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ABSTRACT  
In finance theory, Market model has been a major issue for decades. Especially, it is used by most of the researchers to estimate financial 
beta coefficient. It is obvious that there are some weaknesses to use Ordinary Least Squares (OLS) for estimation of the market model. The 
coefficients estimated by OLS explain only for mid-point of distribution and the OLS estimator does not consider extreme values. Therefore, 
Quantile Regression technique provides considering outliers and a detailed report while estimating the market model. The aim of the study 
is investigating the differences of financial beta coefficients on different quantiles via panel quantile regression technique. For this purpose, 
daily stock returns which traded in Borsa Istanbul and New York Stock Exchange are used for 2011-2015 period. Findings show that 
financial beta coefficients change for different points of stock returns for both markets.  It is clear that investors which regard differences 
of the financial beta coefficient on different quantiles prevent the possible strategic mistakes and losses. Besides, findings contain some 
important evidences about investor behaviors. 
 
Keywords: Financial beta, market model, panel quantile regression 
JEL Classification: C21, C23, D53, G12 

 

 
FİNANSAL BETA DAVRANIŞININ PANEL KANTİL REGRESYON YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 
 

ÖZET 
Piyasa Modeli uzun yıllar boyunca finans teorisinde önemli bir rol oynamış, özellikle finansal beta katsayısının tahmini amacıyla birçok 
araştırmacı tarafından analizlerde sıklıkla kullanılmıştır. Modelin tahmininde En Küçük Kareler Yöntemi’nin (EKK) kullanılmasının bir takım 
sakıncaları bulunmaktadır. EKK tahmincisi ile elde edilen sonuçlarda dağılımın sadece orta noktası için katsayılar hesaplanabilmekte ve uç 
değerleri dikkate almamaktadır. Bu nedenle, modelin kantil regresyon yaklaşımı ile tahmin edilmesi uç değerlerin de dikkate alındığı daha 
detaylı bir raporlama sağlamaktadır. Çalışmanın amacı, Kantil Regresyon tekniğini panel veriye uygulayarak, 2011-2015 dönemi için Borsa 
İstanbul ve New York Borsası’nda işlem görmüş hisselerin günlük getirileri ile dağılımın farklı noktaları için finansal beta katsayısında 
meydana gelen değişimleri araştırmaktadır. Bu amaçla yapılan analizler sonucunda, finansal beta katsayısının her iki piyasada da farklı hisse 
senedi getiri noktalarında değiştiği tespit edilmiştir. Yatırımcıların farklılaşan beta katsayılarını dikkate alarak yapacakları yatırımların 
stratejik hataların önüne geçeceği öngörülmüştür. Ayrıca, bulgularda yatırımcı psikolojisi hakkında da bir takım çıkarımlar yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal beta, piyasa modeli, panel kantil regresyon 
JEL Sınıflandırması: C21, C23, D53, G12 
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1. GİRİŞ 
Gün geçtikçe küresel hale gelen finansal piyasalarda belirsizlik ortamındaki yatırım kararları daha da önemli bir 
hal almaktadır. Ancak, teknolojik gelişmelerle beraber yatırımcıların maruz kaldığı büyük oranda veri ve bilgi 
akışı geleneksel teorilerin ve matematiksel modellemelerin yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, 
finansal teorinin temellerini analiz edebilmek ve finansal kararlara ışık tutabilmek için daha hassas 
matematiksel araçlara ve ekonometrik modellere ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyacın bu şekilde gelişmesi, 
araştırmacıları son yıllarda piyasa davranışlarını daha detaylı ölçme ve değerlenme fonksiyonuna sahip modeller 
geliştirmesini sağlamıştır. Modern portföy yaklaşımının 1952 yılında Harry Markowitz tarafından ortaya 
atılmasından sonra William Sharpe ve John Lintner ‘ın katkıları ile geliştirilen Sermaye Varlıklarını Fiyatlama 
Modeli (CAPM) finans teorisi açısından bir dönüm noktası oluşturmuştur. Özellikle CAPM modeli ile kaotik bir 
ortam olan finansal piyasalar, ilk defa ekonometrik bir modelle açıklanmıştır. CAPM’in geliştirme aşamalarından 
birisi olan ve yine William Sharpe (1963) tarafından ortaya atılan Piyasa Modeli de özellikle uygulama ve 
yorumlama kolaylığından ötürü finansal araştırmalarda önemli bir kullanım alanına sahip olmuştur. 

Piyasa Modeli ve CAPM uzun yıllar boyunca finans teorisinde önemli bir rol oynamış, birçok araştırmacı ya da 
yatırımcı tarafından analizlerde sıklıkla kullanılmıştır. Modeller, basit ve uygulanabilir olma özellikleri nedeniyle 
oldukça revaçta olmasına rağmen kendi içerisinde bir takım sorunlar da barındırmaktadır. Bu sorunlardan 
birincisi, modellerin tahmin sonuçlarında çelişkili bulgular elde edilmesi ve bir takım düzeltmelere ihtiyaç 
duyulmasıdır (Chang vd., 2011). İkinci olarak da, özellikle CAPM’in bir ortalama-varyans verimliliği üzerine 
kurulduğu ve elde edilen çıktıların etkin ve dengede olan bir piyasada oluştuğu varsayımıdır. Gerçek piyasa 
koşulları altında zaman zaman istatistiksel olarak anlamsız sonuçlar verebilmektedir. Bir diğer sorun ise, hisse 
senedi getirileri ile piyasa getirisi ya da piyasa sistematik risk primi arasında doğrusal bir ilişki kurmasıdır. 
Getirileri açıklamada sadece tek bir değişken kullanıyor olması modelin aldığı eleştirilerin başında gelmektedir. 
Doğrusallık ve tek değişken problemini ortadan kaldırmak için kendisinden sonra da modeller geliştirilmeye 
devam edilmiştir. 

Araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılan modellerin bahsi geçen kısıtları altında, parçalı bir tahmin tekniğinin 
uygulanması yeni ve farklı bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Basit regresyon modeli tahmininde kullanılan 
tahmincilerden birisi olan En Küçük Kareler Yöntemi (EKK), bahsi geçen finansal modellerin tahmini için 
kullanılmaktadır. EKK tahmincisi ile elde edilen sonuçlarda dağılımın sadece orta noktası için katsayılar 
hesaplanabilmektedir. Dağılımda yer alan uç değerler, EKK tahmincisi ile yapılan tahminlerde göz ardı 
edilmektedir. Koenker ve Bassett (1978) tarafından geliştirilen Kantil Regresyon tekniği, dağılımı araştırmacının 
belirlediği parçalara bölerek, uç değerleri de dikkate alan birden fazla katsayı elde edilmesini sağlamaktadır. 
Konunun daha net ifade edilmesi açısından Şekil 1’de yer alan grafik gösterilmektedir. 

Yatay eksende belirlenen risk düzeylerinin, dikey eksende ise beklenen getirilerin yer aldığı Şekil 1’de yer alan 
dağılım grafiğinde “.50” ile gösterilen doğru EKK yöntemi ile tahmin edilen Menkul Değer Piyasası Doğrusu’nu 
temsil etmektedir. Az önce de anlatıldığı üzere EKK ile tahmin edilen regresyon doğrusu dağılımın orta 
bölgesinden geçmekte ve uç değerleri dikkate almamaktadır. Ancak dağılımda en yüksek getiriye sahip “.75”lik 
dilimde yer alan değerler dikkate alınarak tahmin edilen Kantil Regresyon sonucunda elde edilen doğrunun 
eğimi dolaysıyla finansal beta katsayısı EKK tahmininden farklı bir sonuç vermektedir. Diğer yandan dağılımda 
en düşük getiriye sahip “.25”lik dilimde yer alan değerler dikkate alınarak tahmin edilen Kantil Regresyon 
sonucunda da farklı bir finansal beta katsayısı ile karşılaşılmaktadır. Kantil regresyon yöntemi ile yapılan 
analizler sonucunda, yüksek getirili hisse senetleri için farklı, düşük getirili hisse senetleri için farklı piyasa 
doğruları ve finansal beta katsayıları olduğu bilgisi yatırımcılara ve diğer piyasa çevrelerine sağlanmış 
olmaktadır. 
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Şekil 1: Kantil Regresyon Grafiği 

 
Bu çalışmanın amacı, Kantil Regresyon tekniğini panel veriye uygulayarak, 2011-2015 dönemi için Borsa İstanbul 
ve New York Borsası’nda işlem görmüş hisselerin getirileri ile dağılımın farklı noktaları için finansal beta 
katsayısında meydana gelen değişimleri araştırmak ve varsa tespit edilen finansal beta değişimlerini yatırımcı 
davranışları açısından değerlendirmektir. Bu amaçla, Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksinde işlem gören 82 hisse 
senedine ait 1259 günlük getiri verisi, New York Borsası S&P100 Endeksinde işlem gören 93 hisse senedine ait 
1257 günlük getiri verisi kullanılacaktır. Analizlerden elde edilecek bulgular, gelişmekte olan ve gelişmiş piyasa 
örnekleri açısından tartışılacaktır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde konu ile ilgili literatür özeti sunulacak, üçüncü bölümde veri ve metodoloji 
hakkında bilgi verilecektir. Analiz bulgularının tartışıldığı bölümden sonra sonuç ve değerlendirmelere yer 
verilecektir. 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 
Yatırım kararlarının verilmesi konusunda yatırımcılara bilgi sağlaması açısından yapılan araştırmalar uzun 
yıllardır devam etmektedir. Finans teorisi olarak adlandırılabilecek çalışmaların temeli 1952 yılında Harry 
Markowitz’in “Portföy Seçimi” adlı makalesine uzanmaktadır. İktisadi bakış açısının geleneksel portföy 
yaklaşımına farklı bir bakış açısı getiren Markowitz (1952) çalışmasında, sadece portföy çeşitlendirilmesine 
gidilerek riskin azaltılamayacağını, portföyde yer alan menkul kıymetler arasındaki ilişkinin yönünün ve 
derecesinin de riskin azaltılması yönünde etkili olduğunu “Ortalama - Varyans Modeli” ile ortaya koymaktadır. 
Markowitz’in çalışmaları finans teorisi açısından bir başlangıç noktası oluşturmuş ve birçok araştırması piyasa 
dinamiklerini anlamaya ve açıklamaya yönelik modeller geliştirme çabası içerisine girmiştir (Tobin, 1958; Cohen-
Pogue, 1967; Elton-Gruber, 1973; Rosenberg, 1974). Literatürde bu alanda ön plana çıkan bir diğer çalışma da 
1963 yılında William Sharpe’ın “Portföy Analizi için  Yalınlaştırılmış Bir Model” isimli çalışmasıdır. Sharpe 
(1963), Markowitz’in 1952’deki makalesinde ortaya attığı etkin sınırın bir faktör modeli ile hesaplanabileceğini 
göstermiştir. Daha sonra Sharpe (1964), Lintner (1965) ve Mossin’in (1966) çalışmaları sonucunda modelin hem 
matematiksel, hem de mantıksal bir uzantısı olan Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM) ortaya 
çıkmıştır. CAPM, getirinin değişkenliğinin iki bileşenini, piyasanın gidişatına bağlı sistematik risk, menkul 
kıymetin kendine özel olanına ise sistematik olmayan risk olarak adlandırmıştır. Sistematik risk, tüm piyasayı 
etkilediği varsayımından yola çıkılarak bu piyasadan oluşturulacak bir portföyün de aynı riski taşıdığı ve 
dolayısıyla çeşitlendirme ile tamamen ortadan kaldırılamayan riski ifade etmektedir. Diğer taraftan menkul 
kıymetin kendine özel riskinin ise çeşitlendirme ile giderilebileceği belirtilmektedir (Irmak ve Çetin, 2009).  

CAPM, basit ve uygulanabilir olma özellikleri nedeniyle uzun zaman boyunca birçok araştırmacı tarafından 
kullanılmıştır. Zamanla temel bir model haline gelen CAPM’e farklı değişkenler eklenerek farklı amaçlarla piyasa 
analiz edilmeye ve işleyişi ortaya konulmaya çalışılmıştır (Ross, 1976; Roll & Ross, 1980; Fama & French, 1996). 
Diğer bir yandan CAPM’in model değişkenlerinde bir değişiklik yaratmadan farklı tekniklerle piyasa işleyişi 
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araştıran çalışmalar da bulunmaktadır. Özellikle parçalı bir tahmin tekniğinin CAPM üzerine uygulanması 
modele yeni ve farklı bir yorum kazandırmıştır. Bu alanda yapılan ilk çalışmalardan biri Barnes ve Hughes’in 
(2002) araştırmasıdır. Yazarlar 1093 firma kullanarak yaptıkları yatay kesit kantil regresyon tahmini sonucunda 
finansal beta katsayısının, teklif-satış fiyatı değişkeninin ve logaritmik aktif büyüklüğünün, firma getiri 
dağılımının sırasıyla %10, %30, %50, %70 ve %90’lık dilimlerinde farklı değerler aldığını göstermişlerdir. Diğer bir 
ifade ile getirisi düşük ve yüksek olan firmaların finansal beta katsayılarının farklı oluştuğunu ortaya 
koymuşlardır. Ma ve Pohlman’ın (2008) çalışmaları katil regresyon tekniğinin diğer finansal verilerde de 
uygulanabileceğini göstermiştir. Ocak 1990 – Haziran 2004 dönemlerinde aylık olarak Russell1000, S&P500, ve 
S&P400 endekslerine işlem gören 1100 hisse senedinin kullanıldığı çalışmada, firmalara ait farklı finansal 
göstergeler ile modeller kurulmuştur. Bu göstergeler içerisinde, Defter Değeri Piyasa Değeri Oranı, Gelir/Fiyat 
Oranı, Borç Oranı, Kar Yedekleri Aktif Toplam Oranı, Yükümlülüklerin Piyasa Fiyatına Oranı ve firmaların Z-Score 
değişkeni  kullanılmıştır. Örneklemde yer alan firmalar %20, %40, %60 ve %80’lik kantillere ayrılmıştır. Çalışma 
bulgularında yazarlar, firmaların sadece risk açısından değil, getiri açısından da katiller arasında farklı 
davranışlar sergilediği sonucuna ulaşmışlardır. Allen ve Singh (2009) çalışmalarında finansal piyasa 
hareketlerinin kriz ortamlarında açıklamak için EKK tahmincisinin yetersiz olduğunu vurgulamaktadır. Özellikle 
Global Finansal Kriz sırasında oluşan etkileri ve piyasa enstrümanlarının davranışlarını kantil regresyon 
tekniğinin daha gerçekçi ortaya koyduğunu ifade edilmektedir. Bu amaçla Ocak 2005 – Aralık 2008 döneminde 
Dow Jones İmalat Sektöründe faaliyet gösteren 30 firma üzerinde Fama-French üç faktör modelini kullanarak 
kantil regresyon tahmini gerçekleştirmişlerdir. Tahminlerini  %5, %25, %50, %75 ve%95’lik kantillere uygulayan 
yazarlar, kantil regresyon çıktılarının geleneksel EKK çıktılarına göre çok daha etkin sonuç verdiğini ve hatta 
gelecek çalışmalarda kullanılmasını önermişlerdir. Allen vd.’nin (2009) çalışmasında ise Avustralya piyasasında 
Global Finansal Kriz sırasında CAMP modeli kullanılarak kantil regresyon ve EKK regresyonu karşılaştırması 
yapılmıştır. Yazarlar, özellikle kriz dönemlerinde piyasada uç değerlerin ciddi oranda arttığını ve EKK yönteminin 
bu değerleri dikkate almadan yaptığı CAPM tahminlerinin yatırımcılar açısından etkin olmadığını 
vurgulamaktadır. ASX 50 endeksinde yer alan hisse senetlerine yapılan uygulama sonucunda kantil regresyonun 
birçok açısından EKK yöntemine göre üstün olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Li, Sun ve Zou (2009) ise 
çalışmalarında Çin Sermaye Piyasası’nda işlem gören 643 finansal olmayan firma kullanmışlar ve devlet 
hissedarlığı ile firma finansal performansı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Yapılan analizlerde kantil regresyon 
ile EKK karşılaştırması yapılmış ve kantil regresyonun EKK’ya göre çok daha dirençli ve etkin raporlama yaptığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Konu ile ilgili yapılan son çalışmalardan birisi de Chang, Hung ve Nieh’in (2011) 
çalışmalarıdır. Araştırmacılar, sistematik risk ile getiri arasındaki ilişki EKK ve kantil regresyon kullanarak 
incelemişlerdir. Uygulama sonuçlarına göre EKK kullanılarak yapılan tahminlerde sistematik risk ile getiri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Ancak tahminler kantil regresyon ile 
yapıldığında düşük kantillerde pozitif ilişki istatistiksel olarak anlamsızken, yüksek kantillerde yine istatistiksel 
olarak anlamlıdır. Yazarlar bu sonuçlara göre sistematik risk ile getiri arasındaki pozitif ilişkinin her zaman 
sürdürülebilir olmadığını vurgulamaktadır. 

Literatür araştırmasından çıkarılabilecek sonuç, finansal piyasa ilişkilerini incelemede geleneksel EKK tahmincisi 
ile yapılan model tahminleri her zaman etkin, geçerli ve doğru sonuç vermeyebilmektedir. Bu nedenle, 
yapılacak tahminlerin kantil regresyon tekniği ile incelenmesi, hem raporlamada bilgi zenginliği hem de detay 
ilişki incelemesine olanak sağlamaktadır. 

3. VERİ VE YÖNTEM 
Çalışmanın araştırma aşamasında kullanılan model, Sharpe (1963) tarfından geliştirilen Piyasa Modeli’nin1 panel 
veri analizi formudur. Model Eşitlik 1’de ve bileşenleri de devamında açıklanmaktadır. 

= + +          (1) 

Modelde; 

 : t zamandaki i hisse senedinin getiri serisini 
 : Piyasa portföyü getiri serisini 

                                                             
1 Piyasa Modeli diğer bir adı “Tek İndeks Modeli” olarak da bilinmektedir. 
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 : Sabit etkileri 
 : Model eğim katsayısını (Finansal Beta) 
 : Hata terimini 

ifade etmektedir. 

Kantil regresyon tekniği, Koenker and Bassett (1978) ‘in çalışmalarından sonra ampirik çalışmalarda geniş 
uygulama alanı bulmuştur. Kantil regresyon ile EKK arasındaki temel farklılık, EKK’nın tüm gözlem değerlerine 
eşit ağırlık vermesi, buna karşılık kantil regresyon tekniğinin bağımlı değişkenin koşullu dağılımındaki farklı 
dilimler için farklı ağırlıklandırmalar yapmasıdır. Böylece EKK’ın dikkate almadığı hisse senedi getirilerinin uç 
değerleri için de piyasa modelleri kurulması mümkün olmaktadır. Bu şekilde farklı getiri düzeylerinde piyasa 
getirisinin etkisinin farklılaşması incelenebilmekte ve daha detaylı sonuç alınabilmesi sağlanmaktadır.  

Çalışmada kantil regresyon tekniğinin panel veriye uygulanması gereği Eşitlik 1’de yer alan modelin her iki borsa 
örneği açısından aşağıdaki gibi düzenlenmesi gerekmektedir. 

( | ) = ( ) _ + +        (2) 

( | ) = ( ) & _ + +        (3) 

Modellerde, 
 : Araştırmacı tarafından belirlenen kantil değerlerini 

 : Açıklayıcı değişkenleri 
,  : Sabit etkileri 
,  : Hata terimlerini 

ifade etmektedir. 

Analizlerde kullanılacak olan veri seti 04.01.2011 – 31.12.2015 periyodunda meydana gelen günlük getirileri 
içermektedir ve Bloomberg Terminal aracılığı ile elde edilmiştir. Araştırma Borsa İstanbul Ulusal-100 endeksinde 
ilgili dönemde yer alan 82 firmaya ait hisse senedini ve Ulusal-100 Endeksini ve New York Borsası S&P100 
Endeksinde ilgili dönemde işlem gören 93 hisse senedini ve S&P100 Endeksini kapsamaktadır. Bu açıdan Borsa 
İstanbul için yapılacak tahminler gelişmekte olan bir piyasayı temsil ederken, New York Borsası için yapılan 
tahminler gelişmiş bir piyasayı temsil etmektedir. Yapılacak iki ayrı tahminde ilgili dönemde Borsa İstanbul için 
1259 getiri gözlemi içerirken, New York Borsası 1257 getiri gözlemi içermektedir. Gözlem sayılarındaki farklılık 
tatil günlerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır.  

4. BULGULARIN YORUMU 
Araştırmanın bulguları bölümünde, bulguların yorumuna geçmeden önce verilerin tanımlayıcı istatistiklerine yer 
verilmektedir. Tablo 1’de modellerde kullanılan değişkenlerin tanımlayıcı istatistikler, Şekil 2’de ise 
değişkenlerin dağılım grafikleri yer almaktadır.  

Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler 

 
BİST100 

(82 Hisse) 
BİST100 
Endeks 

S&P100  
(93 Hisse) 

S&P100 
Endeks 

Ortalama 0.000233 4.70E-05  0.000434  0.000377 
Medyan 0.000000 0.000714  0.000481  0.000544 
Maksimum 0.429038 0.062379  0.166268  0.046317 
Minimum -0.222148 -0.110638 -0.249491 -0.068958 
Standart Sapma  0.024335 0.014989  0.014825  0.009752 
Kayıklık 0.241659 -0.565627 -0.216843 -0.505199 
Basıklık 12.97195 7.026567  11.59724  7.906659 
Gözlem Sayısı 103238 103238 116901 116901 
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Şekil 2: Değişkenlerin Dağılım Grafikleri 

  

Modellerin tahmini aşamasına geçmeden önce panel birim kök testlerinin yapılması gerekmektedir. Panel veri 
analizinde iki nesil birim kök testi bulunmaktadır. Birinci nesil birim kök testleri tarihsel sıralamada ilk geliştirilen 
testler olmakla beraber, modelde yatay kesit bağımlılığının olmadığı varsayımı altında uygulanmaktadır. Ancak 
güvenilir sonuçlar elde edilebilmesi için modelde yatay kesit bağımlılığının incelenmesi gerekmektedir. Yatay 
kesit bağımlılığı olması durumunda ise ikinci nesil panel birim kök testlerinin uygulanması gerekmektedir.  Bu 
nedenle modellerde Breusch-Pagan LM test istatistiği ve Pesaran CD test istatistiği hesaplanmıştır. Yatay kesit 
bağımlılık testleri sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2: Yatay Kesit Bağımlılığı Test İstatistikleri 

Modeller Breusch-Pagan LM testi Pesaran CD testi 

 Test İstatistiği Olasılık Değeri Test İstatistiği Olasılık Değeri 
Eşitlik 2 (Borsa İstanbul) 668.2436 0.0000 63.9314 0.0000 
Eşitlik 3 (New York Borsası) 1038.6781 0.0000 3.8407 0.0001 

Tablo 2’de yer alan Breusch-Pagan LM ve Pesaran CD yatay kesit bağımlılığı test istatistikleri incelendiği 
takdirde, iki modelde de yatay kesit bağımlılığının olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda güvenilir 
sonuçların elde edilmesi için panel birim kök sınamalarında ikinci nesil panel birim kök testlerinin kullanılması 
gerekmektedir. 

Bu amaçla iki farklı testten yararlanılmıştır; Taylor ve Sarno (1998) tarafından geliştirilen Multivariate 
Augmented Dickey-Fuller (MADF) testi ve Pesaran (2007) tarafından geliştirilen The Individual Cross-Sectionally 
Augmented Dickey–Fuller (CADF) testi. MADF testi sıfır hipotezi “panel verideki tüm zaman serileri birinci 
mertebeden durağan değildir” olarak ifade edilmektedir. MADF testi sonuçları Tablo 3’te gösterilmektedir. 
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Tablo 3: İkinci Nesil MADF Birim Kök Test İstatistikleri2 

Seriler Kritik Değer (%5) Olasılık Değeri 
BİST100 (82 Hisse) 11.683 0.0000 
S&P100 (93 Hisse) 11.684 0.0000 

CADF testi için oluşturulan sıfır hipotezi de “panel verideki tüm zaman serileri birinci mertebeden birim kök 
içerir” şeklinde kurulmuştur. CADF test istatistikleri de Tablo 4’te gösterilmektedir 

Tablo 4: İkinci Nesil CADF Birim Kök Test İstatistikleri 

Seriler CIPS İstatistiği3 Kritik Değer (%1) Kritik Değer (%5) Kritik Değer (%10) 
BİST100 Hisse 
Sabitli -25.243 -2.18 -2.08 -2.03 

BİST100 Hisse 
Sabitli ve Trendli -25.261 -2.18 -2.08 -2.03 

S&P100 Hisse 
Sabitli -25.544 -2.18 -2.08 -2.03 

S&P100 Hisse 
Sabitli ve Trendli -25.564 -2.18 -2.08 -2.03 

Maksimum gecikme uzunluğu 2 olarak alınmış ve optimal gecikme uzunlukları, Schwarz bilgi kriterine göre 
belirlenmiştir. Kritik değerler: Pesaran (2007), Tablo II(b), s:280 

Tablo 3 ve 4’te yer alan test istatistikleri incelendiği takdirde, MADF ve CADF yatay kesit bağımlılığını dikkate 
alan ikinci nesil panel birim kök testleri sonuçlarına göre tüm serilerin durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Durağanlık incelemesinin ardından modellerin tahmini aşamasına geçilebilmektedir. 

Model tahmini aşamasında Eşitlik 2 ve Eşitlik 3’te yer alan modeller, Koenker (2004) tarafından geliştirilen Panel 
Kantil Regresyon tekniği kullanılarak tahmin edilmiştir. Tahminlerde hisse senedi getiri dağılımının %25, %50 ve 
%75’lik kantilleri için katsayılar hesaplanmıştır. Eşitlik 2’de yer alan ve Borsa İstanbul için yapılan Panel Kantil 
Regresyon tahmin sonuçları Tablo 5’te gösterilmektedir. 

Tablo 5: Eşitlik 3 Panel Kantil Regresyon tahmin sonuçları (Borsa İstanbul) 

Kantil ( ) Parametreler Katsayılar 
Standart 

Hata 
t-istatistiği 

Olasılık 
Değeri 

%25 
Α -0.01023 0.00018 -58.25506 0.0000 

 0.67623 0.04087 16.54579 0.0000 

%50 
α -0.00064 0.00005 -11.90031 0.0000 

 0.60619 0.04493 13.49272 0.0000 

%75 
α 0.00959 0.00024 39.44175 0.0000 

 0.56047 0.04984 11.24602 0.0000 

Eşitlik 3’de yer alan ve Borsa İstanbul için yapılan Panel Kantil Regresyon tahmin sonuçları Tablo 6’da 
gösterilmektedir. 

 

 

 

                                                             
2 BİST100 ve S&P100 Endeks serileri her bir firma için panel içerisinde tekrarlayan bir seri oluşturduğu için panel birim kök sınamasına tabi 
tutulmamıştır. 
3 CIPS istatistiği, CADF istatistiklerinin ortalamasıdır (Pesaran, 2007). 
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Tablo 6: Eşitlik 4 Panel Kantil Regresyon tahmin sonuçları (New York Borsası) 

Kantil ( ) Parametreler Katsayılar 
Standart 

Hata 
t-istatistiği 

Olasılık 
Değeri 

%25 
 -0.00532 0.00012 -42.73073 0.0000 

 0.96556 0.02688 35.91503 0.0000 

%50 
 -0.00005 0.00002 -2.645830 0.0082 

 0.95407 0.02491 38.30050 0.0000 

%75 
 0.00540 0.00012 45.44938 0.0000 

 0.95965 0.02680 35.80783 0.0000 
 

Çalışmanın amacı doğrultusunda finansal betanın kantiller arasında nasıl farklılaştığının tespiti için her iki piyasa 
için yapılan katsayı tahminleri Şekil 3’te özetlenmiştir. 

Şekil 3: Kantillere göre Finansal Beta Değişim Grafikleri 

  

Tablo 5’te yer alan piyasa modelinden elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, Borsa İstanbul açısından piyasa 
modeli sabitinin ve finansal beta katsayısı farklı getiri seviyeleri için farklı sonuçlar verdiği görülmektedir. 
Finansal beta katsayısı %25’lik kantilde 0.6762 ’lik bir değer alırken, %50’lik kantilde 0.6061 ve %75’lik kantilde 
0.5604 şeklinde hesaplanmıştır. Şekil 3’te yer alan grafik ile beraber değerlendirildiğinde, incelenen dönem için 
finansal beta katsayısı, hisse senetlerinin yüksek getiri seviyelerinde, düşük getiri seviyelerine göre daha düşük 
bir değer aldığı görülmektedir. Analizler çalışmanın amacına uygun olarak dağılımın farklı noktaları için finansal 
beta katsayısında değişimler meydana geldiğini göstermektedir. Finansal beta katsayısının piyasa getirilerinin 
yüksek olduğu iyimser dönemlere göre düşük olduğu kötümser olarak adlandırılabilecek dönemlerde 
farklılaşması Kahneman ve Tversky’nin 1979 tarihli “Beklenti Teorisi” çalışmaları ile açıklanabilmektedir.4 
Beklenti teorisine göre, yatırımcılar piyasada yatırım kararı verirken rasyonel hareketler içerisinde 
bulunmamaktadır. Yatırımcılar, kesin kazanç seçeneklerini, daha yüksek oranda olasılıklı kazanç seçeneklerine 
karşı tercih ederken; olasılıklı kayıp seçeneklerini, daha düşük kesin kayıp seçeneklerine karşı tercih etmektedir. 
Açıklanan teori ışığında sonuçlar değerlendirilecek olursa Borsa İstanbul açısından, yüksek getiri dönemlerinde 
yatırımcılar iyimser hava nedeniyle kazançlara odaklanmakta ve fiyatlamalarda sistematik riski olması gereken 
seviyeden daha düşük belirlemektedir. Bu nedenle %75’lik kantilde finansal beta orta noktaya göre 
azalmaktadır. Aksi durumda ise, yatırımcılar kötümser ortamda getirilere değil sistematik riske odaklanmakta ve 
finansal beta katsayısı diğer kantillere göre daha yüksek seviyede öngörmektedir. 

Tablo 6’da yer alan ve New York Borsası için tahmin edilen piyasa modelinden elde edilen sonuçlar 
incelendiğinde, Borsa İstanbul için kurulan modelde olduğu gibi sabitinin ve finansal beta katsayısı farklı getiri 
seviyeleri için farklı sonuçlar verdiği gözlenmektedir. New York Borsası için finansal beta katsayısı %25’lik 
kantilde 0.9656, %50’lik kantilde 0.9541 ve %75’lik kantilde 0.9596’lik bir değer almıştır. Borsa İstanbul ile 

                                                             
4 Ayrıntılı bilgi için bkz: Kahneman ve Tversky (1979), Sharpe vd. (1999: 146-147), Küden, M. (2014). 
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karşılaştırıldığında New York Borsası’nda piyasa getirisi ile hisse senedi getirileri arasında ciddi oranda yüksek 
bir ilişki bulunmaktadır. Şekil 3’te yer alan grafik ile beraber değerlendirildiğinde, incelenen dönem için finansal 
beta katsayısının, EKK tahmincisinden elde edilen %50’lik kantile göre düşük ve yüksek getiri seviyelerinde daha 
yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuç, EKK tahmincisi ile elde edilen katsayıların hisse senetlerinin düşük ve 
yüksek getiri dönemlerinde farklılaştığını ve geçerliliğini kaybettiğini açıkça göstermektedir. Gelişmiş borsa 
temsili olarak çalışmaya dahil edilen S&P100 endeksinde kantiller arasındaki finansal beta farklılaşması ise Von 
Neuman ve Morgenstern’ın 1944 tarihli “Oyunlar Teorisi ve İktisadi Davranış” adlı eserlerinde geliştirdikleri 
“Beklenen Değer Hipotezi”, ve Beklenti Teorisi kullanılarak açıklanabilmektedir.5 Beklenen Değer modeli 
iktisatta ve finansta kestirimci ve pozitivist olarak görülmektedir. Pozitivist bakış açısında, aksiyomların 
gerçekçiliğinin önemi bulunmamakta ve oyuncu açısından önemli olanın, modellerin daha kesin tahminler 
ortaya koyup koymadığı durumlar olmaktadır (Schoemaker, 1982). Bu açıdan hipotez yorumlandığında rasyonel 
yatırımcılar, piyasada beklenen değeri elde ettikleri sürece riske odaklanmamakta ve beklenti teorisindeki 
iyimser durumu sergilemektedir. New York Borsası için tahmin edilen model sonuçları açıklanan hipotez ve 
teori açsından değerlendirildiğinde yatırımcıların, getirilerin beklenen değerin dışında çıktığı düşük ve yüksek 
kantillerde sistemik riske odaklandığı ve dolayısıyla finansal betada artış meydana geldiği görülmektedir. 
Beklenen değerin gerçekleşmesi yani %50’lik kantilde ise iyimser havanın oluştuğu ve yatırımcıların sistematik 
riske olan hassasiyetlerinin azaldığı tespit edilmektedir. 

Bulgular, gelişmekte olan ve gelişmiş piyasa örnekleri açısından tartışılacak olursa; Borsa İstanbul ve New York 
Borsası arasında finansal beta seviyesi açısından açık bir farklılık bulunmaktadır. Panel verinin kullanıldığı 
analizlerde New York Borsası gelişmiş piyasa örneğini temsil etmekte ve tüm kantillerde finansal beta 
katsayısının bire yakın hesaplanması bu yargıyı doğrulamaktadır. Piyasa modeline göre piyasada faaliyet 
gösteren hisse senetleri piyasa endeksi ile neredeyse mükemmel bir uyum içerisinde hareket etmektedir. 
Çalışmanın amacı doğrultusunda yapılan panel kantil regresyon tahminlerine göre ise, EKK tahmincisi ile elde 
edilen katsayılara göre düşük ve yüksek getiri dönemlerinde daha yüksek finansal beta katsayıları 
hesaplanmıştır. Elde edilen bu bulgular, yatırımcıların EKK tahmincisine göre hareket etmesi durumunda 
stratejik hatalarla ve kayıplarla karşılaşabileceğini göstermektedir. Analizlerde Borsa İstanbul ise gelişmekte 
olan bir piyasayı temsil etmektedir. Finansal beta katsayısının New York Borsası’ndan elde edilen sonuçlara göre 
daha düşük olması da bu önermeyi desteklemektedir. Finansal beta katsayısının tüm kantillerde birden uzak 
kalması, borsa dinamikleri içerisinde yatırımcıların yatırım kararlarını verirken başka değişkenlerden 
etkilenebildiğini ve piyasada asimetrik bilgi durumunun olabileceğini göstermektedir. EKK tahmincisi ile elde 
edilen finansal beta katsayısı yüksek getiri dönemlerinde düşmekte, düşük getiri dönemlerinde ise 
yükselmektedir. İki piyasada kantiller açısından elde edilen bu farklı sonuçlar, Borsa İstanbul’da beklenti 
teorisine göre yatırımcı psikolojisinden daha şiddetli etkilenen sığ bir piyasa oluşturulduğunu; New York 
Borsası’nda ise gözlemlenen rasyonel hareketlerin daha derin bir piyasa oluşturulduğunu gösterebilir. Ayrıca, 
yatırımcıların EKK tahmincisinden elde edilen katsayılara göre hareket etmeleri durumunda stratejik hatalarla 
karşı karşıya kalabileceğini de vurgulamaktadır. 

5. SONUÇ 

Finans literatüründe bir dönüm noktası olan ve William Sharpe’ın katkıları ile geliştirilen Piyasa Modeli, uzun 
yıllar boyunca birçok araştırmacı tarafından sıklıkla kullanılmıştır. Özellikle piyasa getirisi ile hisse senedi 
getirileri arasındaki ilişkinin göstergesi olan finansal beta katsayısının hesaplanmasındaki uygulanabilirlik ve 
kolaylık açısından finans literatüründe önemli bir yer oluşturmaktadır. Araştırmacılar, bir basit regresyon olan 
modelin uygulama aşamasında genellikle En Küçük Kareler Yöntemi (EKK) kullanmaktadır. Ancak EKK tahmincisi 
sonuçlarında dağılımın sadece orta noktası için katsayılar hesaplanabilmekte ve uç değerleri göz ardı 
etmektedir. Sermaye piyasaları üzerine yapılan bir araştırmada ya da yatırım kararında uç değerlerin yatırım 
kararları verilirken dışlanması önemli bir strateji sorunu olarak görülmektedir. Koenker and Bassett (1978) ‘in 
çalışmalarından sonra ampirik çalışmalarda geniş uygulama alanı bulan Kantil Regresyon Yaklaşımı ile EKK 
arasındaki temel farklılıklar bulunmaktadır. EKK analizlerinde tüm gözlem değerlerine eşit ağırlık verilirken, 
kantil regresyon yaklaşımında bağımlı değişkenin koşullu dağılımındaki farklı noktaları için farklı 
ağırlıklandırmalar yapılmaktadır. Piyasa modeli açsından, EKK tahmincisinin dikkate almadığı hisse senedi 

                                                             
5 Ayrıntılı bilgi için bkz: Von Neuman ve Morgenstern (1944), Tolga ve Şahin (2009) 
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getirilerinin uç değerleri için de katsayı hesaplanması mümkün olmaktadır. Bu şekilde farklı getiri düzeylerinde 
piyasa getirisinin etkisinin, yani finansal beta katsayısının farklılaşması incelenebilmekte ve daha detaylı sonuç 
alınabilmesi sağlanmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, Kantil Regresyon tekniğini panel veriye uygulayarak, 2011-2015 dönemi için Borsa İstanbul 
ve New York Borsası’nda işlem görmüş hisselerin getirileri ile dağılımın farklı noktaları için finansal beta 
katsayısında meydana gelen değişimleri araştırmaktadır. Bu amaçla, Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksinde işlem 
gören 82 hisse senedinin ve New York Borsası S&P100 Endeksinde işlem gören 93 hisse senedinin 04.01.2011 – 
31.12.2015 periyodunda meydana gelen günlük getirileri Bloomberg Terminal Uygulaması aracılığı ile panel veri 
olarak hazırlanmıştır. Veri setinde Borsa İstanbul gelişmekte olan bir piyasayı temsil ederken, New York Borsası 
gelişmiş bir piyasayı temsil etmektedir. Analizlerden elde edilen sonuçlar iki sermaye piyasası açısından 
tartışılmıştır. 

Çalışma amacı doğrultusunda öncelikle serilerin durağanlıkları incelenmiş ve yatay kesit bağımlılığını dikkate 
alan ikinci nesil panel birim kök test istatistikleri hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda tüm seriler 
birinci mertebeden durağan olarak tespit edilmiştir. Bir sonraki aşamada panel kantil regresyon tahminleri 
gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul için yapılan tahminlerde, incelenen dönem için finansal beta katsayısı, EKK 
tahmincisi ile elde edilen katsayıya göre hisse senetlerinin yüksek getiri seviyelerinde daha düşük olarak 
hesaplanmıştır. Hisse senetlerinin düşük getiri seviyelerinde ise EKK tahmincisine göre daha yüksek bir değer 
aldığı görülmüştür. Analizler, yatırımcıların EKK tahmincileri kullanarak oluşturacakları stratejilerde hata ve 
kayıplarla karşılaşabileceğini göstermektedir. Ayrıca elde edilen bulgular Borsa İstanbul açısından asimetrik bilgi 
durumunun olabileceğini göstermektedir. New York Borsası açısından yapılan tahminlerde, incelenen dönem 
için finansal beta katsayısının farklı getiri seviyeleri için farklı sonuçlar verdiği gözlenmektedir. EKK 
tahmincisinden elde edilen %50’lik kantile göre düşük ve yüksek getiri seviyelerinde finansal beta katsayısının 
arttığı görülmektedir. Bu sonuç, New York Borsası açısından EKK tahmincisi ile elde edilen katsayıların hisse 
senetlerinin düşük ve yüksek getiri dönemlerinde geçerliliğini kaybettiğini açıkça göstermektedir. Yatırımcıların 
EKK tahmincisinden elde edilen finansal beta katsayısına göre hareket etmesi durumunda stratejik hatalarla ve 
kayıplarla karşılaşabileceği düşünülmektedir.  

Araştırma bulguları, “Beklenti Teorisi” ve “Beklenen Değer Hipotezi” ışığında değerlendirildiğinde ise iki farklı 
piyasadaki yatırımcı psikolojileri hakkında da önemli çıkarımlar içermektedir. Tahmin sonuçları, Borsa İstanbul 
yatırımcılarının yüksek getiri dönemlerinde oluşan iyimser hava nedeniyle kazançlara odaklandığını ve 
fiyatlamalarda sistematik riski olması gereken seviyeden daha düşük belirlediğini göstermektedir. Bu nedenle 
%75’lik kantilde finansal beta EKK katsayılarına göre azalmaktadır. Aksi durumda ise, yatırımcılar kötümser 
piyasa psikolojisi ile getirilere değil sistematik riske odaklanmakta ve finansal beta katsayısı diğer kantillere göre 
artmaktadır. New York Borsası yatırımcılarının ise, rasyonel bir şekilde getirilerin beklenen değerin dışında 
çıktığı düşük ve yüksek kantillerde, kötümser piyasa psikolojisine bürünerek sistemik riske odaklandığı tespit 
edilmiştir. Bu etki dolayısıyla %25 ve %75’lik kantillerde finansal betada artış meydana geldiği görülmektedir. 
Beklenen değerin gerçekleşmesi yani %50’lik kantilde ise iyimser havanın oluştuğu ve yatırımcıların sistematik 
riske olan hassasiyetlerinin azaldığı tespit edilmektedir. Bu nedenle finansal beta katsayısı azalmaktadır. 
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ABSTRACT  
This study aims to find out the determinants of access to trade credit for SMEs operating in Turkey after the 2008 Global Crisis. Firstly, 
theoretical framework on the concept of trade credit is given; and then the effects of the 2008 Global Crisis on access to trade credit for 
SMEs in Turkey are discussed widely. Following the literature review; Levin-Lin-Chu (LLC), Im-Pesaran-Shin (IPS) and Augmented Dickey 
Fuller (ADF) Fisher panel unit root tests, and Pedroni (1999) and Kao (1999) panel co-integration tests are used in the econometric 
analyses. Long term co-integration coefficients estimated by FMOLS methodology proposed by Pedroni (2000) show that there exists a 
statistically significant and positive relationship between access to trade credit and profitability. However, age, size and cash flow 
generating capability (of the company) affect (its) access to trade credit negatively. 
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2008 KÜRESEL KRİZİ SONRASINDA TÜRKİYE’DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE 
TİCARİ KREDİYE ERİŞİMİN BELİRLEYİCİLERİ 
 

ÖZET 
Bu çalışmada 2008 Küresel Krizi sonrasında Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİlerde ticari krediye erişimin belirleyicilerinin tespit edilmesi 
amaçlanmaktadır. Çalışmada öncelikle ticari krediye ilişkin teorik çerçeve ele alınmakta ve 2008 Küresel Krizi’nin KOBİlerin krediye erişimi 
üzerindeki etkilerine değinilmektedir. Konuya ilişkin literatür incelemesinden sonra yapılan ekonometrik analizlerde; öncelikle Levin-Lin-Chu 
(LLC), Im-Pesaran-Shin (IPS) ve Augmented Dickey Fuller (ADF) Fisher panel birim kök testleri ile Pedroni (1999) ve Kao (1999) panel eş-
bütünleşme testleri kullanılmaktadır. Uzun dönem eş-bütünleşme katsayıları ise Pedroni (2000) tarafından önerilen FMOLS yöntemi ile 
tespit edilmektedir. FMOLS test sonuçları, işletmenin kârlılığının ticari krediye erişimi pozitif; buna karşın yaşının, büyüklüğünün ve nakit 
akımı yaratma kabiliyetinin ise ticari krediye erişimi negatif yönde etkilediklerini göstermektedir.   
 

Anahtar Kelimeler: Ticari krediye erişim, küçük ve orta büyüklükte işletmeler, 2008 küresel krizi, panel veri analizi   
JEL Sınıflandırması: C23, H12, M21 
 

 

 

1. GİRİŞ 
Krediye erişim, bir ülkede üretim ve istihdamın, buna bağlı olarak da refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin 
artmasının önemli belirleyicilerinden biridir (Levine, 1997; Greenwood vd., 2013). Ancak, gelişmiş ülkelerle 
kıyaslandığında, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kredi araçlarının çeşitlilik göstermemesi; tasarrufların 
yetersizliği; kredi tarafları arasındaki yetersiz bilgi akışı; özellikle ticari bankaların kredi piyasasındaki hâkim 
oyuncular olmasına bağlı olarak, finansal kiralanma ve faktoring başta olmak üzere banka dışı finans 
kurumlarının yeterince gelişmemiş olması; mikro finansmanın neredeyse hiç olmaması ve uzun vadeli 
finansman kaynaklarına temel teşkil eden sermaye piyasalarının yeterince gelişmiş olmaması gibi nedenlerden 
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dolayı kredi erişim oldukça kısıtlıdır. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-
operation and Development-OECD), “krediye erişim kısıtı”nı kısaca KOBİ olarak adlandırılan küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin -söz konusu fonları verimli bir şekilde kullanabilme yeterliliğine sahip olsalar bile-, 
bankalardan, sermaye piyasalarından ya da diğer finansman kaynaklarından fon sağlayamaması şeklinde 
tanımlamaktadır (OECD, 2006). Bu kısıt yalnızca makroekonomik bir sorun olmayıp, işletmelere özgü bir takım 
yapısal ve finansal karakteristikler ile de yakından ilişkilidir. Verimliliğin ve kredi geri ödemeleri için kaynak 
yaratma kabiliyetinin yetersiz olduğu KOBİlerde finanslama maliyetlerinin nispeten yüksek olması krediye 
erişimi kısıtlamaktadır. Krediye erişim kısıtı, finanslama maliyetlerinin yükseldiği kriz dönemlerinde etkisini daha 
da artırmaktadır. Çünkü kriz dönemlerinde kredi piyasasına hâkim olan ticari bankalar daha ihtiyatlı davranarak 
verdikleri kredileri azaltma eğilimi gösterebilmektedir.    

Söz konusu durumun dikkate alındığı bu çalışmada, 2008 Küresel Krizi sonrasında Borsa İstanbul (BIST) KOBİ 
Sanayi Endeksi kapsamındaki işletmelerde ticari krediye erişimin belirleyicilerinin tespit edilmesi 
amaçlanmaktadır. Çalışmada, Giriş bölümünden sonra çalışmanın Teorik Çerçevesi verilmekte ve 2008 Küresel 
Krizi’nin KOBİlerin Krediye Erişimi Üzerindeki Etkileri üzerinde durulmaktadır. Literatür İncelemesi’nden sonra 
yer alan Ekonometrik Metodoloji bölümünde veri setine, kullanılan yönteme ve modele dâhil edilen 
değişkenlere ilişkin açıklamalar verilmekte ve ampirik bulgular sunulmaktadır. Çalışma, Sonuç bölümü ile 
sonlandırılmaktadır. 

2. TEORİK ÇERÇEVE 

Her ne kadar avanslar, stok karşılığı krediler, finansman bonoları, finansal kiralama, faktoring ve menkulleştirme 
gibi alternatif fon kaynakları mevcut olsa da, işletmelerin en fazla başvurdukları kısa ve orta vadeli fon 
kaynakları ticari krediler ile ticari banka kredileridir. Ticari kredi (satıcı kredisi), en basit şekliyle, tedarik 
kaynakları tarafından müşterilerine sunulan finanslama aracı olarak tanımlanabilir. Ticari krediler nispeten 
küçük ölçekli ya da kredi kısıtlamalarına haiz firmalar tarafından işletme sermayesi finanslama aracı olarak 
kullanıldığından, ticari kredi arzında bulunan firmaların satış rakamları genellikle daha yüksektir (Marotta, 
2005). Bunun aksine, ticari kredi talebi (yani, ticari borçlar) ise firmanın teslim alıp, henüz ödeme yapmadığı 
mallar karşılığında tedarik kaynaklarına borçlanmış olduğu kredi tutarını ifade etmektedir.  

Ticari kredilerin finansal ve operasyonel avantajlarını, ticari kredi veren “tedarik kaynakları” ile ticari kredi 
kullanan “müşteriler” arasındaki karşılıklı etkileşim çerçevesinde açıklamak mümkündür. Finansal boyutta ele 
alındığında, kurumsallaşmış kredi piyasasına erişim kısıtı bulunmayan ve aynı zamanda üretim maliyetlerinin 
nispeten düşük olduğu işletmeler (tedarik kaynakları), krediye erişim noktasında sıkıntı yaşayan diğer işletmeler 
(müşteriler) açısından adeta birer finansal aracı konumundadır (Meltzer, 1960; Schwartz, 1974; Emery, 1984; 
1987). Ayrıca, farklı vergi dilimlerinde olmaları durumunda, faiz ödemelerinin vergiden düşürülebilir olması 
satıcı (ticari kredi veren) ile alıcının (ticari kredi kullananın) borçlanma maliyetlerini farklılaştırmaktadır (Brick ve 
Fung, 1984). Bunun sonucunda da, yüksek vergi dilimindeki tedarik kaynakları, düşük vergi dilimindeki satın 
alıcılara daha yüksek tutarlarda ticari kredi sağlama eğilimi göstermektedir. Operasyonel açıdan bakıldığında 
ise, ticari krediler özellikle küresel tedarik kaynaklarının operasyonel etkinliklerini artırarak, lojistik ve depolama 
maliyetlerini azaltmalarına imkân vermekte (Bougheas vd., 2009; Daripa ve Nilsen, 2011), bunun sonucunda bu 
işletmelerin küresel işlem maliyetlerinin düşmesine neden olmaktadır (Ferris, 1981). Ticari krediler, ürünlerine 
yönelik talebin şiddetli mevsimsel dalgalanmalar gösterdiği işletmeler açısından da oldukça önemlidir. Bu tür 
işletmeler üretim döngülerini düzgün yönetebilmek için yüksek tutarlarda stok bulundurma maliyetlerine 
katlanmak zorunda olup, bu maliyetleri ticari kredi arzını artırarak azaltmaya çalışmaktadır (Emery, 1987).     

Literatürde, ticari kredi provizyonunu açıklayan çok sayıda teori mevcut olup, bu teorilerde belirli sektörlerin ya 
da firmaların diğerlerine göre daha fazla ticari kredi kullanabilme kapasitesine sahip olduğu belirtilmektedir. 
Ticari kredinin ortaya çıkışını ve mantıksal altyapısını açıklamada kullanılan temel görüşlerden biri; tedarik 
kaynaklarının, müşterilerin (gerçek) finansal güçleri hakkındaki bilgiye ulaşma noktasında -bankalara kıyasla- 
belirgin bir maliyet avantajına sahip olduklarıdır (McMillan ve Woodruff, 1999; Uchida vd., 2013). Mian ve 
Smith (1992)’e göre bu avantaj, üretici firmaların satış temsilcilerinin ticari kredi kullanan müşterilere yapmış 
oldukları ziyaretlerden kaynaklanmaktadır. Belirtilen avantajın bir diğer kaynağı ise, ürün fiyatlarının ticari 
kredinin vadesine ve müşterinin kredi değerliliğine bağlı olarak ayarlanabilir olmasıdır (Smith, 1987; Brennan 
vd., 1988). Diğer bir teoride ise, bedeli ödenmediğinden iade alınan ürünlerin nakde dönüştürülmesi noktasında 
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tedarik kaynaklarının göreceli avantajı üzerinde durulmaktadır. Ticari kredi sağlayan firmalar, söz konusu 
ürünleri bankalara göre daha hızlı ve değer kaybı olmaksızın nakde dönüştürebilmektedir. Nispeten küçük 
ölçekli tedarik kaynakları, bazı hallerde müşterilerine ürünü test edebilmesi için gereken süreyi kapsayacak 
şekilde gönüllü olarak kredi sağlamaktadır (Klapper vd., 2011). Bu durumda, teorik olarak ticari kredi koşulları 
ürünün kalitesi ve garantisi ile ilişkilendirilmektedir (Long vd., 1993; Emery ve Nayar, 1998). 

Ticari krediler, kısa vadeli banka kredileri ile -her ikisinin de özellikle işletme sermayesi finansmanında 
kullanılmaları nedeniyle- önemli benzerlikler göstermektedir. Bu nedenle, bu iki kredi türü arasındaki ilişkinin, 
işletmelerin ticari finanslama politikalarının anlaşılabilmesi noktasında ayrıca irdelenmesi gerekmektedir. 
Literatürde, ticari kredi ile banka kredisinin birbirlerinin tamamlayıcısı ya da ikamesi olduklarına dair kesinleşmiş 
bulgular bulunmamaktadır. Biais ve Gollier (1997)’e göre, ticari kredi kullanımının artmasıyla birlikte, bu 
kredileri kullanan işletmelere ait finansal bilgi akışı diğer borç verenleri de etkilemekte ve onları daha fazla borç 
vermeye istekli hale getirmektedir. Bu görüşü ampirik bulgularla da destekleyen Petersen ve Rajan (1994), 
Giannetti vd. (2011) ile Tsurata (2015)’a göre ise, fon ihtiyaçlarını özellikle ticari kredi kullanarak karşılayan 
işletmeler, tek bir banka ile yakın ve uzun vadeli ilişkiler kurup sürekli olarak bu bankadan kredi kullanmaktan 
çok, farklı bankalardan kısa vadeli ilişkiler çerçevesinde kredi kullanmayı tercih etmektedir. Bankalar da bu tür 
işletmelere daha uygun koşullar altında kredi teklifleri sunabilmektedir. Bu bulgular, ticari kredi ile banka 
kredisinin birbirlerinin ikamesinden çok, tamamlayıcısı olduğunu göstermektedir. Demirgüç-Kunt ve 
Maksimovic (2001) ile Giannetti vd. (2011) çalışmalarından elde edilen ampirik bulgular da ticari kredinin, 
banka kredisinin tamamlayıcısı olduğunu savunmaktadır.  

Buna karşın, ticari kredinin, bankalar tarafından işletmelere kullandırılmayan kredinin telafisi, diğer bir ifadeyle 
ikamesi olarak görüldüğü çalışmalar da mevcuttur. Fisman ve Love (2003)’a göre, düşük finansal gelişmişlik 
düzeyindeki ülkelerde, özellikle ticari kredi kullanımının yoğun olduğu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar 
daha hızlı büyümektedir. İkiliye göre, belirtilen ülkelerde ticari krediler en önemli alternatif fon kaynağı olarak 
görülmektedir. Love vd. (2007) ile Bastos ve Pindado (2013)’nun çalışmalarından elde edilen bulgular da, bu 
görüşü destekler niteliktedir. Görüldüğü üzere, ticari krediler, firmaların istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeleri 
açısından en az banka kredileri kadar -ve hatta daha- önemli olabilmektedir (Garmaise ve Moskowitz, 2003).  

3. 2008 KÜRESEL KRİZİ’NİN KOBİLERİN KREDİYE ERİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  
Özellikle 1980li yılların ikinci yarısından sonra yoğun bir biçimde uygulanmaya başlanan finansal liberalizasyon 
politikaları, 1994 Meksika, 1997 Güney Doğu Asya, 1998 Rusya, 2000-2001 Türkiye ve Arjantin krizlerini ve son 
olarak da 2008 Küresel Krizi’ni beraberinde getirmiştir. Uygulanan bu politikaların finansal sektörlerin reel 
sektörlerden daha hızlı bir biçimde gelişmesine neden olması, söz konusu krizlerin başlıca nedenlerinden biri 
olarak görülmektedir. 2008 Küresel Krizi, aslında 2007 yılının ilk çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD)’inde başlamış olup, 2008 yılının 15 Eylül’ünde 600 milyar $ tutarındaki aktifleriyle ülkenin en büyük 
yatırım bankalarından biri olan Lehman Brothers’ın iflasını açıklamasıyla birlikte dünya geneline yayılmıştır. 
Çoğunluğun görüşüne göre; krizin tetikleyicisi, -kısaca- geçmişi temiz olmayan, daha önceki kredilerinde ödeme 
zorluğu çekmiş ya da geri ödememe riski olan kişilere normalden daha yüksek faizle verilen krediler olarak 
tanımlanabilecek “subprime mortgage” kredileri olmuştur (Erdem vd., 2014: 409). ABD finans sektörü, kriz 
öncesinde kaynakların egzotik (farklı) yeni türev araçlar ihraç ederek finansladığı gayrimenkullere âtıl bir 
biçimde aktarılmasına aracılık etmiştir. Sonrasında ise, bu türev araçların önemli bir kısmı, doğrudan ya da 
dolaylı yollarla ticari ve yatırım bankalarının bilançolarında çoğunlukla kısa vadeli borçla finanse edilen varlıklar 
olarak kendine yer bulmuştur (Diamond ve Rajan, 2009). Bu varlıkların finansmanının belirli bir noktadan sonra 
sürdürülebilirliğinin imkânsızlaşması sonucunda, mortgage krizi olarak başlayan kriz kısa sürede likidite ve 
güven krizine dönüşmüş ve reel piyasaları da en az finansal piyasalar kadar derinden etkilemiştir.  

1929 Büyük Buhranı da dâhil olmak üzere dünya tarihinin en kötü finansal krizi olarak tanımlanan 2008 Krizini 
diğer krizlerden ayıran en önemli farklılık, bu krizin ilk aşamalarında az gelişmiş ve gelişmekte olan piyasa 
ekonomilerinden çok, gelişmiş piyasa ekonomilerini daha olumsuz etkilemiş olmasıdır. Bu çıkarımı, krizin etki 
alanının ve etki süresinin bölgeler ve ülkeler boyutunda gösterdiği değişkenlik çerçevesinde açıklamak 
mümkündür. Kriz dünya genelini olumsuz yönde etkilemekle birlikte, söz konusu etki bölgesel bazda en fazla 
Litvanya, Romanya, Slovenya, Macaristan ve Rusya gibi krizden en fazla etkilenen başlıca ülkelerin yer aldığı 
Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi ile Merkezi Asya Bölgesi’nde hissedilmiştir. Bu bölgelerde GSYİH 2007’de yıllık 
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%7,1 ve 2008 yılında ise yıllık %4,2 oranında artmasına karşın, 2009’da -dünyanın diğer hiçbir bölgesinde 
olmadığı kadar- %5,3 oranında azalmıştır. Ekonomileri rekor seviyelerde küçülen söz konusu bölge ülkelerinde, 
krizin ilk etkilerinin hissedilmeye başlanmasından iki yıl sonra bile belirgin bir toparlanma işareti 
gözlemlenememiştir (Bkz. Tablo 1.).  

Tablo 1: Karşılaştırmalı GSYİH Göstergeleri  

Ülkeler 

GSYİH  
(yıllık değişim %) Üretim 

Düzeyi1  
(%) 

T2 

(çeyrek 
dönem) 

Ülkeler 

GSYİH  
(yıllık değişim %) Üretim 

Düzeyi1 

(%) 

T2 

(çeyrek 
dönem) 2008.q2 

2009.q2 
2009.q2 
2010.q2 

2008.q2 
2009.q2 

2009.q2 
2010.q2 

 1. Çin* 7,9 10,3 119,0  0 19. Fransa**  -3,2  1,7  98,5  --- 

 2. Singapur** -1,8 18,7 116,6  5 20. Meksika**  -8,6  7,7  98,4  --- 

 3. Hindistan* 6,0 8,8 115,3  0 21. Almanya**  -5,4  3,7  98,1  --- 

 4. Endonezya* 4,1 6,2 110,5  0 22. Hollanda**  -5,1  2,6  97,4  --- 

 5. Peru* -2,1 11,9 109,6  5 23. İsveç**  -6,1  3,6  97,3  --- 

 6. Brezilya** -1,4 8,0 106,5  5   24. Avusturya**  -5,1  1,9  96,7  --- 

 7. Polonya** 1,3 3,8 105,1  0 25. Japonya** -5,9 1,9 95,9 --- 

 8. Kore** -2,1 7,1 104,9  5 26. Danimarka** -6,9 2,9 95,8 --- 

 9. Malezya**  -3,9 8,9 104,6  5 27. İngiltere** -5,9 1,6 95,6 --- 

10. İsrail** -0,7 4,1 103,4 4 28. İspanya** -4,5 -0,2 95,3 --- 

11. Hong Kong* -3,8 6,5 102,5 9 29. İtalya**  -6,2  1,1  94,9  --- 

12. TÜRKİYE* -7,6 10,3 101,9 9 30. Yunanistan **  -1,9  -3,5  94,7  --- 

13. G. Afrika* -2,8 3,2 100,3 8 31. Rusya* -10,8 5,2 93,8 --- 

14. Kanada** -3,2 3,4 100,1  7 32. Macaristan**  -7,0 0,0 93,0 --- 

15. İsviçre** -3,4 3,3 99,9  --- 33. Slovenya** -9,6 1,5 91,8 --- 

16. Slovakya**  -5,2  5,0  99,6  --- 34. Romanya** -8,0 -1,4 90,7 --- 

17. ABD**  -4,1  3,0  98,7  --- 35. Litvanya** -16,6 1,4 84,5 --- 

18. Norveç**  -2,1  0,8  98,7  ---      
1 Kriz öncesi dönem (2008.q2 öncesi) ile kıyaslandığında, üretim düzeyinde meydana gelen artışı göstermektedir. Buna göre, oranın %100’den fazla 
olması, ilgili ülkenin mevcut üretim düzeyinin, kriz önceki üretim düzeyinden daha fazla olduğuna işaret etmektedir. 2 ise, krizden toparlanma 
süresinin toplamını ifade etmektedir. *, serilerin mevsimsel etkilerden arındırılmamış; ** ise, arındırılmış hallerini göstermektedir.  
Kaynak: Kalkan ve Cünedioğlu (2010).  

Türkiye açısından bakıldığında ise, krizin olumsuz etkilerini biraz daha farklı bir biçimde yorumlamak 
mümkündür. Veriler her ne kadar etkilenme süresinin nispeten kısa olduğunu gösterse de, Türkiye 2008 
Krizi’nden olumsuz yönde en fazla etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Özellikle 2001 krizinden sonra bankacılık 
sektöründeki yapısal dönüşümün 2008 Krizi’nin Türkiye’deki finans sektörü üzerindeki olumsuz etkisini nispeten 
azalttığı görülse de, reel sektör için aynı çıkarımda bulunmak mümkün değildir. 2006-2007 yıllarında ortalama 
%5,8 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, krizin etkilerinin ilk olarak hissedilmeye başlandığı 2008 yılında 
ancak %0,66 oranında büyüyebilmiştir. 2009 yılında ise, Türkiye ekonomisi %4,7 oranında küçülerek, OECD 
ülkeleri arasında ekonomisi en fazla küçülen; dünya ülkeleri arasında ekonomisi en fazla küçülen 10. ve dünya 
üretiminin %87’sini ve dünya ihracatının da %75’ini karşılayan ilk 35 ülke arasında Litvanya, Rusya, Slovenya, 
Meksika ve Romanya’dan sonra ekonomisi en fazla küçülen 6. ülke olmuştur (Bkz. Tablo 1.).  Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) verileri de bu küçülmeyi destekler niteliktedir. Buna göre, kişi başına gayri safi yurtiçi hâsıla 
(GSYİH) 2008 yılı içinde %18 oranında azalarak, cari fiyatlarla 10.438 $’dan 8.559 $’a; Mayıs 2008’de 106,3 olan 
sanayi üretim endeksi de krizin etkilerinin en yoğun hissedildiği Şubat 2009’da 72,9’a kadar düşmüştür. Ayrıca, 
reel sektöre ilişkin en önemli göstergelerden biri olan imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise Ocak 2008’de 
%80,3 iken, Ocak 2009’da %63,8’e kadar inmiştir. 

Buna karşın, Türkiye bu hızlı küçülme döneminin ardından çok kısa bir sürede hızlı bir büyüme performansı 
yakalamıştır. Türkiye ekonomisi 2009 yılının 2. çeyreği ile 2010 yılının 2. çeyreği arasındaki 1 yıllık dönemde 
%10,3 oranında büyüyerek, Singapur ve Peru’nun ardından Çin ile birlikte en fazla büyüyen, diğer bir ifadeyle 
krizin olumsuz etkilerinden sonra en hızlı toparlanma sürecine giren 3. ekonomi olmuştur. Türkiye, bu dönemde 
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ekonomik büyüme bağlamında Hindistan, Brezilya ve Endonezya gibi küresel bazda büyümenin lokomotifi 
olarak görülen çok sayıda ülkeden daha başarılı olmuştur. Ülke, benzer başarıyı üretim düzeyindeki artış 
oranıyla da göstermiştir. Türkiye mevcut durum itibariyle, kriz öncesindeki üretim düzeylerinin üstüne çıkmayı 
başaran ilk 14 ülke arasında Hindistan’la birlikte toparlanma süresinin en uzun olduğu ülkedir. Ancak, bu 
durumda bile İsviçre, Slovakya, ABD, Norveç, Fransa, Meksika ve Almanya gibi toparlanma sürecine girip de kriz 
öncesi üretim düzeyini aşma başarısı gösteremeyen “yavaş toparlanan” ülkeler arasından sıyrılarak, “hızlı 
toparlanan” ülkeler arasında yer almıştır (Kalkan ve Cünedioğlu, 2010: 3-4). 

Ekonomik krizlerin etkilerini konu alan çalışmalardan elde edilen sonuçlara bakıldığında (Robbins ve Pearce, 
1993; Michael ve Robbins, 1998; Latham, 2009), özellikle uzun süren krizlerden ilk ve en yoğun etkilenen 
işletmelerin “gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ekonomilerde dinamizm, yenilik ve piyasa esnekliğinin 
temel kaynağı” olarak görülen KOBİler olduğu açıkça görülmektedir. Bu nedenle, krizlerin kredi piyasaları ve 
ticari krediye erişim üzerindeki etkilerinin irdelenmesi özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler 
açısından iki sebepten dolayı oldukça önemlidir. Bunlardan birincisi, ticari kredilerin bu tür ekonomilerde 
faaliyet gösteren işletmeler -ki bunların çok büyük bir kısmını KOBİler oluşturmaktadır- açısından en önemli 
finans kaynağı olması ve bu nedenle ekonominin genelinin gelişmesine önemli katkılar sağlaması; diğeri ise, 
belirtilen ekonomilerin harici risklere karşı daha savunmasız olmasıdır. 

Düşük gelir grubundaki ülkelerde toplam istihdamın %78’i KOBİler tarafından yaratılmakta iken, nispeten 
yüksek gelir grubundaki ülkelerde bu oran %60’lar civarındadır. Japonya ve Çin gibi ülkelerde GSYİH’nın %60’ı 
KOBİler tarafından yaratılırken, bu oran ABD’de %65’in üzerindedir (Robu, 2013). Avrupa ekonomisinde de 
toplam işletme sayısının %98’ini, toplam istihdamın %67’sini ve brüt katma değerin %58’ini KOBİler 
oluşturmaktadır (EC, 2013). OECD ülkelerine bakıldığında ise, işletmelerin %95’inden daha fazlasının KOBİlerden 
oluştuğu ve özel sektör yatırımlarının %60’a yakınının KOBİler tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir 
(Dalberg, 2011). Benzer rakamlar Türkiye için de geçerli olup, KOBİler ülkedeki toplam işletme sayısının 
%99,8’ini, toplam istihdamın %75’ini, maaş ve ücretlerin %54,5’ini, cironun %63,3’ünü, faktör maliyetiyle katma 
değerin %54,2’sini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın %53,2’sini oluşturmaktadır (TÜİK, 2014). Bu nedenle, 
ekonomik yapı içindeki payları dikkate alındığında, 2008 Krizi’nin Türkiye’deki KOBİler üzerindeki etkilerinin 
irdelenmesi ayrıca önem arz etmektedir. 

Düşük gelir grubundaki ülkelerde toplam istihdamın %78’i KOBİler tarafından yaratılmakta iken, nispeten 
yüksek gelir grubundaki ülkelerde bu oran %60’lar civarındadır. Japonya ve Çin gibi ülkelerde GSYİH’nın %60’ı 
KOBİler tarafından yaratılırken, bu oran ABD’de %65’ın üzerindedir (Robu, 2013). Avrupa ekonomisinde de 
toplam işletme sayısının %98’ini, toplam istihdamın %67’sini ve brüt katma değerin %58’ini KOBİler 
oluşturmaktadır (EC, 2013). OECD ülkelerine bakıldığında ise, işletmelerin %95’inden daha fazlasının KOBİlerden 
oluştuğu ve özel sektör yatırımlarının %60’a yakınının KOBİler tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir 
(Dalberg, 2011). Benzer rakamlar Türkiye için de geçerli olup, KOBİler ülkedeki toplam işletme sayısının 
%99,8’ini, toplam istihdamın %75’ini, maaş ve ücretlerin %54,5’ini, cironun %63,3’ünü, faktör maliyetiyle katma 
değerin %54,2’sini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın %53,2’sini oluşturmaktadır (TÜİK, 2014). Bu nedenle, 
ekonomik yapı içindeki payları dikkate alındığında, 2008 Krizi’nin Türkiye’deki KOBİler üzerindeki etkilerinin 
irdelenmesi ayrıca önem arz etmektedir.       

1997 Güney Asya (Domac ve Ferri, 1999) ile 2001 Türkiye (Özar vd., 2008) krizlerini inceleyen çalışmalar, 
krizlerin ilk ve en yoğun biçimde KOBİleri etkilemesi durumunu, finans kaynakları sınırlı olan bu işletmelerin 
yüksek maliyetli banka kredilerine olan bağımlılığı ile açıklamaktadır. Bu finansal bağımlılığa ilaveten, teknolojik, 
yönetimsel ve insan kaynakları noktasındaki nispi yetersizlikleri (Beck vd., 2005; Regnier, 2005; Das ve Pradhan, 
2009); nispeten az sayıdaki müşterilere ve tedarik kaynaklarına bağımlı olmaları (Nugent ve Yhee, 2002) ve 
hitap ettikleri pazarların kısıtlı olması (Narjoko ve Hill, 2007) KOBİlerin krizden ilk ve en yoğun biçimde etkilenen 
işletmeler olmalarının diğer sebepleri arasında sayılabilir. Ancak, KOBİler “büyük ölçekli işletmelerle 
kıyaslandıklarında daha yaratıcı olarak görüldüklerinden” (Snodgrass ve Biggs, 2006), krizlerden kaynaklanan 
olumsuzlukları fırsata dönüştürebilme noktasında daha yeteneklidirler. Kalıplaşmış iş modellerine ve batık 
maliyetlere karşı daha az dirençli olmaları (Tan ve See, 1997); niş pazarlara nispeten hızlı ve kolay açılabilmeleri 
(Halberg, 2000; Hodorogel, 2009); ölçek ekonomilerinden çok, yığılma ekonomileri (economies of 
agglomeration) boyutundaki faaliyetlere odaklanmaları (Berry vd., 2001) ve kurumsallaşmış kredi kurumlarına 
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daha az bağımlı olmaları KOBİlere ekonomik krizlere adaptasyon noktasında esneklik sağlamaktadır. Bu 
esnekliğin varlığı Tan ve See (1997)’nin Singapur’da, Sato (2000)’nun Endonezya’da, Gregory vd. (2002)’nin 
Kore’de ve Regnier (2005)’in Tayland’da faaliyet gösteren KOBİlerin kriz dönemlerindeki politikalarını 
inceledikleri çalışmalarından elde edilen ampirik bulgularla da desteklenmektedir. 

Önceki krizlerde olduğu gibi, 2008 Krizi’nden de ilk ve en yoğun olarak etkilenen işletmeler KOBİler olmuştur. 
Bölgesel olarak farklılıklar gösterse de, dünya KOBİlerinin tamamına yakınının bu krizden doğrudan ya da dolaylı 
yollardan etkilendiğini söylemek mümkündür. İstatistiki veriler, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki KOBİlerin -her 
ne kadar rekabet güçlerini artırmaları noktasında önemli tutarlarda finansal destek sağlanmış olsa da- 2007-
2009 yılları arasında krizden oldukça olumsuz etkilendiklerini göstermektedir. Bu dönemde, AB KOBİlerinin 
toplam sayısında, yarattıkları istihdam oranlarında ve katma değer tutarlarında önemli düşüşlerin olduğu 
görülmektedir. Söz konusu KOBİler 2009-2012 döneminde yaratılan katma değer haricinde hiçbir toparlanma 
belirtisi gösterememişlerdir. Ayrıca, takip eden dönemlerde toparlanma yalnızca birkaç AB üyesi ülke ile sınırlı 
kalmıştır. Benzer şekilde, ABD KOBİlerinin de krizden oldukça olumsuz etkilendikleri görülmektedir. 2008-2009 
döneminde, ABD KOBİlerin toplam sayılarında ve sağladıkları işgücünde keskin düşüşler yaşanmıştır. Ancak, 
ABD’de toparlanma süreci AB ülkelerinden daha hızlı olmuştur. 2009 yılının başlarından itibaren, KOBİlerin 
yarattıkları katma değer oranlarının artmaya başlaması toparlanmanın öncü göstergelerinden biridir (Karadağ, 
2015: 181).   

Krizin olumsuz etkileri Türkiye’deki KOBİler üzerinde de hissedilse bile, bu etkilerin uzun vadede AB 
ülkelerindeki kadar yoğun olmadığını söylemek mümkündür. 2008-2010 arasındaki kriz döneminde KOBİlerin 
Türkiye ekonomisi içindeki payının yıllar içindeki seyrine bakıldığında; istihdam, katma değer ve ciro 
boyutlarında önemli değişimlerin gerçekleşmediği görülmektedir. Ancak, Tablo 2.’de görüldüğü üzere, krizin 
özellikle 2009 ve 2010 yıllarında KOBİ yatırımlarının önemli ölçüde azalmasına neden olduğu açıktır. 

Tablo 2: KOBİ’lerin Türkiye Ekonomisi İçindeki Payının Yıllar İçindeki Seyri 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

İstihdam içindeki pay (%) 78,5 78,0 77,8 75,9 76,0 75,8 74,2 

Katma değer içindeki pay (%) 56,2 55,2 55,5 54,2 53,3 54,2 52,8 

Ciro içindeki pay (%) 67,2 65,5 64,8 63,2 63,0 63,3 63,8 

Brüt yatırım içindeki pay (%) 44,6 50,0 41,1 44,2 53,3 53,2 53,3 

Kaynak: TÜİK Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2007-2013.  
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2008 Krizi’nin Türkiye’deki KOBİler üzerindeki diğer olumsuz etkisi ise, özellikle 2010 yılında bir önceki yıla göre, 
KOBİlerin sayısında %5 oranında bir azalışa neden olmasıdır. Ancak, buna karşın toplam KOBİ çalışanı sayısı 
azalmamış, aksine %7 oranında artmıştır. Bu artış 2011 yılında da devam etmiş ve bir önceki yılın artış oranı ile 
kıyasalandığında neredeyse iki katına çıkarak yaklaşık %13 olmuştur.   

İstatistiki veriler, Türkiye’deki KOBİlerin 2008 Krizi’nden en fazla krediye erişim boyutunda etkilendiklerini 
göstermektedir. BDDK verilerine göre, KOBİ kredilerinin toplam krediler içindeki payı kriz öncesi (2008.q2 
öncesi) dönemde yaklaşık olarak %35 iken, bu pay krizin etkisinin hissedilmeye başlanmasıyla birlikte, özellikle 
2009 yılının 1. çeyreğinden sonra azalmaya başlamış, 2010 yılı başında %29 ile en düşük seviyesine inmiştir.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2010 Finansal İstikrar Raporu’na göre, 2008 Krizi döneminde 
bankaların kamu menkul kıymet yatırımlarını artırmaları, sorunlu kredi oranlarının yükselmesi ve sendikasyon 
ve seküritizasyon kredileri gibi yurt dışından sağladıkları kaynakların azalması KOBİlere tahsis edilen kredilerin 
azalmasının temel nedenlerindendir. Söz konusu nedenler aynı zamanda bankaları özellikle kriz dönemlerinde 
kredi arzını azaltmaya ve kredi koşullarını ağırlaştırmaya yöneltmektedir (Chava ve Purnanandam, 2011).  
Bununla birlikte, KOBİlerin kredi taleplerinin de -daha önde belirtildiği üzere- yatırımların azalmasına bağlı 
olarak iptal edildiği ya da ertelendiği görülmektedir. Çünkü çoğu firma kriz dönemlerinde sermaye ve özellikle 
de ar-ge yatırımlarında kesinti yaparak, getiri beklentisi yüksek olan projeleri bile erteleme eğilimi 
gösterebilmektedir (Campello vd., 2009).  

2008 Krizi’nde KOBİ kredilerinin azalmasının bir diğer nedenini de krizin özellikle vadeli mevduatları azaltıcı 
etkisi ile ilişkilendirmek mümkündür. Kriz dönemlerinde panikleyen mevduat sahipleri bankadaki paralarını geri 
çekebilmektedir. Bu işlemlerin yoğunluğu bankaların finansal sıkıntılar yaşamasına ve buna bağlı olarak reel 
ekonominin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilmektedir (Friedman ve Schwartz, 1963). Nitekim 
Türkiye’de mevduatların banka pasifleri içindeki payı 2007 yılında %64 iken, 2009 yılında %62’ye düşmüştür.  

2008 Krizi sürecinde KOBİlerin ödeme gücünün azalmasına paralel olarak, takipteki KOBİ kredilerinin toplam 
KOBİ kredileri içindeki payları da 2008 yılının başlarından itibaren sürekli yükselme eğilimine girmiş, tekrardan 
eski seviyelerine dönmesi 2011 yılının ortalarını bulmuştur. Bankacılık sektörünün geneline bakıldığında, Aralık 
2008 itibariyle %3,7 düzeyinde olan takipteki kredi oranı, Aralık 2009 itibariyle, yani 1 yıl içinde %5,3 düzeyine 
kadar yükselmiştir. Bankacılık sektöründe en yüksek kredi takip oranı %7,6 ile KOBİ kredilerinde olmuştur 
(BDDK, 2010). 

Konu hakkında dönemler itibariyle tutarlı veri kaynaklarının bulunmaması, 2008 Krizi’nin ticari kredi kullanımı 
üzerindeki etkilerinin sağlıklı biçimde açıklanmasını güçleştirmektedir. Buna ilişkin saptamalar her ne kadar 
güvenilir olmasa da ancak yapılan anket çalışmaları ile mümkün olabilmektedir. Türkiye’de 2008 yılı Nisan ile 
2009 yılı Ocak ayları arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Dünya Bankası tarafından ortaklaşa yapılan 
ve örnekleminin yaklaşık olarak %87’ni KOBİlerin oluşturduğu İş Ortamı ve İşletme Performansı Anketi (The 
Business Environment and Enterprise Performance Survey-BEEPS) sonuçlarına göre, Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerin %58’inden daha fazlası satın aldıkları mal ve hizmetlerin bedelini vadeli olarak ödemek 
suretiyle ticari borç (ticari kredi) kullanmaktadır Ayrıca, söz konusu işletmelerin mal ve hizmet bedellerinin 
yaklaşık olarak %65’lik kısmının da ticari borçla ödendiği görülmektedir. Ankette 2008 Krizi’nin krediye erişim 
üzerindeki etkileri de ele alınmakta olup, kriz öncesi ve sonrasında krediye erişimlerinin engelli olduğunu 
söyleyen işletmelerin oranının oldukça arttığı görülmektedir. Kriz öncesinde krediye erişimde engel olduğunu 
söyleyen işletmelerin oranı %45 iken, bu oran kriz sonrasında %54 olmuştur. Bunun temel nedeni, 
işletmelerden istenen teminat miktarlarının artırılması olmuştur.  

Ancak, söz konusu ankette yalnızca ticari kredi kullanan işletme sayısı dikkate alınmakta, buna karşın kullanılan 
ticari kredinin parasal tutarı dikkate alınmamaktadır. Bu bağlamda, TCMB imalat sektörü bilanço rakamlar 
incelendiğinde ilginç bir durum ortaya çıkmaktadır. 2007-2013 döneminde, KOBİlerin toplam kaynakları 
(pasifleri) içinde ticari banka kredisi oranlarının, ticari kredi oranlarından çok daha yüksek olduğu görülmektedir 
(Tablo 3.). Belirtilen dönemde söz konusu oranların ortalaması küçük büyüklükteki işletmelerde sırasıyla %26,9 
ve 9,11 iken; orta büyüklükteki işletmelerde sırasıyla %26,7 ve %11,8’dir.   

Bu durumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun verileri ile de desteklemek mümkündür. 
Her ne kadar 1990’lı yıllar boyunca KOBİ’lerin banka kredisi kullanım oranı ortalaması hiçbir zaman %4’ü 
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geçmese de (Duman, 2009); söz konusu oranın özellikle 2005 yılından sonra artmaya başladığı görülmektedir. 
2006 yılı itibariyle toplam banka kredileri içinde KOBİ’lerin kullandıkları kredilerin payı (60 milyar TL.) %16’ya; 
2010 yılı itibariyle de (125 milyar TL.) %24’e ve 2015 yılı sonu itibariyle ise (389 milyar TL.) %26’ya ulaşmıştır. 

Tablo 3: Ticari Banka Kredileri ile Ticari Kredilerin KOBİlerin Toplam Kaynakları İçindeki Payları 

Yıl 

Küçük Büyüklükteki İşletmeler Orta Büyüklükteki İşletmeler 

Kısa Vadeli (%) Uzun Vadeli (%) Toplam (%) Kısa Vadeli (%) Uzun Vadeli (%) Toplam (%) 
Ticari 
Banka 

Kredileri 

Ticari 
Krediler 

Ticari 
Banka 

Kredileri 

Ticari 
Krediler 

Ticari 
Banka 

Kredileri 

Ticari 
Krediler 

Ticari 
Banka 

Kredileri 

Ticari 
Krediler 

Ticari 
Banka 

Kredileri 

Ticari 
Krediler 

Ticari 
Banka 

Kredileri 

Ticari 
Krediler 

2007 14,7 10,6 9,1 0,4 23,8 11,0 16,0 11,4 11,4 0,5 25,2 11,9 

2008 14,6 9,4 12,8 0,8 27,4 10,2 18,6 11,1 11,1 0,6 29,7 11,7 

2009 12,4 7,4 9,0 0,7 21,4 8,1 13,3 10,8 10,2 0,4 23,5 11,2 

2010 13,3 7,2 11,2 0,6 24,5 7,8 14,8 11,4 10,5 0,5 25,3 11,9 

2011 16,0 9,1 12,9 0,5 28,9 9,6 15,9 12,2 10,5 0,5 26,4 12,7 

2012 15,7 8,8 14,1 0,2 29,8 9,0 16,4 11,4 10,5 0,3 26,9 11,7 

2013 16,1 7,9 17,0 0,2 33,1 8,1 17,0 11,0 13,0 0,4 30,0 11,4 

 Ortalama 14,7 8,6 12,3 0,49 26,9 9,11 16,0 11,3 11,0 0,45 26,7 11,8 

Kaynak: TCMB Sektör Bilançoları, 2007-2013. 

2008 Krizi’nin olumsuz etkilerinin yoğun olarak hissedildiği 2009 yılında hem ticari banka kredilerinin hem de 
ticari kredilerin kullanım oranlarının azaldığı görülmektedir. Ancak, bu azalışın özellikle küçük büyüklükteki 
işletmelerde, orta büyüklüktekilere kıyasla daha fazla olduğunu söylemek mümkündür.      

4. LİTERATÜR İNCELEMESİ  
Alıcı ile satıcı arasında yapılan ve ticarete konu olan malların vadeli ödeme koşullarını da içeren bir düzenleme 
olan ticari kredi (Martinez-Sola vd., 2012), özellikle KOBİlerin en önemli finansman kaynaklarından biridir. 
Aslında, ticari kredi, ürünlerini kredili olarak arz ya da talep eden tarafların her ikisi için de kullanılan genel 
terimdir. Ticari kredi; arz eden açısından bakıldığında, bilançonun varlıklar tarafında “ticari alacaklar”; talep 
eden açısından da bilançonun kaynaklar tarafında “ticari borçlar” şeklinde yer almaktadır. Çalışmanın amacıyla 
örtüşmesi noktasında, bu literatür incelemesinde özellikle ticari kredi talebi (yani ticari krediye erişim) üzerinde 
durulmaktadır.         

Ticari kredinin işletmeler açısından öneminin çok sayıda teorik ve ampirik çalışmaya konu olduğu açıktır. 
Bunların önemli bir kısmında ticari kredi arzının koşulları ve banka kredileriyle kıyaslandığında bu kredilerin 
kendine özgü avantajları üzerinde durulmaktadır. Nitekim Boissay ve Gropp (2007) ile Cunat (2007) tarafından 
yapılan çalışmalarda, ticari kredilerin likidite krizi yaşayan işletmeler açısından bir tür emniyet sübabı işlevi 
gördüğü ifade edilmektedir. Ayrıca, söz konusu işlevin para politikası şoklarının yaşandığı kriz dönemlerinde de 
geçerli olup olmadığını ele alan çalışmalar da mevcuttur. Burkart ve Ellingsen (2004)’e göre, ticari krediler kriz 
dönemlerinde özellikle ticari banka kredisine erişimin kısıtlı olduğu işletmeler açısından dengeleyici özelliğe 
sahiptir. Bu görüş Long vd. (1993), Calomiris vd. (1995), Cheng ve Pike (2003), Choi ve Kim (2005), Pike vd. 
(2005) ile Demiroğlu vd. (2012) tarafından elde edilen bulgularla da desteklemekte olup, ticari kredi 
kullanımının kriz dönemlerinde arttığı görülmektedir. Ancak, bu çalışmaların ortak noktası örneklemlerinin 
nispeten büyük ölçekli işletmelerden oluşmasıdır. 

Ticari krediler, KOBİler gibi sermaye piyasalarına erişimi çok kısıtlı (Petersen ve Rajan, 1997), özellikle banka 
kredisi kullanım oranları düşük (Beck vd., 2008), bu nedenle de daha çok kısa vadeli borç finansmanına daha 
bağımlı (Peel vd., 2000) olan işletmeler açısından çok daha önemlidir. Buna karşın, KOBİlerde ticari krediye 
erişimi konu alan çalışmalar nispeten az sayıda olup, bunların da çoğunlukla ABD (Elliehausen ve Wolken, 1993; 
Petersen ve Rajan, 1997; Nielsen, 2002) ve İngiltere (Wilson ve Summers, 2002) gibi gelişmiş Anglo-Sakson 
ülkelerindeki KOBİleri ele aldıkları görülmektedir. Anglo-Sakson ülkeleri haricinde, -az sayıda da olsa- Finlandiya 
(Niskanen ve Niskanen, 2006); Belçika, Fransa ve Yunanistan (Garcia-Teruel ve Martinez-Solano, 2010); 
Hindistan (Vaidya, 2011); İspanya (Santos ve Silva, 2014; Carbo-Valverde vd., 2016); Pakistan (Ahmed vd., 
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2014); Çin (Lin ve Chou, 2015) ve Brezilya (Penaloza, 2015) KOBİlerini konu alan çalışmalar da mevcuttur. Bu 
çalışmanın Türkiye’deki KOBİlerde ticari krediye erişimi ampirik boyutta ele alan ilk çalışma olması nedeniyle, 
elde edilen ampirik bulguların literatüre önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. 

Ticari kredinin belirleyicileri konusundaki literatürü makro ve mikroekonomik boyutta değerlendirmek 
mümkündür. Makroekonomik boyutlu çalışmalarda ülkeler ya da sektörler ele alınırken, mikroekonomik 
boyutlu çalışmalarda genellikle işletmeler incelenmektedir.  

Makroekonomik açıdan bakıldığında, merkez bankasının para politikalarının, finansal sistemin gelişmişlik 
düzeyinin ve ülkenin yasal altyapısının, o ülkedeki ticari kredi arzı ya da talebi üzerinde etkili olduğu 
görülmektedir. Buna göre, kısaca ekonomideki toplam para arzının artırılması anlamına gelen genişletici para 
politikalarının uygulandığı dönemlerde, işletmelerin ticari kredi arzı artmakta; buna karşın, genişletici para 
politikalarının tersine, ekonomideki toplam para arzının azaltılması anlamına gelen daraltıcı para politikalarının 
uygulandığı dönemlerde ise ticari kredi talebi artmaktadır. Bu sonucu, para arzındaki azalışın, paranın fiyatı olan 
faizlerin yükselmesine neden olduğu gerçeğiyle ilişkilendirmek mümkündür. Nitekim Nielsen (2002)’e göre, 
KOBİler daraltıcı para politikalarının uygulandığı dönemlerde daha fazla finansal sıkıntı yaşadıklarından, bu 
dönemlerde daha fazla ticari kredi kullanmaktadırlar. Söz konusu bulgu Guariglia ve Mateut (2006) ile Bougheas 
vd. (2009) tarafından da desteklenmektedir. 

Ticari kredi arzı ya da talebini finansal sistemin gelişmişlik düzeyi, daha spesifik bir ifadeyle dışsal sermaye 
kaynaklarının çeşitliliği ile ilişkilendiren çalışmalarda ise, finansal aracılar ile işletmeler arasındaki kaynak 
(sermaye) aktarımı ele alınmaktadır. Buna göre, gelişmiş finansal piyasalarda kredi kullanan ekonomik 
birimlerin kontrolü nispeten kolay ve izleme maliyetleri düşük olduğundan, finansal aracılardan kaynak 
sağlamak daha kolaydır (Demirgüç-Kunt ve Maksimovic, 2001). Ancak, finansal sistemin sağlıklı çalışmadığı 
ülkelerde işletmeler krediye erişimde sıkıntı yaşayabilmekte ve kaynak arayışı finansal olmayan kurumlar 
üzerinde yoğunlaşabilmektedir. Bu ülkelerde, işletmelerin birçoğu faaliyetlerini ticari kredi kullanarak 
sürdürebilmektedir (Rajan ve Zingales, 1995; La Porta vd., 1998; Beck vd., 2008; Saito ve Bandeira, 2010). 
Gelişmiş ekonomilerin bir diğer özelliği ise, bu ekonomilerde borcun geri ödenmemesi durumunda kredi 
verenleri koruyacak yasal düzenlemelerin daha kapsamlı olmasıdır. Buna göre, özellikle ticari kredi arzı ile 
ülkenin konuya ilişkin yasal düzenlemelerinin etkinliği arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığını söylemek 
mümkündür.  

Makroekonomik açıdan bakıldığında elde edilen bir diğer bulgu da özellikle ticari kredi talebinin sektörler 
arasında farklılıklar gösterdiğidir (Ng vd., 1999; Fisman ve Love, 2003). Özellikle yüksek teknoloji ve hizmet 
sektöründe faaliyet gösteren ve fiziksel anlamda stok bulundurmanın gerekmediği işletmelerde, cari 
varlıklarının önemli bir kısmı stoklardan oluşan üretim işletmelerinden farklı olarak, ticari kredi talebi neredeyse 
hiç yoktur (Niskanen ve Niskanen, 2006). Buna karşın, iflas maliyetlerinin ve buna bağlı olarak da izleme 
maliyetlerinin nispeten yüksek olduğu sektörlerde ise ticari kredi talebi çok yüksektir. Çünkü bankalar söz 
konusu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ticari kredi kullandırmada isteksiz davranmaktadır. Aynı sektör 
içinde ele alındığında ise, ticari arz ve talebinin değişkenlik göstermediği (birbirini dengelediği) görülmektedir 
(Smith, 1987). Bunun temel nedeni gerek ticari kredi arzında gerekse de ticari kredi talebinde bulunsun sektör 
içindeki işletmelerin tümünün aynı piyasa koşullarına tabi olmasıdır.  

Mikroekonomik açıdan ele alındığında ise, ticari kredinin belirleyicilerini konu alan çalışmaların genellikle 
işletmelerin finansal verileri etrafında şekillendikleri görülmektedir. Burada üzerinde ilk olarak durulması 
gereken nokta, ticari kredinin çift yönlü özelliğe sahip olmasıdır. İşletmeler aynı anda hem ticari kredi arzında 
hem de talebinde bulunabilmektedir (Wilson ve Summers, 2002). Bu açıdan ele alındığında, ticari kredi hacmi 
hem (ticari) alacaklar, hem de (ticari) borçlar ile ilişkilendirilmekte, yalnızca ticari krediyi talep edenler 
(müşteriler) değil, aynı zamanda da krediyi arz edenler (tedarik kaynakları) tarafından da belirlenmektedir. 
Konuya ilişkin literatür incelendiğinde, işletme bazında ticari kredinin belirleyicilerinin işletmelerin kredi 
değerliliğine, nakit akımı (içsel kaynak) yaratma kabiliyetine, kârlılığına, finansal borçlanma kapasitesine ve 
büyüme oranına ilişkin değişkenler oldukları görülmektedir.  

Kredi değerliliği, işletmenin ticari kredi kullanabilme olasılığını ifade etmekte olup, bu değişken ampirik 
modellerde genellikle işletmenin büyüklüğü ve yaşı ile temsil edilmektedir. Kredi değerliliğinin yüksek olması, 
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teorik olarak işletmenin daha fazla ticari kredi kullanabileceğine işaret etmektedir. Büyük işletmeler yüksek 
pazarlık güçleri ve kendilerine duyulan güven nedeniyle, daha esnek koşullarda ticari kredi kullanabilmekte ya 
da düşük maliyetli alternatif fon kaynaklarına yönelebilmektedir (Chant ve Walker, 1988; Danielson ve Scott, 
2004; Niskanen ve Niskanen, 2006).   

Statik denge (Modigliani ve Miller, 1963; Milller, 1997), temsil (Jensen ve Meckling, 1976) ve sinyal verme 
(Ross, 1977; Leland ve Pyle, 1997) konusundaki finans teorileri, işletmenin yaşı ile borç düzeyi (kredi değerliliği) 
arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Bu bağlamda, işletmenin yaşının ticari kredi geri 
ödemelerindeki belirsizliği azaltıcı yönde bir etkisinin olduğunu ve doğrudan olmasa da borç bulmayı 
kolaylaştırdığını söylemek mümkündür (Mateut ve Mizen, 2003). Ancak, bu görüşün aksine finansman 
hiyerarşisi teorisi (Myers, 1984; Myers ve Majluf, 1984)’ne göre, daha fazla içsel finanslama imkânına sahip olan 
yaşlı işletmelerin daha az borçlandıkları ifade edilmektedir. Konuya ilişkin ampirik bulgular (Gaver ve Gaver, 
1993; Brown vd., 2011; Kuntchev vd., 2013; Mutluer ve Kurul, 2016) yaşın yanı sıra, büyüklüğün de işletmenin 
kredi değerliliğini artırdığı yönündedir. İşletmenin büyüklüğü, finansal bilgilerine erişimi kolaylaştırdığından 
asimetrik bilgi sorunundan kaynaklanabilecek olumsuzlukları azaltmakta ve borçlanma olanaklarını 
artırmaktadır.    

Görüldüğü üzere, ticari kredi talebi aslında nispeten küçük ölçekli, yeni kurulan ve geleceği daha belirsiz 
işletmeler açısından çok daha fazla önem arz etmektedir. Bu durum, Berger ve Udell (1998)’in finansal büyüme 
döngüsü modelinde detaylı bir biçimde ele alınmaktadır. Ayrıca, Nilsen (2002) ile Niskanen ve Niskanen 
(2006)’in Fin KOBİlerine ilişkin bulguları söz konusu modeli destekler nitelikte olup, nispeten küçük ölçekli ve 
genç işletmelerin daha büyük ve yaşlı işletmelere kıyasla daha fazla ticari kredi kullandıklarını göstermektedir. 
Severin vd. (2004)’ne göre; küçük işletmelerin daha fazla ticari kredi kullanmalarının bir diğer nedeni de kredi 
değerliliklerini bu yolla artırma istekleridir. Bu noktada, işletmenin finansal yeterliliğinin bir göstergesi olan 
ticari kredi kullanımı, aynı zamanda banka kredisine erişimi de kolaylaştırmaktadır. Özetlemek gerekirse, büyük 
işletmelerin -ticari kredi arzı ya da talebi noktasında önemli kısıtlarla karşılaşmamakla birlikte- ölçek 
ekonomilerinden kaynaklanan avantajlar nedeniyle çoğunlukla ticari kredi arz eden, nispeten küçük ve orta 
büyüklükteki işletmelerin ise ticari kredi talep eden taraflar olduklarını söylemek mümkündür. 

Ticari kredi talebini ya da arzını etkileyen bir diğer finansal değişken ise, işletmenin nakit akımı yaratma 
kabiliyetidir. Kaynağa ihtiyaç duyulması halinde işletmelerin bir finansman hiyerarşisi takip ettiklerini ileri süren 
asimetrik bilgi temelli finansman hiyerarşisi teorisine göre, işletmeler öncelikle içsel kaynaklarını kullanmalıdır. 
Buna göre, işletmeler (şirketler) dağıtılmayan kârlar tükenmeden sermaye piyasalarından dışsal kaynak 
kullanmamalı; dağıtılmayan kârlardan sonra, öncelikle borç ve en son kaynak olarak da özsermaye 
finansmanına yönelmelidir. Bu teori, aslında (dış kaynaklı) sermayeye erişimi kısıtlı olan KOBİler ile de yakından 
ilişkili bir teoridir (Holmes ve Kent, 1991). Petersen ve Rajan (1997)’ın ABD KOBİleri, Deloof ve Jegers (1999)’in 
Belçikalı işletmeler ile Niskanen ve Niskanen (2006)’in Fin KOBİleri üzerindeki çalışmalarından elde edilen 
ampirik bulgular, nakit akımı yaratma kabiliyeti yüksek işletmelerin ticari kredi taleplerinin daha düşük 
olduğunu göstermektedir. 

Hill vd. (2012) tarafından ABD işletmeleri üzerine yapılan bir çalışmada, ticari kredi arzının getirisinin 
maliyetlerinden daha yüksek olması durumunda, ticari kredi ile firma değeri arasında doğrusal bir ilişkinin 
varlığı tespit edilmiştir. Aynı etkiyi KOBİlerde de gözlemlemek mümkündür. Cheng ve Pike (2003)’a göre, yoğun 
rekabetin yaşandığı piyasalarda faaliyet gösteren işletmeler ticari kredi arzına zorlanmaktadır. KOBİler, aynı 
zamanda pazarlık güçlerinin düşük olmasına bağlı olarak, sattıkları ürünlerin kalitesini de garanti etmek 
zorundadır. Bu nedenle, KOBİler satışlarda kayıp yaşanmaması ve kârlılığın azalmaması için, maliyetli de olsa 
ticari kredi arzında bulunmak zorundadır. Ayrıca, KOBİler genellikle hızlı büyüyen işletmeler olduklarından, ticari 
kredi koşullarını satışlarını ve kârlılıklarını artırmak için kullanabilecekleri bir rekabet ve pazarlama aracı olarak 
kullanmaktadırlar (Martinez-Sola vd., 2014: 562-563). Nadiri (1969), Emery (1984), Bougheas vd. (2009), Hill vd. 
(2012) ile Martinez-Sola vd. (2014)’nin çalışmalarından elde edilen bulgular, ticari kredi arzının ve koşullarının 
(uygunluğunun) satışların ve buna bağlı olarak da kârlılığın artmasına neden olduğunu göstermektedir. Ancak, 
ticari kredi arzının kârlılığı her koşulda artırması beklenmemelidir. Wilson ve Summers (2002)’a göre, özellikle 
küçük ölçekli ve yavaş büyüyen işletmeler açısından bakıldığında ticari kredi arzının kârlılık üzerindeki etkisi 
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beklendiği gibi olmayabilmektedir. Çünkü daha yüksek pazar payına sahip nispeten büyük ölçekli işletmelerin 
ticari kredi koşulları çoğu zaman daha uygundur. 

Literatürde yukarıda açıklanan dört değişkenin dışında, ticari kredinin belirleyicileri olarak büyümeye (Bkz. 
Deloof ve Jegers, 1999; Niskanen ve Niskanen, 2006; Cunat, 2007) ve finansal borçlanma kapasitesine ve 
finansal borçlanma maliyetine (Bkz. Petersen ve Rajan, 1997; Ng vd., 1999; Danielson ve Scott, 2004) ilişkin 
değişkenlerin kullanıldığı çalışmalar da mevcuttur. Ancak, söz konusu değişkenler bu çalışmanın araştırma 
modelinde yar almadığından, bunlara ilişkin teorik ve ampirik açıklama yapılmamaktadır. 

5. EKONOMETRİK METODOLOJİ 

5.1. Veri Seti, Değişkenler ve Ekonometrik Model 
Bu çalışmada yapılan panel veri analizi Borsa İstanbul (BIST) KOBİ Sanayi Endeksi kapsamındaki işletmeleri 
kapsamaktadır. BIST KOBİ Sanayi Endeksi, değerleme günü itibariyle Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Gelişen 
İşletmeler Pazarı’nda işlem gören sanayi işletmelerinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda yayınlanmış 
en son yıllık finansal tablolarına göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliğindeki KOBİ 
tanımında yer alan çalışan sayısı hariç, yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü şartlarından herhangi 
birini sağlayan işletmelerin paylarından oluşmaktadır. Söz konusu endekste 2016 yılı itibariyle toplam 37 
işletmenin pay senetleri işlem görmesine karşın, örneklem seçiminde yalnızca 2008.Q1-2015.Q3 döneminde 
verilerine ulaşılabilen işletmeler dikkate alındığından; ilk işlem günü itibariyle bu dönem içinde olmayan 26 
işletme ile verilerinde çok fazla eksiklik olan 1 işletme örnekleme dâhil edilmemiştir. Sonuçta, örneklem seçilmiş 
olan 10 adet işletmeden (KOBİden) oluşmaktadır. 

Ekonometrik modelin bağımsız değişkeni ticari krediye erişim, daha açık bir ifadeyle işletmenin (KOBİnin) ticari 
kredi talebidir. Ticari kredi talebi, Petersen ve Rajan (1997) ile Martinez-Sola vd. (2014)’nin çalışmalarındaki 
modelle uyumlu olacak şekilde işletmenin kısa vadeli ticari borçlarının, aktif toplamına bölünmesiyle 
hesaplanmakta olup, kısaca TİCKRET ile sembolize edilmektedir. Modelin bağımsız değişkenleri ise, sırasıyla 
işletmenin yaşı ve büyüklüğü (kredi değerliliği), nakit akımı yaratma kabiliyeti ve kârlılıktır.  

İşletmenin yaşının ve büyüklüğünün modele dâhil edilmesinin nedeni, bunların kredi değerliliğinin temel 
bileşenleri olmalarındandır. Nispeten yaşlı işletmelerin piyasada daha bilinir olmaları ve asimetrik bilgi düzeyi ile 
işletmenin yaşı arasında ters yönlü bir ilişkinin varlığı, onları kredi verenlerin gözünde daha güvenilir 
yapmaktadır. Benzer şekilde, işletmenin büyüklüğü de bilinirliği ile yakından ilişkili olup, büyük ölçekli işletmeler 
daha bilinirdir ve bunların risk düzeyi daha düşüktür. Kredi değerliliğinin bileşenleri boyutunda bakıldığında, 
işletmenin yaşlı ve büyük olması teorik olarak işletmenin daha fazla ticari kredi kullanabileceğine işaret 
etmektedir. Ancak, yaşlı ve büyük işletmelerin yüksek pazarlık güçleri ve kendilerine duyulan güven nedeniyle, 
daha düşük maliyetli alternatif fon kaynaklarına yöneldikleri bilindiğinden (Danielson ve Scott, 2004; Niskanen 
ve Niskanen, 2006); işletmenin yaşı ile büyüklüğü ile kullandığı ticari kredi miktarı arasında negatif yönlü bir 
ilişkinin var olması da beklenmektedir. Ticari kredi ile banka kredisinin birbirlerinin ikamesi olduğunu savunan 
Petersen ve Rajan (1997), Deloof ve Jegers (1999) ile Delannay ve Weill (2004)’in çalışmalarından elde edilen 
bulgularla bu beklentiyi doğrular niteliktedir. Ancak, söz konusu kredilerin birbirlerinin tamamlayıcısı olduğunu 
savunan çalışmalardan (Demirgüç-Kunt ve Maksimovic, 2001; Marotta, 2001) elde edilen bulgular ise, 
işletmenin büyüklüğü ile ticari kredi talebi arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Bu farklı 
bulguları, ticari kredi ile banka kredilerinin birbirlerinin ikamesi ya da tamamlayıcısı olup olmadıklarıyla 
ilişkilendirmek mümkündür. Modelde işletmenin yaşı, YAŞ ile sembolize edilmekte ve işletmenin faaliyet 
gösterdiği toplam yıl sayısının 1 fazlasının doğal logaritmasının alınmasıyla [ln(1+işletmenin toplam faaliyet yılı 
sayısı)] hesaplanmaktadır. BÜYÜK ile sembolize edilen işletmenin büyüklüğü ise, Petersen ve Rajan (1997), 
Niskanen ve Niskanen (2006), Gama ve Mateus (2010), Saito ve Banderio (2010), Deloof ve Van Overfelt (2011) 
ile Vaidya (2011)’nın çalışmalarında olduğu gibi, aktiflerin doğal logaritmasının alınmasıyla hesaplanmaktadır.  

İşletmenin nakit akımı yaratma kabiliyeti, NAKİT ile sembolize edilmekte ve işletmenin ilgili döneme ait net kârı 
ile amortismanlarının (nakit akımlarının) toplamının, aktiflere bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Nakit akımı 
yaratma kabiliyeti yüksek olan işletmeler daha fazla kaynağa sahip olduklarından, bu işletmelerin ticari kredi 
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talepleri nispeten düşük olmaktadır. Bu nedenle, işletmenin nakit akımı yaratma kabiliyeti ile ticari kredi talebi 
arasındaki ilişkinin negatif yönlü olması beklenmektedir.  

İşletmenin kârlılığı, modelde KÂR ile sembolize edilmekte olup, net kârın aktiflere bölünmesiyle (aktif 
kârlılığıyla) hesaplanmaktadır. İşletme, yüksek kârlılığa bağlı olarak likidite düzeyinin artmasına bağlı olarak, 
ürünleri ticari kredi kullanarak satın almaktan çok, nakit ödeme yaparak satın almayı tercih edebilmektedir. Bu 
nedenle, kârlılık ile ticari kredi kullanımı arasındaki ilişkinin negatif yönlü olması beklenmektedir. 

Çalışmada tahmin edilen ekonometrik model aşağıdaki gibidir: 

İ = + Ş + Ü Ü + İ + Â +                                                                                (1)  

5.2. Ekonometrik Yöntem 
Ekonometrik çözümlemeleri, değişkenlerin bir zaman aralığı üzerindeki değerlerini ve bu değerlerin farklı 
değişkenler için birbirleriyle karşılaştırılmasına dayanan zaman serisi analizi ve tek bir zaman noktasında farklı 
değişkenlerin incelenmesine dayanan yatay kesit analizi olmak üzere iki ana dalda incelemek mümkündür. 
Zaman serileri ve yatay kesit verileri bir arada kullanıldığında ise panel veri analizi olarak adlandırılan yöntem 
uygulanmaktadır. Panel veri analizinde zaman serilerin analizinden farklı olarak (tek bir ülke, sektör ya da 
işletme değil) çok sayıda ülke, sektör ve işletme bir arada ele alınabilmektedir. Parametrelerin daha doğru 
tahmin edilebilmesi için zengin kaynak çeşitliliği sunması ve kısıtlayıcı varsayımlarının nispeten az olması 
(Baltagi, 2008); zaman ve kesit boyutlarını içermesi nedeniyle gözlem sayısının artırılmasına ve modele daha 
fazla değişken dâhil edilebilmesine imkân sağlaması (Sun ve Parikh, 2001) ve örneklem kapsamındaki ülkelerin, 
sektörlerin ya da işletmelerin davranış biçimlerinin modellenmesinde büyük esneklik sağlaması ve bu bağlamda 
heterojenliği kontrol edebilmesi (Greene, 2003) panel veri analizinin başlıca avantajlarındandır. Bu çalışmanın 
modeli de gerek teorik gerekse de literatür incelemesi boyutunda oldukça karmaşık davranış biçimleri üzerine 
kurulduğundan, çalışmada panel veri analizi tercih edilmektedir. Panel veri regresyon modelini aşağıdaki şekilde 
göstermek mümkündür (Baltagi, 2008: 295-296): 

= + +                                                                                                                                                                                        (2) 

Burada; i, i=1,2,…N ile kesitleri; t ise, t=1,2,…T ile zaman periyotlarını temsil etmektedir. , skaları; ve  ise, × 1’i 
ifade etmektedir. ,  açıklayıcı değişkenleri ile ilgili ’inci gözlemdir. Modelde hata terim bileşenleri 
aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir: 

= +                                                                                                                                                                                                     (3) 

Burada; , kesitin belirli bileşenleri;  ise, geri kalan (remainder) etkilerdir. Zamana bağlı olmayan, ancak 
kesitten kesite farklılık gösteren  bireysel etki olarak adlandırılırken, ’nin hem zamana hem de kesite göre 
değişim gösterdiği varsayılmaktadır. Buna göre  gözlemlenemeyen kesit etkisini gösterirken,  stokastik hata 
terimini sembolize etmektedir.    

5.2.1. Panel Birim Kök Testleri  
Panel veri analizinde, öncelikle değişkenlerin birim kök içerip içermedikleri incelenmelidir. Çünkü birim kök 
içeren serilerle elde edilecek regresyon tahminleri güvenilir olmamakta, sahte ve yanıltıcı tahminler ortaya 
çıkabilmektedir (Granger ve Newbold, 1974). Bu nedenle, panel eş-bütünleşme analizinde ilk önce 
değişkenlerin durağan olup olmadıkları araştırılmakta ve bunların eş-bütünleşme düzeyleri tespit edilmektedir. 
Bu çalışmada birinci nesil birim kök testlerinden Levin vd. (2002) tarafından önerilen Levin-Lin-Chu (LLC); Im vd. 
(2003) tarafından önerilen Im-Pesaran-Shin (IPS) ve Maddala ve Wu (1999) tarafından önerilen Augmented 
Dickey Fuller (ADF) Fisher birim kök testleri uygulanmaktadır. Birim kök testlerinin sonuçlarına göre, modele 
dâhil edilen değişkenlerin tümünün seviyede durağan olmadıkları görülmektedir. Bu nedenle durağanlık testi 
değişkenlerin birinci farkları alınarak yeniden yapılmış olup; yapılan birim kök testleri sonuçlarına göre, 
modelde kullanılan tüm değişkenlerin birinci farklarında durağan hale geldikleri görülmektedir (Tablo 4.).  
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Tablo 4: Panel Birim Kök Test Sonuçları 

Değişkenler 
LLC IPS ADF Fisher 

Sabitli Sabitli-Trendli Sabitli Sabitli-Trendli Sabitli Sabitli-Trendli 

TİCKRET 
-1,355 
(0,087) 

0,291 
(0,614) 

-1,829 
(0,033) 

-0,782 
(0,216) 

27,233 
(0,128) 

18,709 
(0,540) 

TİCKRET 
-10,565 
(0,000) 

-8,187 
(0,000) 

-10,817 
(0,000) 

-10,009 
(0,000) 

131,879 
(0,000) 

110,907 
(0,000) 

YAŞ 
0,992 

(0,839) 
-0,256 
(0,398) 

0,724 
(0,765) 

0,654 
(0,743) 

2,482 
(0,870) 

2,553 
(0,862) 

YAŞ 
-0,867 
(0,000) 

-3,595 
(0,000) 

-5,284 
(0,000) 

-4,097 
(0,000) 

34,216 
(0,000) 

24,539 
(0,000) 

BÜYÜK  
0.480    

(0.684) 
2.706    

(0.996) 
1.064    

(0.856) 
1.610     

(0.946) 
12.789    
(0.886) 

10.208     
(0.964) 

BÜYÜK  
-7.826     
(0.000) 

-7.006    
(0.000) 

-5.507     
(0.000) 

-6.269    
(0.000) 

78.444      
(0.000) 

76.862    
(0.000) 

NAKİT  
2.078     

(0.981) 
3.396     

(0.999) 
1.837     

(0.966) 
1.516    

(0.935) 
10.254     
(0.963) 

16.846   
(0.661) 

NAKİT  
-10.195   
(0.000) 

-7.612    
(0.000) 

-9.121   
(0.000) 

-8.153    
(0.000) 

118.873  
(0.000) 

98.248   
(0.000) 

KÂR 
-1.436      
(0.075) 

1.658    
(0.951) 

-3.078     
(0.001) 

-2.112     
(0.017) 

44.642   
(0.001) 

37.036     
(0.011) 

KÂR 
-2.657    
(0.003) 

-2.450     
(0.007) 

-7.647      
(0.000) 

-6.957      
(0.000) 

103.931     
(0.000) 

63.929     
(0.000) 

Not: Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir. , fark operatörü olup, değişkenin farkının alındığını göstermektedir. Gecikme 
uzunlukları Schwarz Bilgi Kriteri’ne göre belirlenmiştir.  

5.2.2. Panel Eş-Bütünleşme Testleri  
Birim kök testleri yapıldıktan sonra, değişkenler arasında uzun dönemde karşılıklı bir denge ilişkisinin olup 
olmadığının araştırıldığı panel eşbütünleşme analizi yapılmaktadır. Panel eş-bütünleşme testleri arasında 
literatürde en fazla kullanılan yöntem Pedroni (1999) tarafından geliştirilen panel eş-bütünleşme testidir. 
Pedroni (1999) panel eş-bütünleşme testinin uygulanabilmesi için, modele dâhil edilen değişkenlerin tümünün 
durağanlık düzeylerinin I(1) olmasını gerektirmektedir. Söz konusu test, yalnızca dinamik ve sabit etkilerin 
panelin kesitleri arasında farklı olmasına izin vermekte birlikte, alternatif hipotez altında eş-bütünleşik vektörün 
kesitler arasında farklı olmasına da izin vermektedir (Güvenek ve Alptekin, 2010: 181). Pedroni (1999) panel eş-
bütünleşme testinin McCoskey ve Kao (1998), Kao (1999) ve Larsson vd. (2001) tarafından önerilen alternatif 
panel eş-bütünleşme testlerine kıyasla sağladığı avantajlar Asteriou ve Hall (2007)’ın çalışmasında ele 
alınmaktadır. Pedroni (1999: 658-661)’nin testinde yedi farklı test istatistiği önerilmekte olup, bunların 4 tanesi 
kesit içi (within-dimension-based), üç tanesi ise kesitler arası (between-dimension-based) etkileri 
kapsamaktadır. 

Çalışmada kullanılan diğer panel eş-bütünleşme testi ise Kao (1999) tarafından önerilen testtir. Söz konusu 
testlerin sonuçları Tablo 5.’de verilmektedir. Pedroni (1999) panel eş-bütünleşme testi sonuçlarına göre, sabitli 
ve trendli model dikkate alındığında, test istatistiklerinden 4 tanesi (panel PP, panel ADF, grup PP ve grup ADF) 
değişkenler arasında bir eş-bütünleşme ilişkisinin varlığına işaret etmektedir. Kao (1999) eş-bütünleşme testi 
sonuçlarına göre de “değişkenler arasında eş-bütünleşme yoktur” şeklindeki H0 hipotezi reddedilmekte; 
dolayısıyla “seriler arasında eş-bütünleşme vardır” şeklindeki alternatif hipotez kabul edilmektedir.   

Tablo 5: Panel Eş-Bütünleşme Testlerinin Sonuçları  
Pedroni (1999) Panel Eş-Bütünleşme Testi 

İstatistik Sabitli Sabitli ve Trendli 

Panel v - (Değişirlik Oranı) -0,408 
(0,658) 

-1,124 
(0,869) 

Panel rho - (Phillips-Perron Tipi rho) 
-0,227 
(0,410) 

0,190 
(0,575) 

Panel PP - (Phillips-Perron Tipi t) -6,036*** 
(0,000) 

-6,678*** 
(0,000) 



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2016), Vol.3(4)                                                       Demirgunes 

__________________________________________________________________________________ 
279 

 

Panel ADF - (Dickey-Fuller Tipi t) -4,401*** 
(0,000) 

-4,303*** 
(0,000) 

Grup rho - (Phillips-Perron Tipi rho) 1,623 
(0,947) 

1,664 
(0,951) 

Grup PP - (Phillips-Perron Tipi t) -7,103*** 
(0,000) 

-6,229*** 
(0,000) 

Grup ADF - (Dickey-Fuller Tipi t) -4,332*** 
(0,000) 

-4,207*** 
(0,000) 

 

Kao (1999) Panel Eş-Bütünleşme Testi 

ADF t-istatistiği Olasılık 

-4,566 0,000 

Not: Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir. ***, katsayının %1 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir. Pedroni (1999) ve Kao 
(1999) panel eş-bütünleşme testlerinde Bartlett kernel spektral tahmin yöntemi kullanılmıştır. Uygun bant genişliği (bandwith) ise, Newey-
West tahmin yöntemi ile belirlenmiştir.       

5.2.3. Uzun Dönem Katsayılarının Tespit Edilmesi 
Eş-bütünleşme analizinden sonra, uzun dönem katsayıları tahmin edilmektedir. Panel eş-bütünleşme 
katsayılarının tespitinde panel OLS (Ordinary Least Squares), panel dinamik OLS (DOLS) ve panel fully modified 
OLS (FMOLS) gibi testler kullanılmaktadır. Söz konusu panel eş-bütünleşme tahminleme yöntemlerinin 
asimptotik özelliklerini karşılaştıran Pedroni (2000), panel FMOLS tahmincisinin nispeten küçük ölçekli 
örneklemlerde bile etkin bir biçimde kullanılabileceğini belirtmektedir. Bu nedenle, örneklemi küçük olan bu 
çalışmada, Pedroni (2000) tarafından geliştirilen panel FMOLS yöntemi kullanılmaktadır. 

FMOLS test sonuçları, yatay kesit birimleri bazında ele alındığında, genel olarak işletmenin kârlılığının ticari 
krediye erişimi pozitif; yaşının, büyüklüğünün ve nakit akımı yaratma kabiliyetinin ise ticari krediye erişimi 
negatif yönde etkilediklerini göstermektedir. Aynı durumun, panelin geneli için de geçerli olduğu görülmektedir. 

Tablo 6: Panel Uzun Dönem Katsayıları 

İşletmeler 
Panel FMOLS Sonuçları 

YAŞ BÜYÜK NAKİT KÂR 

DOGUB -0.003                 
(-1.394) 

0.034    
(0.745) 

0.017      
(0.270) 

0.081      
(0.911) 

FMİZP -0.004***          
(-7.845) 

-0.113***          
(-6.429) 

-0.079***          
(-3.189) 

0.048       
(1.305) 

LUKSK -0.006                 
(-0.420) 

-0.003*               
(-1.850) 

-0.036                
(-0.754) 

-0.067                 
(-0.678) 

BURÇE -0.567**            
(-2.070) 

-0.007***          
(-7.013) 

-0.176***          
(-3.189) 

0.056                  
(-0.067) 

SNPAM -0.087                 
(-0.564) 

-0.090***          
(-3.956) 

0.105         
(1.167) 

0.456***      
(2.820) 

HZNDR -0.078                 
(-1.078) 

0.187*     
(1.769) 

0.113       
(0.509) 

0.365     
(1.067) 

BRMEN -0.013                 
(-1.549) 

-0.223**           
(-2.409) 

0.354**        
(2.056) 

0.345      
(1.169) 

BİSAŞ 0.078***     
(3.587) 

-0.067                 
(-0.923) 

-0.368*               
(-1.995) 

-0.495                 
(-0.997) 

ERSU -0.045***          
(-2.934) 

0.078       
(1.435) 

-0.604***          
(-3.634) 

-0.339                 
(-1.589) 

BURVA 0.007      
(0.119) 

0.067     
(1.569) 

-0.009                 
(-0.045) 

0.248      
(1.314) 

Panelin Geneli 
-0,064*** 
(-4,469) 

-0,025*** 
(-5,398) 

-0,079*** 
(-2,789) 

0,069* 
(1,697) 

Not: Parantez içindeki değerler, t-istatistiklerini göstermektedir. ***, ** ve * katsayının, sırasıyla, %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlı olduğunu 
göstermektedir.   

6. SONUÇ  
Bu çalışmada, 2008 Küresel Krizi sonrasında Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİlerde ticari krediye erişimin 
belirleyicilerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın literatüre özellikle oluşturulan model ve 
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uygulanan ekonometrik analiz noktasında katkı yapması beklenmektedir. Ayrıca, daha önceden Türkiye’de 
faaliyet gösteren KOBİleri konu alan bu tür bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Çalışmanın ampirik bulguları, kârlılığı 
yüksek olan KOBİlerin daha fazla ticari kredi kullandıklarını, daha açık bir ifadeyle bu işletmelerin ticari krediye 
erişimlerinin daha kolay olduğunu göstermektedir. Buna karşın, nispeten yaşlı, büyük ölçekli ve nakit akımı 
yaratma kabiliyeti yüksek olan KOBİlerin ticari kredi taleplerinin daha düşük olduğu görülmektedir.  

Ticari kredi arzının yüksek ve koşullarının uygun olduğu işletmelerde, artan satışlara bağlı olarak kârlılığın da 
arttığı bilinmektedir (Nadiri, 1969; Emery, 1984; Bougheas vd., 2009; Hill vd., 2012; Martinez-Sola vd., 2014). 
Aynı durumu ticari kredi talebi için de söylemek mümkündür. Bankalar, haklarında yeterli finansal bilgilere 
sahip olmadıkları KOBİleri riskli bulduklarından, -özellikle de kriz dönemlerinde- bu işletmelere kredi tahsisi 
yaparken daha yüksek oranlarda faiz talep edebilmektedir (Berger ve Udell, 1998). Efektif faiz oranlarının, ticari 
kredilerin efektif maliyet oranlarını aşması halinde; banka kredileriyle kıyaslandığında KOBİlerin koşulları daha 
stabil olan ticari kredilerine yöneldikleri görülmektedir. Kriz dönemlerinde sermaye maliyetlerini daha fazla 
ticari kredi kullanarak azaltan işletmelerin kârlılık oranları da nispeten yüksek olmaktadır (Tang, 2014).  

Çalışmanın işletmenin yaşına ve büyüklüğüne (kredi değerliliğine) ilişkin ampirik bulguları, Türkiye’de faaliyet 
gösteren KOBİlerin daha büyük ve yaşlı işletmelere kıyasla daha fazla ticari kredi kullandıklarını göstermektedir. 
Buna göre, ticari kredi talebinin aslında nispeten küçük ölçekli, yeni kurulan ve geleceği daha belirsiz işletmeler 
açısından daha önemli olduğunu söylemek mümkündür. Bulgular, ampirik boyutta Nilsen (2002) ile Niskanen ve 
Niskanen (2006)’in bulguları; teorik boyutta ise daha fazla içsel finanslama imkânına sahip olan yaşlı ve büyük 
ölçekli işletmelerin daha az borçlandıklarını savunan finansman hiyerarşisi teorisi (Myers, 1984; Myers ve 
Majluf, 1984) ile de örtüşmektedir. Türkiye’deki KOBİlerin, yaşlı ve büyük ölçekli işletmelere kıyasla daha fazla 
ticari kredi kullanmalarının bir diğer nedeninin de kredi değerliliklerini bu yolla artırma istekleri olduğu 
söylenebilir. Bu noktada, işletmenin finansal yeterliliğinin bir göstergesi olan ticari kredi kullanımının, aynı 
zamanda banka kredisine erişimi de kolaylaştırdığını söylemek mümkündür.  

Son olarak, Türkiye’de nakit akımı yaratma kabiliyeti yüksek olan KOBİlerin ticari kredi taleplerinin düşük olduğu 
bulgusuna erişilmiştir. Söz konusu bulgu da -kredi değerliliğine ilişkin bulguya benzer şekilde-, işletmelerin 
dağıtılmayan kârlar tükenmeden sermaye piyasalarından dışsal kaynak kullanmaması; dağıtılmayan kârlardan 
sonra, öncelikle borç ve en son kaynak olarak da özsermaye finansmanına yönelmesi gerektiğini savunan 
finansman hiyerarşisi teorisi (Myers, 1984; Myers ve Majluf, 1984) ile örtüşmektedir. Ayrıca, bu bulgu Petersen 
ve Rajan (1997)’ın ABD KOBİleri, Deloof ve Jegers (1999)’in Belçikalı işletmeler ile Niskanen ve Niskanen 
(2006)’in Fin KOBİleri üzerindeki çalışmalarından elde edilen ampirik bulgularla da benzeşmektedir.  

Her ne kadar literatüre katkı sağlaması beklense de çalışmanın birtakım kısıtları da bulunmaktadır. Çalışmanın 
örneklemi yalnızca Borsa İstanbul (BIST) KOBİ Sanayi Endeksi kapsamındaki toplam 37 işletmeden 10 tanesini 
kapsamaktadır. İleriki çalışmalarda bu örneklemin daha da genişletilmesiyle, daha kapsamlı ve farklı bulguların 
elde edilmesi beklenmektedir. Ayrıca, oluşturulacak daha kapsamlı bir örneklem üzerinde, bu çalışmada yapılan 
panel veri analizinden farklı olarak, zaman serilerini temel alan daha gelişmiş ekonometrik analizler 
uygulanabilir. Son olarak, yalnızca kriz sonrası dönemin ele alındığı bu çalışmadan farklı olarak, kriz öncesi ve 
kriz sonrası dönemler dikkate alınarak, dönemler arası karşılaştırmalar da yapılabilir.  
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ABSTRACT  
Forecast accounting earnings and economic change has long time that has attracted investor’s interest, managers, financial analysts, 
researchers and creditors.  And is counted the most important source of information for investors, creditors and other users, especially on 
the stock exchange. Therefore, this study examines the impact of earning quality audit and internal control weaknesses in companies listed 
on the Tehran Stock Exchange. The target population included all companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of 2008- 
2014, respectively. For statistical analysis used the descriptive statistics and inferential statistics and regression. We used the F index at the 
error level of 5% and P-Value, for the Significance test of independent variables used the T index 90%, 95% and 99% to evaluate the 
significance of regression models. The results showed that auditor industry specialization have direct impacts with profit and earnings 
quality will be increased significantly. Also, the results showed that auditor industry specialization has an impact on earnings quality and as 
well as weaknesses in internal controls effect on earnings quality and auditor industry specialization, the impact on earnings quality 
moderated weak internal controls. 
 
Keywords: Earnings quality, Tehran, Stock Exchange, weak internal controls. 
JEL Classification: C58 
 

 

 

1. INTRODUCTION 
Main factors of fundamental changes in economic environment of Iran include generalization of economic 
firms’ ownership, financing through public and private partnership and privatization of governmental 
departments and economic firms. In such circumstances, transparency and high quality of financial information 
is very important because it is basis for optimal economic decisions of investors, creditors and generally, 
information users. In fact, profit management occurs when managers express their judgment on financial 
reporting and how to register financial reports, as which changes in content of financial reports mislead some 
shareholders about economic performance of company(Jamei and Khedri., 2016). The link between accounting 
information and the cost of capital of firms is one of the most fundamental issues in accounting that standard 
setters frequently refer to it, and in the context of financial information, the end result is that better disclosure 
results in a lower cost of capital (Lambert et al., 2007; Foster., 2003). A fundamental role of accounting 
information in financial markets is to serve as a basis for capital allocation. If investors differ in their ability to 
process earnings related information, then poor earnings quality can result in differentially informed investors 
and thereby exacerbate the information asymmetry in financial markets (Bhattacharya et al., 2013; Diamond 
and Verrecchia 1991; Kim and Verrecchia 1994). Consequently, the determinants and consequences of earnings 
quality are of interest to investors, managers, regulators, and standard-setters. A notion implicit in this remark 
is that regulators and standard-setters view the reduction in information asymmetry to be an important benefit 
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of improved earnings quality. Using an accruals-based measure of earnings quality and a market microstructure 
based measure of information asymmetry, we test for the association between earnings quality and internal 
control weaknesses for a large sample of companies listed on the Tehran Stock Exchange over the period 2008–
2014. 

2. LITERATURE REVIEW 
Several studies have been conducted to fine ground on earnings quality audit and accounting information in 
companies. That here refers to several of these studies. Rajgopal and Venkatachalam (2011) show that reduced 
earnings quality is associated with increased company-level volatility. Hassan (2013) examined monitoring 
characteristics and financial reporting quality of the Nigerian listed manufacturing firms. They Using 32 firms-
years longitudinal paneled of 160 observations, panel OLS is estimated and controlled for fixed/random effects. 
They result shows a significant positive relationship between monitoring characteristics and financial reporting 
quality. The Hausman specification test shows that the panel result after controlling for random, best suits the 
population as the fixed effect hypothesis was rejected by the Wald/Ch2 test. Febriela and Sylvia (2014) are 
conducted research with aims to examine the relationship between dividend payment and earnings quality. 
This study examines only the manufacturing firms listed on the Indonesia Stock Exchange. Further study based 
on different industries and/or different emerging markets is needed before generalizing results. The authors 
examine four dividend features: dividend-paying status, dividend size, dividend changes, and dividend 
persistence. The samples consist of 90 firms from the manufacturing industry in the years 2005-2009. Multiple 
regression is used for testing hypotheses. The results show that dividend-paying status, dividend increase, and 
persistence in dividend payment have significant positive association with earnings quality. However, the 
authors do not find evidence that larger dividend size is an indicator of higher earnings quality. Overall, the 
results show that dividend-paying status, increase in dividend size, and persistence in dividend payment are 
indicators or signals of higher earnings quality. Poorheidari and Borhaninejad (2012) evaluated the effect of 
characteristics of firms’ strategic principles on tax management in firms listed in Tehran Stock Exchange. In 
their research, characteristics of company's strategic principles include board size, board composition, CEO 
duality and size of audit firm. Their results suggest a negative relationship between board composition and size 
of audit firm with tax management.  Tong and Miao (2011) also examine the relationship between dividend and 
earnings quality. They use only three features of dividends (dividend-paying status, dividend size, and dividend 
persistence). Hanlon et al. (2007) show that investors can better predict future earnings if companies distribute 
dividends (i.e. dividend has predictive value). Tong and Miao (2011) also examine the relationship between 
dividend payment and earnings quality. Companies that distribute dividends have higher earnings quality than 
companies that do not distribute dividends. A larger size of dividend and dividend persistence also indicates 
higher earnings quality. Using samples of companies that the SEC accused of committing financial reporting 
fraud, Caskey and Hanlon (2005) find that fraudulent companies did not pay a dividend and had a smaller 
increase of dividends than other companies. Chen et al. (2007) use the accruals quality (AQ) based on the 
Dechow and Dichev (2002) model as a proxy of information risk. They conclude that firms that distribute 
dividends and increase dividend size have lower information risk (more accurate earnings information), smaller 
analyst forecast dispersion, and lower future stock returns volatility. Investors treat risk-related information 
(the accuracy of information in the financial statements) as a priced risk factor. This finding indicates that 
dividend distribution is an indicator of earnings quality. Our study contributes to the extant literature by 
focusing on Tehran, one of the emerging markets. Tehran is an emerging economy whose capital market has 
undergone significant regulatory reforms and has an institutional environment that differs from other 
countries; such differences have implications for dividend policy and earnings quality. Following this stream of 
research, our study examines whether internal control weaknesses is a companies listed on the Stock Exchange 
of higher earnings quality in Tehran. 

Research Hypotheses - In this research, we seek to examine the internal control weaknesses is a companies 
listed on the Stock Exchange of higher earnings quality in Tehran, which the following hypotheses have been 
developed based on it. 

H1: There is a significant relationship between auditor industry specialization and quality of earnings. 

H2: There is a significant relationship between the weakness of internal controls and the earnings quality. 
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H3: There is a significant relationship between Auditor industry specialization and internal controls weaknesses 
and the earnings quality. 

3. DATA AND METHODOLOGY 

3.1. Population, Statistical Sampling and Survey Period 
The study population consisted of all listed companies on the Stock Exchange Tehran. Due to the vast size of its 
population and the unique challenges and there is also some inconsistency among community members in 
relation to data Study, the following criteria for selection of statistical samples and placed they statistical 
sample Systematic elimination method selected. To test the hypotheses of this research, the researcher made 
questionnaire was used. Between financial executives listed companies in Tehran Stock Exchange has been 
distributed. Study period is years 2008-2014. 

3.2. Method of Research 
In the research, we have achieved the required financial data from the audited financial statements and notes 
of the studied companies and the provided CDs by Tehran Stock Exchange reports (annual financial statements 
and explanatory notes) collected and internet sites of intraday stock exchange statistics to calculate variables in 
a database. After collecting and categorizing data, the researcher should begin the next stage of research 
process known as data analysis stage. In this stage, the researcher investigates data to test and evaluate 
hypothesis. In this study, sampling was conducted using systematic elimination. Firstly, the research samples 
are selected using list of the accepted companies in Tehran Stock Exchange from beginning of 2008 until the 
end of 2014. Then the research variables will be collected and calculated for the considered companies in each 
year. After collecting the required data, Excel, SPSS 20 and Eviews 8 software were used to analyze data. In the 
next step, analytical data was evaluated descriptively using statistical methods. Then the research hypotheses 
were tested using Correlation test, Significance test of independent variables, multiple regression technique 
and the relationship between independent and control variables with the dependent variable has been 
investigated. 

3.3. Research Model 
This hypothesis is estimated by panel data method from model (1, 2 and 3) and if cash flow variable coefficient 
in confidence level of 95% is significant, it will be confirmed. To test the hypotheses used in the following 
models: 

(1)                       ititititit MBLEVSpecialADAC   3210  

            (2)                    ititititit MBLEVSpecialICWICWAQ   43210  

Table 1: The First Model Variables 
Definition Symbol  Type  

The absolute value of 
discretionary accruals 

ADAC  Dependent 

Auditor industry specialization Special  Independent 
Financial Leverage LEV  control 

The ratio of book value to 
market 

MB 

Table 2: The Secound Model Variables 
Definition Symbol  Type  

Quality accruals AQ Dependent 
Internal control weaknesses ICW Independent 

Financial Leverage LEV Control 
The ratio of book value to 

market MB 
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 (3)    ititititititit MBLEVICWExpeitICWtExpeitAudiAQ   543210 *  

In this research, earnings quality is considered as the dependent variable. In this study, for the calculation of 
earnings quality to comply with Francis et al (2004) are used of quality metrics profit based on accounting 
information and metrics based on market data. To calculate the accruals quality on working capital was used 
Dechow and Dichev (2002) model: 

      (4)                                       Δ = + + + +  

In above model; 

 Δ  = Indicating a change in working capital t year over the previous year,   = Operating cash flow of 
t-1,  = Operating cash flow of t,  = Operating cash flow of t+1,  = Residual error of the model for t 

This model has a standard error to estimate total of accruals and inverse of earnings quality. The independent 
variables in this model, cash flow obtained from operating activities for a period of past, current and future 
periods is that the data obtained from the cash flow statement and the dependent variable working capital 
accruals. Accruals working capital is calculated as follows: 

    (5)                                    Δ =  Δ −  Δ −  Δ ℎ +  Δ  

In above model; 

 Δ  = Change in working capital t year comparison to last year,  Δ = Change in current assets t year 
comparison to last year,  Δ = Change in current liabilities t year comparison to last year, Δ ℎ  = Change in 
cash t year comparison to last year, Δ  = Change in current portion of financial liabilities t year comparison 
to last year (All variables in the model and Dechow and Dichev (2002) Based on adjusted total assets). 

Accruals quality standards, the residual model error and standard deviation lower this number indicates a 
higher quality of earnings. In multivariate linear regression following equation that describes society is that has 
a three-dimensional space: 

    (6)                                           02211   XXy  

In this equation, y the dependent variable, x the independent variable and  و  is a fixed values of the 

regression line slope and . the effect of other factors in the equation, respectively.  

The correlation coefficient has different scenarios according to the type of regression graphs and scatter plot, 
and has always been defined as between 1, -1 and whatever absolute value of the correlation coefficient is 
closer to number one can say that will be less the difference between the predicted values with the actual 
values, means that regression equation has a fewer errors and greater reliability. The correlation coefficient 
was calculated as follows: 

  (7)                                  
   

  





])(][)([

))((
2222

iiii

iiii

YYnXXn

YXYXn
r  

Table 3: The Third Model Variables 
Definition Symbol  Type  

Quality accruals AQ Dependent 
Internal control weaknesses ICW Independent Auditor features Expeit Audit 

Financial Leverage LEV Control 
The ratio of book value to 

market MB 
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To estimate the two Variables and multivariate linear regression models were used method of least normal 
squares is shown briefly by OLS. To solve the problems such as residuals autocorrelation and heteroscedasticity 
was used the method of least squares (GLS) (Shirinbakhsh and Khansari., 2005). To evaluate the significance of 
regression models and relationships test between independent variables and the dependent variable was using 
F index. 

  (8)                                                     = ( )
( )
( )

 

To evaluate the significance of the independent variables coefficients used the t index: 

 (9)                                                   =  ˆ

ˆ
 

  (10)                                            ˆ = ∑
 

βˆ= The estimated coefficients, Se ˆ= Standard deviation of coefficient estimates, e = the square of the 
difference between actual observations and estimates, n= Value observations, k= the number of parameters. 

4. FINDINGS AND DISCUSSIONS 
Descriptive Statistics: At first we examine descriptive statistics. Descriptive statistics are as follows: 

Table 4: Descriptive Statistics of Research Variables 

maximum minimum standard deviation median mean Variable 

859.500  0.000  98.930  33.315  71.476  ADAC  
1.000  0.000  0.257  1.000  0.929  Special  
3.060  0.090  0.272  0.620  0.632  LEV  
9.720 - 0.200  1.594  3.505  3.706  MB 

63.130  - 43.980  13.831  985.9  11.737  AQ  
1.000  0.000  0.499  0.000  0.472  ICW  
1.000 0.000  0.464  1.000  0.687  Expeit Audit 

Table 4 shows the descriptive statistics of the research variables. It can be concluded that there is a dispersive 
medium in all variables, this issue can be deduced of the standard deviation. Also according to the median and 
mean can be shown symmetric variable or not, in general all the variables has a relative symmetry. 

Inferential statistics: In this section, will be discussed to test of research hypotheses are as follows: 

First hypothesis: “auditor industry specialization has impact on earnings quality.” 

The second hypothesis is: “The internal controls weakness has impact on earnings quality.” 

The third hypothesis: “auditor industry specialization, internal control weaknesses has impact on earnings 
quality.” 

To test the hypothesis using panel method and regression model. In order to determine the model type and 
model fitted for each model and tested hypothesis related to it. The first regression model is as follows: 

   (11)                                  ititititit MBLEVSpecialADAC   3210  
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Before fitting the model, the model type was determined using Chow and Hausman test. Chow (1960) 
introduced a test that is used to choose between integration models and the model panel. The assumptions of 
this model are: 

= All width of the origin are equal (Pooled Model) 

=At least, is different one width of the origin to the rest (Fixed effects Model) 

In this test, the null hypothesis intercept being equal coefficients and indicates in the surveyed companies. And 
therefore reject the null hypothesis and accepting the null hypothesis show that panel model indicates the 
models is integrated. Table 5 shows the results of these tests indicate reject the null hypothesis and necessity 
using of panels for this group of data.  

Table 5: Chow Test Results 

Test statistic −  

107.707 *** 0.0001 

*** Significance level = 5% 

 According to Chow test confirmed the panel method, Must be selected one of the panel data estimation 
method and fixed effects method or random effects method. For this purpose, in the panel data was used the 
Hausman test statistic. The assumptions of this model are: 

= Random effects model 

= Fixed effects model 

To determine whether using of panel data to estimate the model is efficient or not, F Limer test and to 
determine which method (fix effects and or accidental effects) is more suitable, Hasman test is used. The 
obtained results of these tests are presented in Table 6. Table 6 shows the results of the Hausman test, that 
null hypothesis is rejected and selected fixed effects model. 

Table 6: Hausman Test Results 

Test statistic −  

56.558 *** 0.0001 

*** Significance level = 5% 

Summary model results include the coefficient of determination , adjusted as well as standard deviation 
obtained for each regression model and estimation of regression coefficients and their significance test have 
been in the table 12. That it has been shown the coefficient of determination , adjusted. And the 
coefficient of determination indicates that the changes caused by regression to allocated what percentage of 
the total variance. Significant test model is as follows: 

= The model was not significant 

= The model was significant 
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Table 7: The Results of Model Fitting 

  fitting F index −  

0.3288 0.3235 56.558 *** 0.0001 

  *** Significance level = 5% 

Significant test of the coefficients: Whenever, in the regression model the coefficient was not significant 
means that the variable in the regression model does not work on the dependent variable. Table 8 show that 
this test is performed using P-Value is calculated for each factor. So that if P-Value is less than α be a significant 
factor, and if P-Value is greater than α the coefficient is not significant. 

: = 0
: ≠ 0 

Table 8: The Results of Regression Model 

−  T index Value standard deviation T Index Variable 

*** 0.0001  5.640  79.521 14.099  Fixed effects model  

*** 0.0001  3.534 9.711 2.748  Special  

0.919  0.102 1.031 10.108  LEV  

0.599  - 0.527 - 0.914 1.737  MB 

    *** Significance level = 5% 

According to above tables’ regression model is significant according to F statistics index and ValueP  . This 
issue indicates that the model is significant, in the following significant test was performed to determine the 
effect of each variable index. And model validity was determined by determination coefficient. According to 
the β_1 index that is equal to 9.711 in the regression model. And statistically is significant, so the first 
hypothesis is accepted.  Finally, Auditor industry specialization has impact on earnings quality. 

Autocorrelation Test (Durbin-Watson): 

One of the assumptions of the classical linear regression model argues that there is no correlation between 
sentences regression model. If this assumption is violated variance between the two sentences of i and j will be 
zero. There are several tests to check for any Autocorrelation between that model D-W (Durbin-Watson) test is 
the most common. D-W numerical value is variable between 0 and 4; if this statistic for model estimated to be 
around 2 (between 1 and 3 in the state more stringent between 1.5 and 2.5) indicates the absence of 
autocorrelation in the model. That in this model, the numerical these statistics is nearly 2 and will be accepted 
assuming no autocorrelation. 

Table 9: D-W Test Results 

Results D-W Test 

No Autocorrelation  2.358  

*** Significance level = 5% 
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The second regression model is as follows: 

  (12)                            ititititit MBLEVSpecialICWICWAQ   43210  

Before fitting the model, the model type was determined using Chow and Hausman test. Chow (1960) 
introduced a test that is used to choose between integration models and the model panel. The assumptions of 
this model are: 

= All width of the origin are equal (Pooled Model) 

=At least, is different one width of the origin to the rest (Fixed effects model) 

 Table 10 shows the results of these tests indicate reject the null hypothesis and necessity using of panels for 
this group of data.  

Table 10: Chow Test Results 

Test statistic −  

7.609 *** 0.0001 

*** Significance level = 5% 

According to Chow test confirmed the panel method, Must be selected one of the panel data estimation 
method and fixed effects method or random effects method. For this purpose, in the panel data was used the 
Hausman test statistic. The assumptions of this model are: 

= Random effects model 

= Fixed effects model 

To determine whether using of panel data to estimate the model is efficient or not, F Limer test and to 
determine which method (fix effects and or accidental effects) is more suitable, Hasman test is used. The 
obtained results of these tests are presented in Table 11. Table 11 shows the results of the Hausman test, that 
null hypothesis is rejected and selected fixed effects model. 

Table 11: Hausman Test Results 

Test statistic −  

30.439 *** 0.0001 

*** Significance level = 5% 

Summary model results include the coefficient of determination , adjusted as well as standard deviation 
obtained for each regression model and estimation of regression coefficients and their significance test have 
been in the table 12. That it has been shown the coefficient of determination , adjusted. And the 
coefficient of determination indicates that the changes caused by regression to allocated what percentage of 
the total variance. Significant test model is as follows: 

= The model was not significant 

= The model was significant 
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Table 12: The Results of Model Fitting 

  fitting F index −  

0.4770 0.4722 56.453 *** 0.0001 

  *** Significance level = 5% 

Whenever, in the regression model the coefficient was not significant means that the variable in the regression 
model does not work on the dependent variable. Table 8 show that this test is performed using P-Value is 
calculated for each factor. So that if P-Value is less than α be a significant factor, and if P-Value is greater than α 
the coefficient is not significant. 

: = 0
: ≠ 0 

Table 13: The Results of Regression Model 

−  T index Value standard deviation T Index Variable 

*** 0.0001  24.235  29.623 1.222  Fixed effects model  

*** 0.0001  - 4.475 - 9.359 2.091  ICW 
*** 0.0001  3.389 7.082 2.090  ICW* Special 
*** 0.0001  - 25.904 - 32.402 1.251  LEV 

0.0001*** 4.827 1.040 0.216  MB 

    *** Significance level = 5% 

According to above tables’ regression model is significant according to F statistics index and ValueP  . This 
issue indicates that the model is significant, in the following significant test was performed to determine the 
effect of each variable index. And model validity was determined by determination coefficient. According to 
the β_1 index that is equal to - 9.359 in the regression model. And statistically is significant, so the second 
hypothesis is accepted.  Finally, Weaknesses in internal controls has impact on earnings quality. Also, According 
to the β_2 index that is equal to 7.082 in the regression model. And statistically is significant, so the third 
hypothesis is accepted.  Finally, Auditor industry specialization and internal controls weaknesses are effective 
on earnings quality. 

Autocorrelation Test (Durbin-Watson) 

There are several tests to check for any Autocorrelation between that model D-W (Durbin-Watson) test is the 
most common. D-W numerical value is variable between 0 and 4; if this statistic for model estimated to be 
around 2 (between 1 and 3 in the state more stringent between 1.5 and 2.5) indicates the absence of 
autocorrelation in the model. That in this model, the numerical these statistics is nearly 2 and will be accepted 
assuming no autocorrelation. 

 

 

 



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2016), Vol.3(4)                          Esmaeili, Valipour, Abolpour 

__________________________________________________________________________________ 
294 

 

Table 14: D-W Test Results 

Results D-W Test 

No Autocorrelation  1.789  

*** Significance level = 5% 

The third regression model is as follows: 

(13)       ititititititit MBLEVICWExpeitICWtExpeitAudiAQ   543210 *  

Chow (1960) introduced a test that is used to choose between integration models and the model panel. The 
assumptions of this model are: 

= All width of the origin are equal (Pooled Model) 

=At least, is different one width of the origin to the rest (Fixed effects model) 

 Table 15 shows the results of these tests indicate reject the null hypothesis and necessity using of panels for 
this group of data.  

Table 15: Chow Test Results 

Test statistic −  

4.008 *** 0.0001 

*** Significance level = 5% 

In the panel data was used the Hausman test statistic. The assumptions of this model are: 

= Random effects model 

= Fixed effects model 

To determine whether using of panel data to estimate the model is efficient or not, F Limer test and to 
determine which method (fix effects and or accidental effects) is more suitable, Hasman test is used. Table 16 
shows the results of the Hausman test, that null hypothesis is rejected and selected fixed effects model. 

Table 16: Hausman Test Results 

Test statistic −  

28.443 *** 0.0001 

*** Significance level = 5% 

Table 17 show the coefficient of determination , adjusted. And the coefficient of determination indicates 
that the changes caused by regression to allocated what percentage of the total variance. Significant test 
model is as follows: 

= The model was not significant 

= The model was significant 
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Table 17: The Results of Model Fitting 

  fitting F index −  

0.4850 0.4797 92.866 *** 0.0001 

  *** Significance level = 5% 

Table 18 show that this test is performed using P-Value is calculated for each factor. So that if P-Value is less 
than α be a significant factor, and if P-Value is greater than α the coefficient is not significant. 

: = 0
: ≠ 0 

Table 18: The Results of Regression Model 

−  T index Value standard deviation T Index Variable 

*** 0.0001  18.448  26.628 1.443  Fixed effects model  

*** 0.0001  3.738 4.027 1.077  Expeit Audit 

0.013*** - 2.486 - 2.977 1.198  ICW 

0.866  0.169 0.245 1.451  Expeit Audit* ICW 

*** 0.0001  - 25.489 - 31.882 1.251  LEV 
*** 0.0001  4.797 1.028 0.214  MB 

    *** Significance level = 5% 

According to above tables’ regression model is significant according to F statistics index and ValueP  . This 
issue indicates that the model is significant, in the following significant test was performed to determine the 
effect of each variable index. And model validity was determined by determination coefficient.  

Autocorrelation Test (Durbin-Watson) 

There are several tests to check for any Autocorrelation between that model D-W (Durbin-Watson) test is the 
most common. D-W numerical value is variable between 0 and 4; if this statistic for model estimated to be 
around 2 (between 1 and 3 in the state more stringent between 1.5 and 2.5) indicates the absence of 
autocorrelation in the model. That in this model, the numerical these statistics is nearly 2 and will be accepted 
assuming no autocorrelation. Table 19 show the result of D-W test. 

Table 19: D-W Test Results 

Results D-W Test 

No Autocorrelation  1.799  

*** Significance level = 5% 
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Discussion - We begin with a sample of firms with internal control weaknesses, and based on industry, size, and 
performance, match these firms to a sample of control firms without internal control weaknesses. Our 
conditional log it analyses indicate that a relation exists between audit committee quality, auditor 
independence, and internal control weaknesses. Firms are more likely to be identified with an internal control 
weakness, if their audit committees have less financial expertise or, more specifically, have less accounting 
financial expertise and non-accounting financial expertise. They are also more likely to be identified with an 
internal control weakness, if their auditors are more independent. In addition, firms with recent auditor 
changes are more likely to have internal control weaknesses. The results of this study showed that earnings 
quality increases with increasing auditor industry specialization and decreases with a decrease in auditor 
expertise. In fact, according to the coefficient is 9.711, it can be concluded that with increments of one auditor 
industry specialization, earnings quality increases 9.711 unit and vice versa. In other words, auditor industry 
specialization can have a direct impact on significantly increase the earnings quality. 

In about the first hypothesis: According to the results of this study, regression model according to statistics F 
and P-Value obtained is significant that this issue shows the overall impact of independent variables on the 
dependent variable. On the other hand, according to the model coefficient of determination that is 0.4770. It 
can be concluded that about 47.70% of the variation in the dependent variable explained by the independent 
variables. The Durbin-Watson statistic was calculated 1.789, as the number 2 is Therefore close there is no 
autocorrelation in the model. Watson camera statistic of 1.789, which because is close number two, therefore 
there is no autocorrelation in the model. The regression coefficient of β_1 index is equal to -9.359, and 
statistically is significant. Β_2 coefficient is equal to 7.082 and statistically is significant. And financial leverage 
control variables have a significant effect ratio of book value to market. About the second hypothesis: earnings 
quality decreases with increasing internal controls weakness, and vice versa. In fact, according to the 
coefficient is - 9.359, it can be concluded that with increments of one internal control weaknesses, earnings 
quality decreases 9.359 unit and vice versa. In other words, internal controls weakness could have the opposite 
effect and decreases the earnings quality. About the third hypothesis: with entry and increase auditor industry 
specialization adjusted reverse impact of internal controls Weaknesses on earnings quality and reduce their 
negative effects and earnings quality does not decline due to internal controls weakness. Our paper is related 
to several recent papers on the determinants of internal control weaknesses. The following studies confirming 
the results of this study. 

 Krishnan (2005) examines the period prior to the enactment of SOX, when internal control problems are only 
disclosed in 8-Ks filed by firms when changing auditors. With information collected from 8-K filings, she finds 
that independent audit committees and audit committees with more financial expertise are significantly less 
likely to be associated with the incidence of internal control problems (Ziaee, 2014). Ge and McVay (2005) and 
Doyle et al. (forthcoming) find that material weaknesses in internal control are more likely for firms that are 
smaller, less profitable, more complex, growing rapidly, or undergoing restructuring. Ashbaugh-Skaife et al. 
(forthcoming) find that firms with more complex operations, recent changes in organization structure, auditor 
resignation in the previous year, more accounting risk exposure, and less investment in internal control 
systems are more likely to disclose internal control deficiencies. Since an entity’s internal control is under the 
purview of its audit (Krishnan, 2005), we investigate the relation between audit quality and internal control 
weaknesses. In a similar study Imam and Malek (2007) examined the relationship among ownership structure 
and firms’ performance and dividend policy. Their research sample consisted of 201 firms for a three years 
period covering 2001-2003. Their results demonstrated that corporate ownership has a positive and significant 
effect on the firm's performance, while dividends policy is negatively affected by management ownership 
concentration. Al Najar (2010) investigated the relationship between ownership structure and corporate 
governance among non-financial firms in Jordan. They found that institutional investors care about diverse 
factors such as capital structure, trade risk, profitability, property structure, asset liquidity and size of the firm 
in their decisions around investments. Generally they prefer investments in service companies in comparison 
with manufacturing firms. He argues that there is no significant relationship evidenced between dividends 
policy and institutional investors. Al Mutari (2009) examined 80 firms listed on Kuwait Stock Exchange in a 9 
year period including 2000-2008. The results of their study showed that the type of shareholders influences on 
firms' value, while public and individual ownership have a negative and significant impact on the firms' value. In 
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addition to capital structure, dividends policy is also another factor directly affecting firm’s value, he declared. 
Setayesh et al (2010) found that corporate governance effects on earnings smoothing. They included 383 firms 
listed on Tehran Stock Exchange for a period of years covering 2003-2009. Multi logistic regression was 
employed and it was found that different groups of corporate governance have no consistent effect on 
industrial groups while the independence of board of directors does not influence on earnings smoothing. 

5. CONCLUSION 
This study examined the relationship between audit quality and internal control weaknesses. After hypothesis 
testing determined that the audit quality of corporate financial performance has positive drug Arttbat entity. 
Providing auditing standards generally accepted standards Audit key role in improving audit quality and the 
ability to Auditors are important in the prevention and detection distortions. In addition to audit and enforce 
standards of care Professionals who keep the true character of the contribution of audit quality it is 
remarkable, competence and reputation of auditors audit process and environmental factors also impact on 
the quality are audited. Due to the positive and significant coefficient auditor industry specialization in the first 
model achieved to the conclusion that auditor industry specialization has a significant effect on earnings quality 
and type this effect is positive. According to the results of this study, regression model according to statistics F 
and P-Value obtained is significant that this issue shows the overall impact of independent variables on the 
dependent variable. According to negative and significant coefficient of internal control weaknesses in the 
second model, we conclude that internal controls weakness significant effect on earnings quality and type is 
negative. According to negative and significant internal control weaknesses coefficient in the second model and 
positive and significant coefficient for this variable in the variable of auditor industry specialization, we 
conclude that auditor industry specialization moderated impact of internal controls on Weaknesses on earnings 
quality. In other words, with entry and increase auditor industry specialization adjusted reverse impact of 
internal controls Weaknesses on earnings quality and reduce their negative effects and earnings quality does 
not decline due to internal controls weakness. Finally, we concluded that poor earnings quality is significantly 
and incrementally associated with higher information asymmetry. Specifically, the magnitude of the association 
between earnings quality and information asymmetry is estimated to be more than twice as large for small 
firms as compared to large firms. 
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ABSTRACT  
One of the major factors affecting the development of the countries is their financial system being advanced and working efficiently. Because 
financial development indicator affect investments directly, it is a key variable that countries need to strong. In this paper macro-economics 
factors affecting financial development indicators have been analyzed for two groups of countries, which are the developed countries of 
Canada, France, Germany, Japan, Britain and the USA and the developing countries of Brazil, China, India, Malaysia, Russia Federation and 
Turkey by the comparative Panel Data Analysis. According to the analysis, interest rate and eceonomic growth, which are the macro-
economics variables, are the factors that most affect the financial development for both country groups. In addition there is no significant 
difference in term of other macro-economic variable for both country groups. The Granger Causality tests have been found to support the 
panel regression results.  

Keywords: Financial development indicators, macroeconomic factors, panel data analysis, Granger Causality. 
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FİNANSAL GELİŞMİŞLİĞİ ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE 
OLAN ÜLKELER ÖRNEKLEMİNDE ANALİZİ: 2000-2012 
 
 

ÖZET 
Ülkelerin kalkınmasına etki eden önemli kalemlerden birisi de gelişmiş ve verimli olarak işleyen finansal sistemlerdir. Finansal gelişmişlik 
göstergeleri doğrudan yapılan yatırımları etkileyen temel değişken olarak alındığından her ülkenin etkinlik sağlamak istediği önemli 
göstergelerdir. Bu çalışmada, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve Amerika’dan oluşan gelişmiş ülkeler ile  Brezilya, Çin, Hindistan, 
Malezya, Rusya Federasyonu ve Türkiye’nin oluşturduğu gelişmekte olan ülkelerin, finansal gelişmişlik göstergelerini etkileyen makro 
faktörlerinin karşılaştırmalı olarak Panel Veri Analizi değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan analize göre, makro ekonomik değişkenlerden faiz 
oranları ve ekonomik büyümenin her iki ülke grubu içinde finansal gelişmişliği en fazla etkileyen değişkenler olduğu, makro ekonomik 
değişkenler bakımından iki ülke grubu arasında belirgin farklılıkların olmadığı görülmüştür. Granger Nedensellik testleri ise, panel regresyon 
sonuçlarını desteklediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal gelişmişlik göstergeleri, makroekonomik faktörler, panel veri analizi, Granger Nedensellik. 
JEL Sınıflandırması: C33, E6, E44, G20, F62 
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1. GİRİŞ 
Finansal gelişmişlik, finansal piyasalarda faaliyette bulunan kurumların sayılarının artması, finansal araçların 
çeşitliliklerinin çoğalması, yaygınlaşması, finansal piyasaların derinleşmesi ve bunlara bağlı olarak finansal 
piyasaların temel fonksiyonu olan fon aktarımının yerine getirilmesidir. 
 

Finansal gelişmişlik ile makro değişkenler arasındaki çalışmalara bakıldığında çok eskilere kadar gittiği 
görülmektedir. Özellikle finansal gelişme-büyüme, borç-ekonomik büyüme arasındaki yapılan çalışmalar çok 
daha eskilere gitmektedir. Bagehot (1873) İngiltere’de iyi organize edilmiş sermaye piyasalarının, piyasada 
oluşan fonların daha verimli yatırımlara tahsis edilmesine katkı sağladığını ifade etmiştir. Schumpeter (1911), 
Hicks (1969) and Goldsmith (1969), finansal piyasaların gelişmesinin genel olarak ekonomiye pozitif olarak 
yansıdığını  ileri sürmüşlerdir (Huang, 2010).   
 

1929 Dünya Ekonomik bunalımı sonrası öne çıkan devletçilik uygulamalarının enflasyon artırıcı bulunmasından 
sonra 1974 krizinden sonra bir çok ülkede kalkınma hamlelerini başlatmak üzere finansal liberalleşme 
politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Gelişmekte olan her ülke hatta gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere 
yabancı sermayeyi kendi ülkelerine gelmesini sağlamak amacıyla makro düzeyde bir çok düzenlemeye 
gidilmiştir. Geçmiş çalışmalara bakıldığında yoğunlaşmanın finansal gelişmişlik düzeyleri ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkileri araştıran çalışmalarda olduğu görülmektedir. Büyüme, makro değişkenlerden yalnızca biridir. 
1911(Schumpeter ) ile başlayan finansal gelişmişlik ve büyüme üzerine araştırmalar McKinnon (1973) ve  Shaw 
(1973)  ile devam etmiştir. Son zamanlarda ise bu konu ile ilgili çalışmaların daha da arttığı gözlenmektedir. Bu 
konuda yapılan çalışmaların artmasının nedeni, ülkeler finansal gelişmişlik göstergeleri ile makro değişkenler 
arasındaki nedenselliklere bakarak politikalar geliştirmek istemeleridir.  

Finansal gelişme ve büyüme ilişkisi Patrick (1966)’da ise arz yönlü ve talep yönlü yaklaşımlar çerçevesinde analiz 
edilmiştir.  Arz yönlü yaklaşım; piyasa liberalizasyonu sonucu finansal piyasaların gelişmesi ve çeşitlenmesinin 
tasarrufların yatırımlara dönüşme sürecini hızlandırdığı ve ekonomik büyümeyi artırdığı temeline dayanır. Talep 
yönlü yaklaşım ise, finansal gelişmenin büyüme sürecinde önemli bir rolü olmadığı noktasından hareket 
etmektedir (Ceylan ve Durkaya, 2010). 

Finansal gelişmişlik göstergeleri ile pay senetleri arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmalara bakıldığında ise, 
(King ve Levine, 1993; Arestis ve Demetriades, 1997; Thiel, 2001; Kar, 2001; Eschenbach, 2004; Lawrence, 2006; 
Shan ve Jianhong, 2006; Ang, 2007; Doğan, 2008; Öztürk, 2008) genel olarak iyi işleyen bir hisse senedi piyasası, 
finans sektörünün temel unsuru olarak görülmektedir ve iyi işleyen finansal kurumların ve hisse senedi 
piyasasının gelişmesinin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekleştirmede kritik bir rol oynadığı 
savunulmaktadır (Ayaydın ve diğ. 2013).  

Son yıllarda ivme kazanan küreselleşme hareketleri sonrası finansal piyasaların gelişmesi, serbestleşmesi ve alt 
piyasalardaki etkileşimin derecesinin artması sonucunda menkul kıymetlerin fiyatları ekonomik gelişmelere 
karşı aşırı duyarlı hale gelmiştir. Yaşanan küreselleşme hareketleri ile birlikte, ülkelerin ekonomik gelişmişlik 
düzeyine ilişkin en önemli göstergelerden birisi gelişmiş finansal piyasaların varlığı olmuştur (Akıncı ve diğ., 
2014). Gelişmiş bir finansal piyasadan bahsedebilmemiz için finansal kurumların ve hizmet çeşitliliğinin 
arttırıldığı bir ekonomik yapının olmasını, finansal kesimlerce yaratılan fonların reel kesime aktarılma 
oranlarının yüksek olması gerektiğini vurgulamak gerekir (Ağır, 2010: 89).  

Finansal piyasalar ve kurumların gelişmesinin,  ekonomik gelişme sürecinde çok önemli görevler üstlendiklerine 
dair teorik ve ampirik bir çok yazın bulunmaktadır (King ve Levine, 1993a, 1993b; Arestis ve Demetriades, 1997; 
Thiel, 2001; Eschenbach, 2004; Lawrence, 2006; Shan ve Jianhong, 2006; Ang, 2007; Jalilian ve Kirkpatrick, 
2002; Calderon ve Liu, 2002; Beck ve Levine, 2004). Ampirik çalışmalarda, genel olarak iyi işleyen finansal 
kurumların ve piyasaların uzun dönemde ekonomik büyümeye katkı yapacağına ilişkin bir uzlaşma 
bulunmaktadır (Ağır ve diğ, 2009).  
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Şekil 1’e göre; borsa piyasa değerlerinin ekonomik büyümeye oranının, yüksek gelirli ülkelerde daha büyük 
olduğu ancak, gelişme trendi açısından orta gelirli ülke gruplarının, bu konuda küçük de olsa gelişme 
gösterirken, yüksek gelir grubu ülkelerinde aksine az da olsa gerileme gözlemlenmektedir. Ayrıca küresel 
krizden yüksek gelir grubu ülkelerinin daha fazla etkilendikleri görülmektedir. 

 
Şekil 2’de, finansal sistem mevduatlarının ekonomik büyümeye oranının, yüksek gelir grubu ülkelerde 2002 – 
2005 döneminde az da olsa azalma gösterdiğini, her iki ülke grubu açısından baz alınan dönem açısından 
arttığını göstermektedir. Şekil 1 ve Şekil 2’yi  birlikte değerlendirdiğimizde finansal gelişmişliği gösteren iki 
değişkenden borsa piyasa büyüklüğünün finansal sistem mevduatlarına göre, ekonomik koşulardan daha fazla 
etkilendiği görülmektedir. Bunun sebebi olarak, borsanın mevduatlara göre ekonomik koşullara daha fazla 
reaksiyon göstermiş olduğu söylenebilir. 

Finansal gelişmişlik göstergelerinin makro ekonomik göstergeleri üç değişik şekilde etkilediği ifade edilmektedir 
(Zaman ve diğ, 2012). (i) risklerin paylaşılmasına bağlı olarak tüm yatırım fırsatlarını değerlendiriliyor 
olmasından dolayı, marjinal verimliliğin artmasını sağlar, (ii) finansal aracılar tarafından çekilen tutarların 
azalmasını sağlayarak ve finansal aracıların etkinlikleri artırarak yatırımların artması sağlar ve (iii) özel 
tasarrufların artmasını sağlamaktadır.  

0

20

40

60

80

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ülke Grupları

Şekil 1: Borsa Piyasa Büyüklüğünün Ekonomik Büyümeye 
Oranı (%) Kaynak Dünya Bankası (WB)

Yüksek Gelir Orta Gelir

0

20

40

60

80

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ülke Grupları

Şekil 2: Finansal Sistem Mevduatlarının Ekonomik 
Büyümeye Oranı (%) Kaynak : Dünya Bankası (WB)

Yüksek Gelir Orta Gelir



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2016), Vol.3(4)                                            Koc, Senol, Karaca 

__________________________________________________________________________________ 
302 

 

Finansal gelişmişlik göstergeleri ile makro değişkenler arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmada makro 
ekonomik faktörler çerçevelendirilirken, finansal gelişmiş üzerinde yerinin belirlenmesi, daha sonraki süreçte 
geliştirilecek ekonomik-politik yapılanmalar açısından önem arzetmektedir.  Genelikle finansal gelişmişlik 
göstergelerine makro ekonomik yapı içerisinde rol ya da roller biçilmektedir. Makro ekonomik yapıda sağlanan 
pozitif gelişmelerin finansal gelişmişlik göstergeleri üzerinde etkisi de pozitif olabileceği gibi, finansal gelişmişlik 
göstergelerindeki değişim de makro ekonomik faktörler üzerinde pozitif yönde etkileri olabilecektir (Ağır, 2010: 
47). 

Çalışmaların çoğunluğunda finansal gelişmişlik göstergelerinin makro ekonomik faktörler özellikle de büyüme 
üzerinde etkisinin çok fazla abartıldığını yazan yazarlar da bulunmaktadır. Lucas (1988), finansal gelişmişlik 
göstergelerinin büyüme üzerindeki etkisinin fazlaca abartıldığını ifade etmiştir. Singh (1997), finansal faktörlerin 
gelişmesiyle birlikte piyasalardaki dalgalanmaların da arttığı, buna bağlı olarak da riskten kaçınan yatırımcılar 
için artan riskin caydırıcı olabileceğini belirtmektedir. Mauro (1995), finansal araçların yatırımcılar tarafından 
bilinirliğinin artması ve bazı yatırım araçlarının da yatırımcılara korunma imkanı oluşturmalarından dolayı 
tasarrufların azalmasına neden olabileceğini belitmiş; tasarrufların azalması ile birlikte ekonomik büyümenin de 
bundan olumsuz etkileneceğini ileri sürmüştür (Ang ve  McKibbin, 2005). Ayrıca (Achy, 2004; Chang, 2002; 
Acaravcı ve diğ., 2009; Akçoraoğlu, 2000) finansal gelişmişlik göstergelerinin ekonomik büyüme üzerinde 
olumlu bir etkisinin olmadığını ifade etmişlerdir.  

Allen ve Gale (1999, 2000), Hellman vd. (2000),  Schneider ve Tornell (2004), finansal liberalleşmenin bankaların 
riskli davranışlarına yol açtığını ileri sürmektedirler. Tornell and Westermann (2005), yapmış oldukları 
çalışmalarında finansal serbestleşmenin aşırı borç artışına/azalışına neden olacağını ve bunun finansal 
piyasalardaki uyumu bozacağını belirtmişlerdir. Allen ve  Gale (2000), aşırı finansal serbestleşmenin borsalarda 
aşırı davranışların ve bankalardan kullanılacak kredilerin artışı ile piyasalarda balonların oluşmasına neden 
olabileceğini ileri sürmüşler. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile ekonomik büyüme arasındaki 2000 – 2013 yıllarına ait ilişki aşağıdaki 
şekilde görülmektedir. 

 
Şekil 3’e göre, gelişmekte olan ekonomilere yönelen DYSY'nın yükselen bir eğilime sahip olduğu ve gelişmiş 
ekonomiler düzeyine ulaştığı, buna karşın gelişmiş ekonomilerde ise DYSY'nın büyük dalgalanmalar gösterdiği 
ve 2000'li yıllara göre 2010'lu yıllarda azalma gösterdiği; ekonomik büyümede ise, gelişmekte olan ekonomilerin 
performansının gelişmiş ekonomilere göre daha iyi olduğu bu performanta DYSY'nın da etkisinin olabileceği 
söylenebilir. 
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2.FİNANSAL SEKTÖRLERİN GELİŞİM SÜREÇLERİ 
Finansal gelişmenin belirleyicileri olarak geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda kurumsal faktörlerde dahil olmak 
üzere, makro ekonomik ve coğrafi faktörlerin dikkate alındığı görülmektedir (Huang, 2010). Finansal sektörün 
gelişmesi, hem gelişmiş ülkelerde, hem de gelişen ekonomilerde ve piyasalarda,  ekonomik büyümeyi artıran, 
yoksulluğu azaltan özel sektörün bir parçası niteliğindedir. Finansal sektör; kurumlar, enstrümanlar ve  
piyasalardan oluşan bir bütündür. Finansal gelişmişliği etkileyebilecek faktörleri aşağıdaki başlıklarla ifade 
edebilmek mümkündür. 

2.1. Kurumsal Yapılanmalar 
Ekonomik krizler ile finansal liberalleşmeler arasındaki ilişkiler, akademisyenler ve saha çalışanları arasında 
tartışmalara neden olmaktadır. Finansal liberalleşmenin krizlere ve sorunlara neden olduğu savunulduğu gibi, 
tam tersi görüşü de savunanlar bulunmaktadır. Rodrik (1998) ve Stiglitz (2000),  sınırsız sermaye akımlarının 
finansal gelişme ve ekonomik büyüme üzerinde yıkıcı etkilerinin olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bunlar, finansal 
küreselleşmesinin ve sermayenin serbest dolaşımının sorgulanması gerektiğini savunmuşlardır. Farklı görüşleri 
savunan yazarların ve piyasa çalışanlarının anlaştıkları konu, krizler ve finansal gelişme/serbestleşme üzerinde 
en fazla olumsuz etkiye  zayıf kurumsal yönetim ve kamu yönetimi ile  hükümet politikalarının yetersizliği ve 
etkin olmayan kurumların varlığıdır (Kaminsky ve Schmukler, 2007). Olması gereken ilk önce ülke içerisinde 
yasal alt yapıyı oluşturmak ve  yerli gerekli mali kurumları belirli olgunluk seviyelerine ulaştırmak daha sonra 
finansal gelişme ve serbestleşme amacına yönelik olarak sermaye hareketliğine artırmaktır.   

“Kurumsal yapıların, gelişmelerin, finansal gelişmişlik göstergeleri üzerinde nasıl etkisi vardır?” şeklinde 
geliştirilen sorulara cevap niteliği taşıyan çalışmalara bakıldığında, yasal düzenleyici kurumların etkilerinin çok 
olduğu vurgusu yapılmıştır. Özellikle mülkiyet haklarının korunması ile düzenleme yapan kurumlar, ikili ya da 
çok taraflı yapılan sözleşmelerin takip ve yükümlülüklerini takip eden kurumlar ile muhasebe ve finansal 
düzenlemeleri doğru bir biçimde uygulanmasını sağlayan  kurumların, finansal gelişmişlik üzerinde etkilerinin 
olduğu ifade edilmektedir. La Porta ve diğ. (1997, 1998), “Finans ve Hukuk Hipotezi”nde İngiliz Hukuku’nu baz 
alan, ağırlıklı olarak sivil katılımı yüksek olan hukuk tabanlı sistemler şeklinde ifade edilen, ortak hukuk tabanlı 
sistemler (common law based systems), sermaye piyasalarının gelişimi için daha uygun olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Özellikle, İngiliz Hukuk Sistemi, özel mülkiyetin korunması ile ilgili düzenlemelerde diğer hukuk 
düzenlerinden daha ileride olduğu görülmektedir (Baltagi ve diğ. 2007: 2).  İngiliz Hukuk Sistemi, yatırımcıların 
haklarını devlete karşı koruyarak bireylerin güven içinde işlem yapacakları şekilde sistemlerini oluşturmuşlardır. 
Diğer taraftan Fransız Hukuk Sitemine göre ise, firmaların ve yöneticilerinin çıkarları, bireysel yatırımcıya göre 
daha üstün tutulmuştur. Bundan dolayı da, İngiliz Hukuk Sistemi’nden beslenen ülkelerde sermaye piyasları, 
Fransız Hukuk Siteminden beslenen ülkelere göre daha gelişmiştir (Agır, 2010: 126-127).  Kurumsal 
düzenlemelere gidilerek sermayenin serbestleşmesi/gelişmesi için çeşitli ülkelerde yapılan yasal düzenlemeler 
Tablo 1’de bir arada görülmektedir.  

Tablo 1: Çeşitli Ülkelerdeki Finansal Liberalleşme İle İlgili Kurumsal Düzenlemeler 

 Arjantin 6/1980 Arjantin'deki yabancı portföy yatırım kısıtlamalarının hafifletilmesi 

Brezilya 6/1990 
 

Sermaye giriş sınırlamaları ve sermaye dönüşünde liberalleşmeye 
gidilmesi. 

Şili 1/1988 Kar payı geri dönüşlerinde serbestleşmeye gidilmesi. 

Kolombiya 12/1989 
Portföy ve doğrudan yabancı yatırım kısıtlamaları hafifletildi;  aynı 
zamanda 12/1991’de kazançların ülke dışına çıkarılmasındaki 
kısıtlamalarda liberalleşmeye gidildi. 

Hindistan 5/1990 
 

Yabancı şirketlerin ve yabancı yatırımcıların %40 oranında 
özkaynak yatırımlarına otomatik serbestleşme getirildi; aynı 
zamanda 1992 yılında sermaye kar paylarının ülke dışına 
çıkarılmasında liberalleşmeye gidildi. 

Ürdün 1/1987 Sermayenin dışarı çıkarılmasında liberalleşmeye gidildi. 

Güney Kore 8/1981 
 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımların giriş ve çıkışları 
serbestleştirildi. 
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2/1992 
 

Portföy yatırımlarının girişinde ve çıkışında serbestleşmeye gidildi. 

Malezya 11/1986 
 

Doğrudan yabancı sermaye ve portföy yatırımlarının girişi ile ilgili 
kısıtlamalar kaldırıldı. 

Meksika 5/1989 Doğrudan yabancı yatırım girişinde serbestleşmeye gidildi. 
Pakistan 1990 Kar payı ve sermaye çıkışlarında liberalleşmeye gidildi. 

Filipinler 1988 
 

Kar payı ve sermaye çıkışlarında liberalleşmeye gidildi; 1992 yılında 
ise daha da yoğunlaştı. 

Portekiz 1988 
 

Kar payı çıkışlarında liberalleşmeye gidildi; takip eden süreçte ise 
1989 ve 1990 yıllarında doğrudan yabancı yatırımları hususunda 
tam serbestleşmeye gidildi. 

Tayvan 2/1991 Borsa yabancı sermaye yatırımlarına açık hale getirildi. 
Tayland 1988 Kar payı ve sermaye çıkışlarında liberalleşmeye gidildi. 

Türkiye 1989 
 

Türk   Parası   Kıymetini   Koruma   Hakkında   32   Sayılı   Karar"ın   
yürürlüğe konulması; yabancı sermayenin istediği kadar para ile 
piyasaya girebilmesi ve istediği kadar parayı yurt dışına çıkarması 

Venezuella 1/1990 
 

Doğrudan yabancı sermaye ve portföy yatırımlarının girişi ile ilgili 
kısıtlamalar kaldırıldı. 

Kaynak: Levine ve Zarvos, 1998 

2.2. Politik Düzenlemeler 
Hükümetlerin finansal serbestleşmelerle (deregülasyonlar) yabancı sermayeyi kendi ülkelerine çekme çabaları 
yeni yasal düzenlemelere gidilmesini de zorunlu hale getirmiştir. Türkiye’de 24 Ocak 1980 kararları ve 1989 
yılında Türk Lira’sının değerinin korunması ile ilgili çıkarılan kanunların temelinde yabancı sermayenin ülkeye 
gelişini hızlandırmak olduğu görülmektedir. Benzer düzenlemelerin yalnızca gelişmekte olan ekonomilerde 
yapılmadığını aynı zamanda gelişmiş ülke ekonomilerinde de yapıldığı görülmektedir.  

Bilimsel literatürde, finansal serbestleşme ile ilgili düzenlemelerin piyasaları takip etmesi değil de, ülkeler 
tarafından üretilen politikaların finansal gelişmeyi teşvik edecek biçimde oluşturulması daha doğru yöntem 
olduğu söylenebilir. Genellikle, gelişmekte olan ülkelerin finansal gelişmesine bakıldığı zaman, politik 
düzenlemelerin daha önceden  yapıldığı  görülmektedir.  

2.3. Hukuksal Düzenlemeler 
Hukuki düzenlemeler hem firmaların haklarını, hem de yatırımcıların haklarını güvence altına alan bir sistemdir. 
Finansal piyasaların gelişimi açısından, yasal düzenlemelerinin yeri çok önemlidir. Eğer hukuki düzenlemeler 
sürecin getirdiği değişimi ve yeniliği içine alacak şekilde kendini yenilerse, piyasaların gelişimine olan katkılarının 
artacağı kesindir. Tersi durumda, hukuk sistemi kurallarını oluşturup, daha sonra piyasaların buna uyması 
yönünde bir yaklaşım içerisinde olunursa, piyasaların gelişimi daha yavaş olacağı söylenebilir.  

Hukuki düzenlemeler ve finansal piyasalar açısından genel kabul gören düşünce, değişen koşullara, hukukun 
uyum sağlaması gerektiği yönündedir. Hukuki düzenlemeler açısından esnek yapıya sahip olan ülkeler, finansal 
piyasaların değişiminde ve gelişiminde daha avantajlıdırlar. İngiltere Hukuk Sistemi örnek olay temelli bir 
biçimde hareket ettiği için zaman içinde oluşan ihtiyaçlara hukuki sistem hızlı bir biçimde cevap vermektedir. 
Oysa, Fransız Hukuk Sisteminde ise değiştirilemez yasal düzenlemelerin çok olmasından dolayı, yani reformların 
yapılmasında karşılaşılan zorluklardan dolayı finansal piyasaların gelişimi de yavaşlamaktadır (Ağır, 2010:127). 

Hukuksal düzenlemeler ile finansal gelişme arasında yapılan çalışmalara bakıldığında farklı görüşlerin ileri 
sürüldüğü görülmektedir. Hukuki düzenlemelerde, daha çok yatırımcıların korunması yönünde ağırlık oluştuğu 
görülmektedir. Nijerya, Pakistan ve Zimbavye gibi ülkelerin daha esnek yapılı olan İngiliz Hukuki Sistemlerini 
uygulamalarına rağmen finansal piyasaların gelişimine çare olamamıştır. Diğer  taraftan, değişime daha kapalı 
olan Fransız Hukuk Sistemini ağırlıklı olarak uygulayan Hollanda, Lüksemburg ve Belçika gibi ülkelerin finansal 
piyasalarının geliştiği görülmüştür (Girma ve Shortland, 2004: 4). 
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2.4. Coğrafi Özellikler 
Ülkelerin ilk kuruluş yerlerinin ve coğrafi özelliklerin finansal piyasaların oluşum ve gelişiminde etkilerinin 
olduğuna dair bazı çalışmalar yapılmıştır. Acemoğlu ve diğ. (2001, 2002) coğrafi faktörlerin, finansal gelişmenin 
önemli bir belirleyici olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ülkelerin coğrafi yapılarındaki ulaşım kolaylığı ve sınır 
ülkelerinin gelişmiş olmasının sermaye hareketliliğini kendi ülkesine doğru çekmesine olumlu etki edebilecektir. 
Easterly ve Levine (1997), bazı bölgesel etnik yapılanmaların da finansal gelişim süreci üzerine etkilerinin 
olabileceğinden bahsetmişledir (Naceur ve diğ. 2014).   

2.5. Finansal Sektör Gelişimine Etki Eden Diğer Faktörler  
Finansal sektör gelişimine etki eden, fakat geçmiş çalışmalarda güçlü ilişkiler saptanamayan etkenlerden biri de 
dini inançlardır. Bazı dini inançlar yerel şartlarda, finansal gelişmeyi kısıtlayıcı yönde etkili olabileceğine dair 
görüşler vardır. Bazı çalışmalarda, dini inançların finansal gelişmeye olan etkileri de araştırılmış fakat çok güçlü 
etkinin varlığına dair sonuçlara ulaşılamamıştır (Beck ve diğ. 2004). 

Boyd ve diğ (2001), enflasyon ve finansal gelişme arasındaki ilişkiyi araştırmışlar. Enflasyonun finansal gelişme 
üzerinde negatif etkisinin olduğu ifade edilmiştir. Enflasyonun var olduğu ve yüksek faiz oranlarının 
uygulanmadığı ülkelerde  ulusal para cinsinden yapılan tasarrufların erimesine neden olmaktadır. Firmalar reel 
ya da finansal tasarruflarını enflasyon riskine karşı korumak için alternatif finansman araçlarına yatırarak daha 
doğru süreçler oluşturabilmektedirler. Yani tasarruflarını faizin dışındaki enstrümanlara yönlendirmektedirler. 
Böyle olunca da finansal piyasaların gelişmesine katkı sağlamaktadırlar (Naceur ve diğ. 2014).  

Ülke dışına çalışmaya gidenlerin, tasarruflarını kendi ülkelerinde değerlendirmek istemeleri de finansal 
piyasaların gelişmesine katkı sağlamaktadır. Aggarwal ve diğ. (2006), doğrudan sermaye yatırımlarından sonra, 
en fazla fon akışını sağlayan kalemin yurt dışı çalışanların kendi ülkelerine aktardıkları fonların olduğunu 
belirtmişler. Yurt dışı çalışanların göndermiş oldukları tasarrufların, yerel olarak faaliyetlerini yürüten 
bankaların, banka mevduatlarının artmasına  ve kredi kullandırma imkanlarının gelişmesine sebep olduklarını 
ifade etmektedirler. Orozco ve Fedewa (2005), çalışanların sağladığı döviz transferlerinin finansal gelişmeyi 
sağlayabileceğini belirtmektedirler. Özellikle finansal kurumlar aracılığıyla yapılan para transferlerinin finansal 
ürünlerin ve servislerin gelişmesine katkı sağladığı ifade edilmektedir.  

Etnik yapının farklı olması ve diğer ülke etnik yapıları ile oluşturulan güçlü bağlar sonrası sağlanan reel ve 
finansal kaynakların da finansal piyasaların gelişmesine katkı sağlayacağı belirtilmektedir. Ülkelerin geçmişten 
gelen güçlü ilişkileri, sınır ülkeler arası oluşturulan  güçlü ilişkiler ve geçmişten gelen etnik bağlantılarının 
finansal sektör piyasalarının gelişmesine katkı sağladığı ileri sürülmektedir (Beck ve diğ. 2004). 

3. FİNANSAL GELİŞMİŞLİĞİN PİYASALAR AÇISINDAN ÖNEMİ  
Son yıllarda üzerinde en çok durulan konuların başında finansal gelişme/serbestleşme ve sermaye kontrollerinin 
geldiği görülmektedir. Hem finansal gelişmelerin hem de finansal kısıtlamaların büyüme, yatırımlar, finansal 
piyasalar ve kurumların üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunun tespiti için ampirik çalışmaların yapıldığı 
görülmektedir. Bir çok ülkede,  finansal serbestleşme ve gelişme süreçleri yaşanmasına karşın, neden oldukları 
sonuçlar konusunda farklılıkların olduğu yazılmaktadır. 

Genel olarak finansal gelişmenin/liberalleşmenin piyasalar üzerinde pozitif yönlü etkisinin ve öneminin çok fazla 
olduğu yazılmasına karşın, finansal gelişmenin/serbestleşmenin piyasaları aşırı genişlettiği ve varlık fiyatlarının 
gereksiz artışına neden olduğu görüşü de dikkatten kaçmamalıdır (Kaminsky ve Schmukler (2007). 

4. LİTERATÜR TARAMASI 
Levine ve Zarvos (1998), makalelerinde, 16 gelişmekte olan ülkede iki soruya cevap aramışlardır.  Bunlardan 
birincisi, borsanın büyümesine, likiditesinin artmasına, dalgalanmasına ve sermayenin serbestleşmesine neyin 
neden olduğu, ikincisi ise, borsa büyüklüğü, likidite, volatilite ve uluslararası bütünleşme ve bilginin açığa 
çıkarılmasına ilişkin düzenlemelerin, muhasebe standartlarının ve yatırımcıların korunması arasındaki ampirik 
ilişkilerin neler olduğuna cevap aramışlardır. Borsaların serbestleşme sonrasında daha büyük, daha likit, daha 
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volatil ve daha entegre olma eğiliminde olduğunu ileri sürmüşler. Finansal gelişme ile birlikte bilginin yayılması, 
likiditenin artması ve piyasalar arasında entegrasyonun daha fazla arttığını belirtmektedirler. 

Calderon ve Lui (2002), 1960-1994 yıllarını kapsayan 109 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeyi çalışmalarına dahil 
etmişler. Finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmışlar. Elde ettikleri sonuçları  
maddeler halinde sıralamışlar. (1) Genellikle finansal gelişmenin ekonomik büyümeye yol açtığı, (2) granger 
nedenselliğinin hem ekonomik büyümeden finansal gelişmeye doğru, hem de finansal gelişmeden ekonomik 
büyümeye doğru olduğunu, (3) finansal derinleşmenin gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere göre daha 
fazla etkiye sahip olduğunu, (4) belirlenen yıllar arasında finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki etki 
süresinin daha uzun olduğunu, (5) finansal derinleşmenin daha hızlı sermaye birikimine ve  verimlilik artışına 
neden olduğunu ileri sürmüşlerdir.  

Raddatz (2006), 1981-1998 (1980-1989) dönemlerini kapsayan 48 ülkeye ait 70 imalat sanayi şirketinin finansal 
gelişmişlikleri  ile makro ekonomik dalgalanma arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmışlar. Çalışmada 
uygulanan yatay kesit analizi, finansal gelişmenin makro ekonomik dalgalanmayı azaltma yönünde önemli bir 
nedensellik ilişkisi ortaya çıkardığını göstermiştir. İlaveten, finansal gelişmenin, likidite ihtiyacı yüksek olan 
sektörlerin dalgalanmaların azalmasına neden olduğu da ifade edilmiştir. 

Kaminsky ve Schmukler (2007),  yazmış oldukları makalelerinde finansal serbestleşmenin kronolojisi ve finansal 
serbestleşmenin etkilerini araştırmışlar. Finansal liberalleşmenin kısa sürede piyasalarda balonlar ve 
başarısızlıkların oluşmasını tetiklediğini, uzun dönemde ise finansal piyasaların ve kurumların istikrarlı 
çalışmasına vesile olduklarını ileri sürmüşlerdir. 

Acaravcı ve diğ. (2007),   1986:Q1-2006:Q4 yıllarını kapsayan çeyrek dönemlik verilerle Türkiye’deki  finansal 
gelişmişlik ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi nedensellik ilişkisi kapsamında incelemişler. Johansen 
eşbütünleşme analizi ile finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemde herhangi bir ilişki 
bulunmadığını ileri sürmüşler. Aynı çalışmada VAR yöntemi ile  finansal gelişmişlik ile ekonomik büyüme 
arasında nedenselliği incelemişler. Finansal gelişmeden ekonomik büyümeye doğru bir nedenselliğin olduğunu 
belirtmişler.  

Cherif and Kaouther (2008), MENA (Middle East and North Africa- Ortadoğu ve Kuzey Afrika) ülkelerinde 
borsaların makro ekonomik ve kurumsal belirleyicileri üzerine yapmış oldukları çalışmalarında, borsaların en 
önemli belirleyicilerinin gelir düzeyi, tasarruf oranları, borsaların likidite düzeyleri ve faiz oranlarının olduğunu 
belirtmektedirler. Finansal aracılık faaliyetlerinin gelişmesinin borsaların gelişmesinde önemli bir tamamlayıcı 
unsurun olduğunu ifade etmişlerdir. Kurumsal çevrenin borsalar üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığını 
ileri sürmüşlerdir.  

Ayaydın ve diğ. (2013), yapmış oldukları çalışmalarında, hisse senedi piyasasının gelişmesinin makro ekonomik 
ve kurumsal belirleyicilerini 39 gelişmekte olan ülkeye ait 2000-2011 yıllarına ait verileri kullanarak panel veri 
analizi ile test etmişlerdir. Hisse senedi piyasasının gelişimini temsilen sermaye piyasası kapitilizasyonu bağımlı 
değişken; reel GSYH, tasarruflar, enflasyon oranı, bankaların vermiş olduğu özel sektör kredileri ve doğrudan 
yabancı sermaye yatırımları da makro ekonomik değişkenler olarak değerlendirmişler. Kurumsal yapıyı temsil 
etmek üzere ise, yönetişim endeksi ve politik özgürlükler endeksi olmak üzere iki farklı değişken kullanılmışlar. 
GSYH, bankaların özel sektör kredileri ve doğrudan yabancı yatırımlar ile hisse senedi piyasalarının gelişmesi 
arasında doğru yönlü bir ilişkinin olduğunu, ancak tasarruflar ile sermaye piyasasının gelişimi arasında herhangi 
bir ilişkinin olmadığını ileri sürmüşlerdir. Yönetişimin kalitesi ile hisse senedi piyasalarının gelişmesi arasında ise 
doğru yönlü bir ilişki olduğu, politik özgürlükler ile hisse senedi piyasalarının gelişmesi arasında bir ilişki 
olmadığını ileri sürmüşlerdir.  

Akıncı ve diğ. (2014), Türkiye’de 1986-2012 dönemi yıllık verilerini kullanılarak finansal gelişme ve belirleyicileri 
arasındaki ilişkiyi VAR analizini kullanılarak araştırmışlar. Araştırma yılları içerisinde finansal piyasaları etkileyen 
en önemli faktörlerin ulusal hasıla, portföy yatırımları, tasarruf oranları, reel faizler, enflasyon oranı ve cari açık 
olduğunu belirtmişlerdir. Türkiye’de uzun yıllar boyunca uygulanan yüksek faiz-düşük kur politikasının finansal 
piyasaların gelişimine katkıda bulunduğunu, ancak bu sürecin de ekonomik kırılganlığı artırdığını ifade 
etmişlerdir.  
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5. VERİLER VE YÖNTEM  
Panel veri; bireyler, ülkeler, firmalar, hane halkları gibi birimlere ait yatay kesit gözlemlerinin belirli bir 
dönemde bir araya getirilmesiyle oluşan yapıdır (Yerdelen Tatoğlu, 2013: 2). Panel veri N sayıda yatay kesit ve 
her kesite karşılık gelen T sayıda zaman diliminden oluşur. Panel veri modeli aşağıda gösterilmiştir: 

 Yit = αit + βkit + Xkit + µit          i=1,…..,N; t=1,…..,T      (1) 

Panel veri yönteminin avantajlarını su şekilde sıralamak mümkündür (Kaya, 2014: 293): 
 Panel veri, kişiler, firmalar, hane halkları ve ülkeler gibi birimlerle zaman içinde ilişki kurduğundan 

dolayı bu birimler arasında heterojenlik söz konusudur. 
 Panel veri, yatay kesit gözlemlerini zaman serisiyle birleştirerek daha bilgilendirici veriler, daha fazla 

değişkenler, değişkenler arasında daha az doğrusallık ve daha etkin model ortaya koymaktadır. 
 Panel veri, sadece yatay kesit ya da sadece zaman serisinde gözlenemeyen etkileri daha iyi teşhis 

ederek ölçmektedir. 
 Panel veri, daha karmaşık davranışlara sahip modeller üzerinde çalışma imkanı sağlamaktadır. 

Panel veri gözlem değerlerinin homojen olduğu yani birim ve/veya zaman etkilerinin olmadığı durumlarda klasik 
modelin; birim ve/veya zaman etkilerinin bulunduğu hallerde ise sabit veya tesadüfi etkiler modellerinin 
kullanılmasının daha doğru olduğu söylenebilir (Yerdelen Tatoğlu, 2013: 164). 

Panel veri ekonometrisinde yatay kesit ve zaman etkileri, sabit etki veya tesadüfi etki modelleriyle 
açıklanmaktadır. Sabit etkiler modeli, birim etkilerin (µi) dolayısıyla birimler arası farklılıkların sabit olduğu ve 
sabit terimdeki farklılıklarla ifade edilebildiği durumlarda kullanılmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2013: 103). Sabit 
etkiler modelinde, sabit katsayılar kesit veriler arasında veya zaman veriler arasında ya da her iki veri içinde 
farklılık göstermektedir. Buna karşın modeldeki eğim katsayıları sabittir (Alptekin, 2012: 207). 

Sabit etkiler modeli (2) numaralı denklem ile gösterilebilmektedir (Kaya, 2014: 296). 

Yit = β + αi + β1X1it +…+ βkXkit + µit          i=1,…..,N; t=1,…..,T   (2) 

Tesadüfi etkiler modelinde her bir kesit birimi için farklı trend değerlerinin söz konusu olduğu, bu trend 
değerlerinin zaman süresince sabit kaldığı ve bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında geçici bir yatay kesit 
ilişkisinin varlığı öne sürülmektedir (Kaya, 2014: 297). Tesadüfi etkiler modelini ise aşağıdaki şekilde göstermek 
mümkündür (Wooldridge, 2013: 492). 

Yit = β0 + β1X1it +…+ βkXkit + αi + µit          i=1,…..,N; t=1,…..,T   (3) 

Çalışmada 2000-2012 dönemine ait yıllık veriler kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesiyle ilgili sorunlar çalışma 
döneminin günümüze ulaşmasını engellemiştir. Çalışmada verilerinden yararlanılan ülkeler, Birleşmiş Milletler 
Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler listesinden 
oluşturulmuştur. Altı gelişmiş ve aynı sayıda gelişmekte olan ekonomi çalışmaya dahil edilmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2: Örneklem Ülkeleri 

GELİŞMİŞ EKONOMİLER GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLER 

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD Brezilya, Çin, Hindistan, Malezya, Rusya Federasyonu 
ve Türkiye 

Çalışmada kullanılan veriler Dünya Bankası (WB), econstat.com, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 
ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansından (UNCTAD) elde edilmiştir.  Verilerin temininde 
yaşanan güçlükler örneklemin zamanını ve kesitini (ülke sayısını) etkilemiştir. 
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Tablo 4’de tanımlayıcı istatistikler görülmektedir. Finansal piyasalardaki gelişmişliği temsilen borsa endeksleri, 
sermaye piyasası toplamının büyümeye oranı ve banka mevduatlarının büyümeye oranları kullanılmıştır. 
Sermaye piyasası büyüklüğünün büyümeye oranı gelişmekte olan ekonomilerde %66,7, gelişmiş ekonomilerde 
ise %78,8 gerçekleşmiştir. Banka mevduatlarının büyümeye oranı ise gelişmekte olan ekonomilerde %55,1, 
gelişmiş ekonomilerde ise %107,7 şeklindedir. Bu değerlere göre gelişmiş ekonomilerdeki finansal piyasaların 
daha gelişmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak gelişmekte olan ekonomilerde sermaye piyasalarının piyasaya 
sundukları kaynak miktarının, bankaların mevduat yoluyla sundukları kaynaklardan daha çok olduğu 
görülmektedir. Gelişmiş ekonomilerde ise durum tersinedir. Yani banka yoluyla ortaya çıkan kaynak oranı 
sermaye piyasasının sağladığı kaynaklardan oransal olarak fazladır. Bu durumla ilgili olarak, gelişmekte olan 
ekonomilerin sermaye piyasalarına gelişmiş ekonomilerden fon akışı olduğu ve gelişmekte olan ekonomilerde 
tasarruf yetersizliği nedeniyle bankaların yeterince mevduat oluşturamadığı ifade edilebilir. 
 

Faiz oranları gelişmekte olan ülkeler için %10,11 gelişmiş ekonomiler içinse %3,55 şeklinde görülmektedir. Bu 
durum faiz oranlarını meydana getiren risk primlerinin gelişmekte olan ekonomilerde daha fazla olduğunu 
ortaya koymaktadır. 
Tablo 4: Tanımlayıcı İstatistikler, Gelişmekte Olan Ekonomiler 
 

 Ortalama Ortanca Maksimum 
Değer 

Minimum 
Değer 

Standart 
Sapma 

Gözlem 
sayısı 

Y1 18.906 10.818 78.579 646 21527 68 
Y2 66,72 55,50 148,56 16,02 39,78 68 
Y3 55,15 46,14 126,25 12,51 31,04 68 
X1 10,11 8,20 51,00 1,59 8,96 68 
X2 11,97 3,80 53,43 1,30 14,62 68 
X3 32.516 21.116 123.985 553 31.582 68 
X4 35.007 14.532 420.569 -91.471 93.541 68 
X5 6,00 6,08 14,19 -7,82 3,78 68 
X6 7,42 6,42 44,96 -0,76 6,99 68 
X7* 15.644 2.029 97.414 139 24.115 68 
*Değerler Milyar $ düzeyindedir.  

 

Tablo 3: Çalışmada Kullanılan Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler ile Tanımları 
 Değişkenler Değişkenlerin 

Kısaltması Değişkenlerin Açıklaması 

Ba
ğı

m
lı 

D
eğ

iş
ke

nl
er

 Borsa Endeksleri Y1 İlgili Ülkelere ve Yıllara Ait Yılsonu Kapanış Endeks 
Değerleri 

Piyasa Büyüklüğünün 
Büyümeye Oranı Y2 Sermaye Piyasası Kapitilizasyonunun Büyümeye 

Oranı (%) 
Banka Mevduatlarının 
Büyümeye Oranı Y3 Banka Mevduatlarının Büyümeye Oranı (%) 

Ba
ğı

m
sı

z D
eğ

işk
en

le
r 

Faiz Oranları X1 Faiz Oranları (%) 

Döviz Kuru X2 ABD Doları/Ulusal Para Şeklindedir. ABD’de ise  
Japon Yeni/ABD Doları şeklindedir. 

Doğrudan Yabancı 
Sermaye Yatırımları X3 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (DYSY) Yıllık 

Toplam Giriş Tutarı 
Cari İşlemler Dengesi X4 Yıllık Cari işlemler Dengesi (Açık ya da Fazla) 
Büyüme Oranları X5 Yıllık Büyüme Oranları (%) 

Enflasyon Oranları X6 Enflasyon, Tüketici Fiyat Endeksindeki Yıllık 
Değişim(%) 

M2 X7 M2 Para Arzı 
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Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, gelişmekte olan ekonomiler için ortalama 32.5 Milyar $, gelişmiş 
ekonomilerde ise 59.7 Milyar $ şeklinde gerçekleşmiştir. Bu veriler çalışmanın zaman periyodu olan 2000-2012 
döneminin ortalamasını vermektedir. Oysa gelişmekte olan ekonomilere yönelen doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarında önemli artışlar görülmektedir. Hatta gelişmiş ve gelişmekte olan ülke sınıflandırmasında toplam 
olarak doğrudan yabancı sermaye yatırımlarındaki giriş miktarı neredeyse eşit hale gelmiş durumdadır. UNCTAD 
verilerine göre 2014 yılında, gelişmiş ekonomilere gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları 498 Milyar $’ken 
gelişmekte olan ekonomilere gelen miktar ise 681 Milyar $ olmuştur. 
 

Cari işlemler dengesine bakıldığında gelişmekte olan ekonomilerde ortalama olarak 35 Milyar $ fazla, gelişmiş 
ekonomilerde ise 53 Milyar $ açık olduğu görülmektedir. Gelişmekte olan ekonomilerde özellikle Çin, Malezya 
ve Rusya Federasyonunun cari dengesindeki fazlalıklar dikkat çekerken gelişmiş  ekonomilerde ise aynı 
dönemde A.B.D., İngiltere, İtayla ve Fransa’daki cari işlemler açıkları dikkat çekicidir. 

Tablo 4: Tanımlayıcı İstatistikler, Gelişmiş Ekonomiler (Devam) 

  Ortalama Ortanca Maksimum 
Değer 

Minumum 
Değer 

Standart 
Sapma 

Gözlem 
sayısı 

Y1 8.449 6.605 31.892 879 7.140 68 
Y2 78.86 72.87 155.41 18.57 33.03 68 
Y3 107.72 85.95 227.05 49.37 52.93 68 
X1 3.55 4.02 6.03 0.84 1.35 68 
X2 20.91 1.07 125.38 0.68 41.78 68 
X3 59.795 33.094 314.007 -10.835 72.153 68 
X4 -53.300 11.168 255.383 -798.469 262.982 68 
X5 1.31 1.69 5.12 -5.63 2.12 68 
X6 1.62 1.96 3.83 -1.34 1.21 68 
X7* 207.740 2.003 1.226.522 733 423.649 68 
*Değerler Milyar $ düzeyindedir. 

Büyüme oranları çalışma örneklemi dahilinde, gelişmekte olan ekonomiler için %6, gelişmiş ekonomiler için ise 
%1,62 görülmektedir. UNCTAD verilerine göre, genel olarak örneklem zaman dilimi olan 2000-2012 döneminde 
büyüme oranları, gelişmekte olan ekonomiler için %5,73, gelişmiş ekonomiler için %1,63 ve dünya geneli içinse 
%2,73 şeklindedir. Örneklemdeki gelişmekte olan ekonomilerde büyüme oranının küçükde olsa UNCTAD 
verilerindeki tüm gelişmekte olan ekonomlerden fazla olduğu görülmektedir. Bunun muhtemel sebeplerinden 
birisi çalışma örneklemindeki Çin’dir. Çünkü, örneklem verilerinde Çin’in büyüme oranı %10,06’dır. Ayrıca yine 
örneklem verilerinde 2008-2009 küresel ekonomik ve finans krizinde ekonomik küçülme yaşamayan tek ülke de 
Çin ekonomisi görülmektedir. Gelişmiş ekonomilerdeki büyüme oranı, tüm gelişmiş ekonomilerin içinde 
bulunduğu büyüme oranıyla hemen hemen aynıdır. 

Gelişmekte olan ekonomilerde ortalama enflasyon oranı %7,42, gelişmiş ekonomilerde ise %1,62 şeklindedir. 
M2 para arzının, gelişmekte olan ekonomilerde 15.644 Milyar $, gelişmiş ekonomilerde ise 207.740 Milyar $ 
olduğu görülmektedir. 

Tablo 5: Değişkenler Arasındaki Pearson Korelasyon Katsayıları (Gelişmekte Olan Ekonomiler) 
 Y1 Y2 Y3 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
Y1 1 -0,361 

(0,001) 
-0,262 
(0,016) 

0,262 
(0,016) 

-0,199 
(0,052) 

-0,094 
(0,223) 

-0,451 
(0,000) 

-0,288 
(0,009) 

0,083 
(0,253) 

-0,268 
(0,014) 

Y2  1 0,823 
(0,000) 

-0,569 
(0,000) 

-0,037 
(0,383) 

-0,056 
(0,326) 

0,206 
(0,046) 

0,104 
(0,200) 

-0,479 
(0,000) 

0,030 
(0,404) 

Y3   1 -0,464 
(0,000) 

-0,277 
(0,011) 

-0,292 
(0,008) 

-0,136 
(0,134) 

-0,145 
(0,119) 

-0,484 
(0,000) 

-0,135 
(0,137) 
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X1    1 -0,041 
(0,370) 

-0,351 
(0,002) 

-0,322 
(0,004) 

-0,164 
(0,091) 

0,833 
(0,000) 

-0,304 
(0,006) 

X2     1 0,042 
(0,366) 

-0,046 
(0,354) 

0,090 
(0,233) 

0,258 
(0,017) 

0,465 
(0,000) 

X3      1 0,667 
(0,000) 

0,367 
(0,001) 

-0,277 
(0,011) 

0,733 
(0,000) 

X4       1 0,412 
(0,000) 

-0,176 
(0,076) 

0,460 
(0,000) 

X5        1 -0,099 
(0,211) 

0,365 
(0,001) 

X6         1 -0,134 
(0,137) 

X7          1 
Not: Tablo hücrelerindeki ilk değerler Pearson katsayılarını, parantez içindeki değerler ise anlamlılık düzeylerini 
göstermektedir. 

Tablo 5’de çalışmada kullanılan her iki ülke grupları için değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları 
görülmektedir. 

Tablo 5: Bağımsız Değişkenler Arasındaki Pearson Korelasyon Katsayıları (Gelişmiş Ekonomiler - Devam) 
 Y1 Y2 Y3 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
Y1 1 -0,369 

(0,001) 
0,124 
(0,156) 

-0,081 
(0,255) 

0,229 
(0,030) 

-0,461 
(0,000) 

0,403 
(0,000) 

-0,062 
(0,307) 

-0,155 
(0,104) 

0,219 
(0,037) 

Y2  1 -0,010 
(0,469) 

0,217 
(0,037) 

-0,027 
(0,413) 

0,612 
(0,000) 

0,413 
(0,000) 

0,285 
(0,009) 

-0,034 
(0,391) 

-0,369 
(0,001) 

Y3   1 -,742 
(0,000) 

0,852 
(0,000) 

-0,413 
(0,000) 

0,490 
(0,000) 

-0,062 
(0,308) 

-0,722 
(0,000) 

0,876 
(0,000) 

X1    1 -0,778 
(0,000) 

0,293 
(0,003) 

-0,351 
(0,002) 

0,175 
(0,077) 

0,732 
(0,000) 

-0,796 
(0,000) 

X2     1 -0,349 
(0,002) 

0,361 
(0,001) 

-0,088 
(0,238) 

-0,756 
(0,000) 

0,980 
(0,000) 

X3      1 -0,778 
(0,000) 

0,189 
(0,062) 

0,480 
(0,000) 

-0,351 
(0,002) 

X4       1 -0,120 
(0,165) 

-0,496 
(0,000) 

0,358 
(0,001) 

X5        1 0,346 
(0,002) 

-0,094 
(0,223) 

X6         1 -0,765 
(0,000) 

X7          1 
Not: Tablo hücrelerindeki ilk değerler Pearson katsayılarını, parantez içindeki değerler ise anlamlılık düzeylerini 
göstermektedir. 

6. ANALİZ VE BULGULAR  
Panel veri analizi, hem yatay kesit verisi, hem de zaman serisi özellikleri taşımaktadır. Özellikle panel veri 
setinde zaman serisinin bulunması verilerin durağan olması bakımından önem taşımaktadır. Yapılan birim kök 
testlerinde verilerin önemli bir kısmının düzeyde, az bir kısmının 1. farkta ve X7 değişkeninin ise 2. farkta 
durağan oldukları görülmektedir (Tablo 6). 
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Tablo 6: Birim Kök Testi, Gelişmekte Olan Ekonomiler 

Yöntem Değişkenler 
Sabit Sabit ve Trend 
Düzeyde 1. Fark 2.Fark Düzeyde 1. Fark 2.Fark 

Levin, Lin & 
Chu 
(T İstatistiği) 
 

Y1 (-2,71)* - - (-6,98)* - - 
Y2 (-2,78)* - - (-2,33)* - - 
Y3 - (-5,97)* - (-4,23)* - - 
X1 (-4,49)* - - (-4,25)* - - 
X2 - (-3,73)* - - (-3,65)* - 
X3 - (-6,78)* - (-6,10)* - - 
LOGX3 (-1,99)** - - (-4,96)* - - 
X4 - (-5,61)* - - (-25,54)* - 
X5 (-6,38)* - - (-4,90)* - - 
X6 (-6,86)* - - (-8,30)* - - 
X7 - - (-7,81)* - (-5,94)* - 
LOGX7 (-1,73)** - - - (-8,00)* - 

Not: *p<0,01, **p<0,05, ***p<0,10 (Gecikme Uzunluğu Schwarz Kriterine Göre Belirlenmiştir) 
Tablo 6: Birim Kök Testi, Gelişmiş Ekonomiler (Devam) 

Yöntem Değişkenler 
Sabit Sabit ve Trend 
Düzeyde 1. Fark 2.Fark Düzeyde 1. Fark 2.Fark 

Levin, Lin & 
Chu 
(T İstatistiği) 
 
 

Y1 (-3,36)* - - (-2,05)** - - 
LOGY1 (-2,67)* - - - (-6,26)* - 
Y2 (-3,56)* - - (-1,85)** - - 
Y3 - (-3,24)* - (-3,77)* - - 
X1 - (-4,89)* - - (-3,07)* - 
X2 (-4,24)* - - - (-11,40)* - 
X3 (-3,68)* - - (-4,49)* - - 
X4 - (-3,27)* - - (-4,20)* - 
X5 (-4,94)* - - (-3,89)* - - 
X6 (-6,98)* - - (-6,94)* - - 
LOGX7 (-2,54)* - - (-9,95)* - - 

Not: *p<0,01, **p<0,05, ***p<0,10 (Gecikme Uzunluğu Schwarz Kriterine Göre Belirlenmiştir) 

Değişkenler arasındaki nedenselliğin testi amacıyla Panel Granger Nedensellik Testi uygulanmaktadır. 
Nedensellik testinden önce uygun gecikme uzunluğunun tespiti gerekmektedir. Uygun gecikme uzunluğunun 
testi neticesinde her iki ülke grubunda da Schwartz Bilgi Kriterine göre "1" tespit edilmiştir (Tablo 7). 

Tablo 7: Uygun Gecikme Uzunluğu 
Gecikme 

Uzunlukları 
Schwartz Kriterleri (SC) 

Gelişmekte Olan Ekonomiler Gelişmiş Ekonomiler 
0 174,58 175,80 
1 158,47* 155,77* 

2 161,53 159,04 
3 162,80 158,09 

Granger Nedensellik Test sonuçlarına göre, gelişmekte olan ekonomiler grubunda, faiz oranları (X1) ve 
ekonomik büyümeden (X5) borsa endekslerine (Y) doğru %10 önem düzeyinde bir nedensellik ile DYSY’dan (X3) 
piyasa büyüklüğünün ekonomik büyüme oranına (Y2) doğru %5 önem düzeyinde bir nedensellik vardır. 

Tablo 8: Ülke Gruplarına Göre Granger Nedensellik Testi Sonuçları 
Gelişmekte Olan Ekonomiler 

Değişken Çifti Nedenselliğin Yönü F İstatistiği Olasılık 
X1 – Y1  3,295*** 0,074 
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X5 – Y1  3,304*** 0,074 
X3 – Y2  4,325** 0,041 
Gelişmiş Ekonomiler 
Değişken Çifti Nedenselliğin Yönü F İstatistiği Olasılık 
X3 – Y1  2,900*** 0,093 
*,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam düzeyini ifade eder. 

Gelişmik ülke gruplarında ise sadece DYSY’dan (X3) borsa endekslerine (Y1) doğru %10 önem seviyesinde bir 
nedensellik görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Çalışmada finansal gelişmişliği temsilen üç değişken kullanılmıştır. Bunlar; borsa endeksleri, sermaye piyasaları 
büyüklüğünün büyümeye oranı ve banka mevduatlarının büyümeye oranı şeklindedir. Bu nedenle üç model 
oluşturulmuştur. 

Model 1A:  Y1= β0+β1X1+ β2X2+ β3LOGX3+ β4X4+ β5X5+ β6LOGX7+µi 

Tablo 3’de görüldüğü gibi yedi bağımsız değişken söz konusudur. Modele alınacak değişkenlerin 
belirlenmesinde stepwise regresyon yöntemlerinden ileriye yönelik seçim yöntemi (Çakır Zeytinoğlu, 2007: 337) 
ve değişkenler arasındaki korelasyonlar dikkate alınmıştır. 

Klasik model ile panel veri modelleri arasında tercih yapabilmek için olabilirlik oranı (LR) testi kullanılmaktadır. 
LR testinde birim ve zaman etkisi görüldüğünden klasik modelin uygunluğu red edilmiştir. Panel veri analizinde 
sabit ve tesadüfi etki modelleri bulunmaktadır. Bu modellerin seçiminde Hausman Testi yapılmaktadır. Bu teste 
göre sabit etkiler modeli kullanılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Modelde varsayımlardan sapmaların tespit 
edilmesi amacıyla yapılan testlerde değişen varyans ve otokorelasyon sorunuyla karşılaşıldığından model 
Arellano, Froot ve Rogers dirençli tahmincisiyle gerçekleştirilmiştir. Gelişmekte olan ekonomiler için borsa 
endekslerini etkileyen makro ekonomik değişkenlerin belirlendiği analiz sonuçları Tablo 9’dadır. 

Analiz sonuçlarına göre, faiz oranlarının (X1) %5 seviyesinde etkisi istatistiksel olarak anlamlı görülmektedir. 
Buna göre, bu değişken gelişmekte olan ekonomi borsalarında fiyat oluşumunun makro ekonomik 
belirleyicilerinden birisidir. 

 

 

Tablo 9: Gelişmekte Olan Ekonomilerde Borsa Endekslerini Etkileyen 
Faktörlere Yönelik Arellano, Froot ve Rogers Tahmin Yöntemi Regresyonu 
(Y1) 

Sabit Etkiler Modeli 

Katsayı Dayanıklı St. 
Hata T İstatistiği Olasılık 

X1 -979.0966 283.0849 -3.46 0.018** 
X2 -859.6381 763.468 -1.13 0.311 
LOGX3 -5491.783 3924.838 -1.40 0.221 
X4 -.044863 .0297567 -1.51 0.192 
X5 785.5427 413.2927 1.90 0.116 
LOGX7 14220.76 7351.369 1.93 0.111 
Gözlem Sayısı 68    
Grup Sayısı 6    
Zaman Periyodu 13    
Hausman Testi 
(Ki Kare) 556.20   0.0000 

R2 (Aralık) (0,56-0,60) Breusch-
Pagan LM 24,073 0,0639 

Durbin-Watson 1.4877483 Wald 1041.36 0.0000 
*,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam düzeyini ifade eder. 
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Model 1B:  LOGY1= β0+β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X5+ β5X6+µi 

İleriye yönelik stepwise yöntemi ve değişkenler arası korelasyonlar dikkate alınarak yukarıdaki regresyon 
oluşturulmuştur. Olabilirlik testinde iki yönlü birim ve zaman etkileri görülmüştür. Hausman testi, sabit etkiler 
modelinin uygulanması gerektiğini ortaya koymuştur. Varsayımlardan sapmaların belirlenmesi amacıyla yapılan 
testlerde değişen varyans, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon sorunlarıyla karşılaşıldığından Driscoll ve 
Kraay dirençli tahminci modeli kullanılmıştır. 

Tablo 10: Gelişmiş Ekonomilerde Borsa Endekslerini Etkileyen Faktörlere 
Yönelik Driscoll ve Kraay Dayanıklı Regresyonu (Y1)  

Değişkenler 
Sabit Etkiler Modeli 

Katsayı Drisc/Kraay 
St. Hata 

T 
İstatistiği Olasılık 

X1 -704.6245 261.1692 -2.70 0.043** 
X2 61.74006 62.22789 0.99 0.367 
X3 .0159832 .0063167 2.53 0.053*** 
X5 600.4722 231.483 2.59 0.049** 
X6 -905.1123 401.4165 -2.25 0.074*** 
Gözlem Sayısı 68    
Grup Sayısı 6    
Zaman Periyodu 13    
Hausman Testi 
(Ki Kare) 

-8.76       0,0000 

R2  0,27 Pesaran 2.180 0.0293 
F 6,20   0.0335 
Durbin-Watson 1.1797067 Wald 829.16 0.0000 
*,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam düzeyini ifade eder. 

Regresyon sonuçlarına göre, faiz oranları (X1) ve büyüme oranları (X5) %5,  doğrudan yabancı sermaye 
yatırımları (X3) ve enflasyon oranları (X6) %10 seviyesinde etkileri anlamlı olan değişkenlerdir.  

Bu sonuçlara göre her iki ülke kategorisine göre faiz oranları (X1) borsa endekslerini etkileyen ortak makro 
ekonomik değişkenlerdir. Gelişmiş ekonomilerde ayrıca doğrudan yabancı sermaye yatırımları (X3), büyüme 
oranları (X5) ve enflasyon oranı (X6) borsa endeklerini etkileyen faktörler şeklinde görülmüştür. 

Model 2A:  Y2= β0+β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ β5X5+µi  

Modele alınacak değişkenler stepwise yöntemi ve değişkenler arası korelasyonlar dikkate alınarak belirlenmiş, 
olabilirlik testinde (LR) birim ve zaman etkileri görülmüş ve Hausman testiyle sabit etkiler modelinin seçilmesi 
gerektiği ortaya çıkmıştır. Değişen varyans, otokorelasyon ve yatay kesit sorunlarına karşı Driscoll ve Kraay 
dayanıklı regresyon tahmincisi kullanılmıştır. Bu çerçevede yapılan regresyon sonuçları Tablo 11’dedir. 

Tablo 11: Gelişmekte Olan Ekonomilerde Piyasa Büyüklüğünün Büyümeye 
Oranını Etkileyen Faktörlere Yönelik Driscoll ve Kraay Dayanıklı 
Regresyonu (Y2) 

Değişkenler 
Sabit Etkiler Modeli 

Katsayı Drisc/Kraay 
St. Hata T İstatistiği Olasılık 

X1 -.6384788 .1908173 -3.35 0.020** 
X2 -3.590366 1.30962 -2.74 0.041** 
X3 -.0001049 .0001325 -0.79 0.464 
X4 .0001639 .0000334 4.91 0.004* 
X5 1.467738 .430382 3.41 0.019** 
Gözlem Sayısı 68    
Grup Sayısı 6    
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Zaman 
Periyodu 

13    

Hausman Testi 
(Ki Kare) 

-42.68       0.0000 

R2 0,66 Pesaran 1.603 0.1090 
F İstatistiği 37.98   0.0005 
Durbin-Watson 1.5588147 Wald 61.15 0.0000 
*,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam düzeyini ifade eder. 

Tablo 11’de görüldüğü üzere, gelişmekte olan ekonomilerde faiz oranları (X1), döviz kuru (X2), cari denge (X4) 
ve büyüme oranları (X5) sermaye piyasası büyüklüğü/büyüme oranını etkileyen makro ekonomik değişkenler 
şeklinde karşımıza çıkmaktadır.  

Model 2B:  Y2= β0+β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X5+ β5X6+µi 

Modeldeki değişkenlerin seçilme aşaması stepwise yöntemi ve değişkenler arası korelasyonlar dikkate alınarak 
gerçekleştirilmiştir. Olabilirlik testiyle (LR) klasik mdeol reddedilmiştir. Hausman testi sabit etkiler modelini 
ortaya koymuş, değişen varyans, otokorelasyon ve yatay kesit bağımlılığı sorunlarına istinaden Driscoll ve Kraay 
dirençli tahminci modeli kullanılmıştır (Tablo 12). 

Tablo 12: Gelişmiş Ekonomilerde Piyasa Büyüklüğünün Büyümeye 
Oranını Etkileyen Faktörlere Yönelik Driscoll ve Kraay Regresyonu 
(Y2) 

Değişkenler 
Sabit Etkiler Modeli 

Katsayı Drisc/Kraay 
St. Hata 

T 
İstatistiği Olasılık 

X1 6.637795 .9657529 6.87 0.001* 
X2 .1235765 .3294805 0.38 0.723 
X3 .0000973 .0000259 3.76 0.013** 
X5 1.79567 .6320876 2.84 0.036** 
X6 1.897135 1.269545 1.49 0.195 
Gözlem Sayısı 68    
Grup Sayısı 6    
Zaman 
Periyodu 

13    

Hausman Testi 
(Ki Kare) 

-5.50       0.0000 

R2 0,40 Pesaran 2.953 0.0031 
F İstatistiği 162.21   0.000000 
Durbin-Watson .45894708 Wald 209.89 0.0000 
*,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam düzeyini ifade eder. 

Gelişmiş ekonomilerde ise sermaye piyasası büyüklüğü/büyüme oranını etkileyen faktörler faiz oranı (X1), 
doğrudan yabancı sermaye yatırımları (X3) ve büyüme oranları (X5) olmuştur. Bu çerçevede finansal gelişmişliği 
temsilen kullandığımız üç değişkenden birisi olan finansal piyasa büyüklüğü/büyüme oranını etkileyen 
faktörlerden faiz oranı (X1) ve büyüme oranları (X5) iki ülke grubunda da etkiye sahipken, doğrudan yabancı 
sermaye yatırımları (X3) sadece gelişmiş ekonomilerde etkiye sahip, döviz kurları (X2) ve cari denge (X4) sadece 
gelişmekte olan ekonomilerde piyasa büyüklüğü/büyüme oranını etkilemiştir. 

Model 3A:   Y3= β0+β1X1+ β2X2+ β3LOGX3+ β4X4+ β5X5+ β6LOGX7+µi 

Banka mevduatları/büyüme oranını etkileyen makro ekonomik değişkenler her bir adımda en yüksek etkiye 
sahip değişkenlerin tespitiyle oluşturulmuştur. Olabilirlik testiyle klasik model reddedilmiştir. Hausman testi, 
sabit etkiler modelinin kullanılması gerektiğini ortaya koymuştur. Karşılaşılan değişen varyans ve otokorelasyon 
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sorunları neticesinde dirençli tahminciler yöntemlerinden Arellano, Froot ve Rogers tahmincisine göre 
regresyon oluşturulmuştur (Tablo 13). 

Tablo 13: Gelişmekte Olan Ekonomilerde Banka Mevduatlarının 
Büyümeye Oranını Etkileyen Faktörlere Yönelik Arellano, Froot ve 
Rogers Regresyonu (Y3) 

Değişkenler 
Sabit Etkiler Modeli 

Katsayı Dayanıklı 
St. Hata 

T 
İstatistiği Olasılık 

X1 -.0930087 .0934296 -1.00 0.365 
X2 -.1903016 .2220602 -0.86 0.431 
LOGX3 -2.726349 .9852727 -2.77 0.040** 
X4 -.0000166 6.84e-06 -2.43 0.060*** 
X5 -.2701982 .0717021 -3.77 0.013** 
LOGX7 10.24518 1.640489 6.25 0.002* 
Gözlem Sayısı 68    
Grup Sayısı 6    
Zaman 
Periyodu 

13    

Hausman Testi 
(Ki Kare) 

-77.37       0.0000 

R2 (Aralık) (0,03-0,71) Pesaran -1.434 1.8486 
Durbin-
Watson .7258506 Wald 159.07 0.0000 

*,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam düzeyini ifade eder. 

Regresyon sonuçları doğrudan yabancı sermaye yatırımları (LOGX3), cari işlemler dengesi  (X4), büyüme oranları 
(X5) ve M2 para arzının (LOGx7) banka mevduatları/büyüme oranı üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğunu 
göstermektedir.  

Model 3B:   Y3= β0+β1X2+ β2X4+ β3X5+ β4X6+ β5LOGX7+µi 

Banka mevduatları/büyüme oranı üzerine etkisi olan makro ekonomik değişkenleri tespit etmek için yüksek 
etkiye sahip değişkenlerden yukarıdaki model oluşturulmuştur. Olabilirlik testinde (LR) klasik regresyon modeli 
reddedilmiştir. Hausman testine göre sabit etki ortaya çıkmış, değişen varyans ve otokorelesyon sorunlarına 
karşı Arellano, Froot ve Rogers dirençli regresyon tahmincisi kullanılmıştır (Tablo 14). 

Tablo 14: Gelişmiş Ekonomilerde Banka Mevduatlarının Büyümeye 
Oranını Etkileyen Faktörlere Yönelik Arellano, Froot ve Rogers 
Regresyon (Y3) 

Değişkenler 
Sabit Etkiler Modeli 

Katsayı Dayanklı 
St. Hata T İstatistiği Olasılık 

X1 -7.581883 1.686464 -4.50 0.006* 
X2 -.4972307 .0286313 -17.37 0.000* 
X3 -6.64e-07 .0000493 -0.01 0.990 
X4 -9.00e-06 .000017 -0.53 0.619 
X5 -1.064653 .8318002 -1.28 0.257 
X6 -1.68087 1.96289 -0.86 0.431 
Gözlem Sayısı 68    
Grup Sayısı 6    
Zaman 
Periyodu 

13    

Hausman Testi 29.20   0.0000 
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(Ki Kare) 
R2(Aralık) (0,35-0,83) Pesaran 1.516 0.1295 
Durbin-Watson .7949908 Wald 396.69 0.0000 
*,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam düzeyini ifade eder. 

Regresyon sonuçlarına göre, faiz oranı (X1) ve döviz kuru (X2) değişkenleri gelişmiş ekonomilerde banka 
mevduatı/büyüme oranını etkileyen değişkenlerdir. Finansal gelişmişliği etkileyen makro değişkenleri tespit 
amacıyla kullanılan banka mevduatları/büyüme oranını etkileyen değişkenlerin dağılımı, çalışmada kullanılan iki 
farklı ülke grubu için tamamen farklı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Gelişmekte olan ekonomilerde, doğrudan 
yabancı sermaye yatırımları (LOGX3), cari denge (X4), büyüme oranlarının (X5) ve M2 para arzı (LOGX7); 
gelişmiş ekonomilerde ise faiz oranları (X1) ve döviz kurları (X2) değişkenleri banka mevduatları/büyüme oranını 
etkileyen faktörler şeklinde görülmüştür. 

Tablo 15: Sonuçlar 
Finansal Gelişmişlik Göstergeleri Ülke Grupları Etkileyen Faktörler 

Borsa Endeksleri (Y1) Gelişmekte Olan Ekonomiler X1** 
Gelişmiş Ekonomiler X1**, X3***, X5**, X6*** 

Finansal Piyasalar 
Büyüklüğü/Büyüme Oranı (Y2) 

Gelişmekte Olan Ekonomiler X1**, X2**, X4*, X5** 
Gelişmiş Ekonomiler X1*, X3**, X5** 

Banka Mevduatları/Büyüme Oranı 
(Y3) 

Gelişmekte Olan Ekonomiler LOGX3**, X4*** ve LOGX7* 
Gelişmiş Ekonomiler X1*, X2* 

*,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyesinde istatistiksel anlamlılığı ifade etmektedir. 
Not: Çalışmada kullanılan makro ekonomik değişkenler: X1 faiz oranı, X2 döviz kurları, X3 doğrudan yabancı 
sermaye yatırımları, X4 Cari denge, X5 büyüme oranları, X6 enflasyon, X7 M2 para  arzıdır. 

Tablo 15’deki sonuçlara göre, her iki ülke grubunda da finansal gelişmişliği en fazla etkileyen değişken faiz 
oranlarıdır (X1). Daha sonra hem sayı, hem de önem düzeyi çerçevesinde etkileyiciler, doğrudan yabancı 
sermaye yatırımları (X3), büyüme oranları (X5) ve cari denge (X4) olarak devam etmiştir. Enflasyon (X6) ve M2 
para arzı (X7) etkisi en az olan değişkenler olarak görülmüştür. 

Gelişmekte olan ve gelişmiş ülke gruplarını karşılaştırdığımızda ise elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir: 

 Makro ekonomik değişkenlerin genel olarak finansal gelişmişliği temsilen çalışmada kullanılan borsa 
endeksleri (Y1), finansal piyasa büyüklüğü/büyüme oranları (Y2) ve banka mevduatları/büyüme oranı 
(Y3) değişkenlerini etkilediği görülmüştür. 

 Makro ekonomik değişkenlerin finansal gelişmişlik göstergelerini etkilemeleri bakımından gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülke grupları arasında belirgin farklılıkların olmadığı anlaşılmaktadır. 

 Faiz oranı (X1), gelişmiş ekonomilerde finansal gelişmişlik göstergelerinin üçünü de etkileyen tek 
değişken olurken, gelişmekte olan ekonomilerde de aynı değişken en fazla etkileyicilik niteliğine sahip 
olmasına karşın sadece banka mevduatları/büyüme oranını etkilememiştir. 

 Büyüme oranları (X5) ve  doğrudan yabancı sermaye yatırımları (X3) değişkenleri finansal gelişmişliği 
etkileme nitelikleri yüksek sayılabilecek diğer değişkenlerdir. 

 Döviz kuru (X2) her iki ülke grubunda da etkisi az görülen bir değişkendir. Cari işlemler (X4) değişkeni 
sadece gelişmekte olan ekonomilerde etkisi az görülen değişkendir. 

 Enflasyon (X6) ve M2 para arzı (X7) değişkenleri ise etkileri en az olan değişkenler olduğu tespit 
edilmiştir. 

7. SONUÇ  
 

Finansal sistem, ekonomik aktörlerin pozisyonlarına istinaden fon transferlerinin yapıldığı piyasalardır. 
Küreselleşme olgusuna bağlı olarak günümüzde sermaye sınır tanımayan bir akışkanlığa ulaşmıştır. Günümüzde 
ekonomiler, küresel alanda dolaşan sermaye stokundan yararlanmak amacıyla ekonomik yapılarını yabancı 
sermaye girecek şekilde serbestleştirmektedirler. Ülke finansal piyasalarının derinleşmesiyle ortaya çıkan 
ekonomik yapı, aynı zamanda ülkelerin ekonomik kalkınmasının yanı sıra birçok ekonomik problemlerin 
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çözülmesine de katkı sağlayabilmektedir. Finansal yapının derinleşmesi ve genişlemesi ise bir çok faktöre bağlı 
olmaktadır. 
 

Bu çalışmada, finansal gelişmişliği etkileyen makro ekonomik faktörler gelişmiş (Model B’ler) ve gelişmekte olan 
ülkeler (Model A’lar) örnekleminde panel veri analizi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Analiz neticesinde genel 
olarak makro ekonomik değişkenlerin finansal gelişmişliği her iki ülke gurubunda da etkilediği, makro ekonomik 
değişkenler bakımından iki ülke gurubu arasında belirgin farklar olmadığı, bu değişkenler arasında en etkili 
değişkenin faiz oranları (X1) olduğu gözlemlenmiştir. Daha sonra ise etkileyicilik niteliği bulunan değişkenler 
doğrudan yabancı sermaye yatırımları (X3) ve büyüme oranları (X5) şeklindedir.  
 

Granger nedensellik testinde ise panel regresyon analizine benzer sonuçlar elde edilmiştir. Gelişmekte olan 
ekonomilerde faiz oranı (X1) ve büyüme oranlarından (X5), borsa endekslerine (Y1) doğru ve doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarından (X3), piyasa büyüklüğü/büyüme oranına (Y2) doğru nedensellik görülmüştür. Gelişmiş 
ekonomilerde ise sadece doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından (X3), borsa endekslerine doğru nedensellik 
olduğu tespit edilmiştir. 
 

Finansal piyasaların gelişmesi ve derinleşmesi fon gereksinimi duyan ekonomik unsurların kaynak sağlama 
imkan ve koşullarını artırmaktadır. Maliyet, süre ve miktar gibi koşullar çerçevesinde daha uygun nitelikte fon 
sağlayan üretim, yatırım ve yönetsel kuruluşların ekonomik amaçlarını gerçekleştirmeleri de daha kolay 
olmaktadır. Bu çalışmada da görüldüğü üzere finansal piyasaların gelişmesinde başta faiz oranları olmak üzere 
ekonomik parametrelerin finansal gelişmişlik üzerine etkili olduğu görülmektedir. Bu bakımdan fon ihtiyacı olan 
birimlere daha uygun imkanlar sağlayan finansal gelişmişliğin sağlanabilmesi için politika yapıcılarının başta faiz 
oranları olmak üzere makro ekonomik parametrelere bu bakış açısıyla yaklaşmaları daha doğru ekonomik 
politikalar üretmelerine imkan sağlayacaktır.  
 

Finansal gelişmişliğin fon talep edenlere daha iyi koşullar sağladığı düşünülürse, bundan sonraki çalışmalarda 
finansal piyasaların bu yönünün, finansal gelişmişlik göstergelerinin fon sağlamayla ilgili maliyet, süre ve miktar 
gibi özelliklerini etkileyip etkilemedikleri ile fon sağlayanların ekonomik amaçlarını gerçekleştirme üzerindeki 
etkilerinin araştırılması önerilmektedir. 
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ABSTRACT  
Country credit rating explains the notes and opinions given by credit rating agencies about how much a country discharge its financial 
responsibilities. In this study, firstly Credit Rating Agency (CRA) is emphasized and lastly the determinants of country credit notes are 
analyzed. As country credit rating, the determinants of the notes given to Turkey and EU (17) countries by Moody’s Credit Rating Agency, 
which is one of the International Credit Rating Agencies, have been analyzed. The determinants of the country credit rating are chosen in 
accordance with theory and literature; and five different determinants have been discoursed. According to the results of the analysis 
conducted with panel regression model in 2002-2014, it is concluded that the growth rate of economic growth affects the country credit 
rating positively and balance of foreign trade affects the credit score negatively. 
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ÜLKE KREDİ NOTUNUN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 
 

ÖZET 
Ülke kredi notu, bir ülkenin finansal sorumluluklarını ne kadar yerine getirdiği hakkında kredi derecelendirme kuruluşlarının vermiş 
oldukları notları ve görüşleri açıklamaktadır. Bu çalışmada öncelikle Kredi Derecelendirme Kuruluşu (KDK) üzerinde durulmuş daha sonra bu 
kuruluşların vermiş oldukları ülke kredi notları açıklanmış ve son olarak ülke kredi notunun belirleyicileri incelenmiştir. Ülke kredi notu 
olarak Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından biri olan Moody’s Kredi Derecelendirme Kuruluşu tarafından Türkiye ve AB (17) 
ülkelerine verilen notların belirleyicileri incelenmiştir. Ülke kredi notunun belirleyicileri, teoriye ve literatür çalışmalarına uygun olarak 
seçilmiş beş farklı değişken üzerinde durulmuştur. 2002-2014 yıllarında panel regresyon modeliyle yapılan analiz sonuçlarına göre 
ekonomik büyümenin pozitif yönde, dış ticaret dengesinin ise negatif yönde ülke kredi notunu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Kredi Derecelendirme Notları, Ülke Kredi Notu, Panel Veri. 
JEL Sınıflandırması: E62, R50, E60 
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1. GİRİŞ 
Bir ülkeye yapılacak olan finansal yatırımlar, o ülkenin kredi güvenilirliği ve kredi riskleri ile doğru orantılıdır. 
Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği 5. 
Maddesinde kredi derecelendirmesi “işletmelerin risk durumları ve ödenebilirliklerini veya borçluluğu temsil 
eden sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz ve benzeri yükümlülüklerinin vadelerinde karşılanabilirliğinin 
derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi ve sınıflandırılması 
faaliyeti” olarak tanımlanmıştır. 

Birçok ülke, fon ihtiyaçlarını her zaman yerel kaynaklardan temin edememektedir. Son dönemlerde yaşanan 
krizlerle finans sektörünün derinleşmesi ve küreselleşmesi sonucu tasarruf sahipleri, tasarruf ihtiyacı olan 
kurum veya kuruluşlara finansal araçlar vasıtasıyla kredi sağlayabilmektedir. Bu nedenle Kredi Derecelendirme 
Kuruluşları (KDK) finansal piyasalarda önemli bir konuma sahiptir. Bu kuruluşlar vermiş oldukları notlarla 
yatırımcılara, yatırımlarının güvenilirliği konusunda bilgi sağlar. Kredi Derecelendirme Kuruluşları bağımsız bir 
şekilde kredibilite görüşünü sunan ve sundukları görüşlerle yatırımcılar, kredi talep edenler ve hükümetler 
tarafından çeşitli nedenlere bağlı olarak kullanılan kuruluşlardır (Yazıcı, 2009:4). Bu kurumlar, yatırım kararları 
için kritik öneme haiz olan ülke kredi notlarını açıklayan ve güven arz eden kurumlardır. 

Ülke kredi notu bir ülkede yatırım ortamının risk düzeyini göstermektedir. Fakat ülke kredi notları özel sektör 
borçlanmasını ve özel sektörün yabancı yatırımcılar açısından çekiciliğini de etkilemektedir.  

Ülke kredi notu, bir ülkenin finansal sorumluluklarını ne ölçüde gerçekleştirdiği hakkında kredi derecelendirme 
kuruluşlarının açıklamış oldukları görüşleri ortaya koymaktadır. Yani kredi notu yüksek bir ülkenin uluslararası 
piyasada borçlanmak için ödemek zorunda olacağı faiz azalmakta, kredi notu düşük ise borçlanmanın maliyeti 
artmaktadır (Ovalı, 2014:54). 1989 yılından sonra Türkiye’de sermaye hareketlerinin serbestleşmesiyle birlikte 
yabancı sermaye girişi artmıştır. Bu durumu takiben Türkiye için kredilendirme süreci de 1991 yılında 
başlamıştır. 2001 bankacılık krizinden sonra Türkiye’de yaşanan birçok gelişme ile birlikte Türkiye’nin kredi notu 
iyileşmiştir. Küresel ekonominin hareketli olduğu dönemlerde KDK’larının önemi artmıştır. Bir ülke ya da kurum 
hakkında herhangi bir olumsuz görüş piyasayı oldukça olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu görüş 
çerçevesinde yatırımcılar yatırım yapmaktan kaçınmakta ve ülkelerde likidite sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu da 
krizin daha fazla derinleşmesine sebep olabilmektedir.  

Krizlerin negatif etkilerini azaltmak için KDK’lar ekonomik yönden kötü olmasına karşılık, krizin derinleşmesini 
ve yayılmasını engellemek amacıyla yatırımların devretmesi için bazı ülkelerin kredi notunu düşürmemiş ancak 
bazı ülkelerin ise bu desteğe rağmen iflasını açıklaması KDK’ların eleştirilmesine ve sorgulanmasına yol açmıştır 
(Gür ve Öztürk, 2011: 92).  

Yabancı kaynağa ihtiyaç duyan ekonomiler için kredi derecelendirme notu belirleyicileri aynı zamanda ülkenin 
makroekonomik durumunun da belirleyicileridir. Uzun dönemli ve hareketliliği düşük olan doğrudan yabancı 
sermaye yatırımları kredi notundan etkilenir fakat bunun yanında çok sayıda değişken de aynı yatırım kararlarını 
etkilemektedir (Kargı, 2014:355). Örneğin; ülkelerin büyüme oranlarının artması ve kalkınmasına önemli katkı 
sağlayacak yeni yatırımların yapılabilmesi için makroekonomik istikrarın ve politik tutarlığın sağlanması 
gerekmektedir. Finansal sistemin kendinden beklenen gerçek işlevleri yerine getirebilmesi için üretim 
girdilerinin maliyetlerinin düşürülmesi ve üretim sürecine başlama kolaylığının sağlanması büyük önem arzeder. 
(Kar ve Tatlısöz, 2008:5). 

Uluslararası yatırım analizinde ülke kredi notunu incelerken; 

-Ekonomik risk  

-Devlet harcamalarında etkinlik 

-Ülke kaynakları  

olmak üzere üç kriter göz önünde bulundurulmalıdır (Çalışkan, 2002:56). 

Kredi notları ülkelerin ekonomik durumunu birçok açıdan etkilemektedir. Özellikle ülke kredi notu ülkelerin 
risklilik durumunu gösterdiğinden, borçlanıcı ülkenin ödeyeceği risk primini ortaya koymaktadır. Kredi notu 
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düşük ülkeler yüksek risk algısı oluşturduğundan, uluslararası piyasalardan kredi notu yüksek olan ülkelere göre 
yüksek faizle borçlanmaktadır (Jüttner ve McCarthy, 2000, Haspolat, 2015:1). 

Bu çalışmanın amacı; ülkelerin ve kurumların hem çok önem verdiği hem de çok fazla eleştirdiği aynı zamanda 
rekabeti artıran, ekonomik krizlerin sinyali olarak kabul edilen ülke kredi notlarının belirleyicilerini tespit 
etmektir. Hangi ekonomik değişkenlerin bu belirleyiciler kapsamına alınıp alınmadığının tespit edilmesi, ülkelere 
kredi notlarını yükseltmede yol gösterici olmaktadır. Aynı zamanda ülkelerin ekonomi politikalarını bu 
doğrultuda belirlemeye yönlendirmektedir.   

Çalışmada ilk olarak ülke kredi notunun belirleyicilerinin tespitine yönelik literatür taramasına yer verilmiştir. 
Bir sonraki bölümde teorik beklenti ve ampirik çalışmalar göz önünde bulundurularak, ülke kredi notunun hangi 
değişkenlerden etkilendiği sorunsalına cevap aranmıştır. Daha sonra veri seti ve yöntemin tanıtılmasının 
ardından elde edilen bulgular yorumlanmış, son olarak genel bir değerlendirme ile çalışma sonlandırılmıştır. 

2.LİTERATÜR TARAMASI 
Kredi derecelendirme bir ülkenin finansal yükümlülüklerini zamanında ve doğru şekilde yerine getirip 
getirmeyeceği hakkında kredi derecelendirme kuruluşları tarafından açıklanan tarafsız, adil, şeffaf bir görüşü 
ifade etmektedir. Bir şirketin üretimini ülke dışına yaymak üzere ana merkezinin dışındaki ülkelerde üretim 
tesisi kurması veya mevcut olan tesisleri satın alması doğrudan yabancı sermaye yatırımı olarak tanımlanır 
(Seyidoğlu, 2013:627). Bunun yanı sıra doğrudan yabancı sermaye yatırımları teknoloji transferinde önemli bir 
pozisyona sahiptir (Moosa, 2002:75). Ülke kredi notu, yatırımın güvenilirliği, kâr sağlayabilmesi, likit olarak ülke 
dışına çıkabilmesi gibi yabancı yatırımları çekmede doğrudan etki eden önemli faktörlerden biridir. Yine ülke 
kredi notu açısından, doğrudan yabancı yatırımlar ele alındığında az gelişmiş ülkelerde varlıkların 
kamulaştırılması ve yönetimde kontrol kaybı, uluslararası şirket yöneticileri tarafından şirketlerini tehdit eden 
önemli unsurlar arasındadır (Kırankabeş, 2004: 69). Bu yüzden derecelendirme kuruluşlarının vermiş oldukları 
ülke kredi notları önemlidir. 

Gün geçtikçe derecelendirme kuruluşlarının öneminin artması veya bu kuruluşlara gelen eleştirilerden dolayı 
1990’dan sonra bu kuruluşlarla ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. İlk çalışmalardan biri olan Lee (1993) tarafından 
1979-1987 döneminde Institutional Investors kuruluşunun 40 ülkeye vermiş olduğu notlar incelenmiştir.  
Yapılan çalışmada ülkelerin aldıkları kredilerin geri ödeme süreleri ve kredi notunu hangi faktörlerin etkilediği 
analiz edilmiş ve kişi başına düşen milli gelir artışı, enflasyon, faiz oranları, kişi başına milli gelir artışı varyansı, 
borcun ihracata oranı değişkenleri ve yüksek borçluluk kukla değişkenlerinin anlamlı olduğu sonucuna 
varılmıştır.  

Cantor ve Packer (1996) çalışmalarında kişi başına düşen milli gelirin, GSYİH büyümesinin, enflasyonun, dış 
borcun, ekonomik gelişmişlik düzeyinin ülke kredi notunu etkileyen temel unsurlar olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır.  

Ferri ve diğerleri (1999), gelişmiş 6 ülke ve gelişmekte olan 11 ülkenin kredi notlarını 1989-1998 dönemi için 
Moody’s notlarını göz önünde bulundurarak panel data yöntemiyle ele almışlardır. Sonuç olarak kriz 
dönemlerinde kredi notlarının farklılaştığını ve kriz öncesi dönemde kuruluşların kredi notlarını düşürmekte geç 
kaldıkları sonucunu elde etmişlerdir. 

Afonso (2002), S&P ve Moody’s kuruluşlarının 1998-2001 dönemi verileriyle ve 81 ülke için en küçük kareler ve 
pooled veri yöntemlerini kullandığı çalışmasında ülke kredi notlarını etkileyebilecek unsurlar arasında kişi başına 
düşen milli gelir, büyüme, enflasyon, dış borcun ihracata oranı değişkenleriyle ekonomik kalkınmışlık ve 
temerrüt geçmişi kukla değişkenlerinin ülke kredi notu ile ilişkisini anlamlı bulmuştur.  

Mora (2005), S&P ve Moody’s kuruluşlarının öncelikle not verme yöntemlerini analiz etmiş, daha sonra verilen 
notları kullanarak Ferri ve diğerlerinin (1999) çalışmasını yeniden ele almıştır. 1986-2001 dönemini ve 88 ülkeyi 
kapsayan çalışmada Mora (2005), Ferri ve diğerleri (1999) gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının kriz 
öncesinde kredi notlarını düşürmekte geciktikleri sonucuna varmıştır. 

Mellios ve Blanc (2006), çalışmalarında kişi başına düşen milli gelir, hükümet gelirleri, döviz kuru değişimleri ve 
enflasyon oranın ülke kredi notunu etkileyen temel unsurlar olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
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Şahinöz ve Gönenç (2011) çalışmalarında, gelişmekte olan ülkelerin öncelikle politik istikrar sağlamaları, 
büyümelerini artırmaları ve borçlarını azaltmalarının ülke kredi notlarının verilmesinde önemli olduğunu 
savunmaktadırlar. 

Teker ve diğerleri (2013) çalışmalarında 1998-2010 döneminde Fitch Ratings kuruluşunun notlarını baz alarak 
kredi notunu belirleyen faktörleri incelemişlerdir. Birçok makroekonomik değişken kullanarak gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerin küresel finansal krizin ardından farklı ekonomik ve mali politikalar uyguladıklarını ve 
her ülkenin farklı ekonomik yapısı olduğu için farklı göstergeler ile birlikte ülkeye özgü göstergeler kullanılması 
gerekliliğini belirtmişlerdir. 

Erkan ve Demircioğlu (2011), çalışmalarında 1995-2010 arası dönemde derecelendirme notlarını ve Türkiye’ye 
gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasında bir neden sonuç ilişkisinin olmadığı sonucuna 
ulaşmışlardır. 

Kalaycı, Demir ve Gök (2010) çalışmalarında makro ekonomik değişkenleri kullanarak yaptıkları analizde, 
Türkiye’nin ekonomik göstergeler bakımından daha iyi bir seviyede olması gerektiği ancak sosyal ve politik 
faktörler yüzünden notunun düşük olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Emir, Uysal ve Doğru (2013), çalışmalarında (1992:1-2010:4) dönemi için DYY ile ülke riski ve makroekonomik 
değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Doğrudan yabancı yatırımlar GSYİH ve ülke riskinden pozitif, 
politik risk ve dış ticaret açığından negatif etkilendiği ve dışa açıklık oranı, reel döviz kuru değişkenleri ile anlamlı 
bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Balıkçıoğlu ve Yılmaz (2013) çalışmalarında 2000-2011 dönemi için üç kredi derecelendirme kuruluşunun ülke 
notlarını temel alarak 12 ülkenin kredi notunu incelemiş ve çalışma sonucuna göre ekonomideki yapısal 
unsurların kredi notu üzerinde çok etkili olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu çalışmada aynı zamanda ülke 
göstergelerinin notlara gecikmeli olarak yansıdığı görülmüştür. 

Ovalı (2014), Türkiye’nin kredi notu ile derecelendirme kriterlerindeki performansı arasındaki ilişkiyi AB ülkeleri 
ile karşılaştırmalı olarak politik ve mali göstergeler açısından değerlendirmiştir. Politik istikrar, gelir düzeyi, 
büyüme oranı, kamu borç stoku, gelir dağılımındaki adalet, tasarrufların oranı, işsizlik oranı, finansal istikrar ve 
derinlik, ekonomik özgürlükler, bütçe açığı, enflasyon oranı, cari açık seviyesi değişkenlerini kullanmıştır. 
Türkiye’nin sadece ekonomik büyüme ve kamu borcu stoku bakımından birçok AB ülkesinden başarılı olduğu 
sonucuna varmıştır. 

3. VERİ SETİ VE METODOLOJİ 
Ülke Kredi notunun belirleyicilerinin tespitine yönelik yapılan çalışmanın bu bölümünde metodoloji hakkında 
bilgi verilecek, veri setinin elde edilme yöntemleri ve sayısal olmayan verilerin rakamlarla ifade edilmesi için 
yapılan transformasyon çalışması açıklandıktan sonra model kurulacaktır. 

Ülke Kredi notu göstergeleri genel olarak; 

- Politik dinamikler ve sosyal yapı 
- Mali yapı 
- Ekonomik yapıyı dikkate almaktadır (https://www.moodys.com/) 

 

Tablo 1: Moody’s Ülke Kredi Notunun Belirlenmesinde Kullanılan Faktörler 

Kaynak: Moody’s, 2013c 
 

Politik Skor Kurumsal Etkinlik ve Politik Riskler Hükümetin Etkinliği, Politikaların Etkinliği 
Ekonomik Skor Ekonomik Yapı Büyüme Beklentisi Milli Gelir, Büyüme, Enflasyon 
Mali Skor Mali Performans Devlet Borcu Borç Yükü, Borçların Sürdürülebilirliği 
Harici Skor Likidite ve Uluslararası Yatırımlar Likidite Riski, Dış Kırılganlık Riski, DYY 
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Kredi notu, bir ülkenin ekonomisi ve finansal yapısı hakkında bilgi vererek yabancı yatırımcıların, yatırım 
yapacakları ülkeyi seçmelerinde bilgi sahibi olmalarını sağlaması açısından önemlidir. Aynı zamanda ülkenin 
ekonomik ve politik istikrarı hakkında bilgi verirken yatırımların ve yabancı para akışının etkisini artırmaktadır. 
 
Grafik 1: Gelişmiş Bazı AB Ülkelerinin Değişmeyen Not Durumları 

 
Grafikte görüldüğü gibi 11 AB üyesi ülkeden İrlanda ve İspanya haricinde 2002-2014 yılları arasındaki notlar tam 
veya tama çok yakın notlardır. Bu ülkelerin kriz dönemlerinde dahi notlarında bir düşme gerçekleşmemiştir. Bu 
durum birlik içerisinde dönem boyunca notu sabit kalmayan ülkelerin notlarının hangi makroekonomik 
değişkenlere göre belirlendiğini anlamaya sürüklemiş ve yapılan analizden bu ülkelerin çıkarılması fikri ortaya 
çıkmıştır. 

Veriler incelendiğinde 2002-2014 tarihleri aralığında 29 ülke arasında özellikle gelişmiş batılı AB ülkelerin 
(Almanya, Avusturya, İngiltere, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, Lüksemburg) 
kredi notlarının seçilen tüm yıllarda tam veya tama yakın puanlar aldığı tespit edilmiştir. Uygulamaya dahil 
edilen ülkeler ise Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, 
Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya Cumhuriyeti, Türkiye, Yunanistan’dır. (Malta veri 
eksikliğine bağlı olarak analiz dışı tutulmuştur. 

Derecelendirme kuruluşlarının notlarını temini oldukça külfetli ve zor olmasından dolayı sadece Moody’s Kredi 
Derecelendirme Kuruluşunun vermiş olduğu ülke kredi notları ve makroekonomik değişkenlere ilişkin AB (28) 
ülkeleriyle birlikte Türkiye’nin 2002-2014 dönemine ait yıllık veriler kullanılmıştır. Bu verilerden ülke kredi notu 
http://countryeconomy.com/ internet sitesinden ve eksik yıllara ilişkin veriler ise Moody’s Kredi 
Derecelendirme Kuruluşunun internet sitesinden bulunmuştur. Diğer değişkenlere ait bilgiler aşağıdaki tabloda 
sunulmuş olup Dünya Bankası’nın veri sisteminden alınmıştır. Ampirik testler için Eviews 8 paket programından 
yararlanılmıştır. 

Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Değişkenler ve Açıklamaları 

Değişkenler Açıklama 

uk Ülke kredi notu, Moody’s tarafından açıklanan notlar transformasyon yöntemiyle 
puantajı gerçekleştirilmiştir 

g Yıllık ekonomik büyüme oranı (%) 
pg Kişi başı gelir yıllık büyüme oranı (%) 
ı Enflasyon, tüketici fiyatları endeksi yıllık (%) 

eb Mal ve hizmetlerin dış ticaret dengesi GSYİH payı (%), mal ve hizmetlerin toplam 
ihracatından toplam ithalatın çıkarılması ile ulaşılır 

dyy Doğrudan yabancı yatırım girişlerinin GSYİH payı (%) 
 

0

20

40

60

80

100

120

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

D
er

ec
el

en
di

rm
e N

ot
la

rı

Almanya

Avusturya

Birleşik Krallık

Danimarka

Finlandiya

Fransa

Hollanda

İrlanda

İspanya

İsveç

Lüksemburg



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2016), Vol.3(4)                                                Afsar, Karacayir 

__________________________________________________________________________________ 
325 

 

Veriler incelendiğinde 29 ülke arasında özellikle gelişmiş batılı AB ülkelerinin* kredi notlarının seçilen tüm 
yıllarda tam veya tama yakın puanlar aldığı tespit edilmiştir. Bu durumun seçilen serilerde yeterince değişim 
gösteremeyeceği bilgisi ve seçilen ülke grubundan ülke kredi notu tam veya tama çok yakın seviyede durağan 
olmasından dolayı söz konusu ülkelerin analiz dışı tutulmasına karar verilmiştir. Uygulamaya dahil edilen 
ülkelerin** kredi notlarının belirleyicilerinin tespiti araştırmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Seçilen 
ülkelerin ortak özelliği analiz dışında tutulan ülkelere göre ekonomik ve istikrar olarak daha geri bir seviyede yer 
almasıdır. Derecelendirme notları direkt olarak bir rakama karşılık gelmemesinden dolayı ekonometrik analizin 
yapılabilmesi için ilk önce rakamsal değerlere çevrilmesi gerekmektedir. Lineer transformasyona (LT) göre 
derecelendirme notları arasındaki uzaklığın eşit olması, non-lineer transformasyona göre ise eşit olmadığı, bu 
uzaklığın hangi nottan hareket edildiğine göre değiştiğini varsaymaktadır. Uzun dönem derecelendirme 
notlarında lineer transformasyonu, kurulacak modelde en düşük olan notun sıfır değeri taşımaması ve 
değerlendirmeye alınabilmesi için en yüksek dereceye 100 puan verilmesi ve her derece arasında 4 puan 
bırakılması suretiyle hesaplanmaktadır (Mukatel, 2006: 177, https://www.moodys.com/). 

Tablo 3: Lineer Transformasyona (LT) ve Derecelendirme Notları 

Moody’ s Kredi 
Derecelendirme 
Kuruluşu Notu 

LT 
Moody’ s Kredi 
Derecelendirme 
Kuruluşu Notu 

LT 
Moody’ s Kredi 
Derecelendirme 
Kuruluşu Notu 

LT 

Aaa 100 Baa1 72 B2 44 
Aa1 96 Baa2 68 B3 40 
Aa2 92 Baa3 64 Caa1 36 
Aa3 88 Ba1 60 Caa2 32 
A1 84 Ba2 56 Caa3 28 
A2 80 Ba3 52 Ca 24 
A3 76 B1 48 C 20 

 
Tablo 4: Ülke Kredi Notunun Belirleyicilerine Yönelik Seçilen Değişkenlerin Ülke Kredi Notuna  
                Muhtemel Etkileri  

Buna göre ekonomik büyüme, kişi başı gelirdeki büyüme oranı, dış ticaret dengesi, doğrudan yabancı yatırım 
girişlerinin olması durumunda politik ve ekonomik istikrara bağlı olarak ülke kredi notunun yükselmesi (ülke 
kredi notunun bu değişkenler ile pozitif yönlü ilişkisi), enflasyon oranındaki yükselmenin ise ülkenin mali 
yönden zayıflayarak ülke kredi notunu düşürücü yönde etkilemesi beklenmektedir. 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
Çalışmada, ülke kredi notunu belirleyici makroekonomik değişkenlerin etkisini ölçmek amacıyla kesit ve zaman 
boyutunu içeren panel veri yönteminden yararlanılmıştır. Panel veri setinin heterojenliği engellemesi, çoklu 

                                                             
* Almanya, Avusturya, İngiltere, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, Lüksemburg 
**Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, 
Slovenya, Slovakya Cumhuriyeti, Türkiye, Yunanistan (Malta veri eksikliğine bağlı olarak analiz dışı tutulmuştur)  
 

Değişkenler Ülke Kredi Notunu Nasıl Etkiler Teorik 
Beklenti 

g  Ekonomik büyüme ile ülkenin borç sorumluluğunun zamanla azalması beklenir  + 
pg  Politik istikrar ve vergi gelirlerinde artış gerçekleşir + 

ı  Enflasyon oranın yükselmesi ülkelerin finansal yapısında ciddi bozulması işaret 
etmektedir - 

eb  Ülkelerin mal ve hizmet dış ticaretinde ihracatın ithalatı aşması ile birlikte cari 
fazla verilir ve borçlanma azalır. + 

dyy  Uzun süreli ülkeye giren doğrudan yabancı yatırımlar ülkede istikrarlı bir yapının 
olduğunu göstermektedir. + 
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bağlantı sorununa daha az neden olması gibi birçok avantaja sahip olması, ampirik çalışmalarda sıklıkla tercih 
edilmesinde etkili olmaktadır. Çalışmanın zaman boyutunu 2002-2014 yılları oluştururken, 17(AB) ülkesi ise 
birim boyutunu oluşturmaktadır. Çalışmada seçilen makroekonomik değişkenlerin ülke kredi notu üzerindeki 
etkisini ölçmek için kullanılan panel veri regresyonunda literatürde hakim olan iki temel yaklaşımdan her kesit 
birimin kendi sabit değeri olan sabit etkiler tercih edilmiştir. (Gujarati ve Porter, 2012:603).   

Çalışmanın bu bölümünde, seçilen makroekonomik değişkenlerin ve hesaplanan ülke kredi notunun durağanlık 
seviyesini test etmek amacıyla panel birim kök testlerine başvurulmuştur. Birim kök testi sonrasında, teorik 
beklenti ve literatür dikkate alınarak 4 farklı sabit etkiler panel regresyon modeli oluşturulmuştur. Model 
sonuçları da dikkate alınarak politik önermeler yapılmış ve ülkelerin hangi makro ekonomik değişkenlere bağlı 
olarak kredi notunun belirlendiği tartışılmıştır. 

Zaman serileri ve panel veri analizinde, modelde kullanılacak değişkenlerin durağanlık seviyelerinin tespiti, 
sahte regresyon ve buna bağlı tutarsız ve etkin olmayan raporlamaların ortaya çıkmaması için önem teşkil 
etmektedir. Buna göre modellerde kullanılacak bütün değişkenlere panel birim kök testi yapılmış olup sonuçlar 
yukarıdaki tabloda raporlanmıştır. Test sonuçlarına göre modelde kullanılan uk, dyy, g, i, pg serileri sabit ile 
sabit ve trendin olduğu modellerde 6 farklı birim kök testinin büyük kısmında durağan olduğu; eb serisinin ise 
sabit modelinde sadece Hadri, sabit ve trendin olduğu modelde ise LLC ve Hadri birim kök test sonuçlarına göre 
durağan seviyede çıktığı görülmüştür. 
 

Literatürde ülke kredi notunun belirleyicilerini araştıran çalışmalarda geniş bir açıklayıcı değişken setinin 
kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, ilgili literatür ve özellikle, Cantor ve Packer (1996), Mellios ve Blanch 
(2006), tarafından yapılan çalışmalarda kullanılan değişkenler dikkate alınarak dört farklı model oluşturulmuş 
olup bu modellerin fonksiyonel gösterimi aşağıdaki denklemlerde yazılmıştır. 
 

uk = f ( g, eb, dyy) (1) 
uk = f ( pg, ,eb) (2) 
uk = f ( g, eb) (3) 
uk = f ( g, eb, i) (4) 

Sabit Etkiler modellerine göre oluşturulan regresyon sonuçları tabloda gösterilmiş olup; Model 1 sonuçlarına 
göre ekonomik büyüme pozitif yönlü ve anlamlı şekilde ülke kredi notunu yükseltici etkide bulunurken, dış 
denge değişkeninin ülke kredi notuna etkisi negatif yönde ve anlamlı olarak tespit edilmiştir. Doğrudan yabancı 
yatırımlar ile enflasyon serilerinin ise ülke kredi notuna etkisi anlamlı bulunmamıştır. Model 2 sonuçlarına göre 
ise kişi başı gelirdeki büyüme oranı pozitif yönlü ve anlamsız şekilde ülke kredi notunu etkilemekte iken dış 
denge değişkeni negatif yönde anlamlı olarak ülke kredi notunu etkilemektedir. Model 3 sonuçlarına göre ise 
ekonomik büyümenin Model 1 de olduğu gibi pozitif yönlü ve anlamlı şekilde ülke kredi notunu yükseltici etkide 
bulunduğu, dış dengenin ise negatif yönde anlamlı olduğu tespit edilmiştir.  

Model 4 sonuçlarına göre ise Model 1 ve Model 3’te olduğu gibi ekonomik büyümenin pozitif yönlü ve anlamlı 
şekilde ülke kredi notuna yükseltici etkide bulunduğu ve diğer 3 modelde olduğu gibi dış denge değişkenin ülke 
kredi notuna etkisinin negatif yönde ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Model 4’te enflasyon değişkenin 
de ülke kredi notuna etkisinin anlamsız olduğu tespit edilmiştir. Bütün modeller bir arada değerlendirildiğinde 
seçilen ülkeler için kurulan regresyon denklemlerinde ekonomik büyüme, ülke kredi notunu arttırıcı yönde 
anlamlı, dış denge değişkenin ise ülke kredi notunu azaltıcı ve anlamlı olduğu ayrıca enflasyon ve doğrudan 
yabancı yatırımların ülke kredi notuna etkisinin bulunamadığı tespit edilmiştir. 

Bulunan sonuçlar teorik beklentiler ile birlikte değerlendirildiğinde ekonomik büyümenin ülkelerin kredi notunu 
yükseltmede temel rol oynadığı ve beklentilere uygun şekilde önemli bir değişken olduğu yorumlanabilir. 
Beklentiler ile uyumlu çıkmayan dış denge değişkenindeki artışın ülke kredi notunu olumsuz etkilemesi ise 
seçilen ülke grubunun yapısal ekonomik problemini yansıtmasından kaynaklanmaktadır. Seçilen ülkeler genel 
olarak değerlendirildiğinde gerçekleşen ekonomik büyümelerin cari açıklarındaki artışa bağlandığı, ekonomik 
büyüme dönemlerinde ithalatın ihracata göre çok daha fazla artarak ülke kredi notunu yükselttikleri çıkarımı 
yapılabilir. Aynı şekilde bu ülkelerin genel olarak ekonomik küçülme yaşadığı yıllarda ithalatlarında yaşanan 
azalma ile birlikte cari açıklarında meydana gelen azalma sonucu ülke kredi notunun da azaldığı söylenebilir.
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Sabit 

I(0) 
uk dyy Eb g i pg 

Stat. p-value Stat. p-value Stat. p-value Stat. p-value Stat. p-value Stat. p-value 
LLC 0.47085 0.681 -7.0554 0.000*** 0.58792 0.721 -7.02734 0.000*** -7.89487 0.000*** -7.33691 0.000*** 
IPS -6.7379 0.000*** -5.0692 0.000*** 2.63049 0.995 -3.20554 0.000*** -5.22694 0.000*** -3.33625 0.000*** 

MW 105.069 0.000*** 86.8712 0.000*** 15.7229 0.996 59.1674 0.004*** 83.8276 0.000*** 59.9852 0.003*** 
Choi -4.4278 0.000*** -5.2786 0.000*** 2.86987 0.997 -3.49395 0.000*** -4.50105 0.000*** -3.66097 0.000*** 
Hadri 6.7066 0.000*** -0.2336 0.592 5.82124 0.000*** 3.58584 0.000*** 6.45383 0.000*** 3.56164 0.000*** 
I(1) 
LLC -1.2928 0.098* -14.562 0.000*** -8.6376 0.000*** -13.2076 0.000*** -9.19516 0.000*** -13.4267 0.000*** 
IPS -5.7617 0.000*** -8.9823 0.000*** -5.1172 0.000*** -8.52117 0.000*** -7.92508 0.000*** -8.60685 0.000*** 

MW 104.573 0.000*** 140.644 0.000*** 88.7829 0.000*** 131.47 0.000*** 129.526 0.000*** 132.598 0.000*** 
Choi -5.0566 0.000*** -7.841 0.000*** -5.2725 0.000*** -8.21555 0.000*** -8.12859 0.000*** -8.28817 0.000*** 
Hadri 1.96864 0.0245** 4.6572 0.000*** 1.26859 0.1023 4.84003 0.000*** 6.74714 0.000*** 5.78399 0.000*** 

Sabit ve Trend 

I(0) 
uk dyy Eb g i pg 

Stat. p-value Stat. p-value Stat. p-value Stat. p-value Stat. p-value Stat. p-value 
LLC -1.1571 0.123 -4.7865 0.000*** -2.7988 0.002*** -7.19743 0.000*** -6.99213 0.000*** -6.85014 0.000*** 

Breitung 3.18072 0.999 -2.3789 0.008*** 4.03551 1.000 -3.90441 0.000*** 0.51205 0.695 -3.65697 0.000*** 
IPS -2.9652 0.001*** -2.5821 0.000*** 0.10384 0.541 -2.29997 0.010*** -2.26395 0.011** -1.92553 0.027** 

MW 87.4926 0.000*** 65.0489 0.001*** 32.4261 0.5448 53.8083 0.016** 60.0684 0.003*** 51.3777 0.028** 
Choi -2.3281 0.01*** -3.6862 0.000*** 0.247 0.5975 -3.15061 0.000*** -2.53442 0.005*** -2.96318 0.001** 
Hadri 6.7964 0.000*** 4.90046 0.000*** 6.14223 0.000*** 5.20539 0.000*** 8.51926 0.000*** 5.64638 0.000*** 
I(1) 
LLC -3.8187 0.000*** -11.086 0.000*** -7.2201 0.000*** -10.2572 0.000*** -3.04566 0.001*** -10.7993 0.000*** 

Breitung 4.17011 1.000 -1.8436 0.032** -2.1685 0.015** -7.27803 0.000*** -0.60875 0.271 -6.77725 0.000*** 
IPS -4.0192 0.0000*** -4.7056 0.000*** -2.4531 0.007*** -4.03084 0.000*** -2.70823 0.003*** -4.20362 0.000*** 

MW 98.2201 0.000*** 101.709 0.000*** 64.0477 0.001*** 79.8685 0.000*** 81.9512 0.000*** 80.3863 0.000*** 
Choi -5.1028 0.000*** -5.3874 0.000*** -3.7553 0.000*** -5.14285 0.000*** -4.81189 0.000*** -5.17525 0.000*** 
Hadri 9.18275 0.000*** 19.7528 0.000*** 4.98608 0.000*** 27.3887 0.000*** 16.8541 0.000*** 29.6824 0.000*** 



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2016), Vol.3(4)                                                Afsar, Karacayir 

__________________________________________________________________________________ 
328 

 

 

Sabit Etkiler Modeli Panel Regresyon Tahmin Sonuçları 

Model 1 Model 3 

Değişkenler Katsayı 
Standart 

Hata t-istatistiği p-değeri Değişkenler Katsayı 
Standart 

Hata 
t-

istatistiği p-değeri 

G 0.3222 0.1883 1.7114 0.0886* G 
0.313776 0.188553 1.664127 0.0976* 

EB -1.0939 0.1976 -5.5354 0.0000*** EB 
-1.03217 0.19260 -5.35915 0.0000*** 

DYY -0.1554 0.1155 -1.3449 0.1802 C 
71.23368 0.865441 82.30912 0.0000*** 

C 71.8278 0.9702 74.0378 0.0000*** 
R-squared = 0.495, Adjusted R-squared=0.447, F-statistic=10.392 

R-squared = 0.5622, Adjusted R-squared:0.529, Fstatistic:13.589 

Model 2 Model 4 

Değişkenler Katsayı Standart 
Hata t-istatistiği p-değeri Değişkenler Katsayı Standart 

Hata 
t-

istatistiği p-değeri 

PG 0.192469 0.187237 1.027942 0.3052 G 0.320382 0.188524 1.699421 0.0908* 

EB 
-1.09450 0.19159 -5.71265 0.0000*** 

EB -1.07745 0.196662 -5.478733 0.0000*** 

C 
71.33325 0.872276 81.77829 0.0000*** 

I -0.22178 0.197643 -1.122126 0.2631 

R-squared = 0.482, Adjusted R-squared=0.433, F-statistic= 9.871 
C 71.93426 1.066689 67.43697 0.0000*** 

R-squared = 0.561, Adjusted R-squared=0.519, F-statistic=13.524 

Prob.<0.01 ise ***, 0.01≤Prob.<0.05 ise **, 0.05≤ prob. ≤0.10 ise * 

 

5. SONUÇ 
Moody’s Kredi Derecelendirme Kuruluşu tarafından açıklanan ülke kredi notlarının Türkiye ve AB (17) ülkeleri 
açısından analiz edildiği çalışmada elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir. İlk olarak çalışmanın ampirik 
kısmında ülke kredi notunun belirleyicileri literatüre ve teoriye uygun değişkenler arasından tercih edilmiştir. 
Sabit etkiler panel regresyon model sonuçları göstermiştir ki seçilen ülkeler için belirlenen yıl aralığında 
doğrudan yabancı yatırımların ve enflasyon oranının ülke kredi notuna etkisi anlamsızdır. Ekonomik büyüme 
pozitif ve anlamlı, dış ticaret dengesi negatif ve anlamlı olarak ülke kredi notunu etkilemektedir. Ampirik 
bulgulardan çıkarılabilecek temel sonuç Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının ülke kredi notlarının 
belirlenmesinde bu ülkelerde ekonomik büyüme önemli bir kriterdir.  

Ekonomik büyüme oranı teorik beklentilere uygun şekilde ülke kredi notunun yükselmesinde etkili olmaktadır. 
Teorik beklentilere uygun olmayan dış ticaret dengesinin ülke kredi notunu olumsuz etkilediği bulgusu ise 
seçilen ülkelerde cari açığın yapısal bir sorun haline gelmesiyle açıklanabilir. Çünkü bu ülkelerin çoğu cari açık 
vererek ekonomik büyüme gerçekleştirmekte ve ülke kredi notunu yükseltmekte iken, cari açığın azaldığı 
ekonomik küçülme dönemlerinde ise ülke kredi notu düşmektedir. 

Özetle; Kredi Derecelendirme Kuruluşları politik ve ekonomik yönden istikrarı sağlamış gelişmiş AB ülkelerine 
makroekonomik verilerden bağımsız olarak yüksek notlar verirken bu ülkelere göre daha az gelişmiş ve yapısal 
sorunlar yaşayan ülkelere daha düşük notlar vermektedir.  Bu ülkelerin önünde iki seçenek vardır. İlk alternatif 
yüksek not pahasına yapısal kronikleşen ekonomik sorunlarıyla birlikte ekonomik büyümelerini devam ettirmek 
veya uzun dönemde not kaygısını ikinci plana atarak kronikleşen yapısal sorunların çözümüne odaklanmaktır. 
İkinci alternatifin ülkeler için gerçekleştirilmesi zor olmasına rağmen; yüksek notlara sahip olunmasını 
sağlayacaktır.  
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ABSTRACT  
The companies amortize according to the tax laws and accounting standards for their assets recorded in their actives.  The am ounts 
calculated according to the useful life based on the standards and tax regulations and depreciation rates connected with it are ascertained 
and recognized as an expense pursuant to periodicity concept. Since the amounts recognized as an expense directly affects the profit and 
loss, it is important for the companies to calculate the useful life of their fixed assets and to determine and implement the proper method. 
Besides, current performance measurement methods confront us with different approaches and the methods being used enhances the 
success, value of the companies while being a guide. In this research, the effects on performance measurement methods of current 
depreciation procedures according to accounting standards has been analyzed and the issue has been tried to assessed by taking the 
energy industry into consideration. Within this scope, the performances in 2014-2015 of energy companies active in Istanbul Stock 
Exchange are examined based on Economical Added Value (EVA) and Cash Flow Return on Investment (CFROI) models and it was 
determined whether or not the companies has created value.  
 
Keywords: Depreciation, TMS Depreciation, performance measurement methods 
JEL Classification: M41, M42 
 

 

1. INTRODUCTION 
Financial statements are reports showing the financial status and operational results of business entities. 
Entities should compare the previously set targets with the actual results achieved and make and implement 
the required decisions depending on the adequacy of meeting the expected growth and development.  
Performance evaluation system becomes important at this point. The reason is, performance management 
aims at setting goals, monitoring achievements and evaluating the results.  

It would be healthier and more realistic for the conduct of operational activities to make decisions in line with 
the financial statement items, so financial analysis should be made at regular intervals. Selected accounting 
policies and the analysis made would reflect the entity's operational performance and also would show its 
success on the financial statements. 

Furthermore, entities act in accordance with the previously determined accounting policies. Adopting different 
accounting policies causes difference in reporting the exactly same events/facts. For this reason, the figures on 
the financial statements are the results of these accounting policies. Selection of accounting policies affects the 
decisions of entity's entire stakeholders. Accounting policy would be determined in this regard through 
knowledge and understanding and the effect on the profit and loss of depreciation methods, which would have 
significant effect on the entity's financial statements, to determine the correct method for the industry in 
which the entity operates.   
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The present paper discusses the means by which entities could systematically benefit from the depreciation 
methods selected pursuant to Turkish Accounting Standards and the principle of periodicity, in consideration of 
costs and useful physical lives of their assets as well as their own accounting policies based on these assets, and 
how these methods would affect the relevant entities’ financial statements. The paper presents the picture 
regarding current performance measures, namely Economic Value Added (EVA), Cash Flow Return on 
Investment (CFROI), Cash Value Added (CVA), Market Value Added (MVA) as financial and non-financial 
measures with respect to which the entities can gather and present information about their internal value 
addition processes. Furthermore, the analysis covered the independent audit reports for year 2014-2015, of 
the energy sector firms; Ak Enerji, Aksa Enerji, Aksu Enerji, Ayen Enerji, Orge Enerji, Zorlu Enerji, which are all 
registered with the Public Disclosure Platform (KAP), as the data pertaining to these firms are representative in 
terms of general practices in light of the Cash Flow Return on Investment model, which had been of significant 
value in terms of developing an application to serve as model to explain the Economic Value Added model. The 
data taken from said financial statements are arranged in separate tables for years 2014 and 2015 to calculate 
the firms' economic depreciation, economic lives of their depreciation, gross cash flows, gross cash 
investments, weighted average cost of capital and cash flow returns on investments. There after; efforts were 
made to show via these tables, how the calculations are performed, which items are included among data 
points and the differences to arise in terms of the results/rates/ratios achieved even though all the firms are 
from the same sector. 

2. DEPRECIATION ACCORDING TO TURKISH ACCOUNTING STANDARTS  
Comprehensive provisions regarding depreciation are set forth in TMS 16 "Tangible Fixed Assets" Turkish 
Accounting Standard (TMS). This Standard is promulgated in Turkish Official Journal No.26040 to be applicable 
to accounting periods starting after 31.12.2005. 

According to TMS 16 Tangible Fixed Assets Standard, "depreciation" means systematic distribution of the 
depreciable amount of an asset during the asset's useful life. Again according to the same Standard, 
"depreciable amount" means the amount found by deducting the residual value from an asset's cost or other 
amounts considered as cost. 

Depreciable Amount and Depreciation Period; An asset's depreciable amount is systematically distributed 
over the asset's useful life. Distribution of fixed assets' costs to their useful lives is due to periodicity principle. 
When determining the asset's book value on time basis, the period during which the asset is practically used by 
the entity shall be considered and not the asset's physical service life. To determine the useful life of an asset, 
factors such as technological obsolescence, wear & tear etc. should be considered. The entity's maintenance & 
repair policies also affect this determination. Same assets can have shorter or longer economic lives in line with 
the maintenance & repair policies of different owners. Similarly, same asset can have shorter or longer 
economic lives according to the intention of use.  

Residual value or the useful life should be revised at least at the end of each accounting period; in case the 
prospects differ from the previously made forecasts, changes should be recorded as "changes in accounting 
forecasts" in accordance with TMS 8 "Accounting Policies, Changes and Mistakes in Accounting Forecasts" 
Standard.  Depreciation shall be reflected on financial statements as long as the asset's residual value does not 
exceed its book value, even if its real/actual value exceeds the book value.  Maintenance and/or repair of an 
asset does not eliminate the requirement for depreciation. Depreciable amount of an asset is found by 
deducting the residual value. In practice, an asset's residual value is generally minor and therefore insignificant 
for calculation of the depreciable amount. An asset's residual value can be increased to an amount equal to or 
greater than its book value.  In such case, the asset's depreciation expense shall be equal to zero until the 
residual value decreases to an amount less than its book value. An asset shall start to be depreciated when the 
asset is or becomes usable, for instance when the asset is brought to a state and location desired by the entity 
management. An asset's depreciation shall be ceased at the earlier date among the dates when the asset is 
classified as an asset held for sales purpose (or included in a group classified as assets held for sales purpose) as 
per TFRS 5 or when the asset is derecognized in the entity's relevant financial statement (balance sheet).  For 
this reason, depreciation of an asset shall not be ceased when the asset becomes idle or put out of service 
unless the asset is fully depreciated. However, depreciation expense can be zero during periods of no 
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production if the units of production depreciation method is used. Future economic benefits of an asset are in 
fact utilized by the entity during the asset's usage period.  However, technical or commercial impairment and 
wear & tear when the asset is at idle state usually cause decreases in the potential economic benefits to be 
derived from such asset.   

All of the following factors are considered in determining an asset's useful life.   

(a) Expected use. Use is evaluated according to the expected capacity or physical production of the asset.   

(b) Expected physical wear & tear. Expected physical wear & tear depends on operational factors such as the 
number of shifts during which the asset is used, regular maintenance & repair schedule and maintenance & 
repair operations the asset gets subject to during idle times.   

(c) Technical or commercial impairment due to production changes or developments, or changes in the market 
demand for the product or service produced by the asset. Future decreases expected in the sales price of an 
item produced through use of an asset can create expectancies for technical or commercial impairment of the 
asset's value, therefore can reflect a decrease in the future economic benefits expected from the asset.   

(d) Legal or similar restrictions on the asset's use such as the dates when the relevant leasing procedures shall 
become invalid.  

Useful life of an asset is determined according to the benefit expected from that asset by the entity. The 
entity's asset management policy can require disposal/sale of assets after a certain period of time or after 
utilization of the assets' future economic benefits at certain rates. Therefore, an asset's useful life can be 
shorter than its economic service life. Forecasting an asset's useful life is a matter of judgment based on the 
entity's experience about similar assets.  Land and buildings are separable fixed assets even when they are 
purchased in combination and are separately recognized and recorded. Lands have unlimited useful life except 
some types such as quarries and areas used for landfilling, therefore these lands are not depreciated. Buildings 
have limited useful lives, therefore these are depreciated assets. Rise in value of land on which a building is 
constructed shall not affect the depreciable amount of that building.  In case the land cost includes the costs of 
dismantling, removal and restoration of the area, the portion of the land cost comprising of the foregoing costs 
shall be depreciated for the time where the entity benefits from bearing such costs. In some cases where the 
land itself may have limited useful life, depreciation is applied as to reflect the benefits to be derived from the 
use of such land.   

Depreciation Methods: Depreciation method used reflects the utilization model expected to be applied by the 
entity regarding the asset's future economic benefits. Depreciation method applied to an asset should be 
revised at least at the end of each accounting period. In cases where a significant change occurs in the 
utilization model of the asset's future economic benefits, the method should be changed to reflect the changed 
model.   Such a change shall be recorded as a change in accounting forecasts in accordance with TMS 8 
Standard.  

The entities select the method which best reflects the utilization model of the asset's future economic benefits. 
The selected method shall be consistently applied to each period unless a change occurs in the utilization 
model of the asset's future economic benefits. A depreciation method based on the revenue obtained from an 
activity involving use of an asset is not accepted. Revenue obtained from an activity involving use of an asset 
usually reflects factors other than the utilization of the asset's economic benefits. For instance, the revenue is 
affected by other inputs and operations, sales activities, sales volumes and prices etc. The price component of 
revenue can be affected by the inflation rate which has nothing to do with the asset's utilization means. 

Various depreciation methods can be used to systematically distribute the depreciable amount of an asset 
throughout its useful life. These are: 

- Straight Line Method,  

- Declining Balance Method,  

- Units of Production Method.  
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Standards deal with the impact of the selection and implementation of the selected depreciation model on the 
period end results and therefore on the comparison of the entity's financial statements based on years. In 
other words, standards stipulate a consistent use of depreciation methods throughout the periods. Unless a 
good justification exists for changing a selected depreciation method, the selected method is expected to be 
used consistently during the consecutive periods. Impact of the change shall be measured within the 
accounting period where such change occurs and the change itself should be explained together with the 
reason justifying the change.  

Straight Line Method: This method is commonly used since it is quite simple as it replaces the time function 
with the utilization function in the depreciation formula. Also called the regular depreciation method, this 
method is based on the principle of applying the fixed percentage found according to the asset's service life to 
the value which remains after deducting the salvage value from the fixed asset's cost. In Straight Line method, 
the asset's depreciation expense is fixed during its useful life as long as the residual value remains the same. 
Straight Line Depreciation formula is as follows: 

Annual Depreciation Amount = (Cost of Fixed Asset – Residual Value) / Estimated Useful Life   

Declining Balance Method: In this method, depreciation expense decreases during the asset's useful life. It is 
based on the calculation of an asset's depreciable value with the help of decreasing fractions throughout its 
economic life.  Thus, the depreciation amount decreases each year. The sum of the fractions used shall be 
equal to 1 (one) at the end of depreciation period, which means that the entire value of the depreciable asset is 
allocated to the depreciation amounts during its economic life.   

Annual Depreciation Amount = Book Value at Period Start x (Regular Depreciation Rate x 2) 

Units of Production Method: In this method, depreciation is determined according to the expected use or 
production amount.   

Depreciation Rate = (Cost of Fixed Asset – Residual Value) / Estimated Total Production (during its entire useful 
life)  

Annual Depreciation Amount = Depreciation Rate x Annual Production Amount 

Annual Depreciation Amount = Depreciation Ratio x Annual Production Amount   

3. PERFORMANCE MEASUREMENT METHODS 
Performance measures provide information to investors and managers about the value addition processes 
within the entity. Internally, entity managers should rely on performance measures to monitor the value 
addition processes within the entity and to obtain information required for appraisal of current performance. 
Externally, performance measures can be used for making comparisons between firms and as an indicator for 
the entity's future performance. Design of the performance measurement system should be compliant with the 
entity's strategic goals. Moreover, selection of performance measures to be used for restriction of managers' 
behaviors is an important issue.  

General review of the existing literature about performance measures shows the existence of numerous 
instruments written on Economic Value Added (EVA) and Market Value Added (MVA), however the number of 
instruments written on CFROI and CVA is quite few.  Günther (1997) compared CFROI, CVA and EVA methods in 
the article prepared about the firms listed on German Stock Exchange and found CVA to be relatively better 
compared to the other ones. Clinton and Chen (1998) examined the relation between the stock yields of 325 
firms and their CVA, CFROI and EVA values during the sampling period 1991-1995. At the end of this research, 
the authors did not find any correlation between the EVA and CFROI values and stock yields. Fernandez (2002) 
examined the increase in CVA and income of shareholders and found 1.7% correlation, thus suggested that CVA 
is not a very meaningful measure for measuring a firm's performance. Li and Guo (2003) compared CVA and 
EVA methods in their research and found that CVA method is more convenient in determining shareholder 
value due to certain deficiencies seen in EVA method. Urbanczyk, Jaroszewicz and Urbaniak (2005) examined 
the feasibility of EVA and CVA for Poland as value based performance measurement methods and concluded 
that the two methods are feasible.  Jacops (2007) compared EVA, CVA and NVA as performance measurement 
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methods and argued that NVA is a better measurement method compared to the other two methods. Hejazi 
and Oskouei (2007) examined the relation between the stock yields and CVA & Price/Earnings ratio for the 
period 1999-2003 for 85 industrial firms listed in Tehran Stock Exchange. The result of this research showed 
that CVA is a better measure than Price/Earnings ratio for explaining stock yields. Erasmus (2008a) examined 
the relation between adjusted market yield and Residual Income, Cash Flow, EVA, CFROI and CVA for the 
period 1991-2005. According to the results of this research, he determined that value based measures cannot 
produce results as good as the results obtained from conventional accounting measures. Bayrakdaroğlu and 
Ege (2009) calculated CFROI figures of 19 entities listed in Istanbul Stock Exchange and subject to national 
industrial sub-index and determined that industrial companies show slightly better performance. Ünlü Ulaş 
(2014) Cash Flow Return on Investment (CFROI) and Cash Value Added (CVA) Methods:  The author made an 
empirical implementation on cement companies listed in Istanbul Stock Exchange.  He found that only two 
companies could create value added for their stockholders and others could not and the reason for this was 
insufficient gross cash flow amounts and use of capital at high costs by companies, additionally the companies 
could not gain earnings more than the cost of the capital they use except for one company, the industry's 
operational cash flow amounts were not at sufficient levels and the company managers should create 
strategies and methods which would create shareholders value to overcome this issue. 

Performance measures are examined in two categories: 

- Financial measures, - Non-financial measures  

Table 1: Financial Measures in Performance Appraisal (Measurement) 1 

Conventional Measures New Measures 

Earnings per Share Economic Value Added 

Market Value Market Value Added 

Sales Revenue Cash Flow Return on Investment (CFROI) 

Return on Assets Cash Value Added (CVA) 

Shareholder Total Earnings Net Value Added (NVA) 

Cash Flow  Balanced Scorecard 
 

3.1. Economic Value Added (EVA) 
EVA is the measure of the value created upon comparison of the cost required to support the operations and 
the operational revenue. In other words, EVA measures the difference between the return on the entity's 
capital and the cost of this capital.  A positive EVA value shows that value is created for the shareholders and a 
negative EVA value shows the contrary. EVA is the integral measure of financial performance according to Otley 
(1999). EVA is a specific performance measure and it is also the base of a broader performance measurement 
structure. According to Stewhart, EVA is the most directly related performance measure with creation of 
stakeholder value.  

Economic Value Added = Net Operating Profit After Tax – Cost of Invested Capital  

It is possible to calculate EVA with a more clear expression in more detail. 

  

 

                                                             
1 Bayrakdaroğlu, A., Ege İ., (2009) Performance Analysis of Entities Listed in Istanbul Stock Exchange with Cash Flow Return on 
Investment (CFROI) Method, Muhan Soysal Business Conference, METU, February 10 
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Net Sales  

-  Operating Expenses  

= Operating Profit (EBIT)  

-  Taxes  

= Net Operating Profit After Tax  

-  Cost of Capital  (Capital Invested x Weighted Average Cost of Capital)  

 = Economic Value Added 

For calculation of Economic Value Added; operating profit is found by deducting the operating expenses made 
by entities during the period for the sales made from the net sales figure obtained at period end; taxes to be 
paid is deducted from this operating profit figure to determine the net operating profit after tax; economic 
value added amount is found by deducting cost of capital (paid capital and weighted average cost of capital 
component) from net operating profit after tax amount. 

3.2. Cash Flow Return on Investment (CFROI) 
CFROI is the method for measuring the expected return of an investment by considering cash flows and time 
value of money. In CFROI method, the figure found is compared with the cost of capital to decide whether an 
entity's investments are good, neutral or poor. For this reason, an entity should increase the difference 
between its CFROI and cost of capital to increase its business value.  

CFROI of an entity is calculated by using four inputs. 

1- The first input is the inflation adjusted annual gross investment amount.  

       Adjusted Gross Investment Amount = Written Down Value + Accumulated Depreciation of Fixed Assets 

2- Second input is the inflation adjusted annual gross cash flow amounts. 

 Adjusted Gross Cash Flows = EBIT + Current Year Depreciation 

3- Third input is the economic lives of assets. 
4- And fourth input is the terminal value of non-depreciable assets (if any) at the end of their economic lives 

(e.g. land and buildings).  

Table 2: Calculation of CFROI Components via Financial Statements2 

 
1 
 

   Net Tangible Fixed Assets 
+ Accumulated Depreciation 
= Depreciable Gross Tangible Fixed Assets 
÷ Depreciation Expense (annual) 
= Economic Lives of Assets (in years) 

2 

   Net Profit 
+ Depreciation Expense 
+ Interest Expense 
= Gross Cash Flows 

3 

Depreciable Assets   
+ Intangible Assets 
+ Cash and Cash Equivalents 
+ Commercial and Related Receivables 
+ Other Current Assets 
- Commercial Liabilities 
- Severance Payment 
- Other Liabilities 
= Gross Cash Investment 

4 

 Net Monetary Assets 
+ Inventory 
+ Underground and Overground Facilities 
= Terminal Value 

 

                                                             
2  Bayrakdaroğlu, A., Ege İ., (2009) Performance Analysis of Entities Listed in Istanbul Stock Exchange with Cash Flow Return on 
Investment (CFROI) Method,  Muhan Soysal Business Conference, METU, February 10 
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Economic lives of entity assets are calculated by dividing the depreciable gross tangible fixed assets (which is 
obtained by adding the accumulated depreciation amount to net tangible fixed assets) by annual depreciation 
expense.  Gross cash flows are calculated by adding depreciation expense and interest expense for the period 
to net profit. Depreciable assets and intangible assets are added together and the result is added to 
underground and overground facilities figure, then this result is summed up with the net figure obtained by 
subtracting monetary liabilities (comprised of the total of commercial liabilities, severance payment and other 
liabilities) from monetary assets (comprised of the total of cash and cash equivalents, commercial and related 
receivables and other current assets). 

3.3. Cash Value Added (CVA) 
Cash Value Added (CVA), is a value based performance measure developed by Fredrik Weissenrieder-Anelda 
Consultancy Firm and it is based on cash flows. Boston Consulting Group (2000) suggested direct calculation of  
CVA as shown below. 

CVA = Operating Cash Flows – Economic Depreciation – Gross Investments Cost of Capital  (Gross Cash 
Investment x Weighted Average Cost of Capital) 

3.4. Market Value Added (MVA) 
Considered as a continuation of EVA, MVA is a measure comparing the entity capital's market value with its 
book value.  MVA is the difference between the entity capital's market value and the capital amount actually 
provided by shareholders. In other words, MVA is the difference between the capital investment originally 
made in the entity by investors and the value these investors would obtain if they sell this investment over the 
share prices applicable in the current/relevant period.  

MVA is closely related with economic profitability. It measures whether the entity succeeded to add some 
premium on the total resources (debt + equity) it has. MVA shows whether the invested capital is efficiently 
used. It demonstrates a cumulative measure since it enables estimation of the retrospective entity 
performance.  

MVA formula is given below.  

MVA = Market Value - Equity Book Value = (Total # of Shares x Share Closing Price) - (Equity Book Value)  

4. FINDINGS  

4.1. An Implementation According to Economic Value Added Model (EVA)  
The following table includes data from Company X which are taken as basis to calculate the Economic Value 
Added (EVA).   

Fund Type Amount (A) 
Weight 

within Fund 
(B) 

Interest 
Rate (C) 

Tax Rate 
(D) 

(E) Cost after 
Tax (C-(C*D)) 

(F) Weighted 
Average Cost 

(E*B) 

Note 9,000,000 60 % 30 % 20 % 24 % 14.40 % 

Bond 4,500,000 30 % 35 % 20 % 28 % 8.40 % 

Stock 1,500,000 10 % 40 % 20 % 32 % 3.20 % 

Total 15,000,000     26 % 

Weighted Average Cost of Capital = 15,000,000 * 0.26 = 3,900,000 TRY 

Assuming the after tax profit of entity is 5,000,000 TRY; 

EVA = 5,000,000 – 3,900,000 = 1,100,000 TRY 

In this example, shareholders gain would be 3,900,000 TRY in case they invest in an alternative investment, 
however they gained an additional 1,100,000 TRY by preferring to invest in Company X. The said amount is the 
Economic Value Added (EVA). 
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4.2. An Implementation for Energy Firms According to Cash Flow Return on Investment  
        Model (CFROI)   
The investments of energy firms have a quite significant share in their balance sheets, therefore we chose to 
use 2014 and 2015 data published on Public Disclosure Platform (KAP) from the eligible energy firms listed in 
Istanbul Stock Exchange Market for the implementation part of this study.   Balance sheet data used in the 
implementation is 12-month data audited by independent auditors and are obtained from official KAP website. 
Balance sheet data are used for capital structure (debt - equity share) during calculation of Weighted Average 
Cost of Capital. However, interest rate is taken as 15% as a common measure since it is quite difficult to 
determine the cost of borrowing for each firm.  

After determining the firms' costs of borrowing and costs of equity, weighted Average Cost of Capital is found 
by adding up the multiplication results of the said costs by their balance sheet weight. Following table contains 
data used in CFROI calculation for the analysis of energy industry firms.   

Table 3: Calculation of Economic Life (Years) for 2014 

Firms Net Tangible 
Fixed Assets (A) 

Accumulated 
Depreciation 

(B) 

Depreciable Gross 
Tangible Fixed Assets 

(A+B)=C 

Annual 
Depreciation (D) 

Economic Life 
(Years) (D/C) 

Ak  2,498,864,172 350,205,947 2,849,070,119 86,185,571 33.06 
Aksa  2,684,611,121 680,936,495 3,365,547,616 121,139,342 27.78 
Aksu  6,763,268 697,627 7,460,895 420,790 17.73 
Ayen 912,416,269 108,139,678 1,020,555,947 28,217,184 36.17 
Orge 331,334 390,666 722,000 115,092 6.27 
Zorlu 3,160,281 793,109 3,953,390 138,370 28.57 
      

 
Table 4: Calculation of Economic Life (Years) for 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Reviewing Table 3-4; first the depreciable gross tangible fixed asset figure is found for the energy firms by 
adding up their net tangible fixed asset and accumulated depreciation figures; then the annual depreciation 
amount is divided by this figure, and the result gives the economic lives of the depreciable assets. According to 
this data, we can see that economic lives of the firms' depreciable assets is minimum 6 and maximum 36 years 
for 2014 and minimum 6 and maximum 50 years for 2015. 

 

 

 

 Firms Net Tangible 
Fixed Assets (A) 

Accumulated 
Depreciation 

(B) 

Depreciable Gross 
Tangible Fixed Assets 

(A+B)=C 

Annual 
Depreciation (D) 

Economic Life 
(Years) (D/C)  

Ak  4,049,357,799 37,748,375 4,087,106,174 155,223,307 26.33 
Aksa  3,031,979,261 823,486,248 3,855,465,509 144,820,588 26.62 
Aksu  17,697,098 1,044,550 18,741,648 376,171 49.82 
Ayen 1,153,032,787 140,930,582 1,293,963,369 32,489,249 39.83 
Orge 475,074 346,793 821,867 126,017 6.52 
Zorlu 4,022,422 940,726 4,963,148 143,394 34.61 
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Table 5: Calculation of Economic Depreciation for 2014 

Firms Fund Type Amount 
(A) 

Weight 
within 

Fund (B) 

Interest 
Rate (C) 

Tax 
Rate 
(D) 

(E) Cost 
after 

Tax (C-
(C*D)) 

(F) 
Weighted 
Average 

Cost (E*B) 

Weighted 
Average 
Cost of 
Capital 

Tangible Fixed 
Assets 

Economic 
Depreciation 

Ak Long Term 
Securities 100,000 100% 7.78% 20% 6.22% 6.22% 6,224 2,498,864,172 5,743,668 

Aksa - 0 0 13 % 20% 10.40% 0 0 268,461,112 0 

Aksu - 0 0 9.02% 20% 7.22% 0 0 6,763,268 0 

Ayen 
Financial 

Assets 464,936 100% 12.27% 20% 9.82% 9.82% 45,638 912,416,269 1,041,232 

Örge - 0 0 5.98% 20% 4.78% 0 0 331,334 0 

Zorlu Long Term 
Securities 246 100% 7.50% 20% 6 % 0 15 3,160,281 0 

 

Table 6: Calculation of Economic Depreciation for 2015 

Firms Fund Type 
Amount 

(A) 

Weight 
within 
Fund 

(B) 

Interest 
Rate (C) 

Tax 
Rate 
(D) 

(E) Cost 
after 

Tax (C-
(C*D)) 

(F) 
Weighted 
Average 

Cost (E*B) 

Weighted 
Average 
Cost of 
Capital 

Tangible Fixed 
Assets 

Economic 
Depreciation 

Ak Long Term 
Securities 

100,000 100% 11.01% 20% 8.81% 8.81% 8,808 4,049,357,799 1,227,322 

Aksa - 0 0 11.05% 20% 8.84% 0 0 3,031,979,261 0 

Aksu - 0 0 10.74% 20% 8.59% 0 0 17,697,098 0 

Ayen Financial 
Assets 

412,408 100% 15 % 20% 12 % 12 % 49,489 1,153,032,787 1,405,368 

Örge - 0 0 10.78% 20% 8.62% 0 0 475,074 0 

Zorlu Long Term 
Securities 246 100% 8.88% 20% 7.10% 7.10% 17 4,022,422 0 

 

Reviewing Table 5-6; tangible fixed assets, funds, weight of each fund within the overall fund portfolio, interest 
rate and tax rate data is obtained from the firm's financial statements and B/S footnotes for calculation of 
economic depreciation amounts of the energy firms; then the Weighted Average Cost of Capital (WACC) is 
calculated with the following formula.  

EA=          WACC          X Depreciable Assets      

              (1+WACC)N-1  

According to these data, economic depreciation amount for Ak Enerji and Ayen Enerji can be calculated, but 
the other firms have no funds so the calculation cannot be made; Ak Enerji's economic depreciation amount is 
higher than Ayen Enerji's in 2014, and the case is just the contrary for 2015.  
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Table 7: Calculation of Gross Cash Flow for 2014 

Firms Net Profit (A) 
Depreciation 

Expense (B) 
Interest 

Expense ( C) 
Gross Cash Flow 

(A+B+C) 
Ak -321,251,586 86,185,571 126,248,795 -108,817,220 
Aksa  39,437,144 121,139,342 646,892 161,223,378 
Aksu  -1,118,380 420,790 229 -697,361 
Ayen 29,953,521 28,217,184 36,252,079 94,422,784 
Orge 3,543,181 115,092 906,299 4,564,572 
Zorlu -224,448 138,370 421,595 335,517 

Table 8: Calculation of Gross Cash Flow for 2015  

Firms Net Profit (A) Depreciation 
Expense (B) 

Interest 
Expense ( C) 

Gross Cash Flow 
(A+B+C) 

Ak -351,005,560 155,223,307 220,722,801 29,940,548 
Aksa  -228,419,769 144,820,588 44,262,305 39,336,876 
Aksu  1,382,143 376,171 62,942 1,821,256 
Ayen -29,522,057 32,489,249 43,958,978 46,926,170 
Orge 10,433,485 126,017 475,087 11,034,589 
Zorlu -267,755 143,394 449,679 325,318 

In Table 7-8, gross cash flow figures are obtained by adding the firms' net profit amounts for the current period 
with depreciation and interest expenses. The results of the calculation show that the highest gross cash flow 
figure for year 2014 belongs to Aksa and the lowest belongs to Ak Enerji; for 2015 the highest figure belongs to 
Ayen and the lowest to Zorlu Enerji. 

Table 9: Calculation of Gross Cash Investment for 2014 

 
Firms 
 

Depreciable 
Assets  

+ Intangible 
Assets 

+ Cash and 
Cash 

Equivalents 

+ Commercial 
and Related 
Receivables 

+ Other 
Current 

Assets 

- Commercial 
Liabilities 

- Severance 
Payment 

- Other 
Liabilities 

Gross Cash 
Investment 

Ak 2,498,864,172 118,567,643 82,229,586 125,329,514 1,042,354 77,093,589 1,565,946 3,656,511 2,743,717,223 

Aksa  2,684,611,121 9,513,949 34,238,000 88,689,954 9,213,837 265,401,145 1,829,338 14,336,828 2,544,699,550 

Aksu  6,763,268 10,072,706 3,311,870 290,841 0 13,402 41,293 421 20,383,569 

Ayen 912,416,269 41,506,289 188,692,607 31,100,923 218,160 79,316,772 2,054,245 59,521,797 1,033,041,434 

Orge 331,334 1,792 1,141,123 27,502,178 242,845 1,912,315 327,960 383,519 26,595,478 

Zorlu 3,160,281 15,516 108,178 98,262 2,416 115,394 541 70,620 3,198,098 

 

 

 

 

 



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2016), Vol.3(4)                                               Mert, Erkiran Dil   

__________________________________________________________________________________ 
340 

 

Table 10: Calculation of Gross Cash Investment for 2015 

In Table 9-10, intangible assets, cash and cash equivalents, commercial and related receivables and other 
current assets are added to depreciable assets to reach the firms' gross cash investment figures. Severance 
payment and other liabilities are deducted from the result of the foregoing calculation, thus gross cash 
investment figures are found. This calculation shows that the highest gross cash investment figure for 2014 
belongs to Ak Enerji and the lowest to Zorlu Enerji; and for 2015 the highest figure belongs to Ak Enerji and the 
lowest to Zorlu Enerji again. 

Table 11: Calculation of Firms' CFROI for 2014 (TRY) 

Firms 
Economic 

Life 
(years) 

Economic 
Depreciation 

(A) 

Gross Cash Flow 
(B) 

Gross Cash 
Investment ( C) 

CFROI 
((B-A)/C) 

Ak 33 5,743,668 -108,817,220 2,743,717,223 -0.0418 
Aksa  27 0 161,223,378 2,544,699,550 0.0634 
Aksu  17 0 -697,361 20,383,569 -0.0342 
Ayen 36 1,041,232 94,422,784 1,033,041,434 0.0904 
Orge 6 0 4,564,572 26,595,478 0.1716 
Zorlu 28 0 335,517 3,198,098 0.1049 

 

Table 12: Calculation of Firms' CFROI for 2015 (TRY) 

Firms 
Economic 

Life 
(years) 

Economic 
Depreciation 

(A) 

Gross Cash Flow 
(B) 

Gross Cash 
Investment ( C) 

CFROI   
((B-A)/C) 

Ak 26 1,227,322 24,940,548 4,609,342,937 0.0051 

Aksa  27 0 -39,336,876 2,863619,488 -0.0137 

Aksu  50 0 1,821,256 29,605,441 0.0615 

Ayen 40 1,405,368 46,926,170 1,163,420,503 0.0391 

Orge 7 0 11,034,589 39,367,418 0.2803 

Zorlu 35 0 325.318 3,835,451 0.0848 

 

Firms 
Depreciable 

Assets 
 

+ Intangible 
Assets 

+ Cash and 
Cash 

Equivalents 

+ Commercial 
and Related 
Receivables 

+ Other 
Current 

Assets 

- Commercial 
Liabilities 

- Severance 
Payment 

- Other 
Liabilities 

Gross Cash 
Investment 

Ak 4,049,357,799 115,808,714 476,767,228 105,827,317 2,253,044 136,168,572 1,492,719 3,009,874 4,609,342,937 

Aksa  3,031,979,261 10,280,998 48,452,416 182,621,158 5,005,240 400,144,104 1,519,007 13,056,474 2,863,619,488 

Aksu  17,697,098 9,684,367 2,084,458 111,108 125,327 26,165 49,110 21,642 29,605,441 

Ayen 1,153,032,787 40,720,144 152,593,651 26,344,803 69,657 68,343,642 2,720,724 138,276,173 1,163,420,503 

Orge 475,074 1,560 14,565,104 34,873,191 377,517 8,503,600 449,679 1,971,749 39,367,418 

Zorlu 4,022,422 18,787 153,670 71,271 2,080 254,232 733 177,814 3,835,451 
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In Table 11-12, the firms' CFROI figures are tried to be calculated by considering the economic lives, economic 
depreciation amounts of tangible assets, gross cash flows and gross cash investment figures of firms obtained 
from the calculations in the previous tables and the following formula is used for CFROI calculation. 

CFROI = ((Gross Cash Flow - Economic Depreciation) / Gross Cash Investment 

According to this calculation, the highest CFROI figure for 2014 belongs to Orge  and the lowest to Ak Enerji; for 
2015 the highest belongs to Orge and the lowest to Aksa. 

Table 13: Comparison of Gross Cash Flows with Total Cash Flows, Volume of Assets and Annual Turnovers  
                  for 2014 

Firms Gross Cash 
Flow  

Total Cash Flow  

Total Cash 
Flow : Gross 

Cash Flow 
Ratio 

Volume of Assets  
Volume of 

Assets : Gross 
Cash Flow Ratio 

Annual Turnover 

Annual 
Turnover : 
Gross Cash 
Flow Ratio 

Ak -108,817,220 23,164,977 -0.21 3,244,110,714 -29.81 1,124,671,014 -10.34 
Aksa  161,223,378 34,101,472 0.21 3,459,740,786 21.46 1,957,437,904 12.14 
Aksu  -697.361 3,311,870 -4.75 42,095,116 -60.36 1,546,446 -2.22 
Ayen 94,422,784 188,692,607 2 1,430,982,987 15.16 229,960,881 2.44 
Orge 4,564,572 37.524 0.01 38,995,770 8.54 24,785,245 5.43 
Zorlu 335.517 82.241 0.25 4,959,329 14.78 806.947 2.41 

 

Table 14: Comparison of Gross Cash Flows with Total Cash Flows, Volume of Assets and Annual Turnovers  
                   for 2015 

Firms Gross Cash 
Flow  Total Cash Flow  

Total Cash 
Flow : Gross 

Cash Flow 
Ratio 

Volume of Assets  
Volume of Assets : 

Gross Cash Flow 
Ratio 

Annual Turnover 

Annual 
Turnover : 
Gross Cash 
Flow Ratio 

Ak 24,940,548 463,748,375 18.59 5,330,857,302 213.74 1,802,888,608 72.29 

Aksa  -39,336,876 48,286,238 -1.23 4,060,705,589 -103.23 2,319,960,775 -58.98 

Aksu  1,821,256 2,084,458 1.14 53,254,494 29.24 3,252,561 1.79 

Ayen 46,926,170 152,593,651 3.25 1,698,238,058 36.19 283,822,999 6.05 

Orge 11,034,589 14,268,459 1.29 61,310,553 5.56 49,816,340 4.51 

Zorlu 325,318 151,654 0.47 5,617,555 17.27 575.036 1.77 
 

In Table 13-14, the firms' gross cash flow amounts are compared with total cash flow amounts, volume of 
assets and annual turnover figures.  According to this comparison, the highest result belongs to Ak Enerji and 
the lowest to Aksa Enerji. But these results should be evaluated by considering the company sizes also. 

Table 15: Comparison of CFROI and WACC Figures for 2014 (%)   

Firms CFROI WACC 
Ak -0.0418 0.0622 
Aksa 0.0634 0 
Aksu -0.0342 0 
Ayen 0.0904 0.0982 
Orge 0.1716 0 
Zorlu 0.1049 0.06 
Average 0.0591 0.0367 
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Table 16: Comparison of CFROI and WACC Figures for 2015 (%)   

Firms CFROI WACC 

Ak 0.0051 0.0881 

Aksa -0.0137 0 

Aksu 0.0615 0 

Ayen 0.0391 0.12 

Orge 0.2803 0 

Zorlu 0.0848 0,071 

Average 0.0762 0.0465 

In Table 15-16, CFROI and WACC figures of firms operating in energy industry are compared. The results show 
that for year 2014, Aksa, Orge and Zorlu showed positive performance according to the value based 
performance measure CFROI since the CFROI figures of these firms are higher than their WACC figures. Ak, 
Aksu and Ayen have CFROI figures lower than their WACC figures, creating no value addition for their 
shareholders. As can be understood from these data, some of the firms within the industry succeed to create 
value addition for their shareholders whereas some cannot; average of the industry firms show an average 
CFROI figure of 0.0591 and WACC 0.0367; with these data we see that the industry can provide value addition 
to the shareholders in general.     

For year 2015, Aksa, Orge and Zorlu showed positive performance according to the value based performance 
measure CFROI since the CFROI figures of these firms are higher than their WACC figures. Ak, Aksa and Ayen 
have CFROI figures lower than their WACC figures, creating no value addition for their shareholders. As can be 
understood from these data, some of the firms within the industry succeed to create value addition for their 
shareholders whereas some cannot; average of the industry firms show an average CFROI figure of 0.0762 and 
WACC 0.0465; with these data we see that the industry can provide value addition to the shareholders in 
general.     

The calculations made show that the gross cash investments of energy firms are quite higher than their gross 
cash flows. Cash flows of the firms operating in this industry should be increased to be able to make a positive 
assessment in terms of company performance. 

5. CONCLUSION 
Performance measurement in business entities is an important factor for shareholders, managers, investors, 
creditors and other stakeholders for making decision. Today, conventional performance measures are replaced 
by contemporary ones. Business entities should appropriately and effectively use the performance 
measurement methods considering the increased challenge within the growing and globalized competition 
environment. 

Depreciation amounts allocated to the fixed assets included in entity financial statements have significant 
impact on the entity's performance measurement results. The reason is, selection of depreciation method and 
the depreciation amount calculated according to this selected method can have positive or negative effects on 
the entity financial statements and performance measurement results.  In this paper, we applied the value 
based performance measurement methods Economic Value Added (EVA) and Cash Flow Return on Investment 
(CFROI) to firms operating in the energy industry to analyze whether these firms could create any value added. 

Financial data of various energy firms for years 2014 & 2015are obtained from Public Disclosure Platform (KAP) 
and these data are analyzed according to the contemporary performance measurement model Cash Flow 
Return on Investment (CFROI). CFROI and WACC values of these firms are compared. When the industry firms 
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are analyzed individually, some are seen to be able to create value added for their shareholders while same are 
not; on the other hand, the industry average shows that the industry can create value added for their 
shareholders in general.     

In conclusion, specifying different depreciation periods and using different depreciation methods by entities 
can significantly impact their financial statements and creates difficulty in comparing the entities with each 
other. Changing the selected depreciation method also causes different results for the entities' EVA (Economic 
Value Added) and CFROI (Cash Flow Return on Investment) performance measures. Our implementation also 
shows that the differences in depreciation management of the energy industry firms have significant impact on 
the change in their performance indicators.   
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ABSTRACT 
Commercial banks have an important role in fund transfer mechanism besides they aim to operate efficiently while bearing various risks. 
Operational efficiency depends on risk minimisation. Banks tend to sell their non-performing loans (NPL) to asset management companies 
to lower their NPL ratios which are important indicators of asset qualities. In this study the effect of change in ratio during 2008-2015 
period on bank efficieny is investigated. Directional distance function methodology is used to evaluate bank efficiency. Employees, assets 
and deposits are taken as input, ratio is taken as desirable output, loan and portfolio risks are taken as undesirable output. As a result it’s 
found that efficient banks aren’t effected form the sales of NPL while the efficiency of some non-efficient banks are positively affected.  
 
Keywords: Banking, non-performing loans, efficiency, directional distance function  risk. 
JEL Classification: G21,G23,G29. 
 

 

BANKALARIN TAKİPTEKİ KREDİLERİNİ VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE SATIŞLARININ 
VERİMLİLİĞE ETKİSİ 

 
 

 

ÖZET 
Bankalar, finansal piyasada fon transferinde önemli rol üstlenirken bir taraftan etkin şekilde çalışmaya özen göstermekte, diğer taraftan da 
bazı riskleri üstlenmektedir. Etkin çalışabilmenin ön koşullarından birisi bu risklerini minimize etmektir. Bankalar, en önemli aktif kalitesi 
göstergelerinden biri olan Takipteki Krediler (Brüt) / Toplam Krediler rasyosunu düşürmek amacıyla takipteki kredilerini Varlık Yönetim 
Şirketlerine satmaktadır. Bu çalışmada 2008-2015 döneminde satış öncesi ve sonrası farklılaşan söz konusu 
rasyodaki değişikliklerin verimliliğe etkisi çalışanlar, varlıklar ve mevduatların girdi, NPL rasyosunun arzulanan çıktı, kredi ve portföy 
risklerinin arzulanmayan çıktı olarak ele alındığı Uzaklık Yönlü Fonksiyon Yaklaşımı kullanılarak araştırılmıştır. Sonuç olarak, etkin çıkan 
bankaların etkinliğinin takipteki kredilerin satışından etkilenmediği, etkin çalışmayan bazı bankaların etkinliğinde ise iyileşmeye neden 
olduğu görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler:  Bankacılık, takipteki krediler, etkinlik, uzaklık yönlü fonksiyon, risk. 
JEL Sınıflandırması: G21,G23,G29. 
 

 

 
  

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

Year: 2016   Volume: 3   Issue: 4 



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2016), Vol.3(4)                             Alp, Babuscu, Sunal, Hazar 

__________________________________________________________________________________ 
346 

 

1.GİRİŞ 
Ülkemizde bankacılık sektörü finansal piyasanın önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bankacılık sektörünün 
finansal piyasa üzerinde etkisi düşünüldüğünde sektörün etkin çalışıp çalışmadığının değerlendirilmesine 
yönelik çalışmalar yapılması zorunlu hale gelmiştir. 

Gelişen piyasalar ile birlikte, finansal piyasanın fon aracılığında önemli rol üstlenen bankalar, bu faaliyetlerini 
yerine getirirken doğal olarak bazı riskleri de üstlenmektedir. Bankaların temel olarak üstlendikleri riskler kredi 
riski, piyasa riski ve operasyonel risk olarak gruplandırılmaktadır. Piyasa riski bünyesinde faiz, kur ve likidite 
risklerini içermektedir. 

Bankaların yapmış oldukları işlemlere bağlı olarak finansal tablolarında üstlendikleri risklerin ağırlığı 
değişmektedir. Türk bankacılık sektörü açısından genelleme yapıldığında toplam riskler içinde en büyük ağırlık 
kredi riskine aittir.  Nitekim 2008-2015 dönemine ilişkin hesaplanan yıllık bazdaki risklerin toplam içindeki 
dağılımı incelendiğinde kredi riskinin %82,6-%90,2 aralığında olduğu görülmektedir. 

Tablo 1: Sermaye Yeterliliği Rasyosuna Esas Risklerin Toplam Riskler İçinde Oransal Dağılımı 

Yıllar Kredi Riski Piyasa Riski Ops. Risk Toplam Risk 
2008 84,5 3,8 11,7 100,0 
2009 82,6 4,6 12,7 100,0 
2010 83,5 4,7 11,8 100,0 
2011 86,0 4,1 9,9 100,0 
2012 88,9 2,1 9,1 100,0 
2013 90,0 2,6 7,4 100,0 
2014 90,2 2,5 7,4 100,0 
2015 90,1 2,8 7,1 100,0 

Kaynak:https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 sayfasındaki verilerden tarafımızca derleme 
yapılarak oransal hesaplama yapılmıştır. 

Bankaların finansal tablolarında yer alan bu risklerini azaltmaya yönelik çeşitli önlemleri bulunmaktadır. Her 
önleme rağmen hala yüksek görünen risk olması durumunda son yıllarda bankaların sıklıkla başvurduğu 
yöntemlerden birisi takipteki kredi portföyünden Varlık Yönetim Şirketlerine (VYŞ) satış olmaktadır.  

Ülkemizde Varlık Yönetim Şirketleri ilk olarak 2004 yılında takipteki kredilerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
(TMSF)’ndan satın alınmasında rol oynamıştır. Daha sonrasında gerek TMSF gerekse çeşitli bankalar tarafından 
yapılan satışlarda Varlık Yönetim Şirketleri alıcı olarak fonksiyonunu sürdürmüştür.  

Bankaların VYŞ’lere satışları 2008 yılından itibaren yoğun olarak başlamıştır. Bankaların bu satışlar sonrasında 
doğal olarak finansal tablolarında yer alan aktif kalitesinin en önemli göstergelerinden birisi olan Takipteki 
Krediler (Brüt) / Toplam Krediler rasyosunda bir iyileşme gerçekleşmiştir. 

Takipteki kredilerinden varlık yönetim şirketlerine satış yapan çok sayıda bankanın rasyosunda, satış öncesine 
göre satış sonrasında düşüş yaşanmıştır. Çeşitli analizlerde finansal tablo verileri dikkate alındığı için, analiz 
yapan taraflar açısından da asıl veriler bu kapsamda satış sonrası veriler olmaktadır. 

Bir bankanın etkin çalışıp çalışmadığına ilişkin incelemelerde, genellikle mevcut personel, varlık ve mevduatını 
kullanarak maksimum kredi ve portföy üretebilen bankalar etkin olarak kabul edilmektedir. Ancak, temel olarak 
bankaların etkin ve verimli çalışıp çalışmadıkları analiz edilirken, faaliyetleri sırasında üstlendikleri riskleri de bir 
taraftan minimize etmeleri beklenmektedir.  Bu durumda, etkin bir banka aynı zamanda kredi ve portföy riskleri 
ile Takipteki Krediler (Brüt) / Toplam Krediler rasyosunu minimize edebilen banka olarak tanımlanabilir.  

Özetle, bu çalışmada bankaların etkin çalışıp çalışmadıklarını değerlendirirken mevcut personel, varlık ve 
mevduatını kullanarak kredi ve portföylerini artırıp kredi ve piyasa risklerini belirli bir limitte tutup 
tutamadıklarını değerlendirirken, esas olarak önemli risk göstergelerinden birisi olan Takipteki Krediler (Brüt) / 
Toplam Krediler rasyosunun etkinliğe yansıması analiz edilmektedir.  
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Bu kapsamda, çalışmada öncelikle benzer alanda daha önce yapılan çalışmalara değinilmiş ve çalışma 
kapsamına alınacak bankaların tanımlaması yapılmıştır. Daha sonra, analizin sağlıklı yapılabilmesi amacı ile veri 
seti homojen hale getirilmiştir. Çalışmanın, Bulgular ve Tartışma kısmında ise Varlık Yönetim Şirketleri’ne tahsil 
yeteneği düşük finansal varlıklarının satışını yapan bankalarda, söz konusu satış işlemlerinin bankaların etkinlik 
düzeylerinde bir iyileşmeye yol açıp açmadığı tartışılmıştır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 
Dünya ülkeleri incelendiğinde kamu tarafından varlık yönetimi konusunda uzmanlaşmış şirketler kurulması 
yaygın bir uygulamadır (Mesut, 2001). Ancak,  ülkemizde yaşanan Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri ile birlikte 
krizin etkilerini azaltmak amacı ile VYŞ gündeme gelmiştir (Küçükbay ve Demirhan, 2003). Bu şirketler bankacılık 
sisteminin sorunlu aktiflerini devralma görevini üstlenmektedir.   

Giriş kısmında da belirtildiği üzere bankaların riskleri arasında en büyük payı alan kredi riskidir. VYŞ kurulması ile 
birlikte bankalar takipteki kredilerin bir kısmını varlık yönetim şirketlerine satarak, alacaklarını nakde 
çevirebilme olanağını elde ederken, aynı zamanda, takipteki kredilerini elden çıkartarak finansal tablolarında 
görünen kredi risklerini azaltmayı da hedeflemektedir.   

Gelişen bir piyasa olan ülkemizde varlık yönetim şirketleri ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.  

Mesut (2001) çalışmasında çeşitli ülkelerde “varlık yönetimi ve tasfiyesi sistemleri” kurulurken ve işletilirken göz 
önünde tutulan amaç ve ilkelere dikkat çekmektedir. Çalışmada aynı zamanda sistemlerin başarı şansını 
etkileyen faktörler ortaya konulmaktadır.  

Selimler (2006) çalışmasında Türkiye’de sorunlu kredilerin varlık yönetim şirketlerine tasfiyesi konusunu 
incelemiş, seçilmiş bazı ülkelerde ve Türkiye’deki VYŞ uygulamasını değerlendirilmiştir. Türkiye’deki varlık 
yönetim şirketlerinin yapılanması konusunda ise bazı öneriler ileri sürmüştür. 

Babuşcu ve Hazar (2013), bankaların takipteki kredilerini varlık yönetim şirketlerine satışları ile ilgili yaptıkları 
çalışmada, yapılan satışlar, bu satışların fiyatlamasına ilişkin model önerisinde bulunmuşlardır. Aynı zamanda, 
bu çalışmada, yapılacak satışların bankaların verimliliğine katkı sağlayacak seviyede olabilmesine ilişkin dikkate 
alınması gereken temel kriterler vurgulanmıştır. 

Gör ve Tekin (2014), çalışmalarında varlık yönetim şirketlerinin, Türkiye ekonomisine ve bankacılık sektörüne 
katkılarını incelemiştir. Sonuç olarak, bu çalışma bankaların takipteki kredilerini temizleyerek finansal piyasaları 
düzenlemek konusunda VYŞ’lerin bir etken olduğunu belirlemiştir.  

Bankacılık sektörü finansal piyasanın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle, sektörün etkin çalışması 
Türkiye ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla son yıllarda yapılan çalışmalara, Demir, 
Mahmud ve Babuşcu (2004), Budak (2011), Er ve Uysal (2012), Akbalık ve Sırma (2013), Yayar ve Karaca (2014), 
Torun ve Özdemir (2015) tarafından yapılanlar örnek verilebilir.  

Demir, Mahmud ve Babuşcu (2005), teknik verimlilik açısından 23 banka verileri ile yaptıkları çalışmalarında, 
etkinlik açısından kredi kalitesi ile hacmi, banka sahipliği ve karlılığın önemli olduğu sonucuna ulaşırken 
verimlilik artırmak amacı ile birleşme ve özelleştirmelerin teşvikinin üzerinde durmuşlardır. 

Budak (2011), bankaların, şube sayısı, personel sayısı ve faiz ve faiz dışı giderler toplamı girdilerini etkin 
kullanarak toplam mevduat, toplam krediler, faiz ve faiz dışı gelirler toplamı ve net kar çıktılarını en iyi şekilde 
üretip üretemediklerini Veri Zarflama Analizi ile değerlendirmiştir. Çalışmada, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında 
faaliyet gösteren ticari bankaların etkinlik değerlerinin hesaplanması amaçlanmıştır.  

Er ve Uysal (2012) çalışmalarında, Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankaları ve ticari bankaların etkinlik 
düzeylerini 2005-2010 dönemi için karşılaştırmalı olarak analiz etmiştir. Bu çalışmada, etkinlik ölçümünde 
ölçeğe göre sabit getiri (CCR) ve ölçeğe göre değişken getiri (BCC) varsayımları altında girdi odaklı Veri Zarflama 
Analizi (VZA) kullanılmıştır. Veri Zarflama Analizinde personel sayıları, sermaye ve aktifler girdi olarak alınırken 
çıktı olarak toplam mevduat miktarı, toplam kredi miktarı ve net kar kullanılmıştır.  

Akbalık ve Sırma (2013), çalışmalarında 2001 krizi sonrası Türk Bankacılık sektörüne satın alma ve ortaklık 
şeklinde dahil olan yabancı sermayeli bankaların sistem içindeki faaliyet etkinliğini incelemiştir. Etkinlik 
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incelemesinde mevduat ve faaliyet giderleri girdi olarak, krediler ve faaliyet gelirleri ise çıktı olarak 
kullanılmıştır.  

Yayar ve Karaca (2014), çalışmalarında 2009-2011 döneminde Türkiye'deki piyasa yapıcı bankaların etkinliğini 
Veri Zarflama Analizi ile ölçmüşler ve bankaların verimlilik puanlarını etkileyecek faktörler Tobit Regresyon 
Analizi ile tespit edilmiştir. Bankaların etkinliğini ölçmek için; Toplam Aktifler, Toplam Özkaynak, Çalışan Sayısı 
ve Şube Sayısı girdi değişkeni olarak kullanılmış ve Toplam Krediler, Toplam Mevduat ve Net Kar / Zarar çıktı 
değişkenleri olarak kullanılmıştır.  

Torun ve Özdemir (2015), finansal krizin yaşandığı ve aşırı para arzının olduğu 2008-2013 yılları arasında 
Türkiye’ de faaliyet gösteren mevduat bankalarının etkinliklerini Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi ile ölçmüş 
ve incelemiştir.  

Literatürdeki çalışmalardan da görüleceği üzere ülkemizde bankaların etkinliği ile ilgili yapılan çalışmalar 
genellikle belirli başlı girdiler ile en iyi çıktıları üretebilen bankaları etkin olarak değerlendiren standart Veri 
Zarflama Analizi yöntemi kullanılmaktadır. Ancak bankalar bu çıktılarını üstlenirken aynı zamanda belirli riskleri 
de üzerlerine almaktadırlar. Etkinlik ölçümünde risklerin etkisinin değerlendirmeye katan sınırlı sayıda çalışma 
bulunmaktadır (örn: Işık ve Hasan (2002), Özhan-Günay (2012), Eken ve Kale (2013), Sezgin-Alp ve Hazar 
(2015)). 

Bu çalışmanın diğer çalışmalardan farkı, bir taraftan etkinlik ölçümüne risklerin etkisini katarken, aynı zamanda 
bankaların çeşitli şekillerde finansal tablolarına yansıttıkları risklere ilişkin yaptıkları iyileştirmelerin etkinliğe 
katkı sağlayıp sağlamadığını araştırmaktır. 

3. VERİ SETİ VE METODOLOJİ 

3.1. Veri Seti 
Çalışmada kullanılan veriler belirlenirken, öncelikle veri setini oluşturan bankaların kendi aralarında homojen 
olmasına dikkat edilmiştir. Bu nedenle, çalışmada analiz kapsamına mevduat toplayan bankalar ile Türkiye’de 
kurulu bulunan bankalar dahil edilmiş, kalkınma ve yatırım bankaları, yurtdışı bankalardan sadece şubeleri 
Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar ile Birleşik Fon Bankası dahil edilmemiştir.  

Bu çerçevede yukarıdaki özelliklere göre oluşturulan banka sayısı toplam 23 adettir. 23 bankaya ait personel, 
varlık, mevduat, kredi, portföy, kredi riski, piyasa riski ve Takipteki Krediler (Brüt) / Toplam Krediler rasyosu 
başlıklarına ilişkin 2008-2015 yılları arası için veriler veriler Türkiye Bankalar Birliği sayfasından elde edilmiştir. 

Analiz kapsamındaki bankalardan 16 adedi takipteki kredilerinden 2008-2015 dönemi içinde satış yapmıştır.  

3 adet kamu bankası hiç satış yapmamış olup, gerekçe olarak da kamu bankalarının satış yapabilmesi için ayrı 
bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade etmektedirler.  

Satış yapmayan bankalar grubunda yer alan diğer 4 bankadan: 

- Deutsche Bank tek şubeli banka olup aynı zamanda takipte kredisi bulunmamaktadır. 

- Citibank bireysel kredilerden çıkmış, çok sayıda şubesini satarak küçülmüş bir bankadır. 

- Arap Türk Bankası 7 şubeli küçük ölçekli bir banka olup, aynı zamanda hisselerinin % 62,37’lik bölümü TMSF 
tarafından bu dönemde yönetilme kararı alınmış bir bankadır. 

- Turkish Bank’ın ise 2011 yılı sonrasında takipteki kredi rasyosunda çok ciddi bir düşüş yaşanmış olup, bu 
nedenle bu tür bir satış ihtiyacının doğmadığı düşünülmektedir. 

Bu çerçevede Türk Bankacılık Sektöründe faaliyette bulunan ticari bankalardan kamu bankaları hariç çoğunluğu, 
belirli dönemlerde takipteki kredilerini finansal tablolarından satış yöntemi ile çıkarma faaliyetini 
gerçekleştirmiştir. 
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3.2. Metodoloji 
Bankaların etkinliklerinin ölçümünde literatür bölümünde de açıklandığı üzere genellikle veri zarflama analizi 
kullanılmaktadır. Veri zarflama analizinde verilen girdileri kullanarak sistemin en çok çıktıyı üretip üretemediği 
değerlendirilmektedir. Ancak, finansal piyasanın temel kurumu olan bankalar fon aracılığı yaparken bazı riskleri 
de üstlenmektedir ve etkinlik değerlendirmesinde bu risklerini azaltarak çıktı olarak ürettikleri krediler ve 
portföyleri maksimize etmeleri beklenmektedir. Ayrıca, son yıllarda bankalar sıklıkla risklerini azaltmak için 
takipteki kredi portföyünü Varlık Yönetim Şirketlerine satmaktadır. Bankaların bu satışlar sonrasında aktif 
kalitesi ölçümüne ilişkin en önemli oranlarından birisi olan Takipteki Krediler (Brüt) / Toplam Krediler 
rasyosunda bir düşüş (iyileşme) gerçekleşmektedir. Bu durumda, etkin bir banka mevcut personel, varlık ve 
mevduatını kullanarak maksimum kredi ve portföy üretirken aynı zamanda kredi ve portföy riskleri ile Takipteki 
Krediler (Brüt) / Toplam Krediler rasyosunu minimize edebilen banka olarak tanımlanabilir.  

Veri zarflama yönteminde ancak mevcut çıktıların maksimize edilmesi söz konusu olmakta istenmeyen çıktılar 
olan riskleri göz ardı ederek değerlendirme yaptığı için bu çalışmada 1997 yılında Chung ve diğerleri tarafından 
geliştirilen, istenilen ve istenmeyen çıktıların birlikte oluştuğu durumu değerlendirmeye katan performans 
endeksi “uzaklık yönlü fonksiyon yaklaşımının” kullanılması uygun görülmüştür. 

Uzaklık yönlü fonksiyon yaklaşımı 1997 yılında Chung ve diğerleri tarafından istenilen çıktıların maksimize 
edilmesi ve istenmeyen çıktıların ise minimize edilmesine dayanan bir etkinlik ölçütü olarak ortaya çıkarılmıştır.  

My R M tane istenilen çıktıyı, I tane istenmeyen çıktıyı ve  ise N adet girdi değerleri ifade 
edecek olursa istenmeyen çıktılarını azaltan şirketlere iyi performans verebilmek için Eşitlik 1’de verilen uzaklık 
yönlü fonksiyon teknolojik etkinlik için kullanılmıştır.  

0 ( , , ; ) sup{ : ( , ) ( )}D x y b g y b g P x   


                                                                         (1) 

Burada, g çıktıları ölçeklendiren yön vektörüdür. Bu çalışmada g=(y,-b) olarak kullanılmaktadır. Bu durumda, 
girdiler sabit iken istenmeyen girdilerin azaltılması ancak istenen girdilerin artırılması durumunda uygun çözüm 
alanını oluşturacak kısıtlamalara sahip doğrusal programlama problemi aşağıda verildiği şekildedir.  
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Yukarıdaki denklemlerde yer alan z yoğunluk değişkenidir. Burada sonuçta elde edilen beta değeri karar 
birimlerinin etkin olmama skorlarını göstermektedir. Beta değerlerinin sıfır olması bankaların etkin çalıştığı 
anlamına gelmektedir. 

4. BULGULAR VE TARTIŞMALAR 

Türk Bankacılık Sektöründe rekabetin artması ile birlikte bankalar bir taraftan etkinliğe önem verirken aynı 
zamanda risk yönetiminde de uluslararası düzenlemelere paralel olarak ciddi önlemler almaya başlamışlardır. 
Ancak her şeye rağmen kredilerin bir kısmının zamanında tahsil edilememesi ve bu nedenle temerrüde düşmesi 
kaçınılmaz olmaktadır. Bu durum da bankaların finansal tablolarda aktif kalitesini düşüren bir gösterge olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Dünyadaki benzer örneklerine paralel olarak Ülkemizde de son yıllarda giderek 
yoğunlaşan işlemlerden birisi de bankaların aktif kalitelerini iyileştirmeye yönelik olarak çözüm üretemedikleri 
ya da çözüm üretmenin uzun zaman alacak olması nedeni ile yüksek maliyete neden olacağı vb gerekçelerle 
takipteki kredilerini Varlık Yönetim Şirketlerine satış işlemlerinin giderek artmasıdır. 

Ib R Nx R
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Aşağıda yer alan tabloda analiz kapsamında yer alan 23 bankaya ilişkin Takipteki Krediler (Brüt) / Toplam 
Krediler rasyosu yer almaktadır. Aynı zamanda takipteki kredilerinden satış yapan bankaların satış öncesi ve 
satış sonrası oranlarına da ayrıntılı olarak tabloda yer verilmiştir.  

Tablo 2: Mevduat Bankaları Takipteki Krediler (Brüt)/Toplam Krediler Rasyosu 
                Satış Öncesi ve Sonrası Karşılaştırma 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
SS1 SÖ2 SS SÖ SS SÖ SS SÖ SS SÖ SS SÖ SS SÖ SS SÖ 

Sektör 3,60 3,68 5,43 5,48 3,71 3,75 2,67 2,73 2,85 2,93 2,69 2,94 2,75 2,94 2,96 3,10 
Banka 1 2,57 4,04 4,49 4,49 2,42 3,02 1,80 1,80 1,27 1,27 1,51 2,54 1,85 2,99 2,38 4,15 
Banka 2 5,44 5,44 7,07 7,07 4,62 7,31 4,94 4,94 4,50 6,80 3,59 3,59 4,96 4,96 5,09 5,09 
Banka 3 2,25 2,25 3,34 3,34 2,88 2,88 2,68 2,68 3,28 3,28 2,60 2,60 3,14 3,65 0,93 0,93 
Banka 4 1,81 1,81 1,68 1,68 1,19 1,19 0,68 0,68 1,16 1,16 0,60 0,60 1,11 1,11 0,14 0,14 
Banka 5 6,96 6,96 12,44 12,44 7,22 7,22 4,66 4,66 5,72 5,72 2,35 2,35 2,01 5,59 2,57 6,02 
Banka 6 10,36 10,36 19,26 19,26 14,10 14,10 12,05 12,05 8,21 8,21 5,77 5,77 3,86 3,86 2,19 2,19 
Banka 7 3,20 3,20 6,21 6,21 5,00 5,67 3,28 4,94 4,16 4,41 3,57 4,46 3,92 3,92 5,22 6,85 
Banka 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Banka 9 1,23 1,23 2,81 2,81 3,32 3,32 0,78 0,78 0,92 0,92 1,17 1,17 2,08 3,82 0,80 0,80 

Banka 10 3,69 3,69 8,29 8,29 7,07 7,07 6,11 6,11 6,90 6,90 6,94 8,66 5,44 7,53 6,64 8,32 
Banka 11 5,33 5,33 12,00 12,00 9,53 9,53 4,39 4,39 4,85 4,85 6,32 10,96 6,42 6,42 6,08 8,89 
Banka 12 2,43 2,43 3,97 3,97 3,20 3,20 2,22 3,73 2,41 3,73 2,33 3,50 2,73 4,57 3,00 4,58 
Banka 13 4,92 4,92 8,20 8,20 6,59 6,59 5,92 5,92 3,82 4,79 5,12 5,12 5,73 6,60 6,04 7,33 
Banka 14 3,32 3,32 6,24 6,24 5,02 5,02 4,27 4,27 5,07 5,07 6,37 8,18 5,65 5,65 4,38 4,38 
Banka 15 4,40 4,40 6,26 6,26 4,36 4,36 5,54 5,54 1,98 1,98 0,79 0,79 0,85 0,85 1,51 1,51 
Banka 16 2,60 2,60 4,68 4,68 4,00 4,00 2,68 3,73 3,40 3,40 2,62 2,62 2,84 4,07 6,10 6,10 
Banka 17 2,37 3,23 4,76 5,07 3,06 3,06 2,83 2,83 2,17 2,17 2,28 2,28 2,47 3,00 2,32 3,40 
Banka 18 1,96 1,96 2,33 2,33 1,49 1,49 1,21 1,21 2,88 2,88 2,18 2,18 1,91 1,91 1,68 1,68 
Banka 19 2,48 2,48 4,50 4,50 2,99 2,99 1,83 1,83 2,30 3,67 2,14 3,87 2,46 4,48 2,77 4,46 
Banka 20 4,84 4,84 5,14 5,14 3,97 3,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,65 2,65 3,64 3,64 3,14 3,14 
Banka 21 4,61 4,61 5,73 6,16 3,75 4,26 2,17 3,79 1,89 1,89 1,65 1,65 1,55 2,61 2,03 3,32 
Banka 22 4,77 4,77 6,13 6,13 5,05 5,05 3,76 3,76 4,00 4,00 4,07 4,07 3,80 3,80 3,92 3,92 
Banka 23 4,43 5,76 6,82 7,01 3,54 6,05 3,07 3,07 3,33 4,26 3,70 4,80 3,55 4,81 4,12 4,12 

Kaynak: - SS değerleri https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 adresinden alınmıştır. 
- SÖ değerleri VYŞ’lerin, finansal raporlarından, ilgili bankaların Kamuyu Aydınlatma Platformu’na iletmiş olduğu açıklamalardan, ilgili 
bankaların finansal raporlarından derlenerek tarafımızca hesaplanmıştır. 

Takipteki kredilerini Varlık Yönetim Şirketlerine satan bankaların satış işlemi ile rasyolarında sağladığı iyileşme 
oransal olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

 

  

                                                             
1 SS: Takipteki kredilerin Varlık Yönetim Şirketlerine satışından sonra hesaplanan ve kamuoyuna açıklanan rasyolar.  
2 SÖ: Takipteki kredilerin Varlık Yönetim Şirketlerine satışından öncesine ait olan, gerçek takipteki kredi rasyoları.  
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Tablo 3: Varlık Yönetim Şirketlerine Satış Yapan Bankaların Takipteki Krediler (Brüt)/Toplam Krediler  
                Rasyosunda Sağlanan Oransal İyileşme 
 

 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

Banka 1 36,4 19,9 40,6 38,1 42,7 

Banka 2 36,8 33,8 

Banka 3 14,0 

Banka 5 64,0 57,3 

Banka 7  11,8 33,6 5,7 20,0 23,8 
Banka 9  45,5 
Banka 10 19,9 27,8 20,2 
Banka 11 42,3 31,6 
Banka 12 40,5 35,4 33,4 40,3 34,5 
Banka 13 20,3 13,2 17,6 
Banka 14 22,1 

Banka 16 28,2 30,2 

Banka 17 26,6 6,1 17,7 31,8 

Banka 19 37,3 44,7 45,1 37,9 

Banka 21 7,0 12,0 42,7 40,6 38,9 

Banka 23 23,1 2,7 41,5 21,8 22,9 26,2 
Kaynak: Tablo2’deki veriler kullanılarak tarafımızca hesaplanmıştır. 

Tablodan da görüleceği üzere takipteki kredilerini Varlık Yönetim Şirketlerine satan bankaların Takipteki 
Krediler (Brüt)/Toplam Krediler rasyolarındaki iyileşme %1-%64 aralığındadır. 

Bankaların etkinlik değerlendirmesi yapılırken, esas olarak bir taraftan minimum girdi ile maksimum çıktı 
hedeflenirken, diğer taraftan da elde edilen çıktıların minimum risk üstlenilerek elde edilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede, etkinlik değerlendirmesinde aynı etkinliğe sahip bankalar için riski daha düşük olan bankalar 
daha etkin olarak dikkate alınmıştır. Bir diğer yaklaşım ise aynı risk düzeyinde olan bankalar için daha yüksek 
etkinlik sağlayan bankalar performans açısından ön plana çıkmıştır. 

Analiz kapsamında yer alan 23 adet bankanın 16 adedi 2008-2015 dönemi içinde takipteki kredilerinden bir 
kısmını Varlık Yönetim Şirketlerine satmışlardır. Kalan 7 banka ise bu dönemde satış yapmamıştır.  

Bu çerçevede 2008-2015 dönemi içinde analize alınan 23 bankadan, takipteki kredilerini hiç satmayan 
bankaların üstlendikleri riskler de dikkate alınarak yapılan etkinlik değerlendirmesinde doğal olarak bir 
farklılaşma olmamıştır. 

Diğer taraftan, aynı analizde, takipteki kredilerini varlık yönetim şirketlerine satmaları sonucunda oluşan 
Takipteki Kredi (Brüt) / Toplam Kredi rasyosu risk göstergelerinden birisi olarak dikkate alınmış ve analiz 
sonuçları bu çerçevede elde edilmiştir. Daha sonra ise aynı bankalar için takipteki kredilerini varlık yönetim 
şirketlerine satmadan önceki gerçek Takipteki Kredi (Brüt) / Toplam Kredi rasyosu risk göstergelerinden birisi 
olarak dikkate alınmış ve analiz tekrarlanmıştır. 

Analiz sonucunda elde edilen fonksiyon değerleri Tablo 4’de yer almaktadır. 
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Tablo 4: 2008-2015 Yılları Arasında Bankaların Etkinliklerine İlişkin Uzaklık Yönlü Fonksiyon Değerleri –  
                Satış Öncesi ve Sonrası Karşılaştırması 
 

 Satış Öncesi Etkinlik Skoru Satış Sonrası Etkinlik Skoru 
Banka 1 0,000 0,000 
Banka 2 0,000 0,000 
Banka 3 0,035 0,030 
Banka 4 0,333 0,333 
Banka 5 0,000 0,000 
Banka 6 0,361 0,361 
Banka 7 0,024 0,022 
Banka 8 0,000 0,000 
Banka 9 0,000 0,000 

Banka 10 0,000 0,000 
Banka 11 0,166 0,165 
Banka 12 0,000 0,000 
Banka 13 0,000 0,000 
Banka 14 0,000 0,000 
Banka 15 0,000 0,000 
Banka 16 0,000 0,000 
Banka 17 0,000 0,000 
Banka 18 0,000 0,000 
Banka 19 0,000 0,000 
Banka 20 0,000 0,000 
Banka 21 0,000 0,000 
Banka 22 0,000 0,000 
Banka 23 0,000 0,000 

Tablo 4’de yer alan taralı olmayan bankalar 2008-2015 yılları arasında takipteki kredi portföyünden hiç satış 
yapmayan bankalardır. Bu bankalar yukarıdaki tabloda yer alan Banka 4, Banka 6, Banka 8, Banka 15, Banka 18, 
Banka 20 ve Banka 22’dir.  Bu bankaların etkinlik değerlerinde bir farklılaşma olmaması doğaldır. 

Sözkonusu tabloda yer alan ve fonksiyon değerleri taralı olan bankaların 2008-2015 yılları arasındaki etkinlik 
değerlerinin bazılarında farklılaşma olurken bazılarında farklılaşma olmadığı görülmüştür.  

Etkinlik değerleri farklılaşmayan bankalar, hem satış öncesi hem de satış sonrası etkin değere sahip olan 
bankalardır. Bu bankalar Banka 1, Banka 2, Banka 5, Banka 9, Banka 10, Banka 12, Banka 13, Banka 14, Banka 
16, Banka 17, Banka 19, Banka 21 ve Banka 23’dür.  

Etkinlik değeri farklılaşan bankalar ise takipteki kredilerini sattıktan sonraki değerleri dikkate alınarak yapılan 
analizde etkin olmayan bankalar olarak karşımıza çıkanlar olup, gerçek Takipteki Kredi (Brüt) / Toplam Kredi 
(Varlık Yönetim Şirketlerine satış yapmadan önceki rakamlarına göre) rasyosu dikkate alınarak analiz edildiğinde 
de etkinsiz fonksiyon değerine sahip olmaktadır. 

Nitekim resmi finansal tablo verileri ile analiz yapıldığında etkinsiz çıkan 3 adet banka, Banka 3, Banka 7 ve 
Banka 11’in etkinlik skorlarında satış öncesine ait gerçek takipteki kredi rasyosu dikkate alındığında değişiklik 
olmuştur. 

Aşağıdaki tabloda takipteki kredilerini Varlık Yönetim Şirketlerine satan bankaların etkinlik skorlarındaki 
iyileşmeler yer almaktadır. 
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Tablo 5: Takipteki Kredilerini Varlık Yönetim Şirketlerine Satan Bankaların Etkinlik Skorlarındaki İyileşmeler 

  Satış Öncesi Etkinlik Skoru Satış Sonrası Etkinlik Skoru Etkinlik Skorunda İyileşme 
Oranı % 

Banka 1 0 0 

Banka 2 0 0 

Banka 3 0,035 0,03 16,67 
Banka 5 0 0 

Banka 7 0,024 0,022 9,09 
Banka 9 0 0 

Banka 10 0 0 

Banka 11 0,166 0,165 0,61 
Banka 12 0 0 

Banka 13 0 0 

Banka 14 0 0 

Banka 16 0 0 

Banka 17 0 0 

Banka 19 0 0 

Banka 21 0 0 

Banka 23 0 0 

Tablodan da görüleceği üzere:  

- Banka 1, Banka 2, Banka 5, Banka 9, Banka 10, Banka 12, Banka 13, Banka 14, Banka 16, Banka 17 Banka 19 
Banka 21 ve Banka 23 takipteki kredilerini Varlık Yönetim Şirketlerine satış öncesinde yapılan analiz 
çerçevesinde etkin çıkmış olup, satış sonrasında da etkin olduğu sonucu elde edilmiştir. Bu kapsamda etkin 
çalışan bankalarda takipteki kredilerin Varlık Yönetim Şirketlerine satışı sonrasında finansal tablolarda yapılan 
aktif kalitesinin iyileştirilmesinin bir etkisi olmadığı ifade edilebilir. 

- Banka 3 Banka 7 ve Banka 11 ise takipteki kredilerini Varlık Yönetim Şirketlerine satmadan önceki verileri ile 
analiz edildiğinde düşük etkinlikte çıkan bankalardır. Satış sonrası verileri ile yapılan analiz sonucunda yine 
düşük etkinlikte çıkmış ancak etkinsizlik seviyesinde sözkonusu satışların olumlu etkisi olduğu görülmüştür. 

5.SONUÇ 
Ülke ekonomisinin itici konumundaki bankacılık sektöründe etkinlik artışı ile birlikte risklerin minimum seviyede 
üstlenilmesi ekonomik büyüme ve kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır. Finansal tablolarda görünen 
riskler bankalarla işlem gerçekleştiren / gerçekleştirecek taraflar açısından çok önemlidir. Çünkü karar alıcılar 
bankalarla işlem aşamasında ya da gerçekleştirilen işlemlerinin sürdürülebilirliğine karar verme aşamasında bir 
taraftan sağlayacağı kazancı diğer taraftan da sözkonusu bankanın risk seviyesini dikkate almaktadır. Bu 
çerçevede kararlarını veren yatırımcılar açısından finansal tablolardan okunabilen riskler kayda değer 
niteliktedir. 

Bankaların aktif kalitesine ilişkin en önemli göstergelerden birisi Takipteki Kredi (Brüt) / Toplam Kredi 
rasyosudur. Rasyonun düşük olması bankanın hem müşteri seçiminde doğru karar verdiğini, hem de kredi 
verildikten sonraki izleme yöntemlerinin sağlıklı olduğu konusunda fikir vermektedir. Bu çerçevede aktif kalitesi 
iyi olan bankalar bir taraftan daha düşük maliyetle kaynak bulabilirken, diğer taraftan da rakipleri gibi aynı getiri 
seviyesinde kullandırım yapsalar bile rakiplerine göre maliyet getiri farkına ilişkin marjın açılması nedeni ile 
karlılıkları yükselmektedir. 

Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda, takipteki kredilerini Varlık Yönetim Şirketlerine satan bankalardan: 

- Bir taraftan risklerini azaltırken diğer taraftan da verimli çalışanlarda, sözkonusu satış işlemlerinin verimliliğe 
bir katkısı olmadığı görülmüştür.  

- Ancak satış öncesi düşük etkinlik seviyesinde çıkan bankalarda, sözkonusu satış işleminin bir miktar iyileşme 
sağladığı gözlenmiştir. 
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Sonuç olarak etkin çalışan bankalarda takipteki kredilerin varlık Yönetim Şirketlerine satışının etkinliğe 
yansıması gözlenmemiş iken, etkin olmayan bankalarda sözkonusu satışların bu bankaların etkinsizlik 
seviyesinde olumlu yönde iyileşme sağladığı görülmüştür. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to measure the financial efficiencies of the firms which are constituent of BIST Sustainability 
Index and determine whether they have made progress in a year-by-year process or not. In this context, using the 
continuous financial data between the years 2012 and 2015 of 18 firms which are belonging to BIST Sustainability Index, 
financial efficiencies of the firms were measured through the Data Enveloping Analysis and whether or not there was 
progress in their financial efficiency on a yearly basis was investigated using the Malmquist Total Factor Productivity Index.  
Current Ratio, Accounts Receivable Turnover, Inventory Turnover, Total Debt to Assets Ratio and Equity to Assets Ratio were 
used as input and Net Profit Margin, Return on Asset Ratio and Return on Equity Ratio were used as output for the 
measurement of financial efficiency. According to the results, financial efficiency levels of the firms increased 10,8% in 2013 
compared to previous year. Although the financial efficiency of the firms exhibited a slight drop in 2014 compared to 
previous year, values of the financial efficiency was approximately as same as values of 2013 in 2015.  
 
Keywords: BIST Sustainability Index, data envelopment analysis, Malmquist Total Factor Productivity Index 
JEL Classification: C81, G14, G23 
 
 

BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN 
FİNANSAL ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ 
 

 
ÖZET 
Bu çalışma ile BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde bulunan firmaların finansal etkinliklerinin ölçülmesi ve yıllar itibariyle gelişme 
gösterip göstermediklerinin tespiti amaçlanmıştır. Bu bağlamda 2016 yılında endekste faaliyet gösteren 18 firmanın 2012-
2015 yılları arasındaki kesintisiz finansal verileri kullanılarak Veri Zarflama Analizi (VZA) ile finansal etkinlikleri ölçülmüş, 
Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi ile de yıllar bazında finansal etkinliklerinde bir gelişme olup olmadığı 
incelenmiştir. Etkinliğin ölçümünde girdi olarak (Cari Oran, Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Borç/Toplam Aktif, ve 
Özsermaye/Toplam Aktif) ve çıktı olarak da (Net Kâr Marjı, Aktif Getiri Oranı ve Özsermaye Getiri Oranı) değişkenleri 
kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, finansal etkinlik skorları 2013 yılında bir önceki yıla göre %10,8 artmıştır. 2014 
yılında bir önceki yıla göre küçük bir oranda düşüş görünürken 2015 yılında etkinlik skorları yaklaşık olarak 2013 yılının 
değerlerine geldiği tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, veri zarflama analizi, Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi 
JEL Sınıflandırması: C81, G14, G23 
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1.GİRİŞ 
En genel tanımı ile sürdürülebilirlik, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelecek nesillerin 
gereksinimlerini tehlikeye atmadan bugünün ihtiyaçlarını karşılayan gelişmedir (Mori ve 
Christodoulou, 2011). Sürdürülebilirlik ilk önce doğal kaynakların yönetimi alanında kullanılırken, 
daha sonra ise enerji ve tarım gibi farklı alanlarda kullanımı yaygınlaşmıştır (Diaz-Balteiro, Voces ve 
Romero, 2011). Kurumsal sürdürülebilirlik ise sürdürülebilirliğin şirketler için tanımıdır. Bu açıdan 
kurumsal sürdürülebilirlik, şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla ekonomik, çevresel ve 
sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına 
uyarlanması ve bu konulardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesidir (Şirketler için 
Sürdürülebilirlik Rehberi, 2014;5). 

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi 2014 Kasım ayından itibaren fiyat ve getiri olarak 
hesaplanmaya başlanmıştır. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi için Kasım-Ekim olmak üzere yılda 1 
endeks dönemi bulunmaktadır. Endeks için 2014 yılında BIST 30, 2015 yılında BIST 50 ve 2016 
yılından itibaren ise BIST 50 ve ek olarak BIST 100 şirketlerinden gönüllü olan şirketler değerlemeye 
tabi tutulmuştur. Değerlemeye tabi şirketler listesi her yıl Aralık ayında revize edilerek ilan 
edilmektedir. 2016 yılı için 63 şirket listeye alınmıştır. Listeye alınan şirketlerin endeks seçim 
kriterlerindeki eşik değerleri geçmesi gerekmektedir. 2016 yılında eşik değerleri geçen ve listeye 
giren şirket sayısı 29’dur. Türkiye’de, özellikle de Borsa İstanbul’da işlem gören işlemler arasında 
sürdürülebilirlik konusunda anlayış bilgi ve uygulamaların artması amacıyla oluşturulan endeksin 
hesaplanmaya başlamasıyla, kurumsal risklerini ve fırsatlarını etkin olarak yöneten şirketlere 
sermaye çekmek ve finansman sağlamak açısından rekabet avantajı sağlanmaya çalışılmıştır. Endeks 
şirketlerin sürdürülebilirliğe nasıl yaklaştıklarını ortaya koymakta, bu açıdan yaptıkları faaliyetlerin 
ve aldıkları kararların bağımsız olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Böylece şirketler için 
rekabet fırsatı yaratılacağı ve endekse alınan şirketlerin bilinilirliklerinin ve itibarlarının artacağı 
beklenmektedir (Borsa İstanbul). 

Bu çalışmada 2016 yılı BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan 18 adet firmanın 2012-2015 yılları 
arasındaki finansal performanslarını değerlendirmek amacıyla Veri Zarflama Analizi (VZA) ve 
Malmquist Endeksi yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın giriş bölümünün ardından ikinci bölümde 
literatürde yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde veri seti ile ilgili bilgiler verildikten 
sonra dördüncü bölümde analizde elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.  

2.LİTERATÜR 
İşletmelerin finansal performanslarının ve etkinliklerinin değerlendirilmesinde VZA’ne yönelik 
yapılan çalışmalar aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

Chandra, Cooper, Li ve Rahman (1998), VZA kullanarak Kanada’daki 29 tekstil şirketinin etkinliğini 
1994 yılı için ölçmüşlerdir. Çalışmanın çıktısı yıllık satış tutarıyken, çalışmanın girdileri çalışan 
personel sayısı ve ortalama yıllık yatırım tutarıdır. Çalışmadan elde edilen sonuçlarda, 29 şirket 
performansının çok iyi olmadığına ve çok az sayıda şirketnin etkin olarak çalıştığına ulaşılmıştır. 

Zhu 2001 yılında yaptığı çalışmada VZA’de süper etkinlik ve duyarlılık kavramlarını ele almıştır. Bu 
çalışmada, incelenen karar verme birimi referans setinde yer almamaktadır. Duyarlılık analizinde 
ise, test edilen karar verme birimindeki değişmelerle diğer karar verme birimlerindeki değişmeler 
birlikte analiz edilmiştir. 

Chen, Motiwalla ve Khan (2004), halka açık 10 perakende şirketinin finansal performansının 
ölçülmesinde VZA ve süper etkinlik yöntemleri kullanılmıştır. Modelde; işçi sayısı, stok maliyeti, 
dönen varlık toplamı ve satışların maliyeti girdi değişkenler olarak kullanılırken, hasılat ve net gelir 
modelin çıktı değişkenleri olarak kullanılmıştır. 1997-2000 yılları arasındaki finansal tabloların 
kullanıldığı çalışmada, E-iş şirketlerin diğerlerine göre daha etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

VZA yöntemi kullanılarak yapılan bir diğer çalışmada otomotiv sanayindeki etkinlik sektörel açıdan 
incelenmiştir. Bakırcı (2006), çalışmasında 1999 ve 2004 yıllarında otomotiv sanayinde Türkiye’de 
ilk 500 sıralamasına giren 13 şirketi ele almıştır. Girdi olarak net aktifler, özsermaye ve çalışan işçi 
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sayısı, çıktı olarak ise net satışlar, vergi öncesi kar ve ihracat değerleri alınmıştır. Bu veriler 
kullanılarak, girdi eğilimli ve çıktı eğilimli olarak VZA yapılmıştır. Araştırma sonucunda, 3 şirketin 
hem 1999 yılında hem 2004 yılında tam etkin olarak faaliyet gösterdiği, 5 şirketin 1999’a göre 
2004’te etkinliğinin düştüğü, etkin çalışamayan 6 şirketin etkisizliğinin temel nedeninin 
girdilerindeki yoğunluk olduğu gözlenmiştir. 

Çetin (2006), BIST’da işlem gören tekstil sektörüne ait şirketlerin etkinliklerini VZA aracılığıyla 
ölçmeye çalışmıştır. Sonuç olarak etkin olmayan şirketlerin etkin konuma geçebilmeleri için 
kullandıkları girdi-çıktı miktarlarını, ait oldukları sektörde etkin konumda olan şirketlere göre ne 
oranda iyileştirmeleri gerektiği belirlenmiştir. 

Deliktaş’ın (2006) VZA ve Malmquist Endeksi yöntemlerini kullanarak İzmir imalat sanayi alt 
sektörlerinin teknik etkinlik düzeyleri ve toplam faktör verimliliğindeki değişmeleri ölçtüğü 
çalışmasında 1991-2000 dönemi kamu ve özel sektör şirketleri analiz edilmiştir. Çalışmanın 
sonuçlarına göre özel sektör imalat sanayiinin, petrol rafinerileri hariç, aynı alt sektörde ve ölçekte 
faaliyet gösteren kamu sektörü imalat sanayiine göre daha yüksek üretim performansına sahip 
olduğu ölçülmüştür. Ayrıca ölçek büyüdükçe üretim performansının daha da arttığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Bakırcı (2007) yaptığı çalışmada, şirketlerin etkinliklerini ve etkinliklere etki eden faktörleri 
belirlemeyi amaçlamıştır. Türkiye’de tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve En Büyük 500 Özel 
Firma sıralamasına giren 43 şirket analize tabi tutulmuştur. Çalışma amaçlarının gerçekleşmesi için 
şirketlerin teknik etkinlikleri VZA yardımıyla tespit edilmiştir. Çalışma bulgularına göre şirketler 
optimal girdi bileşimiyle çalışamadıkları ve çıktılarda da maksimum düzeye ulaşamadıkları için etkin 
olamamışlardır. 

Kula ve Özdemir (2007), IMKB’da işlem gören çimento sektöründeki şirketlerin etkinlikleri girdi 
yönlü olarak VZA kullanılarak yapılmıştır. Bu çalışmada 2006 yılına ait finansal oranlar girdi ve çıktı 
değişkenleri olarak kullanılmış ve çalışma sonucunda, çalışmaya dâhil edilen 17 şirketten 7 tanesinin 
tam etkin olduğu belirlenmiştir. 

Perçin ve Ustasüleyman (2007); İMKB2’de işlem gören gıda ve tekstil firmalarının 2000-2002 
dönemindeki etkinliklerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla VZA ve Malmquist Toplam Faktör 
Verimliliği Endeksi yöntemlerini kullanmışlardır. Analizler sonucunda 2002 yılı itibariyle gıda 
firmalarının etkinliğindeki azalmanın tekstil firmalarına oranla daha az olduğu görülmüş ayrıca 
2000-2002 döneminde tekstil ve gıda firmalarındaki verimlilik azalışının en önemli nedeninin teknik 
değişimde ortaya çıkan olumsuzluklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Yıldız (2007), İMKB’de işlem gören ve imalat sanayi alanında faaliyet gösteren 105 şirketin 
etkinliklerini 2005 yılı finansal tablolarından yararlanarak değerlendirmiştir. Bu değerlendirmede, 
değişken olarak, toplam aktifler ve özsermayeyi girdi olarak, net satışlar ve net dönem karını çıktı 
olarak kullanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuca göre, bu şirketlerin %70 civarının etkin oldukları 
sonucuna ulaşmıştır. 

Özgür (2008) Türkiye’de mevcut kamu sermayeli mevduat bankalarının finansal yönden 
etkinliklerini VZA yöntemi kullanılarak ölçmeye çalışmıştır. Bu amaçla ilgili bankaların bilanço ve 
gelir tablolarından belirli kalemlerle değerlendirilmek üzere girdi ve çıktı seti oluşturulmuştur. Sonra 
bu bilgiler yardımıyla VZA yöntemi uygulanarak kamu bankalarının finansal etkinlik düzeyleri 
belirlenmiştir. 

Ata ve Yakut (2009), Türkiye’de imalat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 1996-2006 
dönemine ilişkin etkinlik ölçümlerini VZA ile gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Çalışmalarında 4 adet 
girdi ve 6 adet çıktı olmak üzere toplamda 10 adet oran değişken olarak kullanılmışlardır. Analiz 
kapsamında 1996–2006 dönemlerinde etkin bir sektör bulunamamıştır. 

Babacan, Kısakürek ve Özcan (2009), 2001 yılındaki ekonomik krizde hisse senetleri İMKB’de işlem 
gören 223 şirketten verileri negatif olmayan 99 şirket karar verme birimi veri seti olarak 

                                                             
2 İMKB (İstanbul Menkul Kıymet Borsası), 5 Nisan 2013’den itibaren BIST (Borsa İstanbul) olarak değiştirilmiştir. 
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kullanılmıştır. Bu çalışmada girdi olarak likidite oranı, cari oran, nakit oranı, özsermaye çarpanı, kısa 
vadeli borçlar/toplam aktifler, kısa vadeli borçlar/toplam borçlar, uzun vadeli borçlar/toplam 
aktifler, uzun vadeli borçlar/devamlı sermaye oranı, duran varlıklar/özsermaye oranı, duran 
varlıklar/devamlı sermaye oranı, net şirket sermayesi devir hızı, dönen varlıklar devir hızı, aktif 
toplamı devir hızı, devamlı sermaye devir hızı ve ödenmiş sermaye devir hızı kullanılmıştır. 
Çalışmada kullanılan çıktılar ise net kar marjı, esas faaliyet kar marjı, faaliyet kar marjı, özsermaye 
kar marjı ve aktif kar marjıdır. Araştırmanın sonucunda, İMKB’de faaliyet gösteren 19 şirket etkin 
çıkarken, 80 şirketin etkin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Chong, Abdullah ve Anderson (2009), 1997 Asya Krizi sonrasında, Malezya Borsasında işlem gören 
şirketlerin etkinliklerini VZA yöntemiyle ölçmüştür. Çalışma, üç dönemi kapsamaktadır. Analizin 
girdilerini uzun vadeli borçlar, kısa vadeli borçlar ve alacaklar oluştururken, analizin çıktılarını 
satışlar, toplam varlıklar ve özsermaye oluşturur. Çalışmanın sonucunda, kriz öncesi ve sonrasındaki 
dönemlerde şirketlerin finansman kararları açısından benzerlikler gösterdiği ve yüksek finansal 
kaldıraçlı şirketlerin performanslarını iyileştiremediği sürece hayatta kalamayacağı sonuçlarına 
ulaşılmıştır. 

Altın (2010), küresel kriz ortamında İMKB sınai şirketlerine yönelik olarak 142 şirketin mali 
etkinliğini araştırılmıştır. Mali etkinliğin analiz edilmesinde cari oran, likidite oranı, nakit oranı, 
finansal kaldıraç, finansman oranı, aktif karlılık oranı ve toplam piyasa değeri değişkenlerini 
kullanmıştır. 2008 yılı bilanço dönemine ait yapılan çalışmada 142 şirketten 44’ünün etkin olduğu 
tespit edilmiştir. 

Amirteimooria, Shahvarani ve Kordrostami (2010), İran’da yer alan 25 petrol şirketinin finansal 
performanslarını VZA ve süper etkinlik yöntemiyle ölçmüştür. 2005 yılı verilerinin kullanıldığı 
çalışmada, sermaye, personel sayısı, şirket giderleri girdi değişkenleri oluştururken, abone sayısı, 
döşenen boru miktarı, gaz ağının uzunluğu ve satılan gazın hasılatı çıktı değişkenlerini 
oluşturmuştur. Analiz sonucuna göre 10 şirket etkin bulunmuştur. Etkin olan şirketler de süper 
etkinlik yöntemiyle kendi içinde en etkinden en az etkine doğru sıralanmıştır. 

Ali Özer vd. (2010) BIST’da 2007–2008 yıllarında işlem gören Gıda ve İçecek sektöründeki şirketlerin 
etkinliklerini ölçmek amacıyla VZA kullanmışlardır. VZA göre 2007 yılında 14 şirket, 2008 yılında ise 
11 şirket etkin bulunmuştur. 

Kaya ve Gülhan (2010) İMKB’de faaliyette bulunan, Metal Eşya ve Makine sektöründe faaliyet 
gösteren 25 şirket üzerinde yaptıkları çalışmada şirketlerin 2008 küresel finansal kriz başlangıcından 
önceki ve sonraki iki döneme ait 10 adet oran kullanarak sektör içerisindeki etkinlik ve 
performansları ölçmüşlerdir. VZA sonuçlarına göre şirketlerin finansal kriz öncesine kıyasla 
kaynakların daha etkin kullanıldığını ortaya çıkmıştır. 

Kaya, Öztürk ve Özer (2010), İMKB’ye kote olan metal eşya ve makine sektöründeki şirketlerin 
performanslarını VZA ile karşılaştırmaya çalışmıştır. Toplamda 25 şirketi analize dahil etmiş ve bu 
şirketlerin 2008 yılının 4 dönemine ait finansal verilerinden yararlanmıştır. Bu çalışmada, cari oran, 
asit-test oranı, finansal kaldıraç, alacakların devir hızı, stokların devir hızı, maddi duran varlık devir 
hızı ve aktif devir hızı oranlarını girdi olarak kullanmış, satışların karlılığı, aktif karlılığı, özsermayenin 
karlılığı oranlarını da çıktı olarak kullanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, sektörün 2008 yılının ilk üç 
aylık döneminin ortalama etkinliği %70, 6 aylık ortalama etkinliği %92, 9 aylık ortalama etkinliği %94 
ve 12 aylık ortalama etkinliği ise %93 olarak gerçekleşmiştir. Dört dönemde de 5 şirket etkin 
bulunmuştur. 

Tektüfekçi (2010) VZA yöntemini kullanarak İMKB’de işlem gören 10 teknoloji şirketinin, 2007-2009 
yılları arasındaki finansal etkinliklerini ölçmeyi amaçlamıştır. Çalışma sonucu olarak girdi ve çıktı 
değerlerini en üst seviyede kullanma bakımından tek bir şirketin etkin konumda olduğu belirlenmiş 
olup, İMKB’ye kayıtlı şirketlerin genelde düşük etkinlik düzeylerine sahip oldukları ve verimli 
çalışmadıkları ortaya çıkmıştır.  

Altın, Karabayır ve Süslü (2011) tarafından, şirketlerin finansal krizden etkilenme oranlarının tespit 
edilmesinde de VZA yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada İMKB’de sınai endeksine bağlı 142 şirketin 
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verileri kullanılarak, 2007 krizi öncesinde ve sonrasındaki hayatta kalma kabiliyetleri incelenmiştir. 
Araştırmada uzun dönem borç, kısa dönem borç, toplam borçlar girdi olarak, satışlar, toplam 
varlıklar ve özkaynaklar çıktı olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kriz öncesi ve kriz sonrası 
dönemde göreli etkin şirket sayılarının ve etkinlik skorlarının küçük çıkması, şirketlerin borç yapıları 
ile faaliyet kararları arasındaki uyumsuzluğa bağlanmıştır.  

Kara ve Aydın (2011), Türkiye’de faaliyet gösteren demir çelik üreticileri örnekleminden hareketle 
sektörün etkinlik düzeyini, VZA ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği endeksi kullanarak hesap-
lamışlardır. Elde edilen sonuçlara göre, ölçeğe göre artan getiri olduğu görülmüştür.  

Şimşek (2011) Türkiye’nin enerji verimliliği ve etkinliğinin OECD ülkeleri örneklemi içinde 
karşılaştırmalı olarak ölçülmesini amaçladığı çalışmasında VZA çerçevesinde süper etkinlik modeli ve 
istenmeyen çıktı modeli ile Türkiye’nin ekonomi düzeyinde teknik etkinliğini ölçmüş ve Malmquist 
Endeksi yardımıyla Türkiye’nin toplam faktör verimliliğindeki değişimi analiz etmiştir. Çalışmanın 
sonucunda Türkiye’nin ithal ettiği enerjinin de diğer üretim faktörleri ile birlikte etkin 
kullanılamadığı yargısına ulaşılmıştır. 

Çakır ve Perçin (2012); 2009 yılı verilerine göre 25 adet kamu şeker fabrikasında VZA ile yaptıkları 
etkinlik ölçümünün sonrasında fabrikaların verimliliğinin zaman içindeki değişimini görebilmek 
amacıyla 2002-2009 dönemi için Malmquist Endeksi’ni kullanarak fabrikaların toplam faktör 
verimliliği değişimini incelemişlerdir. Girdiye yönelik Veri Zarflama Analizi modellerinin kullanıldığı 
uygulama sonucunda ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında 12 fabrika etkin çıkarken, ölçeğe 
göre değişken getiri varsayımı altında 16 fabrika etkin çıkmıştır. Malmquist Toplam Faktör 
Verimliliği Endeksi uygulaması sonucunda ise şeker fabrikalarında 2002-2009 döneminde % 0,6 
oranında toplam faktör verimliliği artışı görülmüştür. 

Tosunoğlu ve Uysal (2012) İMKB’de işlem gören İSO 500’de yer alan yabancı sermaye payına sahip 
imalat sektöründeki firmaların etkinliklerini VZA yöntemi kullanarak araştırmışlardır. Çalışmada 
2009 yılına ait toplam 29 şirket incelenmiş ve bu şirketlerin 8 tanesi etkin olarak belirlenmiştir.  

Bakırcı, Shiraz ve Sattary (2014)’nin BIST’da işlem gören Demir Çelik Metal Ana Sanayi sektöründeki 
14 firmanın 2009-2011 yıllarına ait finansal performanslarını VZA yöntemi ile belirlemeye 
çalışmışlardır. Araştırmaya dahil edilen 14 firmadan 4 tanesinin her üç dönemde de etkin olduğu ve 
her üç dönemde de etkin olmayan 5 adet firma olduğu tespit edilmiştir.  

Dizkırıcı (2014) tarafından yapılan çalışmada, BIST Gıda İçecek endeksinde işlem gören firmaların 
finansal verimlilik değerleri 2010-2012 dönemleri için finansal oranlar üzerinden VZA yöntemi ile 
ölçülmüştür. Uygulanan analizler neticesinde hem verimli hem de verimsiz şirketler tespit edilmiş 
ayrıca verimsiz olanların potansiyel iyileştirme oranları hesaplanmıştır. Çalışmanın sonunda ise her 
bir şirkete ait verimlilik değerleri söz konusu dönem için Malmquist Endeksine göre 
karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda tek bir firma (ÜLKER) hem veri zarflama analizinde ilgili 
dönemin her bir yılında verimli bulunan hem de Malmquist Endeksi’ne göre her bir yılda bir önceki 
yıla göre toplam faktör verimliliği değeri artan tek şirket olarak tespit edilmiştir. 

Orçun, Çimen ve Şahin (2014)’in yaptıkları çalışmada ülkemizde İMKB 100 endeksinde yer alan 25 
imalat sanayi şirketinin 2008 krizi öncesi ve sonrasındaki döneme ilişkin etkinlik düzeyleri Veri 
Zarflama Analizi (VZA) ile ölçülmüştür. Ardından gerçekleştirilen süper etkinlik analizi ile de etkin 
olan şirketler arasında bir sıralama yapılmıştır. Çalışmada cari oran, alacak devir hızı oranı, stok 
devir hızı oranı, uzun vadeli borç/özsermaye oranı ve finansal kaldıraç oranı girdi veri olarak, aktif 
karlılığı ve özsermaye karlılığı ise çıktı veri olarak kullanılmış, girdiye yönelik etkinlik ölçümü analizi 
yapılmıştır. Analiz sonucunda, şirketlerin yalnızca 3 tanesi kriz öncesi ve kriz sonrası dönemde etkin 
olarak faaliyetlerini gerçekleştirebilmişlerdir. Bununla birlikte 3 şirket ise, küresel kriz sürecinde 
etkin kalmayı başaramamışlardır. 

3.VERİ SETİ 
Bu çalışmada firmaların finansal etkinliklerinin ve üretkenliklerinin ölçülmesi amacıyla analiz, ölçeğe 
göre sabit getiri varsayımı altında VZA yöntemi DEAP 2.1. paket programı kullanılarak yapılmıştır. Bu 
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çalışmada kurulan model, girdiye yönelik, ölçeğe göre sabit odaklı ve çok aşamalı VZA yöntemi 
şeklinde olmuştur. 

Çalışmada firmalara ilişkin veriler Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun resmi web sayfasından 
alınmıştır (www.kap.org.tr). BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde bulunan 29 firmadan, bankalar ve 
araştırma dönemi içinde negatif verileri bulunan firmalar araştırma dışında tutulmuş ve 18 firma 
araştırmaya dahil edilmiştir. Firmaların VZA ile 2012 ile 2015 yılları arasında finansal etkinlik 
değerleri ölçülerek, etkin olan ve etkin olmayan firmalar belirlenmiştir. Etkin olmayan firmaların 
hedef girdi ve çıktı düzeyleri oluşturulmuştur. Aynı şekilde etkin olmayan firmaların referans 
kümeleri oluşturulmuştur. Ardından Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Analizi yardımıyla 
firmaların yıllara göre finansal etkinlik değerlerindeki gelişmeler gözlenmiştir. Bu çalışmanın amacı 
BIST sürdürülebilirlik endeksinde faaliyette bulunan firmaların finansal etkinlik analizinin yapılarak 
yıllara göre gösterdikleri gelişmeleri tespit etmektir. 

Girdi ve çıktı değerleri, firmaların bilanço kalemlerini oluşturan değişkenlerdir. Değerler oran ve 
birim cinsindendir. Değerlerin oran olarak alınmasının sebebi, çalışmada firmaların ölçek büyüklük 
farklarını göz ardı ederek karşılaştırmalarıdır. Bu sayede analiz daha sağlıklı hale getirilebilmektedir.  

3.1.Karar Birimlerinin Belirlenmesi 
VZA ile etkinlik ölçümü yapılabilmesi için veri setini oluşturan girdi ve çıktı değişkenlerin mümkün 
olduğunca sağlıklı ve doğru bir şekilde seçilmesi gerekmektedir. VZA’nin yapısı gereği analiz 
sonuçlarının anlamlı çıkıp çıkmayacağı, seçilen girdi ve çıktıların isabetli ve doğru kalemler olması ile 
doğrudan bağlantılıdır. Öyle ki, model analiz sonucunda etkin veya etkinsiz olarak sınıflandıracağı 
karar birimlerini belirlenecek girdi ve çıktı değişkenleri sayesinde saptayacaktır (Acar vd., 2014: 14). 

Seçilen girdi ve çıktı elemanlarının tümü her karar birimi için kullanılmak zorundadır. Bir VZA modeli 
için seçilen girdi sayısı (m) ve çıktı sayısı (p) ise en az (m+p+1) tane karar birimi araştırmanın 
güvenirliliği açısından gerekli bir kısıt olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, karar alma birimi sayısı 
değişken sayısının en az iki katı olmalıdır (Çolak ve Altan, 2002: 44-45). 

Çalışmada uygulanan modelde 5 girdi 3 de çıktı değişkeni kullanıldığı için karar birimleri sayısının en 
az;  

Girdi Sayısı + Çıktı Sayısı + 1 = 9 ve (Girdi Sayısı + Çıktı Sayısı) x 2 = 16 olması gerekmektedir.  

Bu bilgiler ışığında çalışmada, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde faaliyet gösteren 18 adet firma karar 
birimi olarak belirlenmiştir. Böylelikle çalışmanın güvenilirliği ve doğru sonuç verebilmesi açısından 
belirtilen şartlar sağlanmış olmaktadır. Tablo 1.’de karar birimleri gösterilmektedir.  

Tablo 1: Karar Birimleri Kümesi 

Kodu Firmalar Kodu Firmalar 
1 ARCELIK 10 PETKIM 
2 ASELSAN 11 SABANCI HOLDING 
3 BRISA 12 TAV HAV. HOLD 
4 COCA COLA 13 TURKCELL 
5 DOGUS OTOMOTIV 14 TURK HAVA YOLLARI 
6 EREGLI DEMIR CELIK 15 TOFAS TURK 
7 FORD OTO 16 TURK TELEKOM 
8 KOC HOLDING 17 TUPRAS 
9 OTOKAR OTOMOTIV 18 ULKER 

 

3.2.Girdi ve Çıktı Değişkenlerinin Belirlenmesi 
Çalışmada kullanılacak olan girdi ve çıktıların seçiminde literatürdeki çalışmalardan yararlanılmıştır. 
Kullanılacak girdi ve çıktıların en iyi şekilde tespit edilmesi, çalışmanın güvenilirliğini ve geçerliliğini 
artırmasının yanı sıra, etkin olmayan karar birimlerine önerilecek iyileştirmelerin ne şekilde ve nasıl 
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yapılacağı hususunda daha doğru yönlendirme yapılması açısından önem taşımaktadır (Acar vd., 
2014: 16). Tablo 2’de çalışmada kullanılan girdi ve çıktılar yer almaktadır. 

Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Girdi ve Çıktılar 

GİRDİ ÇIKTI 

1 Cari Oran 1 Net Kar Marjı 
2 Alacak Devir Hızı 2 Aktif Getiri Oranı 
3 Stok Devir Hızı 3 Özsermaye Getiri Oranı 
4 Borç/Toplam Aktif 
5 Öz Sermaye/Toplam Aktif 

Buna göre çalışma kapsamında; “Cari Oran” 1 nolu, “Alacak Devir Hızı” 2 nolu, “Stok Devir Hızı” 3 
nolu, “Borç/Toplam Aktif” 4 nolu ve “Öz Sermaye/Toplam Aktif” 5 nolu girdiler olarak belirlenmiştir. 
Çıktı değişkenleri ise “Net Kar Marjı” 1 nolu, “Aktif Getiri Oranı” 2 nolu ve “Özsermaye Getiri Oranı” 
3 nolu çıktılar olarak alınmıştır. Sayılan girdiler ve çıktılar ile firmaların etkin çalışıp çalışmadıkları 
analiz edilecektir. İlk olarak firmaların finansal etkinlik skorları elde edilerek, etkin firmalar ile etkin 
olmayan firmaların belirlenmesi hedeflenmektedir. Firmaların finansal etkinlik değerlerinin 
belirlenmesinin ardından etkin firmaların referans gösterilme sayıları ve etkin olmayan firmaların 
potansiyel iyileştirme tabloları hazırlanarak hedef değerlere ulaşmaları için yol gösterilecektir.  

4.BULGULAR 
Çalışmada ilk olarak CCR modeli kullanılarak her yıl için Toplam Etkinlik Değerleri hesaplanmıştır. 
Ardından Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Analizi ile Malmquist Endeksi, Teknik Etkinlik, 
Teknolojideki Değişme, Saf Teknik Etkinlik ve Ölçek Etkinliği değerleri hesaplanmış ve yıllar itibariyle 
tablolaştırılmıştır. Böylece, gözlem kümesini oluşturan firmaların finansal etkinliklerindeki 
değişmelerin kaynakları ortaya konulacaktır. Analize konu olan değişkenler oran olarak alındığı için, 
firmaları ölçek büyüklüklerine göre ayırmaya gerek kalmamaktadır. Bu sayede analizin daha sade, 
sonuçların daha isabetli alınabilmesi hedeflenmiştir. 

Tablo 3’de 2012-2015 yılları arasında gözlem kümesindeki ticari firmaların yıllar itibariyle toplam 
finansal etkinlik skorları verilmiştir 

Tablo 3: Gözlem Kümesi İçin Etkinlik Değerleri (2012-2015) 

Kodu Firmalar 
2012 Yılı 
Teknik 
Etkinlik 

2013 Yılı 
Teknik 
Etkinlik 

2014 Yılı 
Teknik 
Etkinlik 

2015 Yılı 
Teknik 
Etkinlik 

1 ARCELIK 0,625 0,647 0,515 0,705 
2 ASELSAN 1,000 1,000 1,000 0,680 
3 BRISA 1,000 1,000 1,000 1,000 
4 COCA COLA 0,860 0,796 0,504 0,142 
5 DOGUS OTOMOTIV 1,000 0,973 1,000 0,889 
6 EREGLI DEMIR CELIK 0,486 1,000 1,000 1,000 
7 FORD OTO 1,000 1,000 1,000 1,000 
8 KOC HOLDING 0,646 0,740 0,705 0,771 
9 OTOKAR OTOMOTIV 1,000 1,000 1,000 1,000 

10 PETKIM 0,080 0,180 0,022 1,000 
11 SABANCI HOLDING 1,000 1,000 1,000 1,000 
12 TAV HAV. HOLD 0,700 0,733 1,000 0,985 
13 TURKCELL 1,000 1,000 1,000 1,000 
14 TURK HAVA YOLLARI 0,502 1,000 1,000 1,000 
15 TOFAS TURK 0,621 0,781 0,999 1,000 
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16 TURK TELEKOM 1,000 1,000 1,000 0,725 
17 TUPRAS 0,922 0,825 1,000 0,918 
18 ULKER 0,621 0,912 0,644 0,751 

 Ortalama 0,781 0,866 0,855 0,865 

VZA’ya göre 1,000 değerine ulaşan firmanın etkin olduğu tespit edilir. Buna göre analiz kapsamında 
tüm yıllarda etkin olan beş firma vardır. Bu firmalar Brisa, Ford Oto, Otokar Otomotiv, Sabancı 
Holding ve Turkcell’dir. Yıllar bazında en düşük finansal etkinlik düzeyine sahip firmalara 
bakıldığında, 2012 yılında Ereğli Demir Çelik, 2013 ve 2014 yılında Petkim, 2015 yılında ise Coca Cola 
olmuştur.  

Tablo 4: Yıllar İtibariyle Ortalama İstatistikler 

 2012 2013 2014 2015 
Ortalama Etkinlik Derecesi 0,781 0,866 0,855 0,865 
Gözlem Kümesini Oluşturan Firma Sayısı 18 18 18 18 
Etkin Birim Sayısı 8 9 12 9 
Etkin Olmayanların Ortalaması 0,606 0,731 0,564 0,729 
En Düşük Etkinlik Derecesi 0,486 0,180 0,022 0,142 

Çalışmada firmaların her yıl için ayrı ayrı hesaplanan finansal etkinlik değerlerine ilişkin ortalama 
istatistiklerin gösterildiği Tablo 4’ün birinci satırı gözlem kümesi içerisinde yer alan firmaların ilgili 
yıllar için hesaplanan finansal etkinlik derecelerinin ortalamasını, ikinci satırı ise gözlem kümesini 
oluşturan firma sayısını göstermektedir. Tablonun üçüncü satırı yıllar itibariyle etkin olan firma 
sayılarını, dördüncü satır etkin olmayan firmaların ortalama değerlerini ve beşinci satırda da yıllar 
itibariyle en düşük finansal etkinlik dereceleri gösterilmektedir. Ortalama finansal etkinlik 
değerlerine bakıldığında 2012 yılında 0.781, 2013 yılında 0.866, 2014 yılında 0.855 ve 2015 yılında 
ise 0.865 olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 4.’de yer alan değerlere göre, 2012 yılı etkin firma sayısının en az olduğu (8 firma) yıl 
olmuştur. 2013 yılı firmaların finansal etkinlik derecelerinin en yüksek olduğu yıl olurken, aynı 
zamanda etkin firma sayısının en az olduğu (altı firma) yıl olmuştur. 2014 yılı etkin olmayan 
firmaların ortalamasının en az olduğu (0.564) yıl olurken aynı zamanda etkin olmayan birimler 
arasında en düşük finansal etkinlik değerine de (0.022) sahip olan yıldır. 

Tablo 5: 2015 Yılı İçin Etkin Olmayan Firmaların Referans Kümeleri ve Yoğunluk Değerleri 

1-ARCELIK 
Referans 
Kümesi TURKCELL BRISA PETKIM  

Yoğunluk 0,001 0,605 0,089  

2-ASELSAN 
Referans 
Kümesi BRISA SABANCI 

HOLDING   

Yoğunluk 0,360 0,100   

3-BRISA 
Referans 
Kümesi BRISA    

Yoğunluk 1,000    

4-COCA COLA 
Referans 
Kümesi 

SABANCI 
HOLDING 

EREGLI 
DEMIR CELIK BRISA PETKIM 

Yoğunluk 0,002 0,018 0,047 0,074 

5-DOGUS 
OTOMOTIV 

Referans 
Kümesi BRISA FORD OTO   

Yoğunluk 0,409 0,386   

 
6-EREGLI DEMIR 

CELIK 
 

Referans 
Kümesi 

EREGLI 
DEMIR CELIK    

Yoğunluk 1,000    
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7-FORD OTO 
Referans 
Kümesi FORD OTO    

Yoğunluk 1,000    

8-KOC HOLDING 
Referans 
Kümesi PETKIM SABANCI 

HOLDING FORD OTO BRISA 

Yoğunluk 0,420 0,004 0,180 0,134 

9-OTOKAR 
OTOMOTIV 

Referans 
Kümesi 

OTOKAR 
OTOMOTIV    

Yoğunluk 1,000    

10-PETKIM 
Referans 
Kümesi PETKIM    

Yoğunluk 1,000    

11-SABANCI 
HOLDING 

Referans 
Kümesi 

SABANCI 
HOLDING    

Yoğunluk 1,000    

12-TAV HAV. HOLD 
Referans 
Kümesi 

TURK HAVA 
YOLLARI BRISA SABANCI 

HOLDING 
TOFAS 
TURK 

Yoğunluk 0,070 0,384 0,348 0,177 

13-TURKCELL 
Referans 
Kümesi TURKCELL    

Yoğunluk 1,000    

14-TURK HAVA 
YOLLARI 

Referans 
Kümesi 

TURK HAVA 
YOLLARI    

Yoğunluk 1,000    

15-TOFAS TURK 
Referans 
Kümesi TOFAS TURK    

Yoğunluk 1,000    

16-TURK TELEKOM 
Referans 
Kümesi 

SABANCI 
HOLDING TOFAS TURK OTOKAR 

OTOMOTIV BRISA 

Yoğunluk 0,061 0,051 0,354 0,115 

17-TUPRAS 
Referans 
Kümesi 

TURK HAVA 
YOLLARI BRISA FORD OTO  

Yoğunluk 0,195 0,213 0,432  

18-ULKER 
Referans 
Kümesi BRISA TURKCELL SABANCI 

HOLDING PETKIM 

Yoğunluk 0,386 0,031 0,012 0,298 

Tablo 5.’de etkin olmayan firmaların etkin hale gelebilmeleri için referans almaları gereken etkin 
firmalar ve hangi oranda referans almaları gerektiği ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Etkin firmalar tam 
etkinliğe ulaşmış firmalardır ve dolayısıyla yoğunluk olarak 1,00 değerini almışlardır. 2015 yılı için 
tespit edilen dokuz etkin firma referans olarak yine kendileri gösterilmiştir. Bir diğer ifadeyle hedefe 
ulaşmışlardır ve başka bir firmayı hedef almalarına gerek yoktur. 

Çalışmada girdiye yönelik model tercih edildiği için, etkin olmayan firmaların finansal etkinliklerinin 
yükseltilebilmesi için çıktıların sabit tutulup, girdilerin ne oranda azaltılması gerektiği araştırılmıştır. 
Etkin olmayan firmaların 2015 yılına göre potansiyel iyileştirme tablosuna bakıldığında zaman 
girdilerini etkin bir şekilde kullanamadıklarını ve girdi fazlası oluşturdukları görülmüştür.  
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Tablo 6. 2015 yılına göre CCR VZA Modeliyle Etkin Olmayan Firmalar İçin Potansiyel İyileştirme Tablosu 

Firmalar 
Gerçekleşen Değer Hedef Değer İyileştirme Düzeyi 

Girdiler Çıktılar Girdiler Çıktılar Girdiler 
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 

ARCELIK 1,796 3,071 4,515 0,659 0,340 0,063 0,065 0,190 0,977 2,165 3,184 0,465 0,230 0,077 0,065 0,200 -0,456 -0,295 -0,294 -0,294 -0,323 
ASELSAN 1,971 2,629 2,498 0,545 0,455 0,076 0,034 0,075 0,552 1,719 1,698 0,335 0,124 0,076 0,034 0,118 -0,719 -0,346 -0,320 -0,385 -0,529 
COCA COLA 1,746 12,052 7,070 0,537 0,462 0,018 0,014 0,030 0,248 0,868 1,004 0,076 0,064 0,018 0,014 0,033 -0,857 -0,927 -0,857 -0,858 -0,861 
DOGUS OTO 1,080 9,863 8055 0,657 0,342 0,027 0,075 0,221 0,960 4,589 7,162 0,530 0,264 0,063 0,075 0,227 -0,111 -0,534 -0,110 -0,193 -0,228 
KOC HOLDING 1,434 7,115 10,170 0,538 0,461 0,084 0,079 0,173 1,106 5,488 7,561 0,415 0,322 0,084 0,079 0,185 -0,228 -0,228 -0,256 -0,228 -0,301 
TAV HAV. HOLD 1,021 7,644 47,333 0,753 0,246 0,199 0,057 0,233 1,005 7,526 8,274 0,741 0,236 0,199 0062 0,233 -0,015 -0,015 -0,825 -0,015 -0,040 
TURK TELEKOM 0,986 3,820 29,992 0,806 0,193 0,059 0,033 0,172 0,714 2,768 2,376 0,470 0,111 0,059 0,033 0,172 -0,275 -0,275 -0,920 -0,416 -0,424 
TUPRAS 0,982 14,525 15,564 0,671 0,328 0,056 0,082 0,250 0,902 9,885 14,294 0,560 0,279 0,077 0,082 0,250 -0,081 -0,319 -0,081 -0,165 -0,149 
ULKER 3,701 4,741 10,286 0,582 0,417 0,092 0,072 0,173 1,093 3,558 7,720 0,437 0,289 0,092 0,072 0,187 -0,704 -0,249 -0,249 -0,249 -0,306 
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Tablo 6’da 2015 yılına göre CCR VZA modeliyle etkin olmayan firmalar için potansiyel iyileştirme tablosu 
düzenlenmiştir. Tablodan görüldüğü üzere etkin olmayan firmalar, elde ettikleri bu çıktı düzeylerine daha az 
girdi oranları ile elde edebilecekken bunu başaramamışlardır. 

Çalışmada girdi odaklı model kullanıldığı için, Tablo 6’da etkin olmayan firmalar için bazı girdilerin belirli oranda 
azaltılması ile diğer firmalara kıyasla etkin ve verimli olabileceğine ilişkin iyileştirme önerileri sunulmuştur. Buna 
göre, ilgili firmaların çıktılarını sabit tutup, girdilerini azaltarak hedeflenen rakamlara ulaşması beklenmektedir. 
Bunun için, etkin olmayan firmalara referans gösterilen firmaların girdi değerleri, referans biriminin yoğunluk 
değeri ile çarpılarak, hedeflenen girdi değerleri hesaplanmıştır. 

Örneğin, Arçelik’in referans kümelerini; 13 nolu Turkcell, 3 nolu Brisa ve 10 noluPetkim oluşturmaktadır. 
Referans firmaların aldığı yoğunluk değerleri Turkcell için 0,001, Brisa için 0.605 ve Petkim için 0, 089’dur. 

Hedeflenen Girdiler: 

HG= [ (1,395; 3073;102,907; 0,450; 0,549) X 0,001] + [ (1,354; 2,362; 3,468; 0,695; 0,304) X 0,605] + [ (1,746; 
8,219; 10,498; 0,486; 0,513) X 0,089] = (0,977; 2,165; 3,184; 0,465; 0,230)  

Bu sonuçlara göre Arçelik için potansiyel iyileştirme önerileri aşağıdaki gibi olacaktır.  

Potansiyel İyileştirme Oranı = (Hedeflenen Girdi Oranı – Gerçekleşen Girdi Oranı ) / Gerçekleşen Girdi Oranı  

Cari Oran girdisi için, 

(0,977– 1,796) / 1,796 = - 0,456 

Alacak Devir Hızı girdisi için, 

(2,165– 3,071) / 3,071 =  - 0,295 

Stok Devir Hızı girdisi için, 

(21,028– 22) / 22 = - 0,294 

Borç/Toplam Aktif girdisi için, 

(0,977– 1,796) / 1,796 = - 0,294 

Öz Sermaye/Toplam Aktif girdisi için, 

(2,165– 3,071) / 3,071 =  - 0,323 

Arçelik’i tam etkin hale getirebilmek için birinci girdi olan Cari Oran’da gerçekleşen değer 1,796 iken, 
hedeflenen 0,977 olduğu için % 45,6 oranında, ikinci girdi olan Alacak Devir Hızı değerinde gerçekleşen 3,071 
iken, hedeflenen 2,165 olduğu için % 29,5 oranında bir azaltma yapılması gerektiği belirlenmiştir. Aynı şekilde 
üçüncü değişken olan Stok Devir Hızı ve dördüncü değişken Borç/Toplam Aktif girdiği için %29,4 oranında, 
beşinci girdi değişkeni Özsermaye/Toplam Aktif girdisinde ise yine %32,3 oranında bir azaltma yapılması 
gerektiği tespit edilmiştir. 

Buradan anlaşılan Arçelik, eğer etkin bir firma olsaydı aynı çıktılara ulaşabilmek için hedeflenen girdileri 
kullanması yeterli olacaktı. Arçelik’in 2015 yılı etkinliği %70,5 olarak gerçekleştiği için iyileştirme değerleri ve 
oranları bu şekilde gerçekleşmiştir. Tablo 6’den yararlanılarak etkin olmayan diğer firmalar için de aynı 
yöntemle değerlendirme ve öneriler yapılabilir.  

Analizin son aşamasında, zaman boyutu nedeniyle teknik etkinliğin ve teknolojik değişmenin etkisinin ayırt 
edilebilmesi için Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksinden yararlanılmıştır. Malmquist Toplam Faktör 
Verimliliği Endeksi, 2013-2014-2015 yılları olmak üzere üç dönem için ayrı ayrı hesaplanmıştır.  
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Tablo 7: Gözlem Kümesini Oluşturan Firmaların Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi  
               Analizi Sonuçları 

Firmalar 
2013 Yılı 

Malmquist 
Endeksi 

2014 Yılı 
Malmquist 

Endeksi 

2015 Yılı 
Malmquist 

Endeksi 
ARCELIK 1,125 0,962 1,264 
ASELSAN 0,576 1,232 0,564 
BRISA 1,004 1,171 0,976 
COCA COLA 0,797 0,694 0,280 
DOGUS OTOMOTIV 0,712 1,058 0,888 
EREGLI DEMIR CELIK 2,125 1,428 0,637 
FORD OTO 0,825 0,794 1,124 
KOC HOLDING 0,885 0,978 1,193 
OTOKAR OTOMOTIV 1,085 0,807 1,153 
PETKIM 1,687 0,140 52,145 
SABANCI HOLDING 0,579 0,946 0,978 
TAV HAV. HOLD 0,758 1,629 0,899 
TURKCELL 1,002 0,655 0,991 
TURK HAVA YOLLARI 1,724 0,876 1,417 
TOFAS TURK 1,042 1,178 1,145 
TURK TELEKOM 0,598 1,035 0,681 
TUPRAS 0,850 1,125 1,023 
ULKER 1,270 0,766 1,031 
Ortalama 0,966 0,888 1,130 

Tablo 8’de ise gözlem kümesini oluşturan tüm firmaların 2013-2014-2015 dönemleri için Malmquist Toplam 
Faktör Verimliliği Endeksinin uygulanması ile elde edilen sonuçlar yıl ortalamaları olarak gösterilmektedir. 

 Tablo 8: Gözlem Kümesi İçin Hesaplanan Malmquist Endekslerinin Dönemsel Karşılaştırılması 

Yıl  

Teknik 
Etkinlik 

Değişimi 
(TE) 

Teknol
ojik 

Değişm
e (TC) 

Saf Etkinlik 
Değişimi 

(PTE) 

Ölçek 
Etkinlik 

Değişimi 
(SE) 

Malmquist 
Toplam Faktör 

Verimliliği 
Endeksi (M) 

2012-2013 Gözlem Kümesi 1,171 0,825 1,008 1,161 0,966 
2013-2014 Gözlem Kümesi 0,876 1,014 1,000 0,875 0,888 
2014-2015 Gözlem Kümesi 1,128 1,002 1,000 1,128 1,130 

Tablo 8’de yer alan değerlere, her bir firma için bulunan Malmquist Endeks değerlerinin geometrik 
ortalamalarının hesaplanmasıyla ulaşılmıştır. Tabloların son sütunundaki rakamlar, toplam faktör 
üretkenliğindeki değişmeyi, yani Malmquist Endeksinin değerini göstermektedir. Bu değerin birden büyük 
olması toplam faktör verimliliğinin arttığını, birden küçük olması azaldığını ifade etmektedir. Malmquist 
endeksinin bire eşit olması ise, birbiriyle mukayese edilen iki dönem arasında toplam faktör verimliliğinde bir 
değişim olmadığını göstermektedir. 

Tablo 8’in son sütununda yer alan değerlere bakıldığında, 2013 yılı için 2012 yılına kıyasla gözlem kümesindeki 
firmaların toplam verimliliği % 3,4 oranında düşmüştür. 2013-2014 yılının Malmquist endeksi ise 0,888 çıkmıştır. 
Yani gözlem kümesini oluşturan firmaların 2014 yılında, 2013 yılına göre % 11.2 oranında toplam verimliliği 
azalmıştır. 2015 yılında, 2014 yılına göre gözlem kümesindeki firmaların toplam verimliliği %13 artmıştır. 
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Toplam faktör verimliliğinde meydana gelen değişmeyi 4 ayrı endeks kullanarak açıklamak mümkündür. Bunun 
için öncelikle Malmquist endeksinin ana bileşenlerinden teknik etkinlik değişimi (TE) ile teknolojik değişimin 
(TC) etkilerini incelemek gerekmektedir. Bu endekslerde de endeks değerinin 1,00’dan büyük olması olumlu 
katkıyı, birden küçük değer alması ise olumsuz katkıyı göstermektedir. 

Tablo 8’in üçüncü (TE) ve dördüncü sütunları (TC) incelendiğinde, toplam faktör üretkenliğine firmaların teknik 
etkinlik değişiminin bir önceki yıla göre % 12.8 oranında, teknolojik değişimin ise aynı yıl % 0,2 oranında artış 
göstererek olumlu yönde katkı yaptığı görülmektedir. Teknik etkinlik değişiminin ve teknolojinin olumlu yönde 
bir değişim göstermesi toplam faktör verimliliğinde de 2015 yılında bir önceki yıla göre % 13 oranında artış 
yaşanmasına neden olmuştur.  

5.SONUÇ 

Kurumsal sürdürebilirlik, rekabetin gittikçe arttığı küresel ekonomik sistemde firmaları, yaşamlarını 
sürdürebilmeleri veya büyüyebilmeleri için daha verimli ve etkin çalışmaya yönlendirmektedir. Kurumsal 
sürdürülebilirliğin yapı taşlarından biri olan finansal faktörlerin sektör ve firma bazında değerlendirilmesi ise 
firma yöneticileri olduğu kadar yatırımcılar için de önem arz etmektedir. Firma yöneticilerinin stratejik planlarını 
oluşturmada ve yatırımcılar içinde alacakları yatırım kararlarında yapılan finansal etkinlik değerlendirmeleri 
büyük bir rol oynamaktadır.  Finansal etkinliği yüksek ve sürekli olan firmaların ihtiyaç duydukları kaynaklara en 
düşük maliyetle ulaşmaları mümkün olmakta ve rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Borsa 
İstanbul’da bu noktadan hareketle yatırımcılar için sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini 
benimseyen şirketleri ayırt edip bu şirketlere yatırım yapmalarını teşvik etmek ve şirketlerin düşük maliyetle 
fonlara ulaşmasını sağlamak amacıyla BIST Sürdürülebilirlik Endeksini oluşturmuştur. 

Bu çalışmada BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde faaliyet gösteren 18 firmanın 2012 - 2015 yıllarına ait yıllık 
verileri kullanılarak finansal etkinlikleri incelenmiştir. Analizlerde ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında VZA 
yöntemi ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi kullanılmıştır. Çalışmada kurulan model, girdiye 
yönelik, ölçeğe göre sabit odaklı ve çok aşamalı VZA yöntemidir. Firmaların finansal etkinlik değerleri ölçülerek 
etkin olan ve etkin olmayan firmalar belirlenmiş, etkin olmayan firmaların hedef girdi ve çıktı düzeyleri 
oluşturulmuştur. Aynı şekilde etkin olmayan firmaların referans kümeleri oluşturulmuş, son olarak da 
Malmquist endekslerine yer verilerek firmaların yıllık bazda gelişim gösterip gösteremedikleri incelenmiştir. 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; Analizi yapılan dönemde firmaların finansal etkinlik skorları 2013 yılında  
bir önceki yıla göre %10.8 oranında artmıştır. 2014 yılında bir önceki yıla göre küçük bir oranda düşüş 
görünürken 2015 yılında finansal etkinlik skorları yaklaşık olarak 2013 yılının değerlerine geldiği tespit edilmiştir.  

Malmquist endekslerinin dönemsel karşılaştırılması sonuçlarına göre, 2012 yılından 2014 yılına kadar gözlem 
kümesindeki firmaların toplam verimliliği düşerken 2015 yılında ise 2014 yılına göre firmaların toplam verimliliği 
%13 oranında artış görülmüştür. 
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