completely based on the historical Exchange rate data. Therefore Exchange rate 
data can be considered as grey value. Traditional grey models try to describe the 
evaluation the original data. But those models are not a suitable tool for non-
stationary random data. For this reason, in this study, we use the grey Markov 
model. A Markov chain which the future evaluation only depend on present state 
it’s no dependency to previous states, so a Markov chain can be used to model the 
unstable systems. The future values of system can be predicted using the grey 
model. In the grey Markov model approximation, firstly Exchange rate estimated by 
GM(1,1) model and the error is obtained as difference between the estimated 
value and real data. This new series is divided into finite state. Then observing the 
transients between the states Markov probability matrix is obtained. The future 
values time series are predict by this matrix. Grey Markov model which is 
constructed by GM (1,1) model and Markov chain, allow us to make  the beter 
estimation for exchange rate. In this study, daily TL/USD Exchange rate data is used. 
The data is collected from TCMB. Finally it has determined that the grey Markov 
model is a good approximation to predict the currency Exchange rate. 

 

GRİ MARKOV KESTİRİM MODELİ KULLANILARAK DÖVİZ KURU TAHMİNİ 
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ÖZET  
Serbest kur rejimi uygulayan bir ekonomide döviz kuru sabit olmayıp zamanla 
değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmada analizler tamamen geçmiş döviz kuru 
verilerine dayanmaktadır. Bu nedenle kur verileri gri bir değer olarak alınabilir. 
Geleneksel gri modeller orijinal verideki gelişimi tanımlamaya çalışır. Fakat durağan 
olmayan rastsal veriler için uygun bir modelleme aracı değildirler. Bu nedenle 
çalışmada Gri- Markov modeli kullanılmıştır.  Bir Markov zincirinin gelecek değişimi 
geçmişten bağımsız olup sadece şu anda bulunulan duruma bağımlı olduğundan 
Markov zincirleri dalgalı yapıya sahip sistemleri modellemek için kullanılabilir. Gri 
model kullanılarak sistemin gelecek değerleri tahmin edilir. Gri Markov modeli 
yaklaşımında, önce GM(1,1) modeli kullanılarak kur için değerler tahmin edilir ve bu 
değerler ile gerçek kur değerleri arasındaki fark serisi elde edilir. Bu seri sonlu 
sayıda duruma bölünür. Sonra bu durumlar arasındaki geçişlere bakılarak Markov 
zincirinin geçiş olasılıkları matrisi elde edilir. Döviz Kuru nun gelecek değeri ise bu 
geçiş olasılıklarından faydalanılarak tahmin edilir. GM(1,1) modeli ve Markov zinciri 
bir araya getirilerek oluşturulan Gri Markov modeli döviz kuru için daha doğru 
kestirimler yapılmasına olanak verir.   Bu çalışmada, TCMB tarafından günlük olarak 
tutulan TL/USD kur değerleri kullanılmıştır. Sonuç olarak gri Markov modelinin döviz 
kuru kestirimi için iyi bir yaklaşım olduğu tespit edilmiştir. 
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1. GİRİŞ 
Bir ülke parasının bir başka ülke parası cinsinden fiyatı döviz kuru olarak 
adlandırılmaktadır. Döviz kurlarının seyri genel ekonomiyi ve bireysel günlük hayatı büyük 
ölçüde etkiler. Uluslararası ticaret yapıldığı zaman ülke paralarının bir birleri ile değişimi 
söz konusu olur. Genelde spot kur ve vadeli kur olmak üzere iki tür kur kullanılır. Döviz 
kurları yerli ve yabancı malların göreli fiyatlarını da etkiler. Bir ülke parasının diğer ülke 
paralarına göre değeri yükseldiğinde o ülkenin malları diğer ülkelerde daha pahalı hale 
gelirken, ülkedeki yabancı mallar ucuzlar, buda ülkedeki yabancı mallar arasındaki 
rekabetin artmasına sebep olur. Ülkenin parasının değer kaybetmesi durumunda ise 
bunun tam tersi gerçekleşir. Döviz piyasası tezgâh üstü piyasa olarak örgütlenmiş olup çok 
sayıda alıcı ve satıcı telefon, internet yoluyla iletişim kurmaktadırlar. Döviz kurları da 
serbest piyasadaki arz ve taleple belirlenmektedir. Döviz kurlarını açıklamak için faklı 
yaklaşımlar geliştirilmiştir, tek fiyat kanunu, satın alma gücü paritesi, faiz paritesi ve Fisher 
etkisi bunlardan birkaçıdır. Yatırımcıların temel amaçlarından bir tanesi de döviz kurlarının 
doğru bir şekilde tahmin edilmesidir. Fakat bu amacı gerçekleştirmek kolay bir iş değildir.  

Karmaşık ekonomik sistemler ve finansla piyasalardaki dalgalanmaların istatistiksel analizi 
birçok araştırmacının ilgisini çekmektedir (ayrıntılar için bakınız Mantegna ve 
Stanley(2000)). Literatürde fiyatlardaki dalgalanmalar genellikle rastsal değişkenler olarak 
ele alındığı görülmektedir. Sistemler araştırıldığı zaman, sistemi etkileyen birçok içsel ve 
dışsal faktör ile karşılaşılır. Ayrıca sistemin tam olarak kavranmasındaki sınırlılığımız ile yüz 
yüze geliriz. Ayrıca sistemle ilgili elde edilebilir enformasyon belirsizlik ve gürültü içerir(Liu 
ve Lin(2010)). Kontrol teorisinde bir sistem hakkında elde edilebilir tam bilgi seviyesine 
göre bir renk ataması yapılır. Bu açıdan enformasyon sistemleri genel olarak üç sınıfa 
ayrılabilir. Bunlar beyaz sistem, gri sistem ve siyah sistemdir. Eğer sistemi tanımlayan 
matematiksel modeller elde edilemiyorsa sistem siyah sistem(kara kutu) olarak 
adlandırılır. Eğer sistemin matematiksel modeli tam olarak belirlenebiliyorsa sistem beyaz 
sistem olarak adlandırılır. Beyaz sistem ise tam olarak belirlenebilen bir sistemi temsil 
eder. Gri sistem ise ne siyah ne de beyaz bir sistemdir. Bu durumda sadece kısmi 
enformasyon elde edilebilir. Olasılık, istatistik ve fuzzy matematiği belirsiz sistemlerin 
araştırılması için en çok kullanılan üç araştırma metodudur. Fuzzy matematiği bilişsel 
belirsizliğe sahip problemler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Burada araştırılan olaylar açık 
olmayan uzantılara sahiptirler. Olasılık ve istatistik ise stokastik belirsizlik fenomeni 
üzerinde çalışırlar. Onlar stokastik belirsiz bir fenomenin her bir mümkün sonucunun 
şansını araştırırlar. Onlar çok sayıda örneğin elde edilebileceğini ve bunların bir teorik 
dağılıma uyacağını varsayarlar. 

Bu çalışmada stokastik olarak kabul edebileceğimiz TL/USD günlük kur verilerini analiz 
ederek döviz piyasalarını idare eden stokastik süreç hakkında bilgi edinmeye çalışıyoruz. 
Genelde finansal zaman serileri sadece stokastik dalgalanmalar göstermez. Bunlar bir 
dereceye kadar stokastik olarak düşünülebilirler. Uygulamada döviz kurlarındaki 
dalgalanmaya etki eden tüm faktörleri kesin olarak bilemeyiz veya belirleyemeyiz. Bu 
nedenle döviz kuru sistemi bir gri sistem olarak ele alınabilir. Bu çalışmada döviz kurlarının 
gelişiminin modellenmesi ve tahminlerinin elde edilebilmesi için Gri Markov modeli 
kullanılmıştır. 
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2. LITERATÜR TARAMASI 
Gri sistem teorisi ise küçük örnek ve az veriye sahip belirsiz problemler üzerine odaklanır. 
Gri sistemi fuzzy matematiğinden farklı kılan şey açık ve açık olmayan uzantılı problemler 
üzerine vurgu yapmasıdır(Liu ve Lin(2010),s.10). Gri sistem teorisi ilk olarak 1982 de Çinli 
matematikçi Julong Deng tarafından ortaya konmuştur(Deng(1982a),Deng(1982b). 
(Deng(1989)) belirli bir zaman ufku için belirli bir aralıkta belirli büyüklükte değişen rastsal 
değişkenlerden oluşan herhangi bir stokastik süreci Gri rastsal süreç olarak adlandırmıştır. 
Bu teori küçük örnekler ve az enformasyon içeren problemlerin çalışılması üzerinde 
yoğunlaşır. Teori kısmi bilgiye sahip belirsiz sistemler ile ilgilenir. Esas olarak gri sistem 
teorisi, bir sistemin dinamik davranışına yaklaşmak için elde edilebilir enformasyonu 
kullanarak bir gri model oluşturulması üzerine odaklanır. Gri model genelde ( )mnGM , ile 
ifade edilir. Burada n , diferansiyel denklemin mertebesini m  de değişken sayısını 
göstermektedir(Wen(2004)). Gri sistem verilen bir zaman serisinde mevcut olan rastsal 
dalgalanmaları düzeltmeyi amaçlamaktadır. Gri kestirimde düzeltme birikim işlevi ve 
ortalama alınarak gerçekleştirilir Çeşitli tipte Gri modeller geliştirilmiş olmasına rağmen 
uygulamada yoğun olarak kullanılanı ( )1,1GM  modelidir. Çünkü bu modelin kestirimleri 
hesapsal olarak etkindir. Gri sistem teorisi genelde sürekli şekilde ölçülmüş zaman serileri 
ile ilişkili olarak ifade edilir. Hâlbuki gerçek hayattaki gözlemler kesikli zaman aralıklarında 
gözlenir. Ham verideki belirsizliği azaltmak için birikim yaratma işlevi kullanılır. 

( )1,1GM  birinci mertebeden tek değişkenli gri modeldir. Gri kestirim modelinin esası 
orijinal veriyi kümüle ederek bir üstel kanun oluşturmaktır. Geleneksel gri modeller büyük 
oynaklıklara sahip bir dizinin kestirimi için kullanıldığında büyük hatalar üretebilir. Bu 
hatalar ise kestirimin başarısız olmasına yol açar. Oynaklığı azaltmak için hesaplamaya 
geçmeden önce orijinal dizinin logaritması alınabilir. Sonrada bu yeni diziye Markov 
kestirimi uygulanır. 

3. METODOLOJİ 

3.1 GM(1,1) Kestirim Modeli  
( )1,1GM  olarak adlandırılan geleneksel gri kestirim modeli sistem analizi, modelleme, 

kestirim, karar verme, kontrol ve diğer birçok farklı alanda yoğun olarak uygulanmaktadır. 
Regresyon analizi gibi genel olarak kullanılan bazı kestirim metotları büyük ölçüde tarihsel 
veriye dayanır ve verilerin dağılımının belirli tipik bir forma uyması istenir. Bir gri kestirim 
modeli düşük oynaklığa sahip, küçük çaplı bir örnek için kısa vadeli kestirimler yapmak için 
iyi bir yaklaşımdır. Süre uzadıkça kestirimin doğruluğu azalır. Gri modelleme yaklaşımı 
tarım, endüstri, finans, askeriye, enerji, kaza vb. birçok alanda uygulanmıştır.  Fakat 
oynaklık ve rastsal hata faktörlerinin etkisi gri modelinin kestirim gücünü zayıflatmaktadır. 
Bu göreceli hatalar azaltılarak modelin kestirim sonuçları iyileştirilebilir. GM(1,1) modeli gri 
sistem teorinin önemli bir kestirim metodudur. Bu model az sayıda veri ve yarı-üstel veri 
serilerinin kestirimi için oldukça uygundur. Yüksek oynaklığa sahip veriler için kestirimin 
duyarlılığı zayıflamaktadır. Fakat çeşitli yöntemlerle hataların düzeltilmesi ile modelin 
geçerliliği arttırılmaktadır. GM(1,1) Birinci mertebeden lineer gri modelin bir türüdür. Bu 
model katsayıları zamanın bir fonksiyonu olan bir diferansiyel denklemi gösterir. Yani yeni 
bilgiler geldikçe model kendini yenilemektedir. Gri kestirim modeli üç temel işleme 
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sahiptir. Bunlar )i Birikimli değerler oluşturma işlemi )ii  Ters birikimli değerler oluşturma 
işlemi ve )iii Gri modelleme işlemidir. Şimdi bu aşamaları daha detaylı olarak açıklayalım. 

)1  Orijinal veri serisi negatif olmayan tarihsel bir zaman serisidir.  

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ){ } 4,,...,2,1 0000 ≥= nnxxxx  

Burada ( ) )(0 kx  zaman serinin k  zamanındaki değerini, n  serideki toplam veri sayısını 
göstermektedir. 

( )0x  dizisinin düzgünlük derecesi aşağıda tanımlanan oran kullanılarak test edilir. 

( )
( )( )

( )( )
nk

kx
kxk ,...,3,2,

10

0
=

−
=σ  

Eğer ( )tσ  değerleri ( )389.7,1345.0  aralığı içerisine düşüyorsa seri testi geçmiştir ve ikinci 
adıma geçilebilir. Eğer test başarısız ise orijinal seriye dönüşüm uygulanarak seri 
düzgünleştirilir ve tekrar teste tabi tutulur. 

)2 Birikim yaratma işlemi, gri kestirim modeli bu işlemi diferansiyel denklemleri 
oluşturmak için kullanmaktadır. Birinci mertebeden birikim oluşturma işlevi kullanılarak, 
kaotik zaman serisi ( )0x monoton artan ( )1x  serisine dönüştürülür.  

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ){ } ( )( ) ( )( ) ( )( )












== ∑ ∑ ∑
= = =

1

1

2

1 1

0001111 ,...,,,...,2,1
i i

n

i

ixixixnxxxx  

Birikimli seri orijinal seri ile kıyaslandığında rastsal dalgalanmaların büyük ölçüde bertaraf 
edildiği görülecektir. Bu yeni seri monoton artandır. Bu yeni serinin bir üst limite 
yakınsadığı görülür. 

)3  ( )1x  serisinin komşu değerlerinin ağırlıklı ortalamaları serisi ( )1z  in oluşturulması 

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ){ }nzzzz 1111 ,...,3,2=  

Burada 

( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )[ ] 0,,...,3,2,11 111 >=−−+= λλλ nkkxkxkz  

Eğer özel olarak 5,0=λ  alınırsa, iki komşu değerin aritmetik ortalaması elde edilir. 

( )( ) ( )( ) ( )( )[ ] nkkxkxkz ,...,3,2,15.05.0 111 =−+=  

)4 Diferansiyel denklemin oluşturulması; Gri sistemin sürekli doğası yüzünden GM(1,1)  
modeli aşağıdaki 1. mertebeden diferensiyel denklemle tanımlanabilir. Bu denklem 
beyazlatma denklemi olarak da adlandırılır ve aşağıdaki gibi gösterilir. 

( )( ) ( )( ) bkax
dk

kdx
=+ 1

1
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Kesikli verilerin uygun bir şekilde modellenmesi için yukarıdaki denklemin sol tarafındaki 
değişken, birim zaman periyodundaki değişim ile yer değiştirir.  

( )( ) ( )( ) bkaxkx =+ 10  

GM(1,1) modelinin orijinal formu olarak adlandırılır. 

( )( ) ( )( ) bkazkx =+ 10  

GM(1,1) modelinin temel formu olarak bilinir. Burada a  parametresi ( )1x  dizisinin 
eğilimindeki gelişmeyi yansıttığından, gelişim parametresi olarak adlandırılır. b  
parametresi verideki değişim ilişkisini yansıttığından bu para metre kordinasyon 
parametresi olarak adlandırılır. 

)5 ( )( ) ( )( ) bkazkx =+ 10    GM(1,1)’ in gri fark denkleminin bvea  parametrelerinin en küçük 
kareler tahmini aşağıdaki gibidir. 

[ ] ( ) ( )YBBBba TTT 1ˆ,ˆ
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=  
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Burada T  matrisin transpozesini, bvea ˆˆ  ise bvea  parametrelerinin verilerden elde edilen 
tahmincilerini göstermektedir. 

)6 Kestirim modelinin elde edilmesi; 
( )( ) ( )( ) bkax
dk

kdx
=+ 1

1
   beyazlatıcı denklemi çözülerek 

GM(1,1) kestirim modeli aşağıdaki gibi elde edilir. bvea  parametreleri tahmin edildikten 

sonra bu tahminler ( )( )kx 1  ve ( )( )kx 0  nın h  zaman periyoduna kadarki kestirimleri içinde 
kullanılabilir. 

( )( ) ( )( ) nk
a
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a
bxkx ka ,...,2,1,

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ
11ˆ ˆ01 =+












−=+ −   ,   ( )( ) ( )( )11ˆ 01 xx =  

h  periyot sonrasındaki değerin tahmini, 

( )( ) ( )( ) ( )
a
be

a
bxhnx hna

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ
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−=+ +−  

)7 Ters birikim oluşturma işlevi kullanılarak orijinal veri serisine geri dönülür. Orijinal 
verinin ( )1+k  zaman noktasındaki kestirim değeri; 

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( ) nke
a
bxekxkxkx kaa ,...,2,1,
ˆ

ˆ
11ˆ1ˆ1ˆ ˆ0ˆ110 =
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( )( ) ( ) ( )( ) ( )hnaa e
a
bxehnx +−












−−=+ ˆ0ˆ0

ˆ

ˆ
11ˆ ,   

( )( ) ( )( )11ˆ 00 xx =  

3.2. Modelin Uygunluğunun Test Edilmesi 
Uygulamaya geçmeden önce modelin uygunluğu ve etkinliğinin test edilmesi 
gerekmektedir. Bu test işlemi için mutlak ortalama hata, varyans oranı ve küçük hata 
olasılığı kullanılır. 

( )( ) nkkx ,...,2,1,0 =  Orijinal veriler,  ( )( ) nkkx ,...,2,1,ˆ 0 = ise gri kestirim modeli kullanılarak 
tahmin edilen değerler olsun. 

Orijinal verilerin ortalaması :      ( ) ( )( )∑
=

=
n

k

kx
n

x
1

00 1  

Tahminin hatası:                         ( ) ( )( ) ( )( ) nkkxkxk ,...,2,1,ˆ 00 =−=ε  

Ortalama hata:                                ( )∑
=

=
n

k

k
n

1

1
εε  

:1S  Orijinal verilerin standart sapması         :2S  Hata değerlerinin standart sapması 

Hata oranı      ( )( ) ( )( ) ( )( )∑∑
==

−−==
n

k

n

k

xkx
n

k
nS

SC
1

200

1

2

1

2 11 εε  

C  nin daha küçük değerleri modelin daha iyi olduğunu gösterir. Bu değer aslında kestirim 
hatasının değişim oranını ifade eder. 

Küçük hata olasılığı  ( ){ }16745.0 SkPp <−= εε  

Bu p  değeri 0,6745 değerinden daha küçük olan kestirim hatasının göreceli yanlılığının 
olasılığı dır. Genelde p nin 0,95 den daha büyük olması istenir. Kestirimin doğruluğu için 
p ve C  çifti aşağıdaki dört grupta karakterize edilebilir. 

Tablo 1: Kestirimin Doğruluk Kategorileri 

 Kestirim İndeksi 

Kategori p  C  

İyi 95,0>  35,0<  

Vasıflı 8,0>  5,0<  

Makul 7,0>  65,0<  

Kötü 7,0≤  65,0≥  
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3.3. Gri Markov Modeli 
Kestirim amacı ile tarihsel verilerin kullanılması durumunda ortam koşullarındaki ani 
değişimler gerçek değer ile kestirim değeri arasında büyük farklılıklara sebep olabilir. 
GM(1,1) modeli az sayıda veriye sahip bir veri dizisi ile ilgilenmek için etkili bir yöntem 
olabilir. Fakat büyük dalgalanmalara sahip bir veri dizisi için aynı şeyi söyleyemeyiz. Gri 
kestirim modelinin yeteri kadar doğru olmamasının bir sonucu olarak, kestirimin 
doğruluğunu artırmak için Gri model ile Markov zinciri birleştirilecektir. Bu çalışmada 
incelenen sistemi bu tür göreceli hatalardan kurtarmak için homojen Markov 
zincirlerinden faydalanılacaktır. Gri Markov kestirim modelini daha da iyileştirmek için 
analizden önce gözlem verilerine hareketli ortalama uygulanarak dizi uç değerlerin 
etkisinden arındırılır. Sonrada GM(1,1) modeline dayanan Markov kestirim modeli 
uygulanır. Gri Markov modeli gri model ve Markov zincirinin bir kombinasyonudur. Bu 
model iki avantaja sahiptir. İlki tarihsel verilerle gri model kullanılarak düzgün bir dizi elde 
edilir. İkincisi gri kestirim ile elde edilen dizi birkaç duruma bölünür ve sonra Markov zinciri 
ile kestirim sonuçları elde edilir. Markov zinciri metodu sistemin gelecek durumunu, 
sistemin farklı durumları arasındaki geçiş olasılıklarını kullanarak kestirir. Bu şekilde o aralık 
kanunu ve rastsal faktörlerin etkisini yansıtabilir. Bu çalışmada hataların etkisini azaltmak 
için gri sistem içerisine Markov zinciri modeli dâhil edilmiştir(Asrari(2012)). 

Markov zinciri stokastik süreçlerin özel bir türüdür ve o fizikten finansa kadar birçok farklı 
bilim alanında stokastik davranışı modellemek için kullanılmıştır. Aşağıdaki Markovian 
özelliği sağlayan bir { }1; ≥= nXX n  stokastik sürecine Markov zinciri denir. 

( ) ( )nnknknnnknkn iXiXPiXiXiXP ====== ++++ ,...,11  

T parametre uzayı, E  durum uzayını göstermek üzere  Tkn ∈,  ve  Eiii n ∈,...,, 21 . nX  
zincirin n  zamanındaki durumunu gösterir.  

( ) ( ) NjiiXjXPknnp nknji ≤≤===+ + ,1,,,  

Yukarıdaki denklem N durumlu nX  Markov zincirinin −k adım geçiş olasılığını ifade eder. 

( )knnp ji +,,  nin n  den bağımsız olması durumunda nX ’e homojen Markov zinciri adı 
verilir. 

( ) ( )iXjXPkp nknji === +, ,        ( ) ( )[ ]
NNij kpkP

×
=  

Böyle bir zincirde 1=k  ise   ( ) ( )iXjXPpp nnijij ==== +11  olur ve 1-adım geçiş olasılığı 
olarak adlandırılır. Bu çalışmada, Markov zincirini kullanarak gri modelin hatalarını 
kestireceğiz. Markov zincirinin geçiş olasılıkları gri ise Markov zincirine Gri Markov zinciri 
adı verilir. Uygulamada enformasyon eksikliği yüzünden geçiş olasılık değerlerini elde 
etmek zordur. Bunun yerine gri geçiş olasılıkları ile çalışılarak gri geçiş olasılıkları matrisi 
elde edilir. Bu durumda beyazlatıcı matris aşağıdaki gibi ifade edilir. 

( ) ( )[ ]
NNijqQ

×
Q=Q  
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Bu matris  )i  ( ) Ejiqij ∈≥Q ,,0  ve  )ii  ( )∑
=

∈=Q
N

j
ij Eiq

1

,1  koşullarını sağlar. 

Markov zincirinin başlangıç dağılımı ( ) ( )Nppp ,...,,0 21=Π  olduğunda, zincirin sonraki 
adımlardaki dağılımı aşağıdaki gibi hesaplanır. 

( ) ( )QΠ= QP 01 ,   ( ) ( ) ( ) ( )QΠ=Q= 2
012 QQPP  ,   ( ) ( )QΠ= kQkP 0  

Şu halde zincirin başlangıç dağılımı ve gri geçiş olasılıkları matrisi biliniyorsa zincirin 
herhangi bir gelecek dağılımı kolayca belirlenebilir. Markov kestirim süreci aşağıdaki 
adımlardan oluşur. 

)1  Hataların durumlara bölümlenmesi: Orijinal veri serisi  ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ){ }nxxxx 0000 ,...,2,1=  ve 

gri model kullanılarak elde edilen simülasyon dizisi  ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ){ }nxxxx 0000 ˆ,...,2ˆ,1ˆˆ =  olsun. O 

zaman ( )0x̂  dizisi bir Markov zinciridir. ( )1,1GM  modelinin hatalarını tanımlayalım. ie , i. 

hatayı göstermek üzere, { }meeeE ,...,, 21=    ve     ( )( ) ( )( )ixixei
00 ˆ−=  olmak üzere, Gri modelin 

hataları m  tane duruma bölünebilir. 

( ) ( ) ( )






 −

−+++
−

+
m

ee
me

m
ee

e ii
i

ii
i

minmax
*1min,,

minmax
min   

iQ orijinal veri serisinin kestirim dizisine göre sapma derecesini göstersin. Bu yeni süreç bir 
Markov zinciridir. Şimdi bu Markov zincirini m tane duruma bölelim. Herhangi bir iQ  
durumu, 

[ ] miiii ,...,2,1,, 21 =QQ=Q  şeklinde ifade edilir. ( )( ) ii Akx +=Q 0
1 ˆ   ,   ( )( ) ii Bkx +=Q 0

2 ˆ  

Burada ii BveAm ,  kestirim ihtiyaçlarına göre kullanıcı tarafından belirlenir. 

)2 Geçiş olasılıkları matrisinin oluşturulması: ijN , iQ  durumundan k-adım sonra jQ  
durumuna geçen gözlem verilerinin sayısı, iN , iQ  durumundaki gözlem verilerinin sayısı 
olsun. Zincirin iQ  durumundan k-adım sonra jQ  durumuna geçiş olasılığı, 

( ) ( )
mi

N
kN

kp
i

ij
ij ,...,2,1, == −k adım geçiş olasılık matrisi  

( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )


















=

kpkpkp

kpkpkp
kpkpkp

kP

mmmm

m

m









21

22221

11211

     Burada   ( ) 1
1

=∑
=

m

i
ij kp  

)3 Kestirim sonuçlarının hesaplanması:Dizinin sonraki geçiş yapacağı durum bilinmemesine 
rağmen, ( )kP  geçiş olasılıkları matrisini çalışarak Markov zincirinin gelecek durumu 
kestirilebilir. Zincirin şuanda iQ  durumunda olduğunu kabul edelim. O zaman ( )1P  
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matrisinde .i  satır araştırılır. Eğer ( ){ } ( )11 ilij
j

ppMak =  denklemi sağlanıyorsa zincirin sonraki 

periyotta lQ  durumuna geçiş yapacağı sonucuna varılır. Eğer ( )1P  matrisinde, l  
satırındaki olasılık değerleri biri diğerinin aynısı veya birbirlerine çok yakın ise o zaman 
( )2P  veya ( ) 3, ≥kkP  matrislerindeki l satırına bakılır. Sonuç olarak kestirim değeri bu gri 

aralığın orta noktasıdır (Zhang (2010)). Seçilen durumun medyanı alındıktan sonra kestirim 
sonucu aşağıdaki gibi hesaplanır. 

( )iiie 212
1ˆ Q+Q=   

Burada ii ve 21 QQ  , iQ  durumunun değişim aralığıdır.  

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) 2ˆˆˆˆ 000
iiiGriMarkov BAkxekxix ++=+=  

4. DENEYSEL BULGULAR 
Önceki bölümde açıklanan GM(1,1) ve Gri Markov kestirim modeli 17.09.2012 – 
17.11.2013 tarihleri arasındaki TL-Dolar(TL/USD) alış kuru zaman serisi verilerine 
uygulanmıştır. Çalışılan dönemdeki kur verileri aşağıdaki şekil 1 de gösterilmiştir. Veri 
setinin temel istatistiksel özellikleri ise Tablo 2 de özetlenmiştir. 

Tablo 2: (TL/USD) Döviz Kuru İçin Tanımsal İstatistikler 

 N Aralık Min Max Ort. Std.sap Çarpıklık Basıklık 

TL/USD 312 0,32 1,75 2,06 1,8732 0,0973 0,575 -1,251 

       

Şekil 1:(TL/USD) Döviz Kuru 
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Şekil 2: Verilerin Düzgünlüğü 

 
Bu çalışmada döviz kurlarının geçmiş ve şuandaki değerleri bir matematiksel model 
içerisine yerleştirilerek kur için gelecek değer öngörülmüştür. Orijinal kur değerlerine 
dayanarak gri modelin parametreleri ( )0005255,0ˆ =a  ve ( )7236,1ˆ =b  olarak tahmin 
edilmiştir. Bu durumda GM(1,1)  kestirim modeli aşağıdaki şekilde elde edilmiştir. 

( )( ) ( ) ( )( ) ( ) nkexekx k ,...,2,1,
0005255,0

7236,1111ˆ 0005255,000005255,00 =







−−=+ −  

Modelin kestirim değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 3: Kur İçin Gerçek ve Tahmini Değerler 

  GM(1,1) 

Tarih Gerçek Değer Tahmin Göreli hata 

17.09.2012 1,7948 1,72499637 -0,0724 

18.09.2012 1,7974 1,725903094 -0,0760 

19.09.2012 1,8019 1,726810295 -0,0656 

… … … … 

09.12.2013 2,0431 2,024863815 -0,0182 

10.12.2013 2,0349 2,025928161 -0,0089 

11.12.2013 2,0301 2,026993066 -0,0031 

                               Tablo 3’e bakıldığında gri modelin kestirim için çok uygun bir model 
olmadığı görülebilir. Bu nedenle bu çalışmada hataların kestirimi için gri Markov modeli 
kullanılmıştır. Bu sayede kestirimin doğruluğu arttırılabilir. Gri modelin göreli hataları altı 
duruma bölünmüştür. Bu işlem aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır. 

)1  Önce hatalar altı duruma  ( )6,...,2,1=Q ii  bölünecektir. 

)2 Sonra durumlar arası bir adım geçiş olasılıkları matrisi hesaplanacaktır. 
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Sıklık matrisi 



























=

2920000
2354000
0483600
0075630
0004321
000023

F  

Markov zincirinin durumlar arası geçiş matrisi 

( )



























=

935484,0064516,00000
04878,0853659,0097561,0000

0043011,0892473,0064516,000
00106061,0848485,0045455,00
000108108,0864865,0027027,0
00004,06,0

1P  

 

Hataların altı durumu: 

1Q :  [ )0825,0,11601,0 −− 2Q : [ )04898,0,0825,0 −− 3Q : [ )01547,0,04898,0 −−  

4Q : [ )018048,0,01547,0− 5Q : [ )051563,0,018048,0 6Q : [ )085079,0,051563,0  

Gri Markov modelinin etkinliğini göstermek için elde edilen kestirim değerleri Gri modelin 
kestirim değerleri ile karşılaştırılmıştır. 

Şekil 3: GM(1,1) Modeli ile Döviz Kuru Kestirimi 
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   Şekil 4: Döviz Kurunun Gri Markov Modeli ile Kestirimi 
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Tablo 4: Kestirim Modelleri için Hata Analizi 

Modeller MSE 

GM(1,1) Modeli 0,001747 

Gri Markov Modeli 0,001178 

                                           

Hata analizinden de görüleceği gibi Gri Markov modelinin doğruluğu Gri modelden daha 
iyidir. GM(1,1) modelinin kestirim doğruluğunu değerlendirmek için mutlak yüzde hata 
ortalamasını kullanacağız. 

Tablo 5: Hata Sınıfları 

MAPE %10≤  ( )%20%,10  ( )%50%,20  %50>  

Tercih Yüksek iyi orta kötü 

                                

GM(1,1) modeli için hata istatistikleri Tablo 6’ da verilmektedir. 

Tablo 6: GM(1,1) Hata İstatistikleri 

Küçük hata olasılığı p=0,86452 

Hata Oranı C=0,429313 

MAPE 1,8493 
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5. SONUÇ 
Bu çalışmada döviz kurlarındaki rastsal dalgalanmaların daha doğru bir şekilde kestirimi 
için Gri Markov modeli kullanılmıştır. Bu model Gri sistem teorisi ve Markov zincirlerinin 
güçlü modelleme yaklaşımlarını bir araya getirmektedir. Kullanılan model kısa zaman 
periyotları için oldukça doğru kestirimler sunmaktadır. Hata kabul edilebilir sınırlar 
içerisinde kalmaktadır. Gri Markov modeli daha doğru sonuçlar vermektedir. Bu model 
büyük oynaklığın etkisini oldukça azaltmaktadır. Bu ise kestirimin doğruluğunu 
arttırmaktadır. Kestirim ufku uzadıkça modelin doğruluğu zayıflamaktadır. Kullanılan 
model durum aralık dağılımına büyük ölçüde bağımlılık göstermektedir. Eğer çok sayıda 
veri elde edilebilirse Markov zincirindeki durumların sayısını arttırmak mümkün olabilir. 
Buda daha duyarlı kestirimler elde etmemize imkan verir. Gri modeller herhangi bir 
matematiksel modele gereksinim olmaksızın sistemin geleceğini yüksek bir doğruluk 
derecesi ile öngörebilir. 
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ABSTRACT  
Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) operating in Turkey have a crucial role in 
economic and social development of the country. SMEs are one of the vital players of the 
economic life by making contributions to the production, investment, export and 
employment figures of Turkey. Besides, SMEs have an important function in the regional 
progress as they spread all around the country. However, SMEs are not efficient enough 
in their operations as they have many problems causing from internal processes and 
external factors. One of the important problems faced by SMEs is the financing problem. 
In this paper, our subject is to determine the capital structures of SMEs and the 
differentiation of the capital structures according to the sizes and sectors of the firms. In 
this article, empirical results of a survey applied to 816 SMEs operating in Istanbul are 
evaluated. The differences between the means of the capital structures are tried to 
detected by using ANOVA methodology. According to the results of the survey, there is a 
significant difference between the capital structures of micro and small sized enterprises. 
Micro sized enterprises finance their operations with more equity compared to small 
sized firms. However, there is found to be no significant differentiation of capital 
structures according to the sectors of SMEs.     

 

TÜRKİYE’DE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN SERMAYE 
YAPISI VE ÖLÇEK VE SEKTÖRE GÖRE SERMAYE YAPISININ 
FARKLILAŞMASI: İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LERE 
UYGULANAN BİR ANKET ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Anahtar Kelimeler 
Sermaye yapısı, KOBİ’ler 
KOBİ’lerde borçluluk, 
banka kredileri, ANOVA.  
 

 

JEL Sınıflandırması 
C13, G21, G30 

ÖZET  
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ), tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli bir işleve sahiptir. Üretime, yatırıma, ihracata ve 
istihdama yaptıkları katkılar yanında, ülkenin dört bir tarafına yayılmış olmaları nedeniyle 
bölgesel kalkınmada da vazgeçilmez bir rol oynamaktadırlar. Bunca önemli konumlarına 
rağmen KOBİ’ler, gerek kendi yapılarından gerekse de dış çevreden kaynaklanan sorunlar 
nedeniyle yıllardır büyük sıkıntılar yaşamakta, kendilerinden beklenen verimliliği 
sağlayamamaktadır. Yüksek büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin sorunlarının başında 
finansman sorunu gelmektedir. Bu çalışmada KOBİ’lerin sermaye yapısının üzerinde 
durulmakta ve sermaye yapısının ölçeğe ve faaliyet gösterdikleri sektöre göre farklılaşıp 
farklılaşmadığına bakılmaktadır. Çalışmada KOBİ’lerin faaliyetlerini ve yatırımlarını 
finanse ederken ne oranda özsermaye kullandıkları üzerinde durulmuştur. Çalışmada 
ölçekler arası ve sektörler arası sermaye yapısı ortalamaları arasındaki farkın mevcut olup 
olmadığının tespiti ve var ise bu mevcudiyetin nasıl olduğu ANOVA yöntemi kullanılarak 
tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre; mikro ölçekli KOBİ’lerde 
küçük ölçekli KOBİ’lere göre özsermaye yoluyla finansmana daha fazla başvurulduğu, 
bununla birlikte KOBİ’lerin faaliyet gösterdikleri sektörlere göre sermaye yapılarının 
farklılaşmadığı görülmüştür. 
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1. GIRIŞ 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tüm dünyada ekonominin dinamik ve 
sürükleyici unsurlarının başında gelmektedir. İşsizliğin azaltılması ve yeni istihdam 
alanlarının yaratılmasında oynadıkları rolleri, dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmanın 
sağlanması ve sürdürülmesine yaptıkları olumlu katkıları ve piyasa koşullarında meydana 
gelen değişmelere hızlı uyum sağlayabilen esnek bir üretim yapısına sahip olmaları, 
KOBİ’leri günümüz dünyasında önemli bir konuma yükseltmektedir. 

İstihdamın ve üretimin büyük bir kısmını sağlayan ve toplam işletmelerin yüzde 95’inden 
fazlasını teşkil eden KOBİ’ler, sosyo-ekonomik faydaları nedeniyle devletler tarafından 
desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Özellikle ABD, Japonya ve AB üyesi ülkeler, 
KOBİ’leri ekonomik ve sosyal hayatlarını geliştirmekte önemli bir araç olarak görmektedir. 
KOBİ’ler, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonominin temel taşlarındandır. 
KOBİ’ler Türkiye Ekonomisi’ne bir taraftan yatırım, üretim, istihdam, ihracat katkısında 
bulunmakta, diğer taraftan ülkenin bütün bölgelerine dağılmış olmaları nedeniyle bölgesel 
kalkınmada önemli rol oynamaktadır. Türkiye Ekonomisi’nin temel direği durumunda olan 
KOBİ’ler, ülkenin gelecekte de büyümesini sürdürmesinde ve refahını artırmasında kritik 
bir öneme sahip olacaktır. Türkiye Ekonomisi’nde istihdamın yüzde 78’ini, toplam 
yatırımların yüzde 50’sini, toplam katma değerin yüzde 57,3’ünü, toplam ihracatın ise 
yüzde 60,1’ini sağlayan KOBİ’lerin ülke ekonomisi için ne kadar önemli ekonomik birimler 
olduğu açıktır. KOBİ’ler, Türkiye’deki ekonomik büyümeden, ekonomide esneklik 
yaratılmasına, Türkiye ile AB arasında köprü kurma hedefinden, istihdamın 
desteklenmesine kadar birçok alanda önemli bir rol üstlenmektedir. 

Türkiye’nin dört bir tarafına yayılmış KOBİ’ler gerek kendi yönetsel yapıları, gerekse de dış 
çevreden kaynaklanan sorunlar nedeniyle oldukça büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Yüksek 
büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin sorunlarının başında finansman sorunu 
gelmektedir. Hem kuruluş aşamasında hem de faaliyetlerini devam ettirirken, özellikle de 
büyüme dönemlerinde KOBİ yönetici ve sahiplerinin en çok üzerinde zaman harcadıkları 
konu, finansmanın ne şekilde sağlanacağı konusudur. Türkiye Ekonomisi’nde oldukça 
önemli bir yere sahip olan KOBİ’lerin ülke genelinde toplam kredilerden aldıkları pay 
sadece yüzde 23-24 düzeylerindedir. Bu oran, onların faaliyetlerini ve yatırımlarını finanse 
ederken ne denli zorluk çektiklerinin önemli bir göstergesidir.    

Bu çalışmada Türkiye Ekonomisi’nin önemli yapı taşlarından olan KOBİ’lerin finansman 
sorunlarını tespit etmek amaçlanmıştır. KOBİ’lerin faaliyetlerini ve yatırımlarını finanse 
ederken ne tür kaynaklar kullandıkları ve yaşadıkları finansman sorunlarının neler olduğu 
üzerinde durulmuştur. Makalede, İstanbul ilinde farklı sektörlerde faaliyet göstermekte 
olan toplam 924 KOBİ’ye uygulanan bir anket çalışmasının bulguları değerlendirilmiştir. Bu 
çalışmanın finans literatürüne en önemli katkısı, Türkiye Ekonomisi’nde vazgeçilmez bir 
yeri olan KOBİ’lerin en elzem sorununa “geniş bir katılımcı kitlesi”nden elde edilen 
bulguların ışığında yaklaşıyor olmasıdır. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin 
mercek altına yatırılması, çalışmanın sonuçlarını genelleştirme imkânı verdiği için 
makalenin literatüre yaptığı ikinci katkı olarak değerlendirilebilir.        

KOBİ’lere sermaye yapısı ve finansman sorunu açısından yaklaşan bu çalışmanın bir sonraki 
bölümünde KOBİ kavramından ve ülke ekonomilerinde KOBİ’lerin öneminden 
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bahsedilmiştir. Üçüncü bölüm, KOBİ’lerin finansman kaynaklarının neler olduğunu ve 
finansman sorunlarını anlatan bölümdür. Dördüncü bölümde çalışmamızın esasını 
oluşturan, İstanbul ilinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lere uygulanan anket 
çalışmasının bulguları değerlendirilmiştir. Son bölüm sonuç ve önerilerin yer aldığı 
bölümdür. 

2. KOBİ KAVRAMI VE KOBİ’LERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMLERİ 
KOBİ’ler bazı farklı özellikleri nedeniyle büyük işletmelerden ayrılmaktadır. Hukuki açıdan 
herhangi bir ayrım yapmaya gerek olmasa da, ekonomik açıdan bakıldığında KOBİ’ler için 
bir tanımlama yapılması gerekliliği doğmaktadır. Bu tanımlamalar ülkeden ülkeye ve bazen 
de KOBİ’lerle bağlantısı olan kuruluşlara göre farklılık arz etmektedir. Bu farklılıklar daha 
ziyade ülke ekonomilerinin büyüklüğüne bağlı olarak değişmekte, KOBİ tanımları tüm 
tarafların kendi önceliklerini yansıttığından ortak bir KOBİ tanımı etrafında 
birleşilememektedir. KOBİ kavramının tanımlanması, taşıdığı ekonomik önem nedeniyle 
birtakım ölçütleri dikkate almayı gerektirmektedir. Bunlardan bazıları ekonomik düzey, 
sanayileşme düzeyi, kullanılan teknoloji, pazarın büyüklüğü, çalışan sayısı, faaliyette 
bulunulan sektör, üretilen malın özellikleridir (Çelik, 2007:5). Bu ölçütler başlıca iki ana 
kriter altında toplanmaktadır. Bunlardan biri nitel, diğeri ise nicel kriterlerdir. KOBİ 
tanımlarında genellikle nicel kriterlerden faydalanılmaktadır. Bunun nedeni nicel kriterlerin 
daha kolay ölçülebilmesi ve objektif sonuçlar vermesidir. KOBİ tanımlarında kullanılan 
başlıca nicel kriterler personel sayısı, satış tutarı, aktif büyüklüğü, makine sayısı, makine 
parkı değeri, kâr hacmi, kapasite tutarı ve pazar payı olarak sıralanalabilir. Nicel kriterlerin 
destekleyicisi olan nitel kriterleri ise şu şekilde sıralamak mümkündür: Yönetimin bağımsız 
olması, işletmenin faaliyetini yerel pazarda sürdürmesi, işletme sermayesinin tamamının 
ya da bir bölümünün işletme sahibine ait olması, işletmenin faaliyet alanının küçük 
olmasıdır (Yalçın, 2006:4). Ülkeler bazında ağırlıklı olarak sayısal ölçütler üzerinden hareket 
edilerek yapılan sınıflandırmalar, sayısal olmayan ölçütlerle desteklenerek KOBİ tanımı 
elde edilmeye çalışılmaktadır. Ülkeler ekonomik durumlarını, gelişmişlik düzeylerini, 
işletme ve sektör yapıları ile ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kendi tanımlarını 
oluşturmuşlardır. KOBİ tanımları yapılırken çalışan sayısı, bilanço büyüklüğü, ciro gibi 
kriterlerin biri veya birkaçı kullanılabilmektedir. 

Türkiye’de KOBİ’ler, 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da 
mali bilanço toplamı 25 milyon Türk Lirası’nı aşmayan ve mikro işletme, küçük işletme ve 
orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca "KOBİ" olarak adlandırılan 
ekonomik birimlerdir1. Sermayesinin veya oy haklarının yüzde 25’inden fazlası kamu 
kurum veya kuruluşunun kontrolünde olan işletmeler, bu limitlerin içinde olsalar bile KOBİ 
sayılmamaktadır. Hesaplarının kapanış tarihinde işletme sınıfları ve KOBİ vasfı 
belirlenirken, esas alınan kriterlerden herhangi birini takip eden iki hesap döneminde de 
kaybeden veya aşan işletmelerin sınıf değiştireceği ya da KOBİ vasfını kaybedeceği hükmü 
getirilmiştir. 

                                                           

1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik, 2005/9617, 
Madde.4 
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Tablo 1: Türkiye’de KOBİ Tanımı 

KOBİ Türü Çalışan Sayısı Satış Hasılatı  
veya Aktif Toplamı 

Orta Boy İşletme < 250 ≤ TL 40 Milyon ≤ TL 40 Milyon 
Küçük Boy İşletme < 50 ≤ TL 8 Milyon ≤ TL 8 Milyon 
Mikro İşletme < 10 ≤ TL 1 Milyon ≤ TL 1 Milyon 

Kaynak: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik 

AB’de de KOBİ’ler çalışan sayısı ile yıllık ciroları veya bilançolarına göre tanımlanmaktadır. 
1996 yılında belirlenen “KOBİ Tanımı” 2003 yılında yapılan yeni tanımın 1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmesiyle değişmiştir2. AB’de KOBİ 250 kişiden az çalışan 
istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı 50 milyon Avro ya da mali bilançosu 43 milyon 
Avro’yu aşmayan ve mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak 
sınıflandırılan ve kısaca "KOBİ" olarak adlandırılan ekonomik birimlerdir.  

Tablo 2: Avrupa’da KOBİ Tanımı 

KOBİ Türü Çalışan Sayısı Satış Hasılatı  
veya Aktif Toplamı 

Orta Boy İşletme < 250 ≤ € 50 Milyon ≤ € 43 Milyon 
Küçük Boy İşletme < 50 ≤ € 10 Milyon ≤ € 10 Milyon 
Mikro İşletme < 10 ≤ € 2 Milyon ≤ € 2 Milyon 

Kaynak: European Commission, The New SME Definition 

Bunlara ilave olarak, AB KOBİ tanımında bağımsızlık ölçütü yer almaktadır. Buna göre 
işletmenin KOBİ olarak tanımlanabilmesi için ortaklık yapısı içerisinde yüzde 25 üzerinde 
pay sahibi ikinci bir işletmenin bulunmaması gerekmektedir3. 

Ekonomiye dinamizm kazandırma, istihdam sağlama ve yeni iş imkânı yaratma, değişen 
pazar şartlarına hızla uyum sağlama ve yenilikleri teşvik etme, daha az yatırımla daha çok 
üretim ve ürün çeşitliliği sağlama gibi konularda KOBİ’ler ülke ekonomileri için oldukça 
önemlidir. İşsizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasında oynadıkları 
rolleri, dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması ve sürdürülmesine yaptıkları 
olumlu katkıları KOBİ’leri günümüz dünyasında daha önemli bir konuma getirmektedir. 
KOBİ’ler, adil gelir dağılımının tesisine olumlu katkılar sağlar. Bu nedenle sosyal kalkınmada 
da önemli bir işlev görmektedir. KOBİ’ler, faaliyet gösterdikleri bölgelerde istihdam ve gelir 
artışı sağlayarak, büyük şehirlere doğru göçü önlemekte ve bölgede yaşama ve büyüme 
potansiyeli yüksek olan yeni işletmelerin doğuşuna ortam hazırlamaktadır. Diğer yandan 
KOBİ’ler, bölgesel kalkınma süreci içerisinde, ülkenin tüm yaratıcı girişimci potansiyelini 
ortaya çıkarmakta ve kalifiye eleman yetiştirilmesinde de önemli katkılar sağlamaktadır. 

                                                           

2 European Commission, The New SME Definition,User Guide And Model Decleration, 2005, p.32.  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf (07/05/2012). 
3 European Commission, The New SME Definition, p.18. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
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Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri incelendiğinde, bu ekonomilerin çok büyük 
bölümünün KOBİ tanımına giren işletmelerden oluştuğu görülmektedir. OECD ülkelerinde 
KOBİ’ler toplam işletmelerin yüzde 95’ini oluştururken, özel sektör istihdamının yaklaşık 
yarısını sağlarlar.4 AB üyesi 27 ülkede toplam işletmelerin yüzde 99,8’i KOBİ niteliğine 
sahiptir. Bu işletmeler 75 milyon kişilik istihdam yaratmakta ve milli gelire yüzde 55 
oranında katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda KOBİ’ler AB’deki üretimin yüzde 65’ini 
gerçekleştirmektedir. Buna karşın verimlilik, KOBİ’lerde daha düşüktür. Bu işletmeler 
toplam katma değerin yüzde 58’ini yaratırlar (Audtresch vd., 2009:5) 

ABD’deki işletmelerin yüzde 99,9’u KOBİ niteliğindedir. Bu işletmeler istihdamın yarısını 
sağlar ve özel sektör üretiminin yarısını gerçekleştirir. Bu nedenle, küçük işletmelerin 
finansman imkânlarına özel önem verilir ve raporlarla takip edilir5. 

KOBİ’lerin gelişmiş ülke ekonomilerindeki yerine bakıldığında, Tablo 3’te de görüldüğü 
üzere toplam işletmelerin yüzde 98’inden fazlasını KOBİ’ler oluşturmaktadır. Bu rakamlar 
KOBİ’lerin ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduklarını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 
Benzer şekilde, bu işletmelerde çalışanların sayısının toplam çalışanların sayısına oranına 
bakıldığında, bu noktada da KOBİ’lerin üstünlüğü görülmektedir. KOBİ’lerin toplam 
ihracattaki payına baktığımızda ise gelişmiş ülkeler arasında en yüksek orana sahip 
Hollanda ve Japonya’ya aittir. 

Tablo 3: Gelişmiş Ülkelerde KOBİ’lerin Ülke Ekonomisindeki Yeri (Yüzde) 

Ülke Adı 

Tüm 
İşletmeler 

İçindeki 
Payı 

Toplam 
İstihdam 
İçindeki 

Payı 

Toplam 
Yatırımdaki 

Payı 

Yaratılan 
Katma 

Değerdeki 
Payı 

Toplam 
İhracat 
İçindeki 

Payı 

Toplam 
Krediler 
İçindeki 

Payı 
ABD 98,9 57,9 43,0 50,0 32,0 42,7 
Almanya 99,5 60,4 44,0 53,6 31,0 35,0 
Japonya 98,2 66,0 40,0 49,3 38,0 50,0 
Fransa 99,8 63,1 46,0 53,2 23,2 29,0 
İngiltere 99,6 54,1 29,5 51,0 22,2 27,2 
İtalya 99,9 81,1 52,0 71,3 - - 
Hollanda 98,0 57,0 45,0 32,0 38,0 - 

Kaynak: Aykaç, Parlak ve Özdemir (2008). (Verilerin bazıları 2010 yılı itibariyle yazarlar tarafından güncellenmiştir) 

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde bulunan KOBİ’lere ait bilgilerin yer aldığı Tablo 4’e 
bakıldığında, yine KOBİ’lerin tüm işletmelerin yüzde 97’sinden fazla bir bölümünü 
oluşturduğu görülmektedir. Toplam istihdam içindeki paylarına bakıldığında, Türkiye’de 
yüzde 78 ile Güney Kore’den sonra en fazla istihdam oranının olduğu, Tayland’ın Türkiye’yi 
yüzde 64 ile takip ettiği görülmektedir. KOBİ’lerin toplam yatırım içindeki oranı, toplam 

                                                           
4 OECD, SME Policy. www.oecd.org (30.05.2012) 
5 Board of Governors of the Federal Reserve System, Report to the Congress on the Availability of Credit to Small 
Businesses, October 2007, p. 20. 

http://www.oecd.org/
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katma değerdeki oranı ve toplam ihracat içindeki oranlarına bakıldığında Türkiye’de bu 
oranlar hep diğer gelişmekte olan ülkelerden daha yüksek olmakta ve KOBİ’lerin ülke 
ekonomimiz açısından önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Ancak toplam krediler 
içindeki oranlara baktığımızda Güney Kore’de bu oran yüzde 47, Singapur’da bu oran 
yüzde 27 iken ülkemizde yaklaşık yüzde 24’te kalmaktadır. KOBİ’lerin toplam ekonomimize 
yaptığı katkı ile finansmandan aldığı paylar dikkate alındığında burada bir dengesizlik 
olduğu göze çarpmaktadır.  

Tablo 4: Bazı Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerinde KOBİ’lerin Yeri (Yüzde) 

Ülke Adı 

Tüm 
İşletmeler 

İçindeki 
Payı 

Toplam 
İstihdam 
İçindeki 

Payı 

Toplam 
Yatırımdaki 

Payı 

Yaratılan 
Katma 

Değerdeki 
Payı 

Toplam 
İhracat 
İçindeki 

Payı 

Toplam 
Krediler 
İçindeki 

Payı 
Hindistan 97,3 66,9 27,8 50,0 40,0 15,3 
G. Kore  99,9 87,7 35,0 49,2 20,0 47,0 
Tayland  98,0 64,0 - 47,0 50,0 - 
Singapur  97,0 44,0 27,0 43,0 10,0 27,0 
Türkiye 99,9 78,0 50,0 57,3 60,1 23,9 

Kaynak: Aykaç, Parlak ve Özdemir (2008). (Türkiye verileri 2010 yılı itibariyle güncellenmiştir) 

KOBİ’ler Türkiye Ekonomisi’ne bir taraftan yatırım, üretim, istihdam, ihracat katkısında 
bulunmakta, diğer taraftan ülkenin bütün bölgelerine dağılmış olmaları nedeniyle bölgesel 
kalkınmada önemli rol oynamaktadır. Türkiye Ekonomisi’nin temel direği durumunda olan 
KOBİ’ler, ülkenin gelecekte de büyümesini sürdürmesinde ve refahını artırmasında kritik 
bir öneme sahip olacaktır. 

Büyüme gücüne ve isteğine sahip, yenilikçi, uluslararası alanda rekabetçi KOBİ’ler, bugün 
küresel ekonominin en önemli büyüme motorları olarak değerlendirilmektedir. KOBİ’ler AB 
Ekonomisi’nin olduğu gibi Türkiye Ekonomisi’nin de temel taşlarını oluşturmaktadır. 
KOBİ’ler, Türkiye’deki ekonomik büyümeden, ekonomide esneklik yaratılmasına, Türkiye 
ile AB arasında köprü kurma hedefinden, istihdamın desteklenmesine kadar birçok alanda 
çok önemli bir rol üstlenmektedir. 

TÜİK Yıllık İş İstatistikleri 2009 yılı verilerine göre, Türkiye’de işletmelerin yüzde 95,62’si 1 - 
9 çalışanı olan “mikro ölçekli” işletmeler, yüzde 3,78’i 10 - 49 çalışanı olan “küçük ölçekli 
işletmeler”, yüzde 0,50’si 50 - 249 çalışanı olan “orta ölçekli işletmeler” ve yüzde 0,10’u 
250 ve daha fazla çalışanı olan “büyük ölçekli işletmeler”dir. Türkiye’de mikro ölçekli 
işletmelerde görülen bu yığılmanın, AB üye ülkelerinde de benzer bir yapı gösterdiği OECD 
tarafından yaptırılan çalışmalarda ortaya çıkarılmıştır (Karpat-Çatalbaş ve Çatalbaş, 2008: 
4)   

Tablo 5’te görüldüğü üzere TÜİK tarafından yayınlanan Hizmet Endekslerine göre 
KOBİ’lerin toplam istihdam içindeki paylarının 2003 yılından 2006 yılına doğru arttığı ancak 
2006’dan sonra azaldığı görülmektedir. Yine KOBİ’lerin toplam katma değer içindeki 
paylarının 2003 yılı ile 2009 yılları arasında azalan bir seyir içinde olduğu görülmektedir. Bu 
durum KOBİ’lerin katma değer üretimlerinin yıllar itibariyle negatif bir süreç izlediği 
sonucunu ortaya çıkarmaktadır. KOBİ’lerin toplam satışlardaki oranlarına bakıldığında ise 
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2003 yılından 2006 yılına doğru arttığı ancak 2006’dan sonra azaldığı görülmektedir. Son 
olarak da toplam yatırım içindeki paylarına bakıldığında karmaşık bir seyir izlediği 
görülmektedir.  

Tablo 5: KOBİ’lerin Ekonomideki Paylarının Yıllar İçindeki Seyri (2003-2009) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Toplam İstihdam İçindeki payı 
(Yüzde) 

78,7 79,2 80,6 79,4 78,5 78,0 78,0 

Toplam Katma Değer İçind. Payı 
(Yüzde) 

60,9 56,6 58,5 57,3 56,2 55,2 57,3 

Toplam Satışlar İçindeki Payı 
(Yüzde) 

67,3 69,3 69,4 67,4 67,2 65,5 65,0 

Toplam Yatırım İçindeki Payı 
(Yüzde) 

61,3 57,6 62,0 44,6 44,6 50,0 50,0 

Kaynak: TÜİK 2003-2009 Sanayi ve Hizmet Endekslerinden derlenmiştir. 

Genel olarak birçok ülke, KOBİ’lerin öneminin ve bunların ekonomik büyüme, sosyal 
birleşme, istihdam, bölgesel ve yerel kalkınmaya sağladığı katkıların farkındadır. Türkiye’de 
KOBİ’ler, ekonomik, sosyal ve politik önemlerini her zaman korumuşlar ve Türkiye’nin 
politika ve stratejilerinin belirlenmesinde önemli bir yere sahip olmuşlardır (Ören, 2003: 
15). 

3. TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN SERMAYE YAPILARI 
Ülke ekonomileri için vazgeçilmez bir değere sahip olan KOBİ’lerin en önemli sorunlarının 
başında finansman sorunu gelmektedir. Diğer sorunların bazıları yetersiz teknik bilgi, 
düşük düzeyde teknoloji, nitelikli işgücü yetersizliği, kamu hizmetleri konusunda yaşanan 
sorunlar, pazarlama, üretim ve yatırımlarla ilgili sorunlar ve altyapı konusunda yaşanan 
sorunlar olarak sayılabilir (Karpat Çatalbaş ve Çatalbaş, 2008: 3). Finansman güçlüğü 
KOBİ’ler için çoğu kez daha kuruluş aşamasında başlamakta ve yaşamları boyunca da 
faaliyetlerini ve gelişmelerini olumsuz yönde etkilemektedir. KOBİ’ler varlıklarını devam 
ettirebilmek için ihtiyaç duydukları kaynakları kendi imkânlarıyla yaratmaya çalışmakta, 
çoğunlukla özsermaye finansmanını çözüm olarak mecburen kullanmaktadır. KOBİ’lere 
yönelik yapılan araştırmalar, Türkiye’de KOBİ’lerin finansman sorunlarının diğer ülkelere 
göre daha ağır olduğunu göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde ülke ekonomisi içinde 
kullanılan kredilerin yaklaşık yüzde 50’si KOBİ’lere yönlendirilirken, Türkiye’de bu oran 
yüzde 24’lerde kalmaktadır. Dünya Bankası 2010 Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirme 
Raporu’na göre Türkiye’de kredi kullanan küçük işletmelerin oranı yüzde 50, orta ölçekli ve 
büyük işletmelerin oranı sırasıyla yüzde 68 ve yüzde 62’dir.6. 

                                                           

6 Dünya Bankası 2010 Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu, 
<http://siteresources.worldbank.org/TURKEYEXTN/Resources/361711-1291879250519/ICA2010_Chapter2-
tr.pdf>  (23.05.2012) 

http://siteresources.worldbank.org/TURKEYEXTN/Resources/361711-1291879250519/ICA2010_Chapter2-tr.pdf
http://siteresources.worldbank.org/TURKEYEXTN/Resources/361711-1291879250519/ICA2010_Chapter2-tr.pdf
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Kuruluş aşamasında aile desteği ve bireysel borçlarla bilançosunu oluşturan KOBİ’ler, 
daima yetersiz özsermaye sıkıntısı ile baş başadır. Sermaye yetersizliği yeni yatırımların 
yapılmasını, yüksek teknoloji teminini engellemekte ve KOBİ’lerin gelişmesinin önünde 
daima bir engel olarak durmaktadır. KOBİ’ler faaliyetlerini öncelikli olarak öz kaynaklarıyla 
finanse etmekte, ticari kredi kullanımı ise bir finansman yöntemi olarak değil, öz 
kaynakların yetersiz olduğu aşamada başvurulan çare olarak algılanmaktadır. Diğer 
finansman araçlarının kullanımı ise göreceli olarak daha az gerçekleşmektedir. Türkiye’de 
faaliyet gösteren KOBİ’ler, genellikle ilk kuruluş aşamasında yapmış oldukları yatırımları 
özkaynakları ile gerçekleştirmektedir (Düzce, 2007: 55). Özkaynakların yanı sıra, firmanın 
sahip olmadığı ancak kısa ya da belli bir vadede işletmeden geri istenmeyecek ve genellikle 
de maliyetsiz bir kaynak da firma ortaklarından alınan borçlardır. Firma ortakları, sermaye 
artırımına ilişkin yükümlülükler ya da bürokratik işlemler nedeniyle ellerindeki fonları 
sermaye olarak şirkete koymak yerine ihtiyaç duyulan fonları şirkete borç verme 
eğilimindedir. Türkiye’de çok uzun zaman boyunca yaşanan ekonomik krizler ve buna bağlı 
olarak bankacılık sisteminin sorunları, KOBİ’lere de yansımıştır. Bunun yanında, KOBİ’lerin 
banka kredilerine erişimi açısından bir takım problemler bulunmaktadır: Yönetim ve örgüt 
yapılarındaki eksiklikler, finansal yönetim zafiyetleri, muhasebe normlarına uygun mali 
tablo üretememeleri, özkaynak yetersizliği, KOBİ’lere yönelik kredi istihbarat faaliyetlerinin 
göreli olarak daha pahalı olması gibi.  

Yukarıda bahsedilen tüm bu olumsuzluklar, KOBİ’lerin sermaye yapısında borcun ibresini 
aşağıya çeken faktörler olmuşlardır. Bu tespit, bir sonraki bölümde anlatılan çalışmanın 
bulgularıyla da kanıtlanmaktadır. 

4. İSTANBUL İLİNDE FAALİYETTE BULUNAN KOBİ’LERİN SERMAYE  
YAPILARININ İNCELENMESİ 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 
Bu çalışmanın amacı özsermaye kullanım oranlarının KOBİ ölçeğine ve KOBİ’lerin faaliyet 
gösterdikleri sektöre göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesidir.  

Çalışma kapsamında İstanbul bölgesinde KOBİ niteliği taşıyan yaklaşık 10.000 firmayla bir 
anket çalışması yapılması planlanmış, gönderilen 10.000 ankete 946 işletme tarafından 
tamamen veya kısmen cevap verilmiştir. Özsermaye kullanımlarına ilişkin soruya cevap 
veren KOBİ’lerin sayısı ise 816’dır. Anketi cevaplayan KOBİ’ler öncelikle çalışan sayısı, son 
mali yıl net satış hasılatı ve bilanço toplamlarına göre üç gruba ayrılmıştır: Mikro ölçekli, 
küçük ölçekli ve orta ölçekli KOBİ’ler. Uygulamada kullanılan sektörler ise imalat sektörü, 
ticaret sektörü ve hizmet sektörü olarak üç sınıfa ayrılmıştır.  

4.2. Araştırmanın Veri Kaynakları 
Araştırmada verilerin toplanması için anket yöntemi seçilmiştir. Anket uygulanacak 
işletmelerin tespit edilmesinde KOBİ’lerle ilişkili kurumların veritabanlarından 
yararlanılmıştır. Araştırmanın ana kütlesini İstanbul ilinde faaliyet göstermekte olan 
KOBİ’ler oluşturmaktadır. Bu KOBİ’lerin 20.000 kadarına anket e-posta olarak rastlantısal 
olarak gönderilmiştir. İşletmelerin kimlik bilgilerinin kayda alınması konusunda herhangi 
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bir girişimde bulunulmamıştır. Ancak anketi cevaplayanların işletme sahibi, yöneticisi, 
varsa finans ya da muhasebe yöneticisi olmasına dikkat edilmiştir. Gönderilen 20.000 
ankete 946 işletme tarafından tamamen veya kısmen cevap verilmiştir. Özsermaye 
kullanımlarına ilişkin soruya cevap veren KOBİ’lerin sayısı ise 924’tür. Anketi cevaplayan 
KOBİ’ler öncelikle çalışan sayısı, son mali yıl net satış hasılatı ve bilanço toplamlarına göre 
üç gruba ayrılmıştır: Mikro ölçekli, küçük ölçekli ve orta ölçekli KOBİ’ler. Uygulamada 
kullanılan sektörler ise imalat sektörü, ticaret sektörü ve hizmet sektörü olarak üç sınıfa 
ayrılmıştır.  

Anket soruları üç ana bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde KOBİ’leri tanımlayıcı 
bilgilere ulaşmayı amaçlayan sorular sorulmuştur. İkinci bölümde işletmelerin sermaye 
yapıları yer almaktadır. Anketin içerdiği sorular konu ile ilgili literatür taraması sonucunda 
oluşturulmuştur. Soruların değerlendirilmesinde genellikle tanımlayıcı analizlerden 
yararlanılmış ve bulgular tablo ve grafikler yardımıyla sunulmuştur.  

4.3. Araştırmanın Yöntemi  
Varyans analizi (ANOVA: Analysis of Variance), aynı ana kütleden alındığı varsayılan birden 
fazla örnek kütlenin ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını test eden bir analizdir. 
Karşılaştırması yapılacak gruplar arasındaki farkın belirlenmesinde ve grup sayısının ikiden 
fazla olması durumunda kullanılan istatistik yöntemlerden biridir. Ancak, varyans analizinin 
yapılabilmesi için bir takım varsayımlar gerekmektedir7. Bu varsayımların homojenlik, 
normallik ve toplanabilirlik gibi parametrik öğeler olduğu bilinmektedir. Varyans analizi ile 
gruplar arasındaki farklar incelenmektedir. Bu analiz, genel anlamda bir farkın olup 
olmadığını tespit etmeye çalışırken, farklılığın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığını 
araştırmamaktadır. 

Uygulanan anket sonuçlarının eş varyanslılığa sahip olup olmadığı Levenne istatistiği ile 
belirlenir. Ardından, belirtilen ölçeklere ilişkin çıkan sonuçlar arasındaki farkın anlamlılığı 
ANOVA istatistiği ile bulunmaya çalışılır. Farkın anlamlılığı tespit edilirse H0 hipotezi 
reddedilip H1 hipotezi kabul edilir, aksi halde H0 hipotezi kabul edilir. Gruplar arası farkın 
olduğu durumda, farklılığın hangi gruptan kaynaklı olduğunu tespit eden istatistik post-hoc 
olarak bilinmektedir. H1 hipotezinin kabulü sonrasında farkın hangi ölçekler arasında 
oluştuğunu belirlemek için varyansların eşit olduğu durumda Tukey’s b, eşit olmadığı 
durumda ise Tamhane’s T2 testleri uygulanır. Homojen varyanslı gruplarda Tukey, 
heterojen varyanslı gruplarda Tamhane sonuçları dikkate alınmıştır. Grup ortalamaları 
arasında 0,05 anlamlılık aranmıştır. Gruplar arasında ortaya çıkan anlamlı farkın kaynağını 
belirlemek amacıyla, post-hoc test istatistikleri uygulanmıştır. Çalışmanın amacı, gruplar 
arası farkın boyutlarını tartışmaktır. 

 

 

                                                           
7 Benjamin Winer , Statistical Principles İn Experimental Design. New York: McGraw-Hill Book 
Company,1971,s.71. 
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4.3. Araştırma Bulguları 
Anketler e-posta yoluyla yaklaşık 20.000 KOBİ’ye gönderilmiş, bunlardan 3.200 adedi e-
postayı okumuştur. Eline anket geçen 3.200 KOBİ’den 946’sı anketi doldurarak geri 
göndermiştir. Böylelikle geri dönme oranı yüzde 30 olarak gerçekleşmiştir.   

Aşağıda sırasıyla anketin bölümlerinin bulguları ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

Anket çalışmasının ilk bölümünün sonucunda, İstanbul ilinde faaliyette bulunan KOBİ’lerin 
genel özellikleri incelenerek aşağıda yer alan Tablo 6’daki verilere ulaşılmıştır. Çalışmanın 
bu bölümünde öncelikle KOBİ’ler çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Ankette 
KOBİ’ler faaliyet alanlarına göre üç kategoriye ayrılmıştır. Ankete katılan KOBİ’lerin yarısına 
yakını, yüzde 46’sı imalat, yüzde 28’i ticaret, yüzde 26’sı da hizmet alanında faaliyet 
göstermektedir. Katılımcıları sektörel olarak incelediğimizde en büyük pay tekstil 
sektörüne aittir: yüzde 13. Onu sırasıyla makine-metal, inşaat, gıda ve plastik ambalaj-
kimya sektörleri takip etmektedir. KOBİ’lerin yarıdan fazlası (yüzde 64’ü) limited şirket 
yapısındadır. Yüzde 26’sı şahıs şirketidir. Yüzde 9 gibi küçük bir oranda da anonim şirket 
bulunmaktadır. KOBİ’lerin tamamına yakını yerel şirket niteliğinde olup, yabancı ortakların 
payı oldukça azdır. KOBİ’lerin yüzde 39’u 11 yıldan daha uzun bir süredir faaliyetini 
sürdürmekteyken, büyük bir çoğunluk da (yüzde 33) 2-5 yıl arasında bir faaliyet süresine 
sahiptir. KOBİ’lerin yüzde 85’inde şirketin sahibi aynı zamanda yönetici konumundadır.  

Tablo 6: İstanbul İlindeki KOBİ’lerin Tanımlayıcı Özellikleri 

İstanbul İlindeki KOBİ’lerin Özellikleri Kategoriler Yüzde 
Faaliyet Alanı İmalat 

Ticaret 
Hizmet 

46 
28 
26 

Sektörü Otomotiv 
Mobilya 
Makine-Metal 
Tekstil 
Ulaşım 
Gıda 
Plastik Ambalaj-Kimya 
İnşaat 
Turizm 
Bilişim 
Kuyumculuk 
Telekomünikasyon 
Elektronik Eşya 
Diğer 

5 
5 
9 

13 
3 
7 
7 
9 
1 
5 
1 
1 
3 

32 
2011 Yılı Satış Hasılatı 0-1 Milyon TL 

1-5 Milyon TL 
5-25 Milyon TL 

48 
34 
18 

31.12.2011 İtibariyle Aktif Tutarı 0-2 Milyon TL 
1-5 Milyon TL 
5-25 Milyon TL 

51 
33 
16 

Çalışan Sayısı 1-9 Kişi 
10-49 Kişi 

49 
34 
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50-249 Kişi 17 

Hukuki Yapısı Şahıs Şirketi 
Limited Şirket 
Anonim Şirket 
Adi Ortaklık 
Diğer 

26 
64 
9 
0 
1 

Faaliyet Süresi 0-1 Yıl 
2-5 Yıl 
6-10 Yıl 
11 Yıl Üzeri 

8 
33 
20 
39 

Sahiplik Yapısı % 100 Yerli 
% 100 Yabancı 
Diğer 

97 
1 
2 

Yönetim Yapısı İşletme Sahibi ve Yöneticisi 
Aynı Kişi 
İşletme Sahibi ve Yöneticisi 
Aynı Kişi değil 

85 
 

15 

Finans Departmanının Varlığı Var 
Yok 

6 
94 

18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı resmi gazete, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin 
Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” dikkate alındığında, anket 
uygulanan işletmelerin “yüzde 49’u mikro ölçekte”, “yüzde 35’i küçük ölçekte” ve “yüzde 
16’sı de orta ölçekte” işletmelerdir. Aşağıda Grafik 1’de KOBİ’lerin ölçeğe göre dağılımları 
yer almaktadır: 

Grafik 1: Ankete Katılan İşletmelerin Ölçeğe Göre Dağılımı    
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4.3.2. İstanbul İlindeki KOBİ’lerin Sermaye Yapıları  
Çalışma kapsamında, İstanbul ilinde farklı sektörlerde faaliyet göstermekte olan toplam 
946 KOBİ’ye anket çalışması yapılmıştır ve sermaye yapısı ile ilgili bölüm 924 KOBİ 
tarafından cevaplanmıştır. Ankete katılan KOBİ’lerin yüzde 16’sı, toplam 155 firma orta 
ölçekli, yüzde 35’i, toplam 431 firma küçük ölçekli ve yüzde 49’u, toplam 464 firma mikro 
ölçekli işletmelerdir. Yine ankete katılan KOBİ’lerin %26,21’i hizmet sektöründe, %45,87’si 
imalat sektöründe, %27,80’i ise ticaret sektöründe faaliyet göstermektedirler. 

Ankete katılan KOBİ’lerin yüzde 36’sı varlıklarını büyük oranda özsermaye ile finanse 
ederken, yüzde 19’u varlıklarının sadece yüzde 20’sinin finansmanında özsermaye 
kullanmaktadır. Varlıklarının yüzde 51’inden fazlasını özsermaye ile finanse eden 
işletmelerin oranı yüzde 53’tür. Bu da demektir ki, KOBİ’lerin yarısından fazlası 
faaliyetlerini kendi kaynakları ile devam ettirmeye çalışmaktadır.  

Tablo 7: İstanbul İlindeki KOBİ’lerin Sermaye Yapıları 

Finansman Kaynakları İçinde 
Özsermayenin Oranı 

Yüzde 

% 20’den az 19 
% 20-50 arası 29 
% 51-75 arası 17 

% 76-100 arası 36 

Ankete katılan KOBİ’lerin yüzde 36’sı varlıklarını büyük oranda özsermaye ile finanse 
ederken, yüzde 19’u varlıklarının sadece yüzde 20’sinin finansmanında özsermaye 
kullanmaktadır. Varlıklarının yüzde 51’inden fazlasını özsermaye ile finanse eden 
işletmelerin oranı yüzde 53’tür. Bu da demektir ki, KOBİ’lerin yarısından fazlası 
faaliyetlerini kendi kaynakları ile devam ettirmeye çalışmaktadır.  

İstanbul Sanayi Odası’nın 2010 yılının ikinci yarısı için yapmış olduğu “Ekonomik Durum 
Tespiti Anket Çalışması”na8 göre toplam kaynakları içinde özsermaye oranı yüzde 71’den 
fazla olan işletmelerin oranı: 

Küçük ölçekli işletmelerde : % 35 

Orta ölçekli işletmelerde : % 26,3 

Büyük ölçekli işletmelerde : % 19,7  

Bu sonuçları aynı anketin 2001 yılı sonuçlarıyla karşılaştıracak olursak: 

Toplam kaynakları içinde özsermaye oranı yüzde 71’den fazla olan işletmelerin oranı: 

Küçük ölçekli işletmelerde : % 51,2 

Orta ölçekli işletmelerde : % 37,8 

                                                           
8 İSO Ekonomik Durum Tespit Anketi 2010-2, 
http://www.iso.org.tr/GenelIslemler/TrackDownload.aspx?fileUrl=/tr%2FDocuments%2FYayinlar%2Fekonomik_
durum_tespit_anketi_sonuclari_2011_2.zip?redirected=1, 15.05.2012. 

http://www.iso.org.tr/GenelIslemler/TrackDownload.aspx?fileUrl=/tr%2FDocuments%2FYayinlar%2Fekonomik_durum_tespit_anketi_sonuclari_2011_2.zip?redirected=1
http://www.iso.org.tr/GenelIslemler/TrackDownload.aspx?fileUrl=/tr%2FDocuments%2FYayinlar%2Fekonomik_durum_tespit_anketi_sonuclari_2011_2.zip?redirected=1
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Büyük ölçekli işletmelerde : % 22,2  

Her iki yılın anket sonuçlarına bakarak denebilir ki, KOBİ’ler 10 yıllık zaman zarfında 
özsermaye ile finansman oranlarını azaltmışlar, işletme dışından elde ettikleri kaynaklara 
biraz daha fazla ağırlık vermişlerdir.  Türkiye Ekonomisi’nde yaşanan olumlu gelişmeler, 
düşen enflasyonla birlikte inen faiz oranları, işletmelerin fazla borç kullanabilmelerine 
imkân sağlamıştır.  

Anket çalışmasında KOBİ’lere finansman yapılarının  hangi oranlarda özsermayeye bağlı 
olduğu sorusu yöneltilmiştir. Ankete katılan ve bu soruyu yanıtlayan KOBİ’lerin % 18,50’si 
175 firma %20’den az oranda özsermaye ile finanse ettiklerini, %28,54’ü 233 firma % 21 – 
50 oranında özsermaye ile finanse ettiklerini, %16,81’i 159 firma % 51 – 75 oranında 
özsermaye ile finanse ettiklerini ve %3615 ’, 342 firma % 76 – 100 oranında özsermaye ile 
finanse ettiklerini belirtmişlerdir. Sermaye yapısı yoğunluğuna bakıldığında KOBİ’lerimizin 
özsermaye ile finansmana ağırlık verdikleri görülmüştür. 
 
Grafik 2: KOBİ Ölçeklerine Göre Özsermaye Finansman Ağırlıkları  

  

Bununla birlikte ankete katılan KOBİ’lerimizin ölçek özelinde verdikleri yanıtlarda; mikro 
ölçekli firmaların, küçük ve orta ölçekli KOBİ’lere oranla daha yoğunluklu olarak özsermaye 
ile finansmana ağırlık verdikleri görülmektedir. 
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Grafik 3: KOBİ Sektörlerine Göre Özsermaye Finansman Ağırlıkları  

 
 

Yine faaliyet gösterilen sektör özelinde ankete verilen yanıtlara bakıldığında; finansman 
yapısında sektörlere göre farklılaşmanın yaşanmadığı Şekil 2’de görülmektedir. Bu soruya 
verilen yanıtlarda karmaşık sonuçlar ortaya çıktığı ve sektör ortalamaları arasında 
farklılaşmanın yaşanmadığı belirlenmiştir. Bu durum uygulama bölümünde istatistiksel 
olarak da ayrıca incelenmiştir. 

Varyans Analizi öncesinde, verilerin eş varyanslılığa sahip oldukları varsayımını test etmek 
için yapılan Levenne testinin istatistikleri Tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8: KOBİ Ölçeğine Göre Sermaye Kullanım Oranına İlişkin 
 Levenne Test İstatistikleri Sonuçları 
 

Homojen Varyans Testi 
Sermaye Kullanım Oranı 

Levene İstatistikleri df1 df2 Anlamlılık 

,657 2 922 ,321 

Tablodan da görüldüğü gibi ölçekler itibari ile sermaye kullanım oranının ortalamaları için 
p>0,05 (df1=2, df2=922) olduğundan, sermaye oranı ortalaması için varyansların eş 
olduğunu iddia eden Levenne İstatistiğinin H0 hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde kabul 
edilerek varyanslar arasında fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Özsermaye kullanımlarına ilişkin Varyans Analizinin sonucu Tablo 9’da gösterilmiştir. 
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Tablo 9: Özsermaye Kullanım Oranına İlişkin Varyans Analizi Test İstatistikleri Sonuçları 
 

ANOVA TABLOSU 
Sermaye Kullanım Oranı 

 Kareler 
Toplamı df Ortalama Kare F İstatistiği Anlamlılık. 

Gruplar arası 18,745 2 8,728 7,345 ,001 

Grup içi 1231,955 922 1,284   
Toplam 1250,700 924    

Varyans Analizinin sonucuna göre özsermaye kullanım oranının ölçeklere göre 
ortalamaları için p<0,05 olduğundan, KOBİ’lerin ölçeklerine göre sermaye oranlarının 
ortalamaları arasında fark olmadığını iddia eden F istatistiğinin H0 hipotezi %5 anlamlılık 
düzeyinde reddedilerek, özsermaye kullanım oranına ilişkin KOBİ ölçekleri arasında fark 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gruplar arası farklılık görüldüğünden ve varyanslar arasında 
fark olduğu sonucuna ulaşıldığından farklılıklar için Tamhane Test İstatistiklerine 
bakılmıştır. 

KOBİ ölçeklerine göre özsermaye kullanım oranları ortalamaları ANOVA testi ile farklılık 
oluştuğu bilgisine paralel olarak yapılan Tukey B istatistikleri sonuçlarına göre, Mikro – 
Küçük, Mikro - Orta ölçekli KOBİ’lerin sermaye oranı ortalamaları arasında fark olmadığını 
iddia eden H0 hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde reddedilerek belirtilen ölçekler arasındaki 
farkın anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

Tablo 10: KOBİ Ölçeğine Göre Özsermaye Kullanım Oranına İlişkin Varyans Analizi 
Tamhane Test İstatistikleri Sonuçları 

Gruplar Arası Çoklu Karşılaştırma 
Bağımlı Değişken:Sermaye Kullanım Oranı 

 (I) 
Firma 
Ölçeği 

(J) 
Firma 
Ölçeği 

Ortalama Farklar 
(I-J) Std. Hata Anlamlılık. 

95% Güven Aralığı 

 
Alt Sınır Üst Sınır 

Tamhane Mikro Küçük ,22284* ,08487 ,026 ,0197 ,4260 

Orta ,19011 ,11030 ,037 -,0751 ,4553 

Küçük Mikro -,22284* ,08487 ,026 -,4260 -,0197 

Orta -,03274 ,11439 ,049 -,6076 ,5341 

Orta Mikro -,19011 ,11030 ,037 -,4553 ,0751 

Küçük ,03274 ,11439 ,049 -,5341 ,6076 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

KOBİ ölçeklerine göre özsermaye kullanım oranları ortalamaları ANOVA testi ile farklılık 
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oluştuğu bilgisine paralel olarak yapılan Tamhane’s T2 istatistikleri sonuçlarına göre, 
Mikro – Küçük – Orta ölçekli KOBİ’lerin sermaye oranı ortalamaları arasında, p<0,05 
olduğundan, fark olmadığını iddia eden H0 hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde reddedilerek 
belirtilen ölçekler arasındaki farkın anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
 
Tablo 11: KOBİ’lerin Sektörlerine Göre Özsermaye Kullanım Oranlarına İlişkin  
       Levenne Test İstatistikleri Sonuçları 

Homojen Varyans Testi 

Sermaye Kullanım Oranı 
Levene İstatistikleri df1 df2 Anlamlılık 

2,793 2 922 ,233 

Tablodan da görüldüğü üzere KOBİ sektörleri itibari ile özsermaye kullanım oranları 
ortalamaları için p>0,05 (df1=2, df2=813) olduğundan, özsermaye kullanım ortalamaları 
için varyansların eş olduğunu iddia eden Levenne İstatistiğinin H0 hipotezi %5 anlamlılık 
düzeyinde kabul edilerek varyanslar arasında fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 12: KOBİ’lerin Sektörlerine Göre Sermaye Oranlarına İlişkin Varyans Analizi Test 
İstatistikleri Sonuçları 

ANOVA TABLOSU 

Sermaye Kullanım Oranı 
 Kareler Toplamı df Ortalama Kare F İstatistiği Anlamlılık. 

Gruplar arası 9,742 2 4,071 3,143 ,044 
Grup içi 1143,167 922 1,296   
Toplam 1152,909 924    

Varyans Analizinin sonucuna göre özsermaye kullanım oranlarının sektörlere göre 
ortalamaları için p>0,05 olduğundan, KOBİ’lerin sektörlerine göre özsermaye kullanım 
ortalamaları arasında fark olmadığını iddia eden F istatistiğinin H0 hipotezi %5 anlamlılık 
düzeyinde reddedilerek özsermaye kullanım oranlarına ilişkin KOBİ’lerin faaliyet 
gösterdiği sektörler arasında fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 13: KOBİ’lerin Sektörlerine Göre Özsermaye Kullanım Ortalamalarına İlişkin 
Varyans Analizi Tukey B Test İstatistikleri Sonuçları 

Sermaye Kullanım Oranı 

 

Sektör N 

Alpha için Altküme = 0.05 

 1 

Tukey Ba,,b 1,00 463 2,6000 

3,00 248 2,67631 

2,00 263 2,7212 

Homojen altkümeler için grup ortalamaları 
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KOBİ’lerin faaliyet gösterdikleri sektörlere göre özsermaye kullanım oranları ortalamaları 
ANOVA testi ile farklılık oluştuğu bilgisine paralel olarak yapılan Tukey B istatistiklerine 
göre Tablo 13’ten de görüleceği üzere faaliyet gösterilen sektör grupları özsermaye 
finansman ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

KOBİ’ler dinamik yapıları sayesinde değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlayabilmeleri, 
üretime, ihracata, istihdama önemli ölçüde katkı sağlamaları ve yaratılan katma değerde 
önemli pay sahibi olmaları gibi özellikleri ile Türkiye Ekonomisi için hayati bir öneme 
sahiptir. Yapılan bu çalışmada Türkiye Ekonomisi’nin önemli yapı taşlarından olan 
KOBİ’lerin sermaye yapılarının incelenmesi, KOBİ’lerin sermaye yapısının ölçeğe ve faaliyet 
gösterdikleri sektöre göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu 
amaçla çalışmada, İstanbul ilinde farklı sektörlerde faaliyet göstermekte olan ve 946 firma 
tarafından yanıtlanan bir anket çalışmasının bulguları değerlendirilmiştir.  

Anket sonuçlarına göre; 

- Ankete katılan işletmelerin yarısından fazlası (yüzde 53) faaliyetlerini 
özsermayeleri ile finanse etmektedirler. 

- Ankete katılan işletmelerin yüzde 68’i finansmana erişimi en önemli sorun olarak 
görmektedirler.  

- Ankete katılan işletmelerin yüzde 32’si yoğun olarak finansman sorunu 
yaşadıklarını, yüzde 37’si kısmi olarak finansman sorunu yaşadıklarını ve yüzde 
24’ü ise dönem dönem finansman sorunu yaşadıklarını bildirmişlerdir. Finansman 
sorunu yaşamadığını belirten KOBİ’lerin toplamda oranı ise yüzde 7’dir. Bu 
sonuçlar da göstermektedir ki, KOBİ’lerin çok büyük bir kısmı finansman 
sorunuyla az veya çok karşılaşmaktadır. 

Çalışma sonucunda elde edilen bulgularda KOBİ’lerimizin sermaye yapılarına ilişkin en 
önemli husus çoğunlukla faaliyetlerini özsermaye ile finanse etmeleridir.  Yine anket 
çalışmasında elde edilen bulgularda, KOBİ’lerin finansman sorunu yaşadıklarını ve 
finansmana erişimde faiz oranlarının yüksekliğini ve teminat sorunlarını en önemli sorun 
olarak gördüklerini vurgulamaları zorunlu olarak özsermayeye yöneldiklerini ortaya 
koymaktadır. 

Çalışmada KOBİ’lerin sermaye yapılarının ölçeklere ve faaliyet gösterdikleri sektörlere göre 
dağılımında farklılıklar arz edip etmediği incelenmiştir. ANOVA analizi sonucunda mikro 
ölçekli işletmelerin küçük ve orta ölçekli işletmelerle sermaye yapısı ortalamaları arasında 
farklılıklar olduğu görülmüştür. Mikro ölçekli işletmelerin küçük ve orta ölçekli işletmelere 
göre daha fazla özsermaye kullandıkları tespit edilmiştir. KOBİ’lerin ölçek büyüklüklerinin 
sermaye yapılarında etkili faktörlerden biri olması, mikro ölçekli işletmelerin küçük ve orta 
ölçekli işletmelerden bağımsız değerlendirilmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Bu durum, 
KOBİ’lerin büyüdükçe daha fazla yabancı kaynak kullandıkları, daha kolay fon tedarik 
edebildikleri anlamına gelmektedir. 

Yapılan analiz sonucunda mikro ölçekli KOBİ’ler ile küçük ve orta ölçekli KOBİ’lerin sermaye 
yapılarındaki farklılıkların Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ sayısının ölçeklere göre 
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dağılımıyla da tutarlılık göstermektedir. Nitekim TÜİK 2009 yılı İş İstatistiklerine göre, 
Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’ler % 95,62’si 1 - 9 çalışanı olan “mikro ölçekli 
işletmeler”, % 3,78’i 10 - 49 çalışanı olan “küçük ölçekli işletmeler” % 0,50’si 50 - 249 
çalışanı olan “orta ölçekli işletmeler” ve yüzde 0,10’u 250 ve daha fazla çalışanı olan 
“büyük ölçekli işletmeler”den oluşmaktadır. Toplam işletmelerin çok büyük bir çoğunluğu 
mikro ölçekli işletmelerden oluşmakta ve bu işletmelerin sermaye yapıları yoğunluklu 
olarak özsermaye kaynaklı olmaktadır. Bununla birlikte, yapılan analiz neticesinde mikro, 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin sermaye yapıları ortalamaları arasında farklılık ortaya 
çıkması firma ölçeği büyüdükçe dış finansman kaynaklarının daha fazla kullanıldığı 
anlamına gelmektedir.  

Çalışmanın diğer bir bulgusuna göre KOBİ’lerimizin faaliyet gösterdikleri sektörlere göre 
dağılımlarına bakıldığında sermaye yapıları ortalamaları arasında farklılıkların 
bulunmamasıdır. Hizmet sektörü, imalat sektörü ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren 
KOBİ’lerin sermaye yapılarının faaliyet gösterilen sektörden bağımsız olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  

İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmek ve değerlerini arttırabilmek açısından gelecekle ilgili 
tahminleri büyük önem arz etmektedir. Özellikle satış düzeylerini, üretimlerini ve 
giderlerini bütçeleyen işletmeler, yatırımlarını plânlamanın gerekliliğini de anlamaktadır. 
Artacak satış hacmi, kapasite artırımını da beraberinde getirecek, bu da yeni makine ve 
teçhizat ihtiyacı doğuracaktır. Önümüzdeki dönemlerde yatırım ihtiyacını doğru plânlayan 
işletmeler, bu yatırımları nasıl finanse edeceklerini de planlamaya başlarlar. KOBİ’lerin 
yatırımlarını ve bu yatırımları nasıl finanse edeceklerini plânlamaları, ileride yaşayacakları 
finansman sorunlarına önceden hazırlıklı olmalarını ve çözümler üretmelerini 
kolaylaştıracaktır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda, Türkiye’de KOBİ’lerin yatırımlarını 
ve bunların finansmanını ne derece plânladıklarını araştırmak, finansman sorununa bir 
başka açıdan bakmayı sağlayacaktır. Bununla birlikte, KOBİ’lerin teminat sorununa 
getirilecek çözüm önerilerinin sunulduğu çalışmalar yapılması, KOBİ’lere, dolaylı olarak da 
Türkiye Ekonomisi’ne önemli katkılar sağlayacaktır.     
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