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ABSTRACT  
Purpose -   This paper examines the insurance companies’ (in Turkey) opinions regarding balanced scorecards and techniques they used to 
measure performance.     
Methodology -   A questionnaire form primary was sent to the Association of the Insurance and Reinsurance Companies in Turkey to 

identify sub-criteria to be used four perspectives of balanced scorecard. 41 experts responded to the questionnaire. In accordance with the 

data, another questionnaire was prepared to determine performance measurement, perspectives, criteria and balanced scorecard. Then 

the second questionnaire was sent to 43 companies (excluding pension companies because of different criteria). 30 companies responded 

to the questionnaire. The data about opinion of performance measurement and balanced scorecard were analyzed by using SPSS. 

However, the data about performance criteria, perspectives were analyzed by Analytical Hierarchy Process. For this analyze, we used the 

geometric mean of 30 companies.  

Findings-  Findings indicate that insurance companies (66.7%) prefer balanced scorecard as a tool for performance measurement. It is 

observed that customer and financial perspectives were found to be the most highlighted perspectives than other ones, internal business 

processes and learning-growth perspectives, among performance perspectives utilized. Besides, two insurance companies use 

‘competence perspective’ in addition to the four perspectives in their balanced scorecard. 

Conclusion- Insurance companies can make use of these criteria to improve their performance and work more effectively by elaborating 

the criteria which reduce their performance. In this way, as they improve their performance, they can contribute to the economy, 

especially the finance sector. 
 

Keywords: Firm performance, management accounting, balanced scorecard, AHP, insurance companies. 

JEL Codes: M40, M41, M49  
 

 

1. INTRODUCTION   

Today, all businesses have specific objectives of foundation. Foremost among them is to maximize their firm value. In order 
to achieve their objectives, the businesses need to organize activities to drive performance. However, in that case, decisions 
made are dominated by a particular understanding of perspective. 

The understanding of perspective for business management appears to be a process which has continuously evolved and 
developed from the past to present. Considering this process, it is observed that some performance approaches have lost 
their significance while some others come into prominence or new approaches emerge. There has been a shift from a 
management perspective which strives to attain high profit and the maximum production at the lowest cost to a new 
management perspective aiming at ‘an organization of the future’ which emphasizes different criteria such as customer 
satisfaction and quality in order to be competitive (Akal, 2000, p.5). 
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Thanks to new management approaches to be followed in organizations, it is supposed that organizational performance will 
be improved and thrived.  This positive improvement in the performance will strengthen the business by providing a 
competitive advantage both within and outside the organization. As a result, it is observed in the last twenty-five years that 
theoretical and practical studies focusing on organizational performance were carried out (Jing and Avery, 2008, p. 67).  

Performance measurement indicates to what extent the businesses attain their predetermined targets (Bayrakdaroğlu and 
Ege, 2007, p.95). The main reason for the increased prevalence to use a performance management system is the purpose to 
monitor the organization, which traditional accounting systems do not allow (Chytas, Glykas, and Valiris, 2011, p.1).  

In the 1980s and early 1990s, performance measurement began to be critically approached. Within this period, financial 
measures were restricted since they were observed to be inadequate or insufficient in performance development. 
Additionally, some new accounting methods were developed to regulate the performance of the organizations (Metawie 
and Gilman, 2005, p.4). These new accounting methods are modern performance measurement methods which 
additionally use non-financial performance measures to complement the deficiencies of financial measurement. This led to 
management accounting. 

Considering the last twenty-five years, it is observed that the progress in information technologies seems to threaten the 
sustainability of the businesses owing to the fact that more competitive markets and different organizational structures 
emerge in this process. Therefore; a company’s need to obtain a management accounting and control system increased 
over time (Kallunki and Silvola, 2008, p.62). 

Until the last 15-20 years, businesses used to measure their corporate performance by means of some indicators such as 
the profit, cash flow derived from balance sheet, income and cash-flow statements. However; as a result of concepts such 
as change and development in customers, intellectual capital, brand value and human resources, those financial measures 
regarding previous operating periods were found to be inadequate to measure the real values and performances of 
businesses (Utkutuğ, 2008, p.56). Along with that, as the service sector and global competition increase in importance the 
requirement for alternative control and performance measures has also increased (Davis and Albright, 2004, p.136). In 
order to eliminate this need, it has been stated that the financial and non-financial criteria together should be in balance, 
and the concept of ‘balanced scorecard’ has emerged (Yenice, 2007, p.97). In this context, balanced scorecard has aroused 
interest by both scientists and managers (Ahn, 2001, p.441). In balanced scorecard, financial measures used to measure 
current performance of the firm indicate the results of the activities realized while non-financial measures are used to 
measure future performance (Kaplan and Norton, 1992, p.7; Leung, Lam and Cao, 2006, p.682).  

The objectives to utilize the strategy-focused balanced scorecard are as follows (Kaplan and Norton, 1996a, p.85): 

1. To clarify and update the strategy 
2. To communicate strategy throughout the company 
3. To align unit and individual goals together with the strategy 
4. To link strategic objectives to long-term targets and annual budgets 
5. To identify and align strategic initiatives 
6. To conduct periodic performance reviews to learn about and improve the strategy. 

Kaplan and Norton first carried out a study on the balanced scorecard in twelve companies for one-year period.  In the light 
of the findings was constructed a balanced scorecard which presented criteria for senior managers and provided an overall 
comprehensive perspective of the business (Kaplan and Norton, 1992, p.71).  In 1996, they juxtaposed the balanced 
scorecard to the business strategy; thus, strategic objectives were converted to tangible criteria. In 2001, however, they 
placed the strategy to the focal point of the management process in order to provide competitive advantage and increase 
the effectiveness through change management (Braam and Nijsen, 2004, p.338; Asosheh, Nalchigar and Jamporazmey, 
2010, p.5932).   

The most prominent benefit of balanced scorecard is that it makes it easier to implement the strategy for every employee, 
from the lowest level to the highest level (Olve et al., 2004, p.2). What is essentially expected from the balanced scorecard 
is that it may function as a promoter to develop a strategy and to determine corporative objectives (Çukurcayır and Eroğlu, 
2004, p.41). Briefly stated, the balanced scorecard is an integral part of the strategic planning process (Ho, Cheng and Lin, 
2001, p.20). 

Corporate performance is a multidimensional structure. Satisfying only the interests and expectations of partners and 
shareholders in this structure is not enough for the future of the company in today’s world; employees and customers 
should also be satisfied at the same time (Ağca and Tuncer, 2006, p.191). Accordingly, balanced scorecard completes 
traditional financial perspectives with three non-financial performance perspectives. These performance perspectives are 
customer, internal business processes, and learning-growth (Kaplan and Norton, 1996a, 1996b). Financial and customer 
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perspectives define what the organization strives to accomplish, while internal business processes and learning-growth 
perspectives encompass how to implement the strategy (Kaplan and Norton, 2004, p.12).  

Kaplan and Norton (1996b, p.165) emphasize that the number of the criteria used in a balanced scorecard should be 
between 15 and 25. When developing a balanced scorecard, it is often very complicated and challenging to operationally 
and objectively determine the non-financial criteria to be used in the balanced scorecard (Alles and Gupta, 2002, p.236). 
Person (2009, pp.74–75) states that it would cause confusion if there exist more than 20 criteria.   

In this paper, we examine the insurance companies’ (in Turkey) opinions regarding balanced scorecard and performance 
techniques.  Then, we investigate which perspectives and criteria are used by insurance companies and finally we create a 
table of balanced scorecard hierarchy. This hierarchy indicates the weights of the perspectives and the criteria.  

The organization of this study is as follows. In section 2 we give an overview of the literature. In Section 3, the data and 
methodology are introduced. In next section, we evaluate findings. Finally, in Section 5, we give a conclusion.     

2. LITERATURE REVIEW 

Following is a brief summary of literature regarding sectors that implement balanced scorecard: Telecommunication, 
media, food and beverage sector, oil, metal and engineering sector (Malmi, 2001), retail sector (Agca and Tuncer, 2006),  
supply chain sector (Bhagwat and Sharma, 2007), hospitality  (Kilinc, Mesci and Guler, 2008), information technology sector 
(Lee, Chen and Chang, 2008), R&D (Eliat, Golay and Shtub, 2008), insurance sector (Ak and Oztaysi, 2009), aviation industry 
(Gencer and Cetin, 2011),  forage sector (Uygur, aso2009), manufacturing sector (Yuksel and Dagdeviren, 2010),  e-
commerce (Asosheh et al., 2010), banking sector (Al-mawali, Zainuddin and Ali, 2010), public research organizations 
(Sartorius, Trollip and Eitzen, 2010).  In addition, below are presented some sector practices:   

Rockwater Company, one of Brown Root Energy’s divisions, was an oil and gas producer company. The company began to 
use balanced scorecard along with new strategies in 1993 while they were losing money in 1992. By 1996, Rockwater had 
grown and increased its profitability in the sector (Kaplan and Norton, 2001, p.6). 

In 1994, Mobil Corporation’s Marketing and Refining Group (Mobil) implemented balanced scorecard. Despite being the 
last in ranking in its sector, the company rose to the top by growth in profitability, as a result of their implementation of the 
balanced scorecard (Wisner, 2010, p.4). 

CIGNA Property & Casualty Insurance deployed a new strategy in 1994, using the Balanced Scorecard, increased its 
profitability within two years, and exhibited top quartile performance in 1998 even though it was the worst insurance 
company in the industry, near bankruptcy in 1993 (Kaplan and Norton, 2001, p5). 

AT&T Canada, Inc. could not provide employee satisfaction and was close to defaulting on its debts in 1995.  Therefore, the 
management developed balanced scorecard system. By the end of 1998, the firm achieved positive cash flow (Kaplan and 
Norton, 2001, p.18). 

Additionally, a survey research focusing on “Management Tools and Techniques” was carried out by Bain & Company in 
1999, 2002 and 2006. Findings of the research conducted in 1999 suggested that 43,9% of 214 companies in North America 
used balanced scorecard (Rigby, 2001). According to the findings of another study, conducted in 2002, however, indicated 
68% of 708 businesses used balanced scorecard system (Rigby, 2003). Research in 2006 concluded that 70% of customers 
reported that they were using balanced scorecards and satisfaction levels emerged to be 3.5/5.0 (Person, 2009). 

Media General is a media organization operating in America for more than 150 years. It could not achieve systematic 
growth and experienced challenges in competition until the 1990s. In 1990, it began to implement balanced scorecard 
management system. By 2002, however, it was realized 4% growth and the organization was the ‘runner up’ in the field of 
publication, among its competing organizations (Kaplan and Norton, 2006). 

Findings of a survey research conducted in 140 companies in USA [banks (33,3%), insurance companies (21,4%), other 
financial institutions (45,3%)] at the end of 1999 revealed that 20% of the companies used balanced scorecard, 10,7% were 
in the pipeline to implement balanced scorecard system, and 17,1% considered to implement balanced scorecard. In 
addition, it was concluded that 50,7% did not even think to start using balanced scorecard and 1, 4% used balanced 
scorecard for a certain period and quitted (Ittner, Larcker and Randall, 2003). 

In another study was administered a questionnaire on balanced scorecard in 201 firms (100 German, 50 Swiss and 51 
Austrian firms). 174 firms (89 German, 42 Swiss and 43 Austrian firms) participated in the survey. The findings suggest that 
68 firms use balanced scorecard, 32 firms know about balanced scorecard, 44 firms are not interested in balanced 
scorecard, and 30 firms have used but quitted balanced scorecard (Speckbacher, Bischof and Pfeiffer, 2003, pp.368-370). 
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At the end of 2004, Istanbul Chamber of Industry applied a survey to enterprises in their report entitled ‘Turkey’s Top 500 
Industrial Enterprises’ and 107 companies responded. According to the results, about one-fifth of the enterprises (18,69%) 
used balanced scorecard, 2,80 % reported they would start implementing balanced scorecard in the short run and 0,93% 
used balanced scorecard for a certain period while a majority of 59,81% never used balanced scorecard (Coskun, 2005).  

3. DATA AND METHODOLOGY 

A questionnaire was primarily prepared to determine future targets and to identify sub-criteria to be used for four 
perspectives of balanced scorecard (Financial perspectives, customer perspectives, internal business processes perspectives 
and learning–growth perspectives). The criteria used in the questionnaire were selected out of the most widely used ones 
in the literature. After including the criteria, the questionnaire form was sent to the Association of the Insurance and 
Reinsurance Companies in Turkey. 41 experts responded to the questionnaire they were delivered. The participants favored 
four criteria, which they considered to be prominent and significant for their companies, from the list. Thirty-nine forms 
(95, 2%), excluding two forms (4, 8 %) regarded invalid, were used for the analysis. SPSS v.13 was utilized for the analyses.  

In accordance with the data obtained, four most widely used criteria were identified. Another survey including items 
regarding performance criteria, performance measurement and balanced scorecard was constructed for the research. 
Survey forms were administered via Adana Regional Offices.  

The Association of the Insurance and Reinsurance Companies has 58 members. These members are operating in life, non-
life and pension branches. Performance criteria used by the pension companies differ from what other companies prefer. In 
this regard, pension companies were excluded and surveys were sent to the forty-three companies remaining. 30 of them 
responded to surveys.  

The data about performance measurement and balanced scorecard were analyzed by using SPSS v.13. However; data about 
performance criteria and performance measurements were analyzed by using Expert Choice 11. Expert Choice 11 is a 
packaged software used in the Analytical Hierarchy Process (AHP).  AHP is one of the multi-criteria decision-making 
techniques. In AHP, the geometric mean is used in pairwise comparisons since two or more evaluations are included. We 
have thirty evaluations in our sample. Accordingly, in our study, the geometric mean of thirty companies is analyzed by 
Expert Choice 11.   

4. FINDINGS AND DISCUSSIONS 

Table 1 presents participants’ overall opinion regarding the performance management. More than half of the participants 
(53,4%) consider corporate performance measurement as ‘the most important activity of management control function.’ 
50% of the participants agree that corporate performance measurement increases competitive advantage for their 
company and 46,7% strongly agree that corporate performance measurement must be done for all divisions and branches 
in the organization. Nearly half of the participants (46,7%) suggest that corporate performance measurement must be 
replicated consistently while 53,3% disagree that only financial measures are enough to realize corporate objectives. 50% 
report that it is additionally required to make use of non-financial measures to succeed. 

Table 1: The Opinions Regarding the Performance Measurement (%) 

No. Items 
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  % % % % % 

1 
Corporate performance measurement is the most 
significant activity of the management’s control 
function.   

6,7 3,3 3,3 53,4 33,3 

2 
Corporate performance measurement increases 
competitive edge for the company   

6,7 - 10,00 50,00 33,3 

3 
Corporate performance measurement  must be done 
for the entire company   

3,3 10,0 - 40,00 46,7 

4 
Corporate performance measurement  must be done 
consistently  

3,3 10,00 6,7 33,3 46,7 
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5 Only financial measurement is enough to succeed. 26,7 53,3 6,7 13,3 - 

6 
It is essential to make use of non-financial measures to 
succeed.  

6,7 - - 50,00 43,3 

Table 2 provides the distribution of the companies regarding the use of balanced scorecard system. Twenty companies 
report that they are currently using balanced scorecard while ten companies do not.  Those companies, which they do not 
make use of balanced scorecard system, were asked whether they plan or intend to use balanced scorecard in the future; 
six companies have positive responses while four others have negative. 

Table 2: The Number of Companies Using Balanced Scorecards 

Items  N % 

We use balanced scorecard in our company. No 10 33,3 

Yes 20 66,7 

Total 30 100,0 

We intend to make use of  balanced 
scorecard in our company. 

No 4 40,0 

Yes 6 60,0 

Total 10 100,0 

Table 3 displays findings regarding the performance measurement techniques preferred and used by the companies which 
do not use balanced scorecard. It is observed in the table that the majority of companies (70%) report they currently use 
productivity analysis. 50% have internal analysis technique, 30% have Data Envelopment Analysis and only 20% use External 
Analysis Technique for performance measurement.  These findings suggest that the productivity analysis is the most 
commonly used measurement technique of all.  

Table 3: Performance Measurement Techniques Used by Companies 

Performance Measurement Techniques  Yes No 

% % 

Productivity Analysis 70 30 

Internal Analysis Technique 50 50 

External Analysis Technique 20 80 

Data Envelopment Analysis 30 70 

Table 4 summarizes findings regarding the time period to use balanced scorecard As previously stated, twenty companies 
reported they used balanced scorecard. Balanced scorecard has been used by those companies for at least 4 months to 144 
months (12 years).  11 companies (55%) have been using balanced scorecard for more than a year while 9 companies have 
less than a one-year period in experiencing balanced scorecard in performance measurement. 

Table 4: Findings Regarding the Time Period to Use Balanced Scorecard 

Duration N % 

Less than a year 4 months 1 5,0 

6 months 2 10,0 

8 months 2 10,0 

10 months 1 5,0 

12 months 3 15,0 

Total 9 45,0 

More than a year 2 years 2 10,0 

5 years 2 10,0 
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8 years 2 10,0 

10 years 4 20,0 

12 years 1 5,0 

Total 11 55,0 

Table 5 summarizes perspectives used on the balanced scorecard by the companies. In addition to four perspectives, 
‘Competence’, used by two companies, appears to be the fifth perspective.  

Table 5: Perspectives Used on the Balanced Scorecard 

Dimensions  Yes No 

Financial Perspectives N 18  2 

% %90 %10 

Customer Perspectives N 18  2  

% %90 %10 

Internal Business Processes 
Perspectives 

N 20  0 

% %100 0 

Learning and Growth Perspectives N 18  2 

% (%90) %10 

Competence Perspectives 
N 2  18  

% %25 %75 

As observed in Table 6, 35% strongly agree that balanced scorecard is the most important tool of management accounting. 
Companies consider balanced scorecard as an effective asset for measurement. 50%, however, report that they strongly 
agree to regard balanced scorecard as an integral part of the strategic planning process as only 5% has a negative response. 
85% think that balanced scorecard will increase their comparative edge. 95% have a consensus and emphasize that 
balanced scorecard must be valid and implemented consistently for the entire company. However; with respect to the 
negative reflection of the balanced scorecard on employees, 40% report negative responses meaning that balanced 
scorecard do not cause employees to push actual work into the background in order to achieve the targets set. Besides, a 
total of 55% disagrees with the item that the perspectives are subjectively evaluated. However, 40% of the participants 
agree that non-financial measures are difficult to measure in balanced scorecard. 

Table 6: Companies’ Opinions about Balanced Scorecard 

No. Items 
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1 
Balanced Scorecard is the most important tool of management 
accounting.  

5,0 5,0 15,0 40,0 35,0 

2 Balanced Scorecard is an integral part of strategic planning process. 5,0 - - 45,0 50,0 

3 Balanced Scorecard provides competitive edge for our company.   5,0 - 10,0 45,0 40,0 

4 Balanced Scorecard must be done for the whole company.  - 5,0 - 40,0 55,0 
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5 
Balanced Scorecard cause employees to push their actual workload 
into the background in order to achieve the targets set. 

20,0 40,0 35,0 5,0 - 

6 
While determining balanced scorecard, it comes into question that 
the perspectives are subjectively evaluated. 

25,0 30,0 15,0 25,5 5,0 

7 
Non-financial criteria are difficult to measure in Balanced 
Scorecard. 

20,0 25,0 5,0 40,0 10,0 

The Figure 1 summarizes the hierarchy of balanced scorecard. There are objective, perspectives and criteria in this 
hierarchy chart. Each value in parentheses indicates the weights of the criteria in each group.  

Figure 1:  Hierarchy of Balanced Scorecard 

 
 

5. CONCLUSION 

Research focusing on the construction and detailed implementation of balanced scorecard in the financial sector are not 
often encountered in the literature. In this study were identified the criteria used by the insurance companies operating in 
Turkey in balanced scorecard. As a result, insurance companies can make use of these criteria. Thus, companies may 
improve their performance and work more effectively by elaborating the criteria which reduce their performance.  

In this way, as they improve their performance, they can contribute to the economy, especially the finance sector. In 
conclusion, this paper contributes to the literature and provides insights and implications to help those who want to 
implement balanced scorecards in insurance companies. 
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ABSTRACT  
Purpose - This paper focuses on the corporate life cycle concept which is one of the vital theories to analyze the firms more 

homogeneously. The aim of this study is to elaborate main life cycle classification procedures and to compare the most cited 

methodologies regarding financial indicators according to the expectations from the stages. 

Methodology - We review the literature and especially examine three firm life cycle methods; Anthony and Ramesh (1992), Yonpae and 

Chen (2006) and Dickinson (2011). We also develop five hypotheses that are related to firm size, profitability, stock returns, liquidity and 

risk of the firms for three different stages through using descriptive statistics and t test.  

Findings -  According to the results, while growth firms have higher risk, mature firms are more profitable and get higher stock returns. On 

the other hand, decline firms are bigger and more liquid than the other stages. The findings also suggest that Anthony and Ramesh (1992) 

life cycle classification procedure provides a little better insight than the other methods. 

Conclusion - The study defines the firm life cycle notion which is an expanded version of product life cycle through explaining the most 

common classification procedures. Investors should concentrate on firms that are at growth stage since they have more potential to 

receive profitable projects. However, mature firms are at the peak point of the profitability and the risk is relatively low. Firms at the 

decline stage are one of the biggest candidates of stagnation and the capacity cannot be fully utilized. 

Keywords: Corporate life cycle, accounting performance, financial ratios, life cycle stages. 
JEL Codes: M40, M41, M49 
 

 
 
 

1. INTRODUCTION  

The primary objective of financial reporting is to provide accurate, reliable and timely information and to communicate 
briefly about financial positions and activities with the interested parties. Financial statement users use the necessary 
information to invest in business, to provide credit or to fulfill other purposes. It is a most known fact that firm values are 
not same or even differ significantly, although some of the firms have similar financial results and the same field of activity. 
Previous studies prove that accounting procedures which are applied and economic conditions specific to the firm play a 
major role in determining the firm value. 

Corporate life cycle theory is one of the key analysis to examine the economic conditions which is unique to the company 
since the 1970s. It has frequently been used in academic research in recent years to highlight the concept that firms at each 
of the life-cycle stages have different characteristics that affect the usefulness of accounting measures of performance and 
firm value.  The theory of corporate life-cycle has been widely studied in a variety of disciplines, such as microeconomics 
(Mueller, 1972), management (Miller & Friesen, 1984) and accounting and finance (Aharony et al., 2006; Anthony & 
Ramesh, 1992; Black, 1998b; DeAngelo et al., 2006). Even though there is no consensus on the definition of the corporate 
life cycle, the most common definition is as follows. “Firm life cycles are distinct and identifiable phases that result from 
changes in internal factors (e.g., strategy choice, financial resources, and managerial ability) and external factors (e.g., 
competitive environment, macroeconomic factors) many of which arise from strategic activities undertaken by the firm.”, 
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(Adizes, 1979; Miller & Friesen, 1983). Thus, the corporate life cycle is the integrated result of firm strategies and allocation 
of resources, extensively reflecting a firm’s innate factors (Dickinson, 2011). 

The firm life cycle stages can be treated as an expanded version of the product life cycle concept in marketing and 
microeconomics (Mueller, 1972; Rink & Swan, 1979). Firms can be described regarding life cycle stages that depend on the 
strategies, organizational structure and the uncertainty that they face during a particular period in its life similar to an 
individual product (Jaafar & Halim, 2015). The concept of corporate life cycle which is derived from microeconomics and 
marketing shows various differences from product life cycle. Firstly, corporate life cycle theory is a multidimensional 
approach due to a large number of models developed based on the business decision-making processes, strategic 
preferences, leadership structures and many financial and non-financial determinants of the firms.  

Another point that differs from the product life cycle concept is the number of stages. Although the number of stages is a 
controversial issue and shows a wide variation in many models, the number of studies based on 3 to 5 stages is superior in 
accounting and finance literature. Last but the most important difference is the path (route) that is followed by the 
companies during the life cycle process. Companies are evolving entities and the rate of their evolution are jointly 
determined by internal and external factors (Dickinson, 2011). Even though firms generally follow a predictable and 
consistent scheme as startup, growth, mature and decline as in product life cycle, the stages of the firms are not supposed 
to follow a particular direction in corporate life cycle theory. Firms move through these phases as the result of the 
competition environment, uncertainty and any managerial and financial decision. Firms may stay at a stage for a long time, 
and they may pass through the first stages even they are at last stages or they may be exposed to deaths very quickly. Thus, 
this non-deterministic analysis can be regarded as an advantage in terms of its ability to reflect the representation of the 
dynamic structure of the enterprises. Also, it provides a dynamic analysis framework for interpreting financial and 
accounting policy choices from a multi-period dynamic perspective (Chen et al., 2010). Determination of a firm’s stage 
accurately will aid to analyze not only the current situation, but it will also help to plan the future. Moreover, it will be 
possible to improve existing and potential partnerships by providing better recognition and evaluation of the company. It is 
also crucial for mutual funds to detect the life cycle stages of firms since mutual funds generally invest in the firms which 
are at startup or growth phases.  

Recently, many accounting and finance studies use firm life cycle hypothesis to categorize and define companies more 
homogeneously in their analysis. Some of these studies aim to reveal a better life cycle model and identify variables specific 
to business and/or sectors so that firms could be classified more accurately into different stages. On the other hand, in 
other studies, life cycle analysis is considered as a mediator variable to examine the effects on the explanatory power of the 
other topics in the accounting and finance literature. 

The main motivation for this study is to explain the material classification procedures and to compare the most cited 
methodologies according to the expectations from the stages. Thus, main financial ratios and accounting values such as firm 
size, profitability, liquidity etc. are examined in the light of corporate life cycle concept through applying different 
classification techniques. According to the results, Dickinson (2011) method offers a parsimonious way to classify the firm-
year observations and therefore, findings vary substantially from the other methods that are Anthony and Ramesh (1992) 
and Yonpae and Chen (2006). Latter methods suggest better results according to the hypothesis developed related to firm 
size, profitability, liquidity etc.  

The remainder of this paper is organized as follows. Section 2 gives a brief overview of the corporate life cycle concept and 
describes the characteristics of stages. Section 3 discusses the material classification procedures. Section 4 examines the 
research design, the data and empirical findings and the paper concludes in section 5. 

2. CORPORATE LIFE CYCLE STAGES 

The firm life cycle theory is a widely studied concept which mainly concentrates on the accounting performance of firms at 
different stages. Firm-years observations in the life cycle theory are relatively more homogeneous than the other 
procedures. The theory of life cycle is based on the hypothesis that firms will exhibit different characteristics at different 
stages and hence different strategies and performance criteria will be applied at various stages (Kallunki & Silvola, 2008). 
Accounting performance measures differ across life cycle stages, which is handled in the management accounting literature 
(Richardson & Gordon, 1980). 

Related research divides a firm's life cycle into periods which are distinguished by firm-specific characteristics such as the 
degree of uncertainty, assets in place and investment opportunities (Aharony et al., 2006). Capturing life cycle at the firm 
level (rather than at the individual product or industry level) is a difficult undertaking since it is a composite of many 
overlapping, but distinct product life cycle stages (Dickinson, 2011). Consequently, this will affect the number of stages 
proposed in the life cycle models. Studies have to deal with issues in determining which model is superior or what number 
should be for the stages that best reflect the evolution or development of a firm (Jaafar & Halim, 2015). Even though 
studies suggest a different number of stages from three to ten, all firms evolve through the same series of stages. Adizes 
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(1979) is the first study that suggests ten life cycle stages which are the maximum among the other studies. Dickinson 
(2011) and Gort and Klepper (1982) define five life cycle stages. These are  

Introductory stage, where an innovation is first offered;  
a growth stage, where the competition rises dramatically;  
a maturity stage, where the number of producers and imitators reach a maximum level;  
a shake-out stage, where the market share begins to decline;  
and a decline stage, where entrance to the market reaches almost to zero. 

Black (1998a, 1998b) suggests four stages except for shakeout stage. (Aharony et al., 2006; Anthony & Ramesh, 1992; 
Yonpae & Chen, 2006) are the studies that suggest three stages as growth, mature and decline. In this study, start-up, 
growth, mature and decline stages will be explained and three of them (except for start-up stage) will be handled in the 
analysis. 

2.1. Start-up (Introductory) Stage 

Startup stage is a phase for the young and dynamic firms that are generally in the establishment process. In many studies, 
initial public offerings represent the first significant stage in the evolution of a public company and they are mainly 
considered as a startup company due to the lack of past public information (Jain & Kini, 1999). Firms allocate their 
resources on developing new service and products to gain comparative advantage at the other stages. The firm risk is the 
highest at this stage since firms are in the process of development with regards to many financial indicators and uncertainty 
is at a maximum level about the future of the company. Firms have smaller values regarding total assets, total sales, and 
market value. In addition, it is expected to publish low tangible and intangible assets and low positive operational cash flow 
from the firms at this stage (Black, 1998a). Net income, operational profitability, return on assets and earnings per share is 
quite small as well (Black, 1998b). 

At the start-up stage, the firm's production focuses on a new product or products. Firms have few assets with low collateral 
value and experience high business risk and high borrowing and equity cost (Aharony et al., 2006). Therefore, young firms 
face with lots of investment opportunities but little earnings issue stock (Seifert & Gonenc, 2012). Evidence from prior 
research proves that small firms, which are likely to be at start-up or growth stages, tend to report losses than are larger 
firms (Hayn, 1995). Stock returns and value relevance of accounting information will be lower (Anthony & Ramesh, 1992). 
Low dividend payout is usually associated with early life-cycle stages because firms need cash to prevail in the market and 
generated cash will be allocated to the new projects to provide growth opportunity instead of dividend distribution. 
According to Myers (1977), the components of firm value are assets in place and growth opportunities. Moreover, the 
proportion of these two elements differs at each of the firm life-cycle stages. Because growth opportunity is the important 
part of the value of a company at this stage, firms will be in need of financing to invest in projects that have positive net 
present value. 

2.2. Growth Stage 

At the growth stage, relatively younger firms usually have new products and technology. Cash flows from operations and 
earnings will be gradually positive when firms survive at the startup stage and continue to grow. Expected profits from 
investment opportunities increase and the need for financing will become even more felt. Despite the decrease in 
uncertainty, the cost of borrowing is still high and shareholders would prefer to reinvest earnings (Aharony et al., 2006). 
Since managers will use the generated cash to evaluate growth opportunities more effectively, the distribution of dividends 
will be zero or close to zero as at startup stage (Black, 1998b). In determining the value of the firm, growth opportunities 
still remain an important factor. 

The first stages of the firm life cycle generally result in negativity or even bankruptcy for many firms due to cash flow and 
financing problems. Gaver and Gaver (1993) declare that lower leverage, lower dividend and more stock-based incentive 
compensation are specific to the growth firms. Sales growth rates and investment amounts to tangible fixed assets are 
significantly higher. Thus, capital expenditures growth is also going to be higher for the growth companies. In the light of all 
these information, firms with the highest sales growth rate and capital expenditures and lowest dividend payments and the 
lowest age are treated as the biggest candidates of the growth period.  

2.3. Mature Stage 

Firms exhibit lower or moderate growth rates in sales and financing needs are supplied through internal sources. Assets in 
place are higher than the growth opportunities for detecting the firm value. At the maturity stage, production assets are 
more fully utilized since the economies of scale fully achieved. While a number of producers and competition increase, 
market share gradually decreases. Investment projects with positive net present value relatively reduce as the competition 
increases and the products of the companies reach sufficient saturation on the market. Thus, it would be contrary to the 
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interests of the company's shareholders to follow a policy to use the profits gained to invest again. Instead, they would 
prefer managers who pay dividends more (Aharony et al., 2006). However, managers may use the resources to expand the 
business in order to raise their own welfare contrary to the expectations of the shareholders (Grabowski & Mueller, 1975; 
Mueller, 1972). For all these reasons, investors want to follow company managers and firms more closely that is known 
from agency theory.  

Mature firms with fewer investment opportunities but greater cash flows tend to finance internally and distribute funds as 
dividends and/or repurchases since the companies can provide a significant amount of liquidity from past investments 
(Seifert & Gonenc, 2012). Uncertainty and the cost of borrowing decline due to the increase in the collateralized assets, 
earnings and cash flows. Depreciation amounts are at a level to finance asset replacements and maintenance. Firms with a 
moderate sales growth rate and capital expenditures and average dividend payments are considered as the biggest 
candidates of the maturity period. 

2.4. Decline Stage 

Market competition is extremely high while market share falls and expansion strategy offers less profit potential. Due to the 
changes in technology or consumer expectations and increasing competition may cause to decrease in the market share. 
This stage can often be described as a period when sales and earnings fall and production capacity cannot be fully utilized 
(Black, 1998a). Because of the decrease in the demand for the products of the firms, profitability and dividend distribution 
are also adversely affected. While earnings volatility is relatively higher, earnings persistence is quite low. 

Firms that are at the decline stage may not necessarily have an end such as bankruptcy or any failure. Companies can 
transfer new technologies and regenerate by investing in new product lines and move back into the growth or mature stage 
and forestall failure for many years (Aharony et al., 2006). As it is mentioned in agency theory, managers may invest in new 
and high-risk investment project with fear of losing their existing business. External sources with higher cost may also be 
preferred to finance these risky projects. However, a negative view to the company may lead to the borrowing at a higher 
cost or to the detention of projects that provide growth opportunities. Nevertheless, firms face less risk and less borrowing 
costs than the introductory stages, since collateralized assets for external financing is relatively higher. Companies with the 
lowest sales growth rate and capital expenditures and highest dividend payments and highest age will be at the decline 
period. Figure 1 shows the life cycle phases and the functional areas for a company. 

Figure 1: The Corporate Life Cycle and Functional Areas of Corporate Activity 

 

Source: James (1974) 

3. COMMON LIFE CYCLE METHODS 

There are various classification methods based on many variables specific to firms or sectors to determine the stages of firm 
life cycle. In these studies, variables such as sales growth or firm age are commonly used for many methods, but some 
studies have used different variables in determining life cycle stages. Cash flow statement components, retained earnings 
or number of employees are some examples of the different classification strategies in literature. In this section, studies 
that are leading the other studies with the most used methods for determining the life cycle stages are examined. 
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3.1. Anthony and Ramesh (1992) Classification Method 

Anthony and Ramesh (1992) is one of the first studies that examine the life cycle concept quantitatively and within a 
systematic way. Firm-year observations are classified into life cycle stages according to univariate and multivariate ranking 
procedures. In the study, each firm-year observation needs to be classified independently of each other is one of the major 
difference from the product life cycle. Four classification variables have been identified; Annual dividend payout ratio (DP), 
sales growth (SG), capital expenditure (CEV) and firm age (AGE). When determining the classification variables, it refers to 
studies on similar topics in marketing, economics, and management accounting literature (Kotler, 2009; Spence, 1979). 
Expectations regarding life cycle variables are given in Table 1. 

Table 1. Life Cycle Descriptors 

Life Cycle Stages Dividend Sales Growth Capital Expenditure Firm Age 

Growth Low High High Young 

Mature Medium Medium Medium Mature 

Decline High Low Low Old 

Firms that are at the first stages generally follow a policy of not paying dividends or paying low dividends as they invest in 
projects that have positive net present value. Also, due to the investments in these projects, it leads to higher capital 
expenditures and higher sales growth. Thus, according to methodology given in Table 1, firms with the highest (lowest) 
sales growth rate and capital expenditures and lowest (highest) dividend payments and age are treated as the biggest 
candidates of the growth (decline) period. 

Measurement of Life Cycle Variables  

They compute the life cycle variables as follows: 

1) DPt = (DIVt / IBEDt) x 100 

2) SGt = (Salest – Salest-1)/ (Salest-1) x 100 

3) CEVt = (CEt / Valuet) x 100 

4) AGE = Current Year – Establishment Year 

DIVt = Annual Dividend Payment 

IBEDt = Income Before Extraordinary Items and Discontinued Operations in Year t 

SALESt = Net Sales in Year t 

CEt = Capital Expenditures in Year t 

VALUEt = Market Value of Equity Plus Book Value of Long-Term Debt at the End of Year t 

The firm age variable that is a non-financial control variable is included to reduce the risk of potential correlations between 
variables and to avoid omitted variable in determining life cycle stages. In the study, the median values of the variables for 
the past five years DP, SG, and CEV have been calculated (denoted as MDP, MSG, and MCEV). This calculation requires at 
least six years of data availability for each firm. Firm year observations are assigned to different life cycle stages according 
to univariate or multivariate classification criteria. 

Table 2: Anthony and Ramesh (1992) Composite score 

Life Cycle Stages Dividend Sales Growth Firm Age 

Growth 1 1 1 

Mature 2 2 2 

Decline 3 3 3 
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According to the multivariate classification methodology, total scores have been obtained by assigning a firm-year 
observation 1, 2, 3, if it takes place at growth, mature, decline respectively. For example, while a firm -year observation 
with a low sales growth rate (SGR) is assigned a score of 3 and will be a candidate for growth stage, a firm -year observation 
with a low dividend payout (DP) is assigned a score of 1 and will be classified to decline stage.  

Anthony and Ramesh (1992) argue that using a composite score technique may cause to neglect some interactions between 
the variables. For instance, low dividend distribution can be explained as either saving the cash for the profitable 
investments, or it would be the cash flow problems of the firm. However, they claim that classification will be handled 
properly with the help of remaining variables. Therefore, multivariate ranking procedure is superior to the univariate 
procedure with regards to evaluating firm-year observations in detail. While capital expenditure is included in the 
univariate classification, it has not been involved in the multivariate ranking procedure, since it gives a little insight on life 
cycle stage. 

3.2. Classification Methodologies Similar to Anthony and Ramesh (1992) Method 

There are various methods similar to Anthony and Ramesh (1992) methodology many of which concentrate on to improve 
the model through suggesting minor changes.  

Yonpae and Chen (2006) is one of the similar studies that basically used Anthony and Ramesh (1992) variables but 
developed a 5-point scoring system. Although it is similar to the 3-point ranking procedure, the main difference arises from 
the controversial issue about dividend distribution variable and they focus on to eliminate this deficiency. In addition, 
Yonpae and Chen (2006) emphasize the superiority of multivariate ranking and mentioned about the drawbacks of the 
univariate classification method. Lastly, capital expenditure is included in the multivariate classification since they argue 
that it is a significant component in determining the life cycle stages properly. Scoring system is provided in Table 3. 

Table 3: Yonpae and Chen (2006) Composite Scoring 

Quintiles Dividend Ratio Sales Growth Capital Expenditure Firm Age 

%80 - %100 3 5 5 1 

%60 - %80 3 4 4 2 

%40 - %60 3 3 3 3 

%20 - %40 4 (2)* 2 2 4 

%0 - %20 5 (1)* 1 1 5 

There are two possible assessments of a business that distributes a low dividend or no dividends. First of all, the business 
may not distribute dividends to invest in projects with positive net present value or to evaluate growth opportunities. In the 
first scenario, it is very likely that the firm will be at the growth stage through considering the other classification variables. 
On the other hand, a firm that experiences cash flow problems or liquidity will not be able to distribute dividends and will 
be more likely to be involved at the decline stage. Thus, if the total score of sales growth, capital expenditure, and firm age 
is below or equal to 7, firm-year observations for the dividend ratio with the score of 4 or 5 will be replaced to 2 or 1 
respectively. This correction will allow the better classification in terms of dividend ratio. 

The composite scoring system is as follows: 

The firm-year observations with a total score of 16-20 points, growth stage 

The firm-year observations with a total score of 9-15 points, mature stage 

The firm-year observations with a total score of 4-8 points, decline stage 

Aharony et al. (2006) is another study that have also identified the same life cycle descriptors (sales growth, capital 
expenditure, dividend payout, and firm age). However, there are some changes in the calculation and standardization of 
variables. Measurement of life cycle variables is as follows: 

1) Sales Growth (Sales t / Sales t-2) 

While previous studies prefer to use the difference between the current year sales and previous year sales, they suggest 
that using the two-year difference. Because this will aid to mitigate the effects of extraordinary operations such as mergers 
or acquisitions. 

2)  Capital Expenditures 

(Capital Expenditures + Research and Development Expense) t / Total Assets t 
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It has been emphasized that research and development expense is a proxy for investment in intangible assets and should 
also be added to capital expenditures  

3) Dividend Payout 

(Sale of Common and Preferred Stock – Purchase of Common and Preferred Stock - Cash Dividend) t / Total Assets t 

Aharony et al. (2006) also examine the negative dividend situation by calculating the purchase and sales of stocks instead of 
only using annual dividend distribution in the previous studies 

4) Firm Age 

(Difference between the first date that firms' data is available in the database and the current year) 

Deflator which is used to minimize the size differences between the firms is another major difference in this study. While 
previous studies prefer to use the market value of equity plus book value of long-term debt as a deflator, this study uses 
total assets in year t as a deflator. Aharony et al. (2006) follow the standardization methodology of four life cycle variables 
by subtracting their sample mean and dividing by their standard deviation. Firm-year observations that are obtained from 
combined clustering measure are ranked in ascending order and five quintiles have been identified. While the first, the 
third, and the fifth quintiles represent the firms at the growth, mature, and decline stages respectively, the second and the 
fourth quintiles are not included to present a solid classification. 

Liu (2006) has adopted a classification procedure consisting of some firm-specific variables and cash flow profiles to identify 
the stages properly. All variables are deflated by total assets. In addition to other variables that identified in previous 
studies, Liu (2006) suggest the cost of goods sold as a determinant of life cycle stage. He argues that a company can either 
increase its profits by increasing its operations or by reducing its costs. Firms that are at the growth stage deal with higher 
production costs compared to other stages. However, at the maturity stage, a firm can maintain its competitive position at 
low-cost levels by specializing in production. Moreover, fixed costs vary considerably with respect to the production level at 
different stages, while variable costs remain relatively stable. Except for the cost of goods sold and cash flow profiles of 
firms, the classification methodology is quite similar to previous studies, and it is as follows: 

Table 4: Composite Scores Liu (2006) 

 

1,2,3... 49,50,51... 98,99,100 % 

Capital Expenditures High Medium Low 20% 

Changes in Revenues Positive Zero Negative 20% 

Cost of Goods Sold High Medium Low 20% 

Firm Age Low Medium High 20% 

Cash Flow Profile 
CFO < 0 CFO > 0 CFO < 0 

20% 
CFF > 0 

 
CFF < 0 

 

Ranking Score 1  - 20 21  - 40 41  - 60 61 - 80 81 - 100 

L.C. Stages Rapid Growth Slow Growth Maturity Early Decline Late Decline 

DeAngelo et al. (2006) use the term of earned/contributed a capital mix to identify the life cycle stages with regards to the 
dividend distribution of firms. Dividend distribution is a strategy of firms having high profitability, less attractive investment 
options and that are generally at maturity stage. As stated in Fama and French (2001), the dividend distribution decision is 
only the optimal strategy of firms with high profitability and low growth rate. They determine the life cycle stages through 
assessing the probability of a firm’s pay dividends with the variables of retained earnings to total equity (RE/TE, earned 
capital mix) and total assets (RE/TA, contributed capital mix). They argue that while firms with relatively high (RE/TE) and 
(RE/TA) are more likely to pay dividends, firms with low (RE/TE) and (RE/TA) tend to be at the capital infusion stage. 

Jaafar and Halim (2015) is another study that follow the similar procedure for life cycle classification except for the variable 
of market value/book value. They claim that this ratio represents the mix between growth opportunities and firm’s assets in 
place as a proxy of life cycle stages. In other words, firms having higher MV/BV display more investments to the projects 
with positive net present value and are more likely to be at the growth stage. Won and Ryu (2015) is the last study that 
offers composite score methodology but with a distinct variable which is the change in the number of the employee. 
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3.3. Dickinson (2011) Classification Methodology 

Dickinson (2011) examines the validity of the cash flow pattern as a representative of life cycle stages. It has been claimed 
that despite the parsimonious methodology the study follows, she argues that analyzing cash flow profiles is superior to 
univariate or multivariate classification procedures regarding objectivity. Lev and Zarowin (1999) states that the value 
relevance of earnings has lost its validity and the rate of change in the businesses has increased over time. They also 
indicate that cash flow components will better reflect the profitability of the firm, growth opportunities, and risk. 
Consequently, Dickinson (2011) points out that it would be beneficial for all stakeholders to try to determine the life cycle 
stages of firms using criteria other than earnings or any subjective variables. This study tries to develop a valid, reliable and 
a parsimonious model that takes into account the characteristics of the company's cash flows (CFI, CFF, and CFO). 

The advantages of methodology to the other models are emphasized as follows. 

- To be able to forecast the future profitability and growth rates better 

- To be able to express better the importance of economics doctrines in determining the future profitability of firms 

- To be able to identify potential market risk factors and/or mispricing depending on the differences in life cycle stages 

- While a classification through using cash flow patterns is the organic results of a firm, other procedures will have a 
uniform distribution 

- In this dynamic procedure, life cycle stages does not follow a routine process and a certain order 

In a combination of the signs of all three cash flow components, eight possible (2
3
 = 8) patterns have been obtained. 

Dickinson (2011) predicts the signs of each cash flow from the economics literature and classify the firm-year observations 
according to the signs provided in Table 5. 

Table 5: Dickinson (2011) Cash Flow Profiles 
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Cash Flows From 
Operating Activities (CFO) 

- + + - + + - - 

Cash Flows From Investing 
Activities (CFI) 

- - - - + + + + 

Cash Flows From 
Financing Activities (CFF) 

+ + - - + - + - 

4. RESEARCH DESIGN  

4.1. Sample Selection  

This study covers non-financial companies operating continuously in the Istanbul Stock Exchange between 2006 and 2014. 
Since the financial statements of financial companies are subject to different regulations and principles, the companies in 
these sectors are excluded from the analysis. The financial statements of 35 companies are excluded from the analysis 
because they are not included in this date range or because their data can not be accessed for various reasons. It has also 
been decided to expel 4 firms as a result of %1 outlier analysis of the upper and lower values. The data used in the analysis 
have been obtained from the Thomson Reuters Eikon Database, Public Disclosure Platform and Borsa Istanbul website. 

Table 6: Sample Firms 

Non-Financial Firms Listed on BIST    192 

Firms Have Missing Data and Outliers    39 

Firms Available For Analysis   153 

Total firm-year observations   1373 
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4.2. Hypothesis Development  

The firm life cycle analysis is a dynamic process that is shaped by many internal and external factors of a firm and is 
influenced by various financial or non-financial characteristics of the firm. How this dynamic process affects different 
financial items and how these financial indicators have a pattern at stages have been the subject of many studies. For this 
reason, we have examined the main financial ratios and accounting items according to the three different life cycle 
classification procedures. These methods are Anthony and Ramesh (1992), (1. method) and Yonpae and Chen (2006), (2. 
method) and Dickinson (2011), (3. method) as mentioned in the previous section. Dickinson (2011) classification procedure 
includes five stages; introduction, growth, mature, shake-out and decline. In order to analyze the stages uniformly, 
introduction and shake-out stages are expelled from the analysis. Therefore, it leaves us 1085 firm-year observations for 
this method while the other methods consist of 1373 firm-year observations. It has been aimed to obtain a more accurate 
pattern by including the median values in addition to the mean values of the relevant financial variables in the analysis. We 
have also examined the values with T test to display whether the changes between stages are statistically significant. We 
have hypothesized five financial items and these are Firm Size (denoted by Total Assets), Profitability (denoted by Earnings 
per Share), Stock Return (denoted by Cumulative Return), Liquidity (denoted by Acid-Test Ratio) and Capital Structure 
(denoted by Financial Leverage). 

The businesses at the decline stage are significantly different regarding their equities and assets from the growth period. 
Because decline stage is often considered as a period when businesses do not look for new investments and also growth 
opportunities are diminishing. For this reason, firms have only the options of conservation of the current position and 
development or liquidation, so the value of the firm is determined only by the assets in place. These firms have more assets 
than the firms at the other stages. Therefore, first hypothesis related to firm size is; 

H1: Firms at the decline stage are bigger than the firms at the other stages. 

Uncertainty and risk factors are considerably higher in start-up and growth firms due to the fact that they are usually new 
and small. Although sales growth is high, profitability level which is close to or above the break-even point is still 
unanswered question for the firms at initial phases. However, maturity stage is a stable and predictable period in which 
profitability levels reach maximum levels. Mature firms with fewer investment opportunities but greater cash flows and 
profitability levels tend to have higher share returns than the other firms at other stages. From this point of view, it is 
expected that the mean and median values of the profitability and stock return indicators will be higher for the firms at this 
phase. 

H2: Firms at the mature stage are more profitable than the firms at the other stages. 

H3: Firms at the mature stage get higher stock returns than the firms at the other stages. 

Liquidity ratios are important for determining how successful an entity is in meeting its obligations with its assets. It is 
desirable that a non-financial firm generally has a current ratio of 2 and an acid-test ratio of about 1 in the accounting 
literature. Factors affecting the liquidity status of a business are not only the sector or operations of the firm but also the 
life cycle stage. At the growth stage, businesses are in need of cash to invest in profitable projects and to be able to 
evaluate the growth opportunities. Due to the high risk, they prefer foreign resources to meet their financing needs. 
However, as businesses mature, financing needs will be met by using internal resources, which will also reduce foreign 
resources. Decline stage is the most liquid stage since the borrowing is less and liquidation of tangible assets is higher. Using 
the resources to close the obligations is a main strategy for the decline firms which leads to minimum financial leverage 
levels as well. Since growth firms have few assets with low collateral value and experiences high business risk and high 
borrowing and equity cost, financial leverage is at the highest level. 

H4: Firms at the decline stage are more liquid than the firms at the other stages. 

H5: Firms at the growth stage have higher risk than the firms at the other stages. 

4.3. Research Findings 

The size indicators of firms at different life cycle stages will be different from each other. Firms at the start-up or growth 
stages are relatively small, young and generally do not have well-structured management in their field of activity. On the 
other hand, as businesses grow and develop, they will have an increase in their assets, equity, and in their market values. 
Total assets have been used to determine the firm size effect at different life cycle stages in the analysis. According to the 
Anthony and Ramesh (1992) and Yonpae and Chen (2006), highest values for the mean and median values of total assets 
are at decline stage. However, Dickinson (2011) remarks the opposite in Table 7 since she offers a cash flow signs to 
determine the life cycle stages, Thus, hypothesis 1 is accepted only for the first two methods. 
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Table 7: Total Assets (Million TL) 

Classification 
Method 

Anthony and Ramesh  
(1992) 

Yonpae and Chen  
(2006) 

Dickinson  
(2011) 

Stages Obs. Mean Median Obs. Mean Median Obs. Mean Median 

Growth 315 389.955 159.816 481 941.996 217.318 310 1.210.702 304.074 

Mature 674 1.149.265 219.619 399 1.226.639 254.412 551 1.622.498 298.487 

Decline 384 1.564.659 417.348 493 1.127.262 265.527 224 291.763 103.710 

T Statistics T val. Sig (2 tailed) T val. Sig (2 tailed) T val. Sig (2 tailed) 

Growth - Mature -2,724 0,007*** -2,346 0,019** 1,109 0,268 

Growth - Decline -10,399 0,000*** -1,000 0,318 7,382 0,000*** 

Mature - Decline -9,290 0,000*** 0,483 0,630 6,041 0,000*** 

While the sales growth and the investments in tangible fixed assets are high for the firms at the growth period, there is a 
decrease towards to the other phases. Cash flows from operations, earnings and expected profits from investment 
opportunities will be gradually positive at the growth stage. At the maturity stage, production assets are more fully utilized 
and market share reaches sufficient saturation since the economies of scale fully achieved. Therefore, profitability is at the 
highest level at the maturity stage as mentioned in product life cycle in figure 1. Stock return is also highly correlated factor 
with profitability variable. Profitable firms will get higher stock returns since these firms receive more attention by many 
investors. While growth firms are relatively risky and decline firms are at the phase of uncertainty about the future of the 
business, mature firms are the biggest candidates of the investors’ portfolios to guarantee their investments. When we 
examine the Table 8 for the profitability variable which is denoted by Earnings per Share, hypothesis 2 is only accepted for 
the Dickinson (2011) method. On the other hand, stock returns hypothesis which is measured by cumulative returns is 
accepted for Anthony and Ramesh (1992) and Dickinson (2011). Since cash flows and earnings are correlated variables, the 
results are more consistent in Dickinson (2011) method. 

Figure 1: Product Life Cycle 

 

Table 8: Earnings per Share 

Classification 
Method 

Anthony and Ramesh  
(1992) 

Yonpae and Chen  
(2006) 

Dickinson  
(2011) 

Stages Obs. Mean Median Obs. Mean Median Obs. Mean Median 

Growth 315 0,15 0,07 481 0,16 0,10 310 0,37 0,13 

Mature 674 0,35 0,11 399 0,35 0,13 551 0,77 0,26 

Introduction      Growth                         Maturity                   Decline              

Time 

Sales 

Volume 

Profitability  
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Decline 384 0,84 0,36 493 0,79 0,23 224 0,09 0,00 

T Statistics T val. Sig (2 tailed) T val. Sig (2 tailed) T val. Sig (2 tailed) 

Growth - Mature -2,266 0,024** -1,895 0,059* -2,337 0,020** 

Growth - Decline -5,116 0,000*** -6,081 0,000*** 2,131 0,036** 

Mature - Decline -3,573 0,000*** -3,349 0,001*** 3,821 0,000*** 

 
Table 9: Cumulative Returns 

Classification 
Method 

Anthony and Ramesh  
(1992) 

Yonpae and Chen  
(2006) 

Dickinson  
(2011) 

Stages Obs. Mean Median Obs. Mean Median Obs. Mean Median 

Growth 315 15,51% 8,39% 481 13,24% 4,42% 310 16,10% 7,68% 

Mature 674 18,13% 9,06% 399 15,42% 7,81% 551 20,90% 10,60% 

Decline 384 14,91% 5,94% 493 20,91% 11,24% 224 17,30% 1,97% 

T Statistics T val. Sig (2 tailed) T val. Sig (2 tailed) T val. Sig (2 tailed) 

Growth - Mature -0,705 0,482 -0,057 0,955 -1,299 0,195 

Growth - Decline 0,406 0,685 -2,508 0,012** -0,490 0,580 

Mature - Decline 0,951 0,342 -1,153 0,250 0,471 0,639 

Table 10 states the liquidity results of firms according to three different methods. While growth and mature firms are in 
need of cash to invest in profitable projects whose net present value is positive, decline firms are at the decision point that 
they either maintain the business or go into liquidation. Therefore, liquidity ratios will be higher at the decline stage. 
Hypothesis 4 which is related to liquidity and denoted by acid-test ratio is accepted for Anthony and Ramesh (1992) and 
Yonpae and Chen (2006) methods.  

Table 10: Acid-Test Ratio 

Classification 
Method 

Anthony and Ramesh  
(1992) 

Yonpae and Chen  
(2006) 

Dickinson  
(2011) 

Stages Obs. Mean Median Obs. Mean Median Obs. Mean Median 

Growth 315 1,8649 0,9280 481 1,6075 0,9333 310 1,8667 0,9859 

Mature 674 1,8012 0,9957 399 1,6255 0,9885 551 1,8231 1,2656 

Decline 384 1,9556 1,3658 493 2,2934 1,3833 224 1,9629 1,0130 

T Statistics T val. Sig (2 tailed) T val. Sig (2 tailed) T val. Sig (2 tailed) 

Growth - Mature 1,329 0,185 0,191 0,849 0,429 0,668 

Growth - Decline -0,259 0,796 -2,901 0,004*** 1,004 0,318 

Mature - Decline -2,107 0,036** -3,084 0,002*** -0,210 0,834 

Growth stage can be characterized as a period when expected profits from investment opportunities increase and the need 
for financing will become even more felt. Since managers will use the generated cash to evaluate growth opportunities 
more effectively, these firms tend to finance the projects with foreign sources despite the high borrowing costs. Therefore, 
growth firms have the higher risk than the firms at the other stages. Financial leverage is used to measure the risk level in 
Table 11 and hypothesis 5 is accepted for all methods. 
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Table 11: Financial Leverage 

Classification 
Method 

Anthony and Ramesh  
(1992) 

Yonpae and Chen  
(2006) 

Dickinson  
(2011) 

Stages Obs. Mean Median Obs. Mean Median Obs. Mean Median 

Growth 315 0,53 0,49 481 0,50 0,51 310 0,50 0,51 

Mature 674 0,53 0,43 399 0,58 0,43 551 0,44 0,39 

Decline 384 0,51 0,32 493 0,48 0,29 224 0,43 0,40 

T Statistics T val. Sig (2 tailed) T val. Sig (2 tailed) T val. Sig (2 tailed) 

Growth - Mature 0,682 0,496 1,310 0,191 2,987 0,003*** 

Growth - Decline 6,959 0,000*** 7,445 0,000*** 0,556 0,580 

Mature – Decline 5,644 0,000*** 4,664 0,000*** -2,934 0,004*** 

5. CONCLUDING REMARKS 

The theory of corporate life-cycle has been widely studied in a variety of disciplines and it is one of the key analysis to 
examine the economic conditions which is unique to the company since the 1970s. Recently, many accounting and finance 
studies use firm life cycle hypothesis to categorize and define companies more homogeneously in their analysis. In this 
study, we first aim to define the life cycle concept through explaining most common corporate life cycle stages classification 
methods. We demonstrate the most used variables such as sales growth, capital expenditures growth, firm age, dividend, 
cash flow profiles etc. in different techniques. 

Our second motivation is to provide better results through comparing the three common methods for main financial 
variables at life cycle stages. We develop five hypotheses that are related to firm size, profitability, stock returns, liquidity 
and risk of the firms for three different stages. According to the results, Anthony and Ramesh (1992) method provides 
better results for the hypotheses which are presented in Table 12. Since cash flow based information is not value relevant 
than earnings, the results show major differences especially in Dickinson (2011) method. 

Table 12: Hypotheses Results 

Hypotheses  Variables 
Anthony and Ramesh 

(1992) 
Yonpae and Chen 

(2006) 
Dickinson 

(2011) 

Firm Size (1) Total Assets Accepted Accepted Rejected 

Profitability (2) Earnings per Share Rejected Rejected Accepted 

Stock Returns (3) Cumulative Returns Accepted Rejected Accepted 

Liquidity (4) Acid-Test Ratio Accepted Accepted Rejected 

Risk (5) Financial Leverage Accepted Accepted Accepted 

There are some limitations for this study. First of all, we have only examined the non-financial Turkish firms for a specified 
time. In addition, we have studied main financial ratios and three classification procedures in the analysis. Future studies 
may concentrate on different countries, periods, variables and classification techniques to robust the results. Future studies 
may also focus on the life cycle concept as a mediator variable to improve the perspectives for other accounting topics.  

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2017), Vol.4(3),p.224-236                                                   Gulec, Karacaer 

_________________________________________________________________________________________________ 

 DOI: 10.17261/Pressacademia.2017.690                                          236 

 

REFERENCES 

Adizes, I. 1979, "Organizational Passages-Diagnosing and Treating Lifecycle Problems of Organizations." Organizational Dynamics, 8(1), 3-
25.  

Aharony, J., Falk, H. & Yehuda, N. 2006, "Corporate Life Cycle and the Relative Value-Relevance of Cash Flow Versus Accrual Financial 
Information" Working Paper, Citeseer. 

Anthony, J. H. & Ramesh, K. 1992, "Association Between Accounting Performance Measures and Stock Prices: A Test of the Life-Cycle 
Hypothesis." Journal of Accounting and Economics, 15(2), 203-227.  

Black, E. L. 1998a, "Life-Cycle Impacts on the Incremental Value-Relevance of Earnings and Cash Flow Measures." Journal of Financial 
Statement Analysis, 4, 40-57.  

Black, E. L. 1998b, "Which is More Value-Relevant: Earnings or Cash Flows?" Working Paper, Available at SSRN 118089.  

Chen, X., Yang, W. & Huang, D. 2010, "Corporate Life Cycle and the Accrual Model: An Empirical Study Based on Chinese Listed Companies." 
Frontiers of Business Research in China, 4(4), 580-607.  

DeAngelo, H., DeAngelo, L. & Stulz, R. M. 2006, "Dividend Policy and the Earned/Contributed Capital Mix: A Test of the Life-Cycle Theory." 
Journal of Financial Economics, 81(2), 227-254.  

Dickinson, V. 2011, "Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle." The Accounting Review, 86(6), 1969-1994.  

Fama, E. F. & French, K. R. 2001, "Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay?" Journal of Financial 
Economics, 60(1), 3-43.  

Gaver, J. J. & Gaver, K. M. 1993, "Additional Evidence on the Association Between the Investment Opportunity Set and Corporate 
Financing, Dividend, and Compensation Policies." Journal of Accounting and Economics, 16(1-3), 125-160.  

Gort, M. & Klepper, S. 1982, "Time Paths in the Diffusion of Product Innovations." The Economic Journal, 92(367), 630-653.  

Grabowski, H. G. & Mueller, D. C. 1975 "Life-Cycle Effects on Corporate Returns on Retentions." The Review of Economics and Statistics,  

Hayn, C. 1995, "The information Content of Losses." Journal of Accounting and Economics, 20(2), 125-153.  

Jaafar, H. & Halim, H. A. 2015, "Refining the Firm Life Cycle Classification Method: A Firm Value Perspective." Journal of Economics, 
Business and Management, 4(2), 112-119.  

Jain, B. A. & Kini, O. 1999, "The Life Cycle of Initial Public Offering Firms." Journal of Business Finance & Accounting, 26(9‐10), 1281-1307.  

James, B. G. 1974, "The Theory of the Corporate Life Cycle." Long Range Planning, 7(2), 49-55.  

Kallunki, J.-P. & Silvola, H. 2008, "The Effect of Organizational Life Cycle Stage on the Use of Activity-Based Costing." Management 
Accounting Research, 19(1), 62-79.  

Kotler, P. 2009, "Marketing Management: A South Asian Perspective:" Pearson Education, India. 

Lev, B. & Zarowin, P. (1999). "The Boundaries of Financial Reporting and How to Extend Them (Digest Summary)." Journal of Accounting 
Research, 37(2), 353-385.  

Miller, D. & Friesen, P. H. 1983, "Successful and Unsuccessful Phases of the Corporate Life Cycle." Organization Studies, 4(4), 339-356.  

Miller, D. & Friesen, P. H. 1984, "A longitudinal Study of the Corporate Life Cycle." Management Science, 30(10), 1161-1183.  

Mueller, D. C. 1972, "A Life Cycle Theory of the Firm." The Journal of Industrial Economics, 199-219.  

Myers, S. C. 1977, "Determinants of Corporate Borrowing." Journal of Financial Economics, 5(2), 147-175.  

Richardson, P. R. & Gordon, J. R. 1980, "Measuring Total Manufacturing Performance." Sloan Manage. Rev.;(United States), 21(2).  

Rink, D. R. & Swan, J. E. 1979, "Product Life Cycle Research: A Literature Review." Journal of Business Research, 7(3), 219-242.  

Seifert, B. & Gonenc, H. 2012, "Issuing and Repurchasing: The Influence of Mispricing, Corporate Life Cycle and Financing Waves." Journal 
of Multinational Financial Management, 22(3), 66-81.  

Spence, A. M. 1979, "Investment Strategy and Growth in a New Market." The Bell Journal of Economics, 1-19.  

Won, J. & Ryu, S.-L. 2015, "Operational Efficiency and Firm Life Cycle in the Korean Manufacturing Sector." Paper Presented at the Current 
Research on Business VI. Proceedings of the 8th International Workshop, Jeju Island, Korea. 

Yonpae, P. & Chen, K. 2006, "The Effect of Accounting Conservatism and Life-Cycle Stages on Firm Valuation." Journal of Applied Business 
Research, 22(3), 75.  

 



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2017), Vol.4(3),p.237-244                                                                    Gurel 

_________________________________________________________________________________________________ 

 DOI: 10.17261/Pressacademia.2017.691                                          237 

 

 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATION AND FIRM PERFORMANCE: A SURVEY ON AUDITING 
FIRMS IN TURKEY1 

DOI: 10.17261/Pressacademia.2017.691 

JEFA- V.4-ISS.3-2017(3)-p.237-244 

Eymen Gurel 

Muğla Sıtkı Koçman Universty, İ.İ.B.F., 48800, Muğla, Turkey. eymengurel@mu.edu.tr  
 

 

To cite this document 
Gurel, E., (2017). The relationship between innovation and firm performance: a survey on auditing firms in Turkey. Journal of Economics, 
Finance and Accounting (JEFA), V.4, Iss.3, p.237-244. 
Permemant link to this document: http://doi.org/10.17261/Pressacademia.2017.691 
Copyright: Published by PressAcademia and limited licenced re-use rights only. 
 
 

ABSTRACT  
Purpose -    The purpose of this study is to examine whether there is a statistically significant relationship between innovation and firm 

performance of auditing firms. 

Methodology -The study was carried out with 66 accountants working in the auditing firms and assigned with audit mandate by The Public 

Oversight, Accounting & Auditing Standards Authority. The scale developed by Calantone and et al. (2002) and consisting of 6 items was 

used in the study to measure innovation. The firm performance scale developed by Khandwalla (1977), consisting of 5 items, was used to 

measure performance. Proposed relations were tested through factor analysis, correlation analysis and regression analyses. 

Findings- As a result of the research, it has been detected a significant and positive relationship between innovation and firm performance 

in the auditing firms.  

Conclusion- It has become clear that auditing firms have focused on innovation, especially in service and process inovation, and that their 
solution offers have been welcomed by customers and firms’ performance. Accordingly, service quality will increase thanks to the ersistent 
innovation orientations of the auditing firms and their proactive measures against the first time encountered business tricks. 

Keywords: Innovation, firm performance, audit, accounting, auditing firms. 

JEL Codes: M41, M42, M48 
 

 

1. INTRODUCTION   

Before explaining innovation and firm performance over audit companies whose history do not go back a long way in 
Turkey, it is important to describe audit. “An audit is a systematic and independent examination of economic activities and 
phenomenon according to the pre-determined criteria and also attempts to gather and evaluate evidence as required by 
law” (Güredin, 11:2010).  

As understood from the definition, auditing is a means of dealing with the economic data of the firms and gives information 
to the stakeholders about the reliability and validity of these data. Particularly, the accounting scandals (Worldcom, Enron 
and et al.) have once again revealed the importance of auditing for all beneficiaries. Although the auditors seem to reach 
worksheets easily with the rise of technological opportunities, it unfortunately brings about serious deception opportunities 
(E-Bill, E-Banking, matrix code or 2D barcode, Photoshop and etc.). That’s an obligation obligatory for auditing companies to 
follow and create innovations in their auditing process. This requirement plays an important key role to reduce the auditing 
risk and also enhances firm performance. Even if auditing companies have audited the same firm many times, they have to 
re-plan and re-design each auditing process. An employee who has just started to work in that conjectural developments, 
or the firm’s effort to meet the target can cause the auditing firm to encounter unwanted consequences which it has not 
before. Thus, it is important for the auditing firm to benefit from such concepts like process innovation. Undoubtedly, the 
performance of the firms that do not renew their processes regularly will be negatively affected. While the auditors 
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investigate whether financial statements reflect the reality or not, they control the environment inside and outside the firm 
vigorously and they try to minimize the risk of not being able to detect it. If the auditing risk is low, the firm will meet the 
needs of the customer quickly and increase the quality of the services they will offer. All of them will have a positive effect 
on the partners of the auditing company and improve the performance of the company. 

In the theoretical part of the study, the development of the auditing firms in Turkey is explained with the concept of 
innovation. Then, the conceptual framework is drawn by examining the relationship between firm performance and 
innovation. In the empirical part of the study, the relationship between the innovation level of audit firms in Turkey and 
firm performance is analyzed. The purpose of the research is to analyze whether there is a relationship between the level of 
innovation of the auditing firms and the performance of the firm, and if so, to reveal the direction and severity of this 
relationship. In the literature, it has been found that limited number of studies analyze the relationship between innovation 
and firm performance of the auditing firms. For this reason, it is thought that this study will fill the gap in the scholarly 
literature.  

2.DEVELOPMENT OF AUDITING COMPANIES IN TURKEY 

The foreign-invested companies felt the need to have their investments audited and partnership rights checked in Turkey in 
the 1960s and this brought along the foundation of domestic audit firms in the 1970s (Bezirci and Karasioğlu, 2011:576). 
The foundation of Istanbul Stock Exchange in 1985 and the firms’ going public by selling their shares increased the need for 
independent auditing. According to the official data on the web page of the Capital Markets Board, there have been 100 
independent auditing companies in capital market entitled to independent auditing in Turkey since 2017 (Retrieved from 
http://www.spk.gov.tr/apps/msd/iletisim.aspx, 08.04.2017).  

However, the main progress has been experienced when The Public Oversight, Accounting & Auditing Standards Authority- 
(POA) was established by the Statutory Decree No. 660 and on 2.11.2011. With the effect of new Turkish commercial law, 
POA has aimed to expand auditing in Turkey and it has made it necessary to audit not only publicly traded shares (or open 
joint stock company) but also non-public companies within the framework of different criteria. Within this context, 
“Independent Audit Regulation” prepared by POA was published in the official journal numbered 28509 and 26.12.2012 
dated. 

With the regulation’s date of issue, those with a 15 year professional experience and who were entitled to become Sworn-
in Certified Public Accountants-SCPA and Certified Public Accountants-CPA should apply with their licences until 31.12.2014. 
If they fulfil the requirements other than the examination required in Article 14 of the Regulation and successfully complete 
the transition period training programs stipulated by the Authority regarding the exam topics specified in the Article 16, 
they will be entitled to obtain an independent auditor’s licence. 

According to the statistics published by POA, the distribution of independent auditing companies and the number of 
auditors are summarized in Table 1.  

Table 1: The Distribution of Independent Audit Companies and The List of Auditors Registered by POA  

 
THE DISTRIBUTION OF INDEPENDENT AUDIT COMPANIES IN 

TERMS OF CITIES 
THE NUMBER OF AUDITORS IN 

REGISTERED BY POA 

Year İstanbul Ankara İzmir Others Total CPA SCPA TOTAL 

2013 22 6 3 3 34 3.802 1.251 5.053 

2014 63 25 7 16 111 4.244 993 5.237 

2015 26 9 2 14 51 2.652 338 2.990 

2016 21 3 3 12 39 1.191 72 1.263 

Total 132 43 15 45 235 11.889 2.654 14.543 
Retrieved from http://kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/6731/Tablo-1-Bag%CC%86%C4%B1ms%C4%B1z-Denetim-
Kurulus%CC%A7lar%C4%B1n%C4%B1n-I%CC%87llere-Go%CC%88re-Dag%CC%86%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1, 08.04.2017) (Retrieved from 
http://kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/6705/Tablo-4-Sicile-Kaydedilen-Denetc%CC%A7iler, 08.04.2017) 
 

As presented in the Table 1, there are 235 audit companies operating in Turkey including those authorized by the Capital 
Markets Board and accredited by POA. Moreover, according to the statistics given by the POA, the distribution of 14,543 
accounting professionals entitled to use the supervisory authority was presented on the same table.  

14,543 professionals authorized by the POA are required to take part in an auditing company in order to be able to carry 
out the independent audit together with the audit authority. However, a large part of this number has acquired the 
document only as an acquired right and does not use the independent audit authority within a company in practice 
(academic members, non-retired public employees, accounting professionals who have not signed contracts with audit 
companies, etc.). 

http://www.spk.gov.tr/apps/msd/iletisim.aspx
http://kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/6731/Tablo-1-Bag%CC%86%C4%B1ms%C4%B1z-Denetim-Kurulus%CC%A7lar%C4%B1n%C4%B1n-I%CC%87llere-Go%CC%88re-Dag%CC%86%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1
http://kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/6731/Tablo-1-Bag%CC%86%C4%B1ms%C4%B1z-Denetim-Kurulus%CC%A7lar%C4%B1n%C4%B1n-I%CC%87llere-Go%CC%88re-Dag%CC%86%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1
http://kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/6705/Tablo-4-Sicile-Kaydedilen-Denetc%CC%A7iler
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3. LITERATURE REVIEW 

3.1.Innovation 

In today's global competitive environment, change is so rapid and the innovation capabilities give firms the advantage of 
gaining competitive advantage and enhancing their performance. Innovation provides important skills to businesses to 
become high performance organizations and to recreate the environment (Avcı, 2009:125-126). Innovativeness reflects a 
firm's tendency to engage in and support new ideas, novelty, experimentation and creative processes that may result in 
new products, services, or technological processes (Lumpkin and Dess, 1996, as cited in Zehir, Özşahin, 2011:51) According 
to Damonpour, innovation can be a new product or a service development, redefinition of business, restructuring, new 
managerial system, a plan or a program (Damonpour, 1991:556). There is no common definition of innovation accepted by 
the researchers. Innovation is usually defined as the development and / or use of new ideas and behaviours. A new idea 
might be about a new product, service, market, management structure, process and system. Today, organizations are 
pushed to make innovations with the pressure of the outer circle. Organizations make innovations to compete, meet 
customer demands, use scarce resources efficiently, gain different skills, increase service quality and achieve their goals 
(Damanpour et al., 2009:652). According to Bakar and Ahmad (2010), the ability to innovate with regard to product and 
business is of critical importance for a firm to evaluate new opportunities and to gain competitive advantage. Innovation is 
a key factor for creating firm success and sustainable competitive advantage. Beaver (2002) states that innovation is the 
basic element for the country’s economic development and for the industry to gain competitive advantage. According to 
Sandvik (2003), innovation is one of the most important competitive weapons and often reflects a company's core 
competence (Rosely and Sidek, 2013:2). 

Schumpeter (1934), who firstly defined the concept of innovation, expresses innovation as a driving force that leads 
development. Schumpeter’s definition of innovation consists of five elements: 1. new products or developing the existing 
products, 2. using new production processes, 3. new markets, 4. creating new materials or resources, and 5. new forms of 
industrial organizations (As cited in Hazel-Er, 2013:78). Based on Oslo Manual published by OECD, innovation has been 
defined as the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or a process, a new marketing 
method, or a new organizational method in business practices, workplace organization or external relations (Oslo Manual, 
2005). Innovation is basically innovative ideas that enhance organizational performance. Damanpour and Goplakrishnan 
(2001) define innovation as the acceptance of any idea or method related to a product, service, system, tool, policy or 
program that is new to the organization. According to Tutar et al (2007: 196), innovation refers to the transformation of 
new ideas into economy. In Thompson’s opinion (1965), innovation is the generation, acceptance and implementation of 
new ideas, products, processes and services. And according to Amabile et al. (1996), innovation is the successful 
implementation of creative ideas in an organization. 

Damanpour and Evan (1984) classified innovation as product, process, and managerial innovation (Hassan et al., 2013: 244). 
Innovation can be carried out with a company's products, services, production, distribution methods, business methods, 
design and marketing methods. These are called "product innovation", "service innovation", "process innovation", 
"organizational innovation" and "marketing innovation" respectively (Çiçek and Onat, 2012:47). 

3.2.Innovation and Performance  

Innovation is considered as a crucial key in changing environments to enhance firm performance. Following a strategy 
based merely on reducing costs and lowering prices would be insufficient to provide more than a limited advantage to 
businesses in the market (Avcı, 2009: 125). Companies with high levels of innovation are much more successful in 
responding to customer needs, developing new capabilities and achieving higher profitability. Innovation is critical in 
improving operational efficiency and service quality (Wang and Wang, 2012: 8901). 

Researchers indicate that innovation is a noteworthy important tool in enhancing firm performance through organizational 
adaptation and change, especially in areas where there is intense competition in dynamic business environments and 
where customer demands are constantly changing. According to Hitt et al. (1991), it is possible to create strategic 
competitive advantage only with the development of new technologies by firms. Although innovation is not awarded 
directly in the market, it is crucial for the organization to make changes in its environment and produce dynamic skills. 

Firm performance is defined as the level of performance of the business purpose or task according to the outputs or results 
obtained at a certain period (Akal, 2003). Performance is the qualitative or quantitative evaluation of all intended efforts 
and results for the achievement of objectives (Akman and Yılmaz, 2008: 94). The concept of performance can be defined as 
the ability of the organization to cope with all systematic processes related to achieving organizational goals, or the ability 
of an organization to effectively perform organizational functions and to maintain organizational alignment. Khandawalla 
(1977:572) defines organizational performance as "the achievement of the organization as a whole".  



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2017), Vol.4(3),p.237-244                                                                    Gurel 

_________________________________________________________________________________________________ 

 DOI: 10.17261/Pressacademia.2017.691                                          240 

 

The performance is related to the task and the person, and it is the level of fulfillment of the task in order to meet the pre-
determined measures as required by the task (Biçkes and Özdevecioğlu, 2016:12). Organizations aim to respond to 
environmental demands, maintain their activities efficiently and improve their performances via innovation. Researchers 
emphasize that innovation positively affects firm performance although innovation is risky and success is not guaranteed. 
Jansen et al. (2006) suggest that innovation in dynamic and competitive environments improve firm performance. 
Innovation activities increase the organizations’ awareness of recent developments and their chances of creating 
competitive advantage by internalizing new information (Damanpour et al., 2009: 653-655).  

Firm performance is the degree to which internal and external objectives are achieved according to the results achieved by 
a firm. From a multi-dimensional perspective, performance includes all the concepts of growth, sustainability, success and 
competitiveness. There are different methods to measure firm performance. These methods can be classified into two 
categories: financial and non-financial methods. Firm performance can be measured with indicators like profitability, 
efficiency, satisfaction of share holders, and market share. In addition to this, such indicators like net profit after tax, return 
on investment, and return on assets are frequently preferred in measuring firm performance. On the other hand, it is 
frequently stated that financial factors are insufficient to measure the firm performance. Financial measurements are 
limited measurements by their focus, so these indicators are often insufficient to reflect actual firm performance (Erdem et 
al, 2011:85). Non-financial indicators such as product / service quality, customer satisfaction and new product / service 
development are also methods used to measure firm performance. 

The studies carried out in literature revealed that there was a positive relationship between innovation and firm 
performance. The research study carried out by Küçük and Kocaman (2014) on tourism-certified enterprises in the province 
of Agri revealed a significant relationship between innovation activities and customer orientation and firm performance. 
Atalay et al. found (2013) that product and process innovation had a positive and significant effect on firm performance 
(Atalay et al., 2013:227). Roberts (1999) revealed that there was a positive relation between product innovation and 
sustainable profitability. Han et al. (1998) determined that managerial and technical innovation had a positive effect on firm 
performance (Atalay et al. 2013:229). In a study carried out by Tuan et al.(2016:423), it was found that process innovation, 
marketing innovation, and managerial innovation affected firm performance positively. Similarly, Ul Hassan et al. 
(2013:243) carried out a study and the findings of this study reveal that types of innovation had a positive effect on firm 
performance. In a study carried out by Thornhill (2006:687), it was determined that innovative firms have increased their 
profits independently of the sector they are in. Calantone et al . (2002) in their study ascertained that there was a positive 
relationship between firm innovation and firm performance. Özşahin et al. (2005: 152) carried out a study on 52 
manufacturing businesses in Marmara region and they found that innovation ability affected the firm performance 
positively. Erdil and Kitapçı (2007: 242) conducted a study on 96 businesses operating in manufacturing sector in Marmara 
region and determined that the firm innovation affected the firm performance positively and significantly. The research 
study conducted by Zehir and Özşahin (2006: 149) on 73 companies operating in the manufacturing sector and listed on the 
Top 500 Businesses in Turkey revealed that there is a positive and a significant relationship between the firm performance 
and firm innovation. 

4. DATA AND METHODOLOGY 

The purpose of this study is to examine whether there is a statistically significant relationship between innovation and firm 
performance of auditing firms. In this study, firm performance was considered as dependent and innovation was taken as 
independent variable. A hypothesis was developed to reveal whether there was a significant difference between the 
variables or not and whether these hypotheses were supported or not. The subject draws attention because there are only 
a few studies which have examined the relationship between the innovation and firm performances of auditing firms.  

H1: There is a positive and statistically significant relationship between the innovation and firm performances of auditing 
firms.  

4.1.Sample and Data Collection 

With the permission of the POA, the sampling of the research consists of CPA (independent accountant financial 
consultants) and SCPA (certified accountants), who are participants of "Transitional Audit Training" held in Istanbul, Izmir, 
Bursa and Muğla with at least 15 years of professional experience. A pilot study was carried out with 10 professional 
accountants who participated in these trainings before starting the research and then the questionnaire was finalized and 
administered. Out of the 140 questionnaires distributed to professional accountants, 108 were returned. However, because 
it was identified that only 66 of these questionnaires were used within the control of an auditing firm, the remaining 
questionnaires were not included in the sampling.  
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Table 2: Demographic Characteristics of Accountants Included in the Sampling 

Demographic 
characteristics 

Number % Demographic characteristics Number % 

GENDER   MARITAL STATUS    

Female  17 26 Married  42 64 

Male  49 74 Single  16 24 

AGE   Divorced 8 12 

30-35 5 8 WORK EXPERIENCE    

36-40 28 42 Less than a Year  18 27 

41-45 21 32 Between 1 and 10 years  41 62 

45-50 7 11 More than 10 years  7 11 

50+ 5 7 TITLE   

LEVEL OF EDUCATION   CPA 57 86 

Undergraduate  61 92 SCPA 9 14 

Post Graduate 5 8    

4.2.Analysis 

The scale developed by Calantone and et al. (2002) and consisting of 6 items was used in the study to measure innovation. 
The responses were obtained via 5 item Likert Scale in this study. The innovation scale’s Cronbach's alpha coefficient was 
found to be 0,889 in the research study. This scale was used by Özşahin et.al. (2005) , Erdil and Kitapçı (2007), Erdem et.al 
(2013) in Turkey. 

The firm performance scale developed by Khandwalla (1977) was used to measure performance. This scale consists of total 
5 statements and the responses were obtained via 5 item Likert Scale (1=I strongly disagree, 5=I strongly agree). The scale 
was used by Zehir and Özşahin (2006) in their study called “The Relationship between Managerial and Environmental 
Factors Affecting Strategic Decision Making Speed and Firm Performance: A Case Study in Manufacturing Sector”. As a 
result of reliability analyses, Cronbach's alpha reliability coefficient of performance items was determined to be 0,908. In 
this study, Cronbach's alpha coefficient of both models was found to be 0,871. 

5. FINDINGS AND DISCUSSIONS 

5.1.Factor Analysis 

In the study, 11 questions prepared by using 5 item Likert Scale (5 questions for firm performance and 6 questions for 
innovation) were used to measure the variables. As a result of the factor analysis, the questions were not removed from the 
scale because they did not reduce the reliability of the scale by dropping to the other factors or they did not show 
distribution.11 questions were on 2 factors. Using the SPSS 20.00 statistical package program, innovation as an 
independent variable was subjected to factor analysis together with the dependent variable firm performance. The scales 
used to measure the variables subjected to factor analysis in the study are shown in the following tables together with the 
factor loads.  

Table 3: Factor Analysis Results Between Firm Performance and Innovation 

 Firm Performance  Innovativeness  

1. FIRM PERFORMANCE 1 0,910  

2. FIRM PERFORMANCE 2 0,858  

3. FIRM PERFORMANCE 3 0.837  

4. FIRM PERFORMANCE 4 0.707  

5. FIRM PERFORMANCE 5 0.629  

6. INOVATION 1  0.878 

7. INOVATION 2  0.804 

8. INOVATION 3   0.696 

9. INOVATION 4  0.681 

10. INOVATION 5   0.675 

11. INOVATION 6   0.513 

Stated Total variance %71,454 
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5.2.Correlation Coefficients of Variables  

Pearson correlation coefficients belonging to the variables were presented in Table 4. A significant relationship between the 
variables at the level of p<0.01 draws attention. Regression analysis was used to determine the direction of these 
relationships and to test hypotheses.  

Table 4: Correlation Coefficeints of Variables 

 INNOVATION FIRM PERFORMANCE 

INNOVATION 

Pearson Correlation 1 ,772
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 66 66 

FIRM 
PERFORMANCE 

Pearson Correlation ,772
**

  

Sig. (2-tailed) ,000 1 

N 66 66 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

5.3.Regression Analysis Between Innovation and Firm Performance  

The model reveals that innovation represents 59.7% of the firm’s performance and that this is significant at p <0.01 in 
relation to organizational performance. This indicates that innovation has a performance enhancing effect on the firm 
performance.  

The hypothesis of the model was tested by regression analysis. The relationship between firm performance as a dependent 
variable and innovativeness as an independent variable was tested by regression analysis. According to the analysis (Table 
5), the multiple coefficient of determination R² is 0.597 and 59% of the change in job satisfaction can be explained by the 
independent variable in the model. One unit increase in innovativeness of companies involved in the research leads to an 
increase of 0.79 units in firm performance. Accordingly, H1 hypothesis is accepted. 

Table 5: Regression Analysis between Innovation and Firm Performance 

Dependent Variable : Firm Performance 

Independent Variable  Coefficient 
 

t -value Significant Level  

Constant ,782 2,364 .021 
Innovativeness ,799 9,730 .000 
R

2 
.597   

Adjusted R
2 

.590   
F Change and Sig. F Change  94,666  .000 

 

6. CONCLUSION 

This study examined whether there is a statistically significant relationship between innovation and firm performance. As a 
result of the research, it has been detected a significant and positive relationship between innovation and firm performance 
in the auditing firms. Survey conducted on 66 auditor working in auditing firms in Turkey. It can be said that, firms’ 
performance increased in the way that the audit companies attached importance to innovativeness. It has become clear 
that auditing firms have focused on innovation, especially in service and process inovation, and that their solution offers 
have been welcomed by customers and firms’ performance increased. When the related literature is examined, there are 
many studies put forth the positive relationship between innovation and firm performance (Atalay et.al. 2013; Calantone, 
2002; Özşahin 2005; Zehir and Özşahin 2006; Thornhill 2006 ). Auditing firms are businesses that are able to maintain their 
authority and their success with high professional care and rigorously in order not to harm their names as long as they 
perform their work successfully. Reports they have signed show high public benefits and provide a form of public service 
under the law numbered 3568. An auditor should focus on the following fundamental principles due to his high moral 
qualities: an investor with limited means is not harmed and public and bank resources should not be wasted. For this 
reason, auditors should always prioritize innovation in their services they offer and always develop themselves  in their 
processes. 

However, there are some limitations of the study. For example, POA only publishes the numbers of auditing firms and 
professional accountants who are in charge of auditing as statistical data. According to these figures, as of 2016, there are 
235 audit firms in Turkey and 14,543 professional accountants in the accounting profession have a certificate of authority. It 
is not possible that the average number of members of the profession per audit firm is about 62 persons. POA shares 
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information of how much of the members of the accounting profession is an audit company partner or actively using the 
authority and undoubtedly this will have more beneficial results in terms of determining the population and explaining the 
sampling. Similarly, although there are only a very limited number of auditing firms that have over 75 partners, the number 
of auditing companies that have partners which do not exceed ten persons is a large majority. 
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ABSTRACT  
Purpose- The aim of this paper is to observe whether generating a portfolio having return more than index by investigating the return 

performance of index’s stocks and capital structure of firms in index in a certain period. The second aim of this paper is to provide portfolio 

diversification by using the method of this study. In this paper, firms and stocks on BIST-100 index are referenced for empirical study. 

Method- Stocks are chosen from BIST-100 index with regard to certain capital structure of firms in stocks, and second orderly stochastic 

dominance test is implemented on these stocks. Dominant stocks are defined to generate a portfolio after stochastic test and this 

portfolio’s return performance is compared to the index’-s return. 

Findings- The portfolio, whose stocks are filtered by a certain capital structure and then chosen by second orderly stochastic dominance 

test, has return performance better than index’s return. 

Conclusion- This paper is indicating that second orderly stochastic dominance method and capital structure is an important investigation to 

generate a portfolio having higher returns more than index’s. 
 

Keywords: Capital structure, second order stochastic dominance, portfolio analysis, D/E ratio, returns over index 

JEL Codes: G11, C02 
 

SERMAYE YAPISI BAKIŞ AÇISIYLA İKİNCİ DERECEDEN STOKASTİK BASKINLIK YÖNTEMİ İLE PORTFÖY 

ANALİZİ:  BIST-100 ENDEKSİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA  
 

 

ÖZET 

Amaç- Bu çalışmanın amacı, bir endekse ait hisselerin, belirli bir dönemdeki getiri performansına ve sermaye yapısına bakarak, hemen 

devamındaki diğer bir dönem için, getirisi endeksin getirisinden yüksek bir portföy oluşturmanın mümkün olup olmadığını gözlemlemektir. 

Bu çalışmanın ikinci amacı ise bu yol ile portföy çeşitlendirmesinin sağlanmasıdır. Bu çalışmada, hisse ve sermaye yapısı incelenmesi için 

BIST-100 endeksindeki şirketler referans alınmıştır. 

Yöntem- BIST-100 endeksi hisseleri arasından belirli bir sermaye yapısına uygun firmaların hisseleri seçilmiş ve bu hisseler ikinci dereceden 

stokastik baskınlık testine tabi tutulmuştur. Bu testin sonucunda seçilen hisseler ile oluşturulan portföyün getirisi ile endeksin getirisi 

karşılaştırılmıştır. 

Bulgular- Sermaye yapısı filtresinden geçen ve ikinci dereceden stokastik baskınlık yöntemi ile tespit edilen hisseler ile oluşturulan 

portföyün getirisi, endeksin getirisinden fazla olmuştur. 

Sonuç- Bu çalışma ikinci dereceden stokastik baskınlık yönteminin ve sermaye yapısı incelemesinin, getirisi yüksek bir portföy oluşturmada 

önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir. 
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1. GİRİŞ  

Firma sermaye yapısı ve firma değeri arasındaki ilişki hem teorik hem de deneysel çalışmaların konusu olmuştur. Firmalarda 
optimal bir sermaye yapısı olup olmadığı ve borç kullanım oranının firma değeri ile ilişkili olup olmadığı araştırma 
konularının odak noktalarından biridir.  

1.1 Sermaye Yapısı Hakkında İncelemeler 

Modigliani ve Miller (1958) teoride şirket borç oranının firmanın değerini etki etmediğini gösterseler de; vergiden düşülebilir 
faiz ödemesinin olduğu gerçek dünyada, firma değeri ve sermaye yapısı arasında pozitif bir ilişki olduğunu da belirttiler. 
Baxter (1967) ve Stiglitz (1972) ilerleyen yıllarda iflas maliyeti, vekalet maliyeti, vergi avantajı gibi konuları optimum 
sermaye yapısının incelemesine dahil ettiler. 

Konu ilerleyen yıllarda (Masulis, 1983) daha ayrıntılı incelenmiştir. Borçlu firmaların borç oranlarının, endüstri ortalamasına 
yaklaştığı durumlardaki pazar tepkilerinin; borçlu firmaların endüstrinin ortalamasından uzaklaştığı durumlara göre daha 
pozitif olduğu durumu tartışılmıştır. 

Bu çalışmasında Masulis'in belirttiği pazar etkisi durumu test edilmiştir. 183 firmanın borçlanma duyuruları (fon oluşturma, 
borçlanarak kaynak yaratma gibi) göz önüne alınarak; firmaların sermaye oranları (kaldıraç oranları) endüstrinin altında ve 
endüstrinin üstünde olarak iki grupta sınıflandırılmıştır. Value Line ve COMPUSTAT gibi veri kaynakları kullanılarak, endüstri 
oranları alınırken, firmaların özkaynaklarının hem defter hem de pazar değeri verilerine de ulaşılmıştır. Ardından firmanın 
hisse değerlerine bir etkisi olup olmadığı test edilmiştir. Sonuç olarak her iki grup için de borçlanma duyurularının pazara 
etkisinde kayda değer bir etki görülmemiştir. Ayrıca firmaların borçlanma oranı ile endüstrinin borçlanma oranı arasında 
önemli bir ilişki görülmemiştir. Kayda değer olmayan bu ilişki, her bir firmanın beklenen büyüme oranları için kontrol 
edildiğinde de devam etmektedir. Bu çalışma; Masulis'in "Bir firma, endüstrinin borç oranı ortalamasına yaklaşırsa, değeri 
artabilir." argümanını desteklemez. 

Tekil endeks market modeli (Single index market model) borçlanma duyurularının pazar reaksiyonunu hesaplamak için 
kullanılmıştır. Firmalar, Value Line endüstriyel sınıflandırması yapılarak ve Uzun dönem borç / Net Değer  (LTD/ Net Worth) 
formülü kullanılarak, endüstri ortalamasının altında kalan firmalar düşük borçlu firmalar; ortalamanın üstünde kalan 
firmalar ise yüksek borçlu firmalar olarak iki gruba ayrılmıştır. COMPUSTAT sınıflandırılmasında ise Toplam Borç / 
Özkaynak'ın Pazar Değeri ( TD/MVE) formulasyonu kullanılarak firmalar yine düşük borçlu firmalar ve yüksek borçlu firmalar 
olarak endüstri ortalamalarına göre sınıflandırılmışlardır.  

i) Bu sonuçlara göre örneklemeler iki gruba ayrılmadan yapıldığında, borç duyurusu yapıldıktan sonra 2 ila 90 gün arasında 
bir değer kaybı gözükmektedir.  

ii) İki gruba ayrılarak test edildiğinde yüksek borçlu firmaların pazar reaksiyonunun negatif yönde olduğu tespit edilmiştir. 
Düşük borçlu firmalar ile yüksek borçlu firmalar arasında borçlanma duyurusundan 1 gün önceki farkları haricindeki diğer 
farklar kayda değer değildir. -1 gününde yüksek borçlu firma düşük borçlu firmaya göre borçlanmasına rağmen % 0,53 daha 
fazla değer kazandırmıştır. Bu durum da " yüksek borçlu firmalar borcunu azaltarak değerini arttırır" beklentimizle 
çelişmektedir. Genel olarak farkların kayda değer olmaması, " hisse senedi piyasası, endüstriyel borçlanma oranlarını, 
borçlanma duyurularına cevap vermede, belirleyici bir faktör olarak kullanmaz." çıkarımında bulunmamızı sağlar. 

iii) Düşük büyümeli-yüksek borçlu firmalar Jensen'e (1976) göre en favori pazar reaksiyonunu alırlar. Çünkü fazladan 
borçlanma yönetimi kontrol etme durumunu sağlar. Tam tersimi düşündüğümüzde düşük borçlu-yüksek büyüme oranlı 
firmalar ek borçlanma yapmamalıdırlar. Çünkü nakit fazlası, şirkette ikramiye olarak dağıtılacaktır. Value Line datasında bu 
durum -5 ile 5 günleri arasında gözlemlenmiştir. Yüksek boru firma borçlanmaya karşı pozitif etki vermiştir. Bu durum 
Jensen'in yüksek borçlu-düşük büyümeli firmanın fazladan borçlanması yönetimsel kontrolü arttırdığı yönündeki önerisini 
ıspatlar niteliktedir. 

Sonuç olarak; yapılan bu çalışma Masulis ve DeAngelo'nun (1980) "firmalar borç oranlarını değiştirerek firma değerini 
arttırabilir veya azaltabilir" ve "firmalar optimum bir borç oranı ararlar." tezlerini destekleyecek bir argümana 
ulaşamamıştır. Hem defter değeri hem de pazar değeri verileri kullanmasına rağmen sonuç değişmemiştir. Temel sonuç ise 
firmanın borç seviyesi ve endüstri arasındaki ilişki,pazarın kayda değer olarak kabul ettiği bir değişiklik etkeni değildir. Ancak 
yüksek borçlu firmaların genel olarak borçlanma duyuruları negatif bir etki yaratmıştır. Önceki araştırmalar,sermaye yapısı 
ve endüstriyel durum arasında bir ilişki olduğunu göstermelerine rağmen; bu çalışma bir firmanın borçlanma oranı ile 
endüstrinin borçlanma orasındaki ilişkinin kayda değer ve önemli olmadığını ıspatlamaktadır. 

Sermaye yapısı, sermaye yapısını hangi faktörlerin etkilediği İslami finansa dahil olan firmaların da en temel araştırma 
konularından biri olmuştur (Erdamar E., 2015). 1990’lardan beri süregelen araştırmalar sonucunda, İslami finansın dünyada 
yayılmaya başlamasıyla birlikte İslami finans araştırmaları sermaye yapısı bakımından artmıştır. İslami firmaların, banka 
kredileri, sattıkları ürün çeşitliliği ve aktif oldukları iş alanlarında bir takım sınırlandırmalar mevcuttur. Bu durumda İslami 
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firmaları diğer firmalardan ayıran bir sermaye yapısı olması gerekmektedir. Bu çalışmada şirketler özelinde ve ülkeler 
özelinde borçlanma etkenleri, dünyanın en eski İslami endekslerinden biri olan Dow Jones İslami Endeks’inden 
detaylandırılarak araştırma yapılmıştır. İslami firmalardan beklenen düşük borç oranına sahip olmasıdır. Erdamar’ın (2015) 
çalışmasındaki ilk analiz İslami firmalar ile normal firmaların sermaye yapısını ve borç oranlarını Dow Jones’daki 40 farklı 
ülkeden şirketin verilerini de konsolide ederek incelemesidir.  

Çalışmanın sonucu göstermiştir ki gelişmiş bankacılık ve sermaye sektörüne sahip olan ülkelerde İslami firmaların borç 
oranları normal firmalardan farklı değildir. Ayrıca İslami firmalar, bu sektörlerin gelişmiş olduğu ülkelerdeki finansal 
enstrümanları kullanmaktalar. 2009 krizinden sonra düşük borç oranına yönelim olsa bile, firmaların sermaye yapısı 
tercihleri üzerinde bir etkiye sahip olmamıştır. 

Erdamar’ın çalışması (2015) hakkındaki bazı sonuçlar ve tespitler aşağıdaki gibidir;  

i) Gelişmekte olan ülkelerin ortalama borç oranı ile gelişmiş ülkelerin borç oranı birbirine yakındır ancak, gelişmiş ülkelerin 
bu oranı biraz daha düşüktür.  

ii) Ortalama kar oranı gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere göre biraz daha fazladır. Gelişmekte olan ülkelerin 
firmalarındaki kar oranı, gelişmiş ülkelere nazaran daha stabildir. 

iii) Envanterin toplam varlığa oranı gelişmekte olan ülkelerdeki firmalarda, gelişmiş ülkelerdeki firmalara göre daha fazladır. 
Ancak sabit kıymetlerin toplam varlığa oranı gelişmiş ülkelerdeki firmalarda, gelişmekte olan ülkelerdeki firmalara göre daha 
azdır.  

iv) Likidite oranları gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında benzerdir. 

v) Boyut bakımında kabul edilen satış boyutları iki gruplanmış ülkeler arasında birbine benzerdir. 

vi) P/B oranı ve iflas eşiğine olan yol oranı (distance from bankruptcy) gelişmekte ve gelişmiş ülkeler arasında birbirine 
benzerdir. 

vii) Hisse Senedi Piyasası toplamı (büyüklüğü) gelişmiş ülkelerde beklendiği gibi daha büyüktür. Öte yandan, enflasyon oranı 
ve gayri safi millli hasıla büyüme oranı gelişmiş ülkelerde daha düşüktür. Volatilite gelişmekte olan ülkelerde daha azdır. 

viii) Bağımsız değişkenler gelişmekte olan ülkelerde daha az kırılgan yapıya sahiptir.Bu durum gelişmekte olan ülkelerdeki 
firmaların finansal Shari’ah Kanunlarına daha fazla uyduğunu göstermektedir. İslami endekslerdeki firmalara göre, gelişmiş 
ülkelerdeki firmalarda daha fazla çeşitlilik ve farklılık vardır. 

Hausman Taylor Analizine göre; 

i) Kar edilebilirlik katsayısı, satış oranları, P/B oranı gibi firma özelindeki karakteristikler İslami finansın sermaye yapısını 
belirleyen temel faktörlerdir. Bu özellikler firmaların gelişmiş ülkelerde veya gelişmekte olan ülkelerde olmasından 
bağımsızdır. 

ii) Gelişmekte olan ülkeler için, firma karakteristikleri arasından olan toplam borç oranını belirleyen faktörler kar edilebilirlik 
ve bir önceki yılın borç oranıdır. Bir önceki yılın borç oranı yükseldikçe karlılık düşer. 

Sonuç olarak Erdamar’ın bu çalışmasında; firma-ülke karakteristik finansal özelliklerin, Dow Jones Islamıc Market 
endeksinde sınıflandırılmış olan firmaların kaldıraç oranları üzerindeki etkilerini analiz edilmiştir. Sınıflandırılmış İslami 
firmalar Sharia kurallarına uyar. Ancak uydukları bu sermaye yapısı gerçekten diğerlerinden farklı mıdır? Bu soruyu 
literatürde ilk ortaya çıkaran bu çalışma olmuştur. 

i) Profitability (Kar edebilirlik), satışlar, likidite gibi özellikler İslami firmalarda diğerlerinden çok farklı değildir. 

ii) Bu analiz gösteriyor ki kaldıraçları belirleyen ana faktörler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sabit kalsa bile, mixed bir 
analiz yapmak çok öncü sonuçlar doğurmaz. Bu sebeple bu alanda çalışma yapmak isteyen bir kişi ekonomik verileri de 
hesaba katmak zorundadır. 

iii) Brezilya, Meksika, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin firmaları yüksek kaldıraç oranlarına sahipken; Litvanyalı 
firmalarda bu oranlar düşüktür. (Leverage Ratios) 

iv) Islami kuralları uygulayan firmaların borç oranları Müslüman olmayan ülkelerde daha fazladır. Müslüman bir ülkede 
faaliyet gösteren firma sermaye yapısını ne negatif ne de pozitif bir şekilde etkileyememiştir. Bu durum ilginçtir. 

v) İsviçre, Almanya, Fransa, İsveç, İngiltere firmaları daha yüksek kaldıraç oranlarına sahipken; Uzakdoğu ülkelerinde bu oran 
daha düşüktür. 
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Erdamar’a göre (2015), bir diğer çalışma, endüstri-seviyesindeki faktörler, ülke içindeki yozlaşma seviyesi gibi bilgileri de 
firma kaldıraç oranları belirleyenleri arasından inceleyebilir. İslami olmayan firmaların sermaye yapısı ile onları İslami 
firmalarla karşılaştıran bir çalışma da ilginç sonuçlar gösterebilir. 

Bu çalışmada 10 gelişmekte olan ülkelerdeki firmalarının sermaye yapısı kararları incelenmiş olup, bu kararların gelişmiş 
ülkelerdeki aynı değişkenlerden etkilendiğine dair kanıtlar elde edilmiştir. Sermaye yapısına ait olan bilgilerimiz gelişmiş 
ülkelerdeki kurumsal benzerlikler taşıyan firmalar üzerine yapılan araştırmalardan gelmektedir. Bu çalışmada ise gelişmekte 
olan ülkelerdeki farklı kurumsal yapıya sahip firmalar arasındaki sermaye tercihleri araştırılmıştır.  

Booth, Aivazian, Demirguç ve Maksimov’un Gelişmekte Olan Ülkelerin Sermaye Yapısı (2001) adlı makalesinde; firmaların 
sermaye yapısı kararlarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki benzerliği; sermaye yapılarındaki kesişimsel çeşitliliği 
etkileyen bu faktörlerin benzerliği; geleneksel sermaye yapısı tahminlerinin (vergi oranı, iş riski gibi) geliştirilebilirliği 
konularına bakılmıştır. 

Data kaynakları ve makro finansal bilgilerin paylaşıldığı ilk bölümde; toplam borç oranı Brezilya'da % 30,3 iken Kuzey Kore'de 
%73,4'tür. Brezilya, Meksika, Malezya ve Zimbabwe düşük borç oranlı grubu oluştururken; yüksek borç oranlı grup 
Hindistan, Güney Kore, Pakistan'dan oluşmaktadır. Orta düzeyli borç oranına sahip grupta ise Tayland, Ürdün ve Türkiye 
bulunmaktadır.Defter ve market değerine baktığımızda benzer özellikler göstermektedirler. Zimbabwe ve Ürdün gibi 
ülkelerde market değeri durumuna göre bazen yüksek borç oranlı ülkeler grubuna girmektedir.  

Makroekonomik verilere göre Ürdün, Brezilya ve Meksika göreceli olarak düşük reel ekonomik büyüme oranlarına 
sahiptirler. Taylan ve Güney Kore aynı periyotta yüksek büyüme oranına sahip ülke olarak göze çarpmaktadır. Ülkelerin 
genelinde yüksek enflasyon oranı görülmektedir.  Brezilya ve Meksika ise hiperenflasyon ortamına sahip olmuştur.  

ABD ve Avrupa ülkelerindeki sermaye yapısı değişkenleri, kurumsal faktörlerdeki farklılıklara rağmen  gelişmekte olan 
ülkelerle de ilişkilidir. Bu faktörleri bilmek bir firmanın finansal yapısını daha iyi tahmin etmemizi sağlamaktadır. Hem 
ülkelerdeki ve hem de datalardaki sonuçlara baktığımızda ne kadar daha fazla karedilebilirlik, daha düşük borç oranına 
sebep olur. Bu durumda ilgili firma için ne kadar borç oranı belirlendiği gözardı edilebilir. Karlı firmaların daha az dış finansal 
kaynaklar kullandığı durumuyla  da açıklanabilir (Donaldson ve Higgins,1963). Öte yandan vergi avantajından yararlanmak 
isteyen firmaların borç kaynaklarına yönelmesi durumu ile Higgins ve Donaldson'un bulmuş olduğu sonuçla çelişir. Yüksek 
büyüme oranlı ve yüksek market-to-book oranına sahip şirketler, yüksek agency (vekalet) maliyetinden dolayı düşük borç 
oranını tercih edebilirler. Ancak borç oranına negatif etki eden durumlardan biri olan ortalama-vergi-oranı ; yüksek karlılığı 
açıklamaktadır. Varlıkların borçlanmada oynadığı rol de önemlidir. Toplam ve uzun dönem borçlanma oranlarını 
etkilemektedir. Daha somut varlıklara sahip şirketlerde, daha yüksek uzun dönem borç oranı ancak daha düşük toplam borç 
oranı gözükmektedir. Bu durum uzun dönemli borç oranının kısa dönemli borç oranına göre tercih edildiğinin göstergesidir. 

Booth, Aivazian, Demirguç ve Maksimov’un  bu çalışmasına göre (2001) genel olarak, gelişmekte olan ülkelerdeki borç 
oranlarının; gelişmiş ülkelerdeki aynı değişken ve aynı yollardan etkilendiği bu çalışmada görülmüştür. Böyle olmakla 
birlikte, enfasyon oranı, GSMH büyüme oranı, sermaye piyasasının bu oranları etkilemesinde sistematik farklılıklar 
mevcuttur. 

1.2 Portföy Çeşitlendirmesi Konusundaki İncelemeler 

Portföy çeşitlendirmesi konularında, farklı endekslerin birliktelik hareketlerinden de yararlanılanmaktadır. Mazouz, 
Mohamed ve Saadouni’nin (2016) tek değişkenli analizinde, DJMWI (Dow Jones Islamic Market World Index) endeksine yeni 
dahil olan ve yeni silinen hisselerin, endeks ile birlikteliğine bakılmıştır. Endekse dahil olan hissenin, endeksin hareketi ile 
birlikteliği olduğu, silinen hissenin ise bu birlikteliği kaybettiği sonucuna varılmıştır. Bu bilgileri portföy çeşitlendirilmesine 
kullanmak üzere atıfta bulunulmuştur. Bu çalışmalara paralel olarak Alaoui, Dewandaru, Rosly ve Masih’in (2014) ampirik 
çalışmasında kesikli dalgacık dönüşümü tekniği kullanılmış ve Islamic Dubai Financial Market ile GCC, ASEAN endeksleri 
birliktelikleri karşılaştırılmış ve lokasyon olarak birbirine yakın olmaları sebebiyle, endeksler arasında yüksek korelasyon 
bulunmuştur. Yazarlar, yine portföy çeşitlendirmesi için bu birliktelikler doğrultusunda da atıfta bulunmuşlardır. Bu 
çalışmada ise portföy çeşitlendirmesinde kullanılan bu yöntemlerden biri olan stokastik baskınlık yöntemi kullanılmıştır. 

1.3 İkinci Dereceden Stokastik Baskınlık Testi Uygulaması 

Günümüz dünyasında finansal yatırım araçlarından pozitif getiriler elde etmek için geliştirilen portföy analizi yöntemleri, 
olumsuz ekonomik koşullar ve risklerin yükselmesi sebebiyle, bazen negatif getirilere sebep olmaktadır. Ayrıca yalnızca 
endeksi referans alarak veya endeksi referans alan finansal araçlara yapılan yatırımlar, endeksin ilgili ülkedeki ekonomik 
etkilerden olumsuz etkilenmesi sebebiyle negatif getirilere de sebep olmaktadır. Bu negatif etkilerden korunmak için 
geliştirilen ve varyans maksimizasyonu yönteminden daha iyi sonuçlar veren stokastik baskınlık testleri günümüzde yatırımcı 
şirketler tarafından kullanılmaya başlaşmış olup, konuyla ilgili Ar-Ge çalışmaları da yapılmaktadır. (Güran, Taş, 2014). Bu 
çalışmada belirli bir sermaye yapısı referans alınarak seçilen BIST100 içindeki bazı firmaların hisse senetlerinin günlük 
hareketleri, ikinci dereceden stokastik baskınlık yöntemi ile karşılaştırılmış ve bu firmalardan oluşturulan portföyler, endeks 
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ile karşılaştırılmıştır. Bu yolla sermaye yapısına da atıfta bulunulmuştur. Bu çalışmanın hipotezi ve alternatif hipotezi 
aşağıdaki gibidir.  

H0: %0-50 toplam borç/özsermaye oranına sahip olan BIST100 içinden seçilen firmaların hisse senetlerine,  2.dereceden 
stokastik baskınlık testi uygulanmasıyla oluşturulan bir portföyün belirli bir dönem sonrasındaki getirisi; aynı döneme ait 
olan BIST100’ün kendi getirisinden fazladır. 

Ha: %0-50 toplam borç/özsermaye oranına sahip olan BIST100 içinden seçilen firmaların hisse senetlerine,  2.dereceden 
stokastik baskınlık testi uygulanmasıyla oluşturulan bir portföyün belirli bir dönem sonrasındaki getirisi; aynı döneme ait 
olan BIST100’ün kendi getirisinden azdır. 

Bu çalışmada stokastik baskınlık ve borç oranı birlikte düşünülmüştür. İkisinin ortak kullanımı sonucu oluşturulan bir 
portföyün getirisinin, BIST100’ün getirisinden daha fazla olacağı öngörüsüyle ilerlenmiştir. 2.bölümde stokastik baskınlık 
yönteminin teorik detayları anlatılmış ve baskınlık testi değerlendirmelerinin nasıl yapılması gerektiği hakkında bir örnek 
anlatılmıştır.  Sermaye yapısı ile ilgili seçim yöntemleri 3.bölümde detaylandırılmıştır. Yapılacak olan hisse senedi 
seçimlerinin nasıl yapıldığı ve stokastik baskınlık testinin nasıl uygulandığı adım adım anlatılmıştır. 4.bölümde bu testlerin 
sonucunda ortaya çıkan portföyün performansı, endeksin getiri performansı ile karşılaştırılmış ve bulgular yorumlanmıştır. 
Son bölümde ise sermaye yapısı ve portföy performansı arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI  

2.1. Stokastik Baskınlık 

Stokastik baskınlık, belirsizlik koşullarında karar verme teorileri bakımından temel bir kavramdır. Herhangi bir hisse senedi 
veya loto getiri ihtimalleri baz alınarak, bir hisse senedinin diğer hisse senedine oranla stokastik olarak baskınlık durumu 
incelenir. Birinci derece stokastik baskınlık ve ikinci derece stokastik baskınlık olarak yapılan çalışmalar riskten kaçınan 
yatırımcılar için optimize bir portföy sağlar (Güran, Taş, 2014). Birinci ve ikinci dereceden stokastik baskınlık yöntemleri 
aşağıdaki gibi açıklanmıştır. 

i) Birinci Dereceden Stokastik Baskınlık (First-Order Stochastically Dominance):  
Y, X’e göre birinci dereceden stokastik baskınlığa sahiptir, eğer; 
 
                                                 F(t) ≤ G(t)                                                                                   (1) 
 
F ve G, sırasıyla Y ve X’in kümülatif olasılık dağılımlarını temsil etmektedir. 

ii) İkinci Dereceden Stokastik Baskınlık (Second Order Stochastically Dominance): Y, X’e göre ikinci dereceden 
stokastik baskınlığa sahiptir, eğer; 

                                                                                   (2) 
 F ve G, sırasıyla Y ve X’in kümülatif olasılık dağılımlarını temsil etmektedir. 

2.2 İkinci Derece Stokastik Baskınlık (SSD) Kullanarak Verimlilik Analizi 

Portföy analizi için en verimli SSD seti, hiçbir hisse senedi tarafından domine edilmeyen hisseler ile oluşturulan bir 
portföydür. SSD verimliliği konusunda, Yitzhaki ve Mayshar verimsiz portföylerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmıştır 
(2001). Güran (2013) SSD verimliliği testini BIST’e uygulamıştır. (Güran, Taş, 2014) 

SSD, N sayısında varlığı olan bir portföyün tüm hisselerini birbiri ile karşılaştırır. Toplam karşılaştırma sayısı aşağıdaki gibidir: 

                                                 N= N! / [2*(N-2)!]                                                                                               (3) 

Örneğin, aşağıdaki örnek tabloda ARCLK, ASYAB ve DOHOL hisselerinin her bir günlük getirileri (toplam 135 gün) küçükten 
büyüğe doğru sanki bir olasılık listesine aitmiş gibi sıralanmıştır. Günlük yüzdelerin her biri birer olasılıkmış gibi düşünülür. 
Turuncu kolon bunu gösterir. Sarı kolonda ise bu olasılıklar kümülatif olarak toplanır. Ardından firmaları karşılaştırmak için 
bu kümülatif toplamlar da firma-firma karşılaştırılır. Bu karşılaştırılmalar getiri farkları ile çarpılır ve her bir satırda tekrar 
kümülatif olarak toplanır. Her bir kümülatif toplamın işareti pozitif veya negatifse, bu durum baskınlık ile ilgili bilgi verir. 
Örneğin pembe kolonda ARCLK hissesi, ASYAB ve DOHOL hisselerine karşı baskın gelmiştir.  ASYAB ve DOHOL arasında ikinci 
dereceden baskınlık ilişkisi bulunamıştır. Çünkü kümülatif toplamlar hem pozitif hem negatif değerlere sahiptir. (Tablo 
satırsal olarak kısaltılmıştır. Çünkü toplam satır sayısı 350’yi geçmiştir.) 
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Tablo 1: ARCLK, ASYAB ve DOHOL Hisselerinin İkinci Dereceden Stokastik Baskınlık Testi Örneği 

Return 

Difference
Return ARCLK ASYAB DOHOL CUM(AR) CUM(AS) CUM(DOHC)

RD*[Cum

(ARC)-

Cum(ASY)

]

SUM 

RD*[Cum(ARCELIK)-

Cum(ASYA)]

RD*[Cum

(ARCELIK)-

Cum(DOH

C)]

SUM 

RD*[Cum(ARCELIK)-

Cum(ADOHC)]

RD*[Cu

m(ASYA)-

Cum(DO

HC)]

SUM RD*[Cum(ASYA)-

Cum(DOHC)]

0,08       0,29 - -       -      0,007    -       -        0,007     -        -                            0,001 -   0,001 -                         0,001 - 0,001 -                                

0,03       0,21 - -       -      0,007    -       -        0,015     -        0,000 -                       0,000 -   0,002 -                         0,000 - 0,001 -                                

0,05       0,18 - -       0,007  -         -       0,007   0,015     0,000 -  0,000 -                       0,001 -   0,002 -                         0,000 - 0,001 -                                
0,02       0,14  -       -      0,007    1,000   1,000   0,970     -        0,009 -                       0,001    0,005 -                         0,001  0,004                                 

0,02       0,16  -       -      0,007    1,000   1,000   0,978     -        0,009 -                       0,000    0,005 -                         0,000  0,004                                 
0,01       0,18  -       -      0,007    1,000   1,000   0,985     -        0,009 -                       0,000    0,004 -                         0,000  0,005                                 

ALL NEGATIVE ALL NEGATIVE DIFFERENT VALUES (+,-)

∑ [F(Arcel ik)-F(Asya)]≤ 0 ∑ [F(Arcel ik)-F(DOHC)]≤ 0 ∑ [F(Asya)-F(DOHC)]≤ 0

Arcelik SSD dominates Asya! Arcelik SSD dominates DOHOL! No domination  

3. VERİ VE YÖNTEM  

3.1. Veri 

Bu çalışmada, uygulamalı örnek olarak, BIST-100 endeksinden belirli kurallara göre seçilen hisse senetleri seçilmiştir. Bu 
hisse senetleri SSD testi ile birbiriyle karşılaştırılmıştır. Kurallar, uygulama sırası ve yapulan işlemler aşağıdaki gibidir: 

i) 2014 Ocak ayı itibariyle [Borç/Özsermaye] Oranı %0 -%50 olan BIST-100 arasındaki firmalar belirlenmiştir. BIST yalnızca 
firma seçmek amacıyla bir gösterge aracı gibi yani bir menü gibi kullanılmıştır. Firmaların BIST-100 içindeki ağırlıkları bu 
çalışmada önemli değildir. Borç oranı %50’den fazla ve negatif orana sahip hisselerin seçilmesinin sebebi, borç oranı 
yüksek olan firmaların hisse senetlerindeki performansın, borç oranı düşük olan firmaların hisse senetlerindeki 
performansa göre daha düşük olmasıdır (Hatfield, Cheng, Davidson, 1994).  

ii) Kalkınma ve Sinai Bankacılık (Yatırım Bankacılığı) dışındaki diğer bankacılık sektörleri de uygulama dışında bırakılmıştır. 
BIST-100 Endeksi’ndeki toplam 34 firma bu kurala uygun olarak tespit edilmiştir. 

iii) BIST-100 Endeks’inden seçilen bu 34 firmanın, 2014 yılı içindeki günlük hisse senedi yüzdelik değişim değerleri alınmış 
(Kaynak : Thomson Reuters), bu yüzdelik değerler birer olasılık listesi olarak kabul edilmiş ve veri seti; hisselerin, bu 
olasılık listesindeki değerlere ne kadar dahil olduğu tespit edilerek oluşturulmuştur. Ardından hisseler birbiri ile SSD 
yöntemi ile karşılaştırılmıştır. 

iv) SSD Testine göre en az 1 hisse senedine baskın gelen ve hiçbir hisse tarafından domine edilmeyen hisse senetlerinden 
2015 yılı Ocak ayı itibarıyla eşit ağırlıklarla portföy oluşturulmuş ve 2015 Kasım ayı sonu itibarıyla bu portföyün 
performansı BIST-100 Endeksinin performası ile karşılaştırılmıştır. 

v) SSD Testine göre en az 1 hisse senedine baskın gelen ve en az 1 hisse  tarafından domine edilen hisse senetlerinden 
2015 yılı Ocak ayı itibarıyla eşit ağırlıklarla ikinci bir portföy oluşturulmuş ve 2015 Kasım ayı sonu itibarıyla bu portföyün 
performansı BIST-100 Endeksinin performası ile karşılaştırılmıştır. 
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Tablo 1: Belirlenen Kurala Uyan BIST-100 Endeksi’nden Seçilen 34 Şirketin B/ÖS Oranı 

 

3.2 SSD Testinin Uygulanması  

2014 yılındaki performanslarına göre Microsoft Excel kullanılarak 34 firmanın SSD testi yani ikinci derece baskınlık testi 
yapılmıştır. SSD sonuçları aşağıdadır. Satır hizasından kontrol edildiğinde; 1,2 ve 3 nolu hücreler aşağıdaki anlamlara 
gelmektedir. Sütun hizasından bakıldığında aşağıdaki 1 ve 2 nolu kuralın tam tersi geçerlidir. (Güran,2015) :  

i) 1 nolu hücre - Domine Eden (Baskın Gelen) 
ii) 2 nolu gücre Domine Edilen  
iii) 3 nolu hücre SSD İlişkisi Bulunmuyor 
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Tablo 2: 2014 Yılı İçerisindeki Performansı Görmek Amacıyla SSD Testi Uygulanan 34 Hisse Senedinin Birbiri ile   
Karşılaştırılması 
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AEFES.IS 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2
ALARK.IS 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3
ALBRK.IS 3 3 3 3 1 3 1 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ANACM.IS 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ARCLK.IS 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ASELS.IS 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3
AYGAZ.IS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CCOLA.IS 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2
DOAS.IS 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

DOHOL.IS 2 2 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3
ECILC.IS 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ECZYT.IS 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1
EKGYO.IS 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3
EREGL.IS 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FROTO.IS 3 1 1 3 3 1 3 2 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3
ISGYO.IS 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

KOZAA.IS 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
KOZAL.IS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
KRDMD.IS 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
 PETKM.IS 1 3 2 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3
SAFGY.IS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

SISE.IS 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 SODA.IS 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3
TAVHL.IS 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
THYAO.IS 3 1 3 3 3 3 3 3 3
TKFEN.IS 3 3 3 2 2 3 3 3
TOASO.IS 3 3 2 3 3 3 3
TRGYO.IS 3 2 3 3 3 3
TRKCM.IS 3 3 3 3 3

TSKB.IS 3 3 3 3
TTKOM.IS 3 3 3
TUPRS.IS 3 3
VESTL.IS 3
YAZIC.IS  

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

4.1. Test Sonuçları 

2014 yılı içindeki günlük performansları değerlendirilerek yapılan SSD testindeki hisse senedi bazlı baskınlık sayısını da 
gösteren değerler Tablo 3’de belirtilmiştir. 

Tablo 3: SSD Testi Sonucuna Göre 2014 Yılı İçin Firmaların Bireysel Performansları 

 

SSD testi sonuçlarına göre “en az 1 hisseyi domine eden ve hiçbir hisse tarafından domine edilmeyen” toplam 11 dominant 
hisse senedi bulunmuştur.  
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En az 1 hisse senedi tarafından domine edilen ve hiç domine edemeyen 2 adet firmanın hisse senedi olmuştur. Hem en az 1 
bir firmayı domine eden ve en az 1 hisse senedi tarafından domine edilen 20 firma bulunmuştur.  

Hiçbir hisse senedi tarafından domine edilmeyen ve hiçbir hisseyi domine etmeyen yani hiçbir hisse senedi ile SSD ilişkisi 
kuramayan yalnızca bir adet hisse senedi bulunmuştur. Tablo 4 de bu firmalar belirtilmiştir. 

Tablo 4: SSD Testi Sonuçlarına Göre Firma Dağılımları 

 

4.2. BIST-100 Endeksi ile Baskın Hisse Senetleri Portföyünün Karşılaştırılması 

2014 yılı sonunda SSD testinden tespit edilen 11 adet firmadan bir portföy oluşturulmuştur. Bu firmaların hisse 
senetlerinden eşit tutarlarda alınmaktadır. Hisse senedi sayı olarak eşitlikten ziyade, tutar olarak eşit dağılıma sahiptir. Bu 
portföy ile BIST-100 Endeksi 29.11.2015 (Kasım, 2015) tarihindeki durumuna göre karşılaştırılmıştır. BIST-100 Endeksi’nin 
2015 Ocak-Kasım performansı negatif bir performans yani % -15 gösterirken, baskın gelen hisselerle oluşturulan portföyün 
getirisi hem pozitif hem de enflasyon değerine yakın bir değer olarak % 12 getiri sağlamıştır. Tablo 5’de hem baskın gelen 
hisselerin, hem o hisselerden oluşturulan portföyün hem de Endeksin getirisi gösterilmiştir. Bu durum H0 hipotezini 
doğrular. Yani , %0-50 toplam borç/özsermaye oranına sahip olan BIST100 içinden seçilen firmaların hisse senetlerine,  
2.dereceden stokastik baskınlık testi uygulamasıyla oluşturulan bir portföyün belirli bir dönem sonrasındaki getirisi; aynı 
döneme ait olan BIST100’ün kendi getirisinden fazladır. 

Tablo 5: Portföy-1 ve BIST-100 Endeksi Karşılaştırma Tablosu 
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4.3. BIST-100 Endeksi ile Farklı Baskınlık Oranlarına Sahip Hisse Senetleri ile Oluşturulan Portföyün 
Karşılaştırılması 

2014 yılı sonunda SSD testinden tespit edilen “hem en az 1 hisse senedine karşı baskın gelen ve en az 1 hisse senedine karşı 
domine edilen” 20 adet firmanın hisse senetlerinden bir portföy oluşturulmuştur. Bu firmaların hisse senetlerinden eşit 
tutarlarda alınmaktadır.  

Hisse senedi sayı olarak eşitlikten ziyade, tutar olarak eşit dağılıma sahiptir. Bu portföy ile BIST-100 Endeksi 29.11.2015 
(Kasım, 2015) tarihindeki durumuna göre karşılaştırılmıştır.  

BIST-100 Endeksi’nin 2015 Ocak-Kasım performansı negatif bir performans yani % -15 göstermiştir. 20 adet firmasan 
oluşturulan portföy-2 olarak adlandırılan portföy de negatif performans göstermiştir yani % -8’lik bir değer kaybı 
mevcuttur..  

Tablo 6’da Portföy-2, Portföy-2’yi oluşturan hisselerin performansı ve Endeksin getiri performansı gösterilmiştir. 

Tablo 6: Portföy-2 ve BIST-100 Endeksi Karşılaştırma Tablosu 

 

4.4. Portföylere Dahil Olmayan Hisselerin Performansı 

Hiçbir hisse senedine karşı baskın gelemeyen (KOZAA, KOZAL) ve hiçbir hisse senedi ile SSD ilişkisi olmayan hisselerin 
(VESTL)  BIST-100 ile karşılaştırılması Tablo-7’ de gösterilmiştir. Baskın gelemeyen firmalar endekse göre daha kötü 
performans göstermişlerdir. Hiçbir firma ile SSD ilişkisi olmayan VESTL hissesi ise endekse yakın bir değer ile negatif 
performans göstermiştir. 

Tablo 7: BIST-100 Endeksi ve Diğer Hisseler Karşılaştırma Tablosu 
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5. SONUÇ  

Varyans maksimizasyonu yönteminin zayıf yönlerini bertaraf eden stokastik baskınlık yöntemi ile oluşturulan portföy, pozitif 
getiri sağlamıştır. Bu pozitif getiri BIST-100 endeksinin negatif getiri ile kapandığı yılda elde edilmiştir. SSD testi ile tespit 
edilen dominant firmaların hisse senetleri endeksten daha yüksek getiri elde etmiştir. Ancak, BIST-100 endeksindeki 100 
firmayı 34’e indiren [Borç/Özsermaye] oranı değeri de bu pozitif etkinin yaratılmasına katkı sağlamıştır. Şöyle ki; eğer 34 
firma değil de 100 firma üzerinde SSD testi uygulansaydı, bu test sonucundan çıkacak olan baskın hisselerden oluşturulan bir 
portföyün değeri % -15 (BIST-100) ile % +12 (Portföy-1) arasında olacaktı. Bu sebeple; [Borç/Özsermaye] oranı düşük olan 
firmaların daha iyi getiri elde ettiği sonucuna varılabilir. Aksine piyasada geçen genel kabul, borçlanma maliyetinin az olduğu 
ve tercih edilebilir olduğu yönündedir. 

Negatif seyreden endeks pazarlarında, Portföy-2 olarak SSD testine göre oluşturulan kategori de negatif getiri sağlamıştır. 
Yalnızca baskın gelen hisselerle portföy oluşturmak bu sonuca göre daha makuldur. 

Bu durumda borç oranı daha az olan firmaların daha baskın geldiği sonucuna varılabilir, ancak bu alanda daha ayrıntılı 
analizler yapılmalıdır. Borçlanma maliyetinin daha az olmasına rağmen borcu az olan firmaların hisse senetlerinin daha iyi 
performans göstermesi bu çalışmada soru işareti bırakan noktadır. Bu durum gösterilen olağanüstü parasal genişleme 
dönemi çıkış kısmına (Türkiye İhracatçılar Meclisi,2014)  yani 2009 yılına işaret etmektedir. Bu çalışmada incelenen dönem, 
genişleme döneminden çıkışa denk düşmektedir. Her ne kadar parasal genişleme dönemi 2014 yılı sonuna doğru azalsa da, 
hisse senetleri değerlerindeki anormal artışlar, dönemin henüz tam anlamıyla kapanmadığından, piyasada para arzının 
bulunması suretiyle, hisse senedi alış satış işleminin fazlaca olmasından dolayı olabilir. İkinci bir tahmin ise, davranışsal 
finans ile ilgilisi olduğu yönündedir. BIST’te hisse senetlerinde işlem yapan yerli yatırımcılar, borcu az olan firmalara, borcu 
fazla olan firmalara nazaran daha fazla güvenebilirler, bu güven duygusu borcu az olan firmalara talebi arttırmış olup, 
parasal genişleme dönemi ile birlikte hisse senetlerinin değerlerinde sebep olmuş olabilir.  
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ABSTRACT  
Purpose-  This paper investigates the key performance indicator variables that predict auditors' decisions to issue unqualified or modified 
(a qualified opinion,  adverse opinion, and a disclaimer of opinion) audit reports for nonfinancial companies listed in Borsa Istanbul for the 
year 2016. 
Methodology- Logistic Regression Model is developed to determine the key performance indicators of the qualification of the auditors’ 
reports and the predictive accuracy of the estimated model is evaluated. 
Findings- Results of the analysis show that the qualification of an audit report is mainly associated with return on asset, return on equity, 
times interest earned ratio and whether the audit firm is classified as BIG 4 or not. The estimated model distinguishes between unqualified 
and other opinions for nonfinancial companies with a 92.4 % classification accuracy.  
Conclusion- Although the overall accuracy of the logistic regression model is very high, regarding the population characteristics there is an 
increased risk that the study results might be biased. The fact that the study is done for a single period and the number of companies (240 
out of 263) which have unqualified audit opinions is very high might lead the results to be biased. This result also leads to a conclusion that 
other issues rather than the deterioration in financial ratios might induce the companies to have an audit report other than unqualified. 
 

Keywords: Audit report, key performance indicators, Borsa Istanbul (BIST), Turkey, logistic regression. 
JEL Codes: M42, M41, G30 
 

 
 
 

1. INTRODUCTION  

Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of 
correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent 
person. (Arens et al., 2012) Audit address the assertions that the assets listed in the balance sheet really exist, that the 
company has title to the assets, and that the valuations assigned to the assets have been established in conformity with 
International Financial Reporting Standards. Evidence will be gathered to show that the balance sheet contains all the 
liabilities of companies. It will also gathered evidence about the income statement, cash flow statement and 
statement of owner's equity. 

According to International Standards on Auditing (IAS) 700 –Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements–the 
objectives of the auditor are to form an opinion on the financial statements based on an evaluation of the conclusions 
drawn from the audit evidence obtained and to express clearly that opinion through a written report. The auditor shall 
evaluate whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with the requirements of 
the applicable financial reporting framework. This evaluation shall include consideration of the qualitative aspects of the 
entity’s accounting practices, including indicators of possible bias in management’s judgments.  

The auditor shall evaluate whether, in view of the requirements of the applicable financial reporting framework:  

(a) The financial statements adequately disclose the significant accounting policies selected and applied;  
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(b) The accounting policies selected and applied are consistent with the applicable financial reporting framework and are 
appropriate;  

(c) The accounting estimates made by management are reasonable;  

(d) The information presented in the financial statements is relevant, reliable, comparable, and understandable;  

(e) The financial statements provide adequate disclosures to enable the intended users to understand the effect of material 
transactions and events on the information conveyed in the financial statements; and  

(f) The terminology used in the financial statements, including the title of each financial statement, is appropriate.  

According to International Standard on Auditing (ISA) 705 Modifications To The Opinion In The Independent Auditor’s 
Report - the auditor concludes that a modification to the auditor’s opinion on the financial statements is necessary. 

International Standards on Auditing (IAS) 705 establishes three types of modified opinions, namely, a qualified opinion,  
adverse opinion, and a disclaimer of opinion. 

The decision regarding which type of modified opinion is appropriate depends upon:  

(a) The nature of the matter giving rise to the modification, that is, whether the financial statements are materially 
misstated or, in the case of an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, may be materially misstated; and  

(b) The auditor’s judgment about the pervasiveness of the effects or possible effects of the matter on the financial 
statements. 

This study empirically examines distinctive financial indicators of qualified auditor’s reports in Turkey to see whether there 
is a relationship between financial indicators and qualifications of an auditor’s report.  

The general purpose of the present study is to analyze the qualified auditor’s reports of Borsa Istanbul nonfinancial 
companies for the year 2016 and to show the circumstances in the company’s financial position and performance that 
causes the qualifications by using key performance indicators (accounting ratios). 

The paper is organized as follows: In section II, a review of literature is presented. Section III explains the research 
methodology and section IV gives the results and in section V conclusion of the study is given.  

2.  LITERATURE REVIEW 

A large number of studies have examined the modified audit reports and financial statement information. Some of them 
are given in this section. 

Dopouch et al. (1987) developed a probit model to investigate the extent to which models based on financial and market 
variables predict auditors’ decisions to issue a qualified audit report. Their results showed that the most significant 
variables in predicting qualifications are current year loss, the industry rate of return and the change in the ratio of total 
liabilities to total assets. 

Keasey et al. (1988) used a logistic regression approach based on 12 financial and non-financial independent variables to 
explain audit qualifications for small companies. They showed that the likelihood that a company receives a qualified audit 
report increases when: the auditor is a large accounting firm; the number of directors is small; there are few non-director 
shareholders;  the auditee has raised a secured loan; and  there is a long time lag between the financial year-end and the 
audit report date. 

Bell &Tabor,(1991) examines the usefulness of financial statement and other data for modeling the auditor's decision 
process leading to the modification of audit reports for uncertainties. The auditor faces increased responsibility to evaluate 
and report on uncertainty about a client's continued existence under SAS No. 58 and SAS No. 59.  

Chen and Church (1992) note that auditors can use the results of empirical models to plan specific auditing procedures that 
can be applied to achieve an acceptable level of audit risk. These models can also be used as a quality control tool in the 
review or final stage of an engagement and for contingency analyses on how changes in specific variables could add or 
detract from the probability of obtaining a qualified opinion. 

Laitinen and Laitinen (1998) develops a logistic model based on financial statement information to identify qualified audit 
reports. The empirical data are retrieved from audit reports from thirty-seven publicly-traded companies (HeSE) in the 
years 1992, 1993 and 1994, They uses logistic regression analysis based on 17 financial and nonfinancial variables to explain 
qualifications in large companies in Finland. Their results shows  that the likelihood of receiving a qualified audit report is 
higher with low growth rate, low equity/total assets, and small number of employees. 
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Spathis (2003) applied logistic and OLS regression models on data to assess the effect of firm litigation and financial metrics 
on audit qualifications. It is found that audit qualification decision was positively associated with financial information such 
as financial distress and with non-financial information such as firm litigation. 

Caramanis & Spathis (2006) tests the extent to which combinations of financial information with non-financial variables, 
such as audit fees and type of audit firm, can be used in predicting qualified and unqualified audit reports. The data were  
taken from a sample of 185 Greek companies listed at the Athens stock exchange and were analyzed using logistic and OLS 
regression models. It is found that audit fees and the type of audit firm (Big four vs non-Big four) do not affect auditors’ 
propensity to qualify their opinions. Instead, the occurrence of audit qualifications is associated with financial metrics such 
as operating margin to total assets and the current ratio. The model developed was successful in classifying 90 per cent of 
the total sample. 

Gaganis et al., 2007; considers  the well known disadvantages of artificial neural network, we propose the application of 
probabilistic neural networks (PNNs) that combine the computational power and flexibility of ANNs, while managing to 
retain simplicity and transparency. The sample consists of 264 financial statements that received a qualified audit opinion 
over the period 1997–2004 and 3069 unqualified ones, from 881 firms listed on the London Stock Exchange. The results 
demonstrate the high explanatory power of the PNN Model in explaining qualifications in audit reports. The model is also 
found to outperform traditional ANN models, as well as logistic regression. 

Zdolsek et al 2013 studies the qualification of auditors’ reports in relation to the circumstances in the company’s economic 
situation that lead to the qualification. Qualifications have been analyzed on a sample of 293 large Slovenian companies. 
The results reveal that companies with qualified auditors’ reports have high indebtedness, low liquidity, low efficiency and 
poor profitability in comparison with companies with unqualified auditors’ reports. 

This paper investigates which key performance indicator variables predict auditors' decisions to issue unqualified or 
modified (a qualified opinion, adverse opinion, and a disclaimer of opinion) audit reports for nonfinancial companies listed 
in Borsa Istanbul for the year 2016. The sample is composed of 263 firms with 240 firms with unqualified and 21 firms with 
qualified and 2 firms with adverse audit opinion. This distribution is also shown in Table 2 and Figure 1. Financial 
performance variables are gathered from finnet database (www.finnet.gen.tr).  Logistic regression analysis is developed 
with the dependent variable indicating whether the firm received an unqualified opinion or not and the independent 
variables representing publicly available financial and market data.  The variables used in the analysis are shown in Table 1. 

Table 1: Variables Used in the Analysis 

Y Audit Opinion (Unqualified Opinion: 1, modified: qualified or adverse opinion: 0) 

X1 BIG 4  (If the Audit Company is in BIG 4 1, otherwise 0) 

X2 Current Ratio Current Assets/Current Liabilities 

X3 Return on Asset Earnings Before Interest and Taxes / Total Assets 

X4 Return on Equity Net Profit After Taxes / Total Equity 

X5 Debt Ratio Total Debt  / Total Assets 

X6 Net Profit Margin Net Profit After Taxes / Sales 

X7 Price / Cash Flow Market Price per share / Cash Flow 

X8 Times Interest Earned EBITDA / Interest Expense 

Logistic regression analysis is conducted by SPSS 20 program. To eliminate the multicollinearity between the financial ratios 
and select the best set of explanatory variables forward conditional model is applied.  The empirical results are explained in 
the next section. 

Table 2: Distribution of Audit Reports 
 

 Types of opinion Number of Audit reports 

Unqualified audit opinion 240 

Qualified audit opinion 21 

Adverse audit opinion 2 

Disclaimer of opinion 0 

Total  263 
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Figure 1: Distribution of Audit Reports 

 

4.  RESULTS 

Before the estimation process begins, Hosmer and Lemeshow test is used to measure the overall fit of the model. This 
statistical test measures the correspondence of the actual and the predicted values of the dependent variable. The null and 
alternative hypotheses for assessing the overall model fit are as follows: 

H0 : The hypothesized model fits the data.  

H1 : The hypothesized model does not fit the data. 

The Hosmer Lemeshow tests the null hypothesis that predictions made by the model fit perfectly with observed group 
memberships. A nonsignificant chi-square indicates that the data fit the model well. (p= .114 >.05). Table 3 gives Hosmer 
and Lemeshow test results. 

Table 3: Hosmer and Lemeshow Test Results 

Chi-square df Sig. 

12,943 8 ,114 

Table 4 displays the “Omnibus Tests of Model Coefficients” which performs the overall test of the model. The omnibus test 
is a likelihood-ratio chi-square test of the current model versus the null (in this case, intercept) model. The significance 
value of less than 5 % indicates that the current model outperforms the null model. 

Table 4: OmnibusTests of Model Coefficients  

   
Chi-square df Sig. 

Block 29,304 4 ,000 

Model 29,304 4 ,000 
 

The R
2 

values tell approximately how much variation in the outcome is explained by the model. As it is shown in Table 5, 
Nagelkerke’sR

2 
which suggests that the model explains roughly 23,6 % of the variation in the outcome.  

Table 5: Model Summary 

-2 Loglikelihood Cox&Snell R Square Nagelkerke R Square 

126,710 ,105 ,236 
 

Unqualified 
audit opinion 

91% 

Qualified audit 
opinion 

8% 

Adverse audit 
opinion 

1% 

Number of Audit reports 
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Table 6 provides the regression coefficient (B), the Wald statistic (to test the statistical significance) and  the all important   
Odds Ratio (Exp (B))  for each variable category. As it is displayed in the table BIG 4, ROA, ROE and EBITDA/ INT variables are 
found to be statistically significant at 5 %. 

Table 6: Logistic Regression Results (Variables in the Equation ) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

BIG4 -1,316 0,545 5,837 1 0,016 0,268 

ROA -0,079 0,036 4,734 1 0,030 0,924 

ROE 0,050 0,014 13,177 1 0,000 1,052 

EBITDA_INT 0,061 0,026 5,473 1 0,019 1,063 

Constant 3,417 0,495 47,582 1 0,000 30,475 
 

According to Table 6, the regression function can be written as: 

 
𝑝

1−𝑃
=  𝑒(3,417 −  1,316 ∗  BIG 4 –  0,079 ∗ ROA  +  0,050 ∗ ROE + 0,061 ∗ EBITDA/ INT)  

Table 7 presents the classification results which displays that the estimated model’s accurate prediction is 92.4 %. Number 
of misclassification of unqualified report is 1 out of 240 and 19 out of 23 qualified and other reports. And the high 
predictive accuracy of the model stems from the fact that the number of observations correctly classified is very high.  

Table 7: ClassificationTable
a 

Observed Predicted 

  Report Type Percentage Correct 

  0 1  

Report Type 0 4 19 17,4 

1 1 239 99,6 

Overall Percentage 92,4 
a. The cut value is ,500 

5. CONCLUSION 

An auditor determines whether the financial statements of an entity are presented fairly in all material respects and in 
accordance with accounting standards by reviewing the underlying information and processes that went into preparing the 
financial statements. In unqualified audit report the auditor concludes that the financial statements of a given entity are 
presented fairly, in all material respects, in accordance with generally accepted accounting principles. Modified opinions; 
qualified opinion, an adverse opinion, or a disclaimer of opinion occur when the auditor expresses different opinions on 
various aspects of the financial statements. 

The aim of the study is to analyze the qualified auditor’s reports of Turkish nonfinancial companies listed in Borsa Istanbul 
for the year 2016 and to show the circumstances in the company’s financial situation that led to the qualification. A logistic  
model that considers various company ratios, the majority of these are financial ratios, is developed to explain the 
qualification of the auditors’ reports. And the predictive accuracy of the estimated model is evaluated.  

Results of the analysis show that the qualification of an audit report is mainly associated with return on asset, return on 
equity, times interest earned ratio and whether the audit firm is classified as BIG 4 or not. The estimated model 
distinguishes between unqualified and other opinions for nonfinancial companies with a 92.4 % classification accuracy.  

Although the overall accuracy of the logistic regression model is very high, regarding the population characteristics there is 
an increased risk that the study results might be biased. The fact that the study is done for a single period and the number 
of companies (240 out of 263) which have unqualified audit opinions is very high might lead the results to be biased. And 19 
out of 23 companies with qualified audit report are misclassified by the estimated model. This result also leads to a 
conclusion that other issues rather than the deterioration in financial ratios might induce the companies to have an audit 
report other than unqualified.  

A possible further research can be done on a balanced sample of companies from other countries for larger period. 

 

 

 

http://www.restore.ac.uk/srme/www/fac/soc/wie/research-new/srme/glossary/index2f4f.html?selectedLetter=R#regression-coefficient
http://www.restore.ac.uk/srme/www/fac/soc/wie/research-new/srme/glossary/index2bfd.html?selectedLetter=W#wald-statistic
http://www.restore.ac.uk/srme/www/fac/soc/wie/research-new/srme/glossary/index01aa.html?selectedLetter=O#odds-ratio
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ABSTRACT  
Purpose – The aim of this work is to pinpoint the association between stock retuns and financial dynamics, market dynamics and regional 

and firm-specific uncertainties. While dividend yield, P/E, EV/EBITDA, P/B, Investment Ratio, Leverage, Intangible Assets, Topline Growth, 

Country Risk, Standard Deviation, Geopolitical Uncertainties, and Liquidity are taken into consideration as factors affecting stock returuns, 

lagged value of dependent variable is also accepted as independent variable.       

Methodology-  All the equations are figured out by Generalized Method of Moments (GMM) while 2.549 data of 204 companies from 24 

sectors traded at BİST between 1998-2014 are used in the study.  

Findings- According to the outcomes of the model, the rise in Expected Dividend Yield, Investment Ratio, Sales Growth and Liquidity 

influence positively stock returns, whereas the uptrend in geopolitical risks, country risks, company specific risks and intangible 

investments affect the stock returns negatively. The decline in P/E and EV/EBITDA increases stock returns. 

Conclusion- In addition to the increase in net profit, investment, dividend and sales, firms can ramp up their corporate value by using 

liquidity provider operations and augmenting free float ratios, and they can leverage the value in their operational activities. Also, while 

investors pay close attention to P/E and EV/EBITDA multiples simultaneously, investment maturity of them are about 1 year. 
 

Keywords: P/E, EV/EBITDA, stock return, liquidity, dividend yield. 

JEL Codes: L25, B41, G30 
 

 

HİSSE GETİRİLERİNİN MODELLENMESİ: F/K & FD/FAVÖK KIYASLAMASI 
___________________________________________________________________________________________ 
 

ÖZET  
Amaç- Bu çalışmanın amacı hisse senedi getirileri ile finansal dinamikler, piyasa dinamikleri ve bölgesel ve şirketlere özgü riskler arasındaki 

ilişkiyi belirlemektir. Hisse getirisini etkileyen faktörler olarak Temettü Verimi, F/K, FD/FAVÖK, PD/DD, Yatırım Oranı, Kaldıraç Oranı, Maddi 

Olmayan Yatırım Oranı, Satış Büyümesi, Ülke Riski, Standart Sapma, Jeopolitik Riskler ve Likidite belirlenirken hisselerin bir önceki getiri 

seviyelerinden de etkilendiği varsayılmıştır. 

Yöntem – BİST’de 1998-2014 arasında işlem gören 24 sektörden 204 şirketin 2,549 verisi çalışmada kullanılırken tüm denklemler 

Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM) ile çözümlenmiştir.    

Bulgular- Çalışmadan elde edilen bulgulara göre beklenen temettü verimi, yatırım oranı, satış büyümesi ve likiditeki artış hisse getirilerini 

olumlu etkilerken jeopolitik riskler, ülke riski, şirkete özgü riskler ve maddi olmayan yatırımlardaki artış getirileri düşürmektedir. F/K ve 

FD/FAVÖK’deki gerileme ise hisse getirilerini artırmaktadır. 

Sonuç-  Şirketler yatırımcılarda beklenti oluşturan net kar, yatırım, temettü ve satışlardaki artışa ek olarak likidite sağlayıcılık işlemleri ve 

halka açıklık oranlarını artırarak şirket değerlerini yükseltebilir ve söz konusu değeri operasyonel faaliyetlerinde kaldıraç olarak 

kullanabilirler. Ayrıca yatırımcılar F/K ile FD/FAVÖK çarpanlarına neredeyse eşit oranda önem verirken yatırım vadeleri yaklaşık 1 yıldır.  
 

Anahtar Kelimeler: F/K, FD/FAVÖK, hisse getirisi, likidite, temettü verimi.  

JEL Kodları: L25, B41, G30 
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 GİRİŞ 1.

Hisse senedi getirilerinin modellenmesi son dönemde önemi artan çalışmalar arasında yer almaktadır. Hisse senedi 
getirilerinin GSYİH büyümesi, enflasyon ve işsizlik gibi makroekonomik değişkenler üzerinde etkileri olduğuna yönelik 
bulguların elde edilmesi merkez bankalarının uzun vadeli politikalarının belirlenmesinde hisse senedi piyasasındaki 
değişimlerin de etkili olabileceğine dair görüşleri kuvvetlendirmektedir. 

Türkiye örneği için gerçekleştirdiğimiz çalışmada elde ettiğimiz sonuçlara göre piyasadaki genel algının aksine BİST 
yatırımcıları F/K’ ya FD/FAVÖK kadar önem vermekte; iki çarpanın eşanlı etkisi hisse getirisini etkilemekte ve ortalama vade 
yaklaşık 1 yıl olarak hedeflenmektedir. Bu durum yatırımcıların değerlemede iki önemli çarpanı dikkate aldığı anlamına 
gelirken ortalama vadenin sanılanın aksine kısa dönemli olmadığını da göstermektedir. Elde ettiğimiz sonuçlara göre hisse 
senetleri diğer tüm değişkenler sabitken ortalamada bir önceki yılki getirilerin tersine bir eğilimdedirler. 

Gelişmekte olan ülkeler için geçerli bir algı olan temettü dağıtma yerine yatırım yapma eğiliminin tersine Türk hisse senedi 
piyasasında temettü beklentisi yükseldikçe hisse getirilerde önemli bir artış gözlenmektedir. Beklentiye odaklı bir diğer 
çıkarım ise yıl içerisindeki sabit sermaye yatırımları ve satış büyümesinin hisse getirisini olumlu etkilemesidir. Ancak 
şirketlerin stratejik yatırımlarında sınıflandırılan maddi olmayan varlık yatırımları gerekli nitelikte olmadığı ve riskli yatırımlar 
sınıfında yer alması nedeniyle hisse getirisinde beklenen etkiye sahip değildir. 

Elde ettiğimiz sonuçlara göre şirketler stratejik hedeflerine likidite sağlayıcılık ve halka açıklığın artırılmasını da eklemeli ve 
likiditeden kaynaklı şirket değerini artırmalıdırlar. ABD’de şirketler, oldukça yüksek halka açıklık oranları ile şirket değerlerini 
güçlendirmekte ve artan şirket değerini operasyonel faaliyetlerinde kaldıraç olarak kullanmaktadırlar. Son olarak jeopolitik 
riskler, ülke riski ve şirketlere özgü risklerin hisse getirisinde önemli etkileri olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışmamızın literatüre farklı alanlarda katkıları olduğunu düşünmekteyiz. Öncelikle hisse getiri modellemesi Türkiye 
örneğinde cari verilerle test edilmiş ve çalışmanın kapsamında kullanılan veri sayısı sonuçların güvenilirliği açısından 
literatüre katkı sağlayacak boyuttadır. Literatürde genellikle hisse getirilerinin F/K ve PD/DD gibi oranlardan etkilendiği ifade 
edilirken birçok uluslararası ve yerel birleşme ve satın almalarda tercih edilme oranı yüksek ve piyasadaki danışmanlarca en 
çok kullanılan oranlardan biri olan FD/FAVÖK değerleme çarpanı modelimize eklenmiştir. FD/FAVÖK ve F/K çarpım değişkeni 
ile Türk piyasası yatırımcılarının piyasa çarpanlarına çok boyutlu bakışı test edilmiştir. Ayrıca jeopolitik ve şirketlere özgü 
risklerin hisse getirisinde finansal veriler kadar etkisi olduğu dikkate alınarak söz konusu değişkenler modelimizde yer 
almıştır. Maddi olmayan varlıklar ile sabit sermaye varlıklarının ayrı ayrı etkisi gösterilmeye çalışılırken hisse senedi 
getirilerinin bir önceki getiri seviyesinden etkilendiği varsayımı literatüre bir diğer katkı olarak düşünülebilir. 

Çalışmanın geri kalanı şu şekildedir: Girişi izleyen ikinci bölümde ilgili literatür verilecektir. Üçüncü bölümde model, 
değişkenler ve veri seti tanıtılacaktır. Dördüncü bölüm, GMM regresyon bulgularının sunulmasına ayrılmıştır. Çalışmanın 
beşinci bölümü olan sonuç bölümünde ise, bulgular özet olarak verilecek ve tartışılacaktır. 

 LİTERATÜR İNCELEMESİ 2.

Literatürde finansal performansı ölçmeye yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmaların bir kısmında hisse senedi 
getirileri ile muhasebe temelli performans ölçütleri ilişkilendirilirken, bazılarında değer temelli performans ölçütlerinin hisse 
getirisine etkisi incelenmiştir. Her iki performans ölçütünün birlikte kullanıldığı çalışmalar da literatürde yer almaktadır. 

Hisse senedi getirilerini tahmin etmede birçok finansal oranın (finansal ölçüt) getiri ile ilişkisi üzerinden hareket edilmiştir. 
Hisse senedi getiri tahmininde kullanılan finansal oranların; piyasa değeri/defter değeri (PD/DD), borç/özsermaye oranı, 
fiyat/kazanç oranı (F/K), likidite, kârlılık ve sermaye yapısı oranları olduğu tespit edilmiştir. (Holthausen ve Larcker, 1992; 
Mukherji vd., 1997; Aktaş ve Karan, 2000; Lewellen, 2002; Canbaş, Düzakın ve Kılıç, 2002; Omran ve Ragab, 2004; Korkmaz 
ve Karaca, 2013). Çalışmalarda finansal ölçütlerin hisse senedi getirilerini açıklamada çok güçlü bir açıklama gücüne sahip 
olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca fiyat/kazanç oranı ile birlikte nakit oran ve toplam varlık devir hızı oranı modele eklendiğinde 
açıklama gücünün arttığı ve dolayısıyla önemli birer bağımsız değişken olduğu da tespit edilmiştir (Ege ve Bayrakdaroğlu, 
2009).  

Literatürde hisse senedi getirileriyle fiyat/kazanç oranı arasındaki ilişkiyi araştıran birçok çalışma yapılmış olup farklı 
sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmaların bazılarında hisse senedi getirileriyle fiyat/kazanç oranı arasında istatistiksel olarak 
anlamlı ilişki tespit edilemezken (Mukherji vd., 1997; Demir vd., 1996); kimi çalışmalarda fiyat/kazanç oranı etkisinin 
istatistiksel olarak anlamlı bir düzeyde olduğu ortaya konmuştur. (Basu, 1977; Karan, 1996; Lewellen, 2002; Chang, 2008; 
Horasan, 2009). Konuya ilişkin bazı ampirik çalışmalarda hisse senedi fiyatlarının uzun dönemde ve ortalamada firma varlık 
değerleriyle birlikte hareket ettiği belirlenmiştir. (Campbell ve Shiller, 1998; Oh, Kim ve Kim, 2006). 

Kâr payı dağıtım politikası ile hisse senedi fiyat değişimleri arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalarda farklı sonuçlar elde 
edilmiştir. Yıllık hisse senedi getirilerinin bağımlı değişken olarak kullanıldığı çalışmalarda toplam varlık devir hızı, hisse 
başına kârdaki değişim, kâr marjı, aktif kârlılık, özsermaye kârlılığı, satışlardaki kârlılık, temettü verimi ve vergi sonrası kâr 
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gibi değişkenler bağımsız değişken olarak kullanılmıştır (Şamiloğlu, 2005; Dehaun ve Jin, 2008; Moderes vd., 2008; Okafor 
vd., 2011; Khan vd., 2011; Habib vd., 2012; Korkmaz ve Karaca, 2013). Çalışmaların bazılarında belirtilen bağımsız 
değişkenlerin hisse senedi fiyatı ile pozitif yönlü olarak ilişkili olduğu (Moderes vd., 2008; Khan vd., 2011) tespit edilirken, 
Dehaun ve Jin (2008) tarafından yapılmış olan çalışmada bağımsız değişkenlerin açıklanan dönemin sadece ilk iki döneminde 
hisse senedi getirisini etkilediği ifade edilmiştir. Okafor, Mgbame ve Chijoke (2011) tarafından yapılan çalışmada temettü 
veriminin hisse senedi fiyatı üzerinde negatif yönlü bir etkiye, kâr payı dağıtım oranının ise bazı yıllarda negatif bazı yıllarda 
ise pozitif bir etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur. Ancak Habib, Zernigah ve Muhammad (2012) tarafından yapılan 
çalışmada hisse senedi fiyatı ile temettü verimi arasında pozitif yönlü ilişki, kâr payı ödeme oranıyla negatif ilişki 
bulunmuştur.  

Konuya ilişkin bazı ampirik çalışmalarda hisse ve nakit temettünün hisse senedi fiyatına etkisi araştırılmıştır (Batchelor ve 
Orakcıoğlu,2003; Günalp, Kadıoğlu ve Kılıç, 2010). Nakit ödeme günü olay günü olarak alınan çalışmada, nakit temettü 
açıklanmasının fiyat üzerinde etkisinin olduğuna dair bulgulara ulaşılamamıştır. (Batchelor ve Orakcıoğlu,2003). Günalp vd. 
(2010) tarafından yapılan çalışmada ise nakit temettünün açıklanması sonrasında hisse başına nakit temettü oranı ile 
kümülatif normalüstü getiri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkinin varlığı ortaya konmuştur. 

Literatürde hisse senedi getirileri ile finansal performans ölçütleri arasındaki ilişkiyi araştıran birçok çalışmanın yapıldığı 
görülmektedir. Ancak literatür incelmesinde özetlenen çalışmalardan da anlaşılacağı üzere hisse senedi getirileri ile gerek 
muhasebe temelli gerekse değer temelli finansal performans ölçütleri arasında farklı sonuçlar ortaya konmuştur. 
Literatürdeki çalışmalarda farklı sonuçların elde edilmesi ölçütlerin metodolojilerinin aynı olmaması ile açıklanabileceği gibi 
kullanılan veri setinin içeriği ve dönemi de bu durumda etkili olmuş olabilir. Dolayısıyla daha çok teorik ve uygulamalı 
çalışmalar yaparak bu konu hakkında daha net yorumlarda bulunmak mümkün olacaktır.  

 MODEL, DEĞİŞKENLER VE VERİ SETİ 3.

Çalışmanın bu bölümünde öncelikle oluşturulan modele, model kapsamındaki değişkenlere ve veri setine değinilmektedir. 
Sonrasında ise çalışmada kullanılan ve Arellano (1991) tarafından geliştirilmiş GMM yöntemi ile elde edilen ampirik bulgular 
verilmektedir.  

3.1. Model 

Veri sayısını artırmak ve yatırımcıların ortalama davranış modelini belirleyebilmek adına çalışmamızda panel veri seti 
kullanılmıştır. Başka bir deyişle birey kesitlerin zaman serileri veri setini oluşturmaktadır. Bu durum hem zamanın hem de 
farklılaşmayı beraberinde getiren farklı birey kesitlerin, hisse getirilerinin modellenmesinde etkisi olduğu anlamına 
gelmektedir. Birçok ekonomik ilişkinin dinamik olduğu varsayılmaktadır ki bu durum bağımlı değişkenin gecikmeli 
değerinden etkilenmesi olarak tanımlanmaktadır. Modeldeki temel varsayımımız hisse senedi getirilerinin gecikmeli 
değerinden etkilendiği yönündedir. Borsa yatırımcıları ve profesyonelleri arasında tek yıl-çift yıl kavramının yerleşmiş olması 
varsayımımızı teyit etmektedir. Bu durum modelimizde bağımsız değişkenler arasında bağımlı değişkenin gecikmeli 
değerinin olmasını beraberinde getirmektedir. Böylece panel veri modelimiz dinamik modele dönüşmektedir. Literatürde 
tüm dinamik panel veri seti Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM) ile analiz edilmektedir. 

(Baltagi, 2005)’ya göre dinamik panel veri setinde EKK (OLS)’nın kullanılması yanlı ve tutarsız katsayılar üretecektir. Bu 
durum (Arellano, 1991) tarafından geliştirilmiş GMM’nin doğmasının en büyük nedenidir. GMM yüksek seviyede istatistik 
modeli olarak tanımlanmakta ve EKK’nın üst versiyonu olarak görülmektedir. Ayrıca ekonomik ilişkilerin dinamik yapısına 
(gecikmeli değerden etkilenme) daha uygun bir modeldir. 

Panelin doğası gereği veri seti, farklılaşabilmektedir. Heterojen Yapı söz konusu farklılaşma modelde yer almadığı halde hata 
teriminde yer alan ve bağımlı değişkeni etkilediği gibi birey kesitten birey kesite değişen faktörlerin var olmasını beraberinde 
gerektirmektedir. Zira söz konusu değişkenler hata teriminde yer aldığı halde bağımsız değişkenlerle ilişkili olabilir ve içsellik 
(endojenlik) problemi doğurabilirler. Bu durum zamandan bağımsız birey kesitten birey kesite değişen faktörlerin yok 
edilmesini gerektirmektedir. Örneğin şirketlerin farklı iklim koşullarında faaliyet göstermeleri modelde yer almadığı halde 
şirketlerin hisse getirilerini etkileyebilen ve modelde hata teriminde yer alan bir faktördür. Söz konusu değişkenler bağımsız 
değişkenlerle bağlantılı olabileceği gibi zamandan bağımsızdırlar. Bu durumu GMM, birinci dereceden farklar ile 
düzeltmektedir. Denklemin bir önceki serisinden farkı alındığında zamana göre değişmeyen bireysel etkiler yok olmakta ve 
içsellik problemi çözülmektedir. Birinci dereceden farklar, GMM modellerinde durağanlık ve yatay kesit bağımlılığı 
problemini de çözer. Literatürde GMM modellerinde genellikle durağanlık testinin ölçülmemesinin en önemli nedenlerinden 
birisi de budur. 

Her ne kadar GMM birinci dereceden farklar ile kısmen içsellik problemini çözse de birey kesit etkilerin zamana göre değişen 
boyutları da olabilmektedir. Ayrıca denklemde gecikmeli bağımlı değişkenin olması içsellik probleminin tamamen yok 
edilmesinde önemli bir etkendir. Bu yüzden GMM, birinci dereceden farklar sonrasında içselliği tamamen yok etmek için 
bağımsız değişkenlerle ilişkili hata terimi ile ilişkisiz enstrüman değişkenler kullanır. Söz konusu değişkenler için en büyük 
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aday ana modeldeki bağımsız değişkenler ve gecikmeli bağımlı değişkenin gecikmeli değerleridir. Böylece GMM içsellik 
problemini tamamen ortadan kaldırmış olur. 

Ana model; 

 𝑦𝑖𝑡 =  𝑎𝑖 +  𝜑𝑦𝑖,𝑡−1 +  𝛽𝑃𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎 Ç𝑎𝑟𝑝𝑎𝑛𝑙𝑎𝑟𝚤𝑡 + ψ𝑋𝑡  + 𝑢𝑖𝑡                                                                  (1) 

 

𝐻𝐺𝑖𝑡 =  𝑎𝑖 + 𝛽1𝐻𝐺𝑖,𝑡−1 + 𝛽2(𝐹𝐷/𝐹𝐴𝑉Ö𝐾𝑖𝑡) + 𝛽3(𝐹/𝐾𝑖𝑡) + 𝛽4(𝐹/𝐾𝑖𝑡)(𝐹𝐷/𝐹𝐴𝑉Ö𝐾𝑖𝑡) + 𝛽5𝑇𝑉𝑖𝑡 + 

𝛽6𝐽𝑃𝑅𝑡 + 𝛽7𝑌𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚𝑖𝑡 + 𝛽8𝐾𝑎𝑙𝑑𝚤𝑟𝑎ç𝑖𝑡 + 𝛽9(𝑃𝐷/𝐷𝐷𝑖𝑡) + 𝛽10𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛 𝑄𝑖𝑡 + 𝛽11𝑇𝑎ℎ𝑣𝑖𝑙𝑡 + 𝛽12𝑆𝐵𝑖𝑡 + 𝛽13𝑆𝑡𝑑𝑖𝑡 +
 𝛽14𝐿𝑖𝑘𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡  

 

𝑦𝑖𝑡 hisse senetlerinin yıllık getirisini sembolize etmektedir. 𝑎𝑖 birey kesitlerden birey kesitlere göre farklılaşan ancak zamana 
göre değişmeyen sabit etkileri gösterirken 𝑋𝑡  kontrol değişkenler vektörüdür. 

3.2. Değişkenler 

Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin bilgiler Tablo 1’de özetlenmiştir. Ayrıca Ek-1’de, değişkenlerin 1998-2014 dönemine 
ait yıllık ortalama verilerinin grafikleri gösterilmiştir.  

Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Değişkenler 

Kod Değişken Açıklama Dönemi 

HG Hisse Getirisi (Hisse Kapanış Fiyatıit – Hisse Açılış Fiyatıi(t-1))/Hisse Açılış Fiyatıi(t-1) 1998-2014 

TV Temettü Verimi Yıl İçerisinde Dağıtılan Brüt Temettüit/Temettü Öncesi Piyasa Değeri 1998-2014 

F/K Fiyat/Kazanç Oranı Bilanço Dönemindeki Ortalama Piyasa Değeriit/Ana Ortaklık Kârıi(t-1) 1998-2014 

FD/FAVÖK 
Firma 
Değeri/FAVÖK 

Bilanço Dönemindeki Ortalama Firma Değeriit/FAVÖKi(t-1) 1998-2014 

JPR 
Jeopolitik Riskt 

(JPR) Türkiye 
Türkiye Jeopolitik Risk Endeksit 1998-2014 

Yatırım Yatırım Oranı Yıl İçeresindeki Toplam Yatırımit/Yıl Sonu Aktifit  1998-2014 

Kaldıraç Kaldıraç Oranı Yıl İçerisindeki Ortalama Finansal Borçit/Yıl İçerisindeki Ortalama Aktifit 1998-2014 

PD/DD 
Piyasa Değeri/ 
Defter Değeri 

Yıl İçerisindeki Ortalama Piyasa Değeriit/ Yıl İçerisindeki Ortalama Ana Ortaklık Defter Değeriit 1998-2014 

Tobin Q Tobin Q Yıl İçerisindeki Ortalama Firma Değeriit/ Yıl İçerisindeki Ortalama Aktiflerit 1998-2014 

Tahvil 
Gösterge Tahvili 
(Ülke Riski) 

Gösterge Tahvili Faizit 1998-2014 

SB Satış Büyümesi (Net Satışlarit – Net satışlari(t-1))/ Net satışlari(t-1) 1998-2014 

Std Standard Sapma Hisse Senedi Getirilerinin Standart Sapmasıit 1998-2014 

Likidite Likidite Oranı Yıl İçerisindeki Ortalama Günlük İşlem Hacmiit/Yıl Ortasındaki Halka Açık Piyasa Değeriit 1998-2014 

Her bir yılın başındaki dönem olan Ocak-Nisan ayında bir önceki yılın bilançosu açıklanmakta ve piyasa söz konusu bilançoyu 
fiyatlamaktadır. Her bir yılın sonunda gerçekleşen hisse senedi getirilerinin bir önceki yıl bilanço döneminde oluşan 
F/K’lardan etkilendiği varsayılmıştır. Yani yılın ilk çeyreğindeki F/K yılsonu getiriler için bir referans olarak kabul edilmiştir.  
Her bir yıl için yılın 1 Ocak- 1 Nisan dönemindeki ortalama piyasa değeri o tarihte açıklanmış olan son yıllık ana ortaklık 
karına bölünmüş; ve F/K değerleri hesaplanmıştır. 

Benzer yaklaşım ile her bir yılın sonunda gerçekleşen hisse senedi getirilerinin bir önceki yıl bilanço döneminde oluşan 
FD/FAVÖK’lerden etkilendiği varsayılmıştır. Yani yılın ilk çeyreğindeki FD/FAVÖK yılsonu getiriler için bir referans olarak 
kabul edilmiştir.  Her bir yıl için yılın 1 Ocak- 1 Nisan dönemindeki ortalama firma değeri o tarihte açıklanmış olan son yıllık 
faiz amortisman vergi öncesi kar bölünmüş; ve FD/FAVÖK değerleri hesaplanmıştır. 

3.3. Veri Seti 

Çalışmada Borsa İstanbul’da 1998-2014 arasında işlem gören 24 sektörden 204 şirketin 2,549 firma-yıl verisi kullanılmıştır. 
Ülke riskini ölçme amaçlı en aktif devlet tahvilinin aynı dönemlerdeki faizi kullanılırken Türkiye Jeopolitik Risk endeksinin söz 
konusu dönemdeki verisi de modele dâhil edilmiştir. Şirketlere ait veriler firmaların yıllık ve ara dönem bağımsız denetim 



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2017), Vol.4(3),p.262-274                                           Iltas, Arslan, Kayhan                                                         

_________________________________________________________________________________________________ 

 DOI: 10.17261/Pressacademia.2017.694                                          266 

 

raporları, faaliyet raporları, Bloomberg ve Finnet veri sağlayıcıdan elde edilirken Jeopolitik Risk Endeksi, Economic Policy 
Uncertainity Group

1
’tan sağlanmıştır. 

Bazı istisnalar dışında incelenen dönem boyunca 30 milyon TL aktif ve %5 halka açıklık oranına ulaşamayan şirketler 
örneklemden çıkarılmıştır. En az 3 yıl verisi olmayan şirketler, verinin devamlılığı için birkaç istisna hariç örneklemden 
çıkarılmıştır. Böylece olabildiğince verimli piyasa fiyatlamasına ulaşılmaya çalışılmıştır. İşlem hacmi düşük firmaların 
örneklemde baskın olması halinde söz konusu hisselerin fiyatlamasının piyasada pek de sağlıklı olmaması nedeniyle yanlı ve 
tutarsız katsayılar elde edilebilir. Tablo 2’de BİST'te 1998-2014 arasında işlem gören 204 şirketin sektörel dağılımı verilmiştir.  

Tablo 2: Firmaların Sektörel Dağılımı 

Sektör Firma-Yıl Verisi Oran Firma Sayısı Oran 

Ambalaj 81 3,2% 6 2,9% 

Basın-Medya 79 3,1% 9 4,4% 

Dayanıklı Tüketim 123 4,8% 8 3,9% 

Boru-Kablo 131 5,1% 9 4,4% 

Boya 49 1,9% 3 1,5% 

Cam 81 3,2% 5 2,5% 

Çimento 221 8,7% 14 6,9% 

Demir Çelik 83 3,3% 5 2,5% 

Enerji 48 1,9% 6 2,9% 

Gıda 248 9,7% 20 9,8% 

Gübre 67 2,6% 4 2,0% 

İçecek 73 2,9% 5 2,5% 

İnşaat-Taahhüt 64 2,5% 7 3,4% 

Kâğıt 65 2,6% 4 2,0% 

Madencilik 42 1,6% 5 2,5% 

Mobilya 42 1,6% 3 1,5% 

Turizm 111 4,4% 9 4,4% 

Otomotiv ve Yan Sanayii 205 8,0% 16 7,8% 

Perakende Ticaret 87 3,4% 12 5,9% 

Petrokimya 131 5,1% 8 3,9% 

Teknoloji Toptancısı 57 2,2% 6 2,9% 

Tekstil 322 12,6% 25 12,3% 

Telekom ve Bilişim 84 3,3% 8 3,9% 

Ulaşım ve Nakliye 55 2,2% 7 3,4% 

Tüm Sektörler 2.549 100,0% 204 100% 

Not: Makalede BİST'te 1998-2014 arasında işlem gören 24 sektörden 204 şirketin 2.549 verisi analiz edilmiştir. 

Çalışmada kullanılan bağımlı değişken ve bağımsız değişkenlere ilişkin ortalama, standart sapma ve korelasyon matrisi şekil 
1’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.policyuncertainty.com/  

http://www.policyuncertainty.com/
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Şekil 1: Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyonlar  

 

Korelasyon matrisinde bağımsız değişkenler arasında önemli bir ilişkinin bulunmadığı gözlenmektedir. Değişkenlerin 
modelde istatistiki olarak anlamlı olması önem seviyede multicollinearity probleminin bulunmadığına işaret ederken 
korelasyonun tehlikeli seviyenin oldukça altında kalması da bu durumu teyit etmektedir. 

 METODOLOJİ VE AMPİRİK BULGULAR 4.

Arellano ve Bond (1991) tarafından geliştirilen GMM, hata terimlerinin yapısını dikkate aldığı için hata terimleri 
otokorelasyonlu olduğunda kullanılan bir yöntemdir. GMM, otokorelasyon olması durumunun yanısıra hem sabit hem de 
değişen varyans problemini çözmede de uygun bir yöntemdir (Güriş, 2015; 95). Genelleştirilmiş Momentler Metodu’nda 
birinci fark modeli, araç değişkeni matrisi kullanılarak dönüştürülmekte ve daha sonra bu dönüştürülmüş model 
Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi ile tahmin edilmektedir. Elde edilen tahminciler Genelleştirilmiş Momentler 
Tahmincileri veya İki Aşamalı Araç Değişkenler Tahmincisi olarak adlandırılır (Tatoğlu, 2013; 80-81). 

Genel araç değişkenli birinci farklar modeli matrislerle,  

1Z Y Z Y Z X Z u 
                                                                                    (2) 

ya da,     

Z Y Z X Z u        
1 2 1[( ),(X )]it it it itX Y Y X                    (3) 

Şeklinde gösterilebilmektedir. GMM tahmincileri ise,  

1 1 1ˆ ˆ ˆ( ( ) ) ( ( ) )GMM X Z Z Z Z X X Z Z Z Z Y                              (4)  

olarak elde edilir. Burada, ̂  hata terimlerinin varyans-kovaryans matrisidir. Bu matris fark denkleminden elde edilen hata 
terimleri yardımıyla bulunur.  

Tüm regresyonlar GMM ile çalıştırılmış ve yansız ve tutarlı katsayılar elde edilmiştir. GMM modellerinde 3 önemli test ön 
plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki modelin genel olarak anlamlılığını ölçen Wald testtir. Wald teste göre tüm katsayıların aynı 
anda sıfır olma olasılığı yoktur. Bu durum modellerin genel anlamda makul olduğu anlamına gelmektedir. Arellano-Bond test 
modeldeki otokorelasyonu ölçmektedir. Teoriye göre birinci derecede tüm GMM modellerinde negatif otokorelasyonun 
gerçekleşmesi beklenirken ikinci derecede otokorelasyonun bulunmaması gerekmektedir. Her iki modelde de birinci 
dereceden negatif otokorelasyon gözlemlense de ikinci derecede herhangi bir otokorelasyon ortaya çıkmamıştır. GMM, 
modellerde araç değişkenler kullandığı için söz konusu değişkenlerin içsellik probleminin çözümünde yeterli olup 
olmadığının test edilmesi gerekmektedir. Tüm modellerde Sargan testin %5’in üzerinde çıkması kullanılan araç değişkenlerin 
hata terimi ile ilişkili olmadığı halde modeldeki bağımsız değişkenlerle yeterli derecede ilişkili olduğu şeklinde 
yorumlanabilir. Bu durum modelde hata teriminde gizlenen ve modele doğrudan girmeyen değişkenlerden 
kaynaklanabilecek içsellik problemini çözmektedir. 

Değişken Medyan Ortalama S.S. Korelasyonlar

Tüm Örneklem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1      Hisse Getirisi 0,148 0,417 1,145 1,000

2      Temettü Verimi 0,000 0,024 0,042 -0,035 1,000

3      F/K 8,41 25,68 403,80 -0,020 -0,012 1,000

4      Jeopolitik Risk 69,4 88,5 41,4 -0,064 0,015 -0,038 1,000

5      Yatırım Oranı 0,082 0,185 0,518 0,040 0,001 0,000 0,162 1,000

6      Kaldıraç Oranı 0,207 0,265 0,356 -0,043 -0,165 0,003 0,025 -0,011 1,000

7      PD/DD 1,36 2,39 21,61 0,027 -0,016 -0,001 0,005 -0,001 0,007 1,000

8      Maddi Olmayan Varlıklar 0,836 1,033 1,261 0,057 -0,027 0,008 -0,105 0,008 0,151 0,093 1,000

9      Ülke Riski 0,165 0,270 0,292 0,007 0,091 0,019 0,109 0,212 0,010 0,047 0,153 1,000

10    Satış Büyümesi 0,173 0,395 3,305 0,015 -0,010 0,006 0,044 0,181 -0,008 0,011 0,025 0,068 1,000

11     Likidite 0,031 0,046 0,052 0,015 -0,220 -0,034 -0,012 -0,028 0,059 -0,001 -0,009 -0,068 0,000 1,000

12     FD/FAVÖK 6,81 11,74 577,50 -0,010 -0,004 0,004 -0,003 -0,001 -0,018 -0,001 -0,001 0,002 0,031 0,035 1,000

N = 2.549
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Tablo 3’e baktığımızda yıllık hisse getirilerinin ilk modelde %84 güven aralığında ikinci modelde ise %95 güven aralığında 
istatistiki olarak anlamlı bir şekilde geçmiş verilerinden negatif yönlü etkilendiği görülmektedir. Başka bir deyişle diğer tüm 
faktörler sabitken ortalamada geçtiğimiz yıl 1 birim yükselen endeksin içinde bulunduğumuz yılda ilk modele göre yaklaşık 
0,20 birim gerilemesi beklenmektedir. Bu durum endeks getirilerinin bir önceki yıla göre ters hareket etme eğiliminde 
olduğu anlamına gelmektedir. Yükselen piyasaların düşme, düşen piyasaların yükselme eğiliminde olması söz konusu 
durumu desteklemektedir. Ayrıca Borsa İstanbul için yatırımcılar ve piyasa profesyonelleri için tek yıl-çift yıl kavramının 
yerleşmiş olması elde edilen sonucu teyit etmektedir.  

Temettü verimi tüm modellerde yüksek anlamlılıkta pozitif yönlü bir şekilde yıllık hisse getirilerini etkilemektedir. Temettü 
verimi modele getirilerin içinde bulunduğu yıl için değil; bir yıl sonraki verileri ile eklenmiştir. Böylece beklenen temettü 
verimi ve beklenen karlılığın cari dönemde hisse getirisine etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Temettü veriminin yüksek katsayısı 
önemli bir algıyı tersine çevirmektedir. ABD gibi gelişmiş ülkelerde şirketler, her çeyrek temettü dağıtmaktadır. Zira şirketler, 
yüksek nakit üretmekte ve büyüme olanakları sınırlı olduğu için fazla nakitleri ile ya temettü dağıtmakta ya da hisse geri 
alımı yapmaktadırlar. Gelişmekte olan ekonomilerde ise yatırım fırsatlarının henüz doygunluğa ulaşmaması, temettü 
dağıtmaktansa yatırım yapılması gerektiği gibi bir algıyı beraberinde getirmektedir. Ayrıca temettü dağıtıldığında yatırımcılar 
%15 stopaj ödemekte ve hissenin değer artışından kaynaklanan etkiyi yatırımcılar temettü olarak aldıklarında aynı oranda 
bir portföye sahip olamamaktadırlar. Zira hisse satış karına herhangi bir vergi uygulanmamaktadır. Buna rağmen Türk hisse 
senedi piyasası için temettünün getirilerde yadsınamaz bir etkisi olduğu görülmektedir. Elde ettiğimiz sonucu iki şekilde 
yorumlamaktayız; Borsa İstanbul’da temettü dağıtan şirketler, genelde belirli bir büyüklüğü aşmış ve yatırımcılarına sürekli 
bilgilendirme yapan kurumsal firmalardır. Bu durum temettü verimi değişkeninin kısmen büyüklük etkisini de bünyesinde 
barındırdığı şeklinde yorumlanabilir. Böylece Türk borsasında ortalamada yüksek getiri sağlayan hisse senetlerinin genelde 
büyük şirketlere ait olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Ayrıca temettü verimi bir yıl sonraki veri olarak modelde yer aldığı için 
aslında şirketlerin bir yıl sonraki beklenen karları hakkında da bilgi vermektedir. Başka bir deyişle katsayı, bir yıl sonra karı 
artacak olan ya da karının artma beklentisi yüksek olan hisse senetlerinin getirisi oldukça yüksek olabiliyor şeklinde 
yorumlanabilir. Katsayıdaki yüksekliğin bir diğer sebebi ise temettü veriminin hesaplanma biçimi ve rakamsal boyutudur.  

Birinci modelde görece daha düşük FD/FAVÖK; ikinci modelde ise görece daha düşük F/K hisse getirisi üzerinde baskındır. 
Ancak katsayılara bakıldığında her iki değişkenin çok benzer oranda getiri üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bu durum 
bir başka kavram açısından önemlidir. Piyasada genel olarak FD/FAVÖK daha itibarlı bir oran gibi algılanmasına rağmen 
çalışmamızın sonuçları F/K ’nın da FD/FAVÖK kadar etkili olduğu anlamına gelmektedir. F/K 1930 yılından buyana pratik ve 
algılaması kolay olduğu için bireysel yatırımcılar tarafından en çok kullanılan oranlardan biri olması elde edilen sonucu 
desteklemektedir. Türk piyasası için F/K ’nın en büyük zorluğu, net karı dikkate aldığı için kurdaki hareketlenmeler nedeniyle 
FD/FAVÖK ’e göre daha fazla dalgalanmasıdır. Birçok şirketin yatırımlarına göre makul boyutta kar açıklayamaması ya da 
zarar etmesi FD/FAVÖK ’ün tercih edilmesini beraberinde getirmektedir. Ayrıca şirketlerin değişen kaldıraç seviyeleri ve 
farklı amortisman politikaları nedeniyle net dönem karının ölçülmesinin tüm örneklem için aynı standartta gerçekleşmemesi 
F/K kullanımının zorlukları arasında yer almaktadır. Buna rağmen modelimiz yüksek FAVÖK açıkladığı halde düşük net kar ya 
da zarar açıklayan şirketlerin hisse getirilerinin bu durumdan olumsuz etkilendiği sonucuna ulaşmıştır. Bununla birlikte her 
iki çarpanın katsayısının tüm modellerde negatif olması çarpanlar geriledikçe hisse getirilerinin arttığı anlamına gelmektedir. 
Ayrıca hisse getirileri yılsonu kapanış ve yılbaşı açılışlara göre 1 yıllık vadede hesaplanırken piyasa çarpanları getirilerin 
hesaplandığı yılın ilk çeyreğindeki çarpanlardır. Bu durum yılın başındaki piyasa çarpanlarına göre yatırımcıların gelecek 
beklenti getirilerinin oluştuğu anlamına geldiği gibi piyasa oyuncularının hisse yatırımını uzun vadeli bir yatırım gibi gördüğü 
şeklinde de yorumlanabilir.  

Jeopolitik risklerin artması halinde hisse getirileri, diğer faktörler sabitken ortalamada gerilemektedir. Söz konusu 
belirsizlikteki etkinin piyasa çarpanlarından daha fazla olduğu dikkat çekicidir. Başka bir deyişle çarpanlardaki 1 birimlik 
gerilemenin getiri üzerindeki etkisi jeopolitik risklerdeki 1 birimlik azalmanın etkisinden daha düşüktür. Bu durum hisse 
fiyatlamasında belirsizliklerin azalmasının oldukça önemli olduğu anlamına gelmektedir. Belirsizliklerin azaldığı bir ortamda 
yüksek gibi gözüken piyasa çarpanı aslında yatırımcılar tarafından sanıldığı kadar yüksek görülmemektedir. Avrupa, Suriye, 
Rusya ve Ortadoğu gibi Türk şirketlerinin ihracat bölgelerindeki olumsuz gelişmeler şirket karlarını negatif yönde 
etkileyeceği için böyle bir etki, kendini mali verilerde görülmeden hisse fiyatlamasında baskın bir şekilde ortaya 
çıkarmaktadır. 

Yıl içerisindeki yatırım haberleri ve gerçekleşmelerinin aynı yıl içerisindeki hisse getirisinde önemli bir etkiye sahip olduğunu 
gözlemekteyiz. Tüm yatırımların benzer bir etkiye sahip olması beklenemez. Zira bazı şirketlerin yatırım yaptıkları halde 
aktifleri gerilemektedir. Yatırım/Amortisman oranı 1x’in üzerindeki şirketler idame yatırımlarından ziyade beklenti yaratan 
yatırımlar gerçekleştirmektedir. Modelde yatırım oranının pozitif etkisinin söz konusu şirketlerden kaynaklandığını 
öngörmekle birlikte bu durumu test eden bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.  

Şirketlerin yüksek kaldıraç seviyeleri finansal borçluluk derecelerinin artması olarak yorumlanmaktadır. Model sonuçlarına 
göre kaldıraç seviyesinin istatistiki olarak anlamlı bir şekilde hisse getirisi üzerinde etkili olmadığını görmekteyiz. Bazı 
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şirketler, yüksek kaldıraç seviyeleri ile iflas etme riski ile karşı karşıya kalabilir ki bu durum yatırımcıları söz konusu şirketlerin 
hisse senedi yatırımlarından uzaklaştırır. Ancak bazı sektörlerde yüksek borçluluk önemli beklentileri de beraberinde 
getirmektedir. Enerji sektöründe AK enerji, Zorlu Enerji ve Aksa Enerji gibi yüksek itibarlı şirketler beklenti doğuran 
yatırımlar yaptıkları için yüksek kaldıraç oranına sahiptirler. Ayrıca Türk borsasının en yüksek kaldıraç seviyesindeki 
şirketlerinden biri Türk Hava Yolları’dır. Bu durum yüksek kaldıraç seviyesinin etkisini verilerin modellenmesinde belirsiz 
bırakmaktadır. Bazı şirketler için yüksek kaldıraç olumsuz beklentiler nedeniyle hisse getirisini düşürürken diğer şirketler için 
ise hisse getirilerini artırmakta ve bu iki etki ortalamada birbirini yok etmektedir. Yine de her iki modelde de kaldıracın etkisi 
negatif çıkmıştır. Bu veri istatistiki olarak anlamlı olsaydı bile kaldıraç oranına yatırım oranı ile birlikte bakmak gerekecekti. 
Her iki oranın toplamının hala pozitif olması borçluluk artışı ile yapılan yatırımların nette hisse senedi getirilerini pozitif 
etkilediği anlamına gelmektedir.  

Şirketlerin Tobin q değeri oranları literatürde firmaların stratejik varlıkları ya da maddi olmayan varlıklarının piyasa değerinin 
önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Şirketlerin gizli değerlerinin ölçümü için henüz genel kabul görmüş bir 
metot bulunmasa da Tobin q bu işlev için kullanılabilmektedir. Model sonuçlarına göre şirketlerin stratejik varlıkları ya da 
maddi olmayan yatırımları ortalamada diğer tüm faktörler sabitken hisse getirisi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Söz 
konusu veri Türk şirketleri için ortalamada bir sonuç olup bu durum bazı şirketlerin gerçekleştirdikleri maddi olmayan 
yatırımları ile hisse getirilerini artırmadığı anlamına gelmez. Maddi olmayan yatırımlar AR-GE, marka harcamaları, 
kurumsallık, patent, stratejik personel ve teknoloji yatırımlarını içerdiği için doğası gereği riskli yatırımlardır. Bu yatırımların 
doğru yönetilememesi söz konusu yatırımların giderlerine göre beklenen gelirlerin oluşmasını engelleyebilir. Katsayının eksi 
(negatif) çıkması yatırımcılar nezdinde ortalamada Türk şirketlerinin somut olmayan yatırımlarının yeterli düzeyde karlılık 
yaratacak nitelikte olmadığı şeklinde yorumlanabilir.  

Ülke riskini ölçme amaçlı modele gösterge tahvil faizi eklenmiştir. Gösterge tahvil faizinin artması ilk modelde %90 güven 
aralığında istatistiki olarak anlamlı bir şekilde hisse getirilerini azaltmıştır. Tahvil faizleri ülke riskine ek olarak bünyesinde 
enflasyonu da barındırmaktadır. Artan enflasyonun tüm emtialarla birlikte hisse senedi üzerine de pozitif bir etkisinin olması 
beklenebilir. Bu durum gösterge tahvilin bünyesinde barındırdığı farklı dinamiklerin hisse getirisini farklı açılardan etkilediği 
anlamına gelse de tüm etkilerin netinde ilişki negatife dönmektedir. Ancak söz konusu farklı dinamikler negatif ilişkinin 
gücünü kısmen azaltabilir. İkinci modelde katsayının anlamlı olmaması da yorumumuzu desteklemektedir.  

Her iki modele göre de şirketlerin yıl içerisindeki satış büyümesi yıllık hisse getirilerini pozitif etkilemektedir. Şirket yüksek 
kar açıklasa bile net satışlarını artıramayan bir şirketin mevcut rekabet ortamında yok olması kaçınılmazdır. Bu durum Türk 
şirketlerinin karlılık önceliğini ikinci plana atmasının en büyük nedenidir. Birçok şirket ilk olarak pazar kapma ve net 
satışlarını artırmaya odaklanmakta sonrasında maliyet optimizasyonuna yönelerek karlılığını artırmaktadır. Şirketlerin 
politikalarının hisse senedi getirileri üzerinde de pozitif bir algı oluşturduğu model sonuçlarından anlaşılmaktadır.  

Şirketlerinin hisse senetlerinin yıl içerisindeki günlük getirilerinin standart sapması modele şirkete özgü riski ölçmek 
amacıyla eklenmiştir. Gösterge tahvil faizindeki artıştan çok daha fazla oranda şirketlere özgü risklerin hisse getirisini negatif 
etkilediğini gözlemlemekteyiz. Gösterge tahvil faizi global anlamda ülkedeki riskin hisse getirisine etkisini ölçerken söz 
konusu negatif etki tüm şirketlere aynı oranda yansımamaktadır. Şirkete özgü riskler ülke risklerinden farklılaşabilmektedir. 
GSYİH büyümesinin beklentinin altında gerçekleşmesi ya da siyasi-politik risklerin artması hisse senetleri getirisini aşağı 
yönlü çekebilmektedir. Şirketlere özgü riskler, şirketlerin yanlış yatırımları, yöneticilerin karar alma süreçlerinin bozulması ya 
da şirketin hammadde giderlerinin beklentiden daha kötü gerçekleşmesi olarak örneklendirilebilir. Bu faktörlerin hisse 
getirileri üzerinde daha olumsuz bir etkisi olduğunu gözlemlemekteyiz. Söz konusu katsayının başka bir yorumu da olabilir; 
Bilindiği üzere portföy teorisine göre belirli sayıdaki hisse senedi ile şirketlere özgü riskler ortadan kaldırılabilmektedir. 
Katsayıdaki keskin negatiflik özellikle bireysel yatırımcıların portföy yatırımı geleneklerinin olmamasından da 
kaynaklanabilir. Zira kurumsal yatırımcılar şirketlere özgü risklerin arttığı bir ortamda portföylerinde bu etkinin ortadan 
kaldırılması nedeniyle satışa gerek kalmadan portföy getirisinin azalmasını engelliyor olabilirler. Ancak portföy yatırımı 
yapmadıkları için şirkete özgü risklerden korkan bireysel yatırımcıların söz konusu risklerin arttığı ortamda hisse senetlerini 
satarak katsayının negatif çıkmasında etkili olduğunu düşünmekteyiz. 

Modelimize göre hisse senetlerinin likiditesi arttıkça keskin bir şekilde hisse senedi getirileri yükselmektedir. Alındığında 
satılamayan bir mala olan ilginin düşmesi son derece makuldür. Katsayının temettü verimi kadar yüksek olması Türk borsası 
için likiditenin oldukça önemli olduğu şeklinde yorumlanabilir. Başka bir deyişle bir şirket önemli derecede karlılıklar açıklasa 
bile eğer hisse senedi tahtası yeteri kadar likit değilse yatırımcılar hisse senedine ilgi duymamaktadır. Bu durum Türk 
şirketlerinin yöneticileri için önemli bir politikayı ön plana çıkarmaktadır. Şirketlerin borsa değeri ana ortaklar için bir itibar 
göstergesidir. Hisse senedi değerlendikçe şirketlerin bağımsız denetçiler, tedarikçiler, bankalar, müşteriler ve çalışanları 
karşısında itibari artmaktadır. Şirketler, değerli hisse senetlerini bankalara teminat gösterip daha ucuz maliyetli kredi 
kullanabilmektedir. Ayrıca firmalar, değerli hisse senetleri ile başka bir şirketin hisse senetlerini satın alabilmekte ve 
birleşme gerçekleştirebilmektedirler. Bu durum şirketlerin borsa değerinin yüksek olmasının temel politikalar arasında yer 
alması gerektiği anlamına gelmektedir. Model çıktılarımız şirket değerini artırmak için mali tablolardaki iyileşmenin yeterli 
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olmadığı sonucuna ulaşmaktadır. Dolayısıyla şirketler, stratejik hedefleri arasına hisse senetlerinin işlem hacmini artırmayı 
da eklemelidirler. Halka açık kısmın düşük olması halinde söz konusu oranın artırılması ya da likidite sağlayıcılık işlemleri ile 
hisse tahtasında alıcı ve satıcı konumunda yer alarak yatırımcıların likiditelerini artırmaları halinde şirketler, piyasa 
değerlerini artırabilir ve değer artışını kendi faaliyetlerinde bir kaldıraç olarak kullanabilirler. Burada bir başka yoruma da 
ulaşmaktayız. Likiditedeki artışın mı hisse değerini artırdığı; yoksa hisse değerindeki artışın mı likiditeyi artırdığı tartışmalı bir 
konudur. Her ne kadar işlem hacmi yüksek şirketlerin kolay alınıp satılmaları ve likidite iskontolarının düşük olmaları 
nedeniyle likiditesi düşük şirketlere göre daha yüksek getiri vaat etmeleri sezgisel olarak doğru görülse de yine de çalışmayı 
daha öteye taşımak ve denklemi daha doğru yorumlamak adına ileriki çalışmalarda hisse getirisi ve likidite arasındaki 
Granger Nedensellik ölçümü gerçekleştirilebilir. 

Çalışmamızın son çıktısı ise FD/FAVÖK ve F/K değişkenlerinin eşanlı etkisini ölçen çarpım değişkenidir. Bu değişkeninin 
katsayısının pozitif çıkması önemli bir sonuç olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu değişken, piyasada sadece F/K ya da 
sadece FD/FAVÖK’ün etkili olmadığı ve Türk borsasındaki yatırımcıların her iki değişkeni de dikkate aldığı şeklinde 
yorumlanmaktadır. FD/FAVÖK’teki bir birimlik azalmanın hisse getirisini artırdığını sadece FD/FAVÖK değişkenine 
baktığımızda anlamaktayız. Ancak aynı dönemde aynı şirketin F/K’sındaki artış, hisse senedi getirisinin FD/FAVÖK 
değişkenine olan hassasiyetini azaltmaktadır. Bir örnekle açıklamak gerekirse 1 yıl önce 5x FD/FAVÖK çarpanına sahip bir 
şirketin bir yıl sonra 4x FD/FAVÖK çarpanına sahip olması sadece bu değişime bakıldığında hisse getirisinin artması gerektiği 
şeklinde yorumlanabilir. Ancak aynı şirketin aynı dönemlerde F/K’sı 6x seviyesinden 7x’ye çıkmışsa FD/FAVÖK’teki düşüşten 
kaynaklanan beklenen getirideki artışın etkisi azalmaktadır. Hatta F/K’daki artış çok daha yüksekse Türk piyasasındaki 
yatırımcılar için FD/FAVÖK’teki gerileme önemli bir anlam ifade etmemekte ve söz konusu şirket için “ucuz kalmış” yorumu 
yapılamamaktadır. GMM bu durumu verilerden net bir şekilde çıkarabilmektedir. 

Tablo 3: Piyasa çarpanları ve Kontrol Değişkenlerin Hisse Getirisine Etkisi, 1998-2014 

    
Bağımlı Değişkenler 

      Hisse Getirisi (HG) Hisse Getirisi (HG) 

      HG(-1) 
 

 -0.197  -0.029** 

      Temettü Verimi(1) 42.727*** 40.150*** 

      FD/FAVÖK  -0.00015***  -8.31E-05** 

      F/K 
 

 -0.00013***  -0.00044*** 

      JPR Türkiye  -0.012***  -0.012*** 

      Yatırım 
 

 4.739***  4.220*** 

      Kaldıraç 
 

 -0.096  -0.094 

      PD/DD 
 

 0.00092***  0.00123*** 

      Tobin Q 
 

 -0.590***  -0.619*** 

      Tahvil 
 

 -0.425*  0.005 

      Satış Büyümesi 0.117*** 0.146*** 

      Standart Sapma  -28.439***  -28.253*** 

      Likidite 
 

31.500*** 32.151*** 

      FD/FAVÖK*F/K -  1.60E-05*** 

      
      
      Birey Kesitler 172 172 

Periyot Sayısı 14 14 

Gözlem Sayısı 1.962 1.962 

AR(1) Olasılık Değeri 0.0186 0.0125 

AR(2) Olasılık Değeri 0.3815 0.2839 

Sargan Test Olasılık Değeri 0.1519 0.1291 

Wald Test Olasılık Değeri 0.00 0.00 

 Not: Tüm regresyonlar birinci dereceden farklara dayalı dinamik panel GMM istatistiki metodu ile çözümlenmiştir. Değişkenler: HG = Hisse 
Yıllık Getiri, FD/FAVÖK = Firma Değeri/FAVÖK, F/K = Piyasa Değeri/Net Kar, JPR Türkiye = Türkiye Jeopolitik Risk Endeksi, PD/DD = Piyasa 
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Değeri/Defter Değeri, q = Tobin q, Tahvil = Gösterge Tahvil Faizi. Yıldızlar 1%, 5%, ve 10% önemlilik derecesinde istatistiki olarak anlamlılık 
derecesini kategorize etmektedir. Tüm regresyonlar GMM'in gerekli testlerinde başarılı sonuçlar elde etmiştir. 

 SONUÇ 5.

Hisse senedi getirilerinin modellenmesi son dönemde önemi artan çalışmalar arasında yer almaktadır. Levine (1996),  
yaptığı çalışmada hisse senedi getirisi ile ülke ekonomik büyümeleri arasında pozitif bir ilişki bulmuştur. Bu durum merkez 
bankalarının stratejik hedefleri arasında hisse senedi piyasalarını da dikkate alması gerektiği görüşünü desteklemektedir. 
ABD’de siyasetçilerin yaptığı açıklamaların borsaların kapanışlarını dikkate alması ve borsalarda önemli gerilemeler 
gözlendiğinde hükümet ya da FED’in müdahaleleri aynı zamanda piyasalardaki düşüşün makro sonuçlar da doğurmasından 
kaynaklanmaktadır. 

Yaptığımız çalışmada hisse senedi getiri modellemesini Türkiye örneği üzerinden oluşturmak istedik. Beklendiği gibi hisse 
senedi getirileri bir önceki yılki getirilerinin tersine bir eğilim içerisinde yer almaktadır. Yılbaşında F/K ve FD/FAVÖK’ü daha 
düşük hisse senetlerinin yılsonundaki getirileri daha yüksek olmaktadır. Modelin sonuçlarına göre piyasa, hisse senetlerini 
fiyatlarken tek bir çarpana bakmamakta; F/K ve FD/FAVÖK çarpanlarını neredeyse eşit önemlilik derecesinde dikkate 
almaktadır. Yılbaşındaki çarpanlarına göre yılsonu getirilerin oluşması yatırımcıların yaklaşık 1 yıla yakın bir vadede hareket 
ettiklerine de işaret etmektedir. 

Temettü verimi beklentisi arttıkça hisse senetlerinin getirisi önemli oranda yükselmektedir. Bu durum Türk piyasasında 
temettü veriminin mevcut algının aksine hisse senedi getirisi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 
Şirket değerini artırmak isteyen ana ortakların bir temettü politikası oluşturması ve yatırımcıları ile paylaşması 
gerekmektedir. Dağıtılan temettüden vergi ödenmesine ya da bazı yatırımların gerçekleşmesini önleme potansiyeline 
rağmen Türk piyasası yatırımcıları, az da olsa temettü dağıtan şirketleri tercih etmektedir. 

Şirketlerin kaldıraç seviyelerinin hisse getirisinde ortalamada önemli bir etkiye sahip olmadığı görülürken satış büyümesinin 
getirileri yukarı yönlü artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Jeopolitik riskler, ülke riski ve şirkete özgü riskler hisse senedi getirilerini negatif etkilerken şirkete özgü risklerin daha baskın 
olduğu görülmektedir. Özellikle bireysel yatırımcıların portföy yatırımı gerçekleştirmemesi şirkete özgü risklerin hisse senedi 
getirisindeki olumsuz etkisinin önemli bir sebebi olabilir. Zira portföy yatırımı yapan kurumsal yatırımcılar şirkete özgü 
riskleri yok edilebilmektedir. 

Şirketlerin yıl içerisinde gerçekleştirdikleri sabit sermaye yatırımları hisse senedi getirisini artırırken kaldıraç seviyelerinin 
getiride ortalamada net bir etkisi görülememiştir. Şirketlerin maddi olmayan yatırımları ise yeterli nitelikte olmaması ve 
riskli olmaları nedeniyle hisse senedi getirisinde beklenen etkiye sahip değildir. 

Hisse senetlerinin likiditesi arttıkça getirilerinin önemli bir oranda yükseldiği görülmektedir. Gelecekte şirketlerin piyasa 
değeri ana ortaklar için daha stratejik olacaktır. ABD’de olduğu gibi hisse senetleri banka kredileri için teminat olarak 
kullanılabilecek, şirket satın almalarında takas görevi görebilecek, çalışanlara prim veya bonus olarak verilebilecek, tahvil 
anapara ödemelerinde bir opsiyon olarak kullanılabilecektir. Bu durum şirket yöneticileri için sadece FAVÖK ya da Net Karın 
değil şirket değerinin de belirli bir hedefe konulması anlamına gelecektir. Bu şartlar altında şirketlerin likidite sağlayıcılık 
işlemleri ya da halka açıklık oranını artırarak şirket değerini yükseltmesi gerekecektir. ABD’de şirketlerin halka açıklık 
seviyeleri %80’leri aşabilmektedir. 

Çalışmamızda gösterge tahvilin toplam etkisi dikkate alınmıştır. Gösterge tahvilin enflasyon etkisi arındırılarak modele 
eklenmesi halinde ise ülke riskinin hisse senedi getirisine etkisi daha net bir şekilde gözlemlenebilir. Modelimiz likiditenin 
hisse getirisine etkisini ölçmekle birlikte Granger Nedensellik ile etkinin yönünün netleştirilmesi likiditenin daha doğru 
yorumlanabilmesini beraberinde getirebilir. 
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ABSTRACT  
Purpose-Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA that European Union signed with Canada on November 30, 2016 has the 
quality to result in economic, social and cultural consequences by making norms as compatible not only by removing tariff barriers 
differently from formers. It has been expected that agreement which removes tariff barriers at the rate of 99% increases the trade 
between each two countries at the rate of 23%. In addition to this, consequences that cause some concerns in terms of Turkey that is still 
candidate country to EU are possible. Turkey had stayed out of negotiation period of CETA as is the case with meetings of Transatlantic 
Trade and Investment Partnership (TTIP) that EU started negotiations with USA. On the other way, Turkey has been affected by CETA 
because of applying Customs Union Agreement with EU since 1996. Like agreements that EU has made with other countries, EU-Canada 
Comprehensive Economic and Trade Agreement is going to deepen the negative effects of Customs Union Agreement on foreign trade of 
Turkey. 
Methodolgy- In this study, Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, had been discussed in the view of basic indicators 
subjecting to foreign trade. Possible effects of CETA had been analyzed on Turkey economy because of that Turkey participate in European 
Customs Union. 
Findings-It had been seen that first of effects of Comprehensive Economic and Trade Agreement on Turkey economy had consisted of two 
sections as particular to CETA and TTIP. 
Conclusion-Turkey has been affected by CETA because it was applying Customs Union Agreement with EU since 1996. Like agreements that 
EU has made with other countries, EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement is going to deepen the negative effects of 
Customs Union Agreement on foreign trade of Turkey. 
 
Keywords: European Union, Canada, foreign trade, Customs Union, Turkish economy, CETA. 
JEL Codes: F, F1, F13, F15, F19 
 

 

1. INTRODUCTION   

On the one hand, the EU is continuing negotiations with the USA within the framework of the Transatlantic Trade and 
Investment Partnership/TTIP, on the other hand it signed the Comprehensive Economic and Trade Agreement/CETA with 
Canada on November 30, 2016.  Although it remains modest compared to TTIP, it represents a market consisting of nearly 
550 million consumers when it is considered as a whole.  On the other hand, it will be the EU's neighboring region to the 
USA, which is the world's largest economy, in the case that TTIP agreement cannot come into force or is delayed. Canada is 
the country with the best economic indicators in the G7 group since the 2000's in addition to its population of 
approximately 36 million (2015 data) and GDP valued at 1,671 billion euros (44,500 Euros per capita). It has made free trade 
agreements with countries and regions like North American Free Trade Agreement/NAFTA (1994), Israel (1997), European 
Free Trade Association/EFTA (2009), Jordan (2012) and South Korea (2014), has undertaken the responsibilities within the 
frame of international organizations such as WTO and NATO, and it has made its economy dynamic by revising it. 
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CETA has a different place in the EU's commercial integration efforts with North America. To expand the political and 
cultural influence area although it is basically economic is in question for the EU. Its cultural and historical ties with England 
and France further shorten Canada's distance to the EU compared to the USA's distance to the EU. Thanks to this feature, 
Canada, the largest trade partner of which is the USA, allows the EU to fully integrate with the North American market.   

While entering the sixtieth year of its foundation, the EU is on the one hand facing the problems caused by the integration 
process, on the other hand it continues to strengthen its influence area with new economic and cultural ties on a global 
scale. 

However, the negative impacts of CETA on EU economy in case of its implementation, although they are less compared to 
the example of TTIP, are expressed by some effective groups and organizations in the EU public opinion. The drawbacks put 
forward by the EU are the issues that should not be ignored by Turkey due to its Customs Union Agreement implemented 
with the EU. In this study, the EU-Canada Free Trade Agreement will basically be discussed in terms of the EU's integration 
efforts, and its effects on countries that are not included in the process but included in the EU project like Turkey will 
partially be examined. 

2. LITERATURE REVIEW 

The relations between the EU and Canada, particularly political, economic and cultural relations, have developed in a 
multilateral way from past to present. The two countries have been two important actors with common goal in commercial 
and economic relations, sharing similar obligations in favor of the multilateral trading system. In the field of regional 
integration, EU-Canada relations are based on trade and economic cooperation agreement in 1976. In the subsequent 
years, a large number of agreements enriching commercial activities and expanding the sectors were made between the 
parties. However, Recognition of Mutual Similarities Agreement (Accord sur la reconnaissance mutuelle des évaluations de 
la conformité) dated 1998 among these agreements was the basis for CETA.

1
  

The negotiations that began in 2005 were suspended in 2006 by waiting the conclusion of the Doha Round negotiations 
conducted by the WTO. Then, the EU and Canada resumed the negotiations in parallel with the negotiations carried out by 
the WTO in order to strengthen mutual commercial relations. The official calls on CETA were initiated in 2009. The first 
example of the contract was put forward in 2014, it has been finalized by being rearranged upon both sides’ objections. The 
entry into force of the agreement requires the completion of a three-stage process involving the governments, the 
European Parliament and national parliaments.   

Two problems have been encountered in the governments phase; the first one, Belgian government could not ratify the 
agreement because of the veto of the two of the six regional parliaments. The second one was the objection of the 
Romanian and Bulgarian governments justifying that its citizens were not granted the right of free movement by Canada. 
The objections of the two countries were resolved as a result of mutual negotiations. The German government approved 
the agreement text but the German Constitutional Court put forward some reservations. The Austrian prime minister also 
expressed his reservations. In France, some non-governmental organizations using the term "Trojan horse" for TTIP put 
forward their negative attitudes on the subject. There are also reasons put forward for the content in addition to the 
reasons against the free trade agreement in principle such as the fact that it would destroy much more than the business 
opportunity it would establish, it would pose a threat in terms of public services, and it would neglect the environmental, 
health and social rules in the European standards. Worries of businesses in agriculture sector are the most important of 
them. There are some concerns regarding the fact that multinational US companies operating in the field of agricultural 
food and the headquarters of which are in Canada would easily get into the EU market using CETA, and that they would 
disrupt the EU standards with hormonal tomato meat or chlorinated chickens and products.   

The agreement is expected to be approved by the European Parliament in January 2017 in the event that the government 
phase will be concluded as intended.

2
  

It is estimated that the approval process of the agreement text will be extended by the national parliaments over a very 
long period of time. While the parliaments and senates of some countries are involved in the process as in France, the 
approval of regional parliaments of some countries is required as in the case of Belgium. The agreement text needs to be 
approved by a total of 38 parliaments including 28 country's parliaments for the entry into force of it. The process cannot 
be completed in case of the refusal of one of the said parliaments. 

                                                           
1 The negotiations on trade policies are conducted by the European Commission on behalf of the EU and 28 member states by taking 
opinions from the member countries and the European Parliament. Along with the entry into force of the CETA, the abrogation of 1998 
Recognition of Mutual Similarities Agreement was envisaged. 
2 The approval of the agreement text in the European Parliament is taken for granted. Because a great majority of right (PPE), center (ADLE) 

and social democrat (S&D) parties are positively approaching. 
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However, the EU decided to implement the agreement after translating it into the languages of the member states to take 
advantage of the benefits it would provide as soon as possible.

3
 The third phase, in other words the approval of national 

parliaments was not awaited after the completion of the final approval process, in other words after the approval of the 
European Parliament in the second stage.  

3. CONTENT OF THE COMPREHENSIVE ECONOMIC AND TRADE AGREEMENT (CETA) 

The EU-Canada Trade and Economic Agreement is a new generation agreement in which almost all customs duties have 
been abolished and the norms have been harmonized. It is deeper and more comprehensive compared to other free trade 
agreements as it liberalizes the service trade, paves the way for the investments and regulates the intellectual property 
rights.  

The fact that it is an agreement aimed at removing almost all customs duties which are already at low level between both 
sides is in question. It is estimated that the norm type of barriers to which European exports are exposed will decrease from 
36% to 3% in this way, and this will provide 600 million euros savings for the European exporters. Thus, the doors of the 
market valuing 30 billion euros will have been opened for the European entrepreneurs. According to the European 
Commission, liberalization of public services will provide 6 billion increase every year for the EU's GDP (Abbundo, 2016).4 
The agreement is considered to be a very ambitious initiative because it contains a wide range of comprehensive issues. 
“This agreement made with Canada, which is one of the world's most advanced economies, will open new horizons for the 
European and Canadian businesses as it facilitates entry into the goods and services market. It will give Europeans with 
opportunity to step into the North American market, thus it will be instrumental for the growth of employment in Europe” 
(Barroso, 2013:1).  The following points can be listed among the targets set to increase mutual volume of trade: 

- Increasing agricultural exports, 
- Reduction of many non-tariff barriers, 
- Facilitation of mutual investments, 
- Optimal protection of copyrights. 

Some issues such as consumer safety in the field of visual services or health and food (hormonal meats or genetically 
degraded food products/OGM) were excluded from the scope of the agreement upon the mutual consents of the parties. 

Table 1: Scope of CETA 

Within the scope Out of the Scope 

Customs duties, agricultural, geographical signs 
(indications géographiques)

5
, public market, patent, 

public services, norms, financial services, environment, 
arbitrage courts, corporate cooperation, professional 
circulation,  

Audio-visual (Audiovisuel), OGM (genetically degraded 
organisms) hormones and chlorine,  

 
Source: http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/18/tout-comprendre-du-ceta-le-petit-cousin-du-traite-
transatlantique_5015920_4355770.html (The datas are compiled from this site) 

Along with the agreement, about nine thousand customs duties will be abolished in all industrial products, in almost all 
agricultural and food products except for some sensitive products such as milk, chicken and eggs.  

4. THE EFFECTS OF COMPREHENSIVE ECONOMY AND TRADE AGREEMENT (CETA) ON TURKISH ECONOMY 

Canada is one of the most prosperous countries in the world when its GDP and Income Per Capita of about 45.000 dollars 
are taken into account. Canada economy in which manufacturing, mining and service sectors come to the forefront is rich in 
natural resources and is an energy exporter. It is a member of the North American Free Trade Agreement / NAFTA along 
with the USA and Mexico, and its most important trading partners are the USA, Mexico and China. As it is understood, the 
Comprehensive Economy and Trade Agreement will put Turkish economy into the influence area of global actors such as 
the EU and Canada and the US and China. 

 

                                                           
3 Which chapters would be applied temporarily were not clarified before the approval process of the agreement was finalized. 
 

5 The system in question is called “L’appellation d’origine protégée (AOP)” in France. Accordingly, all of the production steps of a product 
are performed according to a method which is known in a defined region and brings quality to the product. AOP is an EU mark and protects 
the product name in the EU territory. 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/18/tout-comprendre-du-ceta-le-petit-cousin-du-traite-transatlantique_5015920_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/18/tout-comprendre-du-ceta-le-petit-cousin-du-traite-transatlantique_5015920_4355770.html
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4.1. Overview of Turkey-Canada Economic Relations 

Diplomatic relations between Turkey and Canada were established in 1943 and continued on security and military 
cooperation issues within the frame of NATO during the Cold War years. The two countries cooperated within the United 
Nations and Organization for Security and Co-operation in Europe/OSCE. Mutual relations continued in economics and 
finance along with the establishment of the G-20 group in 1999. However, economic dimension of relations began to 
develop as of the 1990s and continued in the shadow of political problems as of the 2000s.  

Turkey has a foreign trade of about 351 billion dollars by 2015, 19 billion dollars of which (7 billion dollars of exports and 12 
billion dollars of imports) were realized with North America. In the distribution of Turkish foreign trade according to the 
North America region, USA is in the first place with about 17 billion dollars. In this case, the USA is the fifth among the 
countries from which Turkey exports and the fourth among the countries it imports. Canada is behind the first twenty 
countries with Turkey is trading by its trade volume close to 2 billion dollars.6 85% of Turkey's 850 million dollar-export to 
Canada consists of industrial products, and 15% of which consist of agricultural products. While 82% of the imports from 
Canada consist of industrial products, the share of agricultural products is 8%. Although the foreign trade with Canada 
constitutes 1% of Turkish foreign trade, it is important when free trade agreements made or is being made by Canada with 
the USA, and by the EU with the USA are taken into account.  

Agreements have been made between Turkey and Canada on issues such as the prevention of double taxation (1990), 
cooperation in the field of textile trade (1995), cooperation in the energy field (1998) and social security (2001) (Oruç, 
2008:7). 

Although Canada and Turkey have been involved in organizations such as NATO, OSCE, OECD and G20 together, it cannot be 
said that this situation has been sufficiently reflected in economic and commercial relations. In 2003, the bilateral relations 
created a stressful atmosphere due to Canada's approach to events of 1915, and this situation negatively affected the 
foreign trade.  

4.2. Its Effects within the Scope of CETA and TTIP 

The two significant initiatives of the EU covering the North American region in the context of the free trade agreement also 
affect the Turkish economy through the EU. The effects of Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP and 
Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA on Turkish foreign trade take place through the Customs Union 
Agreement that we have been implementing with the EU since 1996.  

Turkey, pursuant to Article 10 of the Association Council Decision No. 1/95, committed to make foreign trade regime 
compatible with the EU and approximate the Common Customs Tariff of the Community to the legislation on collective 
foreign trade in its relations with the third countries. Turkey, as required by Article 16 of the Association Council decision, 
has signed agreements with various countries in parallel with the Free Trade Agreements made by the EU with various 
countries.  

Both CETA and TTIP, by their consequences, are not the agreements the influence area of which is limited only to member 
countries. When Turkey's EU membership process is taken into account, the effects of the EU-Canada and EU-US free trade 
agreements in terms of Turkish economy can be listed below:  

-The fact that the EU will start negotiations with a high-volume economy like the USA brings with it some concerns in 
Turkey due to the Customs Union between us Especially, the fact that US products can enter Turkey without duty through 
EU is the main element of the loss. This situation is expected to further disrupt the existing trade balance against Turkey 
(Akman, 2013:13). 

- Turkey has been out of the negotiation process despite being within the influence area of the CETA and TTIP. The fact that 
Turkey is not included in the decision mechanism of the EU during the negotiation process is the beginning of the problems 
faced by Turkey due to such agreements.  

This situation causes Turkey to face unfair competition in trade made with the third countries. Although the 
aforementioned trade agreements do not yet include the customs union, Turkey will be affected due to the common 
customs tariff applied with the EU. The negativities experienced on foreign trade since 1996 when it applied customs union 
agreement with the EU will increase. In 2013, Turkey made an attempt to sign a free trade agreement parallel to CETA in 
order to remove the drawbacks of the Comprehensive Economic and Trade Agreement but could not get a result. Turkey 
has made similar agreements with 21 countries in line with the free trade agreements signed with the EU. However, there 
are three countries with which Turkey has not made similar trade agreements despite presence of EU's trade agreement 
including Algeria, Mexico and South Africa. While these countries have obtained an opportunity to sell duty-free goods to 
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Turkey, Turkish exporters cannot take advantage of the same right due to lack of bilateral agreement. Following the EU's 
free trade agreement with these countries, Turkey's foreign trade deficit has increase by 86-fold with Mexico and by 2-fold 
with the Republic of South Africa (Erem, 2016). 

Turkey will continue to face the same problems not only in CETA or TTIP but also in all of the free trade agreements that the 
EU will make with the third countries later. 

- The Customs Union Agreement implemented by Turkey with the EU has restricted the expectations against Turkey. Areas 
such as agriculture, services and public procurement have been excluded from scope of the customs union, this also has 
brought an asymmetric structure to the existing relation. Although Turkey has accepted the EU customs tariff in imports, 
some products are subject to restrictions in the case of export. The current situation is limiting Turkey's export capacity in 
agriculture and processed agricultural products and also makes its export capacity in industrial products dependent on 
imports. Thus, businesses in Turkey, in a sense, are encouraged to make an assembly-based production. 

4.3. CETA-Specific Effects 

The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) signed between the EU and Canada is a new-generation trade 
agreement and has a content to ensure unity of norms just beyond reducing customs tariffs. It is an agreement that 
liberalizes the service trade, facilitates investments, and brings common regulations in areas such as environmental and 
competition policies, intellectual property rights. With this aspect, it brings regulations that will be reflected in economic, 
social and cultural areas. Turkey's businesses and consumers will also benefit from the benefits that the agreement will 
provide to the European economy, businesses or consumers. However, there will be some restrictions for Turkey due to the 
Customs Union Agreement being applied with the EU. When Turkey's EU membership process is taken into account, the 
effects of the EU-Canada free trade agreement on Turkish economy can be listed below: 

- Canada undertakes to open the public market areas, municipal services and the health sector located both in the federal 
area and provinces to the European suppliers. Thus, the open part of Canadian public market to the European will rise from 
10% to 30%. On the other hand, European products will be protected without accepting high costs in some parts of Canada. 
European brands will be protected for an additional two years especially in the pharmaceutical industry. Turkish businesses 
with competitive capacity in these areas will also be able to take advantage of the opportunities like the EU countries' 
businesses. 

- The researches carried out suggest that the EU'S GDP will increase by 12 billion euros per year due to the overall positive 
effects of the agreement. The said increase will be seen in the sectors with an increasing export capacity including 
processed agricultural products, wine, cosmetics, pharmaceuticals, ready-made clothing and textile products. In addition, 
the simplification of legal transactions applied during the clearance of the goods will prepare the climate for the 
development of the businesses exporting to Canada, especially SMEs. 

- Turkey-Canada foreign trade volume has increased by eight-fold since 1990 until today. “It is possible that the volume of 
trade will increase to 10 billion dollars if a free trade agreement is signed between the two countries. Canadian companies 
may play important roles in infrastructure investments in Turkey that foresees to invest 110-120 billion dollars in energy 
projects over the next ten years (Vardan, 2015).” 

- The determination regarding the harmonization of the rules that regulate the intellectual property rights is also stressed 
by the CETA. Many products of European origin, as well as in France's various cheese brands, have been identified with the 
region where the production is made and have been allowed to benefit from the protection right in the Canadian market. 
Since Turkey has not been included in the negotiation process, the same thing is not the case for Turkish products with 
regional character. 

In addition to the related effects of the Customs Union Agreement between Turkey and the EU due to its asymmetrical 
features, the potential effects mentioned on the EU foreign trade and economy will also be the case for Turkish foreign 
trade and economy. 

5. CONCLUSION 

It can be thought that the free trade agreement signed between the EU and Canada (CETA) has more limited effects with 
respect to its potential in terms of parties' interests and its worrying drawbacks compared to the agreement with the USA, 
the negotiations of which are going on (TTIP). However, it is an important step that can lead to regional and global changes. 
The structures like CETA or TTIP have important roles in managing the crises on a global scale. Since such agreements will 
bring member states closer together, the common attitude that needs to be adopted for the problems such as global 
warming and environmental pollution will be easier. The efforts revealed by Canada's French-speaking Kebek region during 
the signing process of the CETA indicate that there is a potential that will ensure that the two parties with common values 
will adopt a common attitude. 
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However, the CETA's approval process by the governments has revealed some problems that may arise in the future. First 
of all, the EU's new trade agreement initiative has not received approval from all members in an environment where the 
issue of the UK's resignation from the EU is discussed. On the other hand, the reservations for the TTIP agreement 
implemented with the USA are going on. These also show that the capacity of the EU to become a global actor is limited. 
The fact that the Constitutional Court that allowed the approval of the agreement put forward some conditions based on 
some reservations in Germany is an example of it. The court asked the government to regulate the conditions that allowed 
Germany to withdraw from the agreement if it is requested in the future (Pelouas, 2016).

7
 

As it can be remembered, the Free Trade Agreement was signed between the EU and South Korea in 2010, and it was put 
into practice temporarily in 2011 without waiting for the completion of the process. The agreement in question was 
approved by the French Parliament in 2013 and by the Italian Parliament in 2015 (Hiault, 2016).

8
 The CETA agreement was 

also envisaged to be implemented without waiting for the conclusion of the approval process. However, the process is not 
guaranteed to result in a similar way. The possibility that the agreement will be rejected by at least one of the national 
assemblies will confront the parties with quite complicated problems. This situation also limits the expansion capacity on a 
global scale while damaging the democratic identity of the EU. Because “The process followed at the signing stage of the 
CETA weakened the strength of the actors on the part of the EU. On the one hand, this situation will cause the trade 
agreements to be negotiated hereinafter to be lighter and less ambitious, on the other hand the representatives of EU 
institutions will not be considered to be authorized to sign a trade agreement by the opposite side. The restructuring of the 
CETA agreement in the negotiation process leads to the emergence of this understanding (Şahinalp, 2016).” 

The fact that the TTIP negotiations between the EU and the USA have not been finalized results in directing the reservations 
in the public opinion towards the said agreement to the CETA. While European Commission indicates that both agreements 
would particularly be for the benefit of SMEs, some active circles in the European public opinion totally oppose against TTIP 
and CETA and draw attention to negative results. For instance, when positive effects of TTIP on SMEs are taken into 
account, it is stated that only 0.7% of the SMEs in France export to the USA, and the remaining 99% of them will face 
problems. It is suggested that the known free trade agreements were digressed during TTIP and CETA negotiations, the 
rules to be applied in the market to be created were not regulated fairly, therefore US-based multinational companies 
would exploit the environmental, tax-related and social areas. The agreement gives a multinational company that has 
invested in any country to file a suit against that state in case of determining a public policy contrary to its own interests. 
According to the Nicolas Hulot foundation, the CETA brings contradictory results with COP 21 signed in Paris in December 
2015. Similar associations and foundations are concerned that the use of Canadian petrol, which causes more pollution 
than petrol, will become widespread in European countries due to the terms of the CETA agreement.  

As in the case of TTIP, Turkish economy will be affected by the CETA because of the fact that it is not the participator of the 
said process but is included in the EU project. This agreement will deepen the existing consequences of the Customs Union 
Agreement applied between Turkey and the EU, despite not as well as TTIP.   

It is possible to generally sort out the benefits to be provided by the CETA in terms of Turkey based on the benefits 
expected from TTIP: The Free Trade Agreement gives Turkey the opportunity to trade in a wider area compared to the EU 
market. Due to the implementation of the Community Common Customs Tariff against third countries, Turkish consumers 
will face a wider range of products, and businesses will have increased their ability to transfer technology. Besides, small 
and medium enterprises/SMEs expect a tougher competitive environment. Unlike the cost competitiveness faced by 
Turkish businesses due to the free trade agreement made between China and the EU in previous years, the creation of 
technology-assisted intense competitive environment will be inevitable as import restricting means such as product 
standards will also lose their effectiveness along with the free trade agreement between the EU-Canada. On the other 
hand, many factors including the fact that Turkish consumers are not conscious about the health conditions related to 
goods and services, the efficiency problems of public institutions and organizations, non-governmental organizations in this 
area, and the gaps in legislative regulations cause concerns about the possible negative consequences of CETA. 

                                                           
7The opponents in Germany are mentioning the concern that the government will take steps back in later stages as well as the ongoing 

TTIP negotiations with the US, and that the agreement will cause the regulations available in Germany to be impaired. On the other hand, 

left party group Die Linke appealed to the Constitutional Court on the grounds that the CETA is contrary to the Constitution. 

8 In similar cases in which the EU signs a Free Trade Agreement with a third country, the approval of national parliaments is resorted as a 

requirement of democracy, and the agreement is implemented temporarily before the approval process is completed. However, the 

approval process of an agreement in practice may take a long time or may be rejected in the process. According to the European 

Parliament deputy (PPE) and the Trade Commissioner Franck Proust, it is necessary to make a reform on the approval process of the trade 

agreements, and majority or absolute majority should be substituted for unanimity. 
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The issue of how to revert the consequences of the problems that will be caused by the implementation of the CETA 
without the approval of the national parliaments of the EU countries in the future has not been clarified. Only the German 
Constitutional Court did not ignore this problem and allowed the government to approve provided that taking the option to 
leave the CETA. 

In addition, in the agreement, multinational companies have been enabled to file a suit against national governments in the 
case that they claim that the public sector operate contrary to their own interests. EU countries may not be concerned 
about this situation based on their sound legal systems, but there is a worrying situation when legal gaps in Turkey are 
taken into account. 

In conclusion, apart from the fact that FTA between EU and Canada will deepen the debates in Turkey's EU membership 
process as of the date of implementation, it will extend the distance between Turkey and EU like in each FTA made by the 
EU with the third countries. The Customs Union Agreement, which was presented as a step making Turkey closer to the EU 
by the government of that period in 1995, is leading to take another step in the opposite direction in this way twenty years 
after being put into practice. 
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ABSTRACT  
Purpose- Today, growing commercial and financial integration between countries with globalization leads to intense competition and 

global economic crises. Due to these developments, the companies have some difficulties carrying on their business and managing the 

crises with traditional marketing and financing techniques. So they are turning alternative methods. One of them is barter system meaning 

buying and selling goods and services without using money. Barter is an innovated form of exchange system used as a trading method since 

the early ages. Barter offers companies various benefits such as moving inventory, utilizing idle capacity, increasing sales, supplying 

interest-free credit, debt configuration, foreign trade facilitation. The aim of this study is to examine barter from trade and financial 

aspects and investigate the use of barter in businesses as a way to overcome economic crises. 

Methodology- In the study, firstly the types and effects of economic crisis, then the development, types, benefits and difficulties of barter 

instrument were examined. Afterwards, the examples of retail, corporate and international barter transactions were given, and the 

contribution of barter to the enterprises in times of economic crisis was revealed. 

Findings- It was determined that barter can contribute the basic business functions of supply, production and marketing. It’s an innovative 

alternative to traditional mentality based on interest. Barter can contribute to the country's economy by relaxing companies even in times 

of crisis. Besides, barter industry has not well recognized, institutionalized and become widespread enough in Turkey yet. 

Conclusion- Barter is an effective way for businesses to sustain their long-term presence. Therefore companies should use it to formulate 

their strategies at all level and crisis management plans. It is seen that legal regulations are needed for barter system to function properly. 
 

Keywords: Barter finance, economic crisis, crisis management, international trade, strategic management 

JEL Codes: M00, M10, M20 
 

 

1. INTRODUCTION   

Increasing economic integration among countries with globalization leads to a severe competition, dependence on foreign 
markets, and the economic crises which can be transformed into a global dimension. Enterprises that constitute the 
building blocks of national economies are often inadequate to meet the expansion of national and international trade 
volume and the economic crises, with existing finance and marketing techniques. The techniques developed are ineffective 
at lowering the cost of money as they’re still money based. For this reason, the best way to reduce the cost of money is not 
using money which is the most important cost factor of trade, and using non-money based techniques that can transform 
business resources economically. One of the methods that companies apply to increase the competitiveness both in the 
national and international markets and to overcome the cash troubles they have during crisis periods is barter which is 
based on the principle of buying and selling goods and services without the use of money.  

Barter is an economy that has been practiced for centuries as the exchange of goods and services with other goods and 
services without using money (Terry and Gary, 1996: 167). Today, barter transactions are made in two types, bilateral 
(classical) and multilateral (modern) barter (Toroslu, 2010: 5); barter industry operates in three different ways, retail barter, 
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corporate barter and international barter (Şimşek, 2004: 29); barter applications are performed in two types, full barter 
(%100 barter) and partial barter (Söztutan, 2004: 30). Barter offers exceptional solution alternatives for increasing sales, 
moving inventory, utilizing idle capacity, appropriate financing, marketing and advertising, protection from crises, cash 
saving (Uyan, 2013a: 2). Barter supports a company in all its areas: marketing, trading and financing. 

The purpose of this study is to view barter technique in terms of trading and financial, and to examine the role and 
importance of barter technique in helping businesses to cope with economic crises. In this study, firstly economic crisis, its 
types and its effects were explained. Then, barter technique, its development, its types and advantages and difficulties of 
each type were examined. Later on, the examples of retail, corporate and international barter transactions performed by 
the enterprises were given and the contribution of the barter transactions to the enterprises in times of economic crisis was 
revealed. In the conclusion section; the study was evaluated according to the information provided and findings obtained, 
and suggestions for the future of barter system were made. 

2. ECONOMIC CRISIS 

2.1. Definition and Causes of Economic Crisis 

The crisis in the economic sense is that the sudden and unexpected events in the economy cause the serious consequences 
which affect country’s economy at a macro level and companies in the country at a micro level. Economic crisis can appear 
in many different forms. The factors such as a rapid contraction in production, a sudden drop in general price level, 
bankruptcies, a sudden increase in the unemployment rate, decline in the wages, collapse in the stock market, speculative 
movements and so on are the main examples of economic crisis (Bozgeyik, 2004: 38). From a macro perspective crisis is 
instability of populist policies, fluctuations in growth rate, rapid change in external conjuncture, increase in unemployment 
and inflation, decrease in income level, deterioration of income distribution and decrease in wealth. From a micro 
perspective, it is the increasingly intensity in competition conditions as a result of the reduction of demand and the increase 
of production costs by the effects of technological, economic, social and similar changes (Baydaş, Bakan and Özyılmaz, 
2015: 263).  

Economic crisis represents intense fluctuations beyond an acceptable range of change in prices and/or quantities of any 
goods and services, factors of production or foreign exchange market (Kibritçioğlu, 2001: 174-175). Especially economic 
changes such as globalization, growing importance of international and regional integrations, liberalization of foreign trade 
and big emerging markets are inviting crises that create both danger and opportunity (Aktan and Şen, 2001: 1225-1230). 
Chronic and high inflation, devaluation, government's radical monetary policies, foreign trade imbalances, increasing 
domestic and external debt and so on are the main causes of economic crisis (Apak and Aytaç, 2009: 17). Besides that, the 
reason of economic crisis is not always economic developments. For example, natural disasters such as earthquakes, fires 
and floods in the country can also be the cause of economic crisis (Kahya, 2008: 48). On the other hand, the microcauses of 
crisis are internal weaknesses of enterprises such as inability to see and adapt to change, inadequacy of management 
(Gençtürk, 2002: 6), and ignorance of enterprises in crisis management.  

2.2. Types of Economic Crisis 

Economic crises are examined in two classes according to the market they have occured as real sector crises and financial 
crises (see Figure 1). 
 

Real sector crises occur with serious reduction in the quantities of markets for goods and services (in production) and/or 
labor markets (in employment). Real crises are directly related to the production part of the economy. The real sector 
needs capital and entrepreneurs to produce. The sector that provides the capital is the financial sector. Therefore, these 
two sectors are related to each other. A crisis in one will directly affect the other (Kayarkaya, 2006: 5). Real sector crises can 
be can separated in themselves as crises in markets for goods and services and unemployment crises in labor markets. If the 
price increases in the goods and services market are constant and above a certain limit, this is called inflation crisis 
(Kibritçioğlu, 2001: 174-176). If the increases in the general level of prices are realized below the level that will encourage 
investments in the production of goods and services in the economy, a recession crisis will take place (Özkan, 2005: 165-
166), economic recession is felt in the stages of supply, production and sales of companies (Gençtürk, 2002: 5). If the 
unemployment rates in labor market are above the usual level, the unemployment crisis emerges (Kayarkaya, 2006: 5). 
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Figure 1: Classification of Economic Crises 
  

 

Source: Eren, F. M. 2010, “Ekonomik Krizler ve Kriz Göstergeleri:  1990 Sonrası Dünyada Yaşanan Krizler ve Türkiye Karşılaştırması”, 
Unpublished Master Thesis, Selçuk Üniversitesi, S.B.E., Konya, p. 5. 

Financial crises are fluctuations in financial markets due to various factors and accordingly financial markets are not able to 
fulfill the expected functions (Afşar, 2004: 77). Financial crises can be separated in themselves as currency crises, banking 
crises, external debt crises and stock market crises. The currency crisis emerges when the speculative funds begin to leave 
the country quickly and the national currency is devalued or left to float completely due to the lack of sustainability of the 
current exchange rate despite the support of the Central Bank. Currency crises in the countries that adopt fixed exchange 
rate systems are called as balance of payments crises and in this case attention should be paid to reducing foreign exchange 
reserves. Currency crises in the countries that adopt floating exchange rate system are called exchange rate crises and in 
this case attention should be paid to exchange rate changes (Ekşi, 2007: 6-7). Banking crises occur when banks enter into 
liquidity troubles (Ekşi, 2007: 7); bank depositors who have doubts if their deposits will be paid leave the bank; 
governments intervene in this situation with rescue and expropriation operations; or when credits not returned to the bank 
increase excessively. On the other hand the main reason is often late structural reforms in the banking sector (Kayarkaya, 
2006: 11-12). External debt crisis arises when a country that regularly pays its external debts fails to pay the capital and 
interest of its public and private sector external debt due to the problems of external payment (Erdoğan, 2010: 19). Stock 
market crisis involves high rates of decline in the value of securities trading on the stock exchange (Eren, 2010: 7).  

2.3. Effects of Economic Crisis 

Organizations constitute a sub-system of the general economic system. For this reason, uncertainties and instabilities in the 
economic system negatively affect organizations (Tutar, 2000: 25). Because, economic uncertainties and fluctuations affect 
the price and amount of the inputs and outputs, investment decisions and profit margins of the companies by distorting the 
supply and demand balance in the market (Özden, 2011: 8). Thus, the economic downturn in the companies generally 
begins with decreasing of sales and continues with losing of market share and declining of incomes (Schneider, 2009: 591). 
Economic crisis has a huge impact for the company’s plans for development in the short, average and long run terms. 
During these periods company’s turnover and its revenue may decline, also their stock value can decrease dramatically. It 
might cause labor strikes, takeovers and even bankruptcies (Kumpikaite et al., 2011: 790). 

Especially in the last 20 years, global economic crises have led business crises by creating great pressure on companies. In 
these crises, the role of capital movements which are focused on short-term profits, extreme fluid and speculative is great. 
For example, the Peso crisis that began in Mexico in 1994, and the Asian crisis that began in Thailand in 1997 and spread 
throughout the region, led to the devaluation shocks, production losses, national income declines and business and bank 
failures of the countries that primarily link their economic growth to short-term capital inflows (Aydemir and Demirci, 2005: 
66). Also the Mortgage crisis, which started in the US real estate market in 2008, soon became a global crisis affecting first 
the giant banks then all businesses by shaking the US and world economies (Özden, 2011: 8).  
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Global financial crises were experienced in Turkey after the 1980s. For example, the 1994 crisis was caused by sudden 
outflow of international hot money to use high real interest rate and low exchange rate advantage. The 1997 and 2001 
crises were caused by financial fluctuations in Asia and Russia. These crises led outflowing of significant amount of hot 
money from our country; panic in the stock market, interest and foreign exchange markets; the growth of real market 
shocks (Aydemir and Demirci, 2005: 66-67). And because of these crises, the profit rate of manufacturing sectors exporting 
in Turkey decreased due to the fright of foreign capital (Cebeci, 2015: 5-6). Undoubtedly in the mentioned crises, as well as 
international factors, Turkey's own internal problems had also become effective. For example in the 2001 crisis, factors 
such as political instability and disagreement between political actors, weak economic structure, increasing public debt 
burden, troubled banking sector and insufficiency of the financial system had become triggering (Aydemir and Demirci, 
2005: 67). The impacts of the 2008 crisis in Turkey were, the increase in volatility of currency and capital markets; 
tightening of banks in loans; the decrease in investments, projects, expenditures, exports, capacity utilization rates and 
employment level due to the decrease in domestic and foreign demand (Hatipoğlu, 2011: 54). Surveys show that the main 
effects of economic crises on SMEs in our country are, the increase in closing business numbers; the decrease in production 
and capacity ratios; the decrease in financial resources; the increase in costs, the decrease in employment, the decline in 
investments (Kahya, 2008: 47). As we have seen, economic negativities in today's globalized world are the most important 
crisis factors affecting the economies of countries and therefore the businesses succesively.  

3. BARTER AS AN ALTERNATIVE TRADING AND FINANCING TOOL 

3.1. Definition of Barter 

Conceptually, barter is a trading and financing tool that is based on centuries ago in the economy, though it is still new 
today. Simple definition of barter system is the exchange of goods or services without money (Edwards, 1996: 7).   

The Barter word is derived from the English language and is described as "Exchange (goods or services) for other goods or 
services without using money" in the Oxford Dictionary (Oxford Dictionaries, 2017). In Turkish, there is no barter word, but 
in many definitions of barter, the word "exchange" is used. In Turkish Language Dictionary prepared by Turkish Language 
Association (TDK), the exchange word is defined as "payment of the cost of deal made between two countries via reciprocal 
goods” (Güncel Türkçe Sözlük, 2017). In TDK's Dictionary of Economic Terms, the exchange word has been shown as the 
meaning of the English word "barter" (İktisat Terimleri Sözlüğü, 2017).  

Barter is a technique developed by inspiration from the exchange system which is the oldest and simplest form of trading 
methods (Karluk, 2003: 437). Barter as an international trade method which means the exchange of goods between two 
countries without using money (Madura, 1992: 383). As a corporate trade type, barter is the name of a system in which 
companies exchange goods and services directly with other companies, especially in order to relieve liquid position and 
overstock (Yakovlev, 2000: 280). In foreign sources, barter is defined as the exchange of what you have for what you need 
(Tugend, 2009: 8). In Turkey, Barter system is also introduced with the concept of "give your excess and take your need" 
(Barter Yeni Ekonomi, 2002: 10). In emerging economies, the activities of barter traders do not only make it easier to spread 
existing resources more efficiently, but also provide for the growth of resources (Bauer, 2000: 4). Barter is therefore a 
special financial instrument that transforms the economic resources of countries and companies into economic gain.  

Today's modern barter system provides the exchange of goods and services in an organized market. In the literature, this 
organized barter type is referred to as "multilateral barter” and "financial exchange". But barter is a financing tool more 
contemporary and comprehensive than simple exchange (Özkan, 2002). Today, barter system is also referred to as "stock 
exchange of the goods and services" (Alptürk, 2009) and "cashless trading" (Şimşek, 2004: 28). Today's modern barter 
system is created by an organizer company. There is a common market where companies which are the members of the 
system can shop with each other. The goods or services purchased in this market are paid with the goods or services 
produced or traded, not with money (Yeşiloğlu and Yiğit, 1996: 16). Therefore barter is a financing instrument that a firm 
can buy goods and services needed and a trading technique by which a firm can sell goods and services produced. 

3.2. Development of Barter 

On the basis of barter, there is the exchange of something you have for something you need. In the early ages when trade 
was made in the simplest form, mankind was using their excess for their needs, so that goods and services were exchanged 
between sides. First the coin, then banknote, started to be used in the economy, then exchange and similar contracts have 
fallen into desuetude. The exchange system, which lost its significance along with the invention of money, become a 
current issue of companies and countries again in order to get rid of the world economic crisis of 1929 (Uyan, 2013a: 1). 

Due to the collapse of trade, from 1930 to 1933, most European countries have made many barter agreements. In 
particular, Germany has supplied food and raw materials from European and Latin American countries through barter. In 
those years, due to the war and the economic crisis, international barter, one of the counter-trade techniques, was applied. 
But then barter applications began to spread to the business level as well (Sürmen and Kaya, 2001: 131). On the other hand, 
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private sector companies have always used the corporate barter method by themselves, they have bought their needs from 
the company and they have sold their products to same company, so they made bilateral barter. Over time, barter 
technique was renewed, innovated and systematized with the effect of technological developments, organized barter 
applications operated by barter companies has started, thus barter started to be applied as multilateral changes between 
goods and services. 

According to US Department of Commerce, barter constitutes about 30% of total world trade in various forms. The Business 
Trend Analysts research has found that 40% of world trade is done with barter system. Again according to US statistics, 
barter trade has increased around 16% per annual (Saygılıoğlu, 2009: 197). The oldest known barter organization was 
established in Switzerland in 1934 (Arslan and Aykutlu, 1999: 2-3). Organized barter system is most commonly applied in 
USA. Today more than 900 barter companies are operating in various countries and more than 700 thousand companies 
actively trade barter (Toroslu, 2010: 68). In Turkey, barter organizations have been operating since the 1990s (Bayrav, 2009: 
8), and barter system began to be recognized in 1994 economic crisis when overstock of companies were utilized by barter. 

3.3. Types, Advantages and Difficulties of Barter  

3.3.1. Retail Barter (Organized Barter) 

Retail barter is a type of barter that a company which is a member of a barter organization pays for goods or services which 
it bought from this barter market by selling goods or services which it produces or trades on this market. This practice is 
also known as barter exchange, retail barter or organized barter. Retail barter can be applied by the companies from every 
scale and sector, especially retailers, service producing companies and self-employed people (Uyan, 2013a: 29). There is no 
specific regulation for barter system in our country, in law and in national accounting standards, but the existing regulations 
do not preclude the establishment of barter companies and barter transactions through these companies (Arzova, 2000: 24; 
Acar and Tekşen, 2007: 5). Organized barter system has applied since 1930s in the world and since 1990s in Turkey. Today, 
a wide variety of goods and services are exchanged in barter market in our country, such as real estate, written and visual 
advertising, construction materials, airline tickets, car rental, hotel accommodation, hospital services, ready made clothing, 
furniture and educational services.  

Barter company, like a brokerage house, organizes the realization of the exchange between the member companies with 
barter system. This allows member firms to finance their needs by selling their own goods or services. Companies must sign 
barter agreement with barter company for membership (Erkan, 2000: 2-4). Main records (supplies and demands) showing 
which goods and services can be sold or bought in the system are operated by barter company and presented to the 
member companies. All of the members are served by barter brokers. Barter transactions are followed by barter authorities 
of member companies. Transactions are made on 100% barter (full barter) or partial barter basis. Barter organization 
records multilateral barter transactions made by member firms with barter checks as debt or receivables to the current 
accounts of the companies. (Şimşek, 2004: 29). Member companies can get their needs from barter system within the 
purchase credit limits (Erkan, 2000: 2). The purchase limit is set when the company sells or provides guarantee in barter 
system (Uyan, 2013a: 71). Barter member company can get the product which it needs without paying money from another 
barter member in the system, and it has to sell its goods or services to the other barter members within the determined 
time in return (Erkan, 2000: 2). The member company that can not make the payment with the goods or services within the 
determined period has to pay its debt to the barter company in cash. In barter transactions, barter company is in charge of 
the brokerage house and all responsibility (in terms of price, quality, delivery, after-sales service) belongs to buyer and 
seller. The membership of the company can be terminated at the end of the barter membership contract or at the request 
of the member, or if the barter company considers it necessary (Uyan, 2013a: 71). The member company pays barter 
company operating barter system for all these services, the annual membership fee and the purchase and sales commission 
determined by the contract (Türk Barter Üyelik Sözleşmesi, 2011: 5).  

Retail barter operations are performed multilaterally. Multilateral barter eliminates situations where bilateral barter 
transactions are not possible or unsatisfied, and offers many alternatives to supply and demand (Zügül, 1998: 104-125). In 
multilateral barter transaction, many member companies come together through the organization of a barter company, 
and they make shopping with each other. This multi-sided and multi-commodity trading chain, made in the form of cross 
exchanges in barter market, continues unlimited. 
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Figure 2: Multilateral Barter Transaction 
 

 
 
The main benefits of organized barter are as follows;  

 Barter increases liquidity. If the companies buy the goods and services they need from the barter system, they will 
not face any payment difficulties and an increase in cash flow will be seen. The cash surplus in this case will 
enable the company to make new investments and grow (Polat, 2002: 63). 

 Barter provides interest-free goods and service credit. Barter members pay the cost of goods and services they 
buy from the system with their own goods and services for a certain period of time (usually 12 months). However, 
if they can not sell their goods and services within this period, the debt is paid in cash at the end the period 
(Bayrav, 2009: 15). Thus, the companies that are members of barter system use goods and service credit with 
maturity up to 12 months at 0% interest rate. 

 Barter allows overstock to be moved. Failure of the business marketing network to work effectively can result in 
excess stock. Especially the excess stock that can lose the update brings significant cost to companies. In this case, 
the companies can use barter system to move their overstock without affecting the existing sales and distribution 
network and receive the goods and services they need  (Doğan, 2001: 44). 

 Barter activates the idle capacity. Member companies can use their idle capacities in barter market by utilizing 
some of the capacity they can not fully use and thereby they can reduce both the unit cost of fixed costs and 
provide a part of the financing needed for production (Tekşen, 2006: 46-47). 

 Barter provides a collection guarantee. Barter company guarantees the price of the goods sold with the 
guarantees it receives from the member companies. Thus, when the companies sell with the approval of barter 
company, the guarantor of the receivables of them becomes barter company, even if the buyers of the seller 
companies are bankrupt, receivables are collected by purchasing goods and services of other companies in the 
system (Polat, 2002: 63-64). 

 Barter provides competitive advantage. Since the barter system is made by considering supply-demand balance, it 
is not allowed that many companies that produce the same product are presented in system. Thus the member 
company does not encounter many competitors operating in its own sector (Uyan, 2013a: 87). 

 Barter offers free and effective advertising and promotion. Detailed information about the products of the 
member firms in barter system are recorded systematically in barter information bank, this information is 
available on the internet for use by all companies in the system (Gökmen, 2005). 
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 Barter increases sales. Since each supply in the barter system brings together the demand, the member 
companies can increase the production, the customer, the sales and the turnover (Polat, 2002: 60). 

 Barter provides profit increase. Barter system increases sales through the use of idle capacity. Profit rates of 
member companies are increasing since sales increase without additional expense (Polat, 2002: 60) and the 
interest burden has ceased since cash is not used in the system (Doğan, 2001: 44). 

 Barter enables effective marketing. Barter system categorizes the demands of the member companies, analyzes 
the market for the demands, brokers mediate the transactions of the members (Oduncuoğlu, 2007: 38-39). The 
system works like a private club, shopping is done only among the companies that are members of the system. 
Thus, member companies can make purchases and sales by meeting the companies they do not know (Tekşen, 
2006: 48). The fact that the member companies do not try to find the suppliers of the products they want to buy 
and the customers to sell their products means that they can save on staff and time. 

 Barter allows financial structuring. Barter system can be used to restructure companies' accumulated debt and 
risky receivables. For this, market debts are paid by utilizing the overstock and idle capacity of the company, and 
market receivables are collected as goods and services (Uyan, 2013b: 7). 

 Barter system provides foreign trade convenience. As barter company deals with barter companies in other 
countries, system member companies get to know barter system members in other countries and get foreign 
trade with them (Polat, 2002: 64). 

 Barter provides various macro advantages. The purchase and sale transactions among the member companies in 
barter system are made on an invoiced basis, this will contribute to prevent of informal economy (Toroslu, 2010: 
56-57). 

The main difficulties of organized barter are as follows;  

 The cash flow balance may be impaired. As long as the company that has sold goods and services in barter system 
can not find the goods and services demanded in the system, its receivable remains as an idle fund in barter 
system (Oduncuoğlu, 2007: 43-44). 

 Debtor company can not make a sale in the system. If the company that is borrowed by buying goods in barter 
system, can not sell goods and services in the system for a certain period (usually 12 months), it will have to pay 
the system in cash (Polat, 2002: 66). 

 Collection from the debtor company may not be possible. Receivables in barter system belongs to all the member 
companies. Barter company collects the receivables on behalf of the companies in the system. Barter company 
first tries to collect the receivable by converting guarantee that has received by debtor member into money. If the 
receivable can not be partially or fully collected, legal ways are tried. If it can not be collected again, barter 
company will show that receivable as expense (Demiral, 2000: 26). 

 Commission and membership fee are incurred. Transaction commission and membership fee are paid to barter 
company for buying and selling transactions (Tekşen, 2006: 51). Although the member companies receive services 
such as brokerage services, free promotion, marketing, etc., the commissions and fees make a cost increasing 
effect for a company that can not use the system efficiently. 

 There is a need to provide strong guarantees. Barter company guarantees payment to its member companies for 
receivables to be formed as a result of exchange of goods and services in the system. For this reason, barter 
company only permits companies that provide strong guarantees to use credit and purchase goods and services 
from the system. Companies that can not provide proper guarantee are asked to sell goods first. (Oduncuoğlu, 
2007: 44). 

 There is no special legislation of barter system in Turkey. However, since the components contained in the system 
are defined in separate trade laws, barter system can be operated (Oduncuoğlu, 2007: 44). These legal gaps can 
lead to the arbitrary establishment of barter companies and the difficulty of creditor companies. 

 No special accounting standards have been established for barter system in Turkey. The system data is accounted 
for according to the uniform chart of accounts (Acar and Tekşen, 2007: 5). However, there is no explanation about 
how to implement the chart in barter transactions, so there are differences in the practice of registering barter 
transactions. 
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3.3.2. Corporate Barter 

Especially in order to move their inventory, companies such as producers, main distributors and wholesalers exchanges 
their goods and services with the companies they are in business with, this is called corporate barter (Arslan and Aykutlu, 
1999:9). The transactions can be made in partially cash and remaining barter, or 100% barter.  (Şimşek, 2004: 30). Generally 
this type of barter is used by construction, automotive, media and tourism sectors.   

This type of barter means; when two companies are interested in each other's products, the company managers will see 
barter as a special type of transaction involving the goods exchange of business world. (Yakovlev, 2000: 280). As a matter of 
fact, corporate barter transactions are performed bilaterally. Bilateral barter is the simplest form of barter and is based on 
reciprocal exchange of the goods of two companies (Kırlıoğlu, Akaytay and Bağdat, 2005). In bilateral barter, there are only 
two parties that trade between each other, both parties are both buyer and seller. 

Figure 3: Bilateral Barter Transaction 
 

 
 
The main benefits of corporate barter are as follows (Şimşek, 2004: 30); 

 Slow moving inventories are converted into current receivables. 

 Barter helps to evaluate the idle capacity. 

 Barter allows to increase the market share with little or no cash investment. 

 Barter enables the establishment of new marketing networks. 

The main difficulties of corporate barter are as follows; 

 Since the corporate barter is implemented as bilateral barter process, supply and demand can not be balanced. 
Because it may not be possible to fully match the value of the goods sold with the goods of the buyer, or the seller 
may not need the goods offered to him in exchange for what he wants to sell (Bayrav, 2009: 10). 

 In order to implement corporate barter operations in a systematic way, it would be appropriate to set up a special 
barter department in company and to give instructions to the sales and purchasing personnel to do barter deals. 
Otherwise, employees prefer to sell and purchase by standard methods. 

3.3.3. International Barter (Counter-trade) 

International barter is generally implemented in the form of counter-trade aggrements (Uyan, 2013a: 31). Counter-trade is 
an international trade involving governments of two countries or companies in different countries (Toroslu, 2010: 20) and 
that is not all done in cash. Counter-trade is a general definition. So it is called in different ways depending on the goods 
sold, the type of payment made with the goods, the time of payment, the number of parties in the transaction, whether or 
not cash is used in the transactions (Durmuş, 2005: 13). Counter-trade expresses the exchange of goods, services or 
technology whose prices are fixed in a certain currency, between countries in exchange for the transfer of goods, services, 
technology or receivables, not for cash (Tekşen, 2006: 39). Counter-trade is a method preferred effectuating the transfer of 
goods, services and technologies to nations experiencing hard currency shortages or low currency values (McVey, 1981: 
197).   

Counter-trade has been recognized as an important mechanism in international trade and even developed countries have 
seen it as an alternative to little or no sales (Oyman, 2005: 40). Modern counter-trade practices in the world economy 
began with the 1929 world economic crisis (Uyan, 2013a: 31). Countertrade has had an important place in world trade, 
especially after 1945. It was developed under the leadership of the former eastern bloc countries. (Arzova, 2000: 7). Since 
the early 1970s, bilateral trade has been carried out between the countries developing and have liquid problems. Often 
mines, agricultural products and some industrial goods has been subject of counter-trade agreements (Arslan and Aykutlu, 
1999: 10).  

The main types of counter-trade used in international trade, in other words, the forms of payment in foreign trade; buy-
back, buy-sell, compensation, counter-purchase, offset deals, switch trading, clearing agreements and classical barter 
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(Ersun and Arslan, 2010: 175). In practice, it is seen that the types of counter-trade traditionally consist of barter and 
clearing, and often carried out by state.  

Counter-trade techniques differ in terms of two main criteria. These are the duration of the relationship between the 
parties and the density and scope of the relationship. According to this; if the relationship between the reciprocal trading 
partners is strong, intensive, comprehensive and long-lasting, this will bring the parties closer to new possibilities for 
cooperation, closer to the rooted relations and and harmonizes the work and the arrangements between the parties. 
Otherwise, short-term techniques like barter take over (Ersun and Arslan, 2010: 177-178). 

Figure 4: Counter-Trade Types 
 

 

Source: Ersun, N., Arslan, K. 2010, “İslam Ülkeleri Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesinde Çok Taraflı Kliring Birliği Projesinin Rolü ve Önemi”, 
Muhasebe ve Finansman Dergisi, no. 48, pp. 172-190, p. 177. 

Barter, one of the types of counter-trade, is a trade conducted between two exporters and importers in two different 
countries by exchanging goods. The basic principle of the system is that the exporter has to import as much as the cost of 
the goods exported and the importer has to export the goods as much as the cost of the goods imported. In this type of 
trade, because of international exchange, the foreign trade transactions are realized without the use of convertible foreign 
exchange and foreign trade deficit does not arise. The goods exchanged by barter are generally unrelated with each other. 
The process time is relatively short and is about two years at the most. International barter deals are particularly made for 
strategic goods such as cereals, pulses, mineral ores (Ersun and Arslan, 2010: 175). For example in the past, Iran sold 
petroleum for weapon. In the 80's, an American company Pepsico sold pepsi to Russia in exchange for Russian vodka 
Stolichnaya, then this vodka had been marketed in America. Philips Morris sold his own cigarette to Russia in exchange for 
urea used making artificial fertilizer, then exported this urea to China, and bought glassware to sell in America (Polat, 2002: 
11). 

The main benefits of international barter are as follows; 

 Barter protects cash money in the country (Şimşek, 2004: 31). 

 Barter increases the product variety for export (Şimşek, 2004: 31). 

 Barter enables access to new markets (Şimşek, 2004: 31). 

 Barter increases production capacities (Şimşek, 2004: 31). 

 Barter provides continuity of prices of export goods (Şimşek, 2004: 31). 

 When a country buys goods with barter it will also sell the goods, so barter will support to close foreign trade 
deficit (Ersun and Arslan, 2010: 175). 

 In barter system, imports are realized without paying cash over USD and EURO, therefore there will be no 
decrease in Central Bank foreign exchange reserves due to barter trade  (Toroslu, 2010: 56-57). 
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The main difficulties of international barter are as follows; 

 On its face, the international barter transaction appears uncomplicated; however, it includes a number of 
potentially difficult areas which must be taken into consideration in order to be assured of a safe and orderly 
transaction. For example, barter transaction requires the use of one contract; besides, guarantee of payment 
have to be provided to both parties to the seller and purchaser (McVey, 1981: 212-213). 

 Limited range of products are available for international barter as the best products are easily sold in cash 
markets (Aggarwal, 1989: 80). 

 Products offered may not fit the strategies, operating profile, production process or marketing channels of 
the company (Aggarwal, 1989: 80). 

 Products acquired by countertrade might be difficult to value for customs and tax purposes (Aggarwal, 1989: 
80). 

 Companies do not have enough information about procedures of barter technique.  

 Logistics costs cause companies to hesitate to apply international barter. 

4. USING BARTER IN BUSINESSES AS A WAY TO COPE WITH THE ECONOMIC CRISIS 

With economic liberalization, trade borders have been lifted and this has made economies more fragile. The economic 
crises are affecting all businesses from small to large. In times of crisis and recession, the number of businesses whose 
production capacities are decreasing and whose stocks can not be turned into cash are increasing, and liquidity problems 
become an important problem for companies. Here, as a search for a solution to these depressed periods, mankind has 
turned basic and re-buckled down to the barter exchange economy. Today, barter is presented for the use of companies 
and the economies of the countries with a differentiated and innovated form. It is possible to take advantages of barter in 
both the micro and macro area.  

From a micro perspective; it can be said that especially retail barter is a very suitable financing and trading model for SMEs. 
One of the most important problems SMEs are faced is the financing problem, this problem starts at their establishment 
stage and affects their activities negatively during their lifetime, especially during crisis times. In the last global economic 
crisis we experienced, it was insufficient to provide financing to SMEs due to the increase in loan costs. In addition to this, 
barter technique also provides financing facilities for SMEs to enter foreign markets. On the other hand, SMEs do not have a 
professional management style, so they have an inadequate structure to determine their target markets and improve their 
marketing strategies. This leads to the inability to sell all of the goods and services they produce. They start to have liquidity 
problems as their stocks and idle capacities increase and they can not convert their products into cash. This liquidity 
problems are felt more intensely during crisis periods. With barter method, these problems and lack of revolving funds of 
SMEs can be eliminated. Thanks to the barter technique, SMEs can get the goods and services they need for their products 
without paying cash, on the other side they can increase their production and sales by decreasing their stocks (Güler and 
Yılmaz, 2009: 100-101; Atabey and Yılmaz, 2001: 69-70). Thus, businesses can go to growth by using the cash on their hand 
for new investments. In brief, barter method provides opportunities for both SMEs and large-sized enterprises to reach new 
customers and markets easily, remove stocks, increase capacity utilization and even transform the crisis into opportunities. 

Almost all the goods and services where the trade is available can be the subject of buying and selling by barter. Organized 
barter system (retail barter) started to be applied in Turkey in the second half of 1990s, it has been used in many sectors 
such as tourism, construction, textile, advertisement, food, health, furniture-decoration and education. Although such 
extensive applications are being made in retail barter in our country, there is not yet a legal regulation on the organized 
barter, the system is not well recognized, the system is not sufficiently trusted and the system is in the shadow of other 
financial systems. Some remarkable examples from retail barter applications of companies in Turkey are as follows;  

 An airline company sold the flight tickets of its idle seats to the customers in barter market. In exchange for the 
tickets the airline company bought some goods and services from barter market. It bought bottled water to offer 
its passengers in the airplane. It also bought printing services to make its posters and magazines. It bought 
outdoor advertising fields to announce its new campains. It bought board and furniture to place its head office. It 
bought some shopping vouchers such as shoes and clothing to present its staff and agencies on private days. 

 Similarly, the printing company which sold to this airline company bought from barter market catering service, 
personnel service, accommodation and meeting services in hotels, and even a factory building.  

 The hotel which provided services for this printing company bought from barter market decoration-renovation 
service, car rental service, food and air ticket.  

 In addition, companies can configure their debts by giving products to their creditor companies from barter 
market.  
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Beside this, it is known that corporate barter method which is performed bilaterally has been used in Turkey for a long time 
as a simple and useful method in sectors such as construction, automotive, media and tourism. For example;  

 Contractors buy construction materials in exchange for the floor of the building (Uyan, 2013a: 46-47).  

 In automotive sector, sometimes the old car is exchanged (Uyan, 2013a: 46-47).  

 Tv channels exchange their advertising spaces with the products of the companies which used advertisement.  

 Newspapers buy the products such as books, detergents and toys in exchange for advertisement in the 
newspaper, then they give those products to the readers as promotions (Uyan, 2013a: 46-47). 

 The hotels buys goods and services such as insurance, car rental, renovation, hotel textile, printing service in 
exchange for hotel rooms. 

International barter which is one of the countertrade techniques is widely used in trade among countries. International 
Barter is a simple and effective way to overcome economic crises throughout the country, to fulfil the needs of sectors that 
are considered to be encouraged, to resolve problems such as recession and quota in exports. From a macro perspective; It 
is possible to cover even the country's debts with international bartering practices if compliance with the country's 
legislation is ensured (Bilir, 2010: 14-15). International barter is mostly preferred to trade with Third World Nations. Some 
international barter transactions around the world are as follows;  

 China's purchising mine from some African countries for making infrastructure investments (Bilir, 2010: 14-15). 

 Saudi Arabia's purchising food from Asian countries for oil supply (Bilir, 2010: 14-15). 

 Dubai's purchising raw materials of architectural projects for real estate (Bilir, 2010: 14-15). 

 The sale of a U.S. manufactured atomic research reactor to Ghana in exchange for quantities of Ghanaian lumber 
(McVey, 1981: 199). 

 The sale of U.S. manufactured tractors to the government of Sudan in exchange for Sudanese cotton (McVey, 
1981: 199). 

 The sale by a U.S. company of phosphate rock to Poland in exchange for Polish molten sulfur (McVey, 1981: 199). 

5. CONCLUSION 

Companies are turning to alternative economic methods in order to survive in today's economic conditions where financing 
is expensive, demand is decreased, market has become stagnant, competition has increased, global crises are experienced. 
One of these methods is barter model which can convert the resources economically and is not based on money. Barter, 
which has been used in different forms from the past to the present, has succeeded to be trade and finance method of 
every age. Today, innovative elements have been added to barter method which is the oldest method of trade and the 
method is being reused in this way. Today's barter industry is applied in three different types; retail (organized) barter, 
corporate barter and international barter. Barter is now a system that serves hundreds of sectors and hundreds of 
thousands of companies. Moreover, not only commercial enterprises, but also public institutions, municipalities, local 
governments and even governments are involved in the barter market to finance their needs with idle capacities. 
Companies in our country use barter system mostly for idle capacity, stock excess, liquidity problems, accumulated debts, 
risky receivables, financing and marketing problems. 

Today, the companies which can not adapt rapidly changing conditions in the fields such as social, political, natural, 
technological, economic and so on, which are not prepared for these environmental changes and especially economic 
crises, can not sustain their life for a long time. Even the largest enterprises in the world have an average life span of 40 to 
50 years, while life expectancies of enterprises are well below that. Barter is a creative and effective way for companies to 
sustain their long-term presence, to gain sustainable competitive advantage and to make profits over the average. 
Therefore barter is a tool that should be used by enterprises in strategic management process while formulating all three 
levels of management strategies known as corporate, competitive and operational. In the same way barter is a method that 
can be utilized as a proactive crisis management strategy in enterprises. 

While the use of barter is increasing worldwide, there are some difficulties in using and adopting the benefits of barter in 
Turkey. In order to overcome these difficulties, some regulations especially for organized barter type are needed. First of 
all, legal arrangements should be made in Turkish legal system regarding the definition and operation of barter system, so 
that it will be possible to trust the system and to spread the system over a large mass. It is also important to regulate 
accounting standards for barter system in order to provide uniformity in accounting of barter transactions. It would also be 
useful for companies to come together and form a barter union for the institutionalization of barter industry, to provide 
education and training for the system, to set standards for the operation of the system, to adopt common codes of ethics, 
to create joint accounts. The system guarantee fund is used to obtain the needed product from outside the system or to do 
cash payment to the member company when creditor member company can’t purchase the product from the barter 
system. It is duty of the official authorities to operate this fund properly. It is necessary to apply the necessary sanctions to 
the member companies who do not supply of real price goods or services in barter market. On the other hand, with the 
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special definition of barter transactions in the foreign trade legislation, international barter transactions will be increased, 
thus Turkey's foreign trade deficit will be reduced and the firms in our country will be recognized in foreign markets. 

Barter technique is spreading as an alternative model today and it presents important opportunities for the companies 
from every sector and every scale, and even for every country both in economic stagnation and welfare periods. Barter will 
be well-accepted as an important trade and financing tool in economic life in case necessary regulations are made to ensure 
it running perfectly in Turkey. 
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ABSTRACT  
Purpose – This study investigates whether the Law No. 6701 on Human Rights and Equality Institution of Turkey (HREIT) will be effective in 
the struggle against discrimination in Turkey.   
Methodology -  This study critically evaluates the articles of the law from the perspective of human rights law. 
Findings- This study determines that that the law considers only a limited number of issues as the basis for discrimination  and  in case of 
discrimination other than this limited number of underlying issues, one cannot apply to the Institution. Furthermore, the conditions to 
apply to the institution are challenging. 
Conclusion-  This study clarifies that when the current legal framework is taken into consideration, it unfortunately does not seem possible 
for HREIT to play an active role when combating discrimination.  
 

Keywords: Human rights, discrimination, equality principle, prohibition of discrimination, the Law No. 6701  
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1. INTRODUCTION 

On 20 April 2016, the Law No. 6701 on Human Rights and Equality Institution of Turkey entered into force. The purpose of 
the law is gathering the (i) protection and development of human rights, (ii) combating discrimination and the right to 
receive equal treatment, and (iii) combating torture and maltreatment, which are all related to each other, under the same 
corporate body. (Odyakmaz, Keskin, Deniz: 2016, 733). The board members of Human Rights and Equality Institution of 
Turkey (“HREIT”; “the Institution”) were selected on 16 March 2017 in line therewith. The chairman and the vice chairman 
of HIREIT were selected on 25 May 2017, when the Institution commenced its operations. Furnished with quasi-judicial 
authorities, the Institution is distinguished from other national mechanisms that lack the authority to take binding 
decisions. The Institution has quasi-judicial authorities such as (i) conducting ex-officio investigations regarding violation of 
human rights and prohibition of discrimination (Article 9-paragraphs f and g), (ii) conducting reconciliation including 
termination of violation or making indemnity payment to the victim (Article-18-paragraph 3) and (iii) imposing 
administrative fines from TL 1,000 up to TL 15,000 based upon the procedures stipulated by the Law. (Bakirci: 2017,69.) 

Although the Law no. 6701 appears like a law of association due to its name, the law essentially includes the fundamental 
principles regarding the prohibition of discrimination and definitions of various concepts along with the formation, duties 
and authorities of the HREIT. Therefore, the definitions under the scope of the Law no. 6701 attained positive foundations 
for the first time. When considering the authorities of the Institution along with the fact that the fundamental principles 
related to the prohibition of discrimination were covered by an extensive law for the first time, the question about whether 
we have entered a new era in combating discrimination might be raised. In this study the question pertaining to “whether 
HREIT can play an active role within this context or not” is assessed within the scope of the provisions (i) regarding the 
prohibition of discrimination and (ii) pertaining to HREIT under Law no. 6701. 

Journal of Economics, Finance and Accounting – (JEFA), ISSN: 2148-6697, http://www.pressacademia.org/journals/jefa  

 

Year: 2017   Volume: 4   Issue: 3 

mailto:basakgunes.bg@gmail.com
http://www.pressacademia.org/journals/jefa


Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2017), Vol.4(3),p.296-303                                                                    Gunes 

_________________________________________________________________________________________________ 

 DOI: 10.17261/Pressacademia.2017.697                                          297 

 

2. PROVISIONS REGARDING THE PROHIBITION OF DISCRIMINATION STIPULATED UNDER LAW NO. 6701 ON HUMAN 
RIGHTS AND EQUALITY INSTITUTION OF TURKEY 

The two tendencies of (i) indicating the basis of discrimination and (ii) drafting open-ended regulations draw attention 
under international law and comparative law when the question regarding the prohibition of discrimination arises. The only 
sources of positive law other than Law no. 6701, in our country that relate to the prohibition of discrimination are the 
Article 10 of Constitution and Article 5 of Labor Law no. 4857. While the expression of “et cetera” is included within the 
scopes of both provisions, the points that constitute the foundation of prohibition of discrimination were indicated as 
numerus clausus within the Law no. 6701 (Bakirci: 2017, 74). Pursuant to the Article 3 of the Law no. 6701, all persons are 
equal with regards to the enjoyment of legally vested rights and freedoms (paragraph f). It was indicated within the scope 
of the second paragraph of the article that discrimination based upon gender, race, color, language, religion, sect, 
philosophical and political opinion, ethnical origin, wealth, birth, marital status, health status, disability and age is 
prohibited. 

Although the expressions “human rights” and “discrimination” were used within the scopes of the provisions pertaining to 
the duties and authorities of the Institution in general, as we have mentioned above, in the event of a discrimination based 
upon any foundation other than the foundations set out as numerus clausus, it shall not be possible to benefit from the 
protection granted by the Law no. 6701, because neither the letter of the third article, nor the statements within the scope 
of the article 2, which pertains to the definitions, allows so when comprising of direct discrimination, indirect 
discrimination, mobbing in the workplace, harassment, and discrimination based upon any assumed foundation. Indeed the 
preamble of the law is as follows: “While the subject of the discrimination is set out as “enjoyment of legally vested rights 
and freedoms”, the foundations of discriminations are set out as “gender, race, color, language, religion, sect, philosophical 
and political opinion, ethnical origin, wealth, birth, marital status, health status, disability and age”; therefore, this deems 
the illegal prevention of enjoyment of rights and freedoms through any act and implementation based upon the above-
mentioned foundations as discrimination.” 

As it can be seen, discrimination based upon sexual orientation was not taken into the scope of the Law no. 6701. 
Considering that the LGBTI persons are among the groups that are exposed to the highest level of discrimination as well as 
hate speech, there is no doubt that the lack of this point constitutes a huge deal of insufficiency. Indeed, the mentioned 
insufficiency was criticized within the scope of doctrine (Bakirci: 2017, p. 75) and European Union’s Progress Report of 
Turkey for the year 2016. (EU Progress Report, p.  65). 

When the exclusion of discrimination based upon sexual orientation is set aside, the scope of the prohibition of 
discrimination is designated as highly broad. Apart from the designated exclusions Law no. 6701 contains violations of 
prohibition of discrimination both within the public and private sectors. Thus, on one hand while prohibiting the 
discrimination committed by the natural persons and legal entities, the Law no. 6701 on the other hand provides protection 
for natural persons and legal entities that are exposed to discrimination. In terms of people, the Law no. comprises the 
persons who (i) wish to reach goods and services (Articles 5/1 and 3), (ii) wish to join various organizations and benefit from 
their facilities (Article 5/4) and (iii) are working as independent practitioners or employed workers (Article 6) (Bakirci: 2017, 
p. 72). 

The Law no. 6701 designates a specific provision for work life. The Article 6 is as follows: “Employers or the persons that are 
authorized by the employers shall not commit discrimination to the detriment of any person that is present in a workplace or 
any person that applies for the mentioned purpose or any person that wishes to obtain information for the purpose of 
working under any capacity or for the purpose of gaining occupational experience or obtaining any information regarding 
the job during any processes in relation to the job including gaining information, application, criteria for selection, conditions 
of employment and the processes regarding the work and termination of working.” Pursuant to the Article 6/II, the 
mentioned provision also applies to accessing all levels and types of job adverts, workplace, working conditions, 
occupational guidance, occupational training and occupational retraining; as well as progressing within one’s career, and 
accessing all levels of occupational hierarchy, in-service training, social benefits, and such other elements. As it can be seen, 
the article, felicitously notwithstanding the law which it is related to, was designated in such way that it comprises all types 
of employment agreements, trainees and apprentices and written in a way that it applies to all work-related processes 
including job adverts. Comprising the expression “and such other elements”, it was revealed that the elements that are 
mentioned within the scope of the provision serve as examples set for the situations. 

One article of Law no. 6701 which, among others, is relatively more open to criticism is the Article 7 which sets out the 
cases where discrimination cannot be alleged. Accordingly, any allegation of discrimination as set out by Law no. 6701 
cannot be made in the cases where; (i) in the event of requisite occupational requirements, different treatment that is 
proportional and fit for the purpose within employment and independent business areas; or (ii) cases that require the 
employment of a specific gender; or (iii) designation and implementation of age limits during admission and employment 
processes due to the requirements of the service; or (iv) special treatment based upon age -provided that it is necessary 
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and proportional to the purpose-; or (v) special measures and protection precautions for children or persons who should be 
kept in a special place; or (vi) employment of persons that have a specific religious belief by the institutions that belong to 
the mentioned specific religion for the purpose of offering religious services or providing; or (vii) the requirements set forth 
by the associations, charitable foundations, unions, political parties and professional organizations within their own 
relevant legislations or codes regarding specific conditions and eligibilities for the individuals who want to join them; or  
(viii) different treatment of non-citizens arising out of their legal statuses or conditions set out for their entrance to and 
residence within the country.  Righteously indeed, it was stated by the doctrine that; (i) the expression “cases that require 
the employment of a specific gender” is much more extensive than the exclusions set out by the Labour Law no. 4857 to 
apply for female employees, (ii) it falls behind the Law no. 4857, and that (iii) it breaches the Discrimination Convention of 
International Labor Organization’s (“ILO”) no. 111 (Odyakmaz, Keskin, Deniz: 2016, p.736). Indeed, since the Law no. 4857 
has brought some prohibitions for female workers with respect to working in underground and submarine sites (Article 72) 
along with some other prohibitions with respect to maternity and nursing period, the broad interpretation of this provision 
might make it possible to legitimize certain acts of discrimination based upon gender. 

3. PROVISIONS OF LAW NO. 6701 PERTAINING TO THE HUMAN RIGHTS AND  
     EQUALITY INSTITUTION OF TURKEY 

3.1. Institutionalizing in the Field of Human Rights and Human Rights Commission in Turkey 

Ombudsperson institution being in the first place, various institutions stated cited as “national human rights institutions” 
have become widespread within the globe especially since 1970s. The mentioned institutions, which could generally be 
defined as permanent and independent institutions that were founded to serve the purpose of protecting and popularizing 
human rights, are usually founded under different names and forms in many states. While being organized individually 
based upon their fields of campaigning in some states, they are sometimes organized under a single body in the others. 
Thus, it is not possible to discuss a uniform structure when talking about human rights institutions. Having said that, 
“Principles Relating to the National Institutions”, also known as “Paris Principles” were adopted for the purpose of 
designating standards to apply to the functions undertaken by these institutions by the United Nations (“UN”) in 1993, as 
result of the studies that had been conducted since 1970s. Although the mentioned principles are of advisory nature and 
not binding, Paris Principles, which aim to clarify (i) the status of national human rights institutions; (ii) the standards they 
need to have and (iii) their definitions, bear political significance (Bakirci: 2017, p. 66-68, Ogusgil: 2015, p.177). 

Initially the first step taken in Turkey about institutionalization within the field of human rights was taken through Law no. 
3686 dated 05.12.1990, when Human Rights Investigation Commission was founded within the body of Grand National 
Assembly of Turkey (“GNAT”) (Eren: 2016, p. 69). Along with the mentioned commission, there also is the Department of 
Human Rights, a unit that is currently a part of Prime Ministry Headquarters; and also Human Rights Councils of provinces 
and districts, High Council of Human Rights, which consists of undersecretaries of several ministries; Consultative 
Committee of Human Rights, which operates under Secretary of State; Human Rights Education Ten Year National 
Committee; Investigation Commissions of Alleged Violation of Human Rights, which are within the body of Prime Ministry; 
also GNAT Committee on Equality of Opportunity for Women and Men; and Prison Monitoring Boards. (For detailed 
information please see: Odyakmaz, Keskin, Deniz: 2016, 730 ff, Tezcan, Erdem, Sancakdar, Onok:2016,817 ff; Kilim, Sener, 
Demirbilek: 2014, 283 ff).   

Apart from all the mentioned institutions, Human Rights Institution of Turkey, which was the pioneer of HREIT, was 
established by the Law no. 6332 dated 05.12.1990. Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (“OPCAT”), to which Turkey is also a party, prescribed (i) 
establishing a national prevention mechanism which would function to prevent the cases of torture and maltreatment 
within jails, prisons, detention camps, and care centers by conducting surveillance, investigation, supervision, evaluation 
and reporting activities, or (ii) imposing the mentioned duty on the present human rights institutions. The mentioned duty 
of the aforesaid national mechanism was imposed on Human Rights Institution of Turkey by the Cabinet Decree no. 
2013/5711 dated 09.12.2013. However, conveying such a responsibility to the mentioned institution came with the 
necessity of consolidating the capacity thereof. Thereupon, Law no. 6701, which has superseded Law no. 6332, was 
accepted and HREIT was established to substitute Human Rights Institution of Turkey. 

3.2. The Qualifications and Organizational Structure of HREIT  

Paris Principles primarily designate independence and assurance of authority for national institutions. In order to attain 
independence, it is vital that the institution (i) is established upon a legal basis, (ii) has a pluralist structure, (iii) has its own 
budget and staff, and (iv) designates its own working conditions; all the mentioned requirements being summed up as 
structural independence. Apart from these, it is important that the institution also has to have financial and functional 
autonomies. (Eren: 2016-79; Ogusgil: 2015, 179). Within the context of assurance of authority, national institutions should 
be furnished with a broad assurance of authority by the constitution or legislations in an implicit and detailed way in order 
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to carry out their activities efficiently. Within this frame, the institutions must have the following authorities, which could 
be indicated as; (i) admitting and investigating the complaints and petitions delivered to itself; (ii) conducting visits to the 
places where human rights are being violated or is likely to be violated; (iii) obtaining any type of information and 
documents as well as hearing all the relevant persons whenever deemed necessary; (iv) preparing reports; and (v) 
submitting opinions and advises to the relevant institutions including the government and the parliament. (Ogusgil: 2015, p. 
179.) 

It was stated within the Article 8 of Law no. 6701 that HREIT is an institution which holds administrative and financial 
autonomies and a special budget with a public legal entity. Pursuant to the Article 10 of the Law no. 6701, the decision 
making body of the HREIT is Human Rights and Equality Commission. 

Although, apart from the Article 8, Law no. 6701 comprises provisions to set out independency of HREIT such as; “The 
Commission carries out and uses its duties and authorities that are conveyed thereto by the Law and other legislations under 
its own responsibility. No other body, office, resort or person shall instruct, advise or inculcate the Commission regarding the 
issues that fall into its remit” (Article 10/I); and “The Commission shall assemble upon the summon of the Chairman… the 
agenda being set by the Chairman…” (Article 12/1 paragraph 1 and 2); “The Chairman… to assign the Institution staff” 
(Article 13/paragraph 2-ç); all the mentioned provisions lack importance unless the infrastructure and conditions of 
independence are in place (Eren: 2016, p. 80). Indeed, one of the most criticized provisions of the Law no. 6701 the 
provision that designates the composition of the Human Rights and Equality Commission. The Commission is comprised of 
11 members, 8 of which are elected by the Cabinet while the other 3 shall be selected by the President of the Republic 
(Article 10/paragraph 2). It is set out by the provision that 1 member shall be elected from the 2 candidates that are 
recommended by the Council of Higher Education, among academicians who have conducted studies within the field of 
human rights; and other 7 members shall be elected from (i) the candidates named by non-governmental organizations, 
unions, social and occupational organizations, academicians, lawyers, press members of visual and written media and the 
field experts, and (ii) the individuals who have signed up for membership. There are not any provisions designated relating 
to the members to be selected by the President of the Republic. Even the essential points regarding the election system 
also was not included within the Law no. 6701. The statement of “having conducted studies within the field of human 
rights” is highly vague. For instance, will any non-governmental organization that has inscribed the protection of human 
rights as a cause within its code be eligible? Or, will an academician who has written a single article on human rights be 
eligible? Even more significant questions than all of the mentioned, will the Commission, whose entire members are elected 
by the executive power, be able to act independently of the executive power?  Could the Commission be impartial with 
regards to the violation of human rights committed by the executive power itself? 

Pursuant to one of the articles of the Paris Principles, titled as “Composition and Guarantees Of Independence and 
Pluralism”; he composition of the national institution and the appointment of its members, whether by means of an 
election or otherwise, shall be established in accordance with a procedure which affords all necessary guarantees to ensure 
the pluralist representation of the social forces (of civilian society) involved in the protection and promotion of human 
rights. It is very clear that the procedure set out by the Law no. 6701 does not qualify with the mentioned rules. It was 
stated within the scope of the Article that the mentioned aspect shall particularly be actualized by powers which will enable 
effective cooperation to be established with, or through the presence of, representatives of: 

(a) Non-governmental organizations responsible for human rights and efforts to combat racial discrimination, trade unions, 
concerned social and professional organizations, for example, associations of lawyers, doctors, journalists and eminent 
scientists; 

(b) Trends in philosophical or religious thought; 

(c) Universities and qualified experts; 

(d) Parliament; 

(e) Government departments (if these are included, their representatives should participate in the deliberations only in an 
advisory capacity). 

Without a doubt, in order to provide pluralism, a procedure that enables the election of some of the members of the 
Human Rights and Equality Commission by the legislative branch, bar associations, non-governmental organizations or 
dissident representatives ought to be designated (Eren: 2016, p. 80). Particularly LGBTI persons, or individuals from ethnical 
and religious minorities, or non-governmental organizations that operate within the field of women’s rights, who face the 
most severe discrimination within the society, should be able to participate in the mentioned election. On the other hand, 
while the 2 members out of 11, who were the part of the decision making body of the Human Rights Institution of Turkey, 
used to be elected by the universities and bar associations; the mentioned point was entirely dismissed with respect to the 
composition of the decision making body of HREIT, which is the successor of the Human Rights Commission. 
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Pursuant to the Paris Principles, the national organizations must have a convenient infrastructure, and especially sufficient 
financial resources, in order to carry out their works properly. There resources should enable the employment of their own 
staff and having their own venues. Therefore, the relevant organizations can be independent from the government and 
they will not be subject to any financial control which could challenge their independence. 

The treasury contributions that are going to be conducted from the general budget, the revenues to be acquired through 
the movable and the immovable property that belong to the Institution; the income acquired from valorizing the revenues 
and other revenues are stated to be among the revenues of the Institution within the scope of the Article 23 of Law no. 
6701. However, as it was also indicated within the scope of European Union’s Progress Report of Turkey for the year 2016, 
not any functional, structural and/or financial independencies were granted to the Institution (EU Progress Report, p. 76). 
Pursuant to the Law of Budget of the year 2017, the total amount of budget allocated to the HREIT for the year 2017 is TL 
6,844,000. TL 2,082,000 of the total amount was spared for the staff costs (Central Administration Law of Budget for the 
year 2017, Table no. II, Official Gazette no. 29928 bis, dated 24.12.2016). To set an example; the total amount of budget 
allocated to the Supreme Board of Radio and Television is TL 181,000,000 for the year 2017. TL 125,668,000 of the total 
amount was spared for the staff thereof (Central Administration Law of Budget for the year 2017, Table no. III). The budget 
spared for the staff of HREIT, which was established in order to combat discrimination, torture and maltreatment 
throughout entire Turkey is as about much as one sixtieth of the budget allocated to the staff of the Supreme Board of 
Radio and Television. In this context, it is clear that the Institution will experience a serious lack of infrastructure and labor 
force. Indeed, a staff consisting of 150 persons was allocated to the Institution. 

There are also some articles within the Law no. 6701 that overshadow the administrative autonomy of the Institution. 
Pursuant to the Article 14/paragraph 5 of the Law no. 6701, when deemed necessary, bureaus that are affiliated to the 
Institution may be founded upon the proposal of the Institution by a Cabinet Decree. As it can be seen, the Institution is not 
authorized to found bureaus directly. The Cabinet was given the mentioned power instead. In addition to this, pursuant to 
the Article 14/paragraph 6; “The working procedures and principles of service units and bureaus are set out by the 
regulation brought into force by the Cabinet Decree upon the proposal and in compliance with the activity fields, duties and 
authorities of the Institution.” Therefore, the Institution is not even authorized to prepare the regulation regarding the units 
that are affiliated thereto. The mentioned provisions indicate administrative tutelage upon the Institution (Eren: 2016, p. 
83). 

Comparing HREIT to the “Rights Defender”, which is the national human rights commission of France composed in light of 
the Paris Principles will give an idea about how functional HREIT could be. Rights Defender Institution (Le défenseur des 
droits) was composed of four different institutions, which initially used to function separately within the field of protection 
of rights and freedoms, by way of gathering all of them under a single body. The one institution among four that essentially 
used to combat discrimination was High Institution for Anti-Discrimination and Equality (Chevallier: 2011, p.434). The 
purpose of gathering all four institutions under the same body was constituting a more rational system for the protection of 
rights and synchronizing the applications being made to the institutions that share the mentioned purpose (Cluzel-
Métayer:2011, p.448). The fundamental missions of the Institution are (i) protecting the rights via individual applications 
and (ii) promoting accessing the rights and equality (Leconte: 2016, p.61). 

Rights Defender is an entirely autonomous institution. Over all, the mentioned autonomy includes financial autonomy in 
the first place. The expenditures of the institution is not subject to any type of approval mechanisms except for a 
subsequent audit performed by Court of Accounts. The budget of the institution is allocated by the budget law, but the 
institution holds autonomy over this budget. The internal operations and the distribution of work are regulated by the 
regulation that the institution issues. The staff of the institution is assigned by the institution itself (Chevallier: 2011, p.434). 
The institution holds a provincial organization and 450 deputies along with 230 public servants are in service throughout 
France (Leconte: 2016, p.61). The budget allocated to Rights Defender for the year 2015 was € 27,436,842 
(http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapport-annuel-dactivite-2015/finances-et-ressources-humaines, 10.05.2017).  

3.3. The Duties and Authorities of Human Rights and Equality Institution 

As we have indicated above, pursuant to the Paris Principles, national human rights institutions should be furnished with a 
broad assurance of authority by the constitution or legislations in an implicit and detailed way in order to carry out their 
activities efficiently (Ogusgil: 2015, p. 179). The duties and authorities of HREIT were designated within the Article 9 of Law 
no. 6701. Pursuant to the relevant provision, the Institution has highly broad duties and authorities such as; (i) conducting 
studies with respect to the protection and development of human rights, prevention of discrimination and elimination of 
violations; (ii) enhancement of public sensibility towards this subject by furnishing information and giving education; (iii) 
contributing to the preparation of chapters dedicated to human rights and prohibition of discrimination within the 
curriculum; (iv) conducting joint activities with the universities; (v) ex-officio investigation, prospection, conclusion and 
follow-up the consequences of violation of human rights and prohibition of discrimination; (vi) providing guidance to the 
Institution applicants regarding the administrative and legal processes they can utilize in order to eliminate their suffering; 
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(vii) taking on the task to act as a national prevention mechanism to combat torture and maltreatment as well as 
conducting studies within the mentioned fields; (viii) investigation, prospection, conclusion and follow-up the consequences 
of the applications of the individuals that are deprived of their liberties or put under protection; and (ix) making announced 
or unannounced visits to the places that the mentioned deprived are located in. 

That being said, the most fundamental activity of HREIT that will enable HREIT to make a difference within the practice is 
the investigation of individual applications. It was initially possible to make individual applications to Human Rights 
Institution of Turkey; however, pursuant to the Article 4 of the Law no. 6332, the only authority of Human Rights Institution 
of Turkey in line with the mentioned applications was investigating them, following up the consequences thereof, and 
undertaking attempts to solve the problems thereof. In addition to the mentioned, pursuant to the Article 17 of The 
Regulation on the Procedures and Principles with Respect to the Investigation of Applications Relating to the Allegations of 
Violation of Human Rights, Human Rights Institution of Turkey was capable of proposing reconciliation. Pursuant to the 
Article 18/3 of Law no. 6701, HREIT may also invite the parties to reconciliation either ex-officio or upon request. However, 
the reconciliation process conducted by HREIT may result in (i) putting an end to the practice which was alleged to be the 
violation of human rights or prohibition of discrimination; (ii) or solutions which could comprise the mentioned result from 
the victim’s point of view; or (iii) payment of a certain amount of compensation to the victim. The sanction to be imposed 
by the Institution when it ascertains that an act of discrimination is conducted is imposing an administrative fine between 
TL 1.000 and TL 15.000 within the scope of Article 25 of Law no. 6701. On the other hand, the Institution may, for one time 
only, convert the administrative fine into reprimand sanction. If the act of the person or the institution who had been 
reprimanded repeats the act of discrimination, the penalty shall be increased with a rate of hundred and fifty percent. As it 
can be seen, unlike Human Rights Institution of Turkey, HREIT is authorized to make binding decisions due to being 
furnished with quasi-judicial authorities (Bakirci: 2017, p. 69). 

Pursuant to the Article 17 of Law no. 6701, any natural person or legal entity, who claims that they have been 
discriminated, may apply to HREIT. The application may be submitted through governorates in provinces and vice-
governorates in the districts. The applications are made free of charge. Also, being a citizen is not a prerequisite of applying 
to HREIT. There is no doubt that the mentioned provisions are very appropriate. 

On the other hand, it was designated within the scope of the Law no. 6701 that the applicants must first request from the 
relevant party the amendment of the practice that they claim is contrary to the Law no. 6701 before applying to HREIT. 
Designating such conditions with respect to the investigation of individual applications, which are the basic activities that 
are capable of deeming the Institution functional, will complicate the applications, especially the applications made by the 
persons who are in hierarchical relation with the perpetrator of the act of discrimination. 

Moreover, the Article 17/5 of the Law no. 6701 sets out that “The applications relating to the allegations of discrimination 
within the scope of the Article 5 of the Law no. 4857 may be made in the cases where no decision regarding a sanction is 
made following the pursuance of complaint procedures designated within the scope of the Law no. 4857 and the relevant 
legislation.” Being among the individual labor codes, Labor Law no. 4857 comprises regulations that apply to a great 
amount of workers. As we mentioned earlier, the Article 5 is also relevant to the prohibition of acts of discrimination 
committed by the employer. However, no complaint procedure was set out within the scope of the mentioned article. 
Article 5 conveys the opportunities to the workers to claim compensation and the rights that they had been deprived of. 
Therefore, the implementation of this article is uncertain. 

It was stated within the scope of the Law no. 6701 that “the persons that claim to suffer from the violation of prohibition of 
discrimination” may apply to the Institution. It was designated within the scope of the Provisional Article 1 that regulations 
regarding the implementation of the Law shall be put into effect within six months as of the date of the Commission’s first 
assembly and that the applications regarding the prohibition of discrimination shall be admitted as of the date when the 
mentioned regulation enters into force. However, although it has nearly been a year since the entrance to the effect of the 
Law no. 6701, there has yet not been any regulations prepared as of June 2017. The same expressions were also used 
within the scope of Law no. 6332 concerning the individual applications; however, it was indicated within the scope of the 
Article 4 of Regulation on the Procedures and Principles with Respect to the Investigation of Applications Relating to the 
Allegations of Violation of Human Rights that the application may be made by the persons whose current and personal 
rights are affected directly from the operation, act or omission that is alleged to cause the violation. However, as indicated 
by the article, the possible victims shall also be able to benefit from this right. Pursuant to the Article, “Legal entities may 
make applications regarding the subjects that concern them or their members. The victim or a relative of the victim shall be 
contacted to provide consent within the scope of the applications made for the benefit of the victim by natural persons or 
legal entities. If the consent is not reported, the decision regarding not making any decision is taken. However, in the cases 
where the subject thereof constitutes a crime, the condition to obtain the consent may not apply.” Considering the provision 
within the scope of the Law no. 6701 regarding the requirement pertaining to the claim of the persons about the 
amendment of the practice which they claim to be contrary to the Law before applying to HREIT, it is possible to say that 
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the right to individual application shall only be enjoyed by the persons who claim to suffer from absolute violation of 
prohibition of discrimination. There is not any doubt that the mentioned limitation is not a fair option. 

Should the need arise to come back to the case of France, it is also free of charge to apply to Rights Defender and just as it 
is with the HREIT, no condition regarding citizenship is required when applying to Rights Defender. However, unlike HREIT, 
associations which have been active for more than five years and which have causes inscribed within the scope of their 
codes that are relevant to the subject of their application may also make application.  Likewise, the right to make an 
application is also granted to some public authorities concerning certain aspects (Cluzel-Métayer: 2011, p.449). Rights 
Defender may (i) conduct reconciliation procedure within the frame of the applications made to itself; (ii) issue individual or 
general advisory decisions; (iii) bring reform proposals and (iv) declare its opinion within the scope of lawsuits. As of the 
year 2016, more than 60% of these opinions were taken into consideration by the judges and also more than 80% of the 
activities within the scope of reconciliation was successful (Leconte:2016, p.61). 138,596 applications were made to the 
Rights Defender in the year 2015 (http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/rapport-2016-du-defenseur-droits-activite-
hausse-8-8.html, 10.05.2017). There has not any official publications or announcements made regarding the applications 
made to HREIT; however, Human Rights Institution of Turkey, which is the predecessor of HREIT, had received 815 
applications during the year 2015 (http://www.tihek.gov.tr/tr/raporlar-ve-kararlar/istatistikler, 20.05.2017). The data 
herein stated is only about the number of applications. Other than the mentioned, the Institution has issued 10 
investigation reports and 1 decision between the years 2014-2016. There is not any other solid data regarding the activities 
of the institution. 

4. CONCLUSION 

The most fundamental innovation brought by the Law no. 6701 is the definitions regarding the concepts pertaining to the 
discrimination.  The mentioned concepts under the scope of the Law no. 6701 attained positive foundations for the first 
time. Apart from the Article 10 of the Constitution, this is the first time of designating a general provision pertaining to the 
prohibition of discrimination. On the other hand, the limitation of foundations of discrimination within the scope of the Law 
no. 6701 and the exclusion of discrimination based upon sexual orientation cause a significant segment of society to be 
excluded from the scope of the Law no. 6701. 

Although it was indicated within the scope of the preamble of the Law that it was aimed through the Law no. 6701 that (i) 
strengthening the institutional capacity of the current Human Rights Institution of Turkey and increasing the efficiency 
thereof; and (ii) regulating the fundamental legal framework and institutional structure concerning the prohibition of 
discrimination and equal treatment, and (iii) increasing the efficiency and functionality of the national prevention 
mechanism against the torture and maltreatment; the Institution lacks the organizational structure and financial autonomy 
sufficient to achieve the mentioned purposes. Likewise, the election of the decision making body of the Institution entirely 
by the executive power overshadows the independency of the Institution that is vital for the implementation of the 
mentioned objective. Apart from all, the requirement pertaining to the claim of the persons about the amendment of the 
practice which they claim to be contrary to the Law before applying to HREIT is a serious obstacle before the individual 
applications, which are basic activities that are capable of deeming the Institution functional. 

To conclude, when the current legal framework is taken into consideration, it unfortunately does not seem possible for 
HREIT to play an active role when combating discrimination. 
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ABSTRACT 
Purpose- This study aims to determine how the income taxpayers who buy services from the members of the accounting profession 

perceive the quality of service they buy, how the quality perceived affects the customer satisfaction and conversion costs, how the 

customer satisfaction affects the conversion costs and as well as how the conversion costs affect their behavioral intentions. 

Methodolgy- A questionnaire was applied to 1.070 income taxpayers who purchased services from professional accountants in Balıkesir 

province center and districts and the obtained data were subjected to statistical analysis and the results were interpreted. 

Findings- According to the study results, on perceived quality of customer happiness and swicthing costs. It is identified that all dimension 

of suggestion to others of behavioral intentions and the financial cost dimension of swicthing costs have no effect on the dimension of re-

purchase of behevioral intentions. 

Conclusion- As a result of the study, it is determined that the quality has an effect on the customer satisfaction in same with the literature, 

and the conversion costs have a high cost in the relationship between the members of accounting profession and businesses . In addition, it 

is discovered that the factors of conversion costs have an effect on behavioral intention factors. 
 

Keywords: Members of accounting profession, service quality, customer satisfaction, swicthing cost, behavioral intentions 
JEL Codes: M41, M31, M37 
 

 

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SUNDUĞU HİZMETİN KALİTESİ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, 
DEĞİŞTİRME MALİYETLERİ VE DAVRANIŞSAL NİYETLER 1  
 

 

ÖZET 
Amaç- Bu çalışma, muhasebe meslek mensuplarından hizmet satın alan beyannameli gelir vergisi mükelleflerinin satın aldıkları hizmetin 

kalitesini nasıl algıladıklarını, algılanan kalitenin müşteri memnuniyeti ve değiştirme maliyetleri üzerindeki, müşteri memnuniyetinin 

değiştirme maliyetleri ve değiştirme maliyetlerinin de davranışsal niyetleri üzerindeki etkisini tespit etme amacını taşımaktadır. 

Yöntem- Balıkesir il merkezi ve ilçelerindeki muhasebe meslek mensuplarından hizmet satın alan 1.070 gelir vergisi mükellefine ilgili 

literatürden yararlanılarak oluşturulan anket uygulanmış, elde edilen veriler istatistiksel analizlere tabi tutulmuş ve yorumlanmıştır. 

Bulgular- Araştırma sonuçlarına göre, algılanan kalite müşteri memnuniyeti ve değiştirme maliyetleri üzerinde,  müşteri memnuniyeti de 

değiştirme maliyetleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Değiştirme maliyetinin tüm boyutlarının davranışsal niyetlerin başkalarına 

öneride bulunma boyutu üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu,  değiştirme maliyetlerinin finansal maliyet boyutunun ise davranışsal 

niyetlerin yeniden satın alma boyutu üzerinde etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir.  

Sonuç- Araştırma sonucunda literatürler uyumlu olarak kalitenin müşteri memnuniyeti üzerinde etkili olduğu, işletmeler ile muhasebe 

meslek mensupları arasındaki ilişkide değiştirme maliyetlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca değiştirme maliyetleri boyutlarının 

davranışsal niyet boyutları üzerinde etkisi tespit edilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe meslek mensupları, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, değiştirme maliyetleri, davranışsal niyetler 
JEL Kodları: M41, M31, M37 
 

                                                           
1 Bu çalışma 24-25 Mayıs  2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Global Business Research Congress “de sunulan bildirinin genişletilmiş halidir. Balıkesir 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından desteklenmiştir. Teşekkür ederiz.  
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1. GİRİŞ 

Günümüzde yaşanan yoğun rekabet, tüm işletmeler açısından kaliteli ürün/hizmet sunumunu zorunlu kılmaktadır. 
İşletmeler açısından kaliteli ürün/hizmet sunumu için muhasebe sürecinden elde edilen mali veriler son derece önemlidir. 
İşletmeler muhasebe sürecinden elde edilen bu mali verileri ya kendi organizasyonları içinde yer alan muhasebe 
birimlerinden, ya da bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik bürolarından hizmet alımı yoluyla elde 
edebilirler. Ülkemizde, özellikle mikro ölçekli ve küçük ölçekli işletmeler, ihtiyaç duydukları mali verileri bağımsız çalışan 
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik bürolarından hizmet alımı yoluyla elde etmektedirler. Bu açıdan bakıldığında, 
kendileri de bir işletme olan muhasebe meslek mensupları, kendi işletmeleri açısından hizmet kalitesi ve müşteri 
memnuniyetine özen göstermeleri gerektiği kadar, hizmet verdikleri işletmelerin hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetleri 
üzerinde de etkili olmaktadırlar. İşletmeler, muhasebe hizmetleri vasıtasıyla işletmelerinin finansal durumu ile ilgili en doğru 
ve güvenilir bilgilere ulaşabilecek ve işletmenin taraflarına bu bilgiler sunulacaktır. Bu nedenle muhasebe meslek 
mensupları, hizmet verdikleri işletmelerle ilgili doğru, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, kolay erişilebilir ve zamanında bilgiler 
sunmak zorundadır. Özetle, muhasebe meslek mensuplarının verdiği hizmetin kalitesi, hizmet alan işletmeler için önemlidir.  

Açıklanan nedenlerle, muhasebe meslek mensupları için hizmet kalitesinin ölçülmesi ve müşteri memnuniyetinin 
belirlenmesi gerekmektedir. Bu durum müşteri sadakatinin belirlenmesi açısında da son derece önemlidir.   

Literatürde, muhasebe meslek mensuplarınca verilen hizmetin kalitesini, müşteri memnuniyetini ölçen veya bunlar 
arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik çalışmalar mevcuttur. Ancak, yapılan literatür araştırması kapsamında, muhasebe 
meslek mensuplarından hizmet satın alan işletmelerin algıladıkları hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, değiştirme 
maliyetleri ve davranışsal niyetlerinin bir arada incelendiği çalışmaya rastlanmamıştır. Bu değişkenlerin bir arada 
incelenmesi bu çalışmanın özgün tarafını oluşturmaktadır.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

2.1. Hizmet Kalitesi 

Kalite, müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ve böylece müşteri memnuniyetini sağlayan ürün özellikleri anlamına gelir (Juran & 
Godfrey, 1999). Kalite, bir ürünün sahip olduğu üstünlük veya mükemmellik olarak tanımlanırken, algılanan kalite ise, 
ürünün mükemmelliğine veya üstünlüğüne yönelik tüketici değerlendirmesi (yargılaması) olarak tanımlanır (Zeithaml, 1988). 
Kalite, müşteri memnuniyeti, kâr ve ekonomik büyüme için önemli bir faktördür (Deming & Edwards, 1982; Kennedy, 1987; 
Rust vd., 1995). Kalite sadece ürünlerde değil, müşteriler için sunulan hizmette de aranır. 

Hizmet kalitesi, müşterilerin algıları ile beklentilerini karşılaştıran süreci değerlendiren bir sonuçtur. (Grönross, 1984). 
Hizmet kalitesi, bir işletmenin ve onun sunduğu hizmetlerin tüketicilerde bıraktığı genel izlenim diye tanımlanabilmektedir 
(Hank & Baek, 2004:208). Parasuraman vd. (1985, 1988) hizmet kalitesini, müşterilerin bir hizmete ilişkin beklentileri ile 
yararlandığı gerçek hizmet deneyimindeki algısı arasındaki fark olarak açıklamışlardır. Cronin & Taylor (1992, 1994) hizmet 
kalitesinin sadece algılanan hizmeti kullanarak ölçülmesi gerektiğini savunarak, hizmet kalitesini, müşteri memnuniyeti ve 
satın alma niyeti arasındaki ilişki ile açıklanmaya çalışmışlardır. Kalite açısından esas belirleyici unsur tüketicinin hizmetten 
beklentisidir (Küçükaltın, 2007). Hizmet kalitesi müşterinin firmada kalmasını, rekabet yeteneği gibi firmaya stratejik 
kazançlar ve uzun dönem karlılık sağlayan önemli bir kavramdır (Mpinganjira, 2015). 

Literatürde hizmet kalitesini ölçmek için geliştirilen iki model ön plana çıkmaktadır. Bunlar Parasuraman vd. (1988) 
tarafından geliştirilen SERVQUAL yöntemi ve Cronin & Taylor (1992)’ın ortaya attığı SERVPERF yöntemidir. 

2.2. Müşteri Memnuniyeti 

Müşteri memnuniyeti, müşterinin bir mal veya hizmetten umduğu yada beklediğini elde etmenin verdiği iyi hissetme veya 
hoşnutluğu ifade eden psikolojik bir kavramdır (Pizam & Ellis, 1999:327).  Oliver (1997:13), müşteri memnuniyetini; bir mal 
veya hizmetin bir özelliğinden veya hizmetin bütün olarak kendisinden, tüketimle ilgili keyif verici tatminkârlık olarak ifade 
etmektedir (Mohammad & Alhamadani, 2011: 63) .  

Müşteriler, satın aldıkları ürün ve hizmetlere yönelik çeşitli beklentilere sahiptir (Hubbert vd., 1995: 7; Wall & Berry, 2007: 
62). Müşteri memnuniyeti, tüketicinin alım sonrası elde ettikleri ile beklentilerini karşılaştırdığında ortaya çıkan olumlu 
durumdur (Peter & Olson, 2010). Müşteriler açısından satın alınan ürün ve hizmetlerde beklentilerin karşılanması, onların 
memnuniyetini arttıran en önemli uygulamadır (Parasuraman vd., 1988). 

İşletmelerin uzun dönem rekabet avantajı sağlamalarında ve amaçlarına ulaşmalarında müşteri memnuniyeti önemli bir rol 
üstlenmiştir (Henning-Thurau & Klee, 1997). 

2.3. Değiştirme Maliyetleri 

Değiştirme maliyeti, herhangi bir malı veya hizmeti satın alan tarafından var olan işlemlerden kaynaklı ilişkileri sona 
erdirmek veya yeni bir ilişki başlatabilmek amacıyla katlanılan maliyetlerdir (Oyeniyi & Abiodun, 2009:112). Porter (2007) 
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değiştirme maliyetini, bir müşterinin hizmet aldığı bir firmadan başka bir firmaya geçmesi sonucu karşılaştığı maliyetler 
olarak ifade etmektedir. Bu maliyetler, sadece ekonomik değil aynı zamanda müşterinin yeni bir işletmenin müşterisi  
olmasından kaynaklanan psikolojik maliyetleri, yeni ürün ya da hizmet satın alma çabası ve zaman boyutunu da içermektedir 
(Klemperer, 1987; Klemperer,1995; Beatty vd., 2000; Jones vd., 2002; Kim vd., 2003; Yang & Peterson, 2004; Wang, 2010). 

Literatürde çok boyutlu olarak ölçülmüş olan (Klemperer, 1987; Jones vd., 2007; Meng & Elliot, 2009) değiştirme maliyetleri 
Burnham vd. (2003) tarafından prosedürel maliyet, finansal maliyet ve ilişkisel maliyet şeklinde boyutlandırılmıştır. 

Müşteriler, satın aldıkları bir üründen memnun olmadıkları ve beklentilerinin karşılanmadığı durumlarda ya şikayet etmekte 
ya da ürün satın aldığı firmayı değiştirmektedir (Anderson & Sullivan, 1993). Bu durumda değiştirme maliyetleri önem arz 
etmektedir. Tüketiciler, mal veya hizmet satın aldıkları firmayı değiştirmek istediklerinde, kazanacaklarını ve katlanacakları 
maliyetleri değerlendirerek kararlarını verirler. Eğer elde edecekleri kazanç değiştirme maliyetinden yüksek ise müşterisi 
olduğu firmayı değiştirmeye karar verecekler, aksi durumda mevcut firma ile çalışmaya devam edeceklerdir. 

Değiştirme maliyetleri, sektörden sektöre ve piyasa yapısına göre farklılık göstermektedir. Değiştirme maliyetinin düşük 
olduğu ve ürün veya marka alternatifinin çok olduğu sektörlerde, müşteriler sunulan hizmetin kalitesinden memnun 
kalmadığında rahatlıkla rakip işletmenin mal veya hizmetini tercih edebilmektedir. Bu tip sektörlerde de sadık müşteri 
elde etmek zorlaşmaktadır (Lee vd., 2001:38). Değiştirme maliyetleri arttıkça tüketicilerin hizmet satın aldığı firmayı 
değiştirme isteği azalacaktır (Aydın & Özer, 2005). 

2.4. Davranışsal Niyetler 

Davranışsal niyetler, tüketicinin gelecekte aynı ürün veya hizmeti tekrar talep edip etmeyeceğini gösteren davranışlar 
bütünüdür (Yang vd., 2011).Davranışsal niyet, müşterilerin firmadan hizmet almaya devam edeceklerinin veya firmayı terk 
edeceklerinin bir göstergesidir (Lin & Hiesh, 2005). 

Smith vd., (1999) davranışsal niyetleri; ekonomik ve sosyal davranışlar olarak iki grupta incelerken, Cronin vd., (2000) ise 
davranışsal niyetleri; işletmeye sadık kalma, başkalarına olumlu tavsiyelerde bulunma, işletmeye daha fazla para harcama 
olarak üç madde ile daha geniş olarak incelenmiştir. 

2.5. Muhasebe Meslek Mensupları ile İlgili Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti, Değiştirme Maliyetleri ve 
Davranışsal Niyetler ile İlgili Literatür Taraması 

Literatürde, muhasebe meslek mensuplarınca ve denetim firmalarınca verilen hizmetin kalitesini, müşteri memnuniyetini, 
değiştirme maliyetlerini ve davranışsal niyetleri ölçen veya bunlar arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik çalışmalar 
mevcuttur. 

Higgins & Ferguson (1991), hizmet kalitesi boyutlarının muhasebe hizmetleri üzerine nasıl uygulandığını analiz etmişler, 
hizmet kalitesini arttırmak için muhasebe firmalarına yönelik öneriler getirmişlerdir.  

Armstrong & Smith (1996), muhasebe firmalarının müşteriler tarafından seçilmesini etkileyen pazarlama faktörlerini ve bu 
pazarlama faktörleri ile müşterilerin hizmet kalitesi algıları arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. Bu çalışmada, muhasebe 
firmalarının müşteriler tarafından seçilmesini etkileyen pazarlama faktörlerinin; ücretler, fiziki olanaklar, firmanın itibarı, 
çalışanların davranışı kalitesi, firmanın deneyimi, arkadaş fikirleri gibi iç ve dış faktörler olduğu belirtilmiştir.  

Keng & Liu (1998), Parasuraman tarafından geliştirilen SERVQUAL ölçeğini uyarlayarak yaptıkları çalışmada Singapur, 
Japonya, Avrupa ve ABD'deki firmaların neden beş büyük denetim firmasını (Ernst&Young, Coopers&Lybrand, Price 
Waterhouse, Peat Marwick ve Deloitte&Touche) seçtiklerini, denetim şirketlerinin performanslarını ve bu performanslar ile 
müşteri beklentileri arasındaki farklılıkları tespit etmişlerdir. Çalışmada, firmaların büyük denetim firmalarını seçmesinde en 
önemli etkenin firmanın itibarı olduğu, bunu ücretin ve firmanın uzmanlığının izlediği tespit edilmiştir.  

Morton & Scott (2007), Avustralya’daki denetim şirketlerinin hizmet kalitesini ölçmek ve müşterilerinin ek hizmetler alma 
niyetlerine hizmet kalitesi algılamalarının etkisini değerlendirmek amacıyla yaptıkları çalışmada, hizmet kalitesiyle müşteri 
tutma arasında düşük bir ilişki olduğunu tespit etmişler, bu durumu denetim firması değiştirmenin pahalı olmasına 
bağlamışlardır. Bu çalışmada hizmet kalitesi ile diğer potansiyel müşterilere tavsiye etme arasında ise bir ilişki bulunduğu, 
ağızdan ağıza tavsiyenin önemli bir tanıtım aracı olduğu sonucuna varılmıştır.  

Ustaahmetoğlu vd. (2013), Rize’deki muhasebe hizmetini dışarıdan satın alan 65 vergi mükellefi ile yaptıkları çalışmada, 
muhasebe hizmeti satın alan müşterilerin algıladıkları hizmet kalitesi ile bekledikleri hizmet kalitesi arasında bazı farklılıklar 
bulunduğu,  muhasebe hizmeti satın alan müşterilerin kendilerine sunulan hizmetin kalitesini fiziksel boyutta beklentilerinin 
üzerinde algılarken güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati boyutlarında beklenen hizmet kalitesi ile algılanan hizmet kalitesi 
arasında anlamlı farklılıklar olmadığı tespitinde bulunmuşlardır.   

Yıldız vd. (2013), Kocaeli’nde faaliyet gösteren 1253 Kurumlar Vergisi mükellefi işletme üzerinde anket yöntemi ile yaptıkları 
çalışmada, muhasebecilerini değiştirme ile hizmet kalitesinin güvenilirlik, güven, heveslilik ve empati boyutları arasında 
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anlamlı bir ilişki bulunduğu, fiziksel özellikler boyutu arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmadığı sonucuna varmışlardır. 
Çalışmada mükelleflerin, muhasebecilerini değiştirip değiştiremeyeceklerine karar verirken uygun araç, büronun genel 
görünüşü, çalışanların giyimi gibi fiziksel özellikleri göz ardı ettikleri tespitinde bulunulmuştur. 

Banar & Ekergil (2010), Eskişehir il merkezinde faaliyet gösteren ve muhasebe hizmetlerini Serbest Muhasebeci ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir’lerden satın alan 269 işletme üzerinde anket yöntemiyle yaptıkları çalışmalarında, muhasebe 
meslek mensuplarının müşteri memnuniyetini etkileyen hizmet kalitesi boyutlarının “güvenilirlik”, “empati” ve “fiziksel 
özellikler” olduğu tespitinde bulunmuşlardır.  

Ustaahmetoğlu & Savcı (2011), muhasebe bürolarında sunulan hizmetlerinin algılanan ve beklenen hizmet kalitesi 
arasındaki boşluğun muhasebeciler tarafından nasıl algılandığını belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, muhasebe meslek 
mensuplarının hizmet kalitesi algılama ve beklentilerinin heveslilik ve empati boyutlarında farklılık gösterdiği, buna karşın 
fiziksel özellikler, güvenirlilik ve güven boyutlarında bir farklılık bulunmadığı belirtilmiştir.  

Türk (2009), denetim firması müşterisi olan işletmelerin algıladıkları hizmet kalitesinin, müşteri tatmini ve sadakati 
üzerindeki etkilerini tespit etmeyi amaçlayan çalışmada, denetim firması müşterilerinin algıladıkları hizmet kalitesinin 
müşteri tatminini anlamlı ve pozitif olarak etkilediği,  tatminin ise sadakati anlamlı ve pozitif yönde etkilediği tespiti 
yapılmıştır. Çalışmada ayrıca algılanan kalitenin doğrudan sadakati etkileyip etkilemediği de araştırılmış ve test sonuçlarına 
göre, algılanan kalitenin doğrudan sadakati anlamlı ve pozitif yönde etkilediği tespiti yapılmıştır.  

Yanık vd. (2012), tarafından yapılan çalışmada, Kocaeli ilinde çalışan muhasebe meslek mensuplarının ideal hizmet kalitesi 
ve mevcut hizmet kalitesi algıları SERVQUAL ölçeği ile araştırılmış, çalışma sonucuna göre, muhasebe meslek çalışanlarının 
ideal fiziksel, güvenilirlik ve empati algılayışları ile mevcut fiziksel, güvenilirlik ve empati algılayışları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.  

Yayla & Cengiz (2006), muhasebe bürolarının kalite artırma çabalarında önemli olan kalite faktörlerinin önem düzeyini ve bir 
bütün olarak kalitenin müşteri memnuniyetine olan etkisini belirleyen genel bir model geliştirmek amacıyla yaptıkları 
çalışmada, hizmet kalitesi boyutlarından fiziksel özelliklerin, güvenlik, heveslilik, güvence ve empati boyutlarının algılanan 
kaliteyi olumlu yönde etkilediği, algılanan kalitenin de müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkilediği tespitinde 
bulunmuşlardır. 

Saxby vd. (2004), muhasebe hizmeti satın alan 154 işletme üzerinde yaptığı çalışmada hizmet kalitesi boyutlarından 
güvenilirlik ve güvenlik boyutlarının müşteri tatmini ile anlamlı ilişki içerisinde olduğu sonucuna varmış, fiziksel özellikler, 
heveslilik ve sempati boyutlarının ise müşteri tatmini ile anlamlı ilişki tespit edememiştir. Çalışmada, muhasebe hizmeti alan 
işletmeler açısından güvenilirliğin en önemli unsur olduğu, güvenilirlik içerisinde de doğruluk (kayıtların ve işlemlerin 
doğruluğu) unsurunun en önemli bileşen olduğu vurgulanmıştır. 

Koç & Şahin (2015), muhasebe hizmeti satın alan 405 küçük işletme üzerinde yaptıkları çalışmada, algılan hizmet kalitesinin 
değiştirme maliyetinin tüm boyutları üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu, değiştirme maliyetinin prosedürel ve ilişkisel 
maliyet boyutlarının davranışsal niyetler üzerinde pozitif etkiye sahipken, finansal maliyet boyutunun ise herhangi bir etkiye 
sahip olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.   

3. ARAŞTIRMANIN AMACI, VERİ VE YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın amacı, araştırmanın hipotezleri ve modeli, araştırmanın evreni ve örneklem ile anket formunun 
tasarımı açıklanmaktadır. 

3.1 Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarından hizmet satın alan beyannameli gelir vergisi mükelleflerinin satın 
aldıkları hizmetin kalitesini nasıl algıladıklarını, algılanan kalitenin müşteri memnuniyeti ve değiştirme maliyetleri üzerindeki, 
müşteri memnuniyetinin değiştirme maliyetleri ve değiştirme maliyetlerinin de davranışsal niyetleri üzerindeki etkisini tespit 
etmektir. 

3.2 Araştırmanın Hipotezleri ve Modeli 

Çalışmanın amacını ifade eden model Şekil 1’de sunulmuştur. 
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                                                                            Şekil 1: Araştırmanın Modeli 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
H1: Algılanan hizmet kalitesinin memnuniyet üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 

 H2: Algılanan hizmet kalitesinin prosedürel maliyet üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 
 H3: Algılanan hizmet kalitesinin ilişkisel maliyet üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 
 H4: Algılanan hizmet kalitesinin finansal maliyet üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 
 H5: Memnuniyetin prosedürel maliyet üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 
 H6: Memnuniyetin ilişkisel maliyet üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 
 H7: Memnuniyetin finansal maliyet üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 
 H8: Prosedürel maliyetin başkalarına önerme niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 
 H9: İlişkisel maliyetin başkalarına önerme niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 
 H10: Finansal maliyetin başkalarına önerme niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 
 H11: Prosedürel maliyetin yeniden satın alma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 
 H12: İlişkisel maliyetin yeniden satın alma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 
 H13: Finansal maliyetin yeniden satın alma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 

3.3 Araştırmanın Evreni, Örneklem ve Anket Formunun Tasarımı 

Bu araştırmada, Balıkesir ili merkez (Balıkesir merkez olarak ifade edilen bölüm Altıeylül ve Karesi olmak üzere 2 ilçeden 
oluşmuştur) ve 18 ilçesinde bulunan ve muhasebe hizmetini dışarıdan satın alan gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi 
mükellefi olan (ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden) işletme sahipleri ana kütle olarak belirlenmiştir. Gelir 
İdaresi Başkanlığı (GİB) istatistiklerine göre Balıkesir ilindeki gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri sayısı 
araştırmanın başladığı Kasım 2016 tarihi itibariyle 28.002’dir. Bu sayının içerisinde TÜRMOB kayıtlarına göre sayısı 643 olan 
bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler de dâhildir. Araştırma muhasebe meslek mensuplarının verdiği 
hizmetin kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesi olduğu için, meslek mensupları kapsam dışında 
bırakıldığında, araştırmanın ana kütlesi (28.002 – 643 =) 27.359’dur.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket uygulaması için kolayda örnekleme metodu 
seçilmiş ve uygulama yüz yüze yapılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 1.163 işletme sahibi ile görüşülmüştür. 
Eksik bilgi verilen 93 anket araştırmaya dahil edilmeyerek, 1.070 anket veri analizinde kullanılmıştır. Nüfus ve kapsam 
dahilindeki işletme sayısı az olan bazı ilçelerde hiç sonuç alınamamıştır. 

Anket formu 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm demografik faktörlerden, ikinci bölüm algılanan kalite ölçeğinden, 
üçüncü bölüm müşteri memnuniyeti ölçeğinden ve dördüncü bölüm değiştirme maliyeti ölçeğinden ve beşinci bölüm 
davranışsal niyetler ölçeğinden oluşmaktadır. 

Araştırmada Koç vd. (2014) tarafından Swaen & Chumpitaz (2008)’in çalışmasından alınarak kullanılan 3 sorudan oluşan 
Algılanan Kalite Ölçeği, Banar & Ekergil (2010) tarafından Ishak vd. (2006) ile Saxby vd. (2004)’nin kullandıkları ölçeklerden 
yararlanılarak kullanılan 6 sorudan oluşan Müşteri Memnuniyeti Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada Koç & Şahin (2015) 
tarafından Sharma (2003), Burnham vd. (2003), Jones vd. (2000) ve Vasudevan vd. (2006) çalışmalarından alınarak 
kullanılmış olan ve toplam 14 sorudan oluşan Değiştirme Maliyetleri Ölçeği kullanılmıştır. Davranışsal Niyetler Ölçeği Lam 
vd.(2004)’nin çalışmasından alınmış olup 5 sorudan oluşmaktadır. Ölçekler,  (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, 
(3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum olmak üzere 5 basamaklı likert tipi puanlanmıştır.   

Analizler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. 

 

 

Müşteri Memnuniyeti 

Algılanan  

Kalite 

Yeniden Satın Alma 

Davranışsal  

Niyet 

Başkalarına Öneride 
Bulunma 

İlişkisel 

Değiştirme Maliyetleri 

Prosedürel 

Finansal 
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4. BULGULAR 

4.1. Demografik Faktörlere İlişkin Bulgular 

Aşağıdaki Tablo 1’de ankete katılan işletme sahiplerinin demografik özelliklerini gösteren frekans dağılımları görülmektedir. 

Araştırmaya katılan işletmelerin, mevcut işlerini yapma sürelerinin ortalama 10,81 yıl olduğu görülmüştür. Araştırmaya 
katılan işletmelerin mevcut muhasebecileri ile çalışma ortalamaları ise 8,25 yıl olarak ifade edilmiştir.   

Tablo 1: Demografik Özellikler 

 Cinsiyet Frekans Yüzde  Medeni Durum Frekans Yüzde  Yaş Frekans Yüzde 
Kadın 208 19,4  Evli 849 79,3  24 ve Altı 56 5,2 
Erkek 862 80,6  Bekâr 221 20,7  25-30 207 19,3 
Toplam 1070 100,0  Toplam 1070 100,0  31-35 171 16,0 

İşletme Türü Frekans Yüzde  Mükellefiyet Türü Frekans Yüzde  36-40 214 20,0 
Tek Şahıs 965 90,2  I.Sınıf Tacir 401 37,5  41-45 165 15,4 
Adi Ortaklık 105 9,8  II.Sınıf Tacir 640 59,8  46-50 116 10,8 

Toplam 1070 100,0  Serbest Meslek 
Erbabı 

29 2,7  51-55 77 7,2 

Eğitim Durumu Frekans Yüzde  Toplam 1070 100,0  56-60 42 3,9 
İlkokul 114 10,7      61 ve Üzeri 22 2,1 
Ortaokul 208 19,4      Toplam 1070 100,0 

Lise 489 45,7  Mevcut SMMM ile  
Çalışma Süresi 

Frekans Yüzde  Faaliyet 
Süresi 

Frekans Yüzde 
Ön Lisans 121 11,3   
Lisans 111 10,4  1-5 Yıl 489 45,7  1-5 Yıl 349 32,6 
Lisans Üstü 27 2,5  6-10 Yıl 297 27,8  6-10 Yıl 300 28,0 

Toplam 1070 100,0  11-15 Yıl 128 12,0  11-15 Yıl 164 15,3 

Çalışan Sayısı Frekans Yüzde  16-20 Yıl 89 8,3  16-20 Yıl 121 11,3 
Yok 584 54,6  21-25 Yıl 38 3,6  21-25 Yıl 54 5,0 
1-9  467 43,6  26 ve Üzeri 29 2,7  26 ve Üzeri 82 7,7 

10-49 19 1,8  Toplam 1070 100,0  Toplam 1070 100,0 
Toplam 1070 100,0         

 

4.2. Faktör Analizleri ve Güvenirlilik Testleri 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlilikleri için yapılan açıklayıcı faktör analizleri ve güvenilirlik analizlerinin sonuçları 
aşağıdaki Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2: Açıklayıcı Faktör Analizi Ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Ölçekler Faktör 
Yükleri 

Özdeğer Açıklanan  
Varyans (%) 

Cronbach’s  
Alpha 

Müşteri Memnuniyeti 

Genel olarak, muhasebecim benim işletmem için iyi şeyler yapar. 0,770 

10,169 36,318 0,877 

Muhasebecimden genel olarak çok memnunum. 0,762 

Muhasebecim genel olarak işini iyi yapar. 0,750 

Şu anki muhasebecimle uzun yıllar çalışmayı sürdürmek isterim. 0,736 

Muhasebecim çok dürüsttür. 0,712 

Muhasebecimi, tanıdığım diğer işletmelere de öneririm. 0,645 

Prosedürel Maliyet 

Eğer muhasebecimi değiştirirsem, yenisini bulmak için çok fazla 
araştırma yapmak zorunda kalırım. 

0,751 

3,303 
 

11,795 0,839 

Yeni bir muhasebeci ile çalışmam, muhtemelen bazı sıkıntılarla 
karşılaşmama neden olur. 

0,747 

Muhasebecimi değiştirmem, benim için zaman ve çaba kaybı anlamına 
gelir. 

0,700 

Eğer muhasebecimi değiştirirsem, aynı kalitede hizmet alabileceğimden 
emin değilim. 

0,671 

Yeni muhasebecinin iş yapma tarzı, bana uygun olmayabilir. 0,663 

Finansal Maliyet 

Eski muhasebecimin bana ücretsiz verdiği hizmetler için, yeni 
muhasebecim benden ekstra para isteyebilir. 

0,809 
1,369 

 
4,888 0,839 

Eğer muhasebecimi değiştirirsem, yenisine daha fazla ücret ödemek 
zorunda kalabilirim. 

0,797 
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Yeni bir muhasebeci ile çalışırsam, eski muhasebecimin bana sağladığı 
bazı ayrıcalıkları kaybederim. 

0,729 

Yeni muhasebeciye geçmek bana bazı maliyetleri de beraberinde getirir. 0,619 

İlişkisel Maliyet 

Şu anki muhasebecim ve onun çalışanları, benim için önemli kişilerdir. 0,724 

1,318 
 

4,706 0,801 

Yeni bir muhasebeci ile iyi ilişkiler kurmam oldukça fazla zaman alır. 0,648 

Eğer muhasebecimi değiştirirsem, yeni muhasebecimle kuracağım ilişki, 
eskisi kadar iyi gitmeyebilir. 

0,646 

Yeni bir muhasebeciye geçmem, daha önce kurduğum iyi ilişkilerimi 
bozar. 

0,563 

Şu anki muhasebecimle kurmuş olduğum ilişkiyi bozmak istemem. 0,558 

Başkalarına Önerme 

Muhasebecim hakkında çevremdekilere olumlu şeyler söylerim. 0,766 

1,047 
 

3,739 0,875 
Yeni bir muhasebeci arayan kişilere, kendi muhasebecimle çalışmalarının 
doğru bir karar olacağını söylerim. 

0,760 

Benden tavsiye isteyen diğer kişilere, muhasebecimi öneririm. 0,745 

Algılanan Kalite 

Benim muhasebecimin sunduğu hizmetin kalitesi, diğer muhasebecilerle 
karşılaştırdığımda, en iyisidir. 

0,779 
1,030 

 
3,678 0,832 

Benim muhasebecimin sunduğu hizmet iyi kalitededir. 0,678 

Muhasebecimin sunduğunu hizmetin kalitesinden asla şikâyet etmem. 0,552 

Yeniden Satın Alma 

Önümüzdeki yıllarda yine aynı muhasebeciyle çalışmayı düşünürüm. 0,805 
0,759 2,712 * 

Şimdiki muhasebecim her zaman benim ilk tercihimdir. 

 

0,712 

Çıkarım metodu: Principal Component Analysis.  
Döndürme Metodu: Varimax with Kaiser Normalization. 

  * Ölçek iki sorudan oluştuğu için alfa katsayısı hesaplanmamıştır. 

Tablo 2 incelendiğinde algılanan kalite ölçeğinin 1, müşteri memnuniyeti ölçeğinin 1, değiştirme maliyeti ölçeğinin 3 ve 
davranışsal niyetler ölçeğinin 2 boyutlu olduğu ve literatüre uygun oldukları görülmüştür. Ayrıca, tüm faktör yükleri 0,50’nin 
üzerindedir.  Ölçeğin güvenirliliği için alfa katsayıları hesaplanmıştır. Boyutların alfa katsayısı incelendiğinde, tümünün 
0,80’nin üzerinde olduğu görülmektedir. Bu sonuç, ölçeğin yeterli düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliği sağlandıktan sonra, değişkenler arasındaki ilişkileri (korelasyon) ve bazı tanımlayıcı 
istatistikleri incelemek yerinde olacaktır. Bu amaçla aşağıdaki Tablo 3 hazırlanmıştır. 

Tablo 3: Değişkenler Arasındaki İlişkiler ve Bazı Tanımlayıcı İstatistikler 

DEĞİŞKENLER 
 Korelasyonlar   Tanımlayıcı İstatistikler 

 1 2 3 4 5 6  Ortalama Std. Sapma 

(1) Finansal         4,000 0,814 

(2) İlişkisel  0,598**       4,100 0,677 

(3) Öneri  0,404** 0,471**      4,253 0,721 

(4) Satın Alma  0,219** 0,395** 0,487**     4,298 0,710 

(5) Memnuniyet  0,283** 0,429** 0,613** 0,539**    4,333 0,598 

(6) Kalite  0,337** 0,459** 0,562** 0,642** 0,576**   4,162 0,731 

(7) Prosedürel  0,575** 0,641** 0,397** 0,305** 0,362** 0,417**  4,083 0,712 

**. Korelasyonlar 0,01 Düzeyinde Anlamlıdır 

 

4.3. Hipotezlerin Testi 

Araştırmanın modelinden hareketle geliştirilen hipotezlerin testi, regresyon analizi kullanılarak yapılmıştır. SPSS 22.0 paket 
programı aracılığıyla regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 4’de sunulmuştur. 
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Tablo 4: Hipotezlerin Testi 

  Bağımlı Değişkenler 

Bağımsız 
Değişkenler 

 
Memnuniyet 

 Değiştirme Maliyetleri  Davranışsal Niyet 

  Prosedürel İlişkisel Finansal  Önerme Satın alma 

 β P  β P β P β P  β P β P 

Kalite  0,576 0,001  0,417 0,001 0,459 0,001 0,337 0,001      

Model değerleri 
 R2=0,332* 

F=529,643 

 R2=0,174* 
F=224,763 

R2=0,211* 
F=285,539 

R2=0,114* 
F=136,880 

 
  

Memnuniyet     0,362 0,001 0,429 0,001 0,283 0,001      

Model değerleri 
 

  
 R2=0,131* 

F=161,402 
R2=0,184* 
F=240,681 

R2=0,080* 
F=92,853 

 
    

Prosedürsel            0,111 0,002 0,107 0,005 

İlişkisel            0,306 0,001 0,361 0,001 

Finansal            0,157 0,001 -0,059 0,112 

Model Değerleri 
 

  
 

      
 R2=0,251* 

F=119,315 
R2=0,162* 
F=68,822 

* Kurulan regresyon modeli 0,001 düzeyinde anlamlıdır. 

Regresyon analizi modeldeki değişkenlerin yerlerine göre sırasıyla yapılmıştır. İlk olarak, kalitenin memnuniyet üzerindeki 
etkisi test edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, kalitenin memnuniyet üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu tespit 
edilmiştir (β= 0,576 P= 0,001). Bu sonuca göre, meslek mensubunun sunduğu hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetini 
güçlü bir şekilde etkilediği söylenebilir. Sonuç olarak, H1 hipotezi desteklenmiştir. 

Araştırma kapsamında ele alınan konulardan birisi de, kalitenin değiştirme maliyetleri üzerinde bir etkisinin olup olmadığını 
belirlemektir. Yapılan faktör analizi sonucunda, değiştirme maliyetinin üç boyutlu bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. 
Kalitenin bu üç boyut üzerinde bir etkisinin olup olmadığının belirlenmesi için, kalitenin her bir boyutla olan ilişkisi ayrı bir 
regresyon modeli ile analiz edilmiştir. İlk olarak, kalitenin prosedürel maliyetle olan ilişkisi incelenmiştir. Yapılan analiz 
sonucunda, kalitenin prosedürel maliyeti pozitif etkilediği belirlenmiştir(β= 0,417, P= 0,001). İkinci analizde kalitenin ilişkisel 
maliyet üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, kalitenin ilişkisel maliyeti pozitif etkilediği 
sonucuna ulaşılmıştır(β= 0,459, P=0,001). Son olarak, kalitenin finansal maliyet üzerindeki etkisi incelenmiş ve pozitif bir 
etkinin var olduğu belirlenmiştir (β=0,337, P=0,001). Tüm bu sonuçlara göre H2, H3 ve H4 hipotezleri desteklenmiştir. Sonuç 
olarak, meslek mensubunun sunduğu hizmet kalitesinin değiştirme maliyetlerini artırdığı söylenebilir. 

Araştırmanın bir diğer inceleme konusu, memnuniyetin değiştirme maliyetleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu etkiyi 
belirlemek için, memnuniyetin değiştirme maliyetlerinin her bir boyutu ilgili olarak regresyon modeli kurulmuştur. Yapılan 
analizler sonucunda, memnuniyetin prosedürel maliyet(β=0,362, P= 0,001), ilişkisel maliyet (β =0,429, P=0,001) ve finansal 
maliyet (β= 0,283, P=0,001) üzerinde anlamlı ve pozitif etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre, H5, H6 ve H7 
hipotezleri desteklenmiştir. Sonuç olarak, meslek mensupları müşteri memnuniyetini sağladığında, müşterilerin meslek 
mensubunu değiştirme maliyetleri artacaktır ve muhasebecisini değiştirmeyecektir. 

Değiştirme maliyetlerinin davranışsal niyetler üzerindeki etkisi, bu çalışmanın bir diğer inceleme konusudur.  Davranışsal 
niyetler literatürde tek boyutlu ve iki boyutlu olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada yapılan faktör analizinde davranışsal 
niyetlerin, başkalarına hizmet satın aldığı muhasebeciyi önerme ve yeniden hizmet satın alma boyutlarından oluştuğu tespit 
edilmiştir. Değiştirme maliyetlerinin üç boyutunun önerme ve yeniden satın alma boyutları ile ayrı olarak regresyon analizi 
yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda prosedürel maliyet (β=0,111, P= 0,002), ilişkisel maliyet(β=0,356, P= 0,001) ve 
finansal maliyetin (β=0,157, P= 0,001) önerme boyutu üzerinde pozitif etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre H8, 
H9 ve H10 hipotezleri desteklenmiştir.  

Değiştirme maliyetlerinin yeniden satın alma niyeti üzerindeki etkisini belirlemek için, ayrı bir regresyon modeli 
kurulmuştur. Yapılan analiz sonucunda prosedürel (β=0,107, P= 0,005) ve ilişkisel (β=0,361, P= 0,001) maliyetlerin yeniden 
satın alma niyeti üzerinde pozitif bir şekilde etkili olduğu tespit edilmiştir. Finansal maliyetin (β=-0,059, P= 0,112)  ise 
yeniden satın alma niyeti üzerinde etkili olmadığı, yapılan analiz sonucunda belirlemiştir. Bu sonuçlara göre H11 ve H12 
hipotezleri kabul edilirken, H13 hipotezi reddedilmiştir.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma, muhasebe meslek mensuplarından hizmet satın alan gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi (ticari 
kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden) işletme sahiplerinin satın aldıkları hizmetin kalitesini nasıl algıladıklarını, 
algılanan kalitenin müşteri memnuniyeti ve değiştirme maliyetleri üzerindeki, müşteri memnuniyetinin değiştirme 
maliyetleri ve değiştirme maliyetlerinin de davranışsal niyetleri üzerindeki etkisini tespit etme amacıyla yapılmıştır.   

Araştırmaya katılan işletmelerin mevcut işlerini yapma süreleri ortalamasının 10,81 yıl olduğu,  mevcut muhasebecileri ile 
çalışma süreleri ortalamasının ise 8,25 yıl olduğu tespit edilmiştir. Muhasebe meslek mensuplarından hizmet satın alan 
gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi (ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden) işletme sahiplerinin 
satın aldıkları hizmetlerle ilgili algıladıkları kalite ortalamasının 4,162 olduğu, müşteri memnuniyeti ortalamasının ise 4,333 
olduğu görülmüştür. Bu durum, araştırmaya katılan işletmelerin muhasebe meslek mensuplarından satın aldıkları 
hizmetlere ilişkin beklentilerinin karşılandığını ve bu nedenle de kalitenin olumlu algılandığını, memnuniyet düzeylerinin de 
yüksek olduğunu göstermektedir.  

Müşteriler açısından satın alınan ürün ve hizmetlerde beklentilerin karşılanması, onların memnuniyetini arttıran en önemli 
uygulamadır (Parasuraman vd., 1988). Çalışmada, literatürle uyumlu olarak (Saxby vd., 2004; Yayla & Cengiz, 2006; Banar & 
Ekergil, 2010; Yıldız vd., 2013), kalitenin müşteri memnuniyeti üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan işletmelerin değiştirme maliyetleri boyutlarından prosedürel maliyet ortalamasının 4,083, ilişkisel 
maliyet ortalamasının 4,100 ve finansal maliyet ortalamasının 4,000 olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, muhasebe meslek 
mensuplarından hizmet satın alan gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi (ticari kazanç ve serbest meslek 
kazancı elde eden) işletmeler ile muhasebe meslek mensupları arasındaki ilişkide değiştirme maliyetlerinin yüksek olduğunu 
göstermektedir. Bu durum literatürdeki benze çalışmalarla (Koç vd., 2014; Koç & Şahin, 2015) uyumludur. Yapılan 
analizlerde kalitenin değiştirme maliyetlerinin tüm boyutlarını pozitif etkilediği belirlenmiştir. Benze şekilde müşteri 
memnuniyetinin de değiştirme maliyetlerinin tüm boyutlarını pozitif etkilediği belirlenmiştir. Sonuç olarak, meslek 
mensubunun sunduğu hizmet kalitesinin değiştirme maliyetlerini artırdığı,  meslek mensuplarının müşteri memnuniyetini 
sağladıklarında, müşterilerin meslek mensubunu değiştirme maliyetlerinin de artacağı ve muhasebecilerini 
değiştirmeyecekleri söylenebilir.  

Araştırmaya katılan işletmelerin davranışsal niyetler boyutlarından başkalarına öneride bulunma boyutu ortalamasının 
4,253 olduğu, yeniden satın alma ortalamasının ise 4,298 olduğu görülmüştür. Bu durum, araştırmaya katılan işletmelerin 
mevcut muhasebecilerinden hizmet almaya devam edecekleri ve mevcut muhasebecilerini başkalarına da önerecekleri 
konusunda güçlü bir görüşe sahip olduklarını göstermektedir. Değiştirme maliyetlerinin davranışsal niyetler üzerindeki 
etkisini belirlemek, bu çalışmanın bir diğer inceleme konusu olmuştur. Değiştirme maliyetlerinin üç boyutunun davranışsal 
niyetlerin başkalarına öneride bulunma ve yeniden satın alma boyutları ile ayrı olarak regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan 
analizler sonucunda değiştirme maliyetleri boyutlarından prosedürel maliyet, ilişkisel maliyet ve finansal maliyetin 
başkalarına öneride bulunma boyutu üzerinde pozitif etkili olduğu,  değiştirme maliyetleri boyutlarından prosedürel maliyet 
ve ilişkisel maliyet boyutlarının yeniden satın alma niyeti üzerinde de pozitif bir şekilde etkili olduğu, ancak değiştirme 
maliyetleri boyutlarından finansal maliyetin yeniden satın alma niyeti üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir.  Bu durum 
değiştirme maliyetlerinin yüksek oluşunun davranışsal niyetleri de etkilediğini göstermektedir. Zira, değiştirme maliyetleri 
arttıkça tüketicilerin hizmet satın aldığı firmayı değiştirme isteği azalacaktır (Aydın & Özer, 2005). Değiştirme maliyetleri 
boyutlarından finansal maliyetin yeniden satın alma niyeti üzerinde etkili olmaması, muhasebe hizmetlerinde ücret tarifesi 
bulunması ve bu nedenle benzer muhasebe hizmetleri için muhasebe meslek mensuplarına ödenecek ücrette çok fazla bir 
değişimin olmamasına bağlanabilir. Muhasebe meslek mensupları, hizmet verdikleri mükellef grubunun defterlerini 
tutmakta, beyanname ve bildirimlerini düzenlemekte, bu nedenle mükelleflerin başta mali idare olmak üzere kamuya olan 
mükellefiyetlerinin yerine getirilmesini sağlamaktadırlar. Bu yönüyle, meslek mensuplarından hizmet satın alan mükellefler 
açısından zamanında, doğru ve hatasız hizmet almak, herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamak açısından son derece 
önemli olup, bu durum muhasebe hizmeti karşılığında ödenecek ücretten çok daha öncelikli görülebilir.   

Muhasebe meslek mensuplarınca kaliteli hizmet sunumu müşteri memnuniyeti ve değiştirme maliyetleri üzerinde etkili 
olmakta, değiştirme maliyetlerinin yüksekliği de müşterilerin davranışsal niyetlerini etkilemektedir. Bu çalışmada algılanan 
kalitenin ve müşteri memnuniyetinin doğrudan davranışsal niyetler üzerindeki etkisine yönelik bir analiz yapılmamış olup, 
bu konu gelecekte yapılacak araştırmalarda ele alınabilir. 

Bu araştırma Balıkesir ilinde muhasebe meslek mensuplarından hizmet satın alan gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi 
mükellefi (ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden) işletme sahipleri üzerinde yapılmış olup, gelecekteki 
araştırmacılara farklı bölgelerdeki ve türdeki işletmeler üzerinde de benzer çalışmaların yapılması önerilebilir. 
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ABSTRACT 
Pupose- Real estate appraisal activity is the determination of the likely value of the real estate together with its rights and benefits on a 
certain date. The correct appraisal of real estate value which helps to determine the asset value of an individual or company is an 
important task. The related legal rights are arranged by SPK and BDDK (Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu) in their published 
regulations and documentaries and notifications.  
Methodology- Real estate appraisal reports prepared in Turkey has to be prepared according to International Appraisal Standards and be 
in conformity with both Turkish Financial Report Standards and International Evaluation Standards. Real estate appraisal report has to be 
organized by real estate appraisal experts who are licenced by SPK (Sermaye Piyasası Kurumu) in Turkey.  
Findings- In terms of the Turkish Financial Report Standards; it is suggested that the real estate appraisal reports has to be in conformity 
with the International Appraisal Standards. In this study, the structure and evaluation methods of real estate appraisal reports prepared in 
Turkey has been investigated in the light of Turkish Financial Report Standards and International Evaluation Standards. 
Coclusion- Also, taking into account the fact that accounting principles and financial tables should reflect the reality; we criticize them and 
suggested some solutions. 
 

Keywords: Real estate appraisal report, valuation, international evaluation standards, Turkish financial report standards 
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GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE TÜRKİYEDE YAPILAN DEĞERLEME RAPORLARI ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 
 

ÖZET 
Amaç- Gayrimenkul değerleme işlemi, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı olan hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin 

belirlenmesi olarak ifade edilir. Gayrimenkulün değerinin doğru hesaplanması bu varlığa sahip olan şirketlerin veya bireylerin varlık 

büyüklüğünün saptanması bakımından her zaman önemli olmuştur. 

Yöntem- Gayrimenkul Değerleme Raporlarına ilişkin hukuki düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından çıkarılan çeşitli tebliğ ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Türkiye’ de düzenlenen değerleme 

raporlarının, Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. 

Bulgular- Gayrimenkul değerleme raporu, gayrimenkulün değerinin belirlenmesi için SPK  tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca, Lisanslı 

Değerleme Uzmanları tarafından düzenlenir. Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) açısından gayrimenkul değerleme 

raporlarının Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun olması önerilmektedir. 

Sonuç- Bu çalışmada Türkiye’ de düzenlenen gayrimenkul değerleme raporlarının içeriği ve kullanılan değerleme yöntemleri Uluslararası 

Değerleme Standartları ve TMS/TFRS açısından incelenmiştir. Çalışmada ayrıca muhasebe ilkeleri ve finansal tabloların gerçeği yansıtması 

açısından değerleme raporlarının sonuçları tartışılmıştır. 
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1. GİRİŞ 

İşletmelerin finansal tablolarının şeffaf olması ve gerçeği yansıtması önemli bir ilkedir. Bu ilkenin yerine getirilmesi, işletme 
varlık ve yükümlülüklerin uluslararası standartlara göre ve gerçeğe uygun değerlemesini gerektirir. Finansal tabloların veya 
kişilerin varlıklarının gerçek değerinin saptanması birçok açıdan önemli bir ihtiyaçtır. Gayrimenkul değerlemesi, işletmeler 
için finansal tabloların gerçek durumu yansıtması ve bu sayede kredi kuruluşlarının, yatırımcıların ve diğer ilgili kesimlerin 
doğru karar almaları açısından zorunludur. Değerleme raporlarının Uluslararası Değerleme Standartlarına uyularak 
hazırlanması bu zorunluluğun yerine getirilmesini sağlar. Ülkemizde gayrimenkul değerleme konusu SPK, BDDK mevzuatına 
tabi işletmelerde düzenlenmekle birlikte TMS/TFRS’ de işletmelere uygulanması önerilmektedir. Bunun dışındaki tüm 
işletmelerde ise özellikle finansal tabloların kredi amaçlı kullanımında değerleme konusunun etkili olduğu 
değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmada, gayrimenkul değerleme raporlarının, Uluslararası Değerleme Standardı (UDS) ve Uluslararası Muhasebe 
Standartları (UMS/UFRS) arasındaki uyum sorunları sebebiyle oluşan problemler, değerleme firmalarına yaptırılan 
değerleme raporlarının finansal tablolara etkileri, değerleme ile ilgili problemlerin nasıl çözüleceği ve bu aşamada nelere 
dikkat edilmesi gerektiği tartışılmıştır. Çalışma kapsamında, SPK’ ya tabi değerleme firmalarınca son beş yılda yapılmış olan 
gayrimenkul değerleme raporları incelenmiştir. Gayrimenkul değerleme raporlarında kullanılan değerleme yöntemleri, 
hangi değerleme yönteminin öne çıktığı, değerleme raporlarında kullanılan kapitalizasyon oranları, brüt kira çarpanları, 
emsal fiyatlarının nasıl hesaplandığı ve nasıl temin edildiği ve değerleme şirketlerinin değerleme raporlarındaki eğilimlerinin 
ne yönde olduğu saptanmaya çalışılmıştır. 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Gayrimenkul değerlemesinin, muhasebe standartları açısından incelenmesi ile ilgili literatürde birçok çalışma yapılmış 
olmasına rağmen, gayrimenkul değerleme standartları ile ilgili literatürde sınırlı sayıda çalışmaya rastlanılmıştır. 
Çalışmalarda değerleme, çoğunlukla UDS ve UMS-UFRS açısından ayrı olarak incelenmiş, bu çalışmalar da daha çok finansal 
raporlama açısından konuya yaklaşılmıştır. Değerleme ile standartlar arasında ilişkiler çok nadir olarak çalışılmıştır. Bu tarz 
çalışmaların sınırlı olması, çalışmaların daha çok ayrı disiplinler şeklinde uzmanlaşma olmasından kaynaklanmıştır. Finansal 
tabloların oluşturulmasında, sadece değerleme raporlarındaki bilgiler kullanılmaktadır, değerleme çalışmalarının uzman 
tarafından hangi yöntemlerle gerçekleştirildiği ve kullanılan yöntemin tutarlılığı ile ilgilenilmemektedir. Bu açıdan 
bakıldığında hem UMS/UFRS hem de Uluslararası Denetim Standartlarının (UDES) uygulanması açısından ortaya sorunlar 
çıkabileceği anlamına gelebilecektir. Yapılan çalışmalarda özellikle UDS kaynaklarının oldukça yetersiz olduğu anlaşılmıştır. 

Muhasebe ve değerleme ile ilgili literatür taramalarında örnekleme yöntemi ile yapılan araştırmalarda, Çil Koçyiğit (2013) 
çalışmasında borsada işlem gören halka açık şirketlerin finansal tablo dipnotlarını incelemiştir. Yatırım amaçlı 
gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerinin, değerleme uzmanı tarafından belirlendiğini belirten işletmeler yaklaşık olarak 
%75 iken, bir değerleme uzmanı tarafından değerlenmeyen işletmelerin oranının ise %25 olduğu bulunmuştur. Yatırım 
amaçlı gayrimenkullerini, gerçeğe uygun değer yöntemi ile değerleyen işletmelerde, gayrimenkul değerlerinin, değerleme 
uzmanı tarafından belirlendiği ifade edilmiştir. Çına Bal (2015) çalışmasında ise Borsa İstanbul’ da işlem görüp, halka açık 
olan gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ait finansal tabloları incelenmiştir. İşletmelerin %35’ i yatırım amaçlı 
gayrimenkullerini alım sonrası maliyet bedeliyle değerlediği, %65’ inin ise gerçeğe uygun değer yöntemini seçip değerlediği 
bulunmuştur. Çoğunlukla gayrimenkullerin alımdan sonraki değerlemelerinde pazar değeri yani emsal karşılaştırma 
değerinin seçilmiş olduğu, maliyet yaklaşımı ile değerlemenin ise daha az seçilip kullanıldığı saptanmıştır. Bahsi geçen 
çalışmalarda değerleme sonuçlarının şirket değeri ve dolayısıyla piyasa değeri üzerindeki etkileri öne çıkarılmıştır. 

Değerleme sorunları ile ilgili literatür çalışmalarında, Köktürk (2009) çalışmasında taşınmaz değerleme konusunu incelemiş 
ve uygulamadaki normalden sapmaları ve değerlemedeki yönelimleri incelemiş, problemlerin neler olduğunu bulup çözüm 
yolları önermiştir. Taşınmaz değerlemesindeki sorunları ve çözüm önerilerinin neler olduğunu, alınması gerekli önlemlerin 
neler olduğunu açıklamış, değerleme mesleğinin sorunlarını değerlendirmiştir. Yomralıoğlu ve Nişancı, (2011) çalışmasında 
Dünya’ da ve Türkiye’ de taşınmaz değerlemesi konusunu incelemişler ve çalışmalarında uygulamadaki sorunların neler 
olduğu, değerleme işleminin altyapısını ele almışlardır. Değerlemedeki yöntemleri, teknikleri inceleyip kullanılan 
yöntemlerle ilgili sorunlarını saptamış ve çözümlerini önerip konuyu değerlendirmişlerdir. 

Muhasebe, vergi, iş hayatıyla ilgili mevzuat açısından yapılan literatür çalışmalarına çok sık olarak rastlanılmıştır. Demir 
(2017) inşaat ve gayrimenkul muhasebesi çalışmasıyla gayrimenkullerin muhasebelerini inceleyip örneklerle anlatmış ve 
UDS, UMS/UFRS ve VUK açısından işlemleri değerlendirmiştir. Şengel ve Ağca (2013) inşaat ve gayrimenkul muhasebesi 
konularını açıklamışlar, çeşitli örnekler sunmuşlar, konuyu VUK açısından ve UDS açısından incelemişlerdir. Önal (2008) deki 
çalışmasında gayrimenkul değerleme ve önemini vurgulamış, vergisel açıdan değerlendirmelerde bulunmuştur. Sipahi ve 
Akarçay Öğüz (2010) çalışmalarında vergi mevzuatına göre yapılan değerlemelerde, en yaygın kullanılan yöntemin maliyet 
esası olduğunu, TMS/TFRS uygulamalarında ise gerçeğe uygun değerle değerlemenin daha yaygın olduğunu araştırıp 
açıklamışlardır. 
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Değerleme ile ilgili olup muhasebe konularına değinmeyen kaynaklara da çokça rastlanılmıştır. Hacıköylü (2013) emlak 
finans ve emlak değerleme konularını inceleyip araştırmış, gayrimenkul değerleme raporlama süreçlerindeki sorunları 
bulup, UDS’ ler hakkında bilgiler vermiştir. Hepşen (2015) gayrimenkul değerleme esasları hakkında bilgiler vermiş 
uygulamalar konusunda örneklerle değerleme işleminin yöntem ve kavramlarını ve sorunların neler olduğunu bulup, çözüm 
yollarını açıklamıştır. Katipoğlu (2007) çalışmasında değerleme yöntem ve kavramlarını açıklayıp, konu ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunmuştur. Tanrıvermiş (2016) gayrimenkul değerleme esasları çalışması ile değerleme mesleğinin 
kurallarını, değerleme yöntemlerini örneklerle uygulamaya yönelik olarak açıklamış, UDS ilişkilerini ve ilgili mevzuatı 
incelemiş değerleme problemlerini bulup çözümlerini örneklendirerek açıklamıştır. 

2.1. Değerleme Tanımları ve Amaçları 

Bir varlığın değerinin doğru olarak hesaplanması bu bilgiyi kullananlar açısından oldukça önemli olup değer gerçekleşmemiş 
bir veridir, el değiştirmede varlık ve üzerindeki haklar için ödenecek olası fiyattır, değerleme yapılanın özelliklerinden başka 
ihtiyaçların o andaki şiddetine göre değişiklik gösterir (Önal, 2008, 24). Değerleme sistematik bir süreç gerektiren bir değer 
takdiri olup araştırma ve analiz yapılması gereken zihinsel ve fiziksel bir faaliyettir (Katipoğlu, 2007, 197). Gayrimenkul 
değerlemesi mahkemelerde, vergi amaçlı olarak, yatırım danışmanlığı için, işletmelerin bazı kararları vermeleri için ticari 
olan birçok işlemde kullanılmaktadır (Hacıköylü, 2013, 85). Gayrimenkul değerlemesi, gayrimenkullerin satılması, kiraya 
verilmesi, şirket birleşme veya devirlerinde işletmenin aktifindeki gayrimenkullerin değerlerinin belirlenmesi, kredi almak 
için gayrimenkullerin teminat gösterilmesi gibi değişik amaçlarla yapılabilmektedir. 

Gayrimenkul, arazi ve arazinin parçası olan olgular, araziye bağlı olan bina, tesisat, toprak altında bulunan tesisat, madenler 
gibi eklentileri kapsar, gayrimenkule bağlı haklar ve borçlar ise ekonomik olarak fayda sağlar veya yükümlülükler doğurur. 
Gayrimenkul değerlemesi, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya gayrimenkulle ilgili hak ve faydaların, değerleme 
gününde tahmini değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, objektif ölçütler kullanarak farklı yöntemlerle, tahmin edilmesidir. 
(Yetgin, 2009, 44) 

Ülkemizde, UDS ve UMS/UFRS’ nin kabul edilip yürürlüğe konulması ile çeşitli sektörlerde değerleme gereklilik haline 
gelmiştir (Afşar, 2013, 130). Gayrimenkul değerlemesi, gayrimenkulün gerçeğe uygun değeriyle düzenlenen finansal 
tablolara yansıtılması amacıyla yapılıp değerleme, finans piyasalarında düzenlenen tabloların hazırlanması, yasal 
düzenlemelere uyum sağlanması için kullanılır (Demir, 2017, 184). VUK madde 258’ de değerlemenin, vergi matrahlarının 
hesaplanabilmesi, ekonomik değerlerin takdiri ve tespiti için yapılan bir işlem olduğu açıklanmıştır (Şengel, 2013, 167). 
Özellikle vergi amaçlı ve kamu amaçlı yapılan değerlemeler, ilgili komisyonlar tarafından belirlenmektedir. 

Taşınmazın bulunduğu yerin kentsel ya da kırsal yerde olması durumu, bitki örtüsü, iklimi, alt yapısı, ekonomik yapısı, 
ulaşım, gürültü, manzara durumu gibi özellikleri de gayrimenkulün değerini belirlemede önemlidir (Utkucu, 2007, 114). 

Değerleme raporlarının kullanıldığı taşınmazlarda yapılan araştırmalarda, değeri etkilemede önemli bulunan faktörler; 
gayrimenkulün izin verilen kat adedi, parselin imar planı durumu, parsel kullanım alanı, gözde mahallelerde bulunması, 
mevcut cazibe merkezine yakınlığı, imar adası içerisindeki konumu, çevre, kamu hizmetlerinin mevcudiyetidir. Ayrıca değeri 
etkileyen etkenler; yaşanılan yerin sosyal ve kültürel yapısı, kullanılabilir alanı, şehir merkezine uzaklığı, parselin imar planı 
sonrasındaki durumu, caddeye çıkışı, manzarası, cephesi olarak bulunmuştur. (Çakır ve Sesli, 2013, 2) 

2.2. Gayrimenkul Değerlemesi Süreçleri ve Raporları 

Gayrimenkul değerlemesinin hangi amaçla yapılacağı, veri toplama ve raporlama aşamalarını da etkiler (Afşar, 2013, 164). 
Değerleme raporu açık ve yanıltıcı olmayacak bir şekilde sunulmalı, kullanıcıların raporu daha iyi anlamaları için yeteri kadar 
bilgi olmalı, değerlemeyi doğrudan etkileyen kısıtlayıcı bir durum varsa açık ve doğru bir biçimde bildirilmesi gerekli olup 
rapordaki sonuç, değerleme uzmanının kanaatidir ve değerlemenin son adımıdır (Hazar, 2013, 121). Değerleme süreci, 
değerleme uzmanının, müşterisinin gayrimenkulünün değeri hakkındaki sorduğu sorulara cevap verebilmek için uyguladığı 
sistematik yöntem olup süreçte izlenecek adımlar kendine özgü aşamalarla tamamlanmakta ve UDS’ de ayrıntılı bir şekilde 
ele alınmaktadır (Hepşen, 2014, 15). Değerleme işleminin UDS’ ye uygun olarak yapılması gerekmektedir. 

Gayrimenkul değerleme, ilk olarak değerlemeyi kullanacak olanlar ile kullanım amacı belirlenip değerleme sorununun açık 
bir şekilde ifade edilmesi ile başlayan ve belirlenen değerin raporlanması ile son bulan bir süreçtir. Kullanım amacından 
sonra, gayrimenkulün tanımlaması yapılıp, değerleme için veriler toplanır, sosyal ekonomik ve politik etkenler ile 
gayrimenkulün çevre faktörleri incelenir. Gayrimenkule ilişkin fiziksel özellikleri içeren inşaat kalitesi, malzeme özellikleri, 
gayrimenkulün içindeki pazarın niteliği unsurları gibi özel veriler incelenir. Son aşamada, gayrimenkulün gelecekteki ve 
değerleme anındaki durumuna bakılarak gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından analiz edilir, rekabete yönelik arz ve 
talep belirlenir, gayrimenkule ilişkin analizler yapılarak değerleme yöntemleri seçilir, seçilen değerleme yöntemlerine göre 
gayrimenkulün değeri belirlenir. Son aşamada ise gayrimenkule ilişkin değer raporlanır. (Hacıköylü, 84, 2013) 

Değerleme raporlarının içerikleri ihtiyaca göre değişebilmekte olup raporda olması gereken asgari bilgiler mevzuatlarla 
düzenlenmiştir. Değerleme raporları değerlenen taşınmazın cinsine, değerin büyüklüğüne, raporu hazırlayan şirkete, 
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değerleme uzmanlarına göre değişebilmektedir. Önemli olan değerleme amacına uygun olarak değerlemenin yapılması ve 
taşınmazın hukuki durumunun doğru bir şekilde ortaya konmasıdır. 

2.3. Uluslararası Değerleme Standartları Komite ve Birlikleri 

Uluslararası değerleme standartları kısa adı IVSC olan Uluslararası Değerleme Standartları Komitesince, bütün dünyadaki 
değerleme uygulamaları ve Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASB) ve Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu 
gibi diğer standartlar kurumlarıyla etkileri incelenerek geliştirilmektedir (Afşar, 2013, 188). IVSC tüm dünyada profesyonel 
değerleme kuruluşlarını kapsayan, düzenleyen birbirine bağlayan elliden fazla ülkeden çeşitli kurumların üye olduğu 
uluslararası bir kuruluş olup değerleme ile ilgili kavramlar ve yöntemler ile ilgili uluslararası değerleme standartlarını 
düzenlemekten, gözden geçirilmesinden ve üye ülke kuruluşları arasındaki işbirliğinin artırılmasından sorumludur 
(Hacıköylü, 2013, 197). Dünyada gayrimenkul değerleme standartlarını düzenleyen örgütlenmiş, çeşitli birlikler ve 
değerleme komiteleri vardır, SPK tarafından yapılan düzenlemelerde, IVSC tarafından yapılan düzenlemelere uyulması kabul 
edilmiştir. 

Hem IASB hem de IVSC oluşturdukları standartların kalitesine odaklanmışlardır. IVSC, değerleme işlemlerinin 
standartlaştırılmasını sağlayarak, yatırım risklerinin azaltılmasını, finansal raporlamaya dayanılarak verilen kredilerin 
artmasını ve varlıkların değerlemelerinde tutarlı yöntemler uygulanmasını amaçlamıştır. Değerleme kurallarının 
geliştirilmesinde, IVSC gibi değerleme otoriteleri ile uluslararası muhasebe kurallarını oluşturan meslek kuruluşlarının olması 
ve aralarındaki işbirliğinin olmasının değerleme alanındaki düzenlemelere çok önemli katkıları vardır. (Cristina vd., 2009, 2) 

2.4. Gayrimenkul Değerlemesi Düzenlemeleri 

Gayrimenkullerde, uluslararası değerleme standartlarının kabulü ile değerleme işlemleri daha sağlıklı olarak yapılmaya 
başlanmıştır aynı zamanda uluslararası işlemlerde şeffaflık, uyum ve paralellik sağlanmış, gayrimenkul piyasalarının 
gelişimine katkıda bulunulmuş, ipotek karşılığında verilen gayrimenkul teminatlı krediler için yapılan değerlemelerin 
güvenilirliğinin arttırılıp finansal raporların daha gerçekçi olması sağlanmıştır (Hacıköylü, 2013, 191). Gayrimenkulün serbest 
bölgede, organize sanayi bölgesinde, yeşil alan sınırları içinde ya da yakınında olması, yapı izin durumu gibi kanuni 
düzenlemeler taşınmazın değerini belirleyen etken olacaktır. 

62.1 sayılı Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğe göre SPK mevzuatına tabi olarak yaptırılacak 
değerleme faaliyetlerinde UDS’ ye uyulması zorunluluğu getirilmiştir. Bu standartların uyumlu olmadığı durumlarda 
öncelikle diğer SPK mevzuatlarına uyulacaktır. Sermaye Piyasası Kanunun 38 maddesinde değerleme esasları 
düzenlenmiştir. 35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre gayrimenkul değerleme hizmeti verecek şirketler ve bu 
şirketlerin listeye alınmaları esasları düzenlenmiştir. Değerleme raporları, değerleme uzmanları tarafından, bağımsız ve 
tarafsız olarak piyasa ve çevreyi dikkate alarak, UDS’ ye uyularak hazırlanacaktır. 

Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkındaki 25 sayılı tebliğe göre, gayrimenkul değerlemesi yaptıracakların, 
yatırım amaçlı gayrimenkullerin makul değer tespiti için yetkilendirilmiş, bağımsız değerleme şirketlerinden değerleme 
hizmetleri alabilecekleri açıklanmıştır. 25 sayılı tebliğe göre SPK mevzuatına tabi olan işletmelerin, yatırım amaçlı 
gayrimenkullerini rayiç değer ile değerlemesi gerektiği belirtilmiştir ve değerlemenin SPK listesinde olan şirketlerden hizmet 
alınarak yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 52 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğine göre fonlarda 
değerleme gerektiren işlemler için işleme konu olan varlıkların, hakların ve kira bedellerinin rayiç değerlerinin tespitlerinin 
gayrimenkul değerleme kuruluşlarına yaptırılması gerekmektedir. Fon portföyüne gayrimenkul alımları, satışları ve 
kiralamaları tespit edilen değerlemelere göre gerçekleştirilir. 

2.5. Uluslararası Değerleme Standartları 

UDS’ nin uygulanmasının amacı, değerleme uzmanının yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ve değerleme raporlarında 
belirli bir standardın sağlanarak, değerleme alanında, uluslararası geçerli ortak bir dilin ve anlayış birliğinin sağlanmasına 
çalışılmıştır. SPK mevzuatına göre yapılan gayrimenkul değerlemesinin UDS’ ye uyumuyla, değerlemenin tarafsızlığı ve 
bağımsızlığının sağlanması açısından çok önemlidir. Gayrimenkul değerinin belirlenmesine ilişkin uluslararası standartların 
oluşturulmasıyla, değerlemeyi yapacakların taşıması gereken nitelikler ve değerleme raporunun özellikleri düzenlenmiştir. 
(Afşar, 2013, 187) 

UDS’ de değerleme metotları belirlenmesi ve değerleme mesleği ile ilgili temel kavramlar saptanmış, UMS/UFRS ile ilgili 
ilkeler açıklanmış, değerleme standartları ile ilgili genel bir çerçeve çizilerek ulusal düzenlemelerde rehber niteliği taşıması 
amaçlanmıştır (Hacıköylü, 2013, 200). Değerleme standartları ile değerleme işlemlerine bir düzen getirilmiş, değerleme 
raporlarının ülkelerarası uyumu sağlanmıştır. UDS’ de pazar değeri, pazar kirası, makul değer, yatırım bedeli, sinerji değeri, 
tasfiye değeri ve UFRS uyumu için gerçeğe uygun değer şeklinde belirlenmiştir (UDS, 2017, 25). UDS’ deki değerler ile 
UMS/UFRS arasında farklılıklar bulunmakta olup değerleme raporlarında amaca göre değerin seçilmesi gerekmektedir. 
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2.6. UDS’ ye Göre Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri 

Değerleme yönteminin seçimi, değerleme yapılacak nesneye ve değerlemenin amacına bağlıdır. Kabul gören normlaştırılmış 
değerleme yöntemleri; satışların karşılaştırılması yöntemi, maliyet yöntemi, gelir yöntemi gibi yöntemlerdir. Genelde bu üç 
yöntemden hangisinin uygulanacağına karar verilmesi gerekmektedir. Doğru yöntemin seçilmesi, doğru rayiç değerin 
saptanması açısından çok önemlidir. Hangi yöntemin kullanılacağının son kararı, kullanılan tüm verilere bakılarak, süreçler 
hesaba katılarak verilir. (Afşar, 2013, 130) 

Taşınmaz mülkiyet hakkı değerlemesinde, taşınmaz üzerindeki hakları elinde bulunduranların sahip olacağı hakların 
tanımlanması ve mülk üzerindeki bulunan başka haklar nedeniyle katlanılan tüm kısıtlamaların yansıtılması gereklidir (UDS, 
2017, 122). Değerlenen varlıkların cazibelerini yitirmeleri, eskiyip yıpranmaları ya da demode olmaları nedeniyle, yeniden 
yapılabilecek ya da satın alınabileceklerden değerleri daha düşük olacağından değerleri belirlenirken, kullanılan değerleme 
yöntemine göre düzeltme yapılması gerekmektedir. Değerleme raporları finansal piyasalarda ve diğer değişik piyasalarda 
çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. 

2.6.1. Pazar Değeri, Emsal Karşılaştırma Yöntemi 

UDS 104 Değer Esasları Standardına göre Pazar Yaklaşımında değer, değerleme yapılacak varlıkla fiyat bilgisi mevcut olan 
varlıklarla karşılaştırmalı olarak belirlenir. Yeterli sayıda işlem varsa ve bu bilgiler geçerliyse benzer veya aynı varlıklara ait 
işlem gören, teklif verilen fiyatlar işleme alınabilir. Değerlemesi yapılacak varlık ile pazarda işlem gören varlıklar arasında 
yasal olarak, ekonomik veya fiziksel özellik olarak farklılıklar olabilir, pazardaki işlemlerden sağlanan fiyat bilgilerinde 
düzeltme yapmak gerekebilir. (UDS, 2017, 27) 

Satışların karşılaştırılması ya da emsal piyasa yaklaşımında değerleme uzmanı, mülkü benzer olan ve yakın bir zamanda 
satılmış olan mülklerle karşılaştırarak bir değer takdiri yapar. Seçilen karşılaştırma kriterlerine göre, gerekli düzeltmeler 
yapılarak mülkün değeri belirlenir. Emsal karşılaştırma yöntemi, güncel değerleme gününe kadar olan piyasadaki gelişmeler 
dikkate alındığı için günümüzde en çok kullanılan yöntemdir. (Yetgin, 2009, 57) 

Piyasa değeri olarak tahmin edilen tutar, rekabet piyasasında satılabilecek en yüksek fiyat olup bu fiyata göre firmalarca 
büyük miktarlarda gayrimenkul yatırımları yapılmakta ve kredi kuruluşlarınca ipotek kredileri verilmektedir (Hacıköylü, 
2013, 82). Pazar değeri normal piyasa ortamında oluşabilecek fiyattır. Değerleme raporlarında yapılan satışlardaki fiyatlar 
alınabildiği gibi pazardaki taşınmaza istenen fiyatlar, verilen teklifler, olası fiyatlar değerleme işlemlerinde gerekli görülen 
düzeltmeler yapılarak kullanılabilmektedir. 

2.6.2. Değerlemede Maliyet Yaklaşımı 

Maliyet yaklaşımında, yapılı olan bir taşınmazın, değerleme günündeki maliyet bedelinin hesaplanması hedeflenir. Yeniden 
üretme maliyeti ve yerine koyma maliyeti olarak iki şekilde düşünülebilir (Hazar, 2013, 140). Yeniden inşa maliyeti, var olan 
bir binanın kendi özellikleriyle aynısını inşa etme maliyetidir. Yerine koyma maliyeti, modern malzeme kullanarak, güncel 
standartlarda, tasarım ve planlar uygulayarak eşdeğer bir bina inşa etme maliyetidir (Katipoğlu, 2007, 208). Maliyet 
yöntemine göre gayrimenkul değeri belirlenirken arsanın değerine yapının maliyet değeri ilave edilir, yapının maliyet değeri 
ise yeniden inşa değerinden yıpranmaların çıkarılması ile elde edilir (Afşar, 2013, 137). 

Maliyet yaklaşımı, piyasada sürekli alımı, satımı yapılmayan özel kullanımı olan mülklerin değerlemesinde, karşılaştırılabilir 
emsal satış bilgisinin olmadığı ya da yetersiz olduğu durumlarda, alışılmışın dışında farklı bir mülk ve gelir getirmeyen bir 
mülk olduğunda maliyet yaklaşımının kullanılması uygun görülecektir (Hepşen, 2014, 31). Maliyet yaklaşımı genelde diğer 
değerleme yöntemlerini teyit amacıyla kullanılır. (UDS, 2017, 60). Maliyet yaklaşımının kullanım alanlarından olan emlak 
vergisi ve kamulaştırma yasalarına göre gayrimenkullerin maliyet yöntemiyle değerlemesi gerekmektedir (Afşar, 2013, 137). 
Kamulaştırma ve emlak vergisi değer tespiti amacıyla mevzuatlarla düzenlenmiş yetkili komisyonlar tarafından değerleme 
için bölge bazında birim fiyatlar belirlenmektedir. 

Maliyet yöntemi, otel, fabrika, sanayi sitesi, iş hanı veya geniş bahçeli ev gibi yapılı gayrimenkullerin değerlemesinde 
kullanılır. Değerleme uzmanları yapının tamamen inşa edilmesinin veya yapının benzerinin yerine konulmasının maliyetini 
karşılaştırırlar. Karşılaştırma yapılırken yapının yaşı, mevcut olan durumu ve sağladığı imkân farklılıkları önemsenir, inşaat 
veya geliştirme maliyetleriyle ilişkili karşılaştırılabilir veriler miktar, nitelik ve fayda açısından hesaba katılır. (Tanrıvermiş, 
2016, 150) 

Çoğunlukla maliyet yaklaşımı değerleme raporlarında teyit etme amacıyla, ikinci değerleme yöntemi olarak, pazar değerini 
yansıtan emsal karşılaştırma yöntemi ile bulunan değerin doğrulaması için kullanılır. Maliyet yönteminde,kamu tarafından 
açıklanan inşaat maliyetleri kullanılır. İşlemlerde, karlar, teşvikler ilave edilip amortisman gibi negatif olan unsurlar düşülüp 
bulunan yapılandırma değerlerine arazinin değeri ilave olunarak mülkün toplam değeri hesaplanır. 
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2.6.3. Değerlemede Gelir Yaklaşımı Yönteminin Kullanımı 

TMS 36’ ya göre kullanım değeri bir varlıktan veya nakit yaratan birimlerden elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit 
akışlarının bugünkü değeridir. Kullanım değerinin amacı, işletmenin bir varlıktan elde etmeyi beklediği tahmini nakit 
akışlarının bugünkü değerini ölçmektir. Kullanım değeri, genellikle işletmeye özgü bir ölçümdür, işletme yönetiminin 
beklentilerini yansıtan tahmin olup beklenen nakit akışlarının bugünkü değeri ölçülerek bulunur. (Ulusan, 2008, 133) 

Gelir yaklaşımında, gelecekteki nakit akışları hesaplanarak, bir varlığın yararlı ömrü boyunca yaratacağı gelirler dikkate 
alınarak uygun indirgeme oranları belirlenerek gayrimenkulün değeri hesaplanır (UDS, 2017, 51). Gelir yaklaşımında direkt 
kapitalizasyon ve indirgenmiş nakit akışı olarak iki metod kullanılır. Gelecekte ortaya çıkabilecek faydalar ve net gelir 
kapitalize edilerek bugünkü değer belirlenir. 

Gelir indirgeme ya da kapitalizasyon oranı yöntemi, güvenilir karşılaştırma verilerinin olmadığı, gelir getiren taşınmazların 
değerlendirilmesinde kullanılır. Taşınmazın gelecekte getireceği gelirler tespit edilebiliyorsa en iyi yaklaşımlardandır. 
Gayrimenkulün değerlemesinde net gelir kullanılır,brüt gelirden boşluk, toplama kaybı ve işletme giderlerinin çıkarılması ile 
gayrimenkulün net geliri bulunur. Binanın eski olduğu ve bu sebeple maliyet yöntemini kullanmanın güvensiz olacağı 
taşınmazların değerlemesinde gelir indirgeme yöntemi kullanılabilir. (Yetgin, 2009, 58) 

Paranın zaman değerini ve cari piyasa değerini yansıtan oran, yatırımcıların varlıktan elde etmeyi beklediği nakit akışları ile 
aynı seviyede nakit akışlarını yaratan bir yatırım yapmaları durumunda elde etmeyi bekledikleri kazançtan hesaplanabilir. 
Hesaplamalarda kullanılan oran piyasa işlemlerinden hesaplanıp kullanılan oranlardaki ülke riskleri, kur riskleri, fiyat riskleri, 
nakit akımları riskleri göz önünde bulundurularak düzeltmeler yapılır. (Sipahi ve Akarçay Öğüz, 2010, 260) 

Direkt kapitalizasyon yönteminde gayrimenkulün değeri, yıllık net işletme gelirinin kapitalizasyon oranına bölünmesi ile 
hesaplanır. Efektif brüt gelirin hesaplanmasında, toplam brüt gelirden boşluk ve kira kayıplarının düşülmesi gerekmektedir. 
Boşluk oranlarının ve kira kayıplarının piyasa şartlarına göre belirlenmesi gereklidir. Faaliyet giderleri, bir gayrimenkulden 
beklenen efektif brüt geliri sağlamak amacıyla yapılması gereken sürekli harcamalardır, net faaliyet geliri ise gayrimenkulün 
efektif brüt gelirinden yapılan faaliyet giderlerinin düşülmesi ile bulunur. (Afşar, 2013, 139) 

En etkili ve verimli değerleme yöntemi, en yüksek net geliri gösteren bir kullanım türü olup değerleme uzmanı zamanının 
büyük kısmını en uygun kullanımı bulmaya çalışır (Katipoğlu, 2007, 201). Bir mülkün, belli bir kullanıcı için, belirli bir 
kullanıma yönelik sahip olduğu değeri olup pazarla bir ilişkisi yoktur, mülkün en verimli ve en iyi kullanımına, mülkün sahibi 
olduğu kuruma yaptığı katkı üzerinde durulur (Hepşen, 2014, 13). 

Geliştirme amacıyla mülk değerleme yapılırken, taraflardan biri ödeme haczine düşerse tüm sözleşmelerin feshi durumuna 
gelebileceği ihtimalinin değerleme işlemine dâhil edilmesi gerekip kredi borçlusunun temerrüde düştüğünde, kredi 
verenlerin maruz kalacağı riskin de aydınlığa kavuşturulması gerekir (UDS, 2017, 137).Gayrimenkul geliştirme projelerinde 
risk kategorilerine göre oluşan çeşitli riskler; proje sponsor riski, tamamlanma riski, işletme riski, satış riski, tedarikçi riski, 
taşıma fiyatlarındaki risk, çevresel riskler, finansal riskler, politik risklerdir (Atilla, 2010, 398). 

UDS’ ye göre en etkili ve verimli değerleme yöntemi ayrı bir değerleme yöntemi değil gelir indirgeme yönteminin içinde yer 
almakta olup ayrı bir yöntem olarak sınıflandırılmamıştır. Gelir indirgeme yöntemindeki hesaplama taşınmazın, gelecekteki 
üreteceği vergi hariç kira gibi nakit girişlerinin bugünkü değerlerine göre hesaplanan uzun dönemli bir tahmin yöntemidir. 
Ekonominin, sektörün ve projedeki risk seviyesine göre iskonto oranı ile bugüne indirgenerek, gayrimenkulün doluluk oranı, 
kira geliri gibi faktörler göz önünde bulundurularak değeri hesaplanır. Bu yöntemin zorluğu gelecekte elde edilecek gelir 
getirici tutarların tahmin güçlüğüdür. 

2.7. Vergi Usul Kanununda Gayrimenkul Değerlemesi Düzenlemeleri 

VUK’ un 274. maddesinde değerlemenin maliyet bedeline göre yapılacağı belirlenmiştir. Kullanım amaçlı gayrimenkuller 
elde etme maliyeti ile değerlenir, satın alma bedeline, alışta katlanılan giderler, vergiler, resim ve harçlar, finansman 
giderleri, tadilatlar eklenebilir. Kullanım için alınan yeterli donanım, altyapı, iç mimari özelliklere sahip olmayan 
gayrimenkuller, işletmenin amaçlarına uygun hale gelene kadar yapılan harcamalar gayrimenkul hesabına aktarılıp 
muhasebeleştirilir. (Demir, 2017, 144) 

Gayrimenkullerde noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon giderleri, Emlak Alım Vergileri ile Özel Tüketim Vergileri gibi 
giderlerin, uluslararası muhasebe uygulamalarında maliyete eklenmesi zorunlu olup VUK madde 270’ e göre maliyete 
eklenebileceği gibi gider olarak ta yazılabilmektedir. TMS/TFRS açısından faiz, komisyon gibi borçlanma maliyetleri varlığın 
maliyetiyle ilişkilendirilmeden TMS 23’ e göre doğrudan gider yazılırken, VUK’ a göre gayrimenkuller için iktisap edilen yılın 
sonuna kadar, oluşan borçlanma maliyetleri maliyete zorunlu olarak eklenmektedir, daha sonraki dönemlerde ise oluşanlar 
maliyete de eklenebilir gider de yazılabilir. (Ergin, 2016, 18) 
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Değerleme ölçüleri, VUK madde 261’ e göre tespit edilen değerleme ölçüleri, maliyet bedeli, borsa rayici, tasarruf değeri, 
mukayyet değer, itibari değer, rayiç bedel, emsal bedel ve emsal ücret, vergi değeri olarak belirlenmişken,  UMS/UFRS’ de 
ise tarihi maliyet, cari maliyet, gerçekleşebilir değer, bugünkü değer şeklinde tespit edilmiştir (Sarıay, 2012, 112). UDS ve 
TMS/TFRS' de faydalı ömür benzerlik göstermesine rağmen kullanılan yönteme göre farklılıklar gösterebilmektedir, örneğin 
azalan bakiyeler yöntemi TMS/TFRS' de ve UDS' de bulunmamaktadır (Demir, 2017, 147). TMS/TFRS’ de amaç gayrimenkul 
gibi varlıklar ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerleri tespit edilerek işletmenin ekonomik durumunun gerçeğe uygun 
olarak yansıtılmasını sağlamak olmasına rağmen VUK’ da gayrimenkuller işletmeye mal oluş değeri ile muhasebeleştirilirler, 
işletmeden çıkışları yapılana kadar yeniden değerleme yapılmazlar (Akbulut, 2011, 25). Amortisman konusunda TMS/TFRS, 
UDS ve VUK’ da farklı kavramlar olduğu ve hesaplama yöntemlerinin farklı oldukları görülmektedir. VUK’ da açıklanan 
amortisman değerleri kullanılırken, TMS’ de uzman raporu ile belirlenen amortisman oranları kullanılır, UDS’ de ise 
değerleme uzmanının takdirine ve tecrübelerine dayanan yıpranmalar hesaplanarak değerleme yapılır.  

VUK madde 314' e göre, boş arazi ve arsalar amortismana tabi değildir. VUK madde 315' e göre Maliye Bakanlığınca faydalı 
ömürler dikkate alınarak tespit ve ilan edilen oranlar üzerinden amortisman hesaplanırken TMS/TFRS’ de ise faydalı ömür 
işletmenin o sabit kıymetten faydalanacağı süre dikkate alınarak, işletmece belirlenir. TMS/TFRS' de arsalara sınırsız faydalı 
ömürleri oldukları nedeniyle amortisman uygulanmaz, binalarda ise amortisman, arsa hariç değerlere uygulanır. TMS/TFRS' 
de sınırsız yararlı ömre sahip olan kıymetler, amortismanla değil değer düşüklüğü testi ile yok edilir. (Demir, 2017, 146) 

VUK’ da sadece mali kârın doğru bir şekilde tespit edilmesi amaçlanmış olup gayrimenkullerin sınıflandırılması konusuna 
mali kâra etkisi açısından yaklaşılmaktadır. Dönem sonu değerlemesi dönem karını etkilemektedir. Vergi mevzuatı açısından 
hem ilk gayrimenkulün ediniminde, hem de dönem sonunda yapılacak değerleme işlemine önem verilmektedir. (Gönen ve 
Güryeli, 2016, 134) 

2.8. Finansal Raporlama Amaçlı Değerleme 

Muhasebeleştirme işlemi varlıkların kullanımına göre veya elde tutulma amacına göre, işletmenin faaliyet türüne göre 
değişebilmekte olup finansal raporlama amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulunca yayımlanmış olan 
UMS/UFRS’ nin kullanılması zorunluluğu vardır ya da uyulması uygun görülmektedir (UDS, 2017, 32). Finansal 
raporlamalarda çoğu değerlemede gerçeğe uygun değer ve pazar değeri aynı olacaktır fakat bazı durumlarda pazar değeri 
ile gerçeğe uygun değer ve pazar değeri aynı olmayabilecektir, en yüksek ve en iyi kullanım değerine eşdeğer olacaktır 
(Grzesik ve Zrobek, 2012, 19). UMS/UFRS uygulamalarında gerçeğe uygun değer ile pazar değeri kavramının birbirinin yerine 
kullanılabilmekte olduğu görülebilmektedir. 

Muhasebede kullanılan tarihsel maliyet sistemindeki amaçlanan sermayenin korunmasıdır fakat zamanla tarihi maliyet 
sisteminin gerçek değerleri yansıtmadığı ortaya çıkmıştır. TMS/TFRS’ de ölçümler yenileme maliyetine dayanmaktadır. 
TMS/TFRS’ de tarihsel maliyetleri ve cari değerleri kapsayan ölçüm sistemleri oluşturulmuştur. Cari değerle ölçümde 
varlıkların olduklarından farklı değerle ölçülmektedir. Gerçeğe uygun değerle ölçümde değer piyasa değeri ile 
ilişkilendirilmiştir. Aktif piyasası olmayan varlıkların ölçümlerinde sorunlar yaşanmaktadır. (Tokay ve Deran, 2008, 17) 

UMS/UFRS’ deki gerçeğe uygun değer işlemleri UFRS 13 kapsamında değerlendirilir. Gerçeğe uygun değer UDS’ nin 
UMS/UFRS ile uyumu amacıyla UDS’ ye konmuştur. UFRS 13’ te gerçeğe uygun değer tanımında, piyasa katılımcılarının 
ölçüm tarihindeki, aralarındaki olağan işlemlerde varlığın satışında veya borcun devrinde ödenecek fiyattır. (UDS, 2017, 32) 

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardına göre yeniden değerleme yöntemi seçilmişse, maddi duran varlıklar, 
gayrimenkuller gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde tespit edilebiliyorsa düzeltme yapmaya gerek olmadan gerçeğe 
uygun değeri ile bilançoya yansıtılacaklardır. Ancak, maliyet yöntemi seçilmişse varlığın kayıtlı değeri geri kazanılabilir 
değerden düşükse bu varlıklar gerçeğe uygun değerlerine getirilmelidir. Yeniden değerleme yönteminin seçilmişse 
değerleme ölçüsü olarak gerçeğe uygun değer kullanılır. (Bahadır ve Demir, 2007, 14) 

Bir işletmenin finansal durum ve ödeme gücünün değerlenmesinde, tarihi maliyet büyük ölçüde yetersiz kalmaktadır. 
Gerçeğe uygun değere uygun finansal raporlama yaklaşımında varlıklar her dönem sonunda gerçeğe uygun değerle 
değerlenecektir. Oluşan kazanç veya kayıplar oluştukları dönemde raporlanmış olacaklar ve varlığın satışının olduğu 
dönemde önemli tutarda kazanç veya kayıp olarak raporlanmamış olacaklardır. İşletme ile ilgili kararlar alınırken kullanılacak 
finansal bilgiler zamanında sunum yapılacak böylece finansal tabloların kullanıcıları yanlış yönlendirilmemiş olacaktır. (Kaya, 
2016, 150) 

Bir firmanın satın alınmasında veya firma birleşmelerinde firmaların sahip olduğu gayrimenkuller ile işletme faaliyetlerinin 
bir bütün olarak değerinin belirlenmesi satış fiyatını belirlemek için önemli olmaktadır (Önal vd., 2009, 166). Finansal 
raporlar hazırlanırken değerlemelere çeşitli muhasebe amaçları için ihtiyaç duyulmaktadır. Değerleme gereken muhasebe 
amaçları; finansal tablolarda yer alacak bir varlık veya yükümlülük değerinin belirlenmesi, satın alınan işletmenin alım 
bedelinin dağıtılması, değer düşüklüğü testinin yapılabilmesi, varlıkların kiralamalarının sınıflandırılabilmesi, amortisman 
giderinin hesaplanabilmesi, değerleme girdilerinin belirlenmesidir. 
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2.9. UDS ve UMS/UFRS Arasındaki Uyum 

Muhasebe ve değerleme standartları iki farklı değerleme standardı olduğu için farklı durumlar ve çeşitli yönlerden birbiri ile 
ilişki içindedir. Değerleme alanında meslek kuruluşu olan uluslararası IVSC ve IASB kuruluşlarınca değerleme ile muhasebe 
standartlarının oluşması aşamalarında işbirliği yapılmış ve yapılan işbirliği ilgili kuruluşlar tarafından da desteklenmiştir. 
IVSC, IASB tarafından üstlenilen görevler için destek vermiştir. (Deaconu vd., 2011, 2) 

Uluslararası Değerleme Standartlarından tüm sapmaların içeriklerinin, sebeplerinin tespit edilmesi gerekir, örneğin 
yasalardan mı kaynaklanıyor yoksa diğer standartlardan mı kaynaklandığı belirlenmelidir. Yasalardan veya diğer 
standartlarla olan çakışmalar haricinde UDS’ den sapılmalara izin verilmez. Sapmaların değerleme sonuçlarını etkilemesi 
halinde değerleme raporlarında sebeplerin açıklanması gerekmektedir. Zorunlu olan bu tür sapmalar olsa bile değerleme 
işlemi UDS’ ye uygun olarak kabul edilmiştir. (UDS, 2017, 12) 

Değerleme raporlarının, UMS/UFRS uygulamaları gerektiğinde UDS, gayrimenkul değerleme uzmanlarının ilgili muhasebe 
işlemlerini anlamalarını tavsiye etmektedir. Finansal bilgilendirme raporları veya bir muhasebe işlemi değerlemeye 
alınacaksa, değerleme uzmanı hem muhasebe standartlarının gereklerini hem de gayrimenkul değerlemesiyle ilgili olan 
gayrimenkul değerleme standartlarını uygulayacaktır. Eğer uygulanması gereken standartlar birbirleri ile çatışıyorsa, 
değerleme uzmanı, değerleme raporunda bu durumu açıklaması gerekecektir. (Afşar, 2013, 189) 

Değerleme raporları muhasebe amaçlı olarak yapılıyorsa kullanım amacına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. 
Uyumsuzluklar veya farklılıklar vergi gibi mevzuattan da kaynaklanabilir bu durumlarda UDS bize yol göstermekte çözüm 
yolları sunmaktadır. 

2.10. Sahibi Tarafından Kullanılan ve İşletmeye Özgü Özel Mülklerin Değerlemesi 

Mal veya hizmet üretimi, tedariki veya idari amaçla kullanılan gayrimenkuller, sahibi tarafından kullanılan gayrimenkuller 
olarak sınıflandırılıp, üretim sürecinde diğer varlıklarla bağımlı olarak nakit akışı yarattıklarından TMS 16 Maddi Duran 
Varlıklar standardı kullanılır (TMS 40, m.7). Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullerde gelir yaklaşımı değerleme 
yönteminde, değerin gerçek olması, hak sahibince fiilen elde edilmiş veya elde edilebilir olmasına bakılıp eşdeğer bir 
gayrimenkulü kiralamak için katlanılacak maliyetlere dayanan varsayımsal bir tutardır (UDS, 2017, 118). Bu yöntemde, 
pazarda benzerlerinin işlem fiyatları için emsal bulunamıyorsa veya elde edilecek gelir akışı saptanamıyorsa değerlemede 
maliyet yöntemi kullanılabilir. 

TMS 16’ ya göre kullanım değeri, işletmenin, bir varlığı devamlı kullanmasından ve yararlı ömrü sonunda elden çıkardığında 
elde edilmesi beklenen veya yükümlülüğün karşılanması esnasında oluşması beklenen nakit akışlarının bugünkü değerlerini 
ifade eder ve değerleme ölçülerinden bugünkü değer ölçüsüne karşılık gelir (Ergin, 2016, 14). İşletmeye özgü mallar 
değerlenirken işletmenin devamlılığına da bakmak gerekir. İşletmenin faaliyetine bağlı olarak değeri değişebilen taşınmazlar 
hakkındaki bilgilerin değerleme raporunda belirtilmesi ve bu değeri kullananların bilgilendirilmesi önemlidir. 

2.11. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin UDS ve TMS/TFRS’ ye Göre Değerlemesi 

UMS/UFRS’ ye göre karar verilirken çeşitli kriterler kullanılır. Eğer gayrimenkul satış amaçlı olarak işletmede 
bulunduruluyorsa TMS 2 Stoklar standardı kullanılır. İşletme kendi kullanımı için gayrimenkulü bulunduruyorsa UMS 16 
Maddi Duran Varlıklar standardı uygulanır. İşletme geliştirme amaçlı olarak taşınmazı bulunduruyor ya da bina olarak imal 
ediyorsa TMS 16 yı kullanır. İşletme yatırım amaçlı olarak gayrimenkulü elinde bulunduruyorsa, seçilen değerleme modeline 
göre TMS 40 veya TMS 16’ yı kullanabilir. (Spices ve Wilhelm, 2005, 7) 

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardında maliyet modeli ve gerçeğe uygun değer yöntemi olarak iki değerleme 
yöntemi yer almaktadır. Gerçeğe uygun değer, alıcı ile satıcının karşılıklı olarak pazarlık ortamında karşılaşıp, bir varlığın el 
değiştirmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. Gerçeğe uygun değer yöntemi, yatırım amaçlı gayrimenkullerin 
bilançonun hazırlandığı değerleme tarihindeki, piyasa koşullarını yansıtır. Yatırım amaçlı olarak kullanılan gayrimenkulün, 
gerçeğe uygun değerindeki değişimler sonucu olan kazançlar ya da kayıplar dönemin kar veya zararına dâhil edilir. 
(Pamukçu, 2011, 92) 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerde ilk maliyet esasına göre aktife kaydedilen gayrimenkullerin değerlemesinde maliyet ya da 
gerçeğe uygun değer uygulanır (Akbulut, 2010, 84). İşletmelerin zorunlu olmamalarına rağmen yatırım amaçlı olarak 
bulundurdukları gayrimenkullerini, gerçeğe uygun değerlerini konusunda uzman, yetkilendirilmiş, gerekli bilgiye, deneyime 
sahip bağımsız bir değerleme uzmanı tarafından değerleme yapılması, TMS 40 standardınca önerilir (TMS 40, m.32).  
Gayrimenkul değerlemede maliyet yönteminin seçilmesi ya da gerçeğe uygun değer yönteminin seçilmesi finansal 
tablolardaki değerlerinin değişmesine neden olmaktadır. Gerçeğe uygun değer işletmelerin borç ödeyebilme kapasitelerinin 
anlaşılabilmesi açısından daha fazla bilgi sunabilmektedir. Gerçeğe uygun değerle değerleme yöntemi, piyasa odaklı veriler 
sunduğundan kredi anlaşmaları, teminat karşılığı borçlanmalarda kredi verenlerin daha tercih ettiği yöntemlerdendir. 
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Haklar da ilk muhasebeleştirmede maliyet değeri ile muhasebeleştirilir daha sonraki bilanço dönemlerinde ise maliyet 
yöntemi ile veya yeniden değerleme yöntemi kullanılarak değerlenir. Eğer varlığın sınırlı yararlı ömrü varsa, yararlı ömrü 
boyunca doğrusal, azalan bakiyeler ve üretim birimi yöntemlerinden birisi ile itfa edilir. Varlığın sınırsız yararlı ömrü olduğu 
kabul ediliyorsa itfa edilmez, yıllık olarak düzenli bir şekilde değer düşüklüğü testine tabi tutulur. (Deran ve Savaş, 2013, 91) 

2.12.Satış Amaçlı Gayrimenkullerin Değerlemesi 

UDS 410 Geliştirme Amaçlı Mülk standardına göre, geliştirme amaçlı mülke ilişkin muhasebe uygulaması yapılıyorsa mülkün 
sınıflandırılması, değerlemeyi etkileyecektir. Örneğin, mülkün satış amaçlı olup olmaması ya da sahibi tarafından kullanılma 
durumu değerlemeyi etkileyebilecektir. Değerlemede uygun değerleme yöntemi seçilmeden önce mülkün muhasebe 
hükümlerine göre sınıflandırması ve muhasebe kurallarının saptanması gerekir. (UDS, 2017, 137) 

Yakın gelecekte satılmak amacıyla bulundurulan veya inşa edilen, geliştirilme aşamasındaki gayrimenkullerde TMS 2 Stoklar 
standardı uygulanır (TMS 40, m.9). Satış amaçlı olarak bulundurulan ve sınıflandırma kıstaslarına uyan yatırım amaçlı 
gayrimenkuller, TFRS 5’ e göre ölçülür (TMS 40, 56). Satış amaçlı olarak değerleme yapılırsa pazar fiyatını yansıtan 
değerlemelerin yapılması gerekmektedir. Taşınmazlarında satış amaçlı olarak bulundurulabilir ya da kullanılan bir taşınmaz 
daha sonra satış amaçlı olarak elde bulundurulabilir. 

2.13. Gayrimenkul Değerlemede Karşılaşılan Problemler 

Kamu kurumlarında, değerlemesi yapılacak taşınmaza ait belgelere ulaşmada çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Tapu Sicil 
Müdürlüklerinde ve Belediyelerde farklı uygulamalar olduğu gözlemlenmiştir. Bazı belediyelerde dosya inceleme ücreti 
alınırken, bazı belediyelerde ücretsiz olarak bu hizmetlerden faydalanılabilmektedir. Bazı tapu sicil müdürlüklerinde haftanın 
belli günlerinde dosya incelemeleri yapılırken bazılarında inceleme problemleri yaşanabilmektedir. (Yomralıoğlu ve Nişancı, 
2011, 10) 

Gayrimenkul değerlemede piyasa koşullarının analizlerinden veri tabanlarının ve endekslerin oluşturulması ve indirgeme 
oranları gibi değerlerin saptanması, çok önemli olduğu halde ülkemizde bu alt yapıların eksikliği bulunmaktadır. Değerleme 
raporlarındaki zaman kısıtlaması nedeniyle yapılan değerlemelere güven eksikliği oluşmakta, değerlemelerde tekdüze ve 
yüzeysel uygulamaların çoğalmasına sebep olmaktadır. Ülkemizde gayrimenkul değerleme raporlarının oluşturulmasında 
etik olmayan davranışlar görülmektedir, bu nedenle etik temellerin daha güçlü hale getirilmesi gerekmektedir. (Köktürk, 
2009, 6) 

Türkiye’deki gayrimenkul değer belirlemelerde, kamulaştırmalarda, bu alanlarda faaliyet gösteren uzmanlaşmış bir yapının 
mevcut olmadığı görülmekte olup bunun yerine bu alanlarda yetkilendirilmiş kurumların bu işlemleri kendi bünyelerinde 
birbirlerinden bağımsız olarak yürüttükleri görülmektedir. (Öztürk Çoşar ve Engindeniz, 2011, 287) 

Taşınmaz değerlemede en çok kullanılan yöntemlerden emsal karşılaştırma, maliyet, gelir yöntemleri kullanılırken kısıtlı 
sayıda kriterle işlem yapılması, yapı maliyet yönteminin bazı değerlemelerden yetersiz kalması, benzer özellikli emsal bulma 
zorlukları gibi sorunlar taşınmaz değerlemelerdeki temel problemlerdir (Çakır ve Sesli, 2013, 2). Taşınmaz değerlemesinde 
pazar hareketlerinin az oluşu ve pazarda oluşan işlemler hakkında yeterli bilgi edinme mekanizmalarının yetersizliği, 
işlevsizliği problemleri vardır. Oluşan satışlarda zamanında ve doğru bilgi edinilememesi nedeniyle bilgiler duyum şeklinde 
ve satılan taşınmazlardan değil de satışta olan taşınmazlardan elde edilen fiyatlarla değerleme raporlarının hazırlanması 
büyük problem teşkil etmektedir. 

TDUB Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş., değerleme uzmanlarının faaliyetlerini kolaylaştırmak, bölgesel ve ülke genelinde 
gayrimenkul değerleri ile ilgili veri analiz raporları oluşturarak yayımlamak, yapılan değerlemelere ilişkin bilgilerin 
kayıtlarının tutulmasını sağlamak,kayıt sistemi ve veri tabanı oluşturarak değerleme bilgilerinin analizlerini yapmak, 
üyelerinin ya da ilgililerin yararlanmasını sağlamak, ücretli ya da ücretsiz gayrimenkul bilgilerini toplamak ve yayınlamak için 
kurulmuştur. (TDUB, 2017, 13). Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB), Mesleki Eğitim ve Araştırma Komitesi 
tarafından Gayrimenkul Bilgi Merkezinde süreçler taranarak mesleğe katkı sağlayabilecek istatistikler analiz edilmiştir 
(TDUB, 2017, 15). 2017 yılına ait TDUB faaliyet raporundan meslek örgütünce yapılan değerleme problemleri ile ilgili çözüm 
arayışlarının sürdüğü ve hala yıllardır çözülemeyen problemler olduğu ve gelecek yıllarda da benzer problemlerin süreceği 
anlaşılmaktadır. 

3. VERİ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmasının Amacı, Yöntemleri ve Sınırları 

Bu çalışmanın amacı; hazırlanmış gayrimenkul değerleme raporlarının yapılarının nasıl olduğu, kullanılan değerleme 
yöntemlerinin neler olduğu, hangi değerleme yöntemlerinin birlikte kullanıldığı, kullanılan değerleme yöntemleri arasındaki 
farklılıklar, emsal fiyatlarının nasıl oluşturulduğu, bu değerlerin güvenilir olup olmadığının araştırılmasıdır. Çalışmada aynı 
zamanda gayrimenkullerin cinslerine göre brüt kira çarpanlarının, kapitalizasyon oranlarının nasıl hesaplandığı, değerleme 
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raporlarındaki gayrimenkulün fotoğraflarının olup olmadığı, raporların nasıl hazırlandığı, taşınmazın fiziki olarak incelenip 
incelenmediği, gayrimenkulün ekonomik analizlerinin yeterli olup olmadığı, raporlarda ilişkisiz bilgilerin bulunma durumu, 
rapor türüne göre sayfa sayılarında bir farklılaşma olup olmadığı incelenmiştir. 

Bu çalışma kapsamında 19 firmaya ait 45 taşınmazın değerleme raporu incelenmiştir. Tablo 1’ de değerleme çalışmasında 
kullanılan değerleme raporları, çalışmanın güncelliği açısından yakın yıllardaki raporlardan oluşturulmuştur. Gayrimenkul 
değerleme raporları taşınmazın cinsine göre işyeri, yapı, arsa-tarla olmak üzere üç ayrı temel gruba ayrılmıştır. Seçilen 
raporlar özel bilgiler içermeyip, tamamının açıklanmış raporlar olmasına özen gösterilmiştir. Seçilen değerleme raporlarının 
temsil ettikleri grupların özelliklerini yansıtmaları açısından her grup için seçimler rastsal olarak yapılmış ve değişik 
değerleme firmalarına ait değerleme raporları kullanılmıştır. Toplam incelenen değerleme raporu sayısı kırk beş olup bunlar 
arsa ve tarla, işyeri, yapı grupları şeklindedir bunların her grubu için on beş adet değerleme raporu incelenmiştir. 

Tablo 1: Araştırmaya Dâhil Edilen Taşınmazların Dağılımı 

 Grup Arsa, Tarla İşyeri Yapı Tümü 

Taşınmaz Cinsi 15 15 15 45 

Değerleme Raporlarının Ait Olduğu Firmalar 10 11 10 31 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmada seçilen gayrimenkul değerleme raporlarının çeşitli açılardan incelenmesi sonucunda aşağıdaki çeşitli bulgular 
elde edilmiştir. İncelenen bilgilerin seçiliş amacı yapılan raporlardaki çeşitli özelliklerin saptanması ve bu özelliklerden yola 
çıkılarak çeşitli sorunların açıklığa kavuşturulması içindir. 

4.1. Değerleme Raporlarında Kullanılan Değerleme Yöntemlerinin Analizi 

Değerleme raporlarında genellikle emsal karşılaştırma, maliyet yöntemi, gelir indirgeme yöntemi kullanılmıştır. En verimli 
kullanım analizi yönteminin de bazen kullanıldığı gözlemlenilmiştir. 

İncelenen gayrimenkul değerleme raporlarında, değerleme yöntemi olarak UDS’ de yer alan yöntemlerden emsal 
karşılaştırma, maliyet ve gelir indirgeme yönteminin kullanıldığı gözlemlenmekte olup Tablo 2’ de yer almaktadır. Genelde 
pazar yaklaşımı yöntemi ya da emsal karşılaştırma olarak tanımlanan yöntemin değerleme raporlarında çok sık kullanıldığı 
görülmüştür. İkinci olarak yaygın olan değerleme yönteminin ise gelir indirgeme yöntemi olduğu gözlemlenmiştir. Maliyet 
yönteminin ise daha az kullanıldığı ve işyerleri ile yapılarda tercih edildiği görülmüştür. Emsal karşılaştırma yönteminde 
pazar değerinde satılmak için birbirleri ile rekabet halinde olan gayrimenkullerin fiyatları üzerinde düzeltme çalışmaları 
yapılarak fiyatların oluşturulduğu gözlemlenmiştir. 

Tablo 2: İncelenen Raporlarda Değerleme Yöntemleri 

Kullanılan Değerleme Yöntemi Arsa, Tarla İşyeri Yapı Tümü 

Emsal Karşılaştırma 31% 22% 31% 84% 

Maliyet Yöntemi 0% 11% 7% 18% 

Gelir İndirgeme  18% 31% 18% 67% 

Geliştirme, Diğer Yöntem 7% 0 0 7% 

Değerleme raporlarında çok sık kullanılan Emsal Karşılaştırma Yaklaşımında değerleme yapılan mülkün benzerlerine veya 
ikame olabilecek mülklerin satış fiyatları ve piyasa verilerine bakılıp karşılaştırma ile değer takdiri yapılmıştır. Değerleme 
yapılacak mülk ile açık piyasada gerçekleşen benzeri olan mülklerin satışlarıyla karşılaştırılmış, gerekirse istenen fiyatlarla 
verilen tekliflerde hesaplamaya dâhil edilmiştir. Değerleme yönteminde gerçekleşmiş bilgilere ulaşılmasında sorunlar 
bulunduğu ve bilgilerin genelde duyumlara dayandığı ya da pazardaki emsallere istenen fiyatların hesaplamalarda 
kullanıldığı anlaşılmıştır. Maliyet fiyatlarının hesabında piyasa ve kamu kaynaklı fiyatların kullanımının yaygın olduğu 
anlaşılmıştır. Maliyet yöntemi genelde yapıların olduğu yerlerde kullanılmıştır. Gelir indirgeme yönteminin ise emsal 
değerleme yönteminden sonra en yaygın kullanılan değerleme yöntemlerinden olduğu anlaşılmıştır. Maliyet yönteminin 
genelde emsal değerlemenin yanında ikincil değerleme yöntemi olarak kullanımının olduğu görülmektedir. 

Emsal fiyatların, satılan, kiralanan yani gerçekleşmiş fiyatlar değil aksine satılmamış veya kiralanmamış ama hali hazırda 
sunulan gerçekleşmemiş fiyatların esasa alınarak yapıldığı saptanmıştır. Bunun nedeni bu şekilde hareket etmenin 
kolaylığıdır. Diğer taraftan gerçekleşmiş fiyatların tapu kayıtlarından, vergi dairesindeki fiyatlardan alınmasında da zorluklar 
olabilmektedir. Diğer yandan tapu ve vergi kayıtlarının gerçeği yansıttığını söylemekte güçtür. Bu nedenle de bu verilerin 
kullanılmadığı düşünülmektedir. Değerlemelerdeki emsal fiyatlar emlak işi ile uğraşanların yerine, belediyelerden, tapu 
dairelerinden, vergi dairelerinden veya daha güvenilir bir veri merkezinden (emlak endeksi gibi) daha güvenilir olarak elde 
edilebilir. Raporlarda belediye emlak vergisi kullanımına, tapu dairesinden alınan satış fiyatlarının kullanımına çok az 



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2017), Vol.4(3),p.316-330                                                  Tas, Mert, Aydin 

_________________________________________________________________________________________________ 

 DOI: 10.17261/Pressacademia.2017. 699                                                  326 

 

rastlanılmış olup genelde yapılan satış fiyatlarının duyum şeklinde etraftan öğrenildiği, incelenen değerleme raporlarından 
anlaşılmıştır. Değerleme raporlarında seçilen emsal fiyatlarının genelde pazarda satılık olan mülklerin satış fiyatlarından 
alındığı, tapudaki gerçek satış bilgilerinin ise çok az miktarlarda rastlanmıştır. 

Tablo 3’ de değerleme raporlarında emsal alınan fiyatların nasıl seçildiği ile ilgili çalışma yapılmıştır. Satılık bilgisinin oldukça 
yaygın olduğu, satılmış bilgisinin ise az olduğu, kiralık bilgisinin ise en az kullanıldığı gözlemlenmiştir. Kiralık bilgisinin, 
ihtiyaca göre ya da müşterinin isteğine göre kullanılmış olduğu, değerleme raporlarındaki değerleme amacı bölümlerinin 
incelenmesi ile anlaşılmıştır. Raporlarda fiyatların genelde emlak komisyoncularından, satıcılardan veya taşınmaz 
yöneticilerinden alınan bilgilerden oluştuğu gözlemlenmiştir. 

Tablo 3: Değerleme Raporlarında Emsal Fiyatları Nasıl Seçildiği 

Emsal Fiyatları Seçimi Arsa, Tarla İşyeri Yapı Tümü 

Satılmış Bilgisi 20% 5% 11% 36% 

Satılık Bilgisi 27% 33% 33% 93% 

Kiralık Bilgisi 4% 9% 9% 22% 

4.2. Gayrimenkul Değerleme Raporlarında Kullanılan Değerleme Yöntemleri 

Tablo 4’ e göre değerleme raporlarında iki adet değerleme yönteminin kullanımının çok yaygın olduğu, bir adet değerleme 
yönteminin de ikinci sırada yaygın olarak kullanıldığı, üç adet değerleme yönteminin ise çok az olarak kullanılmakta olduğu 
anlaşılmaktadır. Genelde değeri yüksek olan projelerde en az iki değerleme yöntemi kullanılırken, değeri az olan 
taşınmazlarda bir ya da iki değerleme yönteminin kullanımının yaygın olduğu gözlenmiş olup bu durum maliyet tutarının 
büyüklüğü ile ilişkili olarak yorumlanabilir. 

Tablo 4:Değerleme Raporlarında Kullanılan Değerleme Yöntem Sayısı 

Kullanılan Değerleme Yöntemi Sayısı Arsa, Tarla İşyeri Yapı Tümü 

1 Adet Yöntem 13% 2% 13% 28% 

2 Adet Yöntem 18% 31% 18% 67% 

3 Adet Yöntem 2% 0% 2% 4% 

Tablo 5’ de gayrimenkul değerleme uzmanı’ nın değerlendirmesine göre, değerleme yöntemlerinden seçilen değerleme 
yönteminin büyük çoğunlukla, pazar değerini yansıtan Emsal Karşılaştırma Yönteminin seçildiği gözlemlenmektedir. 
İşyerlerinde az da olsa gelir indirgeme yönteminin seçildiği, uyumlaştırma dediğimiz değerin düzeltilmesinin de yaygın olarak 
kullanıldığı gözlemlenmiştir. Uyumlaştırmada da emsal değere yakın değerlerin alındığı anlaşılmaktadır. 

Tablo 5: Seçilen Değerleme Yöntemleri 

Seçilen Değerleme Yöntemi Arsa, Tarla İşyeri Yapı Tümü 

Emsal Karşılaştırma 24% 18% 27% 69% 

Maliyet 0% 4% 3% 7% 

Gelir İndirgeme 2% 2% 0% 4% 

Uyumlaştırma 7% 9% 4% 20% 

Değerleme raporlarında kullanılan değerleme yöntemlerinden seçim yapmayıp bulunan değere düzeltme yapılır. 
Düzeltmeler bazen yuvarlama yapılarak, bazen ortalama alınarak, bazen de iki değerin arasında bir fiyat alınarak değerleme 
uzmanının tecrübesine, kanaatine ya da uyguladığı kriterlere göre seçilir. Tablo 6’ da uyumlaştırma dediğimiz fiyatı 
düzenlerken, genelde emsal karşılaştırmanın ve gelir indirgemenin seçildiği anlaşılmıştır. Uyumlaştırmalarda kullanılan 
değerleme iki ya da üç değerleme yönteminden elde edilmiştir. 

Tablo 6: Uyumlaştırmadaki Kullanılan Değerleme Yöntemleri 

Adet Emsal Karşılaştırma Maliyet Gelir İndirgeme Geliştirme ve Diğer 

Tümü 16% 9% 16% 4% 

Tablo 7’ de yer aldığı gibi değerleme raporlarında kullanılan değerleme yöntemleri arasında farklar olabildiği, bir değerleme 
yönteminin kullanımının da yaygın olduğu, farkın genelde yüzde ondan küçük olduğu gözlemlenmektedir. Genelde çok 
değerli taşınmazlarda kullanılan farkın daha fazla olduğu, değeri az olan taşınmazlarda ise bir değerleme yöntemi 
kullanımının yaygın olduğu anlaşılmıştır. 
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Tablo 7: Kullanılan İki Değerleme Yöntemi Arasındaki Fark 

Fark 0% (1 yöntem) %1-%9 %10-%19 %20-fazlası Tümü 

İşyeri 2% 18% 0% 13% 33% 

Yapı 18% 9% 7% 0% 34% 

Arsa, Tarla 13% 9% 4% 7% 33% 

Tümü 33% 36% 11% 20% 100% 

4.3. Raporlardaki Gelir İndirgeme Yöntemlerindeki Brüt Kira Çarpanı ve İskonto Oranları 

Direkt kapitalizasyonda, bir yıllık gelir, gelir oranına bölünür ya da gelir katsayısı ile çarpılarak değer bulunur. Tablo 8’ da 
incelenen gayrimenkul değerleme raporlarında, genelde işyerlerinde brüt kira çarpanlarının on ile ondört yıl arası alındığı, 
yapılarda yirmi ile yirmidört yıl arası alındığı, arsa ve tarlalarda ise on yıla yakın alındığı görülmektedir. Değerleme 
raporlarındaki kapitalizasyon oranı ve brüt kira çarpanı enflasyona göre değil taşınmazın cinsine ve kullanım amacına bağlı 
olarak değiştiği gözlemlenmiştir. Yapılan incelemede iskonto oranlarında, farklı oranların hesaplanabildiği gözlemlenmiştir. 

Tablo 8: Değerleme Cinsine Göre Bulunan Yıl Olarak Kira Çarpanı 

Kira Çarpanı Yıl 5-9 yıl  10-14 yıl 15-19 yıl 20-24 yıl 

İşyeri 0% 22% 4% 0% 

Yapı 0% 2% 4% 7% 

Arsa, Tarla 7% 2% 0% 2% 

Kapitalizasyon Oranı 14,3% 8,0% 5,7% 4,4% 

İndirgenmiş nakit akışında; giderler düşüldükten sonra gelirler kabul edilebilir indirgeme oranı ile bugünkü değerine 
getirilerek gayrimenkulün değeri bulunur. Yapılan incelemede iskonto oranlarında, farklı oranların hesaplanabildiği detaylı 
olarak açıklanmadığı gözlemlenmiştir. Resmi standart bir oranın alınmadığı gözlemlenmiştir. Tablo 9’ da incelenen 
gayrimenkul değerleme raporlarında, iskonto oranının enflasyona göre belirlendiği anlaşılmaktadır. 

Tablo 9: Değerleme Raporlarında Kullanılan İskonto Oranları 

Taşınmaz Cinsi İşyeri Yapı Arsa, Tarla Tümü 

İskonto Oranı 10,5% 10,0% 12,3% 11,4% 

Yıl 9,5 10 8,1 8,8 

4.4. Değerleme Raporlarındaki Rapor Şekli Analizleri 

Değerleme raporlarının şeklini ilgilendiren incelemelerde farklı özelliklere bakılarak çeşitli sonuçlar elde edilmeye 
çalışılmıştır. Gayrimenkulün fotoğrafı, uydu fotoğrafı, raporların sayfa adetleri, gerekli gereksiz bilgilerin varlığı incelenmiştir. 

Gayrimenkulün konumu ve fiziksel incelemeleri kısmında, gayrimenkulün konumu, ulaşımı ve çevre özellikleri için uydu 
fotoğrafları kullanılmakta olup çok faydalı bilgiler sunmaktadır. Gayrimenkulle ilgili güncel fotoğraflar ise değerleme 
raporunu kullananlara, gayrimenkulün değerlemesinde faydalı ve güncel bilgiler sunmaktadır. Tablo 10’ da değerleme 
raporlarında fotoğraf ve uydu fotoğrafı kullanılması oranı, gayrimenkul değerlemenin masa başımı yoksa yerinde 
gözlemlenerek mi yapıldığı konusunda fikir vermesi açısından incelenmiştir. Gayrimenkulün fotoğrafının bulunması mecburi 
olmadığı fakat faydalı bir uygulama olduğu değerlendirilmektedir. SPK amaçlı ya da muhasebe amaçlı raporlarda her yıl ya 
da çok sık değerleme yapıldığı için değerleme raporlarında fotoğraf olmadığı yeni bilgilerin güncellenerek rapor hazırlandığı 
sonucu çıkarılabilmekte olup bu nedenle değerleme raporlarında fotoğraflara bakılmıştır. Değerleme raporlarındaki 
fotoğrafların da güncelliği hakkında bilgi bulunamamıştır. 

Tablo 10: Raporlarda Taşınmazın Fotoğrafı veya Uydu Fotoğrafı 

Taşınmaz Cinsi Arsa, Tarla İşyeri Yapı Tümü 

Fotoğraf var mı 20% 13% 27% 60% 

Uydu fotoğrafı var mı 24% 20% 31% 75% 

Değerleme raporlarındaki imzaları bulunan, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Sorumlu Değerleme Uzmanı, Değerleme 
Uzman Yardımcısı sayısı ve Kontrol ve Kalite Kontrolü yapan Değerleme Uzmanı sayısı araştırılmış olup Tablo 11’ de 
sunulmaktadır. Yüzde seksen ile iki değerleme uzmanının imzaladığı raporlar çoğunluktadır. Değerleme raporlarındaki 
kaliteye verilen önem araştırılmak istenmiştir. Genelde raporlarda iki imza olduğu görülmektedir. Kalite kontrolü de Sorumlu 
Değerleme Uzmanı tarafından yapılmaktadır. Raporlar GDU tarafından sahada hazırlanmakta olup Sorumlu Değerleme 
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Uzmanı tarafından genellikle masa başında kontrol edilip imzalanmaktadır. Üç uzman olunca kalite kontrolü ve raporun 
kontrolü üçüncü uzman tarafından yapılıp imzalanmaktadır. Üç imzanın yaygınlığı çok değildir. Gayrimenkulün cinsi değil de 
şirkete göre iki ya da üç uzman oluşu değişmekte olduğu görülmüştür. 

Tablo 11: Uzman, Kalite Kontrol Değerleme Uzmanı ve Değerleme Uzman Yardımcı Sayısı 

Uzman, Kalite Kontrol Değerleme Uzmanı ve Yardımcı Uzman Analizi 

Taşınmaz Cinsi Arsa, Tarla İşyeri Yapı Tümü 

3 Adet Uzman (Kalite Kontrol DU+Gayrimenkul DU+Sorumlu DU) 9% 7% 5% 21% 

2 Adet Uzman (Gayrimenkul DU + Sorumlu DU) 25% 28% 27% 80% 

İmza Atan Değerleme Uzman Yardımcısı Sayısı 9%  2%  7%  18% 

Tablo 12’ de değerleme raporlarındaki sayfa sayısının sorgulanan ilişkisi yer almakta olup ortalama rapor sayfa sayısı kırk 
olarak bulunmuştur. Değerleme raporları amaçlarına göre sayfa sayısı değişebilmektedir. Bu raporlarda da sayfa sayısının 
şirkete göre değiştiği anlaşılmıştır. Taşınmazın cinsi ile sayfa sayısı ilişkisi saptanamamıştır. Müşterinin isteği doğrultusunda 
raporlar hazırlandığı ve her şirketin kendine özgü ihtiyaçlar doğrultusunda hazırladığı rapor formatlarına uyulduğu 
gözlemlenmiştir. 

Pazar bilgilerine ilişkin analizlerin bulunduğu kısımda yer alan bilgiler; yaşanan ekonomik koşullar, gayrimenkul piyasasının 
analizi, bölgenin analizi, gayrimenkulün değerine etki eden faktörler, piyasa araştırmaları bilgileri bazı firmaların 
raporlarında çok uzun olarak anlatılmakta ve gerekli gereksiz kullanım olduğu gözlemlenmiştir. Tablo 12’ de gayrimenkulün 
bulunduğu bölge ile ilgili gayrimenkul ekonomisi bilgilerinin bulunduğu sayfa sayısı incelenmiştir. Genelde aktüalite 
bilgilerinde olduğu ekonomik raporlardan alınan bilgilerin gerekli olup olmamasına bakılmaksızın raporun işlevine çok 
hizmet etmeyen fakat sayfa dolduran çok gerekli olmayan bilgilerin çok geniş olarak verildiği gözlemlenmiştir. Raporun 
ekonomik analizinin taşınmazın cinsi ile doğrudan ilişkisinin olduğu belirli değildir. 

Tablo 12: Değerleme Rapor Sayfa Sayısı ve Ekonomik Analiz Bilgisi Oranı 

Taşınmaz Cinsi Arsa, Tarla İşyeri Yapı Tümü 

Rapor Toplam Sayfa Sayısı 37 36 47 40 

Ekonomik Analiz Sayfa Sayısı 7 7 7 7 

Raporun Yüzde Kaçı Gayrimenkul Ekonomik Analiz Oranı 19% 18% 15% 17% 

Değerleme raporlarında gayrimenkulün değerini etkileyen faktörler, Swot Analizi ile ya da Olumlu Olumsuz Etkenler 
Yöntemi şeklinde incelendiği gözlemlenmiştir. Analiz yöntemlerinin genelde değerleme şirketine göre değiştiği taşınmaz 
cinsine çok bağımlı olmadığı anlaşılmıştır. Tablo 13’ e göre gayrimenkul ile ilgili mukayeselerde olumlu olumsuz etkenler 
yönteminin SWOT’ a göre oldukça yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Tablo 13: Değerleme Raporlarındaki Olumlu Olumsuz Faktörler Analizi 

Taşınmaz Cinsi Arsa, Tarla İşyeri Yapı Tümü 

Olumlu Olumsuz Etkenler Analizi Olan  25% 27% 14% 66% 

SWOT Analizi Olan 7% 5% 11% 23% 

Analiz Olmayan Rapor 2% 2% 7% 11% 

5. SONUÇ 

Değerleme şirketleri SPK tarafından denetlenmesine rağmen değerleme raporlarının çok değişik amaçlarla farklı mevzuata 
tabi kuruluşlar tarafından talep edilmesi çeşitli karmaşıklıklara ve düzensizliklere yol açabilmektedir. Bu nedenle bir mevzuat 
birliği oluşturulmasında yarar olduğu düşünülmektedir. Özellikle Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta yapılacak bir takım 
düzenlemelerle değerleme kuruluşları ve değerleme raporları konusunda bir düzen oluşturulabilir. Değerleme şirketlerinin 
raporlama standartlarına uygun hareket etmeleri gerektiğinden bunların denetimi kaçınılmaz olarak sıkı bir çalışmayı 
gerektirir. Değerleme şirketleri arasındaki rekabet gayrimenkul değerlemede etik olmayan davranışlara yönelmeye yol 
açabilmektedir. Değerleme konusu hassas ve maddi açıdan çıkar elde etmeye müsait bir alan olduğundan daha etkili 
önlemler alınması, SPK kapsamında daha özel düzenleme ve denetimleri gerekli kılmaktadır. Sadece yasal otoriteye bu konu 
bırakılmamalı meslek odaları ve birlikleri bu konuda gerekli kalite standartları geliştirmelidir. Özellikle de Değerleme 
Uzmanları Birliğine diğer kanunlarla da gerekli yetkilerin verilmesi mesleğin gelişimi için olumlu bir katkı sağlayacaktır. 2006 
da UDS ile ilgili tebliğ çıkaran SPK ancak 2017’ de UDS’ yi güncelleyebilmiştir. 2017’ deki tebliğde 2013 yılı UDS kabul edilmiş 
olup bu olay yasal düzenlemelerin çarpıklığını gösteren en önemli göstergedir. İncelenen değerleme raporlarında SPK’ nın 
standartları geç kabulü ile hala eski UDS ifadelerinin değerleme raporlarında kullanılmış olduğu gözlemlenmiştir. UMS/UFRS 
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uygulamaları ile gayrimenkul değerleme raporlarının muhasebe amaçlı kullanımları artmış fakat raporların doğruluğunun 
yeterince sorgulanmadığı düşünülmektedir. SPK kapsamına tabi olmayan alanlarda değerlemenin ne zaman, nerede, kim 
tarafından yapılacağı yasal mevzuatta karmaşıklıklara sebep olmaktadır. 

Değerleme işinin gerçek gücünün piyasa verilerine dayandığı ve bu verilerin sağlıklı olması durumunda geçerli olacağı 
unutulmamalıdır. Az vergi ödemek için tapuda değerin eksik bildirilerek yapılan tapu kayıtlarının UDS’ ye göre pazar 
fiyatlarını yansıtmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum sebebiyle pazar fiyatlarının emlak işi ile uğraşanlardan elde edildiği, 
duyumlarla hareket edildiği, satılık taşınmazların ilan edilen fiyatlarının, değerleme raporlarında emsal fiyat olarak 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu durum değerleme raporlarının güvenilirliğini olumsuz etkilemekte olup yeni ve detaylı hukuki 
düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Değerleme raporlarının incelenmesinde genelde zaman kısıtlaması olduğu 
anlaşılmaktadır. Raporlarda değerleme süreleri iki, üç gün olarak, çok büyük projelerin ise dört gün olarak verildiği 
gözlemlenmiş olup bu sürelerin yeterli olmayacağı düşünülmektedir. Değerleme raporlarındaki taşınmazın fotoğraflarının 
olmaması, verilerin internetten sağlandığı ya da taşınmazın görülmeden, sadece verilen evraklardan değerleme raporlarının 
yazıldığı izlenimine sebep olmaktadır. Değerleme raporlarında hep aynı ekonomik durum analizine yer verilmesi çok anlamlı 
görülmemektedir. Değerleme raporlarının şirketlere göre değiştiği, aynı şirketin aynı tür değerleme raporları hazırladığı 
görülmüştür. Raporların şirketlere göre değil değerleme amaçlarına uygun olarak düzenlenmesi gerekir. 

Değerleme raporu hazırlanırken bazı belediyelerin, dosya inceleme ücreti alması değerleme raporlarının maliyetini 
arttırmakta ve belediyede yapılan incelemenin atlanmasına sebep olabilmektedir. Değerleme raporlarının etkinliğini 
azaltmakta olduğu düşünülen bu tür hizmetlerin ücretsiz olması veya bu verilere ulaşımın online ve uzmanlara açık olması 
sağlanmalıdır. Bazı tapu sicil müdürlüklerinde haftanın belli günlerinde dosya incelemeleri yapıldığından işlemler 
aksamaktadır, bu durumun sakıncaları olacağından yeni mevzuat ve idari düzenlemeler gerekmektedir. Emlak Vergisi 
hesaplamak için belediyelerce oluşturulan takdir komisyonlarınca, her mahallede sokak bazında komisyonlarca takdir 
olunan birim değerler hesaplanmaktadır. Bu takdir değerlerinin piyasayı tam olarak yansıtıp yansıtmadığı tartışmalıdır. Bazı 
belediyeler düşük, bazı belediyeler yüksek değer biçerek alacakları emlak vergilerini belirlemektedirler. Bu nedenle 
gayrimenkul değerlenirken tamamen dikkate alınmaları gerçekçi olmayabilir. TDUB tarafından yürütülen Gayrimenkul Bilgi 
Merkezi gibi faaliyetlerin sadece meslek örgütü içinde kapalı olarak yapılmasının yeterli olamayacağı aşikârdır. Gayrimenkul 
bilgi merkezinin bir ihtiyaç olduğu ve toplumu ilgilendirdiği, gayrimenkulü olan herkese açık ve ücretsiz olması 
gerekmektedir. Her mahalle, sokak bazında gayrimenkul ya da emlak değer endeksi oluşturulması ve bunun da sadece SPK 
gibi daha dar kapsamlı kanunlarla yetkilendirilmiş değil diğer mevzuatlarla da düzenlenen Türkiye çapında yetkilendirilmiş 
kuruluşlarca denetlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Emlak değer endeksi gibi faydalı bilgilerin kamu yararını ilgilendirdiği, 
bilgilerin ücretli olmayıp halka ve akademik çevrelere açık olması gerektiği ve bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin 
yapılması gerektiği düşünülmektedir. 
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ABSTRACT  
Purpose- The aim of this study is to obtain better estimation results by hybridizing models that reveal linear and nonlinear relationships 
used in the intended financial time series.   
Methodology- ARIMA and Artificial Neural Networks (ANN) models were used in estimating NASDAQ stock market index values between 
03.01.2012 and 30.06.2017 comparison of hybrid model results with different ways of error determination in literature. 
Findings- ARIMA residues have been tested different models where only residues are used with basic indications, only residues and basic. 
The calculation of residues was done separately with the addition and multiplication function. These residues were modeled with ANN, and 
the obtained results are collected and established hybrid model with ARIMA forecasts. When the results obtained at the end of the 
operations are compared, it is seen that the product function of some of the addition functions gives better results in some models. 
Conclusion- The hybridization of the ANN and NASDAQ index estimates with the ARIMA method resulted in processing for both addition 
and multiplication functions. Residues calculated with the addition model showed better results in ANN hybrid. What variables are used to 
calculate residuals is that the hybrid model gives better estimation results than single models. 
 

Keywords: ARIMA, artificial neural network, hybrid models, time series analysis, forecasting 
JEL Codes: C13, C15, E27 
 
 

MODEL MELEZLEME İLE FİNANSAL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ 
 

 

ÖZET 
Amaç-Bu çalışmanın amacı finansal zaman serilerinde kullanılan doğrusal ve doğrusal olmayan ilişkileri ortaya çıkartan modelleri 
melezleyerek daha iyi tahmin sonuçları elde etmektir.  
Yöntem-  Çalışmada 03.01.2012 ile 30.06.2017 tarihleri arasındaki NASDAQ borsa endeks değerlerinin tahmin edilmesinde ARIMA ve Yapay 
Sinir Ağları (YSA) modelleri kullanılmış aynı zamanda literatürdeki farklı hata belirleme yolları ile melez model sonuçlarının karşılaştırması 
yapılmıştır. 
Bulgular-  ARIMA artıkları sadece temel göstergeler, sadece artıklar ve temel göstergelerle birlikte artıkların kullanıldığı farklı modellerde 
denenmiştir. Artıkların hesaplanması toplama ve çarpma fonksiyonu ile ayrı ayrı yapılmıştır. Bu artıklar YSA ile modellenmiştir ve elde edilen 
sonuçlar ARIMA tahminleri ile toplanarak melez model kurulmuştur. İşlemler sonunda elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında bazı 
modellerde toplam fonksiyonunun bazılarında çarpım fonksiyonunun daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. 
Sonuç-  YSA ile NASDAQ endeks tahmininin ARIMA yöntemi ile melezlenmesi sonucunda hem toplama hem çarpma fonksiyonu için işlemler 
yapılmıştır. Toplama modeli ile hesaplanan artıkların YSA melezinde daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Hangi değişkenler kullanılarak 
artıklar hesaplanırsa hesaplansın melez modelin tekil modellerden daha iyi tahmin sonucu verdiği ortaya çıkmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: ARIMA, yapay sinir ağları, melez modeller, zaman serisi analizi, öngörü 
JEL Kodları: C13, C15, E27 
 

 

1.GİRİŞ 

İleri bir dönem veya zamanda finansal serilerin gelecek değerlerinin öngörülmesi ya da en azından küçük bir hata payıyla 
tahmin edilmesi istenilen bir durumdur. Her birey yapacağı bir eylemden önce bu eylemin kendisine olan getirisinin ya da 
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kaybının ne olacağını bilmek ister. Zaman serileri analizleri bu nedenle her alan için tercih edilen bir analiz tekniği olmuştur. 
Zaman serilerinin analiz edilmesi bu analiz sonuçlarının anlaşılır hale getirilip öngörüde kullanılması için modellenmesi 
önemli bir araştırma alanıdır.  Ancak zaman serisi tahmininde bir uygulamada iyi sonuç veren bir model başka 
uygulamalarda da aynı başarıda sonuçlar vermeyebilir. Bu sebeple öngörü yapılmadan önce verinin durumu tespit 
edilmelidir. Aynı zamanda verinin değişken sayıları, doğrusal olup olmadığı vb. konularda da bilgi sahibi olunmalıdır. Aksi 
takdirde serinin analizinden istenilen başarılı sonuç elde edilemeyebilir. 

Pek çok alanda olduğu gibi finans alanında da ileriyi görebilmek önemli bir araştırma konusudur. Özellikle finans alanında 
tam ve kesin tahminler yapmak mümkün değildir. Çünkü finansal veriler çok farklı değişkenlerden ve çevre şartlarından 
etkilenir. Finansal piyasalarda dalgalanmalar mevcuttur ve bu sebeple ne zaman ne olacağının belirlenmesi pek mümkün 
görülmemektedir. Finansal piyasalara yatırım yapanlar ise geçmiş durumlara bakarak karar vermeye çalışmaktadır. Ancak 
açıktır ki oynaklığın bu denli çok olduğu bir piyasada kaybetme olasılığı da söz konusudur. Yatırımcılar muhtemel getirileri ile 
olası kayıplarını daha önceden bilmek ve buna göre yatırım kararları almak istemektedirler.  Bu amaca ulaşabilmek için çok 
çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Her yöntem farklı şartlar altında değişik ve birbirinden daha iyi sonuçlar verebilmektedir.  
Öngörü ve sınıflandırmada kullanılan geleneksel modellerin yerine son zamanlarda daha modern yöntemler geçmiştir. 
Bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesi ile bu öngörü ve sınıflandırmayı kendi başlarına yapan yöntemler geliştirilmiştir. Bu 
yöntemler uygulama açısından diğer yöntemlere göre çok daha avantajlıdır.  

Bu araştırmanın uygulanmasında öncelikle model melezlemeye başvurulmasının nedeni birden fazla modelin birbirlerini 
tamamlayarak tekil olarak elde edecekleri faydanın üzerine çıkılmasını sağlamaktır.  Bu amaçla önce tekil olarak ele alınan 
modeller denenmiş ve bunların sonuçlarına göre daha iyi sonuç vermelerini sağlamak için modeller arasında melezlemeler 
yapılmıştır. Bu melezlemelerle modellerin her birinin avantajlı ve dezavantajlı oldukları noktalar belirlenerek; bunların 
ışığında birbirlerinin eksiklerini tamamlayarak daha iyi tahmin yapan melezlenmiş modeller ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

2. bölümde literatür taraması ile hem ARIMA hem YSA hem de Melez modeller için bilgi ve bazı çalışmalara yer verilmiştir. 3. 
Bölümde analiz için kullanılacak veri ve uygulanacak yöntem hakkında bilgi verilmiştir. 4. bölümde uygulama sonuçlarında 
elde edilmiş olan bulgulara yer verilmiştir. Bu bölümde kurulan farklı modeller için ARIMA, YSA ve melez model çıktıları 
sunulmuştur. Sonraki bölümde ise uygulama sonuçları verilmiştir. 

2. LİTERATÜR  

Öngörü de finansal verilerin kullanıldığı araştırmalara literatürde sıklıkla rastlanmaktadır. Özellikle kambiyo borsaları, iflas 
tahminleri, hisse senedi fiyatı belirlenmesi gibi alanlarda yapılan birçok çalışma bulunmaktadır. Hisse senedi fiyatları önemli 
bir ekonomik aktivite olarak ülkelerin ekonomik gelişmelerinde çok önemli bir görev arz etmektedir. Hisse senetlerinin 
fiyatlarındaki artış şirketleri karlılıklarını artırmakta ve hisse senedi fiyatı artan şirketlere yapılan yatırım kararlarını 
etkilemektedir. Hisse senetlerindeki fiyat düşüşleri yatırımcıları bu şirketlerden uzaklaştırmakta bu ise şirketin piyasa 
fiyatının ve karlılığının düşmesine sebep olmaktadır. 

Pai, P. F., & Lin, C. S. (2004) Zaman serisi tahmini olarak hisse senedi fiyatlarının seçildiği çalışmada ARIMA modeli ile DVM 
modelleri hibridlenmiştir. Sonuçta elde edilen Hibrid modelin sonuçları iki yaklaşımla elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmış 
ve Hibrid modelin tahmin öngörüsünün daha başarılı olduğu ortaya çıkarılmıştır. Fernández ve Gómez (2007) ise 
çalışmalarında Hong-Kong, Almanya, İngiltere, Amerika, Japonya borsalarını kullanmışlardır. Holpfield yapay sinir ağı modeli 
ile tavlama benzetimi algoritması, genetik algoritma ve tabu algoritmasını karşılaştırmış ve portföy seçiminde yapay sinir 
ağlarının daha etkin sonuç verdiğini göstermişlerdir. Yudong ve Lenan (2009) 1998 ile 2008 yılları arasındaki Standard’s and 
Poor’s 500 hisse senetleri için etkili bir tahmin modeli kurmak üzerine bir çalışma yapmışlardır. Verilen tarihler arasındaki 
günlük değerler dikkate alınmış. Sutheebanjard P. ve Premchaiswadi W. (2010) Tayland hisse senedi fiyatlarının 
hareketlerini tahmin etmek için bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada Tayland ın hisse senedi piyasasına odaklanılmış ve 
piyasa tahmini için geri yayılımlı yapay sinir ağı kullanılmıştır. Aghababaeyan, Siddiqui ve diğerleri (2011) Tahran Borsa 
Endeksi (TSE) üzerinde ileri beslemeli ve geri yayılımlı bir YSA modeli kurarak Tahran Borsa Endeksi’nin yönünü %81 olasılıkla 
tahmin etmişlerdir.   Güresen, E., Kayakutlu, G., & Daim, T. U. (2011) hisse senedi fiyat tahmin için bir çalışma yapmıştır. 
Model çok katmanlı algılayıcı yapısı, dinamik yapay sinir ağları ve GARCH modeli ile hibritlenmiş yapay sinir ağları ile 
kurulmuştur. NASDAQ 100 endeksine uygulama yapılmıştır. Yakut  E., Elmas B. &Yavuz S. (2014) yaptıkları çalışmada ileri 
beslemeli yapay sinir ağları ve destek vektör makineleri yöntemiyle BIST100 endeksi için etkin bir öngörü modeli kurmaya 
çalışmışlardır. Bu amaçla endeks değerlerinin 1-2 ve 3 gün öncesine ait değerleri, Dolar kuru, gecelik faiz oranı, Japonya-
Brezilya-İngiltere-Fransa-Almanya borsaları için 2005-2012 tarihleri arasındaki borsa endeks değerleri kullanılmış ve BIST 
100 değerleri tahmin edilmiştir. 

Literatüre bakıldığında zaman serilerinin analizinde kullanılmak üzere oldukça fazla modelin geliştirilmeye devam ettiğini 
görebiliriz. Çünkü bilişim teknolojileri her geçen gün gelişmekte ve daha karmaşık algoritmalara çözüm üretilebilmektedir. 
Dolayısıyla yeni algoritma, yöntem ve modellerin ortaya çıkması yeni melez modellerinde araştırılması ihtiyacını 
beraberinde getirmektedir.  Zaman serisinden kastedilen belirli zaman aralıklarında ölçülmüş değerlerdir. Borsalarda işlem 
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gören hisse senetlerinin fiyatlarının tahmin edilmesi, işsizlik oranını tahmin edilmesi, enerji tüketiminin ya da üretiminin 
tahmin edilmesi gibi belirli periyodlarla ölçülen değişkenlerin gözlemleri zaman serisi oluşturur. Zaman serilerinin 
tahmininde girdi olarak hangi değişkenlerin alınacağı modelin başarısı açısından çok önemlidir. Analiz konumuz olan borsa 
endeks değerlerinin tahmini için kullanılabilecek birçok değişken vardır. Bu değişkenler hacim, fiyat veya günlük fiyat 
değişimi gibi direk göstergeler olabileceği gibi bunlardan türetilebilen hareketli ortalamalar, eğim çizgisi göstergeleri vb. 
teknik göstergeler veya içsel piyasa değeri, ekonomik çevre vb. ekonomik göstergeler de olabilir (Lawrence, 1997). Lawrence 
1997’deki çalışmasında Johannesberg Menkul Kıymetler Borsasının performansını modellemeye çalıştığı araştırmasında 
belirlenebilecek gösterge sayısının 63 adet olduğundan bahsetmiştir. Ancak uygulaması sonunda bu göstergelerin bazılarının 
kullanılmasının gerekli olmadığı kanaatine ulaşmıştır. Lawrence tarafından belirlenen göstergeler aşağıdaki gibidir: 

1. Temel Göstergeler (3 adet): Hacim, Verim, Fiyat / Kazanç 

2. Teknik Göstergeler (17 adet) - Hareketli ortalamalar, Hacim eğilimleri vb. 

3. JSE endeksleri (20 adet) - Çeşitli sektörler için pazar endeksleri: Altın, Metal vb. 

4. Uluslararası Endeksler (9 adet) - DJIA, NASDAQ, S&P vb. 

5. Altın fiyatı / Döviz kurları (3 adet) 

6. Faiz Oranları (4 adet) 

7. Ekonomik İstatistikler (7 adet) - İhracat, İthalat vs. 

2.1.ARIMA Süreci  

Zaman serileri için veriler farklı formlara ve rassal süreçlere sahip olabilir. Modelleme yapılırken bir zaman serisi Otoregresif 
(AR), Hareketli Ortalama (MA) ve Bütünleşik model olarak 3 sınıfa ayrılabilir. Bu üç sınıflandırmada da veriler bir önceki 
noktalara doğrudan bağlıdır (Gershenfeld, 1999). Bu üç yöntemin farklı kombinasyonları ile Otoregresif ve Hareketli 
Ortalama (ARMA), Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (ARIMA), Kesirli Birleştirilmiş Otoregresif Hareketli Ortalama 
(ARFIMA) modelleri oluşturulmuştur. 

AR modelleri Yule (1927) tarafından geliştirilmiştir. AR modelleri; bir zaman serisinin herhangi bir dönemindeki gözlem 
değerini, çalışılmakta olan serinin önceki belli sayıda geçmiş dönem gözlem değerine ve hata terimine bağlı olarak açıklar. 
Bu modeller, içlerinde bulunan geçmiş dönem gözlem değeri sayısına göre isimlendirilirler. Genel olarak, “ p. dereceden” 
model AR(p) ile gösterilir ve aşağıdaki şekildedir: 

𝑤𝑡 = 𝑚 + ∅1𝑤𝑡−1 + ∅2𝑤𝑡−2+…. + ∅𝑝𝑤𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡                 (1) 

Denklemde 𝑤𝑡 herhangi bir zaman, 𝑢𝑡 hata, 𝑤𝑡−1 herhangi bir zamandan bir önceki zaman, 𝑤𝑡−𝑝 herhangi bir zamandan p 

önceki zamanı gösterir. Denklemdeki ∅ katsayıları ise modelin parametrelerini gösterir.  

MA (Moving Averages) Modelleri ise ilk defa Slutsky (1937) tarafından ortaya atılmıştır ve bu modeller bir zaman serisinin 
herhangi bir dönemdeki gözlem değerini aynı dönemdeki hata terimi ve ondan önceki belirli sayıda dönemin hata terimine 
bağlı olarak açıklayan modellerdir. Örneğin bir zaman serisinin şimdiki değeri sabit terim ile iki dönemlik hataların hareketli 
ortalamalarının toplamına eşittir. Genel olarak, “q.dereceden” model MA(q) ile gösterilir ve aşağıdaki şekilde yazılır: 

𝑤𝑡 = 𝜇 + 𝑢𝑡 − 𝜃1𝑢𝑡−1 − 𝜃2𝑢𝑡−2−…. − 𝜃𝑞𝑢𝑡−𝑞                   (2) 

Zaman serileri çoğu zaman AR veya MA süreçleri ile gösterilemeyebilir. Bu durumda AR+MA=ARMA olarak tanımlanan AR ve 
MA modeli ile süreç gösterilir. Bu model Wold (1954) tarafından geliştirilmiştir. Aynı zamanda bu tanımlanan 3 süreç serinin 
durağan olduğu varsayımına dayanır. Genel olarak ARMA(p,q) şeklinde ifade edilen süreç iki modelin toplamından oluşur ve 
aşağıdaki şekilde gösterilir: 

𝑤𝑡 = 𝑚 + ∅1𝑤𝑡−1+…. + ∅𝑝𝑤𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡 − 𝜃1𝑢𝑡−1−…. − 𝜃𝑞𝑢𝑡−𝑞                (3) 

AR(p), MA(q) ve ARMA(p,q) süreçlerindeki temel varsayım serinin durağan olduğu şeklindeydi ancak bazı durumlarda serinin 
durağan olmadığı zamanlar olabilir. Bir zaman serisinin durağan olması zaman içinde serideki değişimlerin ve ortalamanın 
aynı olmasıdır. Zaman aralıklarındaki değişim zamana bağlı değildir. Bu birlikte değişimler değişkenler arasındaki 
gecikmelere bağlıdır (Gujarati,1995). Eğer süreç zamana göre değişiyorsa dizi durağan değildir denir. Durağan serileri 
modellerle ifade etmek mümkündür. Ancak durağan olmayan serileri basit matematiksel modellerle ifade etmek mümkün 
değildir. Zaman serilerinin durağanlığını etkileyen nedenlere rağmen genelde serilerin homojen olduğu görülür (Box ve 
Jenkins, 1976).  Bu durağan olmayan seriyi durağan hale getirebilmek için uygun derecede fark(d) alma işlemi yapılır. Bu 
durumda ARIMA(p,q,d) süreci kullanılmalıdır. Yöntem AR ve MA fonksiyonlarına fark alma işleminin eklenmesi ile aşağıdaki 
gibi gösterilir (Box ve Jenkins, 1976); 
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𝑍𝑡 = ∅1𝑍𝑡−1 + ∅2𝑍𝑡−2 + ⋯ + ∅𝑝𝑍𝑡−𝑝 + 𝛿 + 𝑎1 − Θ1𝑎𝑡−1 − Θ2𝑎𝑡−2 − ⋯ − Θ𝑞𝑎𝑡−𝑞               (4) 

Bu denklemde 𝑍𝑡 , 𝑍𝑡−1, … , 𝑍𝑡−𝑝 farkı alınmış gözlem değerlerini, ∅1, ∅2, … , ∅𝑝 gözlem değerlerinin katsayılarını, 𝛿 sabit 

değerini, 𝑎𝑡, 𝑎𝑡−1, … , 𝑎𝑡−𝑞 hatayı ve Θ1, Θ2, … , Θ𝑞  hata terimlerinin katsayılarını göstermektedir.  

2.2.Yapay Sinir Ağları 

YSA birbirlerinden ayrı olarak tasarlanmış birden fazla yapay sinir hücresinin (nöron)  birbirleriyle paralel bağlanması sonucu 
oluşan bir yapıdır (Rojas R. 2013). Bir YSA hücresinde girdiler (𝑋1, 𝑋2,𝑋3 …), ağırlıklar (𝑊1, 𝑊2, 𝑊3 …), birleştirme fonksiyonu, 

aktivasyon Fonksiyonu ve çıktı (Y) olmak üzere 5 bölüm vardır. Girdiler rasgele olan veya başta belirlenmiş ağırlık değerleri 
ile çarpılarak birleştirme fonksiyonu aşamasına gelirler. Burada hangi birleştirme metodunun kullanılacağı belirlenmiştir. En 
çok kullanılan birleştirme metodları toplama ve çarpım olarak belirlenen metodlardır. Birleştirme fonksiyonu olarak toplama 
işleminin kullanılması aşağıdaki denklemle gösterilebilir: 

                    (5) 

Bu formülde 1. girdiden n. girdiye kadar olan girdilerin her birinin kendilerine verilmiş rasgele ağırlık değerleri ile çarpılması 
ve toplanması anlatılmaktadır. X değerleri her bir girdiyi W değerleri ise her bir girdinin kendi ağırlıklarıdır. Birleştirme 
fonksiyonu olarak toplama işleminin kullanılması aşağıdaki denklemle gösterilebilir: 

                    (6) 

Bu formülde ise 1.  girdiden n. girdiye kadar olan girdilerin her birinin kendilerine rasgele verilmiş ağırlık değerleri ile 
çarpılması ve sonra elde edilen değerlerin birbirleri ile çarpılması ile NET girdi elde edilmiş olur. Hangi yöntem kullanılırsa 
kullanılsın birleştirme fonksiyonundan sonra elde edilen (NET) değeri aktivasyon fonksiyonuna alınır. Burada da en çok 
kullanılan fonksiyonlar Sigmoid ve Hiberbolik Tanjant (tansig) fonksiyonlarıdır.  

Sigmoid fonksiyonu aşağıdaki gibi gösterilebilir.  

𝐹(𝑁𝑒𝑡) =
1

1+𝑒−𝑁𝑒𝑡
                     (7) 

YSA’da kullanılacak bir aktivasyon fonksiyonu Hiperbolik Tanjant fonksiyonudur. Bu fonksiyonu kullanabilmek için girdi 
değerleri önce [-1,1] aralığında normalize edilir ve çıktı değerleri de [-1,1] aralığında elde edilir. Çıktısının [-1,1] aralığında 
değerler olmasının arzu edildiği uygulamalar için bu fonksiyon çok kullanışlıdır (Hamzaçebi,2011). 

𝐹(𝑁𝑒𝑡) =
𝑒𝑁𝑒𝑡−𝑒−𝑁𝑒𝑡

𝑒𝑁𝑒𝑡+𝑒−𝑁𝑒𝑡                    (8) 

Genel olarak bir Yapay Sinir ağı hücresinin yapısı aşağıdaki gibidir. 

Şekil 1. Yapay Sinir Hücresinin Yapısı 

 

En son aşamada ağın ürettiği çıktı elde edilir. Elde edilen çıktının gerçek çıktıya uygun olup olmadığının belirlenmesinde bazı 
hata hesaplama yöntemlerine bakılabilir. Bunun için en çok tercih edilenler ise Ortalama Hata Kareler (Mean Square Error-
MSE), Ortalama Hata Karelerinin Karekökü (Root Mean Square Error-RMSE) vb. değerlerdir.  

Ortalama Hata Kareleri (Mean Square Error-MSE); ağın her bir çıktısı ile her bir gerçek çıktının farklarının karelerinin 
toplamının ortalaması alınarak bulunur 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑ (𝑌𝑡 − 𝐹𝑡)2𝑛

𝑡=1                     (9) 

Ortalama Hata Kareleri Karakökü (Root Mean Square Error-RMSE); ağın her bir çıktısı ile her bir gerçek çıktının farklarının 
karelerinin toplamının ortalamasının karakökü alınarak bulunur 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑ (𝑌𝑡 − 𝐹𝑡)2𝑛

𝑡=1                  (10) 
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2.3. Melez Modeller 

Melez yöntemler finansal zaman serisi tahmin işinde büyük başarılar sağlamış durumdadır. İstatistik ve makine 
öğrenmesinde bu metodlar; kurucu öğrenme algoritmalarından elde edilenden daha iyi tahmin performansı elde etmek için 
çoklu öğrenme algoritmaları kullanırlar (Opitz d at all., 1999; Rokach L., 2010). Eğitilebilir ve tahmin amacıyla kullanılabilir 
olduklarından bu metodlar birer denetimli öğrenme algoritmalarıdır. 

Deneysel olarak melezleme, modeller arasında önemli bir çeşitlilik olduğunda daha iyi sonuçlar elde etme eğilimindedir 
(Kuncheva L. at all, 2003). Bu modellerin amacı, modellerin birleşimiyle ortaya çıkacak çeşitliliği teşvik etmek ve daha iyi 
sonuçlar elde edilmesini sağlamaktır (Adeva J. at all., 2005).  

Melezleme genel sistem performansını artırmak için birlikte çalışan öğrenme algoritmalarının uygulandığı örneklerin 
kümesidir. Birleştirmeler genellikle çoklu iki sınıflı çok sayıda problemin çok sınıflı bir probleme dönüşümü için kullanılır 
(Adeva J. at all, 2005). Melezlenmiş tahmin modelleri tahmin etme görevinin en başarılı modelleri olarak tanınırlar. Melez 
modeller hakkındaki daha önceden yapılmış çalışmalar bu başarının nedenini gruplar arasındaki çeşitlilik olduğunu 
göstermiştir. Çeşitlilik oluşturmak için değişik yöntemler mevcuttur (Oliveira M., & Torgo L. 2014). Melez modellerle elde 
edilen sonuçlar ile modellerin tekil halde kullanılmaları sonucu elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında birbirinden ilişkisiz 
bile olsalar melezleme yapmanın genel varyans ve ya hatayı düşürebildiği görülmüştür (Khashei, M., ve diğerleri, 2008). 

Ortaya atılan her bir modelde bir hata vardır. Gerçek değer ile model sonucu elde edilen tahmin değeri arasındaki fark hata 
olarak adlandırılır ve bu hatanın belirlenmesinde birkaç farklı yöntem kullanılabilir. Bunlardan biri toplam bir diğeri çarpım 
modelidir. Bu metodlar aşağıdaki gösterilebilir; 

Toplama metoduna göre gerçek veriler (𝑟𝑡) hata terimleri (휀𝑡 ) ile tahmin edilen doğrusal verilerin (𝑟�̂�) toplamına eşittir. 

𝑟𝑡 = 𝑟�̂� + 휀𝑡                                   (11) 

Buna göre hata terimlerini belirlemek için; 

휀𝑡 = 𝑟𝑡 − 𝑟�̂�                  (12) 

işlemini yapmak gerekmektedir. Çarpma metodunda ise gerçek veriler (𝑟𝑡) hata terimleri (휀𝑡 ) ile tahmin edilen doğrusal 
verilerin (𝑟�̂�) çarpımına eşittir. 

𝑟𝑡 = 𝑟�̂� ∗ 휀𝑡                  (13) 

Buna göre hata terimlerini belirlemek için; 

휀𝑡 =
𝑟𝑡

𝑟�̂�
                   (14) 

işlemleri yapılmalıdır. Melez modellerin doğrusal kısımlarındaki hata bu metodlardan biriyle veya her ikisiyle belirlendikten 
sonra bu hata değerleri doğrusal olmayan kısmı gösterecektir. Daha sonra yapılan melezleme işlemi ile bu doğrusal olmayan 
yapı açıklanmaya çalışılır.  

𝑦𝑡 = 𝐿𝑡 + 𝑁𝑡                   (15) 

Burada 𝑦𝑡  gözlem değerlerini t zamanı 𝐿𝑡 ve 𝑁𝑡 ise doğrusal ve doğrusal olmayan bileşenleri göstermektedir. Gözlem 
değerleri doğrusal ve doğrusal olmayan bileşenlerin toplamından oluşur.  

ARIMA-YSA melez çalışmalarında öncelikle ARIMA ile doğrusal olan bileşen t zamanında tahmin edilir ve bu 𝐿�̂� olarak alınır. 
ARIMA işlemi bittikten sonra elde edilen artıklar sadece doğrusal olmayan bir bileşen içerir ve bu aşamadan sonra başka 
yöntemlerle işleme devam edilmesi gerekir. YSA aşamasına gelindiğinde P sayıda girdi kullanılarak artıklar için bir YSA 
tasarlanmıştır. 

𝑒𝑡 = 𝑓 (𝑒𝑡−1, 𝑒𝑡−2, … , 𝑒𝑡−𝑝) + 휀𝑡                (16) 

Bu gösterimde 𝑓 doğrusal olmayan bir fonksiyonu göstermektedir. Artıklar arasında doğrusal olmayan fonksiyon 
belirlendiğinde 휀𝑡 bu fonksiyon sonunda ortaya çıkan artığı göstermektedir. Eğer doğrusal olmayan bileşende YSA ile tahmin 
edilirse o zaman model; 

𝑦𝑡 = 𝐿�̂� + 𝑁�̂�                   (17) 

şekline dönüşür ve bu melez tahmin modelini verir. 

Zhang (2003)’de geliştirdiği melez modelinde; ne ARIMA ne de YSA’nın tüm gerçek zaman serilerine uygun olmadığını çünkü 
bu serilerde gözlemler arasında doğrusal ve doğrusal olmayan korelasyon yapıları bulunduğunu ve bu nedenle bir zaman 
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serisinin hem doğrusal hem doğrusal olmayan bileşenlerinin tahmini için bir melez model kullanılması gerektiğini 
göstermiştir. Model aşağıdaki gibi gösterilebilir. 

 Şekil 2:  Zhang Melez Modeli 

 

Zhang (2003) kurduğu melez modelinde sadece toplama metodu ile elde edilen hatalar için melez model tasarlamıştır.  
(Wang vd., 2013) çalışmalarında zaman serisinin analizi için iki farklı model düşünmüşlerdir. Hatanın tespit edilmesi için hem 
toplama hem de çarpma metodunu kullanmışlardır. 

Şekil 3: Wang Melez Modelleri 

  

Khashei ve Bijari (2010) yaptıkları çalışmada Zhang’ın melez modeline benzer bir model önermişlerdir. Ancak doğrusal olan 
kısım ARIMA ile işlendikten sonra elde edilen hatalar tek başına YSA ile işlenmemiş; hem gerçek değerler hem hata değerleri 
geliştirilen çok katmanlı YSA’ya girdi değerleri olarak verilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen değerlerin Zhang’ın 
2003’teki modelinden daha iyi olduğunu iddia etmiştir.  

Khashei ve Bijari (2011) bir ARIMA-YSA melez modeli daha önermiştir. Bir önceki çalışmalarından farklı olarak YSA girdileri 
gerçek gözlem değerleri, ARIMA’nın tahmini değerleri ve hata değerlerinden oluşmaktadır. Elde edilen tahmin değeri 
üzerinde herhangi bir işlem yapmadan tahmin değerlerini verir (Khashei, Bijari, 2011). 

Şekil 4: Khashei ve Bijari (2011) Melez Modeli  

 

3. VERİ VE YÖNTEM 

Veri olarak Ocak 2012’den Haziran 2017 sonuna kadar olan günlük NASDAQ borsası endeks değerleri öngörü amaçlı 
kullanılmıştır. Veriler diğer değişkenlerde dâhil edilerek işleme alınmadan önce tarihsel olarak düzenlenmiş her bir 
değişkenin aynı tarihi gösteren değerleri bulunmuştur. Aynı tarihte ölçüm değeri olmayan günler işlemden çıkartılmıştır. 
Verilerin üzerinde başka herhangi bir hesaplama veya dönüştürme işlemi yapılmamıştır. Modellerde farklı inputlar ve 2 farklı 
output kullanılmıştır. Melez model için eldeki mevcut veriler ilk aşamada ARIMA modeli ile analiz edilmiş ve artık miktarları 
belirlenmiştir. Elde edilen artıklar Yapay Sinir Ağında farklı inputlar kullanılarak tahmin edilmiştir. Kullanılan YSA kodları 
Matlab Function kullanılarak yazılmış ve eğitim aşaması ile en iyi model bulunmuştur. Modeller kurulurken en iyi olduğu 
düşünülen sonuçlar üretilene kadar yinelemeler yapılmıştır. Farklı gizli nöron sayıları, farklı aktivasyon ve öğrenme 
fonksiyonları kullanılarak ağ sürekli eğitilmiştir. Hangi fonksiyonun kullanılacağı deneme yanılma yolu ile belirlenmiştir ve 
içlerinden tahmin için en iyi olan seçilmiştir. Eğitim sonunda MSE değerleri ile ağın performansına bakılmıştır. Levenberg-
Marquardt en iyi öğrenme fonksiyonu olarak bulunmuş aktivasyon fonksiyonu olarak ‘tansig’ kullanılmıştır. Uygulama 
verilerinin %70’i eğitim, %30’u doğrulama olarak alınmıştır. Verilerin bu gruplara seçiminde rasgelelik kullanılmıştır. 
NASDAQ Borsası değeri için 6 farklı model kurulmuştur. Bu modeller aşağıdaki gibidir:  

1) Saf ARIMA 
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2) Temel göstergeler ile NASDAQ borsa değerinin tahmini için YSA 
3) Temel göstergeler ile kalıntı tahmini için YSA 
4) Kalıntı değerleri ile kalıntı tahmini için YSA 
5) Temel göstergeler ve kalıntı değerleri ile kalıntı tahmini için YSA 
6) Temel göstergeler ve kalıntı değerleri ile NASDAQ borsa değerinin tahmini için YSA 

1. ve 2. modeller için denklem (9) kullanılarak MSE değerleri hesaplandıktan sonra kalıntıların tahminlerinin yapıldığı 3., 4. 
ve 5. modeller kurulmuştur. ARIMA’dan elde edilen tahmin değerleri ile YSA kurulan artık veri tahminlerinin kullanılması ile 
melez modeller oluşturulmuştur. Kalıntılar ilk olarak toplama ve sonrasında çarpma metoduyla elde edilmiştir. Sonuçlar 
karşılaştırılmıştır. 

4. BULGULAR 

1.  Model : NASDAQ borsası verileri kullanılarak 03.01.2012 ile 30.06.2017 tarihleri arası günlük kapanış verilerine göre 
uygun ARIMA modeli kurulmuştur. Durağanlık şartı modelin oluşturulmasında önemli bir kuraldır. Seri incelendiğinde zaman 
içinde otokorelasyonu ve ortalaması sabit olmadığı görülmüştür. Seri durağan olmadığı için öncelikle 1 günlük farkları 
alınarak trend bileşeni kaldırılarak seri durağan hale getirilmiştir. Çözümleme Eviews 9 programında yapılmıştır. Sonuçta 
ARMA(3,3) borsa değeri için uygun sonuç vermiştir.  
ARMA(3,3) için hesaplanan F istatistiği (Prob(F-Statistic))=0,0273 olarak bulunmuştur. Bu değerin 0,05’den küçük olması 
modelin bir bütün olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Elde edilen model; 
Nasdaq=Nasdaqt-Nasdaqt-1 

Nasdaq=2,493+0,278Nasdaqt-1-0,308Nasdaqt-2+0,902Nasdaqt-3-0,272Ut-1+0,280Ut-2-0,933Ut-3 

şeklinde gösterilebilir. 
Elde edilen tahmin değerleri gerçek değerlerle karşılaştırılmış ve denklem (12) ve denklem (14) kullanılarak hem toplama 
yöntemi hem de çarpma yöntemi ile artıklar belirlenmiştir. Bu artık değerleri diğer aşamalarda YSA için farklı modellerde 
input ve output olarak kullanılacaktır. Tahmin değerleri ise melez modelimizin doğrusal kısmını oluşturacaktır. ARIMA 
tahminine göre MSE değeri toplam fonksiyonu ile hesaplanınca 62883,8; çarpım fonksiyonu ile hesaplanınca ise 59843,6 
olarak bulunmuştur.  
2.  Model Uygulama verilerinin %70’i eğitim %30’u doğrulama olarak alınmıştır. Verilerin bu gruplara seçiminde rasgelelik 
kullanılmıştır. NASDAQ borsası için ARIMA’da kullanılan aynı tarih aralığı kullanılmıştır. Burada ilk olarak kurulacak ağ için 
NASDAQ endeks değerleri YSA’nın output değeri olacaktır. Input değerleri ise 1 gün gecikmeli temel göstergelerdir. Böylece 
1 bağımlı 10 bağımsız değişkenli bir YSA tasarlanmıştır. En iyi YSA sonucu 10 gizli nöron %70 eğitim oranında aşağıdaki gibi 
bulunmuştur. 
3. Şekil 5: NASDAQ Borsası İçin Endeks Tahmini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSE : 47463.7 
+++ : Gerçek NASDAQ Değerleri 
----- : Tahmini NASDAQ Değerleri 

4. Model:  ARIMA sonucunda elde edilen tahmin değerleri ve gerçek değerler kullanılarak artıklar toplam ve çarpım 
metodları ile ayrı şekilde belirlenmiştir. Elde edilen artık değerleri temel göstergeler kullanılarak tahmin edilmiştir. Yine her 
iki durumda da artık değerleri YSA’nın output değeri olacaktır. Input değerleri ise 1 ve 2 gün gecikmeli temel değerlerden 
oluşmaktadır. Burada artıkların tahmin edilmesinde sadece temel göstergeler kullanılmıştır. Böylece 1 bağımlı 8 bağımsız 
değişkenli bir YSA tasarlanmıştır. Sonuçlar aşağıdaki gibi bulunmuştur. 
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 Şekil 6: Toplam Fonksiyonu için Kalıntı Tahmini                                Şekil 7:  Çarpma Fonksiyonu için Kalıntı Tahmini 

 
MSE : 2307,8                                                                                              MSE : 3389,4 
+++ : Gerçek Kalıntı Değerleri                                                                 +++ : Gerçek Kalıntı Değerleri 
ooo : Tahmini Kalıntı Değerleri                                                               ----- : Tahmini Kalıntı Değerleri 

5.  Model: Kurulan bu modelde hesaplanan artık değerleri YSA’nın output değeri olacaktır. Input değerleri bu artık 
değerlerinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 günlük gecikmeli değerleridir. Burada artıkların tahmin edilmesinde sadece artıkların gecikmeli 
değerleri kullanılmıştır. Böylece 1 bağımlı 6 bağımsız değişkenli bir YSA tasarlanmıştır. Sonuçlar aşağıdaki gibi bulunmuştur. 

Şekil 8. Toplama Fonksiyonu için Kalıntı Tahmini                            Şekil 9. Çarpma Fonksiyonu Sonucu için Kalıntı Tahmini           

 

MSE : 2757,6                                                                                            MSE : 2172,3 
+++ : Gerçek Kalıntı Değerleri                                                                 +++ : Gerçek Kalıntı Değerleri 
----- : Tahmini Kalıntı Değerleri                                                               ----- : Tahmini Kalıntı Değerleri 

6.  Model: Bu modelde ARIMA ile elde edilen artık değerleri YSA’nın output değeri olacaktır. Input değerleri ise temel 
göstergeler ve 1-2 gün gecikmeli artık değerleridir. Yani ARIMA’dan elde edilen artık değerleri YSA’ya hem input hem output 
olarak verilmiştir. Böylece 1 bağımlı 10 bağımsız değişkenli bir YSA tasarlanmıştır. 
Şekil 10: Toplama Fonksiyonu için Kalıntı Tahmini  Şekil 11. Çarpma Fonksiyonu için Kalıntı Tahmini 

 
 
 
 
 
 

 

MSE : 
3382,

2                                                                                                           
MSE : 2008,4 
+++ : Gerçek Kalıntı Değerleri                                                                               +++ : Gerçek Kalıntı Değerleri 
----- : Tahmini Kalıntı Değerleri                                                                             ----- : Tahmini Kalıntı Değerleri 
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7.  Model: NASDAQ endeks değerleri YSA’nın output değeri olacaktır. Input değerleri ise temel göstergeler ve 1-2 gün 
gecikmeli kalıntı değerleridir. Böylece 1 bağımlı 12 bağımsız değişkenli bir YSA tasarlanmıştır. Bu ağ ile NASDAQ borsa 
endeks değeri hem temel göstergeler hem de ARIMA artıkları ile tahmin edilmeye çalışılmıştır. 

Şekil 12: Toplama Fonksiyonu Artıkları için NASDAQ                   Şekil 13. Çarpma Fonksiyonu Artıkları için NASDAQ  

 

MSE : 57560,1                                                                                        MSE : 52318,3 
+++ : Gerçek Kalıntı Değerleri                                                               +++ : Gerçek Kalıntı Değerleri 
----- : Tahmini Kalıntı Değerleri                                                             ----- : Tahmini Kalıntı Değerleri 

6 farklı model kurulma işlemleri tamamlandıktan sonra elde edilen sonuçları aşağıdaki gibidir. Tüm hesaplanan değerler 
%30 doğrulama kısmında yer alan 414 günlük değerler içindir.  

Tablo 1: Modellerin Toplama ve Çarpma Fonksiyonları için MSE Değerleri 

MSE DEĞERLERİ 
1. Model 2. Model 3. Model 4. Model 5. Model 6. Model 

Toplama M. 82883,8 47643.7 2307.8 2757.6 3382.2 57560.1 

Çarpma M. 79843,6 47643.7 3389.4 2172.3 2008.4 52313.8 

1, 2 ve 6. modellerde NASDAQ borsa endeksi tahmin edilmeye 3, 4 ve 5. modellerde endeks için hesaplanan hata terimleri 
tahmin edilmeye çalışılmıştır. Melezleme modellerinde modelin doğrusal olmayan kısmını 3, 4 ve 5. modellerden elde edilen 
artık tahmin değerleri oluşturacakken; modelin doğrusal olan kısmını 1.model olan ARIMA’dan elde edilen tahmin sonuçları 
oluşturacaktır. 2. ve 6. modeller karşılaştırma yapmak için hesaplanmıştır. Denklem (17) kullanılarak yapılan melezleme 
sonuçları aşağıdaki gibi elde edilmiştir. 

3. modelden elde edilen artık tahmin değerlerine ARIMA ile tahmin edilen değerler eklenince ortaya çıkan melez modelde 
MSE değerleri aşağıdaki gibi bulunmuştur: 

Tablo 2: ARIMA tahminleri ile 3.Model YSA Melezleme Sonuçları 

MSE DEĞERLERİ 2. Model 

Toplama M. 43954.1 

Çarpma M. 44212.3 

4. modelden elde edilen artık tahmin değerlerine ARIMA ile tahmin edilen değerleri eklenince ortaya çıkan melez modelde 
MSE değerleri aşağıdaki gibi bulunmuştur: 

Tablo 3: ARIMA tahminleri ile 4.Model YSA Melezleme Sonuçları 

MSE DEĞERLERİ 6. Model 

Toplama M. 45128,4 

Çarpma M. 45237.2 

5. modelden elde edilen artık tahmin değerlerine ARIMA ile tahmin edilen değerleri eklenince ortaya çıkan melez modelde 
MSE değerleri aşağıdaki gibi bulunmuştur: 

Tablo 4: ARIMA tahminleri ile 5.Model YSA Melezleme Sonuçları 

MSE DEĞERLERİ 6. Model 

Toplama M. 51487,1 

Çarpma M. 46337.2 
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5. SONUÇ 

Bu araştırmada modellerin birbirleri ile karşılaştırması yapıldığında temel göstergelerin kullanıldığı NASDAQ endeks 
tahmininin ARIMA yöntemi ile melezlenmesi sonucunda hem toplama hem çarpma fonksiyonu için işlemler yapılmıştır. 
Toplama modeli ile hesaplanan artıkların YSA melezinde daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Hangi değişkenler kullanılarak 
artıklar hesaplanırsa hesaplansın melez modelin daha iyi tahmin sonucu verdiği açıkça görülecektir. Saf ARIMA değerlerinde 
hesaplanan MSE, artıkların hesaplandığı her YSA ile melezde daha iyi sonuçlar vermiştir. Dahası kurulan melez model sadece 
YSA’nın kullanıldığı 2. ve 6. model sonuçlarından da daha iyi sonuçlar vermiştir. Melezlemede toplama ve çarpma 
fonksiyonları için net bir karar verilememiştir. Bazı modellerde toplama bazı modellerde ise çarpma fonksiyonu daha başarılı 
sonuç vermiştir.  

2. modelde kurulacak ağ için NASDAQ endeks değerleri YSA’nın output değeri olmuş input değerleri ise 1 gün gecikmeli 
temel göstergeler olarak alınmıştır. Bu sonuç 6. modelde yer alan inputlardan daha iyi bir sonuç vermiştir.  

Melez modellerle tekil modeller karşılaştırıldığında melez modellerin her zaman daha iyi sonuç verdiği daha iyi tahmin 
performansı olduğu görülmüştür. İlerleyen çalışmalarda YSA’nın tahmin performansını daha da iyileştirmek için birden fazla 
modelle melezleme yapılmaya çalışılacaktır.  
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ABSTRACT  
Purpose - The purpose of this study is to identify the internal determinants affecting profitability of 26 commercial banks (i.e. state, private, 

and foreign banks) in Turkey.  
Methodology- Fixed and random effects panel data estimation techniques are employed to evaluate the impact of various internal 

determinants on bank profitability in Turkish banks having different ownership structures. The estimates are based on quarterly data over 

the period 2009Q1-2016Q3. 
Findings- Estimation results generally indicate that bank profitability (i.e. return on assets) is positively affected by variables such as income 

diversification, deposit level, bank scale, and bank stability, but negatively influenced by variables representing credit risk, lending level, 

operating expenses, and capital adequacy. 

Conclusion- Bank profitability is affected by all bank-specific variables. However, when the sample is divided into three groups according to 

the ownership structure, the findings show that the effects of the bank-specific variables differ according to the bank ownership structure. 
 

Keywords: Turkish banking sector, commercial banks, internal determinants of profitability, panel data analysis, Turkey. 

JEL Codes: C23, E44, G21. 
 

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN KAMU, ÖZEL VE YABANCI SERMAYELİ TİCARİ BANKALARIN 

KARLILIĞININ İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ 
 

ÖZET 
Amaç- Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki 26 kamu, özel ve yabancı sermayeli ticari bankanın kârlılığını etkileyen içsel faktörleri tespit 

etmektir. 

Yöntem- Farklı mülkiyet yapılarına sahip Türk bankalarında çeşitli içsel belirleyicilerin banka kârlılığı üzerindeki etkisini değerlendirmek için 

sabit ve tesadüfi etkiler paneli veri tahmin teknikleri kullanılmıştır. Tahminler 2009Ç1-2016Ç3 dönemine ait üçer aylık verilere 

dayanmaktadır. 

Bulgular- Tahmin sonuçları genel olarak banka karlılığının (aktif karlılığı) gelir çeşitlendirme, mevduat düzeyi, banka ölçeği ve banka istikrar 

düzeyi gibi değişkenlerden pozitif yönde etkilendiğini ancak kredi riski, kredilendirme düzeyi, faaliyet giderleri ve sermaye yeterliliğini temsil 

eden değişkenlerden negatif yönde etkilendiğini göstermektedir. 

Sonuç- Banka kârlılığı değişkeni bankaya özgü tüm değişkenlerden etkilenmektedir. Ancak, banka örneklemi mülkiyet yapısına göre üç 

gruba ayrıldığında, bulgular bankaya özgü değişkenlerin banka karlılığı üzerindeki etkilerinin mülkiyet yapısına göre farklılık gösterdiğini 

ortaya koymaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Türk bankacılık sektörü, ticari bankalar, karlılığın içsel belirleyicileri, panel verileri analizi, Türkiye. 

JEL Kodları: C23, E44, G21. 
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1.GİRİŞ 

Bankaların finansal sistem içindeki önemi ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, bankaların 
karlılığının belirleyicileri hem ulusal hem de uluslararası literatürde oldukça ilgi gören bir araştırma konusudur. Bankalar 
toplanan mevduatların karlı yatırım projelerine dönüşmesine aracılık ederek ekonomide önemli bir fonksiyonu yerine 
getirmektedirler. Bu nedenle bankacılık sektörünün istikrarı hem finansal sistem için hem de ülkenin ekonomik performansı 
için büyük önem taşımaktadır.  

Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bankalar finansal sistemin en önemli aktörleri olup ülkenin 
ekonomik gelişmesinde son derece kritik bir rol üstlenmektedirler (Işık vd. 2017). İyi işleyen ve karlı bir biçimde çalışan 
bankacılık sektörü bir yandan bankaların olumsuz dış şoklara karşı direncini arttırırken diğer yandan da finansal sitemin 
istikrarlı olmasına katkı sağlayabilir (Athanasoglou vd., 2008). Bununla beraber, bankacılık sektörünün finansal aracılık 
faaliyetleriyle ilgili negatif sonuçlar finansal sistemin istikrarını zayıflatarak ekonomik büyümenin yavaşlamasına, işsizliğin 
artmasına ve bankacılık kaynaklı finansal krizlere neden olabilir (Isik ve Bolat, 2016). Yatırımcılar açısından son derece 
önemli bir performans göstergesi olan karlılık aynı zamanda bankaların varlıklarını sürdürmesine, büyümesine ve rekabet 
gücü kazanmasına da katkıda bulunmaktadır (Menicucci ve Paolucci, 2016). Sonuçta bankaların karlılık düzeyini etkileyen 
faktörlerin belirlenmesi hem mikro hem de makro açıdan büyük önem teşkil etmektedir. Buna ilaveten, banka performansı 
ve karlılığı ile ilgili çalışmalar gelecekte banka yönetimi ve düzenleyici otoriteler tarafından izlenecek stratejilerin 
belirlenmesine de katkı sağlayabilir.  

Bu çalışmanın amacı 2007-2008 küresel finansal krizi sonrasında 2009:Ç1-2016:Ç3 döneminde Türkiye’de faaliyette bulunan 
ticari bankaların kârlılığını etkileyen içsel faktörleri tespit etmektir. Türkiye’de bankaların mülkiyet yapılarını dikkate alarak 
banka karlılığı üzerinde etkili olan faktörleri araştıran çalışma sayısı son derece sınırlıdır. Literatür incelemesinde Türk 
bankalarının mülkiyet yapılarını dikkate alan sadece üç çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalar sırasıyla Güngör (2007), 
Gülhan ve Uzunlar (2011) ve Uludağ ve Gökmen (2011) tarafından yapılan çalışmalardır. Dolayısıyla bu çalışmada karlılık 
belirleyicileri hem tüm bankalar örneklemi açısından hem de banka grupları (kamu, özel ve yabancı sermayeli bankalar) 
açısından çeyrek yıllık banka verileriyle tekrar analiz edilecektir. Ayrıca, 2009-2016 yıllarını kapsayan döneme ilişkin 
Türkiye’de yapılan bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmada sermaye yeterlilik oranı haricinde karlılık modelinde kullanılan 
bankalara özgü finansal değişkenlerin (gelir çeşitlendirme, kredi riski, kredilendirme faaliyeti, mevduat düzeyi, faaliyet 
giderleri, Z-skoru ve banka ölçeği) tümünün banka karlılığı üzerinde önemli etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. 

Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konuya genel bir giriş yapılmasının ardından ikinci bölümde konu 
ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürde yapılan ampirik çalışmalar incelenmiştir. Üçüncü bölümde veri seti, değişkenler ve 
ekonometrik model açıklanmıştır. Analizden elde edilen bulgular dördüncü bölümde tartışılırken, sonuç ve değerlendirme 
bölümü ile çalışma tamamlanmıştır. 

2. LITERATÜR TARAMASI 

1980-1995 yıllarını kapsayan dönemde 11 Tunus bankasının karlılığını etkileyen unsurlar Naceur ve Goaied (2001) tarafından 
analiz edilmiştir. Çalışmada panel veri sabit etkiler tahmincisinden elde edilen sonuçlar ticari bankaların karlılığının genel 
olarak banka yönetiminin etkisi altındaki içsel değişkenlerin bir fonksiyonu olduğunu göstermektedir. Daha açık bir ifadeyle, 
banka karlılığı (ROA); işgücü verimliliği, sermaye verimliliği, portföy kompozisyonu ve banka sermayesinden pozitif ve 
istatistiki olarak anlamlı bir şekilde etkilenmektedir.  

Mamatzakis ve Remoundos (2003),  çalışmalarında 1989-2000 yılları arasında Yunanistan’daki 17 mevduat bankasının 
finansal verileri ve makroekonomik göstergeleri kullanarak hem aktif karlılığının hem de özkaynak karlılığının belirleyicilerini 
araştırmışlardır. Görünüşte ilişkisiz regresyon (SUR) ve panel sabit etkiler regresyon yöntemleri kullanılan çalışmada, ROA 
modeli için geçmiş karlılık, sermaye oranı, kredi-aktif oranı, personel harcamaları, para arzı, Atina menkul kıymetler borsası 
endeksindeki yıllık değişim, banka büyüklüğü ve banka büyüklüğünün karesi gibi değişkenler anlamlı bulunmuştur. Bir diğer 
karlılık ölçüsü özkaynak karlılığı (ROE) için regresyon sonuçları borsası endeksindeki yıllık değişimi ölçen değişken haricinde 
ROA’yı etkileyen tüm faktörlerin ROE’yi de benzer şekilde etkilediğini göstermektedir. 

Pasiouras ve Kosmidou (2007) 1995-2001 yıllarını kapsayan dönemde 15 Avrupa Birliği ülkesinde 584 ticari bankanın 
verilerini kullanarak banka karlılığının belirleyicilerini panel veri analiz yöntemi kullanarak araştırmışlardır. Tahmin sonuçları 
göstermektedir ki hem yerli bankalar örnekleminde hem de yabancı bankalar örnekleminde, varlıkların ortalama karlılığı 
(ROAA) değişkeni sadece bankalara özgü değişkenlerden değil aynı zamanda piyasa yapısı ve makro değişkenlerden 
istatistiki olarak anlamlı bir şekilde etkilenmektedir.  

Türkiye’de faaliyette bulunan 29 ticari bankanın 1990-2005 dönemine ilişkin panel verilerini kullanan Güngör (2007) ticari 
bankaların karlılığına etki eden unsurları hem yerel ticari bankalar hem de yabancı ticari bankalar açısından incelemiştir. 
Panel veri analiz yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada ticari banka örneklemi bankacılık sektörü ile ilgili yeniden yapılandırma 
programının etkisini belirlemek için iki döneme ayrılmıştır (1990-2000 ve 2002-2005). Analizden elde edilen sonuçlar 
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göstermektedir ki sadece mikro belirleyiciler değil aynı zamanda makro belirleyiciler de banka karlılığı üzerinde önemli 
etkilere sahiptir. Buna ilaveten çalışmada faaliyet gideri değişkeni haricinde analizde kullanılan bütün açıklayıcı değişkenlerin 
hem yerli hem de yabancı ticari bankaların karlılığını benzer şekilde etkilediği bulunmuştur.  

1990–2005 dönemi için Filipin bankacılık sektöründe faaliyette bulunan ticari bankaları kapsayan çalışmalarında, Sufian ve 
Chong (2008) içsel ve dışsal değişkenlerin banka kârlılığını (ROA) üzerindeki etkisini hem tesadüfi etkiler hem de sabit etkiler 
panel veri yöntemleri kullanarak belirlemeye çalışmışlardır. Analiz sonuçları artan sermaye oranı ve çeşitlendirmenin banka 
karlılığını anlamlı bir şekilde arttırdığını ancak artan kredi riski, faiz dışı gider-toplam aktif oranı ve enflasyon oranının karlılık 
üzerinde ters yönlü etkilere neden olduğunu göstermektedir. 

Sufian ve Habibullah (2009) Çin bankacılık sektörü için 2000-2005 döneminde sabit etkili panel veri analiz metodu kullanarak 
220 gözlemden oluşan banka örnekleminde karlılığın makroekonomik ve bankalara özgü belirleyicilerini incelemişlerdir. 
Çalışmanın sonuçları hem tüm banka örneklemi için hem de alt-banka örneklemleri için değerlendirilmiştir. Tüm bankaların 
yer aldığı örneklemde, banka büyüklüğü, gelir çeşitlendirme, banka sermayesi, yönetim etkinliği, ekonomik büyüme ve para 
arzındaki büyümenin ROA’nın anlamlı belirleyicileri olarak tespit edilmiştir. Banka örneklemi daha sonra devlete ait ticari 
bankalar, özel sermayeli ticari bankalar ve şehir ticari bankaları olarak üçe ayrılarak karlılığın belirleyicileri tekrar 
incelenmiştir. Devlete ait ticari bankalardan oluşan örnekleme ilişkin bulgular, kredi-aktif oranı, kredi kayıpları karşılığı, 
banka sermayesi, yönetim etkinliği, ekonomik büyüme ve para arzındaki büyüme ile ROA arasında anlamlı ilişkiler olduğuna 
işaret etmektedir. Özel sermayeli ticari bankalar açısından sabit etkili model değerlendirildiğinde, bulgular sadece kredi 
kayıpları karşılığı ve yönetim etkinliği gibi değişkenlerin ROA üzerinde anlamlı etkilerinin olduğunu göstermektedir. Son 
olarak, çalışmada ekonomik büyüme, para arzındaki büyüme, sermaye oranı, yönetimin etkinliği, gelir çeşitlendirme ve 
banka büyüklüğü gibi değişkenlerin şehir ticari bankalarının karlılığının önemli belirleyicileri olduğu raporlanmıştır. 

2002-2009 dönemi için Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan kamu ve özel sermayeli mevduat bankalarını kapsayan 
çalışmalarında, Alp vd. (2010) banka kârlılığının içsel belirleyicilerini analiz etmeyi amaçlamışlardır. Regresyon analizi 
sonuçlarına göre, banka sermayesi ve banka büyüklüğünün aktif karlılığı (ROA) üzerinde pozitif etkilerinin olduğu ancak 
kredi riski ve faaliyet giderlerinin ROA üzerinde negatif etkilerinin olduğu gözlemlenmiştir. 

Ukrayna bankacılık sisteminde faaliyette bulunan bankaların karları üzerinde etkili olan faktörleri araştıran Davydenko 
(2011) çalışmasında bankalara ait 2005:Ç1-2015:Ç4 dönemini kapsayan 3236 firma-çeyrek gözlem ve panel veri analiz 
yöntemi kullanmıştır. Çalışmada veri setine dâhil edilen bütün bankalar için sermaye yeterlilik oranı, kredi riski, gider 
yönetimi, kredi-aktif oranı, mevduat-aktif oranı, banka ölçeği, banka ölçeğinin karesi, yoğunlaşma oranı, enflasyon ve 
finansal krizi temsil eden kriz kukla değişkeni gibi değişkenlerin banka karlılık düzeyini (ROA) belirleyen faktörler olduğunu 
tespit edilmiştir. 

1999-2009 döneminde Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan 26 ticari bankanın (kamu, özel ve yabancı sermayeli) 
aktif karlılığının içsel ve dışsal belirleyicilerini araştıran Uludağ ve Gökmen (2011) çalışmalarında hem statik hem de dinamik 
panel veri tahmin yöntemleri kullanmışlardır. Çalışmanın ampirik sonuçları tüm bankalar, kamu bankaları, özel bankalar ve 
yabancı bankalar açısından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Genel olarak analiz sonuçları, bankacılık sektöründe karların kalıcı 
olmadığını göstermektedir. Bu sonuca ilaveten faiz dışı gider yönetimi daha zayıf, büyük ölçekte faaliyette bulunan ve 
sermaye yeterliliği yüksek olan ticari bankaların daha düşük karla çalıştıklarını ortaya koymaktadır. Çalışmada ayrıca banka 
karlılığının ekonomik büyüme, enflasyonun ve rekabet yoğunluğu gibi değişkenlerden pozitif ve anlamlı bir şekilde 
etkilendiğini göstermektedir. 

Gülhan ve Uzunlar (2011) iki farklı zaman dilimine ilişkin banka örneklemi (1990-2000 ve 2002-2008) kullanarak Türk 
bankacılık sektöründe faaliyette bulunan yerli ve yabancı bankaların karlılıklarını etkileyen faktörleri panel veri analiz 
teknikleri ile araştırmışlardır. Çalışma sonuçları 1990-2000 örneklemi açısından değerlendirildiğinde, güçlü sermaye yapısına 
sahip, daha büyük, personel giderleri daha yüksek, sektör payı daha yüksek ve menkul kıymetleri daha fazla olan bankaların 
hem tüm bankalar hem de yerel ve yabancı bankalar örnekleminde daha yüksek aktif karlılığına sahip olduklarını 
göstermektedir. Bununla beraber, hem tüm bankalar örnekleminde hem de yabancı bankalar örnekleminde, yüksek likidite 
düzeyi yüksek karlılıkla ilişkiliyken, takibe düşen kredilerin artması düşük karlılığa neden olmaktadır. Bu dönemde makro 
değişkenlerden enflasyon ve ekonomik büyümenin banka karlılığı üzerindeki etkisi pozitiftir. Yine bu dönemde yoğunlaşma 
ve kriz değişkenleri anlamlı bulunmamıştır. 2002-2008 yıllarını kapsayan örneklem sonuçları tüm bankalar açısından 
incelendiğinde, sermaye, personel giderleri, likidite, menkul kıymetler, takipteki krediler, ekonomik büyüme, sektör payı ve 
yoğunlaşma değişkenleri karlılığın anlamlı belirleyicileri olarak rapor edilmiştir. Sermaye, büyüklük, enflasyon ve ekonomik 
büyüme yerel bankaların karlılıklarını arttırırken, personel giderleri, takipteki krediler ve sektör payı değişkenleri ise yerel 
bankaların karlılıklarını azaltmaktadır. Buna ilaveten, söz konusu çalışmada sermaye, büyüklük, menkul kıymetler ve 
yoğunlaşma gibi değişkenlerin yabancı bankaların karlılığı üzerinde pozitif bir etkiye sahip oldukları; likidite, takipteki 
krediler, enflasyon ve sektör payı gibi belirleyicilerin ise yabancı bankaların karlılığı üzerinde negatif bir etkiye sahip oldukları 
tespit edilmiştir.   
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Çerçi vd. (2012), Türk bankacılık sektörü için 2003:01-2010:05 dönemini kapsayan çalışmalarında ticari bankaların 89 
gözleminden faydalanarak banka karlılığının belirleyicilerini en küçük kareler (EKK) yöntemi ile tespit etmeye çalışmışlardır. 
Regresyon modellerinde net faiz marjı (NIM) ve aktif karlılığı (ROA) değişkenleri karlılık ölçüsü olarak kullanılmıştır. ROA 
denkleminden elde edilen bulgular, faiz dışı giderlerin, mevduat-kredi oranının ve gelir çeşitlendirmenin ROA’nın anlamlı 
belirleyicileri olduğunu göstermektedir. Bununla beraber çalışmada kredi kayıpları karşılığı, gelir çeşitlendirme ve mevduat-
kredi oranı gibi değişkenlerin NIM denkleminde anlamlı belirleyiciler olarak tespit edilmiştir.  

İskenderoğlu vd. (2012) çalışmalarında 2004-2009 döneminde Borsa İstanbul’a kayıtlı 13 mevduat bankasının çeyrek 
dönemlik verisini kullanarak sermaye yapısı, büyüme ve büyüklük gibi bankaya özgü finansal değişkenlerin banka karlılığı 
üzerindeki etkisini analiz etmişlerdir. Çalışmada karlılık modellerinin tahmin edilmesinde sistem Genelleştirilmiş Momentler 
Metodu (GMM) kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, varlıkların karlılığı (ROA) ve özsermaye karlılığı (ROE) ile ölçülen 
banka karlılığı değişkenlerinin, sermaye yapısı değişkenlerinden negatif ve anlamlı bir şekilde ancak geçmiş karlılık düzeyi, 
büyüklük ve büyüme değişkenlerinden ise pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilendiğini göstermektedir. 

Azam ve Siddiqui (2012) Pakistan bankacılık sektöründe 2004-2010 yıllarını kapsayan dönemde çeyreklik veriler kullanarak 
yaptıkları çalışmada 36 mevduat bankasının karlılığını etkileyen faktörleri incelemeyi amaçlanmışlardır. Çalışmada tahmin 
yöntemi olarak en küçük kareler yöntemi kullanılmış olup, banka örneklemi kamu, özel ve yabancı bankaları kapsayacak 
şekilde üçe ayrılmıştır. Çalışmanın bulguları şöyledir: (1) banka sermayesi ile özel bankaların aktif karlılığı arasında negatif, 
yabancı bankaların aktif karlılığı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. (2) sadece özel bankaların aktif karlılığı net faiz 
marjından pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilenmektedir. (3) gider-gelir oranı hem kamu hem de yabancı bankaların aktif 
karlılığını negatif ve anlamlı bir biçimde etkilemektedir. (4) yüksek likidite oranı sadece özel bankaların aktif karlılığını 
arttırmaktadır. (5) mevduat büyüme oranı ile aktif karlılığı arasında sadece özel bankalar için pozitif ve anlamlı bir ilişki 
vardır. (6) ekonomik büyüme hem kamu hem de yabancı bankaların karlılığını pozitif ve anlamlı bir biçimde etkilemektedir. 

Shehzad vd. (2013) çalışmalarında aktiflere ilişkin büyüklük ve büyüme kararlarının ticari bankaların finansal performansını 
nasıl etkilediğini araştırmışlardır. 148 ülkeden 15.000’den fazla banka verisinin kullanıldığı çalışma 1998-2010 yılları 
arasındaki dönemi kapsamaktadır. Çalışmada sistem GMM tahmincisi kullanılmış olup, sonuçlar hem tüm bankalar bazında 
hem de OECD üyesi olan ve olmayan ülkelerin bankaları bazında değerlendirilmiştir. İlk olarak tüm bankaları içeren 
örneklem sonuçları incelendiğinde, geçmiş karlılık düzeyi, gecikmeli büyüklük, sermaye oranı, gider-gelir oranı, bilanço dışı 
faaliyetler ve ekonomik büyüme gibi değişkenlerinin özsermayenin karlılığı ile ölçülen banka karlılığını etkileyen anlamlı 
değişkenler olduğu tespit edilmiştir. İkinci olarak OECD ülke bankaları açısından sonuçlar incelendiğinde, geçmiş karlılık, 
gecikmeli büyüklük, gecikmeli büyüme, sermaye oranı, gider-gelir oranı, bilanço dışı faaliyetler, enflasyon, ekonomik 
büyüme ve yoğunlaşma oranı gibi değişkenlerin banka karlılığını etkileyen anlamlı belirleyiciler olduğu rapor edilmiştir. Son 
olarak OECD üyesi olmayan ülke bankalarına ilişkin örneklemden elde edilen bulgulara göre, sadece gecikmeli karlılık ve 
bilanço dışı faaliyetler anlamlı değişkenler olarak bulunmuştur. 

2002–2010 yılları arasında, Hırvatistan bankacılık sektöründe banka karlarını etkileyen bankaya özgü, sektöre özgü ve makro 
faktörleri dinamik panel data metodu (fark GMM) ile araştıran Pervan vd. (2015) bankaların ROA’sının geçmiş karlılık, banka 
büyüklüğü, ödeme gücü riski (banka sermayesi), yoğunlaşma oranı, ekonomik büyüme ve mevduatlardaki büyüme gibi 
faktörlerden pozitif ve anlamlı bir şekilde; kredi riski, işlem maliyetleri ve enflasyon gibi değişkenlerden ise negatif ve 
anlamlı bir şekilde etkilediğini belirlemişlerdir. 

1984–2010 dönemi için Amerika’da faaliyette bulunan 17.588 ticari bankanın kârlılığına etki eden unsurlar iki aşamalı sitem 
GMM metodu vasıtasıyla Chronopoulos vd. (2015) tarafından araştırılmıştır. Çalışmada karlılık göstergesi olarak ROA 
kullanılırken, ticari bankalar aktif büyüklüklerine göre üç gruba (küçük, orta ve büyük ölçekli bankalar) ayrılmıştır. Her üç 
banka grubu için tahmin sonuçları göstermektedir ki gecikmeli karlılık, aktif büyümesi, kredi riski, gelir çeşitlendirme, kredi-
aktif oranı, sermaye oranı, kredi portföy yoğunlaşması, banka ölçeği, banka ölçeğinin karesi gibi değişkenler, bankaların 
karlılığındaki değişimi açıklayan önemli değişkenlerdir. Bununla beraber çalışmada ekonomik büyüme değişkeni hem küçük 
hem de orta ölçekli bankalar örneklemlerinde anlamı olarak bulunmuşken, sektör yoğunlaşma oranının sadece orta ölçekli 
bankalar örnekleminde anlamlı olduğu tespit edilmiştir.  

2009-2013 yıllarını kapsayan dönemde payları Borsa İstanbul’da işlem gören 2 katılım ve 12 mevduat bankasının 
performansını etkileyen faktörler Reis vd. (2016) tarafından araştırılmıştır. Çalışmada varlıkların karlılık oranı (ROA) ve net 
faiz marjı (NIM)  banka karlılık ölçüleri olarak kullanılmıştır. ROA modelinden elde edilen sonuçlara göre, yüksek piyasa 
kapitalizasyonu banka karlılığının artmasına katkıda bulunurken, artan kaldıraç oranı ve kredi-mevduat oranı ise banka 
karlılığının azalmasına yol açmaktadır. Analiz sonuçları NIM açısından ele alındığında, çalışmanın sonuçları göstermektedir ki 
yüksek piyasa kapitalizasyonu, kaldıraç oranı, kredi-mevduat oranı ve yüksek ekonomik büyüme oranı gibi değişkenler banka 
karlılığının anlamlı bir biçimde azalmasına neden olmaktadır.   

Menicucci ve Paolucci (2016),  2009-2013 yıllarını kapsayan dönemde 35 Avrupa bankasının performansını belirleyen 
faktörleri analiz etmişlerdir. Söz konusu çalışmada ortalama aktif karlılığı (ROAA), ortalama özkaynak karlılığı (ROAE) ve 
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ortalama net faiz marjı (NIMA) bankaların performans ölçüleri olarak, bankalara özgü finansal değişkenlerden banka 
büyüklüğü, sermaye oranı, kredi-aktif oranı, kredi kayıpları karşılığı ve mevduat-aktif oranı açıklayıcı değişkenler olarak 
kullanılmıştır. Panel veri regresyon sonuçları üç ayrı karlılık ölçüsü göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Buna göre, hem 
ROAA hem de ROAE modelinde banka büyüklüğü, sermaye oranı, kredi kayıpları karşılığı ve mevduat-aktif oranı anlamı 
değişkenler olarak bulunmuştur. Çalışmada ayrıca banka büyüklüğü, sermaye oranı, kredi kayıpları karşılığı değişkenlerinin 
yanı sıra ve kredi-aktif oranı değişkeni bankaların faiz marjlarını (NIMA) etkileyen anlamı değişkenler olarak rapor edilmiştir. 

2002-2011 yıllarını arasında Portekiz bankacılık sektöründe faaliyette bulunan 27 bankanın performansını belirleyen 
bankaya özgü, makro, sektörel faktörler Garcia ve Guerreiro (2016) tarafından analiz edilmiştir. En küçük kareler (OLS) 
tahminlerinin kullanıldığı çalışmanın performans göstergeleri sırasıyla ROAA, ROAE ve NIM’dir. Çalışmanın sonuçları hem 
2002-2011 dönemi açısından hem de küresel finansal kriz sonrası (2008-2011)  dönem açısından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 
Her iki döneme ilişkin tahin sonuçları bankaya özgü içsel faktörlerin yanı sıra makroekonomik ve sektörel faktörlerin de 
banka performansı üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Bununla beraber analiz sonuçları kriz 
döneminde bazı belirleyicilerin hem işaretlerinin hem de istatistiki anlamlılık düzeylerinin değiştiğine işaret etmektedir. 

Işık vd. (2017), 2006-2014 yıllarını kapsayan 9 yıllık dönem için Türkiye’deki 20 mevduat bankasının kârlılığını belirleyen içsel 
ve dışsal unsurları tespit etmeyi amaçlamışlardır. Çalışmanın bağımlı değişkeni varlıkların ortalama karlılığı (ROAA) olup, 
karlılık denkleminin tahmin edilmesinde panel veri tahmincileri kullanılmıştır. Çalışmada ROAA değişkeninin net faiz marjı, 
gelir çeşitlendirme, sermaye oranı ve ekonomik büyüme değişkenlerinden pozitif yönde etkilendikleri tespit edilirken, 
likidite düzeyi ve kredi riski ile ROAA arasında negatif ve bir ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla beraber çalışmada 
ölçek ekonomilerini destekler biçimde banka büyüklük değişkeni ile karlılık arasında ters-U şeklinde doğrusal olmayan bir 
ilişki belirlenmiştir. Son küresel finansal kriz, enflasyon ve kredi faiz oranı ile karlılık arasında anlamlı bir ilişki tespit 
edilememesi de çalışmanın bulguları arasındadır.  

2000-2014 döneminde Sudi Arabistan’da faaliyette bulunan yerel ve yabancı ticari bankaların karlılığını belirleyen faktörler 
Saif-Alyousf vd. (2017) tarafından klasik panel veri tahmincileri vasıtasıyla incelenmişlerdir. 8 ticari bankanın kullanıldığı 
yabancı bankalar örneklemi için regresyon bulguları varlıkların karlılığının sermaye yeterlilik oranı ve kredi-mevduat oranı 
değişkenlerinden pozitif ve anlamlı bir şekilde, ancak varlık kalitesi ve banka ölçeği değişkenlerinden ise negatif ve anlamlı 
bir şekilde etkilediğini göstermektedir. Ayrıca, 12 ticari bankanın yer aldığı yabancı bankalar örneklemi için ulaşılan sonuçlar, 
sermaye yeterlilik oranının varlıkların karlılığı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğunu, varlık kalitesi, operasyonel 
etkinlik, banka ölçeği, kredi-mevduat oranı ve likit varlıklar gibi bankalara özgü değişkenlerin ise varlıkların karlılığı değişkeni 
üzerinde negatif ve anlamlı etkilerinin olduğunu ortaya koymaktadır. 

3. VERİ, DEĞİŞKENLER ve EKONOMETRİK MODEL 

3.1. Veri 

Bu çalışmada son küresel finansal kriz sonrasında Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan kamu, özel ve yabancı 
sermayeli 26 ticari bankanın

1
 karlılığını etkileyen içsel belirleyicilerin araştırılması amaçlanmıştır. Analiz için kullanılan veri 

seti 2009:Ç1-2016:Ç3 dönemini kapsamakta olup, analizde kullanılan bankalara özgü finansal veriler Türkiye Bankalar Birliği 
(TBB) web sitesinden (www.tbb.org.tr) temin edilmiştir.  
 

3.2. Banka Karlılığı ve Açıklayıcı Değişkenler 

2016 yılının son çeyreği itibariyle banka örnekleminde yer alan 26 ticari bankanın sadece 10’unun Borsa İstanbul’a kote 
olmasından dolayı, bu çalışmada bağımlı değişken olarak muhasebe bazlı karlılık ölçüsü olan aktif karlılığı (BK) kullanılmış 
olup net karın toplam varlıklara oranlanması ile hesaplanmıştır. 

Banka karlılığını etkileyen önemli faktörlerden biri olan gelir çeşitlendirme değişkeni faiz dışı gelirler/toplam varlıklar oranı 
ile ölçülmüştür. Sektördeki artan rekabete bağlı olarak geleneksel kredilendirme faaliyetleri dışında faaliyetlerini 
çeşitlendirebilen bankalar ölçek ekonomilerinden dolayı maliyetlerini azaltıp karlılıklarını artırma avantajına sahip olabilirler 
(Sufian ve Chong, 2008; Isik ve Ince, 2016; Tan, 2016). Sonuçta gelir çeşitlendirme değişkeninin karlılık üzerindeki etkisinin 
pozitif olması beklenebilir. 

                                                           
1 Kamu sermayeli ticari bankalar: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
  Özel sermayeli ticari bankalar: Akbank T.A.Ş., Anadolubank A.Ş., Fibabanka A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Türk Ekonomi  
  Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 
  Yabancı sermayeli ticari bankalar:  Alternatifbank A.Ş., Arap Türk Bankası A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Citibank A.Ş., Denizbank A.Ş., Deutsche  
  Bank A.Ş., Finans Bank A.Ş., Habib Bank Limited, HSBC Bank A.Ş., ICBC Turkey Bank A.Ş., ING Bank A.Ş., Odea Bank A.Ş., Sociéte Générale  
  (SA), Turkland Bank A.Ş. ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş.         
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Kredi riski, bu çalışmada kredi kayıpları karşılığı/toplam varlıklar oranı ile hesaplanmıştır. Bankaların faiz geliri yaratan 
aktiflerinin kalitesinin bir göstergesi olan bu oran banka yönetiminin kredilendirme faaliyetlerini ve karşılık ayırma 
politikalarını yansıtır. Bu oranın artması banka bilançolarının aktif tarafında kredi kalitesinin bozulmasına ve bankaların daha 
yüksek kredi riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olabilir (Heffernan ve Fu, 2010; Uludağ ve Gökmen, 2011; Tan, 2016; 
Menicucci ve Paolucci, 2016; Garcia ve Guerreiro, 2016). Dolayısıyla, kredi riskinin banka karlılığını olumsuz yönde 
etkilemesi beklenebilir.  

Bankaların likidite ve kredilendirme faaliyetinin bir ölçüsü olan kredilendirme değişkeni toplam kredi ve alacaklar/toplam 
varlıklar oranı ile ölçülmüştür. Bu oranın artması ticari bankaların daha fazla geleneksel kredi verme faaliyeti ile uğraştığını, 
bununla beraber daha fazla kredi riski ve faaliyet gideri ile karşı karşıya kalabileceklerini gösterir. Teorik anlamda, kredilerin 
ticari bankaların temel gelir kaynağı olması nedeniyle bu değişkenin karlılıkla ilişkisinin ilk bakışta pozitif olması beklenir 
(Davydenko, 2011; Saona, 2016). Daha açık bir ifadeyle finansal sistem içinde tasarrufçular ve yatırımcılar arasında finansal 
aracılık fonksiyonu icra eden ticari bankaların kullandırdığı kredilerin artmasının (likidite düzeyinin düşmesinin) faiz 
marjlarını olumlu yönde etkileyerek banka karlılığını arttırması beklenebilir (Beltratti ve Stultz, 2009; Alper ve Anbar, 2011). 
Ancak, banka ile müşterileri arasındaki asimetrik bilgi sorunları bankaların kredi riskine maruz kalması ile sonuçlanarak faiz 
marjlarının daralmasına ve dolayısıyla banka karlılığının düşmesine de neden olabilir (Chronopoulos vd., 2015; Menicucci ve 
Paolucci, 2016). 

Mevduat, bankaların başlıca fon kaynağı olup, diğer fon kaynaklarıyla (örn: mevduat dışı borçlanma, hisse senetleri ve 
dağıtılmayan karlar) karşılaştırıldığında daha düşük maliyetli ve daha istikrarlı bir fon kaynağıdır (Alper ve Anbar, 2011; 
Saona, 2016). Dolayısıyla düşük maliyetli mevduatlar yüksek getirili kredileri finanse ettiği sürece banka karlarının da artması 
kaçınılmazdır. Diğer bir deyişle bankalar tarafından toplanan mevduat krediye dönüştükçe hem operasyonel etkinlik hem de 
karlılık düzeyi artabilir (Beltratti ve Stultz, 2009; Davydenko, 2011). Bu çalışmada toplam mevduat/toplam varlıklar oranı ile 
temsil edilen mevduat düzeyi değişkeninin karlılık üzerindeki etkisinin pozitif olması beklenmektedir. 

Operasyonel etkinliğin banka karlılığı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla regresyon modeline dâhil edilen faaliyet 
giderleri değişkeni diğer faaliyet giderlerinin/toplam varlıklara oranlanması ile ölçülmüştür. Bu oranın yüksek olması genel 
anlamda yönetim etkinliğinin düşük olduğuna işaret eder. İyi yönetilen bankaların faaliyet giderlerini kontrol edebilme 
yeteneği onların giderlerini daha iyi yöneterek etkinliklerini arttırmalarına katkıda bulunabilir. Başka bir ifadeyle faaliyet 
giderlerinin iyi yönetilmesi (yani giderlerin azaltılması) etkinliği arttırarak banka karlılığını olumlu yönde etkileyebilir (Sufian 
ve Chong, 2008; Us, 2015; Tan, 2016; Aydemir ve Guloglu, 2016). Bu nedenle bu değişkenin karlılık üzerindeki etkisinin 
negatif olması beklenebilir.  

Ticari bankaların istikrarı ile karlılığı arasındaki ilişkiyi irdelemek amacıyla karlılık modelinde [(net kar/toplam aktifler + 
özsermaye/toplam aktifler)/net karın toplam aktiflere oranının standart sapması] olarak ifade edilen Z-skoru kullanılmıştır 
(Liu vd., 2013; Kasman ve Kasman, 2015; Tan, 2016; Boadi  vd., 2016). Yüksek bir Z-skoru bankaların finansal istikrarının 
yüksek, ödeme gücü riskinin düşük olduğunu ifade etmektedir. Sonuç olarak bu değişkenin karlılık değişkenini pozitif yönde 
etkilemesi muhtemeldir.  

Bankacılık literatüründe önceki çalışmalar (örn: Titko vd., 2015; Us, 2015; Aydemir ve Guloglu, 2016; İskenderoğlu vd., 2012; 
Isik ve Belke, 2017) göz önüne alındığında banka ölçeği; toplam aktifler, toplam krediler, toplam özkaynaklar, toplam 
mevduatlar, çalışan sayısı veya toplam aktifler/GDP açısından ölçülebilir. Bu çalışmada banka ölçeği toplam aktiflerin doğal 
logaritması ile temsil edilmiştir. Modern aracılık teorisi ölçek ekonomilerinden dolayı banka ölçeği ile banka performansı 
arasındaki ilişkinin pozitif yönde olduğunu öne sürmektedir. Büyük ölçekte faaliyette bulunan bankalar müşterilerine 
sundukları kredi ve ürünleri çeşitlendirebilme yeteneği sayesinde üstlendikleri riskleri minimize ederek operasyonel 
etkinliği, dolayısıyla karlılığı arttırabilme olanağına sahip olabilirler. Ancak büyük ölçekli bankaları yönetmekle ilgili sorunlar 
vekâlet maliyetlerini (agency costs) arttırabilir. Bu durumda büyük ölçekte faaliyette bulunan bankaların operasyonel 
etkinliği ve karlılık performansı düşebilir (Flamini vd., 2009; Uludağ ve Gökmen, 2011; Us, 2015, Işık vd., 2017; Ahamed, 
2017). Bu iki zıt beklenti banka ölçeği ile karlılık arasında doğrusal olmayan bir ilişkinin varlığına işaret edebilir. Bankacılık 
literatüründeki diğer çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmada da doğrusal olmayan ilişkinin varlığını araştırmak amacıyla 
regresyon denklemine banka ölçeğinin yanı sıra banka ölçeği değişkeninin karesi eklenmiştir.  

Sermaye yeterlilik oranı literatürde yoğun bir şekilde kullanılan banka karlılık performansının önemli belirleyicilerinden 
biridir. Bu değişken toplam sermaye/risk ağırlıklı unsurlar oranı şeklinde hesaplanmıştır. Literatürde en çok sorgulanan 
konularından biri de banka sermayesi ile banka karlılığı arasındaki ilişkidir.  Azalan riski azalan kârlılıkla ilişkilendiren 
geleneksek risk-getiri hipotezi çerçevesinde bu ilişkinin negatif olduğu ifade edilmektedir. Daha açık bir ifadeyle, sermaye 
oranının azalması sadece üstlenilen riskin değil aynı zamanda karlılığın da azalmasına yol açabilir (Chronopoulos vd., 2015). 
Diğer taraftan, sermaye oranı yüksek olan bankaların hem daha yüksek kredi değerliliğinin olması hem de iflas etme 
olasılıklarının daha düşük olması, bu tür bankaların daha düşük maliyetle fon bulmalarına imkân sağlayabilir. Buna ilave 
olarak, sermaye yapısı güçlü olan bankalar krediler gibi yüksek risk taşıyan varlıklardan kaynaklanan riskleri kolaylıkla 
minimize edebilirler. Ayrıca, sermaye düzeyi yüksek olan bankalar daha esnek finansal yapıya sahip olduklarından dolayı 
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daha az dış fon kaynağına ihtiyaç duyabilirler. Buna ilaveten, yüksek düzeyde sermaye oranı sermayedarların banka 
yönetiminin faaliyetlerini izlemesine ve onların aşırı risk almalarına engel olabilir ki bu da karlılığı olumlu yönde etkileyebilir 
(Flamini vd., 2009; Heffernan ve Fu, 2010; Garcia ve Guerreiro, 2016; Saona, 2016; Tan, 2016; Ahamed, 2017). 

3.3. Ekonometrik Model 

Bu çalışmada ticari bankaların karlılığına etki eden içsel faktörleri belirlemek amacıyla aşağıdaki model tahmin edilmiştir: 

Karlılıki,t = α + ∑ BÖİDi,tβj
8
j=1 + ∑ ÇEYREKtδt

4−1
t=1 + νi + ϵi,t                                                                                                       (1) 

1 no’lu denklemde belirlenen modelde i bankaları (i = 1,2,...,26), t zaman dönemini (t = 2009:Ç1, 2009:Ç2,...,2016:Ç3) ifade 
etmektedir. Karlılıki,t modelin bağımlı değişkeni olup, net karın toplam aktiflere oranlanması ile hesaplanmıştır. α modelin 

sabit terimidir. BÖİDi,t bankalara özgü içsel değişkenleri temsil eden açıklayıcı değişkenlerdir. ÇEYREKt çeyreklik zaman 

etkilerini, νi bankalara özgü gözlenemeyen birim etkileri ve ϵi,t karlılık modelinin hata terimini temsil etmektedir.  

Yukarıda belirlenen banka karlılığı modeli öncelikli olarak tüm banka örneklemi için tahmin edilmiştir. Daha sonra bankalara 
özgü içsel değişkenlerin banka gruplarını ne şekilde etkilediği sorgulanmak için banka örneklemi bankaların mülkiyet yapıları 
temel alınarak üç ayrı alt-örnekleme (kamu bankaları, özel bankalar ve yabancı bankalar) ayrılmıştır. Dolayısıyla, yukarıda 
belirlenen karlılık modeli her üç banka örneklemi için ayrı ayrı tahmin edilmiştir.  

1 no’lu eşitlikte belirlenen karlılık modelinin tahmin edilmesinde klasik panel veri tahmin yöntemleri (tesadüfi etkiler-TE ve 
sabit etkiler-SE) kullanılmıştır. Tahminlerde hangi tahmincinin seçileceğine Hausman spesifikasyon testi (Ho: bireysel etkiler 
modeldeki diğer açıklayıcı değişenlerle ilişkisizdir-tesadüfi etkiler vardır) sonuçlarına göre karar verilmiştir (Greene, 2000). 
Tablo 3’ün spesifikasyon test sonuçları kısmında da görüldüğü üzere tahminlerde SE tahmincisi tercih edilmiştir. Bununla 
beraber, Tablo 3'te parametre tahmin sonuçları rapor edilmeden önce, karlılık modelinde değişen varyans ve 
otokorelasyonun varlığı Wooldridge ve Modified Wald test istatistikleri aracılığıyla araştırılmıştır. Diğer bir deyişle Tablo 3'te 
katsayı tahminleri rapor edilirken model spesifikasyonunda değişen varyans ve otokorelasyon dikkate alınmıştır.  

4.ANALİZ SONUÇLARI 

Panel veri regresyonlarında kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de sunulmuştur. Örneklemimize 
dâhil edilen tüm ticari bankalara ait aktif karlılığı değişkeninin ortalama değeri yaklaşık %1.02’dir.  Tablo 1’de yaklaşık olarak 
bu değişkenin kamu bankaları için %1.45, özel bankalar için %0.52 ve yabancı bankalar için %1.20 değerlerini aldığı 
görülmektedir.  

Tablo 1’deki sonuçlar diğer finansal değişkenler açısından incelendiğinde, analiz döneminde ortalama olarak gelir 
çeşitlendirme düzeyi en yüksek olan bankanın yabancı bankalar olduğu, kamu bankalarının daha çok kredi riskine maruz 
kaldıkları,  özel bankaların geleneksel kredilendirme faaliyetinin daha yüksek olduğu, kamu bankalarının daha yüksek 
mevduat düzeyine sahip olduğu gözlenmektedir. Faaliyet giderleri oranının kamu bankaları için en düşük ortalama değeri 
aldığı, Z-skoru ortalama değerinin en yüksek olduğu bankaların özel bankalar olduğu, banka ölçeği açısından ise kamu 
bankalarının daha yüksek ortalama değere sahip olduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca, tanımlayıcı istatistik sonuçları 
göstermektedir ki her üç banka grubu için de ortalama sermaye yeterlilik oranı Basel kriterlerinin çok üzerindedir.  

Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler  
 

Değişken Min. Ortalama Max. SD Gözlem 

Aktif karlılığı TB -.1761 .0102 .2202 .0220 791 

KB -.0004 .0145 .0341 .0079 93 

ÖB -.1761 .0052 .0585 .0258 248 

YB -.0457 .0120 .2202 .0212 450 
Gelir Çeşitlendirme TB -.0341 .0229 .6086 .0448 791 

KB .0021 .0128 .0571 .0100 93 
ÖB -.0158 .0174 .0792 .0146 248 
YB -.0341 .0281 .6086 .0577 450 

Kredi Riski 
 
 
 

TB 0 .0161 .0762 .0152 791 
KB .0035 .0274 .0651 .0173 93 
ÖB 0.00001 .0138 .0700 .0133 248 
YB 0 .0149 .0762 .0148 450 

Kredilendirme 
 

TB .0048 .5691 .8784 .1590 791 
KB .2797 .5697 .6982 .1061 93 
ÖB .2274 .6185 .8784 .1181 248 
YB .0048 .5417 .8030 .1800 450 
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Mevduat Düzeyi TB .0409 .5754 .8540 .1619 791 
KB .5747 .6821 .8367 .0653 93 
ÖB .4735 .6239 .8316 .0610 248 
YB .0409 .5265 .8540 .1928 450 

Faaliyet Gideri 
 

TB .0026 .0291 .2739 .0246 791 
KB .0042 .0155 .0494 .0091 93 
ÖB .0057 .0310 .2739 .0325 248 
YB .0026 .0309 .1182 .0207 450 

Z-skoru TB -2.2236 15.9155 38.4611 7.5441 791 
KB 9.7631 15.0071 20.2719 2.3387 93 
ÖB -2.2236 17.0680 37.4861 9.5827 248 
YB .61924 15.4681 38.4611 6.8843 450 

Banka Ölçeği TB 3.0982 8.36216 11.7971 2.0239 791 
KB 9.4520 10.6540 11.7971 .5713 93 
ÖB 3.2052 8.72486 11.7277 1.9238 248 
YB 3.0982 7.68862 11.5911 1.8679 450 

Sermaye Yeterliliği TB .1023 .1952 .9434 .1152 791 

KB .1299 .1550 .2322 .0228 93 

ÖB .1204 .1686 .3441 .0442 248 

YB .1023 .2183 .9434 .1446 450 
Not: TB; tüm bankaları, KB; kamu bankaları, ÖB; özel bankaları, YB; yabancı bankaları, ifade etmektedir. 

 

Regresyon analizinde kullanılan tüm değişkenlere ilişkin korelasyon katsayıları Tablo 2’de sunulmuştur. Korelasyon analizi 
sonuçları göstermektedir ki ticari banka karlılık göstergesi BK değişkeni ile gelir çeşitlendirme, Z-skoru, banka ölçeği ve 
sermaye yeterliliği değişkenleri arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Bununla beraber, BK ile kredilendirme, 
mevduat düzeyi ve faaliyet giderleri arasında negatif ve anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Korelasyon matrisinde en yüksek 
korelasyon katsayısı BK ile gelir çeşitlendirme arasındadır. Bu sonuçlar değişkenler arsında çoklu doğrusalllık sorunu 
(multicollinearity) olmadığına işaret etmekte ve kullanılan modelin güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemektedir. Uludağ 
ve Gökmen (2011)’in çalışmalarında belirtildiği üzere, korelasyon katsayısı 0.75’den büyük olmadıkça, değişkenler arasında 
çoklu doğrusal bağlantı sorunu regresyon analizi için önem teşkil etmez.  

Tablo 2:  Korelasyon Matrisi (Pearson) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(1) Aktif karlılığı 1         
(2) Gelir Çeşitlendirme .58a 1        
(3) Kredi Riski .04 -.07 1       
(4) Kredilendirme -.18a -.13a .04 1      
(5) Mevduat Düzeyi -.09b -.21a .10a .43a 1     
(6) Faaliyet Gideri -.22a -.36a -.01 .06 -.02 1    
(7) Z-Skoru .21a -.15a .24a .02 .004 -.20a 1   
(8) Banka Ölçeği .13a -.17a .12a .21a .43a -.32a .03 1  
(9) Sermaye Yeterliliği .13a .06 .14a -.53a -.53a -.03 .31a -.49a 1 
Not: a ve b korelasyon istatistiklerinin %1 ve %5 düzeyde anlamlı olduğunu gösterir. 

 

Bankaların karlılık göstergesi olarak kullanılan aktif karlılığı (BK) değişkenine ilişkin panel veri regresyon analizi sonuçları 
Tablo 3’de rapor edilmiştir. Ticari banka örneklemine dâhil edilen tüm bankalara ilişkin sonuçlar Tablo 3’ün ilk sütununda 
yer alırken; kamu, özel ve yabancı sermayeli ticari bankalara ilişkin sonuçlar sırasıyla Tablo 3’ün ikinci, üçüncü ve son 
sütununda rapor edilmiştir.  

Beklendiği gibi gelir çeşitlendirmeye ilişkin regresyon sonuçları incelendiğinde bu değişkenin katsayısının hem tüm bankalar 
örnekleminde hem de kamu, özel ve yabancı bankalar örneklemlerinde pozitif olduğu gözlenmektedir. Kamu bankaları 
dışında bu değişkenin katsayısı %1 önem seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Çeşitlendirme değişkeniyle ilgili sonuçlar 
göstermektedir ki bankaların çeşitlendirme düzeyi arttıkça karlılık düzeyleri de artmaktadır. Her üç banka örneklemi için 
gelir çeşitlendirmenin banka karlılığının en önemli belirleyicisi olduğuna işaret eden bu sonuç Sufian ve Chong (2008), Çerçi 
vd. (2012), Chronopoulos vd. (2015) ve Ahamed (2017)’in sonuçlarıyla tutarlı ancak Tan (2016)’nın bulgularıyla 
örtüşmemektedir.  

Kredi riski ile ilgili sonuçlar incelendiğinde beklendiği gibi tüm banka örneklemlerinde kredi riski ile karlılık düzeyi arasında 
negatif ve %5 önem seviyesinde istatistiki olarak anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Kredi riskine ilişkin sonuçlar artan kredi 
riskinin azalan karlılığa yol açtığı hipotezini desteklemektedir. Bu sonuçlar Çin bankacılık sektöründe Tan (2016)’ın, Nijerya 



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2017), Vol.4(3),p.342-353                                                                          Isik                                                                                            

_________________________________________________________________________________________________ 

 DOI: 10.17261/Pressacademia.2017.701                                          350 

 

bankacılık sektöründe Ozili ve Uadiale (2017)’nin, Portekiz bankacılık sektöründe Garcia ve Guerreiro (2016)’nın,  Hindistan 
bankacılık sektöründe Ahamed (2017)’in ve Avrupa bankacılık sektöründe Menicucci ve Paolucci (2016)’nin rapor ettikleri 
sonuçlarla aynı yöndedir. Ancak, sonuçlarımız Çin bankacılık sektöründe Heffernan ve Fu (2010)’nin ve Litvanya ve Letonya 
bankacılık sektöründe Titko vd. (2015)’nin yaptıkları çalışmaların sonuçlarıyla uyuşmamaktadır. 

Tablo 3: Panel Veri Analiz Sonuçları 
 

 Bağımlı değişken: Aktif karlılığı 

 Tüm Bankalar N=26 Kamu bankaları N=3 Özel bankalar N=8 Yabancı bankalar N=15 

Sabit Terim 
SE 
TE 

-.098**(.039) 
-.068**(.028) 

.028(.314) 
-.919***(.220) 

-.049(.061) 
-.042(.047) 

-.031(.049) 
-.032(.027) 

Gelir Çeşitlendirme 
SE 
TE 

.413***(.036) 

.411***(.038) 
.182(.144) 
.325(.236) 

.776***(.162) 

.826***(.168) 
.345***(.023) 
.337***(.019) 

Kredi Riski 
SE 
TE 

-.128**(.041) 
-.071**(.035) 

-.140**(.052) 
-.048(.082) 

-.162**(.064) 
-.159(.097) 

-.134**.057) 
-.092**(.046) 

Kredilendirme 
SE 
TE 

-.011(.016) 
-.009(.010) 

-.071**(.026) 
-.047*(.027) 

.015(.021) 
004(.019) 

-.027*(.014) 
-.018*(.009) 

Mevduat Düzeyi 
SE 
TE 

.031***(.010) 
.018**(.007) 

-.016.(016) 
.034**(.016) 

.026*(.014) 
.024(.015) 

.019**(.008) 
.010(.007) 

Faaliyet Gideri 
SE 
TE 

-.344**(.118) 
-.354***(.121) 

.317*(.190) 
.327**(.138) 

-.667***(.130) 
-.683***(.122) 

-.060(.064) 
-.038(.060) 

Z-Skoru 
SE 
TE 

.001***(.0004) 

.001***(.0002) 
.003***(.0005) 

.0006(.0005) 
.003**(.0009) 

.0004**(.0002) 
.001***(.0004) 
.001***(.0003) 

Banka Ölçeği 
SE 
TE 

.018**(.008) 

.012**(.006) 
.006(.062) 

.178***(.045) 
-.002(.0138) 

.006(.012) 
.005(.011) 
.004(.006) 

Banka Ölçeği2 
SE 
TE 

-.001**(.0005) 
-.0007*(.0004) 

-.0005(.003) 
-.009***(.002) 

.0002(.0008) 
-.0003(.0007) 

-.0002(.0006) 
-.0001(.0003) 

Sermaye Yeterliliği 
SE 
TE 

-.001(.022) 
.029*(.015) 

-.063(.050) 
.062(.060) 

-.077(.083) 
.029(.040) 

-.001(.023) 
.011(.018) 

Ç1 
SE 
TE 

-.0002(.0007) 
-.0001(.0007) 

-.001(.001) 
-.002(.001) 

.003**(.001) 

.003**(.001) 
-.0002(.001) 
.0001(.001) 

Ç2 
SE 
TE 

-.0008(.001) 
-.0008(.001) 

-.001(.001) 
-.002(.001) 

-.0001(.002) 
-.0003(.002) 

-.0003(.001) 
-.0001(.001) 

Ç3 
SE 
TE 

-.0001(.001) 
-.00002(.001) 

-.0007(.0006) 
-.0005(.0006) 

.001**(.0004) 
.001*(.0006) 

-.001(.001) 
-.001(.001) 

Spesifikasyon test sonuçları    
Hausman  53.90*** 25.92*** 58.57*** 23.56** 

Wooldridge  4.293** 48.095** 1.621 0.760 

Modified Wald  1803.64*** 14.70*** 128.60*** 626.40*** 

F 44.73*** 21.76*** 15.16*** 16.59*** 

Fμ 7.970*** 18.691*** 10.814*** 5.072*** 

R2 0.7271 0.7539 0.8515 0.7584 

Düzeltilmiş R2 0.7137 0.7097 0.8391 0.7436 

Gözlem sayısı 791 93 248 450 
Not: SE; sabit etkiler modelini, TE; tesadüfi etkiler modelini, ifade eder.  ***, ** ve * istatistiklerin %1, %5 ve %10 düzeyde anlamlı olduğunu gösterir. Dirençli 
standart hatalar katsayıların yanında parantez içerisindedir. Ç1, Ç2 ve Ç3 çeyrek yıllık kukla değişkenlerdir. Hausman istatistiği iki tahminci (TE, SE) arasında 
sistematik farklılık olmadığı (tesadüfi etkilerin varlığını) boş hipotezi test eder. Wooldridge istatistiği 1. dereceden otokorelasyonun yokluğunu test eder. 
Modified Wald istatistiği sabit varyansı test eder. F istatistiği modelin genel anlamlılığını test eder. Fμ istatistiği bireysel etkilerin yokluğunu test eder.  

Toplam kredilerin toplam varlıklara oranlanmasıyla hesaplanan kredilendirme değişkenine ilişkin katsayı özel bankalar 
örneklemi haricinde kalan tüm örneklemlerde negatiftir. Bu değişkene ait katsayılar sadece kamu ve yabancı bankalar 
örnekleminde anlamlı bulunmuştur. Kredilendirme değişkenine ilişkin katsayının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olması 
likidite düzeyi ile karlılık değişkeni arasında pozitif bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Bu bulgu Ukrayna bankaları için 
Davydenko (2011)’nun, Amerikan bankaları için ise Chronopoulos vd. (2015)’nin yaptıkları çalışmaların bulguları ile 
örtüşmektedir. Bunula beraber, Avrupa birliği ülkelerinin bankacılık sektörü için Pasiouras ve Kosmidou (2007)’nun yaptığı 
çalışmada yerel bankalar için likidite-karlılık ilişkisinin negatif ancak yabancı bankalar örnekleminde bu ilişkinin pozitif 
olduğu tespit edilmiştir.  

Mevduat düzeyi ile ilgili sonuçlar incelendiğinde, kamu bankaları örneklemi dışındaki diğer örneklemlerde beklendiği gibi 
aktif karlılığının mevduat düzeyi değişkeninden pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilendiği tespit edilmiştir. Bu sonuç mevduat 
düzeyi yüksek olan bankaların daha karlı olduklarına işaret etmektedir. Mevduat düzeyine ilişkin pozitif ve anlamlı katsayı 
tahminleri Menicucci ve Paolucci (2016)’nin çalışması ile tutarlı ancak Davydenko (2011) ve Alper ve Anbar (2011)’ın 
sonuçlarıyla çelişmektedir.  
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Diğer faaliyet giderlerinin toplam varlıklara oranı şeklinde hesaplanan faaliyet giderleri değişkeninin karlılık üzerindeki etkisi 
incelendiğinde bu etkinin kamu bankaları örnekleminde pozitif ve anlamlı, bununla beraber tüm bankalar ve özel bankalar 
örnekleminde negatif ve anlamlı olduğu göze çarpmaktadır. Bu sonuç kamu bankaları için bu tür giderlerin müşterilere 
yansıtılmasını ifade edebilir. Kamu bankalarının aksine bu sonuç aynı zamanda hem tüm bankalar hem de özel bankalar 
örnekleminde giderlerin etkin bir biçimde yönetilemediğine işaret edebilir. Tüm bankalar ve özel bankalar örneklemi için 
faaliyet giderleriyle ilgili sonuçlarımız Sufian ve Chong, (2008)’un Filipinler bankacılık sistemine ilişkin sonuçlarıyla tutarlıdır.  

Beklendiği gibi ticari bankaların Z-skoru göstergesi ile aktif karlılığı arasında tüm örneklemlerde pozitif ve anlamlı ilişkiler 
bulunmaktadır. Z-skoru değişkenine ilişkin sonuçlarımız istikrar düzeyi yüksek (ödeme gücü riski düşük) olan ticari 
bankaların daha karlı olduğuna işaret etmektedir. Bu pozitif ilişki Adusei (2015) ve Boadi vd. (2016) tarafından Gana 
bankaları için yapılan çalışmalar tarafından da desteklenmektedir. Bununla beraber, Tan (2016) Çin bankacılık sektöründe 
yaptığı çalışmasında Z-skoru ile aktif karlılığı arasında negatif ve istatiksel olarak anlamsız bir ilişki gözlemlemiştir. 

Tüm bankaları kapsayan örneklemde banka ölçeği ile banka karlılığı arasında doğrusal olmayan bir ilişkinin varlığı tespit 
edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, banka ölçeği değişkenine ait katsayısının pozitif ve anlamlı olması, bu değişkenin karesinin ise 
negatif ve anlamlı bulunması belli bir tepe noktasına kadar ölçeğin artmasının karlılığı arttırdığını ancak bu noktadan sonra 
banka ölçeğindeki artışların karlılıkta azalmaya neden olduğunu göstermektedir. Bu sonuç Brighi ve Venturelli (2014)’nin 
İtalyan bankalarına ilişkin sonuçlarıyla tutarlıdır. Benzer sonuçlar Amerikan bankaları için Chronopoulos vd. (2015), Ukrayna 
bankaları için Davydenko (2011), Türk bankaları için Işık vd. (2017),  Sahra Altı Afrika ülkelerinde faaliyette bulunan bankalar 
için Flamini vd. (2009), Yunan bankaları için Mamatzakis ve Remoundos (2003) tarafından da rapor edilmiştir.  

Çalışmada son olarak sermaye yeterliliği değişkeninin katsayısı hem tüm bankalar örnekleminde hem de alt-örneklemlerde 
negatif bulunmuştur. Sermaye yeterlilik oranı yüksek olan bankaların daha az karlı olduğunu gösteren bu sonuç istatistiki 
olarak herhangi bir önem seviyesinde anlamlı bulunamamıştır. Ozili ve Uadiale (2017) Nijerya bankaları için negatif sonuçlar 
rapor etmişlerdir. Benzer şekilde, Shehzad vd. (2013) hem OECD ülkelerinin bankaları hem de OECD üyesi olmayan ülkelerin 
bankaları için negatif bulgular tespit etmişlerdir. Bununla beraber, Flamini vd. (2009), Ahamed (2017) ve Menicucci ve 
Paolucci (2016) çalışmalarında sermaye oranı daha yüksek olan bankaların karlılık açısından daha iyi performans 
gösterdiklerini rapor etmişlerdir. 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Türkiye’de bankacılık sektörü hem reel sektör firmalarının kaynak ihtiyacının karşılanması hem de ülke içinde karlı yatırım 
projelerinin finanse edilebilmesi için gerekli sermaye birikiminin yapılmasına aracılık etmektedir. Devletin düzenlemeleri 
altında faaliyetlerini sürdüren bankacılık sektörü hem finansal sistemin istikrarı hem de ülkenin sürdürülebilir ekonomik 
büyümesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 26 ticari 
bankanın kârlılığını etkileyen bankaya özgü içsel faktörleri belirlemektir. Çalışmada 3 kamu sermayeli, 8 özel sermayeli ve 15 
yabancı sermayeli ticari bankanın çeyrek yıllık verilerinden yararlanılmıştır. Bu çalışmada karlılık belirleyicilerini daha ayrıntılı 
bir şekilde analiz etmek amacıyla banka örneklemi, bankaların sahiplik yapısı dikkate alınarak üç gruba ayrılmıştır: (1) kamu 
bankaları, (2) özel bankalar ve (3) yabancı bankalar. Çalışma 2009 yılının ilk çeyreği ile 2016 yılının üçüncü çeyreğini 
kapsamaktadır.   

Panel veri analiz sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir: (i) gelir çeşitlendirme hem tüm bankalar örnekleminde hem de özel 
ve yabancı bankalar örneklemlerinde karlılığı pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. (ii) kredi riski ile banka karlılığı 
arasında hem tüm bankalar örnekleminde hem de alt-banka örneklemlerinde negatif ve anlamlı ilişkiler gözlenmektedir. (iii) 
kredilendirme faaliyeti hem kamu hem de yabancı banka alt-örneklemlerinde karlılıkla negatif ve anlamlı bir şekilde 
ilişkilidir. (iv) artan mevduat-toplam aktifler oranının hem tüm bankalar örnekleminde hem de özel ve yabancı bankalar alt-
örneklemlerinde karlılığı anlamlı bir biçimde arttırdığı tespit edilmiştir. (v) Z-skoru ile ölçülen banka istikrar düzeyi hem tüm 
örneklemde hem de alt-örneklemlerde karlılığı pozitif yönde etkilemektedir. (vi) Hem tüm banka örnekleminde hem de özel 
bankalar örnekleminde karlılıkla faaliyet giderlerinin negatif yönde ilişkili olduğu ancak kamu bankaları örnekleminde bu 
ilişkinin pozitif olduğu gözlemlenmiştir. (vii) sonuçlar sadece tüm bankalar örnekleminde banka ölçeği ile karlılık arasında 
doğrusal olmayan bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. (viii) sermaye yeterlilik oranı ne tüm banka örnekleminde ne de 
alt-örneklemlerde anlamlı bulunamamıştır. 

Son finansal kriz sonrasında ticari bankaların karlılığının belirleyicilerini inceleyen bu çalışmanın bazı kısıtları bulunmaktadır. 
Öncelikli olarak bu çalışmada sadece bankalara özgü içsel değişkenler kullanılmıştır. Diğer bir deyişle makroekonomik 
göstergeler ve sektöre özgü faktörler bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Ulusal ve uluslararası çalışmaların sonuçları ile 
karşılaştırma yapabilmek amacıyla bu çalışmada bağımlı değişken olarak sadece aktif karlılığının tercih edilmesi çalışmanın 
bir diğer kısıtıdır. Gelecek çalışmalarda özkaynak karlılığı ve faiz marjları gibi farklı karlılık ölçüleri kullanılarak ticari 
bankaların karlılığını belirleyen içsel faktörler tekrar analiz edilip değerlendirilebilir. Buna ilaveten katılım bankalarının da yer 
aldığı bir örneklem kapsamında ticari bankalar ile katılım bankalarının hem performansı hem de karlılığı karşılaştırılarak 
ayrıntılı bir araştırma yapılabilir. 
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