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ÖNSÖZ

İşletme biliminin ilişkili olduğu bilim dalları arasında ekonomi yani 

iktisat en başta gelmektedir. İktisat bilimi, ekonomik hayatın tüm 

unsurlarını kapsayan; ekonomik büyüme, ekonomik kalkınma, fiyat 

oluşumları, enflasyon, deflasyon, stagflasyon vb., para-kredi-maliye

politikalarının düzenlenmesi, ekonomik sistemdeki gelir dağılımı ve 

istihdam gibi konuları sadece içinde bulunduğu ülke ekonomisinde 

değil, küresel ekonomi içerisinde de birçok ekonomik birim arasındaki 

ilişkileri de göz önüne alarak inceler. İşletme biliminde de ise, bir 

işletmenin kuruluşundan gelişimine kadarki geçen her süreçte, 

rasyonellik, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda sunulan 

hizmet veya üretilen ürünün pazarlama ve tutundurma faaliyetlerini en

iyi şekilde ifa edebilmek ve işletmeyi en iyi biçimde yönetmenine 

yolları araştırılır,  sorunlara çözümler aranır.

İktisat biliminin merkezini işletme, işletme biliminin çekirdeğini ise 

ekonomik bir varlık olan insan oluşturur. Bu nedenle insan unsurunun

olduğu her noktada işletme ve iktisatın yeri ve önemi oldukça fazladır 

ve ayrılmaz iki parça ve bilim dallarıdır.

İktisat ve işletme alanında güncel veriler ile yapılan çalışmaları ele 

alan bu kitapta 7 bölüm bulunmaktadır. 

Birinci bölümde, Borsa İstanbul’da işlem gören firmaların ihracat 

davranışlarının firma performansı üzerine olan etkisi panel veri analizi 

yöntemi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, firmaların 2008-

2020 dönemi verilerinden yararlanılarak firma performans göstergesi 
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olarak aktif karlılığı (ROA); ihracat davranışı göstergesi olarak ise 

ihracat eğilimi ve ihracat yoğunluğu kullanılmıştır. 

İkinci bölümde, gündemde olan kripto para konusunun risk iştahı 

endeksleriyle olan ilişkisi incelenmiştir. VIX endeksi, RISE endeksi 

ve ilk kripto para olan Bitcoin arasındaki ilişki incelenmiş olup aynı 

zamanda RISE endeksinde yer alan yatırımcıların ortalama risk 

endeksi araştırılmıştır.

Üçüncü bölümde, indirgeme yöntemi olarak kümeleme analizin 

kullanılabiliriği analiz edilmiştir. Bu açıdan çalışmada, hiyerarjik 

küme analizi, bütünleştirici hiyerarjik kümeleme algortimaları ve 

hiyerarjik olmayan kümeleme yöntemleri teorik olarak açıklanmıştır. 

Dördüncü bölümde, vergi, vergi beyannameleri ve kanuni süresinden 

sonra verilen beyannameler üzerine yapılan vergi tarhiyatının hukuki 

niteliği teorik olarak VUK’a göre açıklanmıştır.

Beşinci bölümde, garanti giderleri ve ticari kazançların tespitinde bu 

giderlerin nasıl kullanıldığı vergi kanunları göz önüne alınarak 

incelenmiştir.

Altıncı bölümde, Sosyal sigorta prim matrahını oluşturan prime esasa 

kazanç olarak ifade edilen ücret ve ücret dışındaki kazançların dışında 

prim matrahının belirlendiği bir diğer uygulama; inşaat işlerinde, ihale 

konusu işlerde ve sektörel düzeyde yapılan incelemeler sonucu “asgari 

işçilik/eksik işçilik” olarak uygulanan prim tahakkuk işlemi 

açıklanmıştır.
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Yedinci bölümde, Borsa İstanbul’da işlem gören Taş ve Toprak 

Endeksinde yer alan çimento firmalarının finansal performans 

analizlerinin Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden TOPSİS ve 

ENTROPİ yöntemiyle incelenmiştir. 

Çok değerleri akademisyenlerin çalışmaları ile hazırlanmış olan bu 

kitabın, iktisat ve işletme alanında Türk literatürüne hem torik hem de 

uygulama alanlarında büyük yol gösterici katkılarının yanında, 

gelecek çalışmalar açısından da teşvik edici ve katkı sağlayacak 

nitelikler de olması oldukça önemlidir. Bu açıdan, kitabın 

oluşturulmasında emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür ederim.  

Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga GÜMÜŞ 

Ağustos, 2021 

Aydın (ANKARA)  
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İSTANBUL ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Dr. Öğr. Üyesi Aysel ÖZTÜRKÇÜ AKÇAY1
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GİRİŞ 

Küreselleşme ile birlikte sosyal, siyasal, kültürel ve teknolojik alanda 

yaşanan hızlı gelişmeler ülkeler arası sınırları ortadan kaldırmış ve 

güçlü rekabet ortamında hayatta kalmak, iç piyasalarda yaşanan 

dalgalanmalardan daha az etkilenmek ve ölçek ekonomisinden 

yararlanmak isteyen firmalar faaliyetlerini ülke sınırları dışındaki 

piyasalara taşımak durumunda kalmıştır (Koçak, 2019:171). Dış 

pazarlara açılmanın en kolay yollarından biri olan ihracat, diğer 

uluslararası stratejilere göre düşük risk içermesi ve daha fazla 

esnekliğe sahip olması nedeniyle uluslararasılaşmanın ilk adımı olarak 

kabul görmektedir. Uluslararasılaşmaya karar veren firmalar önce 

doğrudan veya dolaylı ihracat yolu ile dış pazarları tanımakta daha 

sonra tecrübe ve bilgisi arttıkça diğer stratejilere yönelmektedirler 

(Erkutlu ve Eryiğit, 2001:150). Bu anlamda özellikle gelişmekte olan 

ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmasında önemli bir role sahip olan 

ihracat hem firmaların hem de ülke ekonomisinin gelişimine önemli 

katkılar sağlamaktadır. 

Firmaları ihracata yönelten birçok unsur söz konusu olmakla birlikte 

bunları genel olarak iç ve dış faktörler olarak sınıflandırmak 

mümkündür. İç faktörler; firmaların kendi özelliklerinden veya içinde 

bulundukları piyasadan kaynaklanan faktörlerdir. Yabancı dil bilgisi, 

dış pazarların hukuk sistemine ve kültürüne uyum, finansal güç, 

yabancı müşteriler ile iletişim becerisi, iç piyasa şartlarının 

yetersizliği, üretilen malın uluslararası nitelikte olması, ücret ve 

vergilerin maliyetlerinin artırılması ihracat faaliyetlerini etkileyen iç 
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faktörler olarak ifade edilebilir (Koçak, 2019: 173). Geniş pazar 

olanakları, vergi istisnaları ve muafiyetleri, ucuz iş gücü, zengin doğal 

kaynaklardan yararlanma isteği gibi nedenler ise ihracat yapılacak 

olan ülkenin özelliklerini ifade eden dış faktörleri oluşturmaktadır 

(Nam vd., 2018: 270). Firmaları ihraca iten bu nedenlerin yanı sıra, 

ihracatın muhtemel olumlu ve olumsuz etkilerinin de firmalar 

tarafından dikkate alınması gerekmektedir. Öncelikle ihracat, kendi 

ülke piyasası sınırlı olan firmalara ölçek ve kapsam ekonomilerinin 

avantajlarından yararlanma imkanı sağlamaktadır. İhracat yapan 

firmalar ekonomik dalgalanma dönemlerinde oluşabilecek zararlarını 

diğer ülkelerdeki satışları ile telafi ederek bu kriz ortamının olumsuz 

etkilerini daha kolay atlatabileceklerdir (Yıldız, 2018:307). Ayrıca 

ihracatın firmalara ev sahibi ülkenin kullanmış olduğu bilgi ve 

teknolojiler hakkında bilgi sahibi olma imkanı tanıması da önemli 

avantajlardan biridir. Bu durum ihracat yapan firmalara ulusal ve 

uluslararası piyasalarda rekabet üstünlüğü yaratarak firma 

performanslarını artırma avantajı sağlamaktadır (Aksoy ve Göker, 

2020: 359). Bu anlamda ihracat, sağlamış olduğu avantajlar ve 

faydalar nedeniyle literatürde firma performansı ve karlılığı üzerinde 

potansiyel etkiye sahip olan önemli bir uluslararasılaşma stratejisi 

olarak kabul görmektedir (Hsu vd., 2013). 

Ancak ihracat her ne kadar firmaların performansını artıracak birtakım 

fayda ve getiriler sağlamış olsa da ihracatın olumsuz etkilerinin de göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir. Firma yöneticileri katlanmak 

durumunda kalacakları maliyetleri de göz önünde bulundurarak dış 

pazarlara açılma konusunda çekimser tavırlar sergileyebilmektedirler. 
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Öncelikle ilk kez uluslararası piyasalara giren firmaların 

katlanacakları bazı sabit maliyetler ulusal ekonomide yer alan 

firmalara kıyasla daha fazla olacaktır. Ayrıca dış pazarlar hakkındaki 

bilgi eksikliği de ihracatta karşılaşılan önemli sorunlardan biri olarak 

görülmektedir (Altıntaş ve Özdemir, 2006:184). Bunun yanında 

ihracat yapan firmaların karşılaşabilecekleri önemli maliyetlerden biri 

iletişim ve koordinasyon ile ilgilidir. Birden çok ülkede faaliyet 

gösteren firmaların yönetsel faaliyetleri oldukça karmaşık olduğu için, 

söz konusu karmaşıklığı gidermek adına organizasyon yapısının, 

sistemlerin, süreçlerin ve kültürlerin yeniden yapılandırılması 

gerekmektedir (Likitwongkajon ve Vithessonthi, 2020:3). Bu durum 

ise işlem maliyetlerini artırarak firma performansı üzerinde olumsuz 

bir etki yaratmaktadır. Son olarak uluslararasılaşan firmaların 

karşılaşacakları önemli maliyetlerden biri de döviz kuru riskidir 

(Yıldız, 2018: 308). Kur riski yüksek ülkelerde faaliyet gösteren 

firmalar ani kur yükselişi ve düşüşünden dolayı önemli düzeyde 

etkilenmekte, bu durum ise firmaların genel anlamda performanslarını 

olumsuz yönde etkilemektedir. 

Literatürde uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren firmaların ihracat 

davranışlarının firma performansı üzerindeki etkisini inceleyen birçok 

çalışma yer almaktadır. Bu çalışmaların ortak noktası, ihracat yapan 

firmaların katlanmış oldukları ilave birtakım maliyet ve risklere 

rağmen artan üretkenliklerinin karlılıklarını artırıp artırmadığı 

yönündedir (Tunahan vd., 2016: 94). Bu bilgilerden hareketle, bu 

çalışmanın amacı ihracat davranışının firma performansı üzerinde 
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etkisi olup olmadığını incelemektir. Borsa İstanbul’da faaliyet 

gösteren firmaların 2008-2020 yılı verilerinden yararlanılan çalışmada 

firma performansı göstergesi olarak literatürde sıklıkla kullanılan aktif 

karlılık oranı (ROA); ihracat davranışı göstergesi olarak ise ihracat 

eğilimi ve ihracat yoğunluğu kullanılmıştır. Firma ihracat davranış 

göstergesi olarak kullanılan ihracat yoğunluğu değişkeninin 

kullanıldığı modelde yurtdışı satışı gerçekleştiren 131 firma verisi; 

ihracat davranışının bir diğer göstergesi olan ihracat eğilimi 

değişkeninin kullanıldığı modelde ise 215 firma verisinden 

yararlanılmıştır. Yapılan panel veri analizi sonucunda hem ihracat 

yoğunluğu hem de ihracat eğiliminin firma performansı üzerinde 

pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.  

Beş bölümden oluşan çalışmanın ilk kısmını ihracat ve firma 

performansı ile ilgili teorik bilgilerin yer aldığı giriş bölümü 

oluşturmaktadır. İkinci bölümde konuyla ilgili yapılan çalışmalara 

ilişkin literatür özetleri sunulmuştur. Üçüncü bölümde veri seti, 

model, yöntem ve kullanılan değişkenlere ilişkin bilgilere yer 

verilirken; dördüncü bölümde analiz sonuçları ele alınmıştır. Sonuç 

kısmında ise çalışmaya ilişkin genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

1. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Uluslararası ticaretin hızla gelişmesi ve ticari engellerin ortadan 

kalkması ile birlikte ihracat, birçok firmanın zorlu rekabet şartları 

altında varlıklarını sürdürmesi ve büyümesinde kilit bir rol oynamaya 

başlamıştır. İhracatın artan önemi nedeniyle uzun yıllar boyunca 

firmaların uluslararasılaşma sürecinin ilk aşaması olan ihracat 
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davranışları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin 

odaklandığı önemli konulardan biri olmuştur. Küresel pazarlara 

açılmanın sağladığı faydalar nedeniyle firmaların ihracat 

davranışlarının (ihracat potansiyeli, eğilimi, yoğunluğu vb.) firma 

performansını artırdığı mı yoksa katlanmak durumunda kaldığı aşırı 

maliyetler nedeniyle firma performansını düşürdüğü mü araştırılan 

önemli konulardan biri haline gelmiştir (Aksoy ve Göker, 

2020:360).Bu anlamda, literatürde ihracat davranışı ve firma 

performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışmada birbirinden 

farklı sonuçların elde edildiği görülmektedir. Bu çalışmaların bir 

kısmında ihracat ve firma performansı arasında pozitif ilişkiler elde 

edilirken, diğer kısmında ise negatif ilişkilerin tespit edildiği 

görülmektedir.  

Literatürde yer alan çalışmaların önemli bir kısmında firmaların 

ihracat faaliyetleri ile firma performansları arasında pozitif bir 

ilişkinin elde edildiği görülmektedir. Grant (1987) 1972-1984 yılları 

arasında The Times 500 listesinde yer alan ve İngiltere imalat 

sektöründe faaliyet gösteren 304 büyük firma üzerine yapmış olduğu 

çalışmasında firmaların ihracat davranışlarını yurtdışı satış oranı 

(yurtdışı satışlar/toplam satışlar) ile ölçmeye çalışmış ve Avrupa, 

Kuzey Amerika ve dünyanın geri kalan ülkeleri olarak 

gruplandırmıştır. Çalışmada yapılan analizler sonucunda denizaşırı 

faaliyetlerde bulunan imalat firmalarının diğer firmalara kıyasla satış 

ve karlılık oranlarının daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri imalat sektöründe faaliyet gösteren 192 
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ihracatçı firmanın 1987 yılına ait verilerinden yararlandıkları 

çalışmalarında Tallman ve Li (1996) uluslararası çeşitlilik, ürün 

çeşitliliği ve firma performansı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 

Çalışmada uluslararası çeşitlilik göstergesi olarak uluslarasılaşma 

(yurtdışı satışlar/toplam satışlar) ve coğrafi çeşitlilik (bağlı ortaklığın 

olduğu ülke sayısı); performans göstergesi olarak ise satışlardaki 

karlılık kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına bakıldığında; coğrafi 

çeşitlilik ile firma performansı arasında pozitif fakat zayıf bir ilişki 

olduğu; uluslararasılaşmanın ise firma performansı üzerinde herhangi 

bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Finlandiya’da ihracat yapan, 

büyük ve küçük firma olarak gruplandırdıkları 783 firmanın ihracat 

yoğunluğu ile firma performansı arasındaki ilişkiyi araştıran 

Kuivalainen ve Sundqvist (2007) yapmış oldukları analiz sonucunda 

ihracat yoğunluğunun fazla olmasının küçük firmaların satış ve 

karlılığını artırdığını; büyük firmaların ise sadece karlılık 

performansını artırdığını belirlemişlerdir. Bae ve diğerleri (2008) 

Amerika Birleşik Devletleri imalat sektöründe faaliyet gösteren 672 

firmanın 1997-2000 yılları verilerinden yararlandıkları çalışmalarında 

firmaların uluslararası faaliyetlerinin firma performansı üzerinde etkisi 

olup olmadığı ve Ar-ge yatırımlarının bu ilişkide aracılık görevi 

üstlenip üstlenmediğini tespit etmeye çalışmışlardır. Elde edilen analiz 

bulgularına göre, firmaların ilk uluslararası faaliyetlere başladığı 

aşamada ihracat yoğunluğu ile firma performansı arasında negatif, 

ikinci aşamada pozitif ve üçüncü aşamada tekrar negatif bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ar-ge yatırımları yüksek olan ve 

uluslararası faaliyette bulunan firmaların performanslarının daha 
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yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Pangarkar (2008) Singapur’da 

faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmaların uluslararasılaşma 

derecesi ve firma performansını arasındaki ilişkiyi anket veri yöntemi 

ile araştırdığı çalışmasında uluslararasılaşma derecesinin firma 

performansını pozitif yönde etkilediğini tespit etmiştir. Gana’da 

faaliyet gösteren 312 firmanın 1991-2002 yılları verilerinden 

yararlandığı çalışmasında Abor (2011) ihracat eğilimi ve ihracat 

yoğunluğunun firma performansı üzerindeki etkisini araştırmıştır. 

Firma performansının ölçütlerinden biri olarak kullanılan verimlilik 

ile ihracat eğilimi ve yoğunluğu arasında pozitif bir ilişki tespit 

edilirken; performansın bir diğer belirleyicisi olan karlılık ile ihracat 

yoğunluğu arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki elde 

edilmiştir. Assaf ve diğerleri (2012) Avrupa ve Amerika’da faaliyet 

gösteren 43 büyük süpermarket üzerine gerçekleştirdikleri 

araştırmalarında uluslararasılaşma düzeyinin firma performansı 

üzerinde etkisi olup olmadığını tespit etmeye çalışmışlardır. 

Uluslararasılaşma göstergesi olarak literatürde sıklıkla kullanılan 

yurtdışı satışlar/ toplam satışlar oranının yanı sıra yurtdışı 

varlıklar/toplam varlıklar ve bağlı ortaklıkların bulunduğu yabancı 

ülke sayısı kullanılmıştır. Firma performans göstergesi olarak ise 

firma kaynaklarının ne derece etkin kullanıldığını belirlemek amacıyla 

maliyet etkinliği kullanılmıştır. Analiz kapsamında yer alan firmaların 

uluslararası pazarlarda faaliyet gösterdiği ilk dönemlerde maliyet 

etkinliğinin düştüğü fakat firmanın tanınmaya başlaması ve kendisini 

uluslararası piyasa koşullarına adapte etmesi ile birlikte maliyet 

etkinliğinin aşamalı olarak artış gösterdiği tespit edilmiştir. Altaf ve 
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Shah (2015) imalat sektöründe faaliyet gösteren 180 Hindistan 

firmasının 2010-2015 yıllarına ait verilerini kullandıkları 

çalışmalarında uluslararasılaşma ve firma performansı arasındaki 

ilişkiyi ve bu ilişki üzerinde ürün çeşitliliğinin aracı etkisi olup 

olmadığını araştırmışlardır. Uluslararasılaşma düzeyinin yurtdışı 

satışların toplam satışlara oranının 100 ile çarpımı ile; firma 

performansının ise aktif karlılık oranı ile hesaplandığı çalışmada 

uluslararasılaşma ve firma performansı arasında U şeklinde lineer 

olmayan bir ilişki olduğu ve ürün çeşitliliğinin firma performansı 

üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Vithessonthi ve Racela (2016) 1990-2013 yıllarında Amerika Birleşik 

Devletleri borsasında faaliyette bulunan finansal olmayan firmalar 

üzerine yapmış oldukları çalışmalarında uluslararasılaşma ve ar-ge 

yatırımları yoğunluğunun firma performansı üzerine etkisini 

incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlar, uluslararasılaşmanın satışların 

karlılığı ve Tobin Q ile pozitif bir ilişkisinin olduğu; aktif karlılığı ile 

istatistiksel olarak bir ilişkisinin olmadığını ortaya koymuştur. 

Calabrese ve Manello (2018) İtalya otomotiv sektöründe yer alan 

2115 firmanın 2008-2014 yılları verilerinden yararlandıkları 

çalışmalarında uluslararasılaşma göstergesi olarak beş farklı değişken 

kullanılırken; firma performans göstergesi olarak ise karlılık 

kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, ihracat yoğunluğu ile firma 

performansı arasında yatay S şeklinde (ilk aşamada negatif, daha 

sonra pozitif ve son aşamada negatif ilişki) bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Debicki ve diğerleri (2019) uluslararasılaşmanın aile 

firmalarının performansına etki edip etmediğini tespit etmek amacıyla 
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yapmış oldukları meta-analiz çalışmasında, aile firmalarının 

uluslararası faaliyette bulunmalarının firma performansını artırdığı 

ancak bu ilişkinin aile sahipliği az olan firmalarda daha güçlü olduğu 

yönünde bir sonuca ulaşmışlardır. Tu ve diğerleri (2020) 

uluslararasılaşma ve firma performansı arasındaki ilişki üzerinde 

yönetici tecrübesi ve kadın yöneticilerin etkisini araştırdıkları 

çalışmalarında Türkiye imalat sektöründe faaliyette bulunan 263 

firmanın verisinden yararlanmışlardır. Yöneticinin daha fazla 

deneyime sahip olması uluslararasılaşma ve firma performansı 

arasındaki ilişkiyi artırırken; bu ilişkinin firmaların kadınlar tarafından 

yönetilmesi durumunda azaldığı görülmektedir.  

Yukarıda özetlenen çalışmalara ek olarak literatürde yer alan bazı 

çalışmalarda ise firmaların ihracat faaliyetleri ile firma performansı 

arasında negatif yönlü ilişkilerin elde edildiği görülmektedir.  

Gomes ve Ramaswamy (1999) Amerika Birleşik Devletleri’nin dört 

ana sektöründe faaliyette bulunan firmaların uluslararasılaşma 

düzeyinin firma performansı üzerine etkisini incelemişlerdir. 

Uluslararasılaşma göstergesi olarak yurtdışı satışlar/toplam satışlar 

oranının; firma performans göstergesi olarak ise işletme 

maliyetleri/satışlar ve aktif karlılığının kullanıldığı çalışmada 

firmaların yurtdışı satışlarındaki artışın firma performansını negatif 

yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Lu ve Beamish (2006) 

Japonya’da faaliyet gösteren 164 küçük ve orta ölçekli işletmeler 

üzerine yaptıkları çalışmada firmaların uluslararasılaşma seviyelerini 

ihracat yoğunluğu ve doğrudan yabancı yatırımlar ile ölçmüşlerdir. 
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Yapılan ampirik analizler ile, ihracat yoğunluğunun firma performansı 

üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur. Garcia ve 

diğerleri (2019) Madrid menkul kıymetler borsasında işlem gören 103 

İspanyol firma verisinden yararlandıkları çalışmalarında uluslararası 

dağılımın karlılık üzerine etkisini incelemişlerdir. Elde edilen 

sonuçlara göre, söz konusu değişkenler arasında istatistiksel olarak 

negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu bir diğer ifade ile, firmaların 

uluslararası faaliyetlerde bulunmalarının karlılıklarını azalttığı tespit 

edilmiştir. Likitwongkajon ve diğerleri (2020) yabancı yatırımların 

firma değeri ve performansı üzerine etkisini inceledikleri 

çalışmalarında 1990-2016 yılları arasında halka açık finansal olmayan 

firma verilerini kullandıkları çalışmalarında yabancı yatırımları 

yurtdışı varlıkların toplam varlıklara oranı ve yurtdışı satışların toplam 

satışlara oranı ile ölçmüştür. Çalışmanın bağımlı değişkenlerinden biri 

olan firma değeri Tobin Q ile; firma performansı ise aktif karlılık 

oranı ile ölçülmüştür. Yapılan analiz sonucunda yabancı yatırımların 

firma değeri ve firma performansı üzerinde negatif bir etkiye sahip 

olduğu görülmüştür. Endonezya’da faaliyette bulunan 271 ihracatçı 

küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerine yapmış oldukları 

çalışmalarında Revindo ve diğerleri (2020) ihracat yoğunluğu ile 

performans arasında negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Zainudin ve diğerleri (2020) Uluslararası Motorlu Araç İmalatçıları 

Örgütü (OICA)’ ne bağlı 37 otomotiv üretici işletmenin 2010-2015 

yılları verilerinden yararlandıkları çalışmalarında uluslararasılaşmanın 

firma performansını azalttığına dair sonuçlar elde etmişlerdir. 
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Uluslararası literatürün yanı sıra Türkiye özelinde de ihracat 

faaliyetleri ile firma performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmalar mevcuttur. 

Topal ve diğerleri (2014) Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden elde 

ettikleri 2012 yılının en büyük 1000 ihracat firmasının verilerinden 

yararlandıkları çalışmalarında ihracat yoğunluğunun firma 

performansı üzerine etkisinin olup olmadığını araştırmışlardır. 411 

firma verisine ulaştıkları çalışmalarında ihracat yoğunluğu yüksek 

olan firmaların performanslarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Türkiye’nin en büyük 500 firmasının 1993-2014 dönemi verilerinden 

yararlandıkları çalışmalarında Esmeray ve Esmeray (2016) hem 

ihracatın hem de firma karlılığının birbirini karşılıklı olarak olumlu 

etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Firmaların uluslararası ticari 

faaliyetlerin finansal yapılarına olan etkisini inceledikleri 

çalışmalarında Esen ve diğerleri (2016) Borsa İstanbul’da işlem gören 

107 imalat firması verilerinden yararlanmışlardır. Yapılan analiz 

sonucunda ihracat yapan firmaların karlılık oranlarının daha düşük 

olduğu ortaya konmuştur. Göker ve Uysal (2017) Borsa İstanbul’da 

işlem gören 187 imalat sanayi firmasının verilerinden yararlandıkları 

çalışmalarında uluslararasılaşma düzeyi ile firma performansı 

arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Üç aşama teorisi çerçevesinde 

değerlendirilen çalışma sonuçlarına göre ters yatay S şeklinde bir 

ilişki olduğu belirlenmiştir. Yıldız (2018) Ar-ge yatırımlarının ihracat 

yoğunluğu ile firma performansı arasındaki ilişki üzerindeki rolünü 

araştırdığı çalışmasında Borsa İstanbul’da işlem gören 192 firmanın 
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2005-2015 yılları verilerinden yararlanmıştır. Yapılan analiz 

sonucunda Ar-ge yatırımlarının yapıldığı firmaların ihracat yoğunluğu 

ile firma performansı arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Aksoy ve Göker (2020) İstanbul Sanayi Odasına kayıtlı 

500 firmanın 1993-2017 dönemine ait verilerinden yararlandıkları 

çalışmalarında ihracat yoğunluğu ile karlılık arasında negatif bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. 

Yukarıda özetlenen çalışmalar doğrultusunda bu çalışmada ihracat 

davranışı ve firma performansı arasındaki ilişkiyi belirlemek adına 

aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur: 

H1: Ġhracat eğilimi ile firma performansı arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

H2: Ġhracat yoğunluğu ile firma performansı arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

2. VERİ SETİ, MODEL ve YÖNTEM 

Çalışmanın bu bölümünde Borsa İstanbul’da işlem gören firmaların 

ihracat davranışlarının firma performansına olan etkisini belirlemek 

amacıyla gerçekleştirilen analizler ve elde edilen bulgulara yer 

verilmektedir. 

2.1.Veri Seti ve Model 

Çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören ve ilgili dönemlerde 

süreklilik gösteren farklı firmaların 2008-2020 dönemine ait panel veri 

seti kullanılmıştır. Varlık yapılarının farklı olması sebebiyle mali 
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sektörde yer alan firmalar kapsam dışında tutulmuştur. Ayrıca 

çalışmada kullanılan değişkenlerden herhangi birine ait veriye sahip 

olmayan firmalar da analize dahil edilmemiştir. Bu kısıtlamalar 

doğrultusunda firmaların ihracat davranışlarının göstergesi olarak 

kullanılan ihracat yoğunluğu değişkeninin kullanıldığı modelde 

yurtdışı satışı gerçekleştiren 131 firma verisi; firmaların ihracat 

davranışlarının bir diğer göstergesi olan ihracat eğilimi değişkeninin 

kullanıldığı modelde ise 215 firma verisinden yararlanılmıştır. 

Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin tüm veriler Kamuyu 

Aydınlatma Platformunun (www.kap.gov.tr)  resmi web sayfasından elde 

edilmiştir. 

Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren firmaların ihracat davranışlarının 

firma performansı üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlayan bu 

çalışmada geliştirilen hipotezleri test etmek amacıyla panel veri 

analizi yöntemi kullanılmış ve aşağıdaki modeller oluşturulmuştur: 

PERFORMANS(ROA)i,t = β0 + β1EĞĠLĠMi,t + β2BORÇLANMAi,t + 

β3BÜYÜKLÜKi,t + β4FĠRMYILi,t + β5SEKTÖRi,t + Ɛit  (1) 

PERFORMANS(ROA)i,t = β0 + β1ĠYi,t + β2BORÇLANMAi,t + 

β3BÜYÜKLÜKi,t + β4FĠRMYILi,t + β5SEKTÖRi,t + Ɛit  (2) 

Denklemlerde, i = 1, 2, 3,……N yatay kesit birimlerini ifade ederken, 

t = 1, 2, 3,……T zaman boyutunu, Ԑ ise panel hata terimini ifade 

etmektedir. 

Modelde yer alan ve firma performansı göstergesi olarak kullanılan 

varlık karlılığı (ROA) bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Firma 

performansına etki ettiği düşünülen ihracat davranışı göstergesi olarak 
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ise ihracat eğilimi ve ihracat yoğunluğu kullanılmıştır. Ayrıca 

büyüklük, borçlanma, firma yılı ve sektör olmak üzere dört farklı 

kontrol değişkeni kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenlerin 

belirlenmesinde (Hsu vd., 2013; Altaf ve Shah,2015; Göker ve Uysal, 

2017; Zainudin vd., 2020) tarafından yapılan çalışmalardan 

faydalanılmıştır. Çalışmada kullanılan tüm değişkenlere ilişkin sembol 

ve ölçüm yöntemleri Tablo 1’de gösterilmektedir:  

Tablo 1: Değişkenlerin Sembol ve Ölçümleri 

Değişkenler Sembol Değişkenlerin ölçümü 

Bağımlı Değişkenler 
(Firma Performansı) 

ROA 

 

Net Kar / Toplam Varlıklar 
 

 

Bağımsız Değişkenler  
(İhracat Davranışı) 
 

Eğilim 

 

 

İY 

Kukla değişken. Firmanın yurtdışı satış 
yapması durumunda 1, aksi halde 0 değerini 
almaktadır. 
Yurtdışı satışlar/toplam satışlar 

Kontrol Değişkenleri 
Borçlanma 

 

Büyüklük 

 

Firma yılı 
 

Sektör 

 

Borçlanma 

 

Büyüklük 

 

Firmyıl 
 

Sektör 

 

Toplam Borçlar/Toplam Varlıklar 
 

Firma toplam varlıklarının doğal logaritması 
Cari yıl ile firmaların kuruluş yılı arasındaki 
fark 

Kukla değişken. Firmalar imalat sektöründe 
faaliyet gösteriyor ise 1; diğer sektörlerde 
ise 0 değerini almaktadır. 

 

2.2.Yöntem 

Ekonometrik analizlerin en önemli aşamalarından birini değişkenlere 

ait verilerin toplanması oluşturmaktadır. Güvenilir kaynaklardan ve 

doğru bir şekilde veri toplanmasının yanı sıra kullanılacak modele 

uygun bir veri setinin oluşturulması da tahminlerin güvenirliliğini 

büyük ölçüde etkilemektedir (Tatoğlu, 2020:1). Bu amaçla mevcut 

değişkenlerin nedensellik durumları araştırılırken ekonometrik 

analizlerde zaman serisi verisi, yatay kesit veri ve panel veri olmak 



 

 21 

üzere üç farklı veri türü kullanılmaktadır. Panel veriler, yatay kesit ve 

zaman serisi verilerini bir arada kullanarak yalnızca yatay kesit veya 

yalnızca zaman serisinde gözlenemeyen etkileri ortaya koymaktadır. 

Bu anlamda panel veriler; daha fazla gözlem sayısı kullanma, 

serbestlik derecesini artırma, çoklu doğrusal bağlantı sorununu 

azaltma gibi birçok avantaja sahiptir. Panel veri analizi yapılmadan 

önce veri setinin veya kurulan modelin uygunluğunu belirlemek 

amacıyla çoklu doğrusal bağlantı, yatay kesit bağımlılığı, serilerin 

durağan olması, otokorelasyon ve değişen varyans gibi birtakım temel 

varsayımların test edilmesi gerekmektedir (Yaman vd., 2017: 192). 

Bir panel veri model aşağıdaki gibi ifade edilmektedir: 

Yit = it + βkitXkit + uit   i=1….N; t= 1,….., T 

Modelde; Yit bağımlı değişkeni, Xk bağımsız değişkenleri,  sabit 

katsayıyı, β eğim parametrelerini ve u ise hata terimini ifade 

etmektedir. Ayrıca i alt indisi, birey, firma, ülkeleri; t ise zamanı ifade 

etmektedir (Baltagi, 2008:154). 

Bu çalışmada da Borsa İstanbul’da işlem gören firmaların ihracat 

davranışlarının firma performansı üzerindeki etkisini belirlemek 

amacıyla panel veri analizi yönteminin kullanılması uygun 

görülmüştür. Ampirik analizlerin yapılmasında Eviews 10 ve Stata 15 

paket programlarından yararlanılmıştır. 
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3. AMPİRİK ANALİZ ve BULGULAR 

3.1. Tanımlayıcı İstatistikler 

Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistiki 

değerler hesaplanmış ve bu bilgiler Tablo 2 ve Tablo 3’te 

sunulmuştur. Tablo 2’de Model I’de yer alan değişkenlere ilişkin 

tanımlayıcı istatistiki bilgiler yer almaktadır. Tablo 3’te ise Model 

II’de yer alan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistiki bilgiler 

sunulmuştur. 

Tablo 2: Model I Tanımlayıcı İstatistik 

 
Gözlem Ortalama Std. Sapma Minimum Maksimum 

Karlılık 1,929 .0435354 .0985876 -.7203782 .9953941 

Eğilim 1,929 .7485744 .4339451 0 1 

Borçlanma 1,929 .4912976 .229445 .0066307 .9842895 

Büyüklük 1,929 8.574019 .8208065 6.628831 11.27277 

Firmyıl 1,929 36.64541 15.03484 3 85 

Sektör 1,929 .7169518 .4505965 0 1 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere analiz kapsamında yer alan firmaların 

ortalama karlılık oranı yaklaşık %4 civarındadır. İlgili dönemde 

süreklilik gösteren firmaların yaklaşık %75’inin ihracat eğiliminde 

olan firmalar olduğu ve bu firmaların borçlanma oranlarının ortalama 

%49 olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra, firmaların ortalama 36 

yıllık bir geçmişe sahip olduğu ve yaklaşık %72’sinin imalat sanayi 

sektöründe yer aldığı görülmektedir. 
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Tablo 3: Model II Tanımlayıcı İstatistikler 

 
Gözlem Ortalama Std.Sapma Minimum Maksimum 

Karlılık 1,179 .0514234 .0908882 -.3864782 .5249896 

İy 1,179 .298967 .2539198 .0003902 .9821848 

Borçlanma 1,179 .5100994 .2085663 .0606101 .9577035 

Büyüklük 1,179 8.743837 .8417762 6.877708 11.27277 

Firmyıl 1,179 39.39016 14.79281 5 85 

Sektör 1,179 .8473282 .3598234 0 1 

 

Tablo 3 incelendiğinde analiz kapsamında yer alan firmaların karlılık 

oranlarının ortalama %5 civarında olduğu görülmektedir. Firmaların 

ihracat davranışlarının göstergesi olarak kullanılan ihracat 

yoğunluğunun ise ilgili dönemde ortalama %30 civarında olduğu 

görülmektedir. Yurtdışı satışların toplam satışlara bölünmesi ile elde 

edilen ihracat yoğunluğunun %30 seviyelerinde olması analiz 

kapsamında yer alan firmaların toplam satışlarının büyük bir kısmını 

yurt içi pazarda değerlendirdiğini göstermektedir. Ayrıca firmaların 

borçlanma oranının yaklaşık %51 olduğu, ortalama 39 yıllık bir 

geçmişe sahip olduğu ve ilgili dönemde gerçekleştirilen ihracatın 

yaklaşık %84’ünün imalat sektöründe yer alan firmalar tarafından 

gerçekleştirildiği görülmektedir. 

3.3. Çoklu Doğrusal Bağlantının Araştırılması 

Regresyon modelinde yer alan bağımsız değişkenler arasında olan 

doğrusal ya da doğrusala yakın ilişkilerin olması çoklu doğrusal 

bağlantı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Panel veri analizi 
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kapsamında çoklu doğrusal bağlantının tespit edilebilmesi için 

modelde yer alan bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle çalışmada yüksek 

korelasyonun bir sonucu olan çoklu doğrusal bağlantı probleminin 

modelde olup olmadığını tespit etmek amacıyla Varyans Şişirme 

Faktörü (VIF) dikkate alınmıştır. VIF değerinin 10’un altında olması 

çoklu doğrusal bağlantı sorununun olmadığını göstermektedir. Tablo 

5’te her iki modelde yer alan bağımsız değişkenlerin VIF değerleri 

gösterilmektedir: 

Tablo 4: VIF Değerleri 

Değişkenler Model 1 Model 2 

Eğilim 1.28 - 

İy - 1.08 

Borçlanma 1.10 1.09 

Büyüklük 1.34 1.47 

Firmyıl 1.34 1.43 

Sektör 1.35 1.22 

 

Tablo 5’te her iki modelde yer alan değişkenlerin VIF değerlerinin 

10’un altında olduğu yani çoklu doğrusal bağlantıya sebep olmadıkları 

görülmektedir. 

3.4. Panel Birim Kök Testleri 

Bir zaman serisinin yer aldığı regresyon modellerinde değişkenlere 

ilişkin serilerin durağanlığının sınanması gerekmektedir. Panel 

verilerde birim kökün varlığını belirlemek amacıyla öncelikle yatay 

kesitlerin birbirinden bağımsız olup olmadıkları test edilmelidir. 
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Şayet, panel veri setinde yatay kesit bağımlılığı varsa değişkenlere 

ilişkin serilerin durağanlığını belirlemek amacıyla kullanılan birim 

kök testlerinin içeriği de değişecektir. Panel birim kök testleri, veri 

setinde yatay kesit bağımlılığının olup olmamasına bağlı olarak birinci 

ve ikinci nesil testler olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Birinci nesil 

birim kök testleri (Levin-Lin ve Chu, Breitung, Im, Pesaran ve Shin, 

Breitung, Fisher ADF, Hadri ve Fisher PP) panel veride yatay kesit 

bağımlılığının olmadığı durumlarda kullanılırken; ikinci nesil birim 

kök testleri (Madf, Panic, Panicca, Suradf, Cadf) ise yatay kesit 

bağımlılığı varlığında uygulanmaktadır. 

Literatürde panel veri setinde yatay kesit bağımlılığını test etmek 

amacıyla Breusch-Pagan (1980) CDLM1, Pesaran (2004) CDlm, 

Pesaran (2004) CD ve Pesaran vd (2008) LMadj testleri 

kullanılmaktadır. Çalışmada kullanılan değişkenlerin durağanlığı için 

hangi birim kök testinin kullanılacağına karar vermek üzere yapılan 

yatay kesit bağımlılığına ilişkin test sonuçları Tablo 5’te 

gösterilmektedir:  

 

 

 

 

 

 



 

26 İKTİSAT VE İŞLETME ALANLARINDA AMPİRİK ÇALIŞMALAR 

Tablo 5: Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 

 

Değişken 

LM 

(Breusch, Pagan 

1980) 

CDLM 

(Pesaran 

2004) 

CD 

(Pesaran 

2004) 

LMadj 

(Baltagi, 

Feng ve Kao, 

2012) 

İst. Olasılık İst. Olasılık İst. Olasılık İst. Olasılık 

Roa 12290.53 0.000 28.931 0.000 2.511 0.0120 20.744 0.000 

İy 19678.21 0.000 85.542 0.000 16.842 0.000 77.354 0.000 

Eğilim 41340.37 0.000 17.483 0.000 13.572 0.000 34.831 0.000 

Borçlanma 20570.01 0.000 92.376 0.000 24.227 0.000 84.188 0.000 

Büyüklük 59242.68 0.000 388.72

0 

0.000 226.59

3 

0.000 380.53

3 

0.000 

Firmyıl 76552.57 0.000 521.36

4 

0.000 276.68

1 

0.000 513.17

7 

0.000 

Sektör 3288.21 0.000 64.256 0.000 18.543 0.000 46.387 0.000 

H0: Yatay kesit bağımlılığı yoktur. 

H1: Yatay kesit bağımlılığı vardır. 

Hem zaman hem de kesit boyutunu dikkate alan bu testlerden Pesaran 

(2004) CD testi N>T durumunda yatay kesit bağımlılığını test eden bir 

tahmincidir. Bu çalışmada da oluşturulan her iki modelde kesit boyutu 

zaman boyutundan daha büyük olduğu için (N>T) Pesaran (2004) CD 

test sonuçları dikkate alınmıştır. Pesaran (2004) CD testi sonuçlarına 

göre tüm değişkenler için p≤0.05 olduğundan sıfır hipotezi 

reddedilmiş ve değişkenlerde yatay kesit bağımlılığı olduğuna karar 

verilmiştir. Bu nedenle değişkenlerin durağanlığının belirlenmesi için 

ikinci nesil birim kök testlerinden hem 𝑁>𝑇 hem de 𝑇>𝑁 olduğu 

durumlarda kullanılabilen CADF testi uygun görülmüştür. 
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Tablo 6: CADF Birim Kök Testi 

Değişken 

CADF Sabitli CADF Sabitli-Trendli 

CADF 

İst. Kritik Değerler CADF 

İst. Kritik Değerler 

  %10 %5 %1  %10 %5 %1 

Roa 
-1.574 -

1.990 

-

2.080 

-

2.250 

1.700 -

2.560 

-

2.670 

-

2.880 

İy 
-1.468 -

1.990 

-

2.080 

-

2.250 

1.700 -

2.560 

-

2.670 

-

2.880 

Eğilim 
-2.553** -

1.990 

-

2.080 

-

2.250 

-3.542** -

2.560 

-

2.670 

-

2.880 

Borçlanm
a 

-

2.628**

* 

-

1.990 

-

2.080 

-

2.250 

3.214*** -

2.560 

-

2.670 

-

2.880 

Büyüklük 

-

2.254**

* 

-

1.990 

-

2.080 

-

2.250 

2.784*** -

2.560 

-

2.670 

-

2.880 

Firmyıl 2.332** -

1.990 

-

2.080 

-

2.250 

3.692** -

2.560 

-

2.670 

-

2.880 

Sektör 2.610** -

1.990 

-

2.080 

-

2.250 

2.843** -

2.560 

-

2.670 

-

2.880 

***, ** ve *sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. 

 

Tablo 6’da ROA ve İY değişkenlerinin durağan olmadıkları yani 

birim kök içerdikleri görülmektedir. Bu değişkenlerin birinci 

farklarının alınması sonucunda durağan hale geldikleri tespit 

edilmiştir. Diğer değişkenlerin ise CADF istatistik değeri %5 güven 

düzeyinde verilen kritik tablo değeri ile karşılaştırıldığı zaman mutlak 

değer olarak daha büyük olduğu için birim kök içermediği yani 

düzeyde durağan olduğu anlaşılmaktadır. 

3.5. Analiz Sonuçları 

Panel veri modellerinde hata terimi ve katsayılara bağlı olarak Klasik 

Model, Sabit Etkiler Modeli ve Rassal Etkiler Modeli olmak üzere üç 

farklı panel veri modeli oluşturulabilir. Regresyon analizine geçmeden 
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önce bu panel veri modellerinden hangisinin kullanılacağına karar 

vermek üzere sırasıyla F testi, Breush- Pagan LM testi ve Hausman 

testinin yapılması gerekmektedir. Bu testlerden F testi; klasik model 

ve sabit etkiler modeli arasında seçim yapmak, Breush-Pagan LM 

testi; klasik model ve rassal etkiler modeli arasında seçim yapmak ve 

Hausman testi ise rassal etkiler ile sabit etkiler modellerinden 

hangisinin daha uygun olduğuna karar vermek amacıyla 

yapılmaktadır. Tablo 7’de model seçimi için yapılan F, Breush-Pagan 

LM, Hausman test sonuçları sunulmaktadır: 
 

Tablo 7: F, Breush-Pagan LM, Hausman Test Sonuçları 

Testler Model 1 Model 2 

F testi 0.000*** 0.000*** 

B-P LM testi 0.000*** 0.000*** 

Hausman testi 0.000*** 0.000*** 

Yöntem Sabit etkiler Sabit etkiler 

*** %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Tabloda yer alan Model 1 ve Model 2’ ye ait F testi sonuçlarına göre 

klasik modelin uygun olduğunu söyleyen boş hipotez 

reddedilmektedir. Yani, bu sonuç klasik model yerine sabit etkiler 

modelinin uygun olduğunu göstermektedir. Breush-Pagan LM testi 

olasılık değerinin (0.000) hata payından (0.05) küçük olması 

nedeniyle klasik modele karşı rassal etkiler modelinin uygun olduğu 

sonucuna varılmıştır. Bu durumda klasik modelin uygun olduğunu 

ifade eden H0 hipotezi reddedilmiştir. Son olarak Hausman test 

sonuçlarına bakıldığında ise, test istatistiği olasılık değerinin 0.05’ten 

küçük olması sebebiyle H0 hipotezi reddedilerek panel veri seti için 

sabit etkiler modelinin uygun olduğuna karar verilmiştir. 
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Panel veri analizinde kullanılmasına karar verilen sabit etkiler 

modelini kullanabilmek için temel bazı varsayımların (değişen 

varyans, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon sorununun 

olmaması) sağlanmış olması gerekmektedir. Bu sorunların ortadan 

kaldırılması amacıyla sabit etkiler modelinde değişen varyans 

varsayımı Değiştirilmiş Wald testi ile, otokorelasyon varsayımı 

Baltagi-Wu ve Bhargava-Franzini Narendranathan'ın Durbin-Watson 

testi ile, birimler arası otokorelasyon ise Pesaran CD testi ile 

incelenmiştir. Tablo 8’de Varsayımlardan sapmalara ilişkin test 

sonuçları yer almaktadır: 

Tablo 8: Varsayımlardan Sapmalar Test Sonuçları 

Varsayım Testleri 
Model 1 Model 2 

İstatistik Olasılık İstatistik Olasılık 

Değiştirilmiş Wald testi 68375.35 0.000* 34812.64 0.000* 

Baltagi-WU 

Durbin Watson 

1.8191 

1.5357 

1.6851 

1.3828 

Pesaran CD 4.683 0.000* 1.208 0.022** 

*,**,*** %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

Varsayımlardan sapma test sonuçları Model 1 ve Model 2’de değişen 

varyans, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon sorunu olduğunu 

ortaya koymaktadır. Bu sorunların giderilmesi için sabit etkiler 

modelinde hem değişen varyans hem otokorelasyon hem de birimler 

arası korelasyona karşı dirençli olan Driscoll-Kraay Tahmin Edicisi 

kullanılmış ve sonuçlar Tablo 9 ve Tablo 10’da sunulmuştur. 
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Tablo 9: “Model 1” Analiz Sonuçları 

Değişken Katsayı 
Dirençli-

Std. Hata 
t istatistiği Olasılık 

Eğilim 0.0139 0.0068 2.03 0.077* 

Borçlanma -0.2271 0.0307 -7.39 0.000*** 

Büyüklük 0.0886 0.0247 3.58 0.007*** 

Firmyıl -0.0025 0.0016 -1.60 0.149 

Sektör 0.00156 0.0403 1.45 0.241 

C (Sabit) -0.4999 0.1472 -3.40  0.009 

R2 

F-istatistiği 

P değeri (F ist.) 

0.2311 

42.89 

(0.000)*** 

***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Tablo 9’da ihracat eğiliminin firma performansı üzerine etkisini 

belirleyebilmek için oluşturulan Model I’e ilişkin sabit etkiler modeli-

dirençli tahminci sonuçlarına yer verilmiştir. Analiz sonuçları 

incelendiğinde, firma performansı ile ihracat davranışı göstergesi 

olarak kullanılan ihracat eğilimi arasında %10 anlamlılık düzeyinde 

pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu ilişkiye göre ihracat yapan 

firmaların karlılık oranlarının ihracat yapmayan ulusal firmalara göre 

daha yüksek olduğu söylenebilir. Elde edilen bu sonuç, konuya ilişkin 

yapılan çalışmalar (Tallman ve Li, 1996; Bae vd., 2008; Abor, 2011; 

Pouresmaeili vd., 2018) ile tutarlılık göstermektedir. Modele dahil 

edilen kontrol değişkenlerinden biri olan borçlanma ile firma 

performansı arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. Borçlanma ve firma performansı arasındaki 

bu ilişki yüksek oranda borç kullanan firmaların karlılıklarının 
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düşeceğini göstermektedir. Buna karşın bir diğer kontrol değişkeni 

olan firma büyüklüğü ile performans arasında ise pozitif ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Bu 

sonuçlar, Pangarkar, 2008; Hsu vd., 2013; Song ve Le, 2020 

tarafından yapılan çalışmalar ile tutarlılık göstermektedir. Firma yılı 

ve sektör ile firma performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı 

sonuçlar elde edilememiştir. 
 

Tablo 10: “Model 2” Analiz Sonuçları 
 

Değişken Katsayı Dirençli-
Std. Hata 

t istatistiği Olasılık 

İy 0.0474 0.0158 2.98 0.018** 

Borçlanma -0.2456 0.0322 -7.62 0.000*** 

Büyüklük 0.0824 0.0162 5.07 0.001*** 

Firmyıl 0.0025 0.0008 2.82 0.023** 

Sektör 0.0017 0.0143 3.88 0.412 

C (Sabit) -0.4591 0.0975 -4.71 0.002 

R2 

F-istatistiği 
P değeri (F ist.) 

0.1714 

49.64 

(0.000)*** 

***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Tablo 10’da yer alan Model II sonuçları incelendiğinde ihracat 

yoğunluğu ile firma performansı arasında pozitif ve istatiksel olarak 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Literatürde yer alan çalışmalar 

(Kuivalainen ve Sundqvist, 2007; Pangarkar, 2008; Calabrese ve 

Manello,2018) ile tutarlı olan bu sonuç, dış ülkelere açılmanın 

sağlamış olduğu faydalar, getirdiği maliyetlerden fazla olduğu sürece 

ihracat yapan firmaların performansının artacağını ileri süren 

uluslararasılaşma teorisi ile uyum göstermektedir. 
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Kontrol değişkenlerinden biri olan borçlanma ve firma performansı 

arasında, Model I’deki bulgular ile tutarlı bir biçimde %1 anlamlılık 

seviyesinde negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre, 

borçlanma oranında meydana gelen %1’lik bir değişim firma 

performansını ortalama %24 azaltmaktadır. Buna karşın, firma 

büyüklüğü ve firma yılı ile performans arasında pozitif ve anlamlı 

ilişkilerin elde edildiği görülmektedir. Büyüklük değişkeninin pozitif 

ve anlamlı bir katsayıya (0.0824) sahip olması, firma varlıkları 

arttıkça performansın daha yüksek olacağı şeklinde yorumlanabilir. 

Firma yılı ve performansı arasındaki pozitif ilişki ise, daha fazla 

uluslararası tecrübeye sahip olan firmaların performanslarının daha 

yüksek olacağını göstermektedir. Bu bulgular Abor,2011; Altaf, 2015; 

Booltink ve Saka-Helmhout; 2018; Nguyen vd., 2019 tarafından elde 

edilen sonuçları destekler niteliktedir. 

SONUÇ 

Varlıklarını devam ettirmek ve uzun dönem kar elde etmek isteyen 

birçok firma yurtdışına açılma ve uluslararası faaliyetlerde bulunma 

isteği içerisindedir. Bu nedenle, faaliyetlerin ulusal sınırlar dışında 

yaygınlaştırılması olarak ifade edilen uluslararasılaşma süreci hem 

gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler açısından hayati bir rol 

oynamaktadır.  

Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören firmaların ihracat 

davranışlarının firma performansı üzerine olan etkisi panel veri analizi 

yöntemi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Firmaların 2008-2020 dönemi 
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verilerinden yararlanılan çalışmada firma performansı göstergesi 

olarak literatür ile tutarlı bir biçimde aktif karlılığı (ROA) 

kullanılmıştır. İhracat davranışı göstergesi olarak ise ihracat eğilimi ve 

ihracat yoğunluğu kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada büyüklük, firma 

yılı ve sektör olmak üzere üç farklı kontrol değişkenine yer 

verilmiştir. İhracat eğilimi değişkeninin kullanıldığı modelde 215 

firma verisi; ihracat yoğunluğu değişkeninin kullanıldığı modelde ise 

131 firma verisinden yararlanılmıştır.  

Elde edilen bulgular sonucunda, ihracat davranışının göstergelerinden 

biri olan ihracat eğilimi ve firma performansı arasında %10 düzeyinde 

pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki elde edilirken; ihracat 

davranışının bir diğer göstergesi olan ihracat yoğunluğu ile firma 

performansı arasında ise %5 anlamlılık düzeyinde pozitif bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. İhracat eğilimi ve ihracat yoğunluğunun yer 

aldığı her iki modelde de kontrol değişkenleri olan borçlanma ve firma 

performansı arasında negatif; buna karşın büyüklük ile firma 

performansı arasında ise pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

ihracat yoğunluğunun kullanıldığı Model II’de kontrol 

değişkenlerinden biri olan firma yılının performans üzerinde pozitif 

bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Literatürde yer alan 

çalışmaları destekler nitelikte olan bu sonuçlar, Borsa İstanbul’a 

kayıtlı olan ve uluslararası piyasalarda faaliyetlerini sürdüren 

firmaların ihracat davranışları ve firma performansları arasındaki 

ilişkiyi göstermesi açısından önem arz etmektedir.  
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Konuya ilişkin yapılacak sonraki çalışmalarda ihracat eğilimi ve 

yoğunluğu dışında firmaların ihracat davranışlarını temsil eden farklı 

değişkenler analize dahil edilebilir. Bunun yanı sıra ihracat davranışı 

ve firma performansı arasındaki ilişkiye aracılık edebilecek pazarlama 

faaliyetleri, ar-ge yatırımları ve kurumsal yönetim uygulamaları gibi 

bazı faktörler analize dahil edilerek çalışma sonuçları genişletilebilir. 
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GİRİŞ 

Küreselleşmeyle ekonomilerde reel sektörün yanında finans 

sektörünün daha fazla ön plana çıkması, finansal serbestleşmenin 

etkisiyle birbirine entegre olan piyasalarda yaşanan değişim birçok 

ülkeyi etkilemektedir. 20. yüzyıldan itibaren birçok ülkenin finansal 

piyasalarda aktif rol oynamasıyla birlikte risk konusu önem 

kazanmıştır. Yatırımcıları ve piyasaları etkileyen risk kavramı finans 

alanında önem arz eden konulardan biri olmuştur. Küresel anlamda 

yaşanan spekülasyonlar yatırımcıların kararlarını etkilemektedir. 

Yatırımcıların sürekli değişen kararları/kararsızlıkları risk iştahında 

değişime sebep olmaktadır. Risk iştahı; yatırımcının ne zaman ne 

kadar risk aldığını veya gelecekte ne kadar risk alacağını tahmin 

etmeye yarayan bir kavram olmasının yanı sıra, yatırımcıların riskli 

varlıkları ayırt etmeden yatırımı gerçekleştirmeleridir. Yatırımcıların 

riske karşı tutumlarıyla birlikte risk miktarı da risk iştahını 

etkilemektedir. Risk iştahı birçok faktörden etkilenmesine rağmen 

genel olarak, yatırımcının finansal risk algısına bağlı olduğu 

bilinmektedir. Risk iştahındaki değişimleri değerlendirmek için 

piyasaların spesifik durumu ile birlikte piyasalardan gelen bilgilere 

göre endeksler oluşturulmuştur. 

Piyasalarda alım satım işlemlerinin dijital ortamda gerçekleşmesiyle 

birlikte ödeme aracı olarak yeniliklere ihtiyaç duyulmuş ve paranın 

dijitalleşme süreci başlamıştır. 1980 ve 1990 dönemlerinde 

teknolojinin ve internetin gelişmesiyle internet tabanlı ticaret ve mobil 

teknolojili ödeme sistemleri gelişmiştir. Dijital para çeşitlerinden biri 
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olan kripto para gün geçtikçe yaygınlaşan, herhangi bir otorite 

tarafından kontrol edilmeyen, merkezi para sistemini kullanmayan, 

kriptoloji biliminden faydalanan, matematik temelli dijital para 

birimidir. 2008 küresel krizi döneminden sonra blockchain 

teknolojisine olan ilgiyle  kripto para birimleri gündeme gelmiştir. 

Kripto paralardan en fazla tercih edilen Bitcoin Satoshi Nakamoto adlı 

kişi ya da grup tarafından 1 Kasım 2008 tarihinde geliştirilmiş ve 

Ocak 2009 tarihinde üretime başlanmıştır. Yapılan ulusal ve 

uluslararası çalışmalarda genellikle Bitcoin fiyat oluşumu ve 

ekonomik faktörlerle olan ilişkisi incelenmiştir. Bu çalışmada 

öncelikle risk ve risk iştahı, ardından kavram kargaşasını engellemek 

amacıyla risk primi, riskten kaçınma, risk toleransı kavramları 

açıklanarak risk iştahı endeksleri incelenmiştir. Son günlerde oldukça 

gündemde olan kripto para konusu açıklanarak, risk iştahı 

endeksleriyle olan ilişkisi incelenmiştir. VIX endeksi, RISE endeksi, 

veri kısıtlılığı nedeniyle ilk kripto para olan Bitcoin arasındaki ilişki 

incelenmiş olup aynı zamanda RISE endeksinde yer alan 

yatırımcıların ortalama risk endeksi incelenmiştir. Bu çalışmanın 

amacı dijitalleşmeyle birlikte oldukça önem arz eden kripto paraların 

risk iştahı endeksleri ile olan ilişkisini incelemektir. 



43

1. RİSK KAVRAMI

Risk kavramı birçok alanda kullanılmakta, finans alanında da oldukça 

fazla karşımıza çıkmaktadır. Risk finansal olarak varlıkların 

korunması ile ortaya çıktıktan sonra, öncelikle bankacılık ve 

sigortacılık alanına ardından finansal araçların çeşitlenmesiyle birlikte 

finans piyasalarında varlığını devam ettirmiştir. Finansal piyasalarının 

gelişmesiyle birlikte sadece elinde bulunan varlığı korumak isteyen 

yatırımcılar zamanla varlıklarından getiri elde etmeyi amaçlamışlardır. 

Finansal sistemde fon fazlası olan yatırımcılar fonlarını arz ederken 

aynı zamanda getiri beklentisi içindedir. Fon talebinde olan tarafın 

kullanım maliyeti riske bağlı olarak değişmektedir. 

Risk, kişiler ya da firmalar tarafından gerçekleştirilen belirli bir 

faaliyet içerisinde meydana gelme olasılığı olan olumsuzlukları ifade 

eder. Firmalar faaliyetlerini sürdürürken makroekonomik değişkenler, 

talepler, ulusal ve uluslararası piyasaların durumlarına göre gelecekte 

nasıl bir ekonomi ile karşılaşacaklarını tahmin edemezler. Bu süreçte 

risk kaçınılmaz bir unsur olmaktadır (Hindy, 1995: 107). Firmaların 

bu şekilde gelecekteki olayları tahmin edemediği durumda belirsizlik 

ortaya çıkar. Bu olasılıklar gerçekleştiğinde risk meydana gelir ve 

belirsizlik riske dönüşür (Teziş,1987:29). Risk, Seyidoğlu (2001) 

tarafından “zarar olasılığı, belirsizlik dolayısıyla ortaya çıkabilen 

farklı sonuçlar, getiri oranındaki değişkenlik” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Bu durumda risk sadece olumsuz sonuçlar 

doğurmayacağı gibi bazı durumlarda iyi sonuçların da olacağını 

belirtir. Alınan riskler karşılığında olumlu sonuçlar elde edilmesi 
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riskin pozitif bir kavram olabileceğini düşündürse de genel olarak 

olumsuzluğu çağrıştırmaktadır. Ege’ye göre genel anlamda risk “aktif 

ve pasif nitelikteki varlıkların değerlerinde beklenmedik değişimlerin 

ortaya çıkma olasılığı” şeklinde tanımlanmaktadır (Ege, 2006: 5).  

Risk beklenen sonuçlardan sapma olasılığı olması dolayısıyla; sapma 

ne kadar büyürse risk o derece artacaktır. Risk beklenen olayların 

gerçekleşmemesi ya da farklı durumların ortaya çıkmasıyla birlikte 

ortaya çıkan zarar olasılığıdır. Kısaca risk, beklenen sonuç ile 

gerçekleşen sonuç arasında ortaya çıkan farktır (Alkın, Savaş ve 

Akman, 2001: 97). Finansal anlamda risk; beklenen getirinin 

gerçekleşen getiriden sapma olasılığıdır. Bu değişim negatif yönde 

olacağı gibi pozitif yönde de olabilmektedir (Korkmaz ve Ceylan, 

2015: 470). Bu bağlamda risk beklenen değer ile gerçekleşen değer 

arasındaki pozitif veya negatif farktır. Risk yatırım kararlarında 

önemli bir değişkendir. Teknolojinin ve finansal piyasaların 

gelişmesiyle birlikte yatırım alternatifleri çeşitlendiği için risk 

kavramı gün geçtikçe önemli hale gelmiştir. Finansal yatırımlarda risk 

ve getiri arasındaki doğrusal ilişki varsayımına göre yatırımcı ne kadar 

fazla risk alırsa beklenen getirisi de o derece yüksek olacaktır.  

Yatırım kararı verilirken son derece önemli olan risk kavramı aynı 

zamanda oldukça spesifik bir konudur. Risk konusunun önemli 

olmasının sebebi; her yatırımcının riske karşı toleransı ve tutumunun 

farklı olmasındandır. Her yatırımcının aynı yatırıma karşı tutumu aynı 

olmak zorunda değildir (Çakar ve Özkan, 2019: 25). Risk karşısında 

yatırımcı tipleri; riski seven yatırımcılar, riskten kaçan yatırımcılar ve 
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riske karşı kayıtsız yatırımcılar olmak üzere 3’e ayrılmaktadır 

(Başoğlu, Ceylan ve Parasız 2001: 198). Riski seven yatırımcılar 

devamlı daha fazla getiriye odaklanarak daha fazla risk alırken, riskten 

kaçan yatırımcılar getirisi aynı olan yatırımlarda genellikle daha az 

riskli olan yatırımı tercih ederler. Riske karşı kayıtsız kalan 

yatırımcılar, risk ile ilgilenmedikleri için risk bu yatırımcıların 

kararlarını etkilemez.  

Beklenen Fayda Teorisine göre risk ve getiri kıyaslaması elde edilecek 

her getiri için ne kadar riske katlanılması gerektiğini açıklar 

(Bernoulli, 1954: 32). Yatırımcı kararlarını açıklayan bu teoride 

yatırımcılar maksimum getiri sağlayan yatırımları amaçlar. Rasyonel 

bir davranış olarak adlandırılan bu süreç Markowitz’in (1952) portföy 

yaklaşımında da benimsenmiştir. Markowitz (1952) bu çalışmasında 

yatırımcıların risk alma konusunda farklı davrandıklarını açıklamıştır.  

Beklenen Fayda Teorisine Kahneman ve Tversky Beklenti Teorisi’nde 

yatırımcıların getiri/kayıp durumlarına göre beklenen riskten çok 

algılanan riske önem verilmesi gerektiğini savunmuşlardır (Kahneman 

ve Tversky, 1979). Bu teoriye göre yatırımcılar karar verirken, kararın 

sonucundan daha çok muhtemel getiri/kayıplara yükledikleri 

anlamlara odaklanırlar. Beklenen fayda teorisinde yatırımcılar risk 

almaktan kaçınırken, beklenti teorisine göre yatırımcılar riskten 

kaçmazlar. 
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1.1. Risk İştahı 

Bireyler yatırım kararı alırken riske karşı tutumları, bireysel 

özelliklerine ve makroekonomik koşullara bağlıdır. Yatırımcıların 

demografik, makroekonomik ve bireysel faktörlere göre 

alacakları/vazgeçecekleri risklerin farklılık göstermesi piyasalar 

üzerinde etkili olacaktır. Piyasalarda varlıkların getirileri sistematik 

riskleriyle uyum halindedir. Kısaca finansal yatırımlarda risk ve 

beklenen getiri arasında doğrusal bir ilişki mevcuttur (Fama ve 

Macbeth, 1973: 620). Piyasalarda yatırım yapan tüm yatırımcıların 

beklentileri her zaman karşılanamayabilir. Kimi yatırımcı düşük risk 

seviyesinde düşük getiri elde etmek isterken, kimi yatırımcının risk 

iştahı oldukça yüksektir.  

Risk iştahı yatırımcının riske karşı eğilimi olup aynı zamanda riskli 

varlıkları elinde tutmak istemesidir. Risk iştahı, beklenen getiri 

karşısında yatırımcıların finansal riski üstlenme isteğidir (ECB, 2007). 

Illing ve Aaron (2005)’a göre risk iştahı, yatırımcıların karşı karşıya 

kaldıkları risk derecesini ortaya koymaktadır. Risk iştahı 

yatırımcıların riski taşıma isteği olurken, finans piyasalarının 

performansında belirleyici bir faktördür (Kalafatçılar ve Keleş, 2011: 

2). Risk iştahı makroekonomik unsurlar ve yatırımcıların riskten 

kaçınma tercihinden oluşmaktadır. Genel bir tanımlama yapmak 

gerekirse risk iştahı, yatırımcıların riskli varlıkları ayırt etmeden 

yatırımı gerçekleştirmeleridir.  
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Literatüre bakıldığında risk iştahı ve riskten kaçınma birbirinin yerine 

kullanılan kavramlar olmasına rağmen tamamen farklılık arz eden 

kavramlardır (Gai ve Vouse 2004: 129, Misina, 2005). Misina (2005) 

riskten kaçınmayı yatırımcının değişmeyen içsel bir parçası olarak 

tanımlarken, risk iştahının finansal sıkıntı ve makroekonomik 

belirsizliklerden kaynaklanan piyasa dinamiklerinden oluştuğunu 

savunur. Risk iştahındaki artış, ulusal ve uluslararası piyasada yer alan 

birimlerin riskli varlıklara talebi artıracak ve gerçek olmayan bir 

büyüme oluşturacaktır. Risk iştahında azalma olduğu durumda ise 

riskli yatırım araçları elden çıkarılmaya çalışılacak ve güvenilir 

yatırım araçları tercih edilecektir (Gai ve Vause, 2005: 19). Ayrıca, 

Gai ve Vouse (2004) risk iştahının belirsizliklerin seviyesine ve 

yatırımcının belirsizlikten hoşlanma derecesine bağlı olduğunu 

açıklamıştır. 

Risk iştahı ölçülebilir fakat karmaşık bir yapıya sahip olduğundan 

ayrıntılı çalışmalar yapmak daha faydalı sonuçların elde edilmesini 

sağlayacaktır. Risk iştahı değişken bir özelliğe sahip olması, zaman 

açısından önemlidir. Risk iştahı firmaların risk yönetim kültürlerine 

göre kontrol mekanizmalarıyla eş zamanlı olarak şekillenmelidir 

(Hindson, 2011: 10). 

Altay ve Akçalı (2012) risk iştahının, serbest sermaye dolaşımı, ulusal 

ve uluslararası piyasaların uyumu ile bulaşıcı bir etkiye sahip 

olduğunu savunur. Ekonomik belirsizliğin olduğu dönemlerde 

yatırımcıların risk iştahının azalmasından dolayı risk oranı göz önüne 

alındığında getiri oranı ile birlikte riskin fiyatı da artacaktır (Altay ve 
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Akçalı, 2012: 47). Risk ile ilgili başka bir kavram olan risk primi; 

yatırımcının riske katlanmak için beklediği getiri olup, riskin fiyatıyla 

birlikte riskin büyüklüğünün bir unsurudur (Gai ve Vouse, 2006: 170). 

Risk primi aynı zamanda risksiz getiri üzerinden beklenen getiridir 

(Brealey, Myers ve Marcus, 2007: 234). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

Şekil 1: Risk Kavramları Arasındaki İlişki (Kaynak: Gai ve Vouse, 2006:169. Ve 
Mollaahmetoğlu, 2020: 19). 
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riski sabit olan bir varlık bulundurduğu durumda daha düşük risk 

primi isteyecektir (Kalafatçılar ve Keleş, 2011: 3). Finans literatürü 

incelendiğinde risk iştahı ve riskten kaçınma birbirinin yerine 

kullanılmasına rağmen Misina (2005) riskten kaçınma ve risk iştahı 

arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu açıklamıştır. Uluslararası 

finansal piyasalar için oldukça önemli bir gösterge olan risk iştahı, 

makroekonomik koşullar ve riskten kaçınma tercihinden oluşmaktadır. 

Yatırımcıların risk iştahı azaldığında, yatırımcılar riskli olan varlıklara 

yatırım yapmaktan çekindiklerinden dolayı bu varlıkların fiyatı 

azalacaktır. Aksi durumda yatırımcıların risk iştahı arttığı durumda 

riskli varlıkların talebi artarak varlık fiyatları yükselir (Kumar ve 

Persaud, 2002: 402). Kısaca risk iştahı yatırımcıların riskten kaçınma 

ve piyasadaki makroekonomik belirsizliklere bağlıdır. Dupuy (2009) 

finansal piyasalardaki iştahını; riskten kaçınma derecesindeki 

farklılaşma ve farklı risk iştahına sahip olan yatırımcıların farklı 

yatırımlarının oranındaki değişim şeklinde açıklamıştır. Yatırımcılar 

riskten kaçındıkça piyasa risk seviyesinde azalma beklentisi 

yatırımcıları risk ayrımı yapmadan varlık satın almaya 

yönlendirmektedir (Dupuy, 2009: 30). Yatırımcıların alacakları 

pozisyonlar ile risk arasındaki ilişki oldukça sınırlıdır. Yatırımcıların 

servetlerindeki değişim ile riskli varlıkları alma istekleri arasında ilişki 

mevcut olup aynı zamanda riskten kaçınma düzeyini etkilemektedir 

(Sharpe, 1990: 1080). Servet etkisi ve risk iştahı arasında pozitif yönlü 

bir ilişki mevcut olup, yatırımcıların servetlerindeki artış risk iştahını 

artırırken, azalma ise risk iştahını azaltmaktadır. 
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Risk toleransı da riskten kaçınma gibi risk iştahı kavramı yerine 

kullanıldığı için risk toleransı kavramının açıklanması faydalı 

olacaktır. Yatırımcıların risk alma davranışında farklılık göstermesine 

risk toleransı denilmektedir. Risk toleransını; Choi (2013) bireyin risk 

almaya karşı isteği, Bernstein (2015) yatırımcısını olumlu ve olumsuz 

sonuçlar hakkında tercih yapması, Saraç ve İskenderoğlu (2016) 

yatırımcıların riske karşı rıza düzeyi olarak tanımlamışlardır. 

Risk toleransı yatırımcıların alabileceği en fazla riski ya da en fazla ne 

derecede riske katlanabileceklerini ifade eder (Fan ve Xiao, 2006:69). 

Bir yatırımcının portföyünü oluşturan içerik, yatırımcının risk 

toleransını oluşturmaktadır. Risk toleransı, finansal kararlar alınırken 

yatırımcının almaya niyetli olduğu belirsizliklerin tamamı ya da 

yapılan yatırımın getirisinin volatilitesidir (Grable, 2000: 25). Yüksek 

risk toleransına sahip yatırımcılar, düşük risk toleransına sahip 

bireylere göre farklı kararlar verebilirler. Yüksek risk toleransına 

sahip bireyler daha fazla riske maruz kalmayı göze alarak daha cesur 

davranırken; düşük risk toleransına sahip bireyler yatırım hakkında 

daha fazla bilgi sahibi olup daha az riske maruz kalıp riske girmekten 

kaçınırlar (Grable ve Lytton, 1998: 65). Bu açıklamaya göre risk 

toleransının riskten kaçınma ile ters orantılı olduğu anlaşılmaktadır. 

Yüksek derecede riskten kaçınan yatırımcılar daha düşük risk 

toleransına sahiplerdir. 

Risk toleransı; risk sınırı ve risk alma tutumu olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Risk sınırı, yatırımcının riski kabul ya da reddetme 

tercihi olup getiri/kayıp olasılıklarına göre belirlenir (Franklin, 
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2007:11). Yatırımcılar risk sınırlarını belirlerken, kaybetme/kazanma 

olasılıklarını göz önünde bulundururlar (Chiang ve Xiao, 2017: 489). 

Risk sınırı yatırımcının kabul edeceği maksimum kayıp/minimum 

getiri olarak ifade edilebilir. Yatırımcıların karşılaştıkları risklere karşı 

davranışları, riski fırsat olarak mı tehdit mi olarak algılamaları risk 

alma tutumlarını göstermektedir. Riski algılama tutumları riske karşı 

olan davranışlarını şekillendirecektir. Risk sınırı ve risk alma tutumu 

yatırımcıların karar verme aşamasında dikkat ettikleri önemli 

faktörlerdendir. Risk kapasitesi sadece finansal anlamda likidite, 

sermaye gibi riskleri barındırmakla kalmayıp aynı zamanda yönetim, 

iş vb. riskleri de barındırmaktadır (Hare, 2013: 1). Risk kapasitesine 

bağlı olarak ortaya çıkan risk limitleri, belirli amaçları gözeten 

varsayımlar risk iştahına bağlı olarak risk türlerini barındıran çeşitli 

unsuları içermelidir.  

 

Şekil 2: Risk iştahı, Risk Tolerans, Risk Limitleri ve Risk Kapasitesi İlişkisi 
(Kaynak: Goldstein ve McElligott, 2014:9) 
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Şekil 2’de risk iştahı, risk toleransı, risk limitleri ve risk kapasitesi 

ilişkisi yer almaktadır. Risk kapasitesi firmaların üstlenebileceği 

maksimum risk tutarını göstermektedir. Risk limit çizgisinin toplam 

risk ve getiriye rağmen, risk iştahının altında yer aldığı görülmektedir. 

Bunun nedeni ise risk iştahının risk limitlerinin yanı sıra risk 

toleransını da içermesindir (Goldstein ve McElligott, 2014: 9). Riskle 

ilgili kavramlar arasında bilgi karışıklığı olmasından dolayı birbirinin 

yerine kullanıldıkları görülmektedir. Fakat risk iştahı yatırımcının 

riski sevme tutumuna ve belirsizliği sevme derecesine bağlı iken, 

riskten kaçınma yatırımcının duygularına da bağlıdır. Ayrıca risk 

iştahı makroekonomik koşullara ve riskten kaçınma unsurlarını 

bünyesinde barındırırken, zaman içinde değişkenlik gösterebilir (Gai 

ve Vause, 2005: 24). 

1.2. Risk İştahı Endeksi

Yatırımcılar firmaların piyasa verilerinden hareketle yatırımlarını 

yönetebilirler. Firmaların varlıklarını devam ettirmeleri ve 

yatırımlarının sürekliliği açısından risk iştahı kavramı önem teşkil 

etmektedir. Risk iştahı hesaplanırken firmaların esas aldıkları riskler 

göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı zamanda firmaların amaçlarına 

ulaşırken hangi düzeyde belirsizliklerin göz ardı edileceği önemlidir 

(Hare, 2013: 2). Risk iştahı yatırımcıların finansal risk algısına bağlı 

olarak değişkenlik göstermekle birlikte aynı zamanda kişiliklerine, 

psikolojik ve demografik faktörlere de bağlıdır (Anbar ve Eker, 2009: 

130). 1990’lı yıllarda finansal serbestleşmeyle birlikte uluslararası 

sermaye hareketleri hız kazanmış, risk ve getiri oldukça önemli hale 
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gelmiştir. Risk iştahı, yatırımcıların risk alma ölçütü olmasının yanı 

sıra volatilite yani pazar riski tarafından ortaya çıkmaktadır. Herhangi 

bir finansal piyasada ortaya çıkan volatilitenin tüm finansal 

piyasalarda hissedilmesi 2000’li yıllarda risk iştahını ölçmeye yönelik 

hesaplamaların artmasını sağlamıştır (İskenderoğlu ve Akdağ, 2019: 

2). Düşük risk iştahı karşısında yatırımcıların yüksek getiri elde etmek 

istemesi finansman maliyetini artırmaktadır. Yüksek risk iştahı, belirli 

getiri karşılığında daha yüksek riskin üstlenilmesine neden olup, 

düşük riskli varlıklara olan talebin azalıp, yüksek riskli varlıklara 

talebin artmasına neden olur (Altay ve Akçalı, 2012: 48). Risk iştahı 

derecesini yansıtan 4 farklı küresel piyasa riski mevcuttur (Gonzales-

Hermosillo, 2008: 5). Bunlar;  

• Parasal şartlar için gerekli olan fonlama likidite primi. 

• Temerrüt riski. 

• Piyasa likidite riski. (Likidite darlığından dolayı fiyatların 

düşmesiyle birlikte sistematik risk faktörü olarak görülebilir. 

• Pay piyasası ve vadeli işlemler sözleşmelerinde meydana 

gelen oynaklıkları gösteren risklerdir. 

Risk iştahı değişken bir yapıya sahip olması ve 

gözlemlenememesinden dolayı hesaplanırken zorluklar 

yaşanmaktadır. Bu zorlukları gidermek için risk iştahı verileri risk 

primlerinden ayrıştırılarak farklı araçlar önerilmiştir. Risk iştahı 

endeksleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Risk İştahı Endeksleri 
Teorik Temelli 

Risk İştahı 
Endeksleri 

Yöntem Genel Özellikler 

Likidite, Kredi 
ve Oynaklık 
Endeksi 

Tarihsel geçmiş dönem 
verileri 

Endeksin yükselmesi, 
yatırımcıların riskten 
kaçındığını ve risk iştahındaki 
azalmanın göstergesidir. 

Küresel Risk 
İştahı Endeksi 
(CSFB) 

Tahvil ve pay piyasası 
verileri kullanılır. 

Risk iştahı, riskli varlıkların 
yüksek getiri sağladığı 
durumlarda yüksek, risksiz 
varlıklar düşük getiri 
sağladığında düşük olduğu 
varsayılır. 

Piyasa Temelli 

Endeksler 

Westpack Risk 
İştahı Endeksi 
(WPRA) 

Varlık fiyatlarının günlük 
yüzdelik değişimleri 
ortalamaları kullanılır. 

Endeksin yükselmesi risk 
iştahının artması olarak 
değerlendirilmektedir. 

Finansal Stres 
Endeksi 
(MLFS) 

1 yıllık varlık fiyatlarının 
ortalamalarının standart 
sapmaları kullanılır. 

Endeks finansal stres ile pozitif 
bir korelasyon göstermektedir. 

Yatırımcı 
Güven Endeksi 
(SSCI) 

Mali varlık fiyatları baz 
alınarak endeks 
oluşturulmaktadır.  

Mali varlık fiyatlarının 
artmasının yatırımcı güveninde 
artışa neden olacağını savunur. 
Endeks sadece mali varlıklara 
bağlı olduğu için 
eleştirilmektedir. 

Yatırımcı 
Duyarlılığı 
Endeksi 

Varlık Fiyatları, VIX, F/K 
oranı, kur volatilitelerinin 
ortalamalarının standart 
sapmaya oranlanmasıyla 
endeks oluşturulmaktadır. 

Endeksin yükselmesi risk 
iştahının artması olarak 
değerlendirilmektedir 

Yüksek Getiri 
Endeksi 

Düşük dereceli firmaların 
ihraç ettiği tahvil getirileri 
kullanılarak endeks 
oluşturulur. 

Sektörel şoklara karşı 
duyarlılığa sahiptir. 

VIX 
(Korku)Endeksi 

S&P 500 endeksi 
opsiyonlarına göre endeks 
oluşturulmaktadır.  

Endeksin düşmesi piyasada 
volatilitenin azaldığını, 
yükselmesi ise volatilitenin 
arttığını göstermektedir. 

Merkezi Kayıt 
Kuruluşu Risk 
İştahı Endeksi 
(RISE) 

Tarihsel geçmiş dönem 
verileri 

Yerli ve yabancı yatırımcılar 
yanında yerli tüzel ve gerçek 
kişiler için hesaplanmaktadır. 
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Risk iştahı, uluslararası finansal piyasaların performansını belirlediği 

için Tablo 1’de Dünya’da kullanılan endekslerden söz edilmiştir. Risk 

iştahı endeksi, birçok ülke piyasasında risk iştahı göstergesi olarak 

kullanılmaktadır. Piyasa duyarlılığının bir göstergesi olarak görülen 

risk iştahı endeksi, yüksek seviyelerde olduğu dönemlerde finansal 

kırılganlıklar görülmektedir (Misina, 2008: 490). Bu çalışmada yaygın 

olarak kullanılan ve bir nevi küreselleşen risk iştahı olan VIX endeksi 

ve Türkiye’de 2005 yılından beri Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 

yayınlanan (RISE) risk iştahı endeksi ile ilk kripto para olan Bitcoin 

arasındaki ilişki incelenmiştir. 

2. KRİPTO PARA

Küreselleşme sürecinde yaşanan teknolojik gelişmeler ekonomi 

alanında birçok dönüşümün yaşanmasını sağlamıştır. Mal ve 

hizmetlerin alım satımının dijital ortamda gerçekleşmesiyle birlikte 

ödeme aracı olarak yeniliklere ihtiyaç duyulmuş ve paranın 

dijitalleşme süreci başlamıştır. 1980 ve 1990 dönemlerinde 

teknolojinin ve internetin gelişmesiyle internet tabanlı ticaret ve mobil 

teknolojili ödeme sistemleri gelişmiştir. Elektronik Fon Transferi, 

havale, mastercard, visa, swift ve PayPall gibi ödeme sistemlerinin 

yaygınlaşarak mobil olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte 

imkanların kolaylaştığı görülmektedir. Berentsen (1997) dijital parayı 

banka kartlarından ayrı olarak elektronik kartlarda saklanan para 

olarak tanımlarken; Wagner (2014) elektronik ortamda muhafaza 

edilen, transfer imkanı olan ve istenildiği gibi kullanılan para olarak 
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tanımlamıştır. Avrupa Merkez Bankası (ECB)’na göre dijital para, 

banka hesapları kullanılmadan, ihraç eden kuruluşlar hariç ödemelerin 

yaygın olarak yapılması ve parasal değerlerin elektronik ortamda 

saklanması için ön ödemeli teknik araçlardır. 26.06.2013 tarihinde 

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme 

Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’a göre 

elektronik para “Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul 

edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu 

Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için 

kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve 

tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal 

değeri ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır (TCMB, 2013: 1).  

Dijital para çeşitlerinden biri olan kripto para gün geçtikçe 

yaygınlaşan, herhangi bir otorite tarafından kontrol edilmeyen, 

merkezi para sistemini kullanmayan, kriptoloji biliminden faydalanan, 

matematik temelli dijital para birimidir. Dijital ve sanal paralar ortaya 

çıkana kadar paralar, merkezi kayıt sistemleri üzerine inşa edildiği için 

sistem güvenilirdir. Kripto paralar ne kadar para niteliğinde olsa da 

merkez bankaları tarafından ihraç edilmediği için itibari paralardan 

farklıdır (Üzer, 2017: 16). Kripto paralar tasarlanırken; değişim aracı, 

değer ölçüsü olarak düşünülmüş, sahibi ve satıcısı olmayan, 

kriptografik algoritmalarla güvenliği sağlanan dijital paralardır. Kripto 

paraların para birimi ya da varlık olduğuna dair farklı görüşler vardır. 

Kripto para ilk kez 1998 yılında Wei Dai tarafından şifreli para olarak 

ifade edilmiştir. Kriptografi yöntemleri yani enformasyon ve iletişim 
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teknolojileri kullanılarak herhangi bir otoriteye bağlı olmayan, 

işlemlerin şifreli bir şekilde yapıldığı görülmüş aynı zamanda kripto 

para birimlerinin alt yapısı ilk kez bu dönemde oluşturulmuştur. 2008 

yılında bu yapı Satoshi Nakamoto tarafından geliştirilmiştir. (Güleç, 

Çevik ve Bahadır, 2018: 21). Kripto paralar temel kontrolü merkezi 

otoriteye bağlı olmaksızın internet aracılığıyla kullanılan blockchain 

veri tabanlarından sağlanmaktadır. Aynı zamanda bu sistemde üçüncü 

bir aracı yer almamaktadır. Kripto para sisteminde denetim 

mekanizması Dağınık Defteri Kebir (DDK) şifreleme algoritması ile 

sağlanmaktadır. Bu sistemde işlemler herkese açık şeffaf bir şekilde 

yapılır ve tüm işlemler onaylandıktan sonra blockchain veri tabanına 

eklenir (Dağtekin, 2018: 70). İnternete erişimi olan her birey kripto 

para birimlerine dijital ortamlardan aracısız bir şekilde 

ulaşabilmektedir. Kripto paraların bu derece gündeme gelmesine 

olanak sağlayan durumda erişilebilirliğinin kolay olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

Kripto paralar ile finans sektörüne giren madencilik kavramı 

blockchain sistemi açısından oldukça fazla eleştiri almıştır. Birinci 

nesil kripto para birimlerinin madencilik faaliyeti olmadan varlıklarını 

sürdürmesi mümkün değildir. Bu süreçte ortaya çıkan sabit ve 

değişken maliyetler kaynakların tüketilmesi bakımından yük olarak 

görülmektedir. Bazı yıllarda kripto para madenciliği için elektrik 

tüketimi, yıllık toplam elektrik tüketimini aşmıştır. Bunu sorun olarak 

görenler, yeni nesil kripto para birimleri için madencilik sistemini 

kullanmayacak şekilde yeni algoritmalar geliştirmişlerdir.  
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Kripto paralar yasal olarak yaptırımlardan uzak olmasından dolayı, 

vergi kesintilerine katlanmazlar. Çeşitli algoritmalarla gizlilik 

sağlandığı için dışarıdan takibi mümkün değildir. Transfer maliyetleri 

düşüktür. Yeni nesil kripto paraların işlem maliyetleri düşüktür 

(Tüfek, 2017: 79).  Kripto paraların soğuk cüzdan isminde taşınabilir 

bellekte muhafaza edilmesi bu sistemin avantajlarındandır. Ayrıca 

kripto para kullanımı sırasında gerekli bilgi sadece gerekli kişilere 

verileceğinden, kimlik bilgilerinin kötüye kullanılmaması yine bu 

sistemin önemli avantajları arasındadır. Kripto paralar herhangi bir 

kısıtlamaya takılmadığı için, hafta sonu ve tatillerde işlem 

yapılabilmesi, elektronik fon transferine karşı üstünlük sağlamaktadır. 

Kripto paraların avantajları yanında dezavantajları da bulunmaktadır. 

Farklı algoritmalarla gizlilik sağlandığı için tarafların kimliğinin gizli 

olması, yasa dışı işlemlere zemin hazırlayabileceği düşünülmektedir. 

Gerçekleşen dalgalanmalardan dolayı taraflar fiyat riskine ve 

manipülasyona maruz kalabilir. Kripto paralarda arzın sınırlı olması; 

deflasyonu artırırken aynı zamanda paranın fonksiyonlarını 

gösteremeyeceğinden; arz sona erdiği durumda değerlenecektir. 

Yeterli denetime sahip olmamasından ani kayıplara sebep olabilir 

(Sönmez, 2014: 12). 

Yaşanan küresel finans krizi, dünyada finansal alanda birçok değişime 

gidilmesine sebep olmuştur. Finansal piyasaların başarısızlığının 

ardından 2009 yılında ilk kripto para birimi olan Bitcoin piyasaya 

sunulmuştur (Çalışır ve Şanver, 2018: 203). Şu anda Dünya’da 8.555 

kripto para bulunuyor ve toplamda 1,3 trilyon dolar değere sahiptir. 



59

Kripto paraların en yaygını ve bilineni Bitcoin ise tüm piyasanın %63 

üne sahiptir (Kartaloğlu, 2021). 

Küresel kriz sonrası dönemde, Bitcoin’in ortaya çıkması, kripto 

paralara olan ilgiyi artırmıştır. 2013 yılında, Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu (BDDK) Bitcoini resmi bir kurum tarafından ihraç 

edilmeyen, herhangi bir güvence sağlanmayan, para birimi olarak 

tanımlamıştır. Son yıllarda kripto para birimlerine karşı artan ilgi, ilk 

kripto para birimi olan Bitcoin’in ilgi odağı olmasını sağlamıştır. Tüm 

ekonomik göstergeler dikkate alındığında, Bitcoin değeri farklı 

dönemlerde, farklı seviyelere ulaşmıştır. 

Şekil 3: Bitcoin (Dolar) 

Bitcoin’e artan ilgi ve teknolojinin oldukça hızlı bir şekilde ilerlemesi, 

kripto para alanına yönelimi artırmış, farklı isim ve özelliklerde kripto 

paraların ortaya çıkmasını hızlandırmıştır. Böylece altcoin olan; 

Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Stellar ve Tron gibi birçok 
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kripto para türetilmiştir. Altcoinler teknik alt yapı ve özellikleri 

bakımından Bitcoin ile benzerlik göstermektedir (White, 2015: 389). 

Kripto paralar ile ilgili önceki çalışmalara bakıldığında, tanımlayıcı ve 

ampirik çalışmaların olduğu görülmektedir. Tanımlayıcı çalışmalar 

genellikle ilk kripto para olan Bitcoin’in işleyişi, tarihçesi ve 

özelliklerinden bahsederken; ampirik çalışmalar ise Bitcoin’in fiyat 

oluşumu, makroekonomik göstergelerle olan ilişkisini incelemiştir. 

Bitcoin ile ilgili tanımlayıcı çalışmalarda; sistemin gelişimi ve işleyici, 

avantaj ve dezavantajları, mevcut para sistemi içerisindeki yeri ve 

kripto paraların farklı disiplinlerle ilişkisi incelenmiştir (Sönmez, 

2014: 12, Gültekin, 2017: 108, Alpago, 2018: 420, Yüksel, 2015: 

118). 

Bitcoin ve makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkinin incelendiği 

çalışmalarda genellikle zaman serisi analizlerinin kullanıldığı 

görülmektedir. Atik vd. (2015) yapmış oldukları çalışmada, Bitcoin ve 

çapraz döviz kurları arasındaki ilişkiyi test etmiş, Bitcoin ile Japon 

Yen’in birbirlerini gecikmeli olarak etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

İçellioğlu ve Öztürk (2018) yapmış oldukları çalışmalarında Bitcoin 

ve seçtikleri döviz kurları arasındaki ilişkiyi incelemişler ve sonuçta 

Bitcoin ile Euro, Dolar, Pound, Yen ve Yuan arasında uzun ve kısa 

dönemli bir ilişkinin olmadığına ulaşmışlardır. Ciaian vd. (2016) 

Bitcoin fiyatlarına etki eden faktörleri araştırdıkları çalışmalarında 

küresel makro değişkenlerin uzun vadede Bitcoin fiyatını 

etkilemediğini fakat yatırımcıların spekülatif hareketlerinin kısa ve 

uzun vadede Bitcoin fiyatını etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Ağan 
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ve Aydın (2018) Bitcoin ve döviz kurları arasındaki ilişkiyi incelemiş 

çalışma sonucunda Bitcoin ile Yen, Yuan ve Dolar arasında tek yönlü 

şokların olduğu gözlemlenirken; Euro ve Sterlin arasında ilişkinin söz 

konusu olmadığına ulaşmışlardır. Kristoufek (2013) yapmış olduğu 

çalışmasında Bitcoin’in herhangi bir otoriteye bağlı olmamasından 

dolayı fiyat oluşumunun iktisadi olarak açıklanamayacağını 

savunmuştur. Pal ve Mitra (2019) Bitcoin ile diğer finansal varlıkların 

ilişkisinin incelendiği çalışmada Bitcoin getirilerinin S&P500, altın ve 

buğday ile pozitif korelasyon olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Gürsoy 

ve Tunçel (2020) Bitcoin fiyatları ile BIST100 ve VIX endeksi 

arasındaki ilişki incelenmiş; anlamlı bir etkinin olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır.  Kılıç ve Cütcü (2018) Bitcoin fiyatları ve BIST100 

endeksi arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada BIST100 

endeksinden Bitcoin’e doğru tek yönlü nedenselliğin olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bouri vd. (2017) yapmış oldukları çalışmada VIX ve 

Bitcoin fiyatlarını baz alarak Bitcoin’in koruma aracı olarak kullanılıp 

kullanılmayacağını araştırmışlardır. Çalışma sonucunda Bitcoin’in 

belirsizlik durumunda koruma aracı olarak kullanılabileceğine 

ulaşmışlardır. 

Yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalarda genellikle Bitcoin fiyat 

oluşumu ve ekonomik faktörlerle olan ilişkisi incelenmiştir. Bu 

çalışmada VIX endeksi, RISE endeksi ve veri kısıtlılığı nedeniyle ilk 

kripto para olan Bitcoin arasındaki ilişki incelenmiş olup aynı 

zamanda RISE endeksinde yer alan yatırımcıların ortalama risk 

endeksi incelenmiştir. 
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2.1. Kripto Para Piyasası Ve Risk İştahı 

Küresel risk iştahı ve küresel likiditeyi gösteren VIX endeksi ile 

Bitcoin ortalama yıllık değerleri Şekil 4’te gösterilmiştir. Bu şekilde, 

sol eksende bitcoin değeri; sağ eksende VIX endeksi gösterilmiştir. 

Yıllar itibariyle bazı dönemlerde dalgalanmalar görülmesine rağmen; 

2021 yılına kadar Bitcoin ve VIX endeksi paralel hareket etmiştir. 

2021 yılında, risk iştahı endeksi azalmasına rağmen Bitcoin değeri 

artmıştır. Finansal piyasalarda yaşanan olumsuzluklar, pay 

senetlerindeki geri çekilmeler vb. gelişmeler, kriz riski olarak 

görülmekte ve risk iştahı azalmaktadır. Bitcoin fiyatının 50.000 $ 

seviyelerine yaklaşması, korkuyu artırmakta ve risk iştahı endeksinin 

düşmesine neden olmaktadır. VIX endeksi, genel olarak küresel risk 

iştahını gösterirken, bu endekste meydana gelen oynaklık ise 

piyasadaki belirsizliği göstermektedir. Şekil 4’te yer alan grafiğin 

seyri bu duruma örnek teşkil etmektedir.  

Şekil 4: Bitcoin Ve VIX Endeksi Arasındaki İlişki 
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Bitcoin ve Türkiye’de yer alan tüm yatırımcı verilerini içeren RISE 

endeksi değerleri Şekil 5’te gösterilmiştir. Bu şekilde, sol eksen 

Bitcoin değeri; sağ eksen RISE endeksini göstermektedir. RISE 

endeksi de tıpkı VIX endeksi gibi finansal piyasalarda yaşanan 

belirsizlikten dolayı 2021 yılında azalma gösterirken, Bitcoin değeri 

artmıştır. 

Şekil 5: Bitcoin ve RISE Endeksi Arasındaki İlişki 

RISE Endeksi, genel olarak Türkiye’de yer alan tüm yatırımcı 

türlerinin risk iştahını göstermektedir. Yatırımcı türleri incelendiğinde, 

nitelikli yatırımcılar, yabancı yatırımcılar, yerli fonlar, yerli gerçek 

kişiler, yerli tüzel kişiler ve yerli yatırımcılar bulunmaktadır. Şekil 6 

incelendiğinde yıllar itibariyle endekste artışın yaşandığı 

gözlenmektedir. 
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Şekil 6: RISE Endeksine Ait Ortalama Risk Endeksi 

Finansal piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve kriz riski, risk iştahını 

azaltmakta ve ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Siyasi ve 

ekonomik gelişmeler, düzenlemeler ile arz ve talep dengesizliği de 

Bitcoin değerini etkilemektedir. 

SONUÇ 

Risk iştahı, yatırımcıların riskli finansal varlıklara yatırım yapması ya 

da beklenen getiri karşısında yatırımcıların finansal riski 

üstlenmesidir. Risk iştahındaki değişimleri değerlendirmek için 

piyasaların spesifik durumu ile birlikte piyasalardan gelen bilgilere 

göre endeksler oluşturulmuştur. Finansal piyasalarda herhangi bir 

değişimin görülmediği durumlarda risk iştahı endeksleri kırılganlık 

bakımından önemli bilgiler içermektedir. Bu dönemlerde risk iştahı 

endeksinin normal seyrinin üzerinde olması varlık fiyatlarının 

değişmesine neden olacaktır. Ayrıca piyasa duyarlılığının bir 

göstergesi olarak görülen risk iştahı endeksi, yüksek seviyelerde 

olduğu dönemlerde finansal kırılganlıklar görülmektedir. 
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Endekslere göre risk iştahı 2019’dan itibaren azalmakta, Bitcoin 

değeri artmaktadır. Son günlerde olduğu gibi finansal piyasalarda 

yaşanan belirsizlikler ve kriz riski, risk iştahını azaltmakta ve 

ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı şekilde siyasi ve 

ekonomik gelişmeler, düzenlemeler ile arz ve talep dengesizliği, 

Bitcoin değerini etkilemektedir. 

Bitcoin değerinin artmasının nedenleri; dijitalleşmenin artması, son iki 

yılda teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve çok çabuk uyum 

sağlayan genç kuşağın yatırımcı olması, Covid-19 salgını ve 

dünyadaki büyük yatırım kuruluşlarının Bitcoin’e yatırım yapması 

şeklinde açıklanabilir. Finansal piyasaların dijitalleşmesi Covid-19 

salgınıyla daha ileri bir noktaya taşınmıştır. Bu değişime önemli bir 

katkı kripto paraların ve özellikle Bitcoin’in piyasada hızla artan ve 

yaygınlaşan biçimde talep görmesidir. Covid-19 pandemisinin 

etkisiyle internet üzerinden alışverişin artması ve kripto paraların 

merkeziyetsiz bir yapısının olması birçok firmayı bu alana 

yönlendirmiştir. Özelikle pandemi sürecinde Amerika ve İngiltere 

merkezli bazı yatırım şirketleri, milyonlarca dolarlık yatırımlarını 

kripto paralara yönlendirdiklerini açıklamışlardır. Bitcoin merkezli 

kripto para piyasalarına ihtiyatla yaklaşan bazı ekonomist ve kurumlar 

da bu dönemde daha pozitif görüşler belirtmeye 

başlamışlardır. Pandemi sonrasına hazırlanan dünya ekonomisinin 

aktörleri için kripto paralar, risklerden korunmak için bir imkân olarak 

görülebilir.  
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Bu çalışmada gündemde olan kripto para konusu açıklanarak risk 

iştahı endeksleriyle olan ilişkisi incelenmiştir. VIX endeksi, RISE 

endeksi ve ilk kripto para olan Bitcoin arasındaki ilişki incelenmiş 

olup aynı zamanda RISE endeksinde yer alan yatırımcıların ortalama 

risk endeksi incelenmiştir.  
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GİRİŞ 

Gerçek hayatta pek çok olayın karmaşık ve çok değişkenli bir yapıda 

olmasından dolayı bu olayların tek değişkenli istatistiksel yöntemlerle 

çözümü mümkün değildir. Bu nedenle, çok değişkenli istatistiksel 

yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Bilgisayar teknolojilerinin 

hızla gelişimi, her alanda olduğu gibi istatistik bilimi alanında da 

kolaylıklar sağlamaktadır.  

Özellikle son yıllarda çok değişkenli yöntemlerin bilgisayar paket 

programları yardımıyla uygulanabildiği ve birçok araştırmacı 

tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Bu 

paket programlardan bazıları temel, ileri ve çok değişkenli istatistiksel 

veri analizi tekniklerini içeren SPSS, MINITAB, STATISTICA ve 

SAS dır. 

Çok değişkenli istatistiğin tarihsel gelişiminde önemli bir yere sahip 

olan kümeleme analizi, birbirleriyle benzer olan objelerin 

kümelenmelerinin oluşturulmasına dayanır. Bu analizin başlıca amacı, 

sahip oldukları karakteristikleri temel alan objeleri bir araya 

toplamaktır. Söz konusu objeler; insanlar, hayvanlar, ülkeler ya da 

herhangi bir canlı veya cansız varlıklar olabilir.  

Kümeleme analizi, doğal kümelerin yani kümelenmelerin oluşturulup 

yorumlanması için kullanılır ve analizde incelenen objelerin 

birbirleriyle olan benzerliklerini ölçerek bu ölçülen uzaklıklara göre 

objeleri kümelendirir.  
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1. ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK 

İstatistiksel teknikler, bilimsel araştırmaların önemli bir parçasını 

oluştururlar ve kullanım alanları çok geniştir. Çok değişkenli 

yöntemler özellikle tıp, sosyoloji, ticaret ve ekonomi, eğitim, biyoloji, 

çevre bilimleri, meteoroloji, jeoloji, psikoloji gibi pek çok bilim 

dalında kullanılmaktadır.  

İstatistiğin, bireyler üzerinde yapılan çoklu ölçümlerle ilgilenen ve 

değişkenler arasındaki ilişkileri dikkate alarak analizini yapan dalına 

“çok değişkenli istatistiksel analiz” adı verilmektedir. Bu analizde 

birbiriyle ilişkili çok sayıda değişken söz konusudur. Kullanılan 

birçok teknikle, çok sayıda değişkenin oluşturduğu sistemin yapısı 

belirlenir ve olabildiğince basit bir forma dönüştürülerek herhangi bir 

konuda doğru karar vermek için gerekli bilgi çıkartılır. Diğer bir 

ifadeyle çok değişkenli istatistik, n tane birey üzerinde iki veya daha 

çok değişken bakımından ölçülen ve çok değişkenli şans örneğini 

oluşturan verileri; kullanıcının anlayabileceği biçimde basitleştirerek, 

değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bağımlılık yapısını 

inceleyen, değişkenlik kaynaklarının bulunmasını, bunların 

sınıflandırılmasını sağlayan ve anlaşılmasını kolaylaştıran teknikler 

kümesidir.  

Tek değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri ise incelenen değişken 

üzerindeki iç ve dış faktörleri sistemdeki tüm birimler için sabit kabul 

ederek çözümlemeye gitmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, bir 

değişkeni incelerken bu değişken ile ilişkili diğer tüm değişkenleri 

sabit kabul etmek mümkün değildir. Bu nedenle, komplike 
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problemlerin çözümü için çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden 

yararlanmak gerekir.    

Veri analizinde, yeni fakat hızla yayılan çok değişkenli istatistiksel 

analiz tekniklerinin kullanımı, değişkenler arasındaki ilişkiye göre 

bağımlılık ve karşılıklı bağımlılık teknikleri olarak, iki alana ayrılır:  

Bağımlılık Analizi: Bir değişken veya değişkenler seti diğerlerine 

bağlı olup, onlarla tahmin edilebilir veya açıklanabilir. Bu analiz 

teknikleri; 

• Çoklu regresyon,  

• Diskriminant analizi,  

• Çok değişkenli varyans analizi,  

• Kanonik korelasyon analizidir.  

Karşılıklı Bağımlılık Analizi: Bir değişken veya değişkenler grubu 

diğerlerine bağımlı olmadığı veya bir diğeriyle açıklanamadığı, 

değişkenler bağımlı-bağımsız olarak tanımlanamadığında, bütün 

değişkenler arasında karşılıklı bağıntılar söz konusudur. Bu analiz 

teknikleri; 

• Faktör analizi, 

• Kümeleme analizi  

• Çok boyutlu ölçekleme analizi 
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karşılıklı bağımlılık analiz tekniklerindendir. Çok değişkenli istatistik, 

birden çok özelliğin analiziyle ilgilenir ve bilimsel araştırmalarda 

farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Bu amaçlar: boyut indirgeme veya 

yapısal basitleştirme, sınıflandırma ve gruplandırma, değişkenler 

arasındaki bağımlılık yapısının incelenmesidir, tahminleme ve hipotez 

oluşturma ve hipotez testidir.  

1.1. Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Teknikleri 

Belirli bir veri seti için hangi çok değişkenli tekniğin kullanılacağının 

belirlenmesi, söz konusu teknikler arasında yakın ilişki olması 

nedeniyle zor olmaktadır. Uygun çözüm tekniğinin seçimi için, 

araştırmacının sırasıyla analiz etmek istediği verideki değişkenlerin 

bağımlı ya da karşılıklı ilişkili olup olmadığına karar vermesi, daha 

sonra bağımlılık söz konusu ise bağımlı değişken sayısını belirlemesi, 

son olarak da değişkenlerin metrik ya da metrik olmayan ölçeklerden 

hangisi ile ölçüldüğünün belirlemesi gerekmektedir (Hair vd., 1998).  

Kümeleme analizi, bireylerin tüm değişkenler itibariyle benzerliklerini 

esas alarak, birbirlerine benzer olan bireylerin aynı gruplarda 

toplanmasını amaçlaması bakımından diskriminant analizi ile 

benzerlik gösterir. Ancak, kümeleme analizinde gruplar diskriminant 

analizinde olduğu gibi analiz öncesi değil, bireyler ya da değişkenler 

arasındaki benzerlikler ortaya çıktıktan sonra belirlenmektedir. Diğer 

bir ifadeyle kümeleme analizi, çok boyutlu uzayda birbirlerine benzer 

olarak bulunan objelerden ya da değişkenlerden oluşan grupları ortaya 

çıkarmayı amaçlayan bir tekniktir.  
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Genel olarak kümeleme analizi yöntemleri, bir veri setinin boyutunu 

indirgemek ve çok sayıda objeyi bir araya getirmek için geliştirilmiştir 

(Johnson & Wichern, 1998).  

Diskriminant analizi, bireyleri en az hatayla ait oldukları gruba 

ayırmakta kullanılan çok değişkenli bir yöntemdir. Bu analizin amacı, 

iki veya daha fazla sayıdaki grupların bireyleri arasındaki farklılıkları 

maksimum yapan ve değişkenlerin doğrusal bileşiminden meydana 

gelen bir veya birden çok fonksiyonun belirlenmesidir. Burada 

diskriminant fonksiyonu, tek bağımlı değişkenle grup üyeliğini 

belirleyen bir regresyon denklemini ifade eder. Bunun yanında 

kümeleme analizi, gruplanan verileri benzerliklerine göre 

sınıflandırmada yaygın olarak kullanılan çok değişkenli istatistiksel 

bir yöntemdir.  

Faktör analizinde, değişkenleri faktörler halinde gruplayabilmek için 

daha sonra kullanılacak olan bir korelasyon matrisi oluşturulur. Diğer 

bir ifadeyle, faktör analizinde önce değişkenler arasındaki ikili 

korelasyonları veren bir korelasyon matrisi oluşturulur ve bu 

korelasyon matrisi daha sonra değişkenleri faktörler halinde 

gruplamak için kullanılır. Benzer bir yaklaşım kümeleme analizinde 

de bulunmaktadır. Bunun yanında faktör analizi, veri setlerindeki 

karakteristikler arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bağımlılıkları 

araştıran çok değişkenli bir analiz yöntemidir. Diğer bir ifadeyle bu 

analiz, birbiriyle ilişkili çok sayıda değişkeni bir araya getirerek az 

sayıda ve anlamlı yeni değişkenler bulmayı amaçlamaktadır. Faktör 
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analizinde olduğu gibi kümeleme analizinde de bağımlı ilişkilerin 

tümü incelenir.  

Anabileşenler analizinin esas amacı, veri indirgeme ve yorumlamadır. 

Bir değişken setinin varyans-kovaryans yapısını bu değişkenlerin 

birkaç doğrusal bileşeni ile açıklamaya çalışır. Bu analizde daima yeni 

değişkenler belirlenmeye çalışılır. Belirlenen yeni değişkenler, 

kümeleme analizine yardımcı olmak, varsayımların geçerliliğini 

kontrol etmek ve verilerin grafiksel gösterimini belirlemek için 

kullanılır (Johnson, 1998).  

2. KÜMELEME ANALİZİ 

Kümeleme analizi, bir veri setinin farklı grupları içerip içermediğine 

karar veren ve eğer içeriyor ise grupları belirleyen, çok sayıda yöntem 

için kullanılan bir tekniktir. Genel olarak bu analiz, her objeyi, temsil 

eden değerleri ile tanımlayan çok boyutlu düzlemde bir nokta olarak 

gösterir (Wu vd., 1999).  

Kümeleme, objeler arasındaki uzaklıklara veya benzerliklere dayalı 

olarak yapılır. Bundan dolayı, kümeleme analizi uzaklıkların 

(farklılıklar) ya da benzerliklerin temelini oluşturur. Burada, benzerlik 

ölçülerine veya benzerlik ölçülerinin elde edilebileceği veri setine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Her analizde farklı şekilde bulunan benzerlik 

ve homojenlik tanımlaması çalışmadaki objelere bağlı olarak değişir. 

Kümeleme terimi, “sayısal sınıflama” ve “sınıflandırma” terimleriyle 

eş anlamlı olarak kabul edilmektedir. Bu ifadeyi veren diğer terimler, 

Q-analizi, tipoloji, sınıflandırma analizi ve nümerik taksonomi, örüntü 

tanıma ve yığmadır. Terimlerdeki bu değişiklik, psikoloji, biyoloji, 
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sosyoloji, ekonomi, mühendislik ve ticaret olarak ayrılan 

disiplinlerdeki kümeleme yöntemleri için kullanılmış olan 

bölümlerden kaynaklanmaktadır. Disiplinler üstünde daha farklı 

adlandırmalar olmasına rağmen yöntemlerin tümü genel bir boyuta 

sahiptir ve doğal ilişkilere göre sınıflandırılır. Bu genel boyut ile 

kümeleme yaklaşımlarının özü açıklanır (Hair vd., 1998).   

Kümeleme analizi, kümelerde yer alan objeleri homojen şekilde 

oluşturmak için değişkenlerin özelliklerini kullanan çok değişkenli bir 

istatistiksel tekniktir. Bunun yanında, nesne ve nitelik verilerini, analiz 

değişkenlerinin tanımını ve değişkenleri temel alan bir benzerlik 

matrisini oluşturmak için kümeleme analizi yöntemlerinin 

uygulanması gerekli görülmektedir (Klingaman vd., 2001).  

Kümeleme analizi yöntemleri, ele alınan özellikleri bakımından 

birbirine benzer olan gözlem ya da verilerin (objeler, bireyler) 

saptanması ve belirli gruplarda toplanması amacıyla kullanılır. 

Analizin amaçlarından biri, bireyleri değişkenler arasındaki benzerlik 

ya da farklılıklara bağlı olarak hesaplanan bazı ölçülerden 

yararlanarak homojen gruplara bölmektir.  Diğer bir ifadeyle, çok 

boyutlu uzayda birbirlerine yakın olan gözlemlerden meydana gelen 

kümeleri bulmak ve örneklem verilerini gözlemlerin benzerliklerine 

göre en uygun kümelere ayırmaktır. Bu yöntem, veri populasyonu 

içerisindeki grup veya kümelerin ortaya çıkarılmasını amaçlar. 

Buradaki her veri bir temsili değer vektörüyle karakterize edilir. 

Analizin diğer bir amacı ise, bir populasyon içindeki kümeleri; benzer 

temsili değerlere sahip verileri aynı kümede, farklı temsili değerlere 
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sahip olanları ise farklı kümelerde toplayacak şekilde bölmektir (Na 

vd., 2002). Bu analizde, n tane obje ya da birey, p tane değişkene göre 

kendi içinde olabildiğince homojen ve kendi aralarında heterojen alt 

gruplara ayrılır. Böylece kümeleme analizi, bireyleri ve değişkenleri 

birlikte ele alarak, ortak olan n tane bireyi p tane değişkene göre 

benzer özelliklere sahip olan alt kümelere ayırır. Diğer bir ifadeyle 

analiz, p sayıda değişkeni n sayıda bireyde belirlenen değerlere göre 

ortak özellikleri açıkladığı varsayılan alt kümelere ayırmayı 

amaçlamaktadır. Kısacası, kümeleme analizi, veri seti içinde yer alan 

bireylerin veya değişkenlerin homojen alt gruplar oluşturmasını 

sağlayan bir yöntemdir. Kümeleme analizi genel olarak şu şekilde 

özetlenebilir:  

1. Tek-örneklemli kümeleme analizi; heterojen oldukları düşünülen 

n tane objenin her biri üzerinde p tane değişken için ölçümler, x1, 

x2,…, xn olduğunda bu objeleri homojen olan k tane sınıf halinde 

gruplamak analizin amacıdır. Burada, küme sayısı olan k 

bilinmemektedir. Fakat, genellikle n’ den çok daha küçük olduğu 

varsayılır. Kümeleme analizindeki temel sorunlardan biri, k’ nın 

seçimidir (Seber, 1990). Tek-örneklemli durumda, bir grubun üyeleri 

birbirlerine yakın fakat diğer grubun üyelerinden oldukça farklı ise bu 

grup, "homojen" yapıdadır. Bu durum, "yakınlık" kavramının 

miktarını belirlemek için noktalar (objeler) arasında bir ölçü 

oluşturmaya neden olmaktadır.  

2. Çok-örneklemli kümeleme analizi; bu kümeleme analizinde 

örneklem verilir ve bu örneklemin homojen gruplar haline getirilmesi 
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gerekmektedir. Burada, tek-örneklemli durumda olduğu gibi "objeleri" 

değil "örneklemleri" gruplandırmak gerekir. Örneklemden rastgele 

seçilen gözlemler, i=1, ..., nj ve j=1, 2, ..., m şeklinde verildiğinde 

buradaki ölçüm değeri xij’ dir. Bu durumda analizin amacı, m tane 

örneklemi k tane homojen sınıf halinde gruplamaktır. Sınıf sayısı olan 

k bilinmemekte ve km olarak elde edilmektedir (Mardia vd., 1979).  

Benzerlik ve homojenlik tanımlaması, uygulamada kullanılan objelere 

bağlı olarak analizden analize farklılık gösterir. Kümeleme analizi, 

tamamen sayısal verilere dayanmakta ve küme sayısı önceden 

bilinmemektedir. Ayrıca, sınıflandırma yöntemlerinin çoğunu içinde 

bulunduran bir yöntemdir. Bu analizin sonuçları, belirli bir amaç ve 

belirli bir durum için yorumlanmış olmak zorundadır. Bundan dolayı 

analiz yöntemlerinin seçimi, analizin amacına ve içeriğine bağlı olarak 

belirlenir. Bazı kümeleme yöntemlerinin, bazı durumlarda diğer 

yöntemlerden daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir (Jackson, 

1983). Üç boyutlu kümelenmeyi temel alan ve öklid uzaklığı 

kullanılarak elde edilen bir kümelenme örneği aşağıdaki şekilde 

verilebilir; 
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Küme İçi Uzaklık                                                   Kümeler Arası Uzaklık 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Yüksek Performanslı Veri Madenciliği Kümelenme Örneği (Kumar & 
Joshi. 1999) 

 

Kümelenme yapılarının oluşturulmasındaki amaç, Şekil 1’de 

görüldüğü gibi küme üyelerinin birbirlerine çok benzemesine rağmen 

çok farklı özelliklere sahip olan kümelerin bulunması ve objelerin bu 

farklı kümelere bölünmesidir. Analizin başlangıç aşamasında, 

objelerin hangi kümelerde yer alacağı veya kümelemenin hangi 

değişken özelliklerine göre yapılacağı bilinmemektedir. Bu durumda, 

konunun uzmanı olan bir kişi tarafından kümelerin neler olacağı 

belirlenmelidir.  

Sonuç olarak, kümeleme analizi, objeleri sahip oldukları değişkenlere 

göre bir arada toplamayı amaçlayan yani objeleri ya da bireyleri 

sınıflandıran çok değişkenli analiz yöntemlerinden biridir. Bu 

durumda her bir obje, belirlenen bir kritere göre diğer objelerle 

benzerlik göstermektedir. Bu analizin esas amacı, değişkenlerin ya da 

objelerin doğal gruplandırılmasını yani kümelenmesini ortaya 
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çıkarmaktır. Burada yer alan obje kümeleri, iki ya da üç boyutlu 

uzayda gösterilirler. Kümeleme analizinde tam bir notasyon 

olmamasına rağmen görsel olarak iki ya da üç boyutlu grafikler 

yardımıyla objeleri gruplandırabiliriz. Bu grafiklerden bazıları, Stars 

ve Chernoff yüzeyleridir (Johnson & Wichern, 1998).  

3. KÜMELEME ANALİZİNİN KULLANIM ALANLARI 

Kümeleme analizi, Linnaeus’ un 1753 yılında hayvanlar ve bitkilerin 

sınıflandırılması üzerine yaptığı çalışmaya dayanan bir araştırma 

metodudur. Bu analizi bilgisayar ortamında uygulamak için 

kullanılacak veri tipinin ve benzerlik ölçüsünün ayrıntılı olarak 

tanımlanması gerekir. Günümüzde bu analiz, tıptan ekonomiye varan 

bir yelpazede uygulanmaktadır (Hofman & Jarvis, 1998). Cormack 

(1971), kümeleme ve sınıflama üzerine yayınlanan makale oranının 

yılda bin adet üzerinde olduğunu belirlemiştir.  

Kümeleme analizi, fen biliminde, tıbbi ve sosyal bilimlerde oldukça 

geniş uygulama alanına sahiptir. Bunun yanında sınıflama bilimi ele 

alınarak yapılan analiz, arkeoloji, antropoloji, tarım, ekonomi, eğitim, 

coğrafya, jeoloji, dilbilim, pazar araştırması, genetik, tıp, siyaset 

bilimi, psikoloji, psikiyatri ve sosyolojiyi de kapsayan birçok konu 

üzerinde uygulanmıştır. Hortigan (1975) tarafından yazılan kitapta, 

memelilerin sütü, medeniyet savaşları, araba tamiri, İngiliz 

kelebeklerinin ortaya çıkış zamanı ve “lahanalar ve krallar” gibi çeşitli 

konularla ilgili kırkın üzerinde veri setinin dahil olduğu birçok 

uygulama bir arada bulunur (Seber, 1990).    
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Bu analiz yöntemi, işletmecilikte pazarlama sorunlarının çözümünde 

oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Ayrıca, bu alanda yapılan 

uygulamalarda yararlı sonuçlar elde edilmiştir. Pazar bölümlenmesi ve 

pazar testinin uygulanacağı bölgelerin saptanması bu konuda örnek 

verilebilecek birkaç konudan biridir (Sharma, 1996). Larson (1992), 

Clarite’s adlı bir şirketin, semtlerin posta kodlarını, populasyon 

yoğunluğunu, gelir ve yaş gibi nüfus sayımı bilgilerini içeren kırk 

farklı grupta kümeleme analizi uyguladığını ortaya çıkarmıştır. Bu 

gruplar, farklı isimlerle adlandırılarak bir sınıflandırma şeması 

oluşturulur. PRİZM (posta kodu pazarı için potansiyel oranlama 

indeksi) olarak adlandırılan bu sınıflandırma şemasının posta 

reklamları, radyo istasyon formatları ve mağaza konumlandırma 

kararları için çok faydalı olduğu kabul edilmiştir (Stockburger, 2003). 

4. BENZERLİK ÖLÇÜLERİ (UZAKLIK ÖLÇÜLERİ) 

Kümeleme analizi, belirli benzerlik ölçülerine dayalı olarak objeler 

topluluğunu gruplandırma niteliklerinin keşfine yönelik kullanılan çok 

değişkenli istatistiksel bir yöntemdir. Buradaki amaç, objeler 

arasındaki benzerliklerin ortaya çıkarılmasıdır (Alhamed & 

Lakshmıvarahan, 2002). Bundan dolayı, benzerlik kavramı kümeleme 

analizinde çok önemli bir yere sahiptir. Diğer bir ifadeyle, benzerlik 

kavramı analizin temelini oluşturur. Objeler arasındaki benzerlik, 

analize konu olan objeler arasındaki uygunluğun bir ölçüsü ile 

belirlenir. Burada, veri yapısına uygun olan bir benzerlik ölçüsü 

seçilerek iki obje (bireysel gözlem) arasındaki, diğer bir ifadeyle 
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gözlem kümeleri arasındaki benzerlik ya da farklılık ölçülür (Sharma, 

1996).  

Bu analizde ilk olarak, bütün obje çiftleri için hesaplanacak olan 

benzerlik ölçüsünü oluşturan ve benzerliği belirleyen karakteristikler 

değerlendirilir. Bu şans örneğindeki herhangi bir obje, benzerlik 

ölçüsü yardımıyla başka bir obje ile karşılaştırılabilir. Böylece, 

kümeleme analizi süreci sonunda benzer objelerin tümü aynı kümede 

gruplandırılır. Bu objeler arasındaki benzerlik pek çok yöntemle 

ölçülebilir. Fakat uygulamalarda en çok tercih edilen üç yöntem;  

• Korelasyon ile ilgili ölçüler  

• Benzerlik (uzaklık) ölçüleri 

• İlişki ile ilgili ölçüler şeklindedir.  

Bu yöntemler, veri yapısına ve objelere bağlı olarak elde edilen bir 

benzerliği ifade ederler. Korelasyon ile ilgili ölçü seçiminde, 

geleneksel uzaklık ölçülerinden ziyade araştırmacı tarafından 

sonuçlara farklı bir yorum getirme çabası tercih edilir. Bu ölçüleri 

temel alan kümelenmeler benzer değerlere sahip değildirler, fakat 

benzer modellere sahip olabilir. Veri setinde, uzaklığı temel alan 

kümelenmeler daha benzer değerlere sahiptir. Bunun yanında, 

oluşturulan modeller oldukça farklı olabilir. 

Korelasyon ile ilgili ölçüler ve uzaklık ölçüleri, metrik yani sürekli 

veriyi, ilişki ile ilgili ölçüler ise sürekli olmayan kategorik veriyi 

içerir. Objeler arasındaki benzerlik ölçüsü, birkaç değişken üzerinde 

ölçülmüş bir obje çifti arasındaki korelasyon katsayısıdır. Sonuçta, iki 

değişken seti arasında ilişki kurmak yerine objelerin X değişkenler 
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matrisinin tersi alınır. Burada objelerin X değişkenler matrisindeki 

sütunlar objeleri, satırlar ise değişkenleri temsil eder. Böylece, iki sayı 

sütunu arasındaki korelasyon katsayısı, iki obje arasındaki korelasyon 

ya da benzerliği belirtir. Burada, yüksek korelasyonlar benzerliğin 

bulunduğunu, düşük korelasyonlar ise benzerliğin bulunmadığını 

gösterir (Grimm & Yarnold, 2000).  Korelasyon ile ilgili ölçüler, 

karakteristiklerin yani x değişkenlerinin yanında model uygunluğunu 

da dikkate alarak benzerliği ifade ederler. Ayrıca bu ölçüler, 

değerlerin büyüklüğünü dikkate almayıp değerlerin modelleriyle 

ilgilenirler. Bundan dolayı korelasyonlar, değişkenlerin 

büyüklüğünden ziyade değişkenlerin modelleri ile ifade edilirler. Bu 

ölçüler, kümeleme analizinde yaygın olarak kullanılmayan ölçülerdir. 

Çünkü, kümeleme analizi uygulamalarının çoğunda üzerinde durulan 

nokta, değerlerin modelleri değil objelerin büyüklükleridir.  

Benzerlik (uzaklık) ölçüleri, korelasyon ile ilgili ölçülere karşı 

sezgisel bir çekiciliğe sahip olup diğer çok değişkenli tekniklerde de 

kullanılır. Uzaklık ölçüleri, kümeleme analizindeki benzerlik ölçüleri 

içinde yaygın olarak kullanılır. Kümelerin aynı şekil, büyüklük ve 

eğilimlere sahip olduğu ve yalnızca yerlerinin değişik olduğu 

durumlarda bile uygun bir uzaklığın seçilmesi önemli olabilmektedir 

(Granadesikan vd., 1993). Benzerlik ölçüleri, küme değişkenliği 

karşısında objelerin yakınlığı olarak temsil edilen ilişkinin, benzerliği 

ifade ettiği durumlarda kullanılır. Uzaklık ölçüleri, daha az benzerliği 

ifade eden büyük değerler ile gerçekte farklılığın bir ölçüsüdür. 

Uzaklık ölçüleri, birbirlerine yakın olan durumları benzerlik olarak 

tanımlayarak değerlerin büyüklükleri ile ilgilenir. Böylece, daha 
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küçük uzaklıklar ile daha büyük benzerlikler temsil edilir (Grimm & 

Yarnold, 2000).  

Benzerliği belirlemek için kullanılan ilişki ile ilgili ölçüler, yalnızca 

metrik olmayan ve ölçülmüş karakteristiklere sahip objeleri 

karşılaştırır. Kümeleme analizinde kullanılan uzaklık ölçüleri 

şunlardır; Öklid uzaklığı, Pearson uzaklığı, Manhattan uzaklığı, 

Korelasyon katsayısı ve korelasyon uzaklığı, Açısal uzaklık, Gamma 

benzerlik ölçüsü (gamma katsayısı), Jaccard benzerlik ölçüsü (jaccard 

katsayısı), Hotelling T2 uzaklığı, Minkowski uzaklığı, Canberra 

uzaklığı’dır (Hair vd., 1998). Küme çözümleri arasında uyuşmazlıklar 

olan standardize edilmemiş verinin uzaklık ölçülerinin tümünde 

değişken ölçeğinin değişmesi problem yaratır. Örneğin, A, B, C gibi 3 

obje olduğunu varsayalım, bu objeler, X markasından satın alma 

olasılığı (yüzdelerle) ve X markasının ticari bir marka olarak 

görülmesi için geçen zaman (dakika ya da saniyede) olan iki 

değişkene göre ölçülmüştür. Burada, bu bilgiler yardımıyla uzaklık 

ölçüsü hesaplanabilir. Genel olarak, her bir obje çifti için öklid 

uzaklığı ve Merkez Bloğu (City-block) uzaklığı hesaplanabilir. Fakat 

objeler arasındaki ilişkinin benzerliği ya da dağılımı, en çok öklid 

uzaklık ölçüsünde göze çarpar. Bundan dolayı, kümeleme analizi 

uygulamalarında en çok tercih edilen uzaklık ölçüsü, öklid uzaklık 

ölçüsüdür (Grimm & Yarnold, 2000). 

Bir uzaklık ölçüsünün seçimi aşamasında dikkat edilmesi gereken 

kurallar vardır. Farklı uzaklık ölçüleri ya da değişkenlerin 

ölçeklerindeki değişiklik, farklı kümelenme sonuçlarına yol açacaktır. 
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Bu durumda, önceden bilinen modeller ile sonuçlar karşılaştırılır. 

Standart bir prosedürle doğrudan ilişkilendirilen öklid uzaklığı ölçüsü, 

Mahalanobis uzaklığıdır. Mahalanobis yaklaşımı sadece standart 

sapmalara göre ölçeklendirilerek veri üzerinde standart bir süreci 

düzenlemez bunun yanı sıra varyans-kovaryans grupları içersindeki 

pooled toplamları da düzenler. Mahalanobis uzaklık ölçüsü, 

değişkenlerin birbirleriyle ilişkilendirildiği (ya pozitif ya da negatif) 

durumlarda kullanılır. Burada, değişkenler arasındaki korelasyonlar 

belirlenerek tüm değişkenler eşit ölçüde ağırlıklandırılır. Bunun 

yanında, değişkenlerin eşit olmayan şekilde ağırlıklandırmaları 

istendiği durumlarda diğer ölçüler kullanılabilir.  

Uygulamalarda öklid uzaklığını temel almayan ölçüler de mevcuttur. 

En çok kullanılan ölçülerden biri olan merkez bloğu (city-block) 

uzaklığında, değişkenlerdeki mutlak farklılıkların toplamı ile karesel 

uzaklıklar yer değiştirir. Bu prosedür, mutlak ya da merkez bloğu 

uzaklık fonksiyonudur. Burada hesaplanan uzaklık değeri için merkez 

bloğu yaklaşımı, net olarak görülebilen durumlarda uygun olabilir. 

Birbiriyle ilişkilendirilmeyen değişkenlerin bulunması bir problem 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte değişkenlerin karşılıklı 

ilişkilendirilmesi, kümelenmelerin geçersiz olmasına yol açmaktadır 

(Hair vd., 1998).     

Karmaşık bir veri setinden daha basit bir grup yapısını elde edebilmek 

için “benzerlik” ya da “yakınlık” ile ilgili ölçü birimlerinin 

tanımlanması gereklidir. Herhangi bir ölçü biriminin seçiminde 

genellikle objektif bir ölçüm yoktur. Analizde üzerinde durulacak 
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noktalar; değişkenlerin (ayrı, sürekli, çift) yapısı, ölçümün 

ölçeklendirilmesidir (nominal: sembolik, ordinal: sıralı, aralıklı: 

interval, ratio: oransal). Burada, kümelenecek objeler genellikle 

kantitatif ölçülerin bir vektörü olarak temsil edilir fakat veri tabanı 

teknolojilerinde son zamanlarda görülen ilerlemelere parelel olarak 

günümüzde yapılan uygulamalarda aralıklı veri kullanımı yaygınlık 

kazanmıştır (De Souza & Carvalho, 2004). Örnek bireyleri yani 

objeler kümelenirken yakınlık kavramı, çoğunlukla belirli bir tür 

uzaklık birimiyle ifade edilir. Diğer taraftan, değişkenler 

kümelenirken genellikle korelasyon katsayıları ya da diğer bazı ilişki 

ile ilgili ölçüler temel alınır (Johnson & Wichern, 1998). 

4.1. Obje Çiftleri İçin Uzaklıklar ve Benzerlik Katsayıları 

Sistemde p tane değişken olduğunda, yani elimizde p değişkenli n 

hacimlik bir şans örneği olduğunda bu örnekteki iki obje arasındaki 

benzerlik ölçüsü; 

( )21 x,xd =  x11x21 + x12x22 +…+ x1Px2P 1/2                           (1) 

şeklindedir. Burada x , şans vektörü ya da gözlem vektörü olarak 

adlandırılır. Verilerin benzerlik veya farklılığı, farklılık metriği 

(örneğin n boyutlu öklid uzaklığı) kullanılarak ölçülür (Na vd., 2002). 

Farklılığın basit ve en çok kullanılan ölçülerinden biri, “cetvel 

uzaklığı” olarak adlandırılan öklid uzaklığıdır. Öklid uzaklığı, iki obje 

arasındaki uzaklığı bir cetvel kullanarak ölçerek p boyutlu örnek 

üzerinde grafik oluşturur. İki boyutlu uzayda (x11, x21) ve (x12, x22) 

koordinatlarına sahip olan iki noktanın olduğu varsayıldığında bir dik 
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üçgenin hipotenüsünün uzunluğu noktalar arasındaki öklid uzaklığını 

verir. Bu kavram, ikiden fazla sayıda değişkene kolayca 

genelleştirilebilir (Johnson & Wichern, 1998). 

1x  ve 2x   gözlem vektörü arasındaki farklılığın (uzaklığın) bir ölçüsü 

olan öklid uzaklık ölçüsü;   

( )21 x,xd  = ( ) ( ) 2
1

2121 xxxx 



 −−                                         (2) 

şeklinde verilir (Sharma, 1996 ). Bu iki gözlem vektörü arasındaki 

uzaklığın ölçülmesi için geliştirilen diğer bir yaklaşımda, değişkenler 

standartlaştırılır. Daha sonra onların standartlaştırılmış Z skorlarını 

kullanan noktalar arasındaki standartlaştırılmış öklid uzaklığı 

hesaplanır. Standartlaştırılmış öklid uzaklığı, ölçülen farklılıkları en 

iyi durumlarda ortaya çıkaran uzaklık ölçüsüdür. p değişkenli n 

hacimlik bir şans örneğinde Z skorları kullanılarak 1x  ve 2x  gözlem 

vektörleri arasındaki farklılığı ölçen standartlaştırılmış öklid uzaklık 

ölçüsü;   

( )21
2 z,zd = ( ) ( ) 2

1

21

/

21 zzzz −−                                      (3) 

şeklinde verilir (Johnson, 1998). 1x  ve 1x  gibi iki tane obje arasındaki 

ya da gözlem vektörü arasındaki istatistiksel uzaklık,  

( )21
2 x,xd = ( ) ( )2121 xxAxx −−                   (4) 

şeklinde verilir. Çok değişkenli istatistikte, A matrisi yerine genellikle 

S -1 (varyans-kovaryans matrisi) matrisi kullanılır. S  matrisinin 

elemanları, örnek varyans ve kovaryanslarıdır. Bununla birlikte, 
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birbirinden farklı gruplar hakkında elimizde ön bilgi olmadan bu 

örnek özelliklerinin hesaplanması mümkün değildir. Bu nedenden 

dolayı, kümeleme analizi uygulamalarında genellikle öklid uzaklığı 

kullanılır.  

İki gözlem vektörü arasındaki uzaklığın ölçülmesi için geliştirilmiş 

olan ölçü, Minkowski ölçüsü; 

m/1
p

1i

m
i2i121 |xx|)x,x(d 








−== 

=

                                         (5) 

şeklindedir. Bu ölçü, m=1 için, ( )21 x,xd , p boyutlu uzayda iki nokta 

arasındaki Merkez-bloğu (city-block) uzaklığını ölçer. m=2 için,  

( )21 x,xd , öklid uzaklığını ölçer. Farklılık ya da uzaklığın 

belirlenmesinde kullanılan iki popüler ölçü olan Canberra metriği;  


= +

−
=

p

1i i2i1

i2i1
21

|xx|

|xx|
)x,x(d                                                                (6) 

ve Czekanowski katsayısı; 

=)x,x(d 21 1- 





=

=
p

1i
i2i1

p

1i
i2i1

)x,x(

)x,xmin(2
                                                                           (7) 

şeklinde verilir. Bu ölçülerin her ikiside yalnızca negatif olmayan 

değişkenler için tanımlanır ve “doğru” uzaklıkları elde edebilmek için 

kullanılır. Diğer bir ifadeyle, kümelenen objelerin uzaklık değerlerini 

elde ederler. 
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İki gözlem vektörü arasındaki uzaklığın ölçülmesi için geliştirilen 

diğer bir yaklaşım, Mahalanobis tipindeki bir uzaklığın 

hesaplanmasıdır. Bundan dolayı, kümelerin nerede bulunduğunun 

bilinmesi gerekir. Başlangıç kümelerinde, objeler gruplandırılana 

kadar Mahalanobis uzaklığını hesaplayamayız. Mahalanobis 

uzaklığının kümeleme analizinde faydalı olarak kullanılabilmesi için 

kümelerin iyi belirlenmiş olması gerekir. Burada kümeler iyi 

belirlenmemişse Mahalanobis uzaklık ölçüsü iyi tanımlanmamış 

olacak ve bu nedenden dolayı Mahalanobis uzaklık ölçüsüne gerek 

duyulmayacaktır.  

Mahalanobis yaklaşımı, standart sapmanın tanımındaki 

ölçeklendirmeyle veri üzerinde bir standardizasyon süreci yerine 

getirmez. Bunun yanında Mahalanobis yaklaşımı, değişkenler 

arasındaki içsel korelasyonlara uyumlu olan grup içi birleştirilmiş 

varyans-kovaryansların toplamının ( pooledS ) elde edilmesini sağlar. 

Kümeleme analizindeki değişkenlerin yüksek korelasyonlu veri 

setleri, kümeleme sürecinde tamamen üstün bir veri seti olarak 

bulunurlar. Kısacası genelleştirilmiş Mahalanobis uzaklık yaklaşımı, 

regresyon analizindeki R2 ile karşılaştırılabilen objeler arasındaki bir 

uzaklık ölçüsüyle hesaplanabilir. Benzerlik ölçüsünü içermeyen 

birçok bilgisayar programı mevcut olmasına rağmen çoğu durumda bu 

bilgisayar programları, Mahalanobis uzaklığının kullanımı için 

uygundurlar (Hair vd., 1998).   

Uygun tahminlerin yerine konularak oluşturulduğu x  şans vektörünün 

varyans-kovaryans matrisi, x  olduğunda, 1x  ve 2x  iki gözlem 
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vektörü arasındaki uzaklık ölçüsü olarak tanımlanan Mahalanobis 

uzaklığı; 

( )21 x,xd  =  ( ) ( ) 2
1

21

1

x21 xxxx 



 −− −                                        (8) 

şeklinde yazılabilir (Johnson, 1998). 

İki obje üzerindeki x ve y ölçülerini temsil edebilecek iki nokta x1 ve 

x2 olarak verilsin. Gerçek değere sahip olan bir ( )21 x,xd  fonksiyonu 

yani 1x  ve 2x  gözlem vektörleri arasındaki herhangi bir uzaklık 

ölçüsü aşağıdaki özelliklere sahip olduğunda bir uzaklık fonksiyonunu 

belirtir. Bu özellikler; Simetri özelliği;  ( )21 x,xd = ( )21 x,xd , Negatif 

olmama özelliği;  1x  2x  olduğunda ( )21 x,xd  0, Tanım özelliği;  

1x = 2x iken ( )21 x,xd =0’ dır, Özdeşlik özelliği; yalnızca 1x = 2x

olduğunda ( )21 x,xd =0, Üçgen eşitsizliği özelliği; ( )21 x,xd 

( )21 x,xd + ( )12 x,xd  şeklinde verilir. Burada ( )21 x,xd , 4. ve 5. 

özelliğe sahip ise bir ölçü olarak kullanılabilir (Mardia vd., 1979). 

 4.2. Değişken Çiftleri İçin Benzerlik ve İlişki Ölçüleri 

Bazı uygulamalarda, değişkenlerin kümelenme yapılarının 

araştırılması objelerin kümelenme yapılarının araştırılmasından daha 

çok tercih edilir. Değişkenler için benzerlik ölçü değerleri çoğu kez 

örnek korelasyon katsayıları biçiminde bulunurlar. Bunun yanında 

bazı kümeleme analizi uygulamalarında, negatif olarak elde edilen 

korelasyonların mutlak değerleri alınarak pozitif yönde korelasyonlar 

oluşturulabilir. Burada veriler, ikili değişkenlere sahip olduklarında 

Tablo 1’ deki olasılık tablosundaki gibi düzenlenirler. Bu durumda, 
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kategorileri tanımlamak için bireyler yerine değişkenler alınır. Burada, 

değişken çiftlerinin her biri için tabloda kategorize (sınıflandırılmış) 

edilmiş n tane birey vardır. 0 ve 1 kodlamalarıyla (0: yok olma 

durumu ve 1: var olma durumunu gösterir) gösterilir.  

Tablo 1. Olasılık Tablosu (Johnson & Wichern. 1998) 

Değişken i     Değişken k Toplamlar 

1 0  

1 

0 

a 

c 

b 

d 

a+b 

c+d 

Toplamlar a+c b+d n =a+b+c+d 

 

Bu tablo incelendiğinde, objelerin i ve k değişkenleri için almış 

oldukları değerlerin elde edildiği görülebilmektedir. Örneğin, n tane 

obje içinde bulunan b objesi için i değişkeninin 1’ e k değişkeninin de 

0’ a eşit olduğu tablodan görülebilir. Ayrıca, bu tabloyu kullanarak, i 

ve k değişkenleri için doğru ve yanlış eşleştirmelerin frekansları 

belirlenebilir. Aynı zamanda bu tablo, obje çiftleri için benzerlik 

katsayıları ve elde edilen sonuçlarla uzaklıkları hesaplamak içinde 

kullanabilir. (Johnson & Wichern, 1998). Tablo 1’ de yer alan 

değişken çiftlerine uygulanan korelasyon katsayısı formülü;  

2/1)])()()([( dbcadcba

bcad
r

++++
−

=                   (9)  

şeklindedir. Elde edilen bu değer, iki değişken arasındaki benzerliğin 

bir ölçüsü olarak verilebilir. (9) ifadesi ile verilen korelasyon katsayısı 
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iki kategorik değişkenin bağımsızlığının test edilmesine yönelik,             

r2 =  2/ n hesaplama formülüne sahip olan Ki-kare istatistiği ile 

ilişkilendirilmiştir. n sabiti için elde edilecek büyük bir benzerlik ya 

da korelasyon değeri, değişkenler arasındaki bağımsızlığın 

bulunmamasıyla tutarlı olmaktadır (Johnson & Wichern, 1998). 

Kümeleri ya da grupları biçimlendirmek için hesaplanan benzerlik 

sonuçlarından nasıl yararlanacağımız önemli bir sorundur. Bu amaçla 

kullanılan analitik kümeleme tekniklerinden belli başlıları hiyerarşik 

ve hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemleridir (Sharma, 1996). 

Başka bir ifadeyle, kümeleme algoritmaları genellikle iki farklı 

yaklaşıma ayrılabilir. Bu yaklaşımlar; hiyerarşik kümeleme 

algoritmaları ve hiyerarşik olmayan algoritmalardır (Hofman & Jarvis, 

1998).  

5. HİYERARŞİK KÜMELEME YÖNTEMLERİ  

Hiyerarşik kümeleme yöntemleri, birçok kaynakta bir tür 

optimizasyon yöntemi olarak dikkate alınmaktadır. Çünkü, kümeler 

bir kümelenme ölçütünü optimize etme yoluyla oluşturulur. Öncelikle, 

k ve k+1 adet gruplar şeklinde bulunan hiyerarşik metodların: (i) k-1 

adet özdeş kümelere sahip oldukları ve (ii) k adet kümede kalan tek 

bir grubun, k+1 adet kümede ikiye ayrıldığı varsayıldığında; bu 

yöntemlerin yapısından dolayı, bir obje bir kümeye dahil olduğunda, 

optimizasyon tekniklerinin aksine k küme sayısı azaldıkça kümeler 

tekrardan başka bir kümeye dahil edilmezler. Bu yöntemler, ağaçlı bir 

diyagram yapısına sahip olan dendrogramlarda gösterilirler ve 

objelerin kendilerine değil, x1, x2 ,..., xn objeleri arasındaki bir  D=(dij)  
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uzaklıklar matrisine uygulanırlar. Hiyerarşik kümeleme analizi 

yöntemleri temel olarak tanımlayıcı niteliktedirler (Mardia vd., 1979). 

Burada kümelenmeler, veri dağılımının farklı derecelerini temsil eden 

ve dendorogram adı verilen bir ağaç yapısı şeklindedir. Dendrogramın 

yatay ekseni "objeleri", düşey ekseni ise “uzaklıkları” gösterir. Ağacın 

dalları, n-1 adet bağlantıyı verir. Burada ilk çatal ilk bağlantıyı, ikinci 

çatal ikinci bağlantıyı gösterir ve bu işlem, tüm bağlantılar ağacın 

gövdesinde birleşene kadar devam eder. Yığılma yaklaşımı olarak da 

bilinen dendrogramlar, her veri noktasının tek bir küme olarak hareket 

ettiği ve bu kümelerin farklı aşamalarla benzerlik ölçülerine 

dayanılarak büyük bir küme içinde birlikte gruplandığı ağacın 

kökünün üst kısmındaki yapraklar tarafından oluşturulmaktadır. Aynı 

zamanda ağacın kökünden yapraklara doğru da oluşturulabilir. 

Kısacası dendrogram, birbirini izleyen bölünmeleri ya da birleşmeleri 

ortaya çıkarır. Her ne kadar böyle bir sürecin içerisindeki tüm objeler 

aynı grupta son bulacaksa da dendrogramın gösterdiği gruplama 

sürecinin kendisi ilginç bulunmaktadır. Örneğin, dalları birbirine 

bağlayan kenarların genişliği, kümeler arasındaki farklılık derecesi 

hakkında bilgi verir (Dahl & Naes, 2004). 

Gözlemlenmiş veri noktaları kümeler içinde gruplanırlar. Kümeleme 

süreci durdurulduğunda kümelenmelere karar vermek için hiyerarşik 

bir ağaç diyagramı (dendrogram) oluşturulur. Yukarıda değinildiği 

gibi hiyerarşik bir ağaç diyagramı, veri noktalarını bağlayan ve 

belirlenmiş objelerin sırasında kümelerin gösterildiği dalları içerir. 

Dalların uzunlukları, birleştirilmiş kümelerden ve objelerden 
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oluştuğunda kümeler ve noktalar arasındaki uzaklıklar da orantılı 

olarak bulunur (Johnson, 1998). Şekil 2’de bir dendogram örneği 

verilmiştir. 

 

Şekil 2: Dendogram Örneği 

Çeşitli hiyerarşik yöntemlerin kümeler arası uzaklığı hesaplamak için 

kullandıkları prosedürlerde farklılıklar mevcuttur. Bu durumda, 

hiyerarşik yöntemlerden hangisinin kullanılacağına karar vermek 

gerekir. Fakat bu konuya ilişkin genel bir yöntemin varlığından söz 

edilemez. Mevcut veriler içinde bulunan sapan gözlemlerin toplamı ve 

grupların yapısı verilere bağlıdır. Bununla birlikte, yöntemlerden 

hangisinin kullanılacağına karar vermek için bu yöntemlerin 

uygulamalarının ve simülasyon çalışmalarının sonuçlarını temel alan 

aşağıdaki noktaların üzerinde durulması gerekir; 1. Hiyerarşik 

yöntemler, bir zincirleme sonucuna ve bir bağlantı sonucuna 

duyarlıdırlar. Yani objeler çoğu zaman yeni bir kümede 

gruplanmaktan çok mevcut kümeler içinde toplanırlar. Kümeleme 

analizinde erken başlayan zincirleme olasılığı bir sorun olarak 
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karşımızda durur. Bu durum için genel olarak en yakın-komşu 

yöntemi tam bağlantı yönteminden daha duyarlıdır. Oysaki çoğu 

zaman zincirleme, homojen olmayan kümeleri tanımlamak için bir 

avantaj sağlar. 2. Tek-bağlantı yöntemi, tam-bağlantı yönteminde (en 

uzak-komşu) ortaya çıkan gözlemler ya da sapan gözlemlerin 

varlığından daha az etkilenir. Oysaki, tam-bağlantı yönteminin aksine 

tek-bağlantı yöntemi iki farklı kümeyi birleştirme eğilimindedir. 3. En 

uzak-komşu yöntemi, birbirlerine çok benzer olan objeler ile tipik 

olarak yoğun (özlü) bir şekilde bulunan kümeleri tanımlar. 4. Ward 

yöntemi, eşit büyüklüğe ve şekle sahip olan birbirlerine yakın ve 

yoğun kümeleri bulma eğilimindedir. 

Bu yöntemlerin uygulanması sırasında, en iyi yöntemi tanımlamak 

amacıyla çoğu zaman verilerin yaygın olarak kullanılmayan uzaysal 

dağılım bilgisi kullanılır. Bundan dolayı birçok durumda tutarlılık 

açısından sonuçların karşılaştırılması tavsiye edilmiştir. Gruplandırma 

olasılıklarının tümünü, en kapsamlı ve en hızlı bilgisayarlarla bile 

incelemek zordur. Bu problemden dolayı, tüm konfigürasyonlara 

bakmaksızın “mantıklı=makul” kümeleri bulmak için çeşitli 

kümeleme algoritmaları geliştirilmiştir (Johnson & Wichern, 1998).  

5.1. Bütünleştirici Hiyerarşik Yöntemler  

Bütünleştirici hiyerarşik kümeleme algoritmaları, her objeyi ayrı 

olarak ele alır, daha sonra her adımda kümeler arasındaki ölçünün 

uzaklığına uygun olarak iki kümeyi birleştirir ve bu işlemi tek bir 

küme kalana kadar devam ettirir (Mathieu, 1991). Diğer bir ifadeyle 

bu yöntemler, bireysel objelerle işe başlar. Yani her bir obje ya da 
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gözlem kendi kümelerini oluşturur. Böylece başlangıç aşamasında, 

obje sayısı kadar çok küme bulunmaktadır. İlk olarak, en benzer 

objeler gruplanır ve bu başlangıç grupları onların benzerliklerine göre 

birleştirilir. Başka bir anlatımla, iki en yakın küme ya da birey yeni bir 

küme içinde yığılır (toplanır). Böylece her adımda küme sayısı azalır. 

Bazı durumlarda üçüncü bir obje, bir küme içindeki ilk iki obje ile 

birleştirilir. Sonuç olarak, objelerin benzerlik ölçüsü değeri azalır ve 

tüm bireyler büyük bir kümede gruplanır (Mardia vd., 1979).    

Bütünleştirici yöntemlerden biri olan bağlantı yöntemleri, değişkenler 

kadar bireyleri kümelemek için de uygundur. Bu ifade, hiyerarşik 

bütünleştirici prosedürlerin tamamı için doğru değildir. Üç önemli 

bağlantı kriteri olan tek bağlantı (minimum uzaklık ya da en yakın 

komşu), tam bağlantı (maksimum uzaklık ya da en uzak komşu) ve 

ortalama bağlantı (ortalama uzaklık) ele alınarak kümelerin 

bütünleştirilmesi Şekil 3’ te şematik olarak gösterilmiştir. 

    (a)      

                                  

                        (b)               

                       (c) 

 

 

Şekil 3. (a) Tek Bağlantı (d24), (b) Tam Bağlantı (d15), (c) Ortalama Bağlantı 
(

𝑑13+𝑑14+𝑑15+𝑑23+𝑑24+𝑑256 ) İçin Kümeler Arası Uzaklıklar 
 (Johnson & Wichern. 1998) 

1 

2 

4 

5 

3 

1 
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4 

5 

3 
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2 

4 

5 

3 
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Şekil 3 ile en yakın objeler arasındaki uzaklığa göre yani tek bağlantı 

yöntemiyle birleştirilen kümelenme sonuçlarını görebiliriz. Bunun 

yanında en uzak objeler arasındaki uzaklığa göre birleştirilen gruplar 

olduğunda, tam bağlantı yöntemi uygulanmıştır. Ortalama bağlantı 

için gruplar, ayrı veri setlerinde yer alan obje çiftleri arasındaki 

ortalama uzaklığa göre birleştirilirler. 

N tane objenin kümelenmesine ilişkin bütünleştirici hiyerarşik 

kümeleme algoritmasındaki adımlar şu şekilde verilebilir;  

1. Adım: Her bir kümenin tek bir objeyi içerdiği ve NxN boyutlu 

simetrik bir uzaklık (ya da benzerlik) matrisi; D= {dik} olan N tane 

küme ile algoritmanın uygulanmasına başlanır.  

2. Adım: U ve V kümelerinde bulunan “en benzer objeler” arasındaki 

uzaklık; duv olarak verilir. Bu kümelerin en yakın (en benzer) obje 

çiftleri için uzaklık matrisi araştırılır.  

3. Adım: U ve V kümeleri birleştirilir ve yeni biçimlenmiş küme 

(UV) kümesi olarak gösterilir; (a) U ve V kümelerine göre sütunları 

ve satırları silerek ve (b) (UV) kümesi ile kalan kümeler arasındaki 

uzaklıkları veren, bir sütun ve bir satır eklenerek uzaklık matrisindeki 

objeler yerleştirilir.  

4. Adım: N-1 adet kümenin toplamını veren 2. ve 3. adımlar tekrar 

edilir. Yani, hesaplama sonucunda tüm objeler tek bir kümede 

toplanırlar. Birleştirmelerin yer aldığı seviyeler (uzaklıklar ve 

benzerlikler) ve birleştirilmiş olan kümeler kaydedilir (Johnson & 

Wichern, 1998). 
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İlk adım olan, ilk küme formasyonu (oluşumu) diğer tüm hiyerarşik 

yöntemlerde aynıdır. Fakat ilk adım sonrasında, kümeler arasındaki 

uzaklıkları hesaplamak için kullanılan prosedürle ilgili teknikler her 

yöntemde farklı olarak uygulanırlar. Hiyerarşik kümeleme analizinde 

yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bazıları şunlardır; a. Tek 

bağlantı yöntemi b. Tam bağlantı yöntemi c. Ortalama bağlantı 

yöntemi d. Ağırlık Merkezi yöntemi e. Ward yöntemi f. Medyan 

yöntemidir (Seber, 1990). Bu yöntemler, kümeleri oluşturmak için 

kullanılan en popüler beş bütünleştirici algoritmayı temsil 

etmektedirler (Sharma, 1996). 

6. HİYERARŞİK OLMAYAN KÜMELEME YÖNTEMLERİ 

Hiyerarşik olmayan kümeleme teknikleri, k tane kümenin bir 

koleksiyonu içinde değişkenlerden ziyade bireyleri gruplandırmak için 

dizayn edilmişlerdir. Küme sayısı olan k ya önceden belirlenir ya 

kümeleme prosedürünün içinde belirlenmiş olarak bulunur ya da 

kümeleme prosedürünün bir bölümü olarak tanımlanır. Bunun nedeni, 

uzaklıklar(benzerlikler) matrisinin oluşturulmamasıdır. Hiyerarşik 

olmayan yöntemler, hiyerarşik yöntemlere nazaran daha büyük veri 

setleri için uygulanırlar. Bu yöntemler; (1) gruplar içindeki bireylerin 

başlangıç bölünmesiyle ya da (2) küme merkezlerini (çekirdeklerini) 

biçimlendiren merkezin başlangıç verisiyle işe başlarlar. Başlangıç 

küme merkezleri, bireyler arasından çekirdek noktalarının rastgele 

seçimi ya da başlangıç grupları içindeki bireylerin rastgele bölünmesi 

için oluşturulurlar. Ayrıca verilerin her bir bölünmesi bir kümeyi 

temsil eder. Böylece veriler, k adet bölünme içinde yer alırlar. Yaygın 
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olarak kullanılan hiyerarşik olmayan yöntemlerden biri k-ortalamalar 

yöntemidir (Sharma, 1996). 

Hiyerarşik olmayan şemalar, çakışmayan kümeler seti içindeki 

objelerin basit bir dağılımını oluşturmaktadır. Veri, her grubun en az 

bir veri objesi içermesi gereken ve her bir objesinin tam olarak bir 

gruba ait olması gereken k gruplarına dağıtılmaktadır. Küme sayısının 

kullanıcı tarafından belirlenmesi önemlidir. Halbuki, her k değeri 

doğal kümelenmelere yol açmamaktadır, yani algoritmanın birçok 

defa farklı k değerleriyle oluşturulması ve en anlamlı sonucu veren 

k’nın seçilmesi tavsiye edilmektedir. Bilgisayar programının farklı k 

değerlerini denemesi ve bir takım optimizasyon kriterlerini 

karşılayacak konuda en iyi değeri seçmesine izin vererek otomatik 

olarak k için karar verilmesini sağlamak da mümkündür. Hiyerarşik 

olmayan metotların çoğunda temel fikir, verinin bazı farklı 

dağılımlarını seçmek ve daha iyi bir dağılım elde etmek için 

kümeleme üyeliklerini geliştirmektir (Hofman & Jarvis, 1998).  

Hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemlerinin uygulama adımları 

aşağıdaki gibidir:  

1. Adım: İstenilen küme sayısı k olarak belirlendiğinde k başlangıç 

küme merkezleri ve çekirdekleri seçilir.  

2. Adım: En yakın kümeler için gözlemler belirlenir.  

3. Adım: Verilen bir kurala göre k adet kümeden biri için her bir obje 

yeniden kümelere dağıtılır ya da yeniden belirlenir.  
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4. Adım: Veri objeleri yeniden dağıtılmamış ya da belirlenen kural iyi 

sonuç vermişse yöntemin uygulanması durdurulur ve ikinci adıma geri 

dönülür. 

Hiyerarşik olmayan algoritmaların birçoğu; (1) başlangıç küme 

merkezlerini ya da çekirdeklerini elde etmek için kullanılmış yöntem 

ve (2) gözlemleri yeniden belirlemek için kullanılan kurallara göre 

farklılıklar gösterirler. Başlangıç küme merkezlerini elde etmek için 

kullanılan yöntemlerden bazıları şunlardır; a. Başlangıç kümelerinin 

çekirdekleri ya da merkezleri olarak bulunan eksik verilerle ilk k adet 

gözlemin seçimi yapılır. b. İlk küme için çekirdek olarak, ilk eksik 

gözlem seçilir. İkinci küme için çekirdek, kesin olarak seçilen bir 

uzaklıktan daha büyük olan önceki çekirdeğe benzer şekilde bulunur. 

Üçüncü çekirdek önceki seçilmiş çekirdekteki uzaklıktaki gibi seçilir. 

c. Küme merkezleri olarak bulunan k adet eksik obje rastgele seçilir. 

d. Kesin kurallar kullanarak seçilmiş çekirdekler geliştirilir.  

Bu teknikler, küme sayıları hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. 

Küme merkezleri ya da başlangıçtaki bölünme, küme gözlemleri için 

daha önceden tanımlanmıştır. Bu algoritmalar, genellikle ilk 

bölünmede çok önemlidir. Bununla birlikte algoritmaların 

performansı, ilk bölünmeyi biçimlendirmek için kullanılmış hiyerarşik 

yöntemlerdeki sonuçlar elde edildiğinde başarılı bir durumda bulunur 

(Sharma, 1996). Bu süreçler dendrogramları içermezler. Bunun 

yerine, belirlenmiş olan küme sayısı içindeki objeleri dikkate alırlar. 

İlk adımda, başlangıç küme merkezi olarak bir küme çekirdeği seçilir 

ve belirlenmiş bir uzaklık içindeki tüm objeler (bireyler) daha sonra 
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sonuçlanan kümelere dahil edilirler. Sonraki adımda, diğer küme 

çekirdeği seçilir ve belirlenmiş tüm objeler için süreç devam ettirilir.  

Burada, küme çekirdeklerinin seçiminde bazı farklı yaklaşımlar 

kullanılır. Hiyerarşik olmayan kümeleme süreçleri daha çok “k-

ortalamalar yöntemi” ile ilgilenirler ve kümelere bireysel objeler 

belirlemek için şu yaklaşımlardan birini kullanırlar; a. Ardışık Eşik 

Yöntemi b. Paralel Eşik Yöntemi c. Optimizasyon Yöntemi d. 

Çekirdek Nokta Seçimi Yöntemi. 

Hiyerarşik olmayan kümeleme süreçlerinin tümünde karşılaşılan en 

büyük problem, küme çekirdeklerinin nasıl seçileceğidir. Örneğin, bir 

ardıl eşik seçimiyle başlangıçta ve sonuçta oluşturulan kümeler, 

objelerin sırasına bağlıdır ve veriye göre değiştirilirler. Bununla 

birlikte küme çekirdekleri rastgele seçildiğinde, rastgele belirlenen 

çekirdek noktalarının her kümesi için farklı sonuçlar elde edilir. 

Böylece araştırmacı, final sonuçları üzerinde küme çekirdeğinin 

seçildiği sürecin etkisini göz önünde bulundurmak zorundadır (Hair 

vd., 1998).  Kümelenmeleri ortaya çıkaran yollardan birinde; her bir 

çekirdeğin çevresinde kümeler belirlenerek, çekirdek objelerinin ilk 

olarak yer aldığı kümenin veri seti seçilir. Küme objeleri arasındaki 

uzaklıkları ölçmek için farklı ölçüler kullanılsa bile veri kümesindeki 

her obje belirlenerek en yakın küme çekirdeği oluşturulur. Oluşan bu 

kümeler, birleştirilecek diğer kümeye yakın olarak bulunurlar. 

Hiyerarşik olmayan kümeleme yönteminin dezavantajlarından biri de 

başlangıç için mevcut olan küme sayılarında bir yakınlaşma 

gerektirmesidir. Ayrıca, başlangıçtaki küme çekirdeklerinin 
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seçiminden önemli ölçüde etkilenilmesi de bir dezavantaj olarak kabul 

edilmektedir. Sonuçta, prosedür, çok fazla olasılık hesaplaması 

gerektirmez. Bunun nedeni, sadece kümelerin sayılarını değil aynı 

zamanda kümenin konumunu da belirleyen çeşitli yöntemlerin 

bulunmasıdır (Johnson, 1998).  

SONUÇ 

Kümeleme analizi, araştırmanın amacına bağlı kalarak değişkenleri 

veya bireyleri gruplandırma imkânı sağlayıp, grup sayısı bilinmeyen 

verileri hem değişkenler hem de örnek bireyleri açısından 

gruplayabilmektedir. Bu nedenle, çeşitli kaynaklarda kümeleme 

analizi, bireylerin gruplandırılması ya da bireyler ile değişkenlerin 

birlikte gruplandırılması olarak da ele alınmaktadır. Bunun yanında, 

bu analiz, çok değişkenli istatistiksel çözümleme tekniğidir ve 

bireylerin sınıflandırılması, ait oldukları populasyonların belirlenmesi 

ile ilgilenir. Aynı zamanda analiz, küme sayısına veya küme yapısına 

ilişkin herhangi bir varsayımda bulunmaz. 

Günümüzde birçok alanda kullanılan kümeleme analizi tekniğinin 

uygulanmasının araştırmacıya sağladığı yararlar aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: Gerçek türlerin (cins, ırk) belirlenmesi, bir modelin 

uyumunun sağlanmasının kolaylaştırılması, gruplar için ön tahminde 

bulunmak, hipotezlerin testi, veri yapısının netleştirilmesi, veri 

indirgenmesi ya da veriler yerine kümelerin değerlendirilmesi, sapan 

gözlemlerin bulunmasıdır.  

Kümeleme yöntemleri, sapan gözlemlere duyarlı bir biçimde 

bulunurlar. Ayrıca “doğal” gruplama yapısına yani kümelenmelere 
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ulaşabilmek için birkaç yöntem uygulanarak bu yöntemlerin sonuçları 

karşılaştırılmalıdır. Minimize edilen hatalar veri birimlerine 

eklenmeden önce ve eklendikten sonra, hiyerarşik bir çözümün 

kararlılığını kontrol etmenin yolu kümeleme algoritması uygulamakla 

mümkün olur. Burada gruplar oldukça iyi seçilmişlerse kümelerin bu 

hatalardan önce ve sonra birbirlerine benzer olmaları gerekir. Bu 

yöntemler özellikle biyoloji ve zooloji verileri üzerinde olumlu 

sonuçlar vermektedir.  

Hiyerarşik yöntemlerin başlangıcındaki, bölme ya da küme sayılarının 

ön bilgisini gerektirmeme özelliği hiyerarşik yöntemlerin hiyerarşik 

olmayan yöntemlere göre avantajlı yönünü ifade eder. Bunun yanında; 

kümeleme yöntemlerinin dezavantajı, gözlem kümesinin, diğer 

kümeler için tekrardan belirlenmemiş bir gözlemi içermesidir. Bundan 

dolayı hiyerarşik yöntemler, bazen, küme çözümlerine ilave 

düzeltmeler için hiyerarşik olmayan yöntemleri veren çözümlerde 

açıklayıcı bir sağduyu da kullanılmışlardır. Böylece hiyerarşik ve 

hiyerarşik olmayan yöntemler, birbirleriyle rekabet eden yöntemler 

olmaktan çok birbirlerini tamamlayıcı özelliğe sahiptirler. 

Hiyerarşik olmayan yaklaşımlarla ilgili genel bir yorum yapacak 

olursak; küme sayısı olan k’ yı belirlemek için derinlemesine tahliller 

yapılmıştır. Bu tahlilerin sonuçları şu şekilde özetlenebilir: Eğer iki ya 

da daha fazla çekirdek noktası bir tek küme içinde yer alıyor ise 

sonuçlanan kümeler birbirlerinden farklı şekilde bulunurlar, bir sapan 

değerin ortaya çıkışı dağılımı fazla olan bireylerle en az bir grupta 

görülebilir, populasyonun k adet gruptan oluştuğu bilinse dahi 
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örnekleme yöntemi, örnekte ortaya çıkmadan elde edilen grupta 

bulunan verilerdeki gibi olacaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki 

kullanıcının k’yı belirleme ihtiyacı duyduğu durumda, birkaç yöntem 

için algoritmayı yeniden çalıştırmak her zaman iyi bir fikir olacaktır. 
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GİRİŞ 

04.01.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun(VUK) 

uygulamaya girdiği başlangıç döneminde beyannameye dayalı 

mükellefiyetlerde verginin tahakkuk işleminin yapılabilmesi için 

beyannamenin kanuni süresinde verilmesi, kanuni süresinde 

verilmeyen beyannamelerin ise kanuni sürenin sona ermesini 

müteakip onbeş gün içerisinde(ek sürede) verilmesi gerekmekte 

idi(VUK,342). Bu süre/ler içerisinde verilmeyen, pişmanlık talebi de 

içermeyen vergi beyannameleri, VUK,352/1 hükmü gereği hiç  

verilmemiş beyanname olarak kabul edilmekte, bunlar için vergi 

tahakkuk işlemi yapılamamakta idi. 485 Sayılı Kanunun2 ikinci 

maddesi ile VUK 30.maddesine dördüncü fıkranın eklenmesi üzerine, 

kanuni ve ek süresinde verilmemiş olan ve pişmanlık talebi de 

içermeyen gelir vergisi mükelleflerince verilen gelir beyanlarına 

dayanılarak vergi tahakkukuna imkan tanınmış oldu. 2791 Sayılı 

Kanun3 ile yapılan düzenleme sonrası kanuni süresinden sonra 

beyanname verebilme imkanı tüm beyannameli mükellefiyetleri 

kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi. Bu düzenleme sonrası kanuni 

süresi içinde beyanname vermeyen mükellef tarh zamanaşımı süresi4 

içinde söz konusu vergi ile ilgili beyannamesini verebilir kılındı.  

 
2 08.07.1964 Tarih ve 11748 Sayılı Resmi Gazete 
3 22.01.1983Tarih ve 17936 Sayılı Resmi Gazete 
4İlgili vergi kanununun, bu süreyi kanunda yer alan bazı uygulama 
haklarından/imkanlarından yararlanma bakımından sınırlandırmış olması 
mümkündür. Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan indirim mekanizmasının 
uygulanmasında karşılaşılan bazı özellikli hallerde olduğu gibi. 
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VUK’ a eklenen 30.maddenin dördüncü fıkrasında,  kanuni süresinden 

sonra verilen beyannamelere (hakkında vergi incelemesine 

başlanılmamış veya takdir komisyonuna sevk edilmemiş olan 

mükelleflerce) dayanılarak yapılacak vergi tarhı, resen tarh olarak 

nitelenmiştir. Tarhiyatın resen tarh olarak nitelenmesi nedeniyle bu 

tarhiyat için düzenlenmesi gereken belgenin ihbarname, uygulanan 

vade farkının gecikme faizi olması kanuni gerekliliktir. Ancak, vergi 

idaresi resen tarh olarak nitelediği bu şekilde yapılan tarhiyat için 

ihbarname düzenlemek yerine tahakkuk fişi düzenlemekte, vade farkı 

için gecikme faizi hesaplamaktadır. Uygulamanın bu görünümü 

nedeniyle bu şekilde yapılan tarhiyatın türü ve bunun üzerine 

uygulanan gecikme faizi mükellef tarafından uyuşmazlık nedeni 

haline getirilmektedir. Söz konusu işlem vergi borcunun 

sübjektifleştirildiği aşamayla ilgili olduğundan tarh yönteminin doğru 

tespiti(veya nitelenmesi), tarhiyat sonucu uygulanacak kanun 

hükümlerini ve dolayısıyla mükellef hukukunu doğrudan 

etkilemektedir. Vergilendirme sürecinin işlem basamaklarında kurulan 

idari işlem ve bunun sonucunda mükellefin karşı karşıya kalacağı 

ödev ve yaptırımların farklılaşabilmesi, hassas bir durumun ortaya 

çıkmasına neden olabilmektedir.  

Vergi sistemimizde verginin tarh edilmesinde mükellef beyanı esas 

yöntem olarak benimsenmiş olup, idarece yapılacak vergi denetimi 

sonucuna dayanan ikmalen, resen tarh yöntemlerinin beyan usulünü 

desteklemek üzere kabul edilmiş feri usul(5432 VUK Gerekçesi,1/174 

Rapor) niteliğinde yöntemler olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle 

ikmalen, resen vergi tarh yöntemlerinin beyan usulünün yetersiz 
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kaldığı noktalarda desteklenmesi veya işlevsiz kaldığı durumlarda 

verginin tarhının mümkün kılınmasını amaçladığı ifade edilebilir.  

VUK,30.maddesinin dördüncü fıkrasının kabul edilmesinden 

günümüze kadar geçen sürede fıkrayla ilgili olarak yapılan 

değişikliklerin içeriği ve gerekçeleri incelendiğinde bu hükme 

dayanılarak vergi tarhiyatı yapılmasının amacının, kanuni süresinde 

tarh ve tahakkuk ettirilmeyen verginin tarh-tahakkuk sürecinin 

hızlandırılarak beyan dışı kalan verginin beyan/ kayıt altına alınması, 

verginin tahsilinde ortaya çıkan zaman kaybını en aza indirgemek 

veya ortadan kaldırmak olduğu anlaşılmaktadır.  Ancak, 

vergilendirme sürecinde ortaya çıkan çelişkili durumlar, uygulamaya 

idare-mükellef uyuşmazlığı olarak yansımaktadır.  

4008 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrası kanuni süresinden 

sonra verilen beyannamelerin matrah takdiri için takdir komisyonuna 

sevk edilme aşamasının kaldırılması üzerine kanuni süresinden sonra 

mükellefçe verilen beyannamelerle normal dönem beyannameleri 

arasında matrah takdiri açısından beyanname verme zamanı dışında 

fark kalmamıştır. Değişiklik sonrası ortaya çıkan bu durum kanuni 

süresinden sonra verilen beyannamelerin resen tarh olarak 

nitelenmesini bir anlamda sorgulanabilir kılmıştır. Bu nedenle İdare, 

kanuni süresinden sonra verilen beyannamelere ilişkin tarhiyat 

esaslarının Vergi Usul Kanunu (VUK),30.maddesi kapsamında 

kalmalı mıdır sorusunu cevaplamalıdır.  
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1.HUKUKİ NİTELİK 

Vergi beyannamelerini kanuni sürenin sonundan itibaren onbeş gün 

geçtikten sonra5 vermiş olanlara   bu beyannamelerinde gösterdikleri 

gelir üzerinden gerekli tarhiyat yapılır ve takdir komisyonunca 

mükellefin beyanından fazla bir matrah takdir olunduğu takdirde bu 

fark dikkate alınmak suretiyle resen vergi tarh olunur  hükmü VUK, 

30. maddesine dördüncü fıkra olarak 485 Sayılı Kanunun ikinci 

maddesi ile eklenmiştir.  

Kanuni ve ek süresinde gelir beyannamesini vermemiş mükellefin, 

485 Sayılı Kanunun ikinci maddesi (VUK,30. maddeye eklenen 

dördüncü fıkra sonrasında) ile getirilen değişiklikten yararlanarak 

beyannamesini kanuni süresinden sonra vermesi durumunda, vergi 

dairesi, beyannamede gösterilen gelir üzerinden vergiyi tarh ve tebliğ 

ederdi6. Bu işlem vergi dairesinin mükellef hakkında takdir 

komisyonundan resen matrah takdir talebinde bulunması sonrasına 

 

5Beyannameli mükellefiyetlerin tümünde geçerli olan ek süre(onbeş günlük)  
uygulamasına 3181 Sayılı Kanunun (17.04.1985, 18728 Resmi Gazete) birinci 
maddesi ile son vermiştir. Bu nedenle (Veraset ve İntikal Vergisine ilişkin 
beyannameler hariç) , bu hükümle bağlantılı hükümlerin yeniden düzenlenmesi 
gereği ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine 3239 Sayılı Kanunun(11.12.1985Tarih, 
18955Sayılı Resmi Gazete) 25.maddesi ile VUK,352/1’deki “vergi 
beyannamelerinin hiç verilmemiş olması(342.maddede yazılı süreden sonra verilmiş 
beyannameler hiç verilmemiş sayılır) şeklindeki parantez içi hüküm yürürlükten 
kaldırılmıştır.  
6485 Sayılı Kanun’la getirilen düzenlemenin uygulanmasında, kanuni ve ek süreden 
sonra verilen beyannameye dayanılarak yapılan vergi tarhiyatının mükellefe tebliğ 
edilmesi “ihbarnameler” aracılığı ile yapılır ve bu ihbarnamelerin bütün nüshalarına, 
“Vergi, 485 Sayılı Kanun’un 2.maddesine dayanılarak mükellefçe verilen 
beyannamede gösterilen gelir üzerinden tarh edilmiştir ibaresi yazılırdı (72 numaralı 
VUK Genel Tebliği,2-a)”.      
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veya bunun öncesi bir zamana rastlamış olmasına bakılmaksızın her 

halükarda Komisyondan matrah takdir talebinde bulunulurdu. 

Komisyon tarafından resen takdir olunan matrahın mükellef 

beyanından fazla olması durumunda, vergi sadece aradaki fark 

üzerinden tarh edilir, resen takdir olunan matrahın mükellef 

beyanından fazla olmaması durumunda ise, resen vergi tarh edilmezdi 

(VUK,33). 

485 Sayılı Kanun’un ikinci maddesi ile getirilen düzenlemede, kanuni 

ve ek süreden sonra beyanda bulunma imkanı sadece gelir vergisi 

mükellefleri için mümkün kılınmıştı. 2791Sayılı Kanunun birinci 

maddesi ile, vergi beyannamelerini ek süre geçtikten sonra vermiş 

olanlara bu beyannamelerinde gösterdikleri matrah üzerinden gerekli 

tarhiyat yapılır ve mükellefin beyanından fazla bir matrah 

hesaplandığı takdirde, bu matrah farkı için resen vergi tarh 

olunurşeklindeki düzenlemesi ile kanuni ve ek süreden sonra 

beyanname verme imkanının kapsamı tüm beyannameli mükellefleri 

de kapsayacak şekilde genişletilerek kanuni ve ek süreden sonra 

beyanname veren tüm beyannameli mükellefler için gerek beyan 

üzerinden gerekse resen tarhiyat yapılabilmesi imkanı tanınmıştır(149 

Numaralı VUK Genel Tebliği, I/1-b). 2791 Sayılı Kanunun birinci 

maddesi ile yapılan bu değişiklik sonrasında da bu şekilde kanuni 

süresinden sonra verilen beyannamelerin vergi dairesince kabul 

edilerek gerekli tarhiyatın yapılmasını müteakip, beyannamelerin 

matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmesi uygulamasına 

devam edilmiştir. Sonrasında VUK, 30. maddenin dördüncü fıkrası 

4008 Sayılı Kanunun ikinci maddesi ile değiştirilerek, kanuni 
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süresinden sonra verilen beyannameler üzerine idarece resen 

tarhiyatın yapılmasından sonra bu beyannamelerin matrah takdiri için 

takdir komisyonuna sevk edilmesi uygulamasına son verilmiştir. Tüm 

bu değişiklikler sonrası madde uygulamada bugünkü biçimini almıştır. 

Vergi beyannamesini kanuni süresi geçtikten sonra vermiş olanlara bu 

beyannamede gösterdikleri matrah üzerinden resen gerekli tarhiyat 

yapılır ve bu beyannameler resen takdir için takdir komisyonuna sevk 

edilmez. Ancak, vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir 

komisyonuna sevk edilmesinden sonra kendiliğinden verilen 

beyannameler için bu hüküm uygulanmaz(VUK,30/4). 

Hakkında vergi incelemesi veya takdir komisyonuna sevk kararı 

alınmamış olan mükellefin kanuni süresinden sonra beyanname 

verebilmesi VUK,30.maddesinin dördüncü fıkrası gereğidir.  Ancak, 

bu fıkraya dayanılarak vergi tarh edilebilmesi için mükellefin kanuni 

süresinde beyanname vermemiş olmasının VUK, 30. maddesinin 

ikinci fıkrasının birinci bendi dışında, 30.maddenin ikinci fıkrasında 

sayılan diğer resen takdir nedenlerinin bulunmaması şartı aranır. 

Bunun dışında başka bir resen takdir nedeninin varlığı durumunda 

tarhiyat VUK, 30.maddenin dördüncü fıkrasına göre yapılmayarak 

mükellef, matrah takdiri için takdir komisyonuna veya vergi 

incelemesi için incelemeye sevk edilmek suretiyle tespiti yoluna 

gidilir(238 VUK Genel Tebliği, D-1). Hakkında takdir komisyonuna 

sevk veya vergi incelemesine başlanan mükellefin VUK,30.maddenin 

dördüncü fıkrası uyarınca beyanname vermesi mümkün olmaz.  
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2. KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN 

BEYANNAMELER 

VUK,30/4, hakkında vergi incelemesine başlama veya takdir 

komisyonuna sevk kararı bulunmayan mükelleflere kanuni süresinden 

sonra beyanname vermeye imkan tanımakla birlikte, mükellefin 

kanuni süresinden sonra verdiği beyannameyi hangi amaçla vermiş 

olduğuna yönelik herhangi bir düzenleme içermemektedir 

(beyannamenin; daha önce hiç verilmemiş beyanname mi olduğu, 

daha önce verilen bir beyannamede tespit edilen vergi hatasıyla mı 

ilgili olduğu,  düzeltme/ek amacıyla verilen beyanname mi olduğu, 

vergi ziyaı cezası kesilmesini önlemek amacıyla pişmanlık talebiyle 

mi ilgili olarak verildiği veya tereddüt konusu olan bir hususun 

giderilmesi amacıyla ihtirazi kayıtlı olarak mı verildiği hakkında)7.    

Hakkında vergi incelemesine başlama veya takdir komisyonuna sevk 

kararı bulunmayan mükelleflerce, kanuni süresinden sonra verilen her 

beyanname üzerine yapılan tarhiyat için VUK, 30. maddesinin 

dördüncü fıkrası hükmü uygulanmaz. Kanuni süresinden sonra  

verilen beyannameler veriliş nedenleriyle ilgili olarak aynı anda/aynı 

beyanname ile veya beyannameye ekli bir dilekçe ile bir veya birden 

fazla VUK müessesesinden veya başka bazı kanunlarda düzenlenmiş 

bazı hak ve ayrıcalıklarla birlikte kullanılıp kullanılamayacağı 

konusuna yönelik mükellef taleplerini içerebilir [VUK, (hata düzeltme 

talebi, kanuni süresinde verilen dönem beyannamesini düzeltme/ek 

amacıyla beyanname verme, pişmanlık ve ıslah müessesesinden 
 

7 Ayrıntılı bilgi için bkz.Şin,2020:72-73 



 

122 İKTİSAT VE İŞLETME ALANLARINDA AMPİRİK ÇALIŞMALAR 

yararlanma talebi vb), İdari Yargılama Usul Kanunu(İYUK), (ihtirazi 

kayıtla beyan)vb]. Bu durumda tarhiyat doğrudan VUK,30/4’e göre 

yapılmaz. Bunun yerine tarhiyatın Kanunun hangi hükmüne göre 

yapılması gerektiği hususu mükellef talebinin ilgili bulunduğu Kanun 

hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi suretiyle belirlenir.  

Kanuni süresinden sonra verilen beyannameye Kanunun hangi 

hükmünün uygulanması gerektiğinin doğru tespiti, tarhiyat sürecinde 

izlenecek vergilendirme prosedürünü belirleyeceğinden önem 

göstermekte ve bu konuyla ilgili pek çok husus hukuki uyuşmazlık 

haline getirilebilmektedir. 

3. KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN 
BEYANNAMEYE DAYANILARAK YAPILAN TARHİYATIN 
NİTELENMESİ 

 

3.1. Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannameye 

Dayanılarak Yapılan Tarhiyatın Beyan Usulü Olarak 

Nitelenmesi 

 

Beyan usulü, ilgili özel vergi kanunlarında tanımlanmış olan bir vergi 

tarh yöntemidir (Şin,2020: 71). Bu yöntemin işlerliği mükellefçe 

beyannamenin verilmesi/ gönderilmesi esasına dayanır. Defter tutma 

yükümlülüğü bulunan mükelleflerin ilgili vergilendirme dönemiyle 

ilgili faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar dahi(GVK,85)/ 

vergiye tabi işlemleri bulunmasa dahi (KDVK, 40/3) beyanname 

verme yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu usulde verginin tarh-tebliğ –

tahakkuk aşamaları aynı anda gerçekleşir. Bu yöntem vergi sisteminin 

esas tarh yöntemi olarak kabul edilmektedir. Dünyadaki gelişmelere 

paralelliğin sağlanmasına ek olarak, vergilendirme işlemlerinin 
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sadeleştirilmesi, kolaylaştırılması ve mükellefle işbirliği yapılması 

beyan usulünde tarhiyatın temel dayanak noktaları olarak ifade 

edilmektedir(5432 VUK Gerekçesi,1/174 Rapor).  

Beyan usulünde vergi, tahakkuk fişi ile tarh ve tahakkuk ettirilir. 

Tahakkuk fişi esasının benimsenmesinde, vergilendirme işleminin 

sadece tek bir fişe dayanan, tek bir aşamada verginin tarh, tebliğ, 

tahakkuk işlemlerinin tamamlanmasında sürat ve düzenin 

sağlanmasının getireceği avantajların göz önünde bulundurulduğu 

ifade edilmektedir.  Tahakkuk fişi esasının benimsenmesinin idare 

açısından vergilendirme işlemlerini sadeleştireceği ve 

kolaylaştıracağı, mükellef açısından ise tarh ve tahakkuk usulünde 

pratik olarak gerçekleşeceği vurgulanmaktadır(5432 VUK Gerekçesi, 

1/174 Rapor).  

VUK’ un tahakkuk fişi esası başlıklı 25.maddesi şöyledir; “vergi 

kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler “tahakkuk fişi” ile 

tarh ve tahakkuk ettirilir. Bu esasa göre, vergi dairesince 

beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi tanzim olunur ve 

bunun bir nüshası mükellefe veyahut beyannameyi mükellef namına 

vergi dairesine tevdi edene verilir. Bu suretle vergi tahakkuk etmiş 

olur. Tahakkuk fişinin mükellefe verilen nüshası aynı zamanda 

beyannamenin makbuzu yerine geçer. Lüzum görülen hallerde beyana 

dayanan vergi tahakkuk fişi yerine ihbarname ile tebliğ olunabilir”.  

Tahakkuk fişinin düzenlenmesi söz konusu beyannameye dayanan 

tarhiyata kesin nitelik kazandırır. Bu da bu şekilde yapılan vergi 

tarhının mükellefe dava hakkı bulunmadığı anlamını taşır(istisnaları 
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hariç). Beyan usulüne dayalı tarhiyatın mükellefe dava hakkı 

tanımamasının altında yatan neden matrah unsurlarının, mükellefin 

fiilen iştirak etmesi suretiyle beyan üzerine tarh edilmiş olması 

sebebiyledir. 

Vergi idaresi kanuni süresinden sonra mükellefçe verilen 

beyannamelere dayanılarak yapılan tarhiyatı resen tarh olarak 

nitelediğini(beyan usulü olarak nitelemediğini) bu şekilde yapılan 

tarhiyat üzerine vade farkı olarak gecikme faizi uygulayarak istikrarlı 

bir biçimde ifade etmektedir. Ancak, İdarenin bu şekilde verilen 

beyanname üzerine tahakkuk fişi düzenlemesi –tarhiyat idarece 

yapılan herhangi bir denetime de dayanmadığından- mükellef 

kesimince tarhiyatın normal beyan usulüyle özdeşleştirilmesine neden 

olmakta ve bu şekilde yapılan tarhiyat üzerine uygulanan gecikme 

faizi uyuşmazlık konusu haline getirilmektedir. 

3.2.Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyanname Üzerine 
Yapılan Tarhiyatın Resen Tarh Olarak Nitelenmesi 

 

VUK,30.maddesinde resen vergi tarhı, vergi matrahının mükellef 

defter, kayıt ve belgelerine veya kanuni ölçülere göre tespit 

edilememesi halinde, ilgili maddede sayılan resen tarh nedenlerinden 

birinin bulunması durumunda vergi matrahının vergi inceleme 

yetkililerince veya takdir komisyonlarınca belirlendiği tarh 

yöntemidir. VUK,30.maddesinin birinci fıkrasında, vergi matrahının 

kısmen veya tamamen defter kayıt ve belgelerine veya kanuni ölçülere 

dayanılarak tespitinin mümkün olmadığı haller şeklindeki resen vergi 

tarhı tanımının kapsamına, 485 Sayılı Kanunla mükellefçe kanuni 
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süresinden sonra verilen beyannamelerin de eklendiğinin ifade 

edilmesi yanlış olmayacaktır (hakkında vergi incelemesine veya takdir 

komisyonuna sevk olmamak şartıyla). Ancak, 30.maddenin dördüncü 

fıkrası dışındaki nedenlerle yapılan tarhiyatta idarenin inisiyatif 

kullanması söz konusu iken (Öncel vd, 2016:101) 30.maddenin 

dördüncü fıkrasına dayalı tarhiyatlarda böyle bir inisiyatif kullanımı 

yerine mükellef beyanı esastır. 

 VUK,34.maddesi, ikmalen ve resen tarh edilen vergilerin ihbarname 

ile ilgililere tebliğ olunacağını hükme bağlamıştır. Vergi idaresince 

yapılan denetimler üzerine matrahın vergi inceleme yetkililerince veya 

takdir komisyonlarınca resen tespit edilmesi üzerine tarh edilen vergi 

için ihbarname düzenlenir ve bu ihbarname mükellefe tebliğ edilir. 

Mükellefin bu ihbarname içeriğine dava açma hakkı vardır. Bu 

nedenle resen tarh edilen verginin tahakkuk edip etmeyeceği, 

mükellefin dava açma hakkını kullanıp kullanmama konusunda 

vereceği karara bağlı olarak değişir(ya tahakkuk edip kesinleşir veya 

terkin edilir).  

VUK 30.maddesinde yer alan resen vergi tarhının, idarece yapılan 

denetim sonucuna dayanan vergi tarhını ifade ederken, 30.maddesinin 

dördüncü fıkrasına dayalı tarhiyatın mükellefin beyanına dayanıyor 

olması (kanuni süresinden sonra da olsa) bu tarhiyatın resen tarh 

olarak nitelenmesine imkan tanır mı? veya bu şekilde mükellefçe 

kanuni süresinden sonra verilen beyannameye dayanılarak yapılan 

vergi tarhının resen tarhın özel bir türü olarak mı nitelenmesi 

gerekeceği sorusu akla gelebilmektedir. Böyle bir ayırım 
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yapılabilmesi için bununla ilgili özellikli durumların ayrı hükümlere 

tabi olduğuna dair kanuni düzenlemelere yer verilmesi gerekirdi. 

Ancak, VUK’ un resen vergi tarhını düzenleyen 30. maddesinin 

dördüncü fıkrasında söz konusu tarhiyat için ayrı bir düzenleme/ 

uygulama esası benimsenmemiş olmasının böyle bir nitelemeye izin 

vermediğinin kabulünü gerektirmektedir8. 

VUK,30.maddesinin dördüncü fıkrası kanuni süresinden sonra verilen 

beyannamelere istinaden yapılan tarhiyatları resen tarh olarak 

nitelemektedir. Resen tarh edilen vergiler için ihbarname 

düzenlenmesi gerekirken, vergi idaresi bu tür tarhiyatlar için tahakkuk 

fişi düzenlemektedir. Bu tür tarhiyatlar için düzenlenmesi gereken 

belgenin ihbarname mi yoksa tahakkuk fişi mi olması gerektiği ve 

bunun hukuki sonuçları üzerine etkileri tespitinin doğru yapılması 

sürecin bundan sonraki aşamaları bakımından gerekmektedir.  

Kanuni süresinden sonra verilen beyannamelere dayanılarak yapılan 

vergi tarhiyatının resen tarh olarak nitelenmesinin temelinde, söz 

konusu beyannamenin kanuni süresinden sonra verilmiş olması 

yatmaktadır.  Bunun yasal dayanağı VUK, 30.maddesinin dördüncü 

fıkrasıdır. Bu fıkranın Kanun’a eklenmesinden önce, kanuni sürenin 

sona ermesinden sonra mükellef beyannamesini veremez, verse dahi 

idarece bunun vergi tarhına konu edilmesi mümkün olamazdı. Kanuni 

süresinden sonra beyanname verebilme imkanı ilk olarak 485 Sayılı 

 

8VUK, 30/4 resen tarhın 30.madde içinde ayrı ve özel bir yol olduğu hakkında görüş 
için bkz. D4D.E.2007/435, K.2008/1434 
 

 



 

 127 

Kanunun VUK 30.maddesine dördüncü fıkrasının eklenmesi ile 

mümkün olmuştur.  485 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden 4008 

Sayılı Kanunla yapılan değişiklik tarihine kadar (hakkında vergi 

incelemesi- takdir komisyonuna sevk kararı bulunmayan) 

mükelleflerce kanuni süresinden sonra verilen beyannamelerin 

kabulüne ve bu beyannamelerin matrah takdiri için takdir 

komisyonuna sevk edilmesi uygulamasına devam edilmiştir. Bu 

dönem içerisinde İdare kanuni süresinden sonra verilen beyanname 

üzerine ihbarname düzenler, ihbarname üzerine de verginin mükellef 

beyanı esas alınarak tarh edildiği belirtilerek takdir komisyonundan 

matrah takdir talebinde bulunulurdu. Böylelikle matrah mükellef 

beyanının takdir kararı ile karşılaştırılması suretiyle tarh olunurdu. 

4008 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle kanuni süresinden sonra 

mükellefçe verilecek beyannameler için takdir komisyonundan matrah 

takdir talebinde bulunma aşamasına mükellef-idare arasında ortaya 

çıkan matrah uyuşmazlıklarını kısa sürede çözümleyerek 

vergilendirme sürecini hızlandırmak ve kısaltmak amacı ile son 

verilmiştir.  

 4008 Sayılı Kanunla mükellefçe kanuni süresinden sonra verilen 

beyannamenin matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmesi 

uygulamasına son verilmesi, bu beyannameler üzerine tarh edilen 

vergiler için ihbarname düzenlenme uygulaması ile ilgili tereddütler 

ortaya çıkardı. Tereddütler kanuni süresinde verdiği beyannamesine 

karşı dava hakkı olmayan (istisnai durumlar hariç) mükellefin, 

beyannamesini kanuni süresinden sonra vermesi durumunda bu 

şekilde yapılan tarhiyatın resen tarh olarak nitelenmesi ve bu tarhiyat 
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için ihbarname düzenlenmesi nedeniyle dava hakkı olup olmayacağı 

konusuyla ilgiliydi. İhbarnamenin düzenlenme nedeni olan resen vergi 

tarhının mükellefe dava hakkı vermesi, dava konusu edilen vergilerin 

tahakkuk zamanını belirsizleştirmesi (uzatması) idarece kabul 

edilebilecek bir durum olmadığı gibi 4008 Sayılı Kanunla yapılan 

değişikliğin amacına da uymamaktadır. Resen tarh üzerine düzenlenen 

belge olarak ihbarname uygulamasına devam edilmesi bu şekilde 

beyanname veren tüm mükelleflere dava hakkı tanıması ve bu hakkın 

kullanılması ( süreci kendi lehine uzatmak amacıyla istismar etmek 

isteyen mükellefler özelinde- tümü için) durumunda yapılan 

değişikliği etkisiz kılma problemini ortaya çıkarttı. Ayrıca, İdare’nin 

denetim sonucuna dayanmayan ihbarname içeriğine mükellefe dava 

hakkı tanınması, mükellefin kendi beyanına dava hakkı tanımak 

anlamını taşıyacaktır. Bu ise kanuni süresinde verilen beyannameler 

için uygulama alanı bulunmayan dava hakkının kanuni süresinden 

sonra verilenlere tanınması gibi hukuk dışı bir durum ortaya çıkartır. 

Maliye Bakanlığı, bu durumun farklı uygulamalara neden olması 

dolayısıyla oluşan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini 

sağlamak amacıyla, 238 numaralı VUK Genel Tebliği’ni yayımlamış 

ve Tebliğ’in D bölümünü bu konuya ayırmıştır; Yapılan bu 

düzenlemeye göre kanuni süresinden sonra verilen beyannamelere 

istinaden hesaplanan vergiler için tahakkuk fişi, cezalar için 

ihbarname düzenlenecek; tahakkuk eden vergi için de ayrıca VUK, 

112.maddesine göre gecikme faizi hesaplanacaktır (D-3).  

VUK, 30/4.fıkrasının kabul edildiği tarihten itibaren, kanuni 

süresinden sonra verilen beyannamelere istinaden yapılan vergi tarhını 
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da resen tarh olarak nitelemiş ve bu nitelemeye ilişkin herhangi bir 

değişiklik de yapılmamıştır. Bu fıkraya dayanılarak yapılan tarhiyatlar 

için izlenecek prosedür ve verginin tarh ve tahakkukunda 

30.maddenin fıkraları arasında bir ayırıma da gidilmemiştir. Üstelik 

4008 Sayılı Kanun, kanuni süresinden sonra verilen beyanname 

kabulünde ihbarname düzenlenme/mesi hususuyla ilgili hiçbir 

değişiklik/düzenleme de içermemektedir. Durum böyle iken 238VUK 

Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeden sonra kanuni süresinden sonra 

verilen beyannameler için “ihbarname”  düzenlenmesi 

uygulamasından vazgeçilerek “tahakkuk fişi” düzenlenmesi 

uygulamasına başlanmıştır. Peki bu şekilde kanuni süresinden sonra 

verilen beyannameler için tahakkuk fişi düzenlenmesinin 

vergilendirme sürecinin tarh ve tahakkuk aşamaları üzerine etkisi nasıl 

olmuştur?  

VUK,30/4 çerçevesinde yapılan resen vergi tarhı için tahakkuk fişi 

düzenlenmesi, tahakkuk fişinin, tarh edilen verginin derhal tahakkuk 

etmesini ve tahakkuk eden verginin kesinleşmesi sonucu dava hakkı 

tanımaması yönündeki özelliklerinden yararlanılmak istenmiş 

olmasıyla ilgili olduğunu düşündürmektedir. 4008 Sayılı Kanun’la 

takdir komisyonuna sevk uygulamasına son verilmesinin 

nedenlerinden birisi de idare mükellef arasındaki anlaşmazlıkları 

yargıya intikal etmeden kısa sürede çözümlemek istemesi idi. Bu 

amaçla uyumlu olduğu ifade edilebilir. Ancak, kanuni süresinden 

sonra verilen beyannameler üzerine tahakkuk fişi düzenlenmesi, 

mükellef üzerinde bu tarhiyatın beyan usulü kapsamında tarhiyat 

olduğu algısını/düşüncesini oluşturmaktadır. Algının bu şekilde 



 

130 İKTİSAT VE İŞLETME ALANLARINDA AMPİRİK ÇALIŞMALAR 

oluşması nedeniyle işlemin devamında tahakkuk fişi üzerine vade 

farkı olarak gecikme faizi uygulanamayacağı eleştirisi ile konu 

yargıya taşınmaktadır (DVDDK, E.2006/346, K.2007/126). Bu 

uygulama İdarenin bu tür beyannameler üzerine tarh edilen vergileri 

resen tarh olarak nitelediği için gecikme faizi uyguladığı hususunun 

mükellefçe yeterince iyi anlaşılamamasına neden olmaktadır. Ayrıca, 

ikmalen, resen tarh edilen vergilerin ilgililere ihbarname ile tebliğ 

edileceğini belirten VUK,34. madde hükmü Genel Tebliğ maddesi ile 

ihlal edilmiştir.  

SONUÇ 

Mevcut uygulamada vergi idaresinin kanuni süresinden sonra verilen 

beyannamelere dayanılarak yapılan tarhiyat için tahakkuk fişi 

düzenlemesi, vade farkı için gecikme faizi uygulaması mükelleflerce 

uyuşmazlık konusu haline getirilmektedir.  

VUK, 30.maddesinin dördüncü fıkrasının kabul edildiği tarihten 4008 

Sayılı Kanun’la yapılan değişikliğe kadar mükellef beyanı üzerine 

yapılan tarhiyat takdir komisyonu kararı ile karşılaştırılarak 

uygulanmış, bu şekilde tarh edilen vergi matrahının doğrudan idarece 

olmasa bile takdir komisyonu matrah takdir kararıyla 

karşılaştırılmasına dayalı olması nedeniyle, resen tarh olarak 

nitelenmesi nispeten daha mümkün olduğu ifade edilebilir. 4008 

Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle sürecin karşılaştırma aşamasından 

vazgeçilmesi nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen 

beyannamelere istinaden yapılan tarhiyatın yerinin 30.madde mi 

olması gerektiğinin yeniden değerlendirilmesini düşündürmelidir. 
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Kanuni süresinden sonra verilen beyannamelerin matrah takdiri için 

takdir komisyonuna sevk uygulamasına son verilmesi ile bu 

beyannameler üzerine yapılan tarhiyat türünün resen tarh olarak 

nitelenmesinin gerekçesi de(bir anlamda) ortadan kaldırılmış oldu. 

Mevcut uygulamada bu çeşit tarhiyatta da tamamen mükellef beyanı 

esas alındığından normal beyan usulüyle arasında kalan tek fark 

beyanname verme zamanıyla ilgili olmasıdır.  

Beyannamenin kanuni süresinde verilmemiş olması özellikle beyan 

usulüne tabi vergiler açısından vergilendirme sürecinin hiç 

işlememesi- tarh-tebliğ-tahakkuk-tahsil aşamalarının hiç birisinin 

hukuki varlığını kazanamaması- gibi bir durum ortaya çıkartır ki bu da 

vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmasına rağmen tahakkuk ve 

dolayısıyla tahsil edilemeyen, beyan dışı kalan vergi geliri anlamını 

taşır. Beyannamelerin kanuni süresinde verilmesinin sağlanması 

kadar, kanuni süresinde verilmeyen beyannamelerin kanuni 

süresinden sonra verilmek istenmesi durumunda (hakkında vergi 

incelemesi- takdir komisyonuna sevk kararı bulunmayan) bu 

beyannameler üzerine yapılacak işlemlerin, bu tarhiyatın doğuracağı 

hukuki sonuçları belirleyici özelliği olduğu unutulmamalıdır. 

Bu nedenlerle, İdare kanuni süresinden sonra verilen beyannamelerin 

beyan usulüne dayanan tarh olarak nitelenip nitelenemeyeceği 

hususunu ve/ya bu uyuşmazlık konusunu nasıl çözümleyeceğine 

ilişkin hukuki çözüm alternatiflerini değerlendirmelidir.  
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GİRİŞ 

Ticari faaliyetle uğraşan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri 6502 

Sayılı Kanunun 56. ve 84.maddelerine dayanılarak çıkarılan Garanti 

Belgesi Yönetmelik ekinde sayılan ürün veya mamulleri üretmeleri 

veya ithal etmeleri durumunda kapsam, süre ve sınırları söz konusu 

Yönetmelikte belirtilen zorunlu garanti taahhüdünde bulunma 

yükümlülüğü ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. Buna göre, garanti 

kapsamındaki ürün/ mamulün satışı üzerine satış hasılatı elde 

edilirken, garanti giderinin ortaya çıkma ihtimali doğar. Satış hasılatı, 

satışın yapıldığı hesap döneminin faaliyet sonucunun hesaplanmasında 

dikkate alınır. Satılan ürünle ilgili garanti gideri bu aşamada henüz 

fiili olarak ortaya çıkmadığı, tutarı ve ortaya çıkıp çıkmayacağı da 

belirsiz olduğu gerekçesiyle ilgili olduğu esas hesap dönemi 

sonuçlarının hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır. Vergileme, 

satış hasılatının gelecekte doğacak garanti giderlerini de içerdiği 

varsayımı üzerine sadece satış hasılatı üzerinden gerçekleştirilir. 

Böylelikle gayrisafi gelirin hasılat ve gider unsurları farklı hesap 

dönemi vergi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınmış olur. 

Uygulamanın bu görünümü konunun ticari kazancın hesaplanmasıyla 

ilgili gelirin safi tutar üzerinden hesaplanması ve dönemsellik ilkesi 

açısından değerlendirilmesini gerektirmektedir. Konunun teorik 

çerçevede incelenmesi sonucunda VUK değerleme hükümleri arasında 

yer alan pasif geçici hesapların çözüm için gerekli uygulama esaslarını 

barındırdığı düşünülmektedir. 
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1.GARANTİ GİDERLERİ 

Tüketicilerin korunması ile ilgili temel ilke ve amaçların, özelde 

tüketicilerin çıkarları, genelde kamu düzeni ile ilişkilendirilmesi 

boyutu vergi hukukunu da ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Zorunlu 

garanti kapsamında kalan bir ürünü üreten veya ithal edenlerin garanti 

süresi ve kapsamında taahhüt tesis etme, değiştirme, kaldırma vb irade 

özgürlükleri bulunmamaktadır. Bu kapsam kamu düzeni genel amacı 

çerçevesinde ilgili yasal mevzuatla belirlenmiş ve sınırlandırılmıştır. 

Garanti Belgesi ile söz konusu ürünün garanti süresi içerisinde 

kullanıcı hatasından kaynaklanmadığı sürece çalışacağına dair garanti 

taahhüdünde bulunulmuş olur. 

Zorunlu garanti kapsamındaki ürünlerin neler olacağı, garanti 

sürelerinin tayin ve tespiti konusunda belirleme yapma yetkisi 

bulunmayan üretici veya ithalatçı işletmeler yasal düzenlemede 

belirtilen esaslara tabi kılınmışlardır. Bu anlamda ekonomik faaliyette 

bulunabilme gerekliliklerinin yerine getirilmesi sürecinde ortaya 

çıkacak bu giderler işletmeler açısından kaçınılmaz niteliktedir. Buna 

göre garanti kapsamında kalan malları üreten veya ithal eden 

işletmeler burada belirtilen süre içerisinde garanti taahhüdünde 

bulunmakla yükümlüdürler.  

Garanti giderlerinin belki de en önemli karakteristik özelliği ortaya 

çıkma zamanıyla ilgili olanıdır. Satışa konu ürünle doğrudan ilgili 

bulundukları halde bunlar işletme tasarrufundan üretim, satış-

pazarlama aşamalarında değil, satış sonrası garanti süresi içerisinde 

ortaya çıkmaktadırlar. Garanti belgesi (ve düzenlenen satış faturası 
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)ile satış işlemiyle ürün arasında garanti süresi içerisinde illiyet bağı 

yasal olarak kurulmaktadır. Böylelikle ortaya çıkış zamanı 

bakımından doğrudan üretim, faaliyet gideri olarak satış-pazarlama 

aşamasıyla ilişkilendirilemeyen bu giderlerin bağlantısı 

sağlanmaktadır. Satış işlemini müteakip ortaya çıkma ihtimallerinin 

doğması bu giderlerin ticari kazancın tespiti bakımından konumunu ve 

uygulama esaslarını özelleştirmektedir.  

Garanti giderlerini üretim hatalarından ayrı tutmak gerekir2. Üretim 

sürecinde hatalı olduğu tespit edilen bir ürün için hatanın mahiyetine 

göre işlem yapılırken üretim sürecini tamamlayan mamul belirlenmiş 

kalite ve sağlamlık testlerini tamamlamış olarak ortaya çıkar. Bu 

açıdan değerlendirildiğinde garanti giderleri belirli kalite standardının 

teminine yönelik olduğu değerlendirmesine tabi tutulabilirler. 

Garanti giderlerinin mevcut uygulama şekli incelendiğinde konunun 

garanti giderlerinin gider niteliğinin kabulüyle ilgili olmadığı, bunun 

yerine garanti giderinin vergi matrahının tespitinde hangi hesap 

dönemi faaliyet sonuçlarıyla ve nasıl karşılaştırılacağına ilişkin 

uygulama esasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  

2.TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ  

Garanti giderleri Gelir Vergisi Kanununda sayılan ticari kazanç 

unsuruyla ilgili olduğundan değerlendirmelerin ticari kazanca ilişkin 
 

2Ürünlerin; teknik düzenlemelerine, ürün güvenliğine uygun olarak üretilmeleri, 
ürün sorumluluğu tazminatına ilişkin esaslar ve iktisadi işletmecilerin 
yükümlülükleri bu konunun kapsam dışında olup bunlar 7223 Sayılı Ürün Güvenliği 
ve Teknik Düzenlemeler Kanunu hükümlerine göre yürütülecekleri belirlenmiştir. 
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yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Gerçek 

usulde ticari kazanç bilanço ve işletme hesabı esasına göre tespit 

edilir. Bilanço esasında ticari kazancın tespitini düzenleyen 

38.maddede teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonundaki ve 

başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bir dönem zarfında 

işletme sahip veya sahiplerince işletmeye ilave olunan değerler bu 

farktan indirilir, işletmeden çekilen değerler ise bu farka ilave edilir. 

Gider karşılığı olarak, işletmeden yapılan ödemeler dönem sonu 

özsermayesini azaltacağı için, dönem kazancının tespitinde dikkate 

alınmış olur (Özbalcı, GVK:1998,409).  İşletme  hesabı esasında ticari 

kazancın tespitini düzenleyen 39. maddede ise bir hesap dönemi 

içinde elde  edilen hasılat ile giderler arasındaki müspet fark olduğu, 

elde edilen hasılatın tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacakları, 

giderlerin ise tediye olunan ve borçlanılan meblağları ifade edeceği, 

ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında Vergi Usul 

Kanununun değerlemeye ilişkin hükümleri ile Gelir Vergisi 

Kanununun 40 ve 41.maddelerindeki indirilecek giderler ile gider 

kabul edilmeyen ödemelere ilişkin hükümlerinin de dikkate alınacağı 

Kanunda ayrıca belirtilmiştir.  

Ticari kazancı elde edenin kurumlar vergisi mükellefi olması 

durumunda safi kurum kazancının, Gelir Vergisi Kanununun ticari 

kazanç hakkındaki hükümlerine göre tespit edileceği hüküm altına 

alınmıştır(KVK,6/2). Her türlü ticaret şirketleri Vergi Usul 

Kanununun,177.maddenin dördüncü fıkrasında birinci sınıf tacir 

sayıldığından,  Vergi Usul Kanununun,176.maddede birinci sınıf 

tacirlerin bilanço esasına göre defter tutacağından kurumlar vergisi 



 

 139 

mükelleflerince elde edilecek kurum kazancının tespitinde Kurumlar 

Vergisi Kanunu ile birlikte Gelir Vergisi Kanununun ilgili madde 

hükümlerine uyulur.  

Garanti gideriyle ilgili vergiyi doğuran olay bağlı olduğu satış işlemi 

ile ortaya çıkar. Satış işleminin yapılması üzerine gayrisafi gelirin 

hasılat unsuru ortaya çıkmış olur. Bununla ilgili garanti giderinin satış 

işleminden sonra garanti süresi içindeki zaman aralığında ortaya 

çıkması söz konusudur. Garanti giderlerinde gayrisafi gelirin unsurları 

olan hasılat ve gider arasına (doğrudan bu hasılatla ilgili) garanti 

süresi kadar zaman aralığının girmesiyle aynı ürüne/mamule bağlı 

hasılat ve gider unsurlarının farklı hesap dönemlerine mal edilmeleri 

durumuyla karşı karşıya kalınmaktadır. Oysa ki gider ve hasılat 

unsurlarının hesap dönemleri arasındaki dağıtımı, bunların iktisadi 

bakımdan bağlı bulundukları döneme mal edilmeleri suretiyle yapılır 

(Hiçşaşmaz,1970: 187).  Garanti giderlerinin uygulanmasında şöyle 

bir durumla karşılaşılmaktadır. Satış işleminin hesap dönemi 

başlarında yapıldığını varsayalım. Bu varsayımda garanti kapsamında 

ortaya çıkacak garanti gideri satışın yapıldığı cari yıl içinde ortaya 

çıkabilir. Bu durumda garanti gideri olarak ortaya çıkan tutar satış 

hasılatıyla aynı hesap dönemi faaliyet sonucunun tespitinde dikkate 

alınır. Satış işleminin yapıldığı hesap döneminden sonraki hesap 

dönemlerinde (garanti süresi içindeki bir zaman aralığında) ortaya 

çıkan garanti giderlerinin ise ilgili oldukları hesap dönemi hasılatı 

arasında illiyet bağı kurularak bu hasılatla ilişkilendirilmesi yerine 

ortaya çıktıkları hesap döneminin hasılatıyla ilişkilendirilmekte ve 

bundan indirimine izin verilmektedir. Uygulamanın bu şekliyle garanti 
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giderleri ortaya çıkma zamanına bağlı olarak farklı hesap dönemi 

hasılatları ile ilişkilendirilebilmektedirler.  

Günümüz vergicilik anlayışında gerek gelir vergisi gerekse kurumlar 

vergisi uygulamalarında gelir/kazanç safi tutar üzerinden 

vergilendirilir. Oysa ki gelir, gayrisafi tutarı ifade eden bir kavramdır. 

Gayrisafi gelir ise hasılat ve gider unsurlarının bir arada bulunduğunu 

ifade eden bir kavramdır. Gelirin safi tutarının hesaplanması için 

gayrisafi tutarı oluşturan hasılat ve giderin birbiriyle ilişkilendirilmesi 

gerekir. Safi tutarın tespitinde hasılat ve giderin ilişkilendirilmesinde 

aynı hesap dönemine ait hasılat ve giderler birlikte değerlendirilir. Safi 

tutarın tespitinin hesap dönemi zaman aralığıyla sınırlandırılmış 

olması vergi matrahının hesaplanmasında safi tutarın nasıl 

hesaplanacağı ve bu hesaplamanın yapılmasında dönemsellik ilkesinin 

nasıl uygulanacağı hususunu özelleştirmektedir. Konu bu sınırlar 

çerçevesinde değerlendirilmiştir.   

2.1.Ticari Kazancın Safi Tutarının Tespitinde Garanti 

Giderleri 

Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve 

iratların safi tutarı olarak tanımlanmıştır(GVK, md.1). Hemen 

müteakibindeki maddede Gelir Vergisi Kanunun’ da aksine hüküm 

olmadıkça, burada yazılı kazanç ve iratların tespitinde gerçek ve safi 

miktarları ile dikkate alınacağı belirlemesi yapılmıştır (istisnaları 

bulunmakla birlikte). Gelirin gerçek tutar üzerinden tespiti belgeye, 

defter kayıtlarına dayanılarak tespitini ifade etmektedir. Gerçek usulde 

ticari kazanç sahiplerinde defter tutma asıldır ve buna ilişkin esaslar 
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Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda belirlenmiştir. 

Defterlere yapılacak kayıtlara ilişkin kurallara defter tutma 

yükümlülüğü bulunan mükellefler uymakla yükümlüdür3 ve bunların 

vergi matrahları defter kayıtları üzerinden tespit edilir.  

Safi olması; gelirin, elde edilmesi ve kaynağının idamesi için yapılan 

masrafların düşülmesinden sonra kalan tutarı ile vergiye tabi 

tutulmasını ifade etmektedir(BDK-GVK,2020: 36, Özbalcı-GVK,1998: 

79). Gelir vergisi matrahı iki aşamalı indirim süreci sonunda tespit 

olunur. Birinci aşamada Gelir Vergisi Kanununun her bir gelir 

 

3 TTK hükümlerine tabi olan mükellefler için TTK 64 ve 65.maddelerinde defter 
tutma yükümlülüğü ve defter tutma esasları düzenlenmiştir. TTK,64/5, TTK 
hükümlerine tabi olan gerçek ve tüzel kişileri VUK’ un defter tutma, kayıt 
zamanıyla ilgili hükümleri ile 175 ve mük.257.maddelerinde yer alan yetkiye 
dayanılarak yapılan düzenlemelere (MSUGT uygulama hükümlerine) uymakla 
yükümlendirmiştir. VUK’ da defter tutmaktan ne anlaşılması gerektiğinin tanımının 
yapılması yerine defter tutma amaçlarına yer verilmiştir(VUK,171). Defter tutmakla 
yükümlü olanlar ile bu yükümlülük dışında bırakılanların tespitinin yapılması tercih 
edilmiştir. Mükelleflere muhasebe kayıtlarının tutulmasında VUK defter tutma amaç 
ve esaslarına uymaları şartı ile defter ve muhasebelerini işlerinin gerekleri 
doğrultusunda diledikleri tarzda düzenlemek konusunda serbesti tanınmıştır (VUK, 
175). VUK defter tutma bakımından tüccarları birinci sınıf tüccarlar, ikinci sınıf 
tüccarlar olarak iki sınıfa ayırmış, birinci sınıf tüccarları bilanço esasına göre, ikinci 
sınıf tüccarları işletme hesabı esasına göre defter tutmakla 
yükümlendirmiştir(VUK,176, 177, 178). Sonrasında da VUK, 182 ve devamında 
bilanço esasına ve işletme hesabı esasına göre tutulacak defterleri belirlemiştir. 
“Bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin 
faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali 
tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik 
niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde 
denetimin kolaylaştırılması amacıyla yapılmıştır(MSUGT)”. Bu Tebliğ ile bilanço 
esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler Tebliğ’le belirlenen muhasebe usul 
ve esaslarına uymak zorunluluğu ile yükümlendirilmişlerdir ( farklı muhasebe 
tekniği kullanmak durumunda bulunanlar hariç). Muhasebe sistemlerini yürütmede 
bu Tebliğ hükümlerine tabi olan mükellefler vergiye tabi olan karın tespiti 
aşamasında vergi kanunlarında yer alan özel hükümlerini dikkate almak 
zorunluluğuyla yükümlendirilmişlerdir.  
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unsurunun elde edilmesinde ilgili gelir unsurunu tanımlayan 

maddelerini müteakiben sayılmak suretiyle belirtme yolunu seçtiği 

giderler indirilerek safi gelire ulaşılır. Bu aşamada indirimine izin 

verilen giderlerin genel özelliği söz konusu gelir unsurunun niteliğiyle 

ve elde edilmesiyle yakından ilgili oldukları ifade edilebilir. İkinci 

aşama sonucunda ise gelir vergisi matrahına ulaşılır. Bunun için safi 

gelir tutarından zararları(varsa)  ile mükellefin geliri elde eden kişi 

olarak şahsi/ailevi varlığını sürdürebilmesiyle ilgili indirimler (GVK, 

89) uygulanır. Vergi matrahına gelir vergisi tarifesinin uygulanması 

suretiyle ilgili hesap dönemine ait gelir vergisi hesaplanmış olur. Bu 

sürecin birinci basamağında ilgili gelir türünün karakteristik 

özelliğiyle ilgili giderlerin indiriminin yapıldığı aşama objektif safilik 

ilkesi, şahsi/ailevi giderlerin indirimine izin verilen aşama ise 

sübjektif safilik ilkesi olarak nitelenmektedir (Yavaşlar,F.B.,2012 :7). 

Gayrisafi gelirin unsuru olan hasılat ve giderin tespitinde ticari 

kazançlar bakımından tahakkuk esası geçerli olduğundan ekonomik 

işlemle/olayla ilgili vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmış olması şartı 

aranır. Vergiyi doğuran olay niteliği gerçekleşmeden ortaya çıkan 

ekonomik işlem/olaylar, ekonomik işlem/olay olarak ortaya çıktığı 

hesap döneminde değil vergiyi doğuran olay niteliğini kazandığı hesap 

döneminin faaliyet sonuçlarının hesaplanmasında dikkate alınır(bu 

dönemde hasılat /gider niteliğine sahip olabildiklerinden). Yani gelir 

yada giderin ait olduğu dönem tahakkuk ettiği dönemdir (DİBK, 

E.2004/1, K.2004/1).  
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Safi gelirin tespitinde asıl olan gelirin hasılat ve gider unsurlarının 

aynı hesap döneminde ortaya çıkmış olmasıdır (istisnai durumlar 

dışında). Böyle durumlarda gelirin safi tutarı yukarıda belirtilen 

şekilde tespit olunur. Ancak, gelirin hasılat ve gider unsurlarının 

ortaya çıkması zaman bakımından farklı hesap dönemlerine isabet 

edebilir. Gayrisafi gelirin hasılat unsuru ile gider unsurlarının farklı 

hesap dönemlerinde ortaya çıkmaları durumunda hasılat ve gider 

unsurları arasındaki illiyet bağının korunması gerekir. Zira ilgili hesap 

dönemine kaydedilecek giderlerin o dönemin gelirlerinin sağlanması 

ile doğrudan ilgili olması gerekmektedir. Garanti giderleri 

bakımından, satış işleminin ortaya çıkması/ tamamlanması ile hasılat 

yönü itibarıyla ortaya çıkan gayrisafi gelirin gider yönü henüz zaman 

ve tutar itibarıyla ortaya çıkmamıştır. Gider yönüyle ortaya çıkma 

garanti süresi içerisinde bir zaman aralığı içerisinde gerçekleşecektir. 

Gelir ve giderin ortaya çıkma zamanı bakımından ortaya çıkan bu 

farklılığın satışın yapıldığı hesap dönemiyle bağlantısının kurulması 

gerekir. Satış işleminin hesap dönemi başlarında yapıldığı durumlarda 

garanti süresi malın tüketiciye teslim tarihinde işlemeye 

başlayacağından, garanti kapsamında garanti gideri satışın yapıldığı 

hesap dönemi içinde ortaya çıkabilir. Bu durumda garanti gideri 

olarak ortaya çıkan tutar satış hasılatıyla aynı hesap dönemi faaliyet 

sonucunun tespitinde dikkate alınır. Böylelikle gayrisafi gelirin hasılat 

ve gider unsurları ait oldukları hesap döneminin faaliyet sonuçlarının 

hesaplanmasında dikkate alınırlar. Uygulamanın bu şekli konuyla 

ilgili yasal düzenlemelere de uygunluk gösterir. Ancak, garanti 

giderinin satışın yapıldığı hesap döneminden sonra ortaya çıkması 
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durumunda yasal zorunluluk gereği bedelsiz sunulacak hizmet 

dolayısıyla ortaya çıkacak garanti gideri ilgili olduğu hasılattan farklı 

bir hesap döneminde ortaya çıkmış olur. Kanuni düzenleme ve ilkeler 

bu giderin ilgili olduğu hasılat ile illiyet bağının kurulmasını 

gerektirmektedir. Bu duruma ilişkin mevcut uygulama hasılat ortaya 

çıktığı hesap döneminin hasılatı olarak faaliyet sonuçlarının 

hesaplanmasında dikkate alınırken, gider de ortaya çıktığı sonraki 

(farklı)hesap döneminin faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilmesi 

suretiyle yönlendirilmektedir. Gelirin ve giderin ortaya çıkmasındaki 

zaman bakımından farklılığın hesap dönemi ile uyumlaştırılmasının 

yapılmaması gelir ve kurumlar vergilerinin safi tutar üzerinden 

hesaplanma ve dönemsellik esasıyla ilgili GVK-1,GVK-38-

39,VUK,174, KVK-6 maddelerine açık aykırılık oluşturur. Türkiye 

Muhasebe Standartlarını uygulayan mükellefler bu tür giderleri için 

karşılık ayırmaktadırlar. Ayrılan bu karşılık tutarları vergi 

kanunlarında bu konuyla ilgili karşılık ayrılabileceğine ilişkin özel bir 

düzenleme bulunmadığı gerekçesiyle kanunen kabul edilmeyen gider 

olarak değerlendirilerek dönem ticari kazancına dahil edilmektedir. 

Konuyla ilgili bir Özelge’ de4 “zorunlu garanti kapsamında olan bir 

mal için satış sonrası bedelsiz olarak verilen hizmet bedelleri, satış 

 
4 Özelge; 31.01.2012 Tarih, Sayı: B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/18-27.  
“…kapanan hesap dönemlerine ilişkin harcama belgelerinin takip eden hesap dönem  
veya dönemlerinde gider veya maliyet unsuru olarak yazılması mümkün olmadığı 
gibi kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara intikali gerekir 
[(19.04.2006Tarih, Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01/KVK-14-7038-7466 Özelge-
Kartaloğlu, Emre, Tekin, Cem,-Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve 
Açıklamaları,2007,s.268]. Bu konuda özel vergi kanunlarının konuyla ilgili 
getirdikleri özel düzenlemeler hariç.  
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bedelinin bir unsuru olarak satışın yapıldığı yılın hasılatına dahil 

edilerek vergilendirilmiş bulunduğundan, garanti süresi içerisinde 

bedelsiz olarak gerçekleştirilecek olan söz konusu hizmetlere ilişkin 

tüm giderlerin, bu işlemlere ilişkin giderlerin yapıldığı yılın Gelir 

Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu matrahlarının tespitinde 

gider olarak dikkate alınmaları gerekeceği” ifade edilmiştir. Bu 

Özelge’ ye dayanarak İdare’nin garanti giderleriyle ilgili görüşü 

hakkında ilk vurgulanması gereken husus İdare’nin garanti 

giderlerinin gider niteliği ve bunun kabulü konusunda bir 

duraksamasının bulunmadığı yönünde olduğudur. Bu tespitin 

yapılması garanti giderlerinin gider olarak kabul edilme/edilmeme 

kriterleri açılarından değerlendirilmesi gerekliliğini ortadan kaldırır. 

 “…satış sonrası bedelsiz verilen hizmet bedelleri, satış bedelinin bir 

unsuru olarak satışın yapıldığı yılın hasılatına dahil edilerek 

vergilendirilmiş bulunduğundan…” ifadesi gelirin aslında gayrisafi 

tutar üzerinden vergilendirildiğinin ifadesidir. Garanti belgesi 

kapsamında yapılan satışlardan elde edilen hasılatın garanti süresi 

içindeki gelecek bir hesap döneminde ortaya çıkacak gider tutarının 

satıştan elde edilen hasılatın içinde var olduğu ifadesi bir varsayımdır. 

Dolayısıyla sürecin bundan sonraki aşaması da bu varsayım üzerinden 

yürütülmektedir. Bu kabul gerçek ve safi tutarı üzerinden 

hesaplanması gereken gelire varsayımsal bir mahiyet yükler. Bu, 

gelirin gerçek ve safi tutar üzerinden vergilendirilmesini emreden 

GVK/1-2, KVK/6. maddelerine açık aykırılık içerir. Gelirin gerçek ve 

safi tutarı hesaplanmadan yapılacak vergileme ile gelir varsayımsal bir 

değer üzerinden vergilemeye tabi tutulmuş olur.  
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“…garanti süresi içinde bedelsiz olarak gerçekleştirilecek hizmetlere 

ilişkin tüm giderlerin, ortaya çıktığı hesap döneminin vergi 

matrahlarının tespitinde dikkate alınmaları…” ifadesi ise gayrisafi 

gelirin hasılat ve gider unsurlarının bölünerek farklı hesap dönemi 

faaliyet sonuçlarıyla ilişkilendirilmesi anlamını taşır. Bu ise her hesap 

dönemi faaliyet sonucunun diğer hesap dönemlerinden bağımsız 

olarak saptanabilmesi için gelir ve giderlerin tespitinde hasılat, gelir 

ve karların aynı hesap dönemine ait maliyet, gider ve zararlarla 

karşılaştırılması gerekliliğine ilişkin dönemsellik ilkesine aykırı 

olduğu gibi aynı zamanda gelirin gerçek ve safi tutar üzerinden 

hesaplanmasını emreden hükümlere de aykırılık gösterir.  

Danıştay Üçüncü Dairesi, 1999/730Esas ve 1999/2238 sayılı Kararı 

“…garantili olarak satılan mallar için ileride ne tür ve ne miktarda 

bir gider yapılacağı belli olmadığı gibi, henüz tahakkuk etmiş bir 

giderden de bahsetmek mümkün değildir. Bu durumda, garanti 

kapsamında yapılan satışlar nedeniyle üstlenilecek giderlerin, cari 

yıldan sonraya sarkması muhtemel kısımları için mali bilançoda 

karşılık ayrılarak kardan indirilmesine olanak bulunmamaktadır…” 

şeklindedir. Karardaki “…garantili olarak yapılan satışlarla ilgili 

olarak garanti nedeniyle yapılan giderlerin ileriki yıllara sarkan 

kısımları için karşılık ayrılıp ayrılmayacağına…” ifadesi garanti 

giderlerinin gider niteliğinin kabulü ve satışın yapıldığı yıla isabet 

eden kısmı olursa faaliyet sonucunun hesaplanmasında dikkate 

alınacağı konusunda bir tereddüt olmadığı anlaşılmaktadır. Böylelikle, 

cari hesap dönemi içinde ortaya çıkan garanti giderinin vergi 

matrahından indirimi mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Garanti 
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süresinin cari dönem sonrasında ortaya çıkan garanti giderlerinin ilgili 

oldukları hesap dönemi hasılatı ile ilişkilendirilmesi yerine ortaya 

çıktıkları hesap döneminin hasılatından indirimine imkan 

tanınmaktadır. Buradan problemin garanti giderinin kabulüyle ilgili 

olmadığı anlaşılmaktadır. Yani garanti gideri sadece cari hesap 

dönemini kapsıyor olsa idi bu kapsamda ortaya çıkacak bütün 

giderlerin tamamının aynı hesap döneminde indirimi mümkün olacak 

ve böylelikle ortaya çıkan giderin satışa konu ürün/mamul ile illiyet 

bağı korunmuş olabilecekti.  Buradaki problemin gayrisafi gelirin 

hasılat ve gider unsurlarının farklı hesap dönemlerinde ve farklı hesap 

dönemine ait faaliyet sonuçlarıyla ilişkilendirilmesi olduğu hususunun 

tespit edilmesi gerekmektedir.  

Danıştay Kararındaki bir diğer eleştiri konusu garantili olarak satılan 

mallar için ileride ne tür ve ne miktarda bir gider yapılacağının belli 

olmaması, henüz tahakkuk etmiş bir giderden de bahsedilemeyecek 

olduğunun vurgulanmasıdır. Garantili olarak satılan mallar için ileride 

ne tür bir gider yapılacağının belli olmadığı hususu üzerinde 

düşünülmesi gerekmektedir. Garanti giderinin ortaya çıkması 

doğrudan satış işlemi üzerine malın teslimine bağlı olduğundan satış 

işlemi sonucu tahsil olunan/ tahakkuk eden alacak tutarının satış 

hasılatı ve garanti gideri toplamından oluştuğu kabul edilir. Bu 

aşamada garanti gideri kesin olarak belli olmamakla birlikte,  

garantinin kapsamı, süresi, garanti kapsamındaki ürün yasal olarak 

belli olduğundan, bununla ilgili olarak ileride ortaya çıkacak garanti 

giderinin mahiyetinin tespitinin mümkün olduğunun kabulünü 

gerektirir.  



 

148 İKTİSAT VE İŞLETME ALANLARINDA AMPİRİK ÇALIŞMALAR 

“…ne miktarda bir gider yapılacağının belli olmaması…” eleştirisi 

garanti giderinin ortaya çıkma zaman farklılığına ilişkin özellikli 

hususun göz ardı edildiği/ dikkate alınmadığını düşündürür 

niteliktedir.  Zira, ileriki hesap dönemlerinde ortaya çıkacak garanti 

giderinin tutarı satış hasılatının elde edildiği hesap döneminde net 

miktar olarak belirlenebilme imkanı olsa idi doğrudan gider olarak 

satışın yapıldığı hesap döneminin giderleri arasında tahakkuk 

kaydının yapılması mümkün olurdu(Özbalcı,VUK:1998,658). 

Böylelikle de gayrisafi gelirin hasılat ve gider unsurlarının farklı 

hesap dönemlerine isabet etmesi ve bunun önlenmesi için önlem 

alınması gerekliliği ortaya çıkmazdı. Oysa ki garanti giderine ilişkin 

özellikli durumun göz önünde bulundurularak, işletmenin konuyla 

ilgili geçmiş deneyimlerini, mevcut koşullarını ve gelecekle ilgili 

beklentilerini değerlendirerek garanti gideri miktarını gerçeğe en 

yakın değer üzerinden tespit etmeye çalışmasına imkan tanınmalıdır. 

 “…garanti nedeniyle yapılan giderlerin ileriki yıllara sarkan 

kısımları için karşılık ayrılıp ayrılmayacağına…” şeklindeki 

ifadesinden konunun VUK, 288. madde kapsamında karşılık ayrılıp 

ayrılamayacağı noktasından değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Vergi 

Usul Kanununda Karşılık, “hasıl olan veya husulü beklenen fakat 

miktarı katiyetle tespit edilemeyen ve teşebbüs için bir borç mahiyetini 

arz eden belli bazı zararları karşılamak maksadıyla hesaben ayrılan 

meblağlar” olarak tanımlanmıştır. Maddede karşılıkların genel olarak 

tanımı yapılmış olup, sadece bu maddeye dayanarak karşılık 

ayrılamayacağı, karşılık ayrılabilmesi için özel düzenlemeye ihtiyaç 

olduğu görüşü hakimdir.  
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Garanti giderlerinin ileriki yıllara sarkan kısımları için cari yıl 

kazancından indirilmek üzere karşılık ayrılıp ayrılamayacağıyla ilgili 

bir başvuruda Vergi Mahkemesi konuyu VUK,283.287. ve 288. 

maddeleri açısından değerlendirmiş ve bu maddelere aykırı olmadığı 

belirlemesini yapmış ancak buna ilişkin dayanak noktalarını 

irdelememiştir. Danıştay Dördüncü Dairesi konuyu VUK, 283 ve 287. 

maddeleri açısından değerlendirmeksizin sadece 288.madde açısından 

değerlendirmiş ve garanti giderleri için karşılık ayrılamayacağına 

hükmetmiştir5. Konuyla ilgili başka bir Vergi Mahkemesi kararı şu 

şekildedir:  “…satış bedeli içinde tahsil edilip gelir kaydı ile 

muhasebeleştirilen garanti gider karşılıklarının VUK 288.maddesi 

kapsamında yer alan karşılık tanımlamasının içinde, bilançonun 

pasifinde garanti gider karşılığı adı altında geçici hesap teşekkülü 

suretiyle muhasebeleştirilmesine dayalı olarak dönem kazancının 

tespitinde gider kaydedilmesinin yasaya uygun olduğu, araç satışları 

üzerinden tahsil edilmiş olan toplam hasılatın içerisinde yer alan ve 

araç satışları sonrasındaki hizmetlerin karşılığını oluşturan garanti 

gider karşılıklarının vergi matrahının tespitinde hesaplama dışı 

bırakılmasının gelirin safi tutarı ile vergilendirileceği yönündeki temel 

vergilendirme ilkesi ile çelişeceği, sonuç hesaplarının dönemsellik 

ilkesi çerçevesinde düzeltilmesi işlevine göre geçici hesapların 

kullanılma amacını ortadan kaldıracağı, dolayısıyla bu tutarın safi 

kurum kazancının tespitinde gider olarak indirmesinde yukarıda 

anılan yasa hükümleri uyarınca bir engel bulunmadığı sonucuna 

ulaşıldığından vergi dairesince yapılan tahakkukun garanti gider 
 

5 D4D.E.1999/1519, K.2000/22  
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karşılıklarına isabet eden kısmının kaldırılmasına….” Vergi 

Mahkemesi kararı temyiz edilmiş ve Danıştay Dördüncü Daire 

konuyu sadece VUK,288.madde hükmü açısından değerlendirerek 

Vergi Mahkemesi Kararını bozmuştur6. 

Garanti giderlerinin pasif geçici hesaplar aracılığıyla mukayyet değer 

üzerinden değerlemeye tabi tutulması ile gayrisafi gelirin hasılat ve 

gider unsurlarının aynı hesap dönemi faaliyet sonuçlarının 

hesaplanmasında dikkate alınmaları sağlanmış olur. Karşılıklar ise bu 

özellikten yoksun olarak sadece zararla ilgilidirler (Özbalcı, VUK: 

1998,663). Danıştay Kararında isabetli bir değerlendirme ile garanti 

kapsamında yapılacak tamir, bakım ve değiştirme giderlerinin zarar 

kapsamına girmediği vurgulanmıştır. Buradan aslında zarar ve gider 

kavramlarının birbirinin yerine kullanılmaması gerektiği vurgusu da 

çıkarılmalıdır. Her ne kadar zarar gider fazlalığını ifade eden kavram 

olsa dahi safi gelir unsuruna ve kalanı olması durumunda aynı hesap 

döneminin (varsa) diğer gelir unsurlarının safi tutarına uygulandıktan 

sonra kalan olumsuz tutarı ifade eder. Oysa ki giderlerin7 işletmeler 

yönünden temel fonksiyonu gelir elde etme amacını gerçekleştirebilme 

 
6 D4D. E.1999/1614, K.2000/613 
7 Maliyet unsuru olarak yapılan ve ilgili maliyet hesaplarına kaydedilen harcama 
dönem sonu ilgili olduğu gider hesabına aktarılır. Dolayısıyla dönem içinde 
işletmeyle ilgili olarak yapılan bir harcamanın gider olarak nitelenebilmesi 
harcamanın ilgili olduğu alana bağlı olarak değişir. Genel gider niteliğindeki dönem 
içi bir harcama dönem sonunda doğrudan sonuç hesaplarına aktarılırken, üretimle 
ilgili olarak yapılan harcamalar dönem sonunda stok maliyetinin konusunu 
oluştururlar. Bunlardan sadece satışa konu olanların stok maliyeti satış maliyetine ve 
o da nihayetinde üretim gideri niteliği kazanarak maliyetle ilgili gider hesabına 
aktarılır.  
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kabiliyetidir(Şenyüz, Yüce, Gerçek:2020, 25) ve safi gelirin tespitinde 

gayrisafi hasılat tutarından indirilirler.  

Zorunlu garanti gideri yasal olarak yüklenilen, sınırları ve kapsamı 

Garanti Belgesi Yönetmeliğinde belirlenen taahhüt borcuna dayanır. 

Ancak bu taahhüt borcunun doğması satış işleminin gerçekleşmesine 

(ve dahi kesinleşmesine) bağlıdır. Dolayısıyla garanti gideri satış 

hasılatının unsuru olarak ortaya çıkar. Yani, karşılık olarak ayrılacak 

tutarın gelir unsuru ile ilgili olması şartı aranmazken garanti 

giderinin bağlı olduğu hasılatın daha önce gelir yazılmış olmasını 

gerektirmesi(Doğrusöz, A.B.:2001) garanti giderleri ile karşılıklar 

arasındaki bir diğer önemli farklılık olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Buradan da anlaşılacağı üzere garanti giderlerini diğer yasal 

giderlerden ayıran yönü olan ortaya çıkma zaman farklılığının vergi 

matrahının hesaplanmasında safilik ve dönemsellik ilkeleriyle 

uyumlaştırılmasını gerektirmesidir. Bu nedenle safi gelirin hasılat ve 

gider unsurları, dönemsellik ilkesi gereği ortaya çıktıkları farklı hesap 

dönemlerinin değil, ait olduğu hesap dönemi faaliyet sonuçlarıyla 

ilişkilendirilmelerini gerektirmektedir.  

2.2.Ticari Kazancın Tespitinde Dönemsellik İlkesi Açısından  

Garanti Giderleri 

VUK,174. maddesinde hesap dönemi başlığıyla yer alan düzenlemeye 

göre defterler hesap dönemi itibarıyla tutulur. Kayıtlar her hesap 

dönemi sonunda kapatılır ve ertesi hesap dönemi başında yeniden 
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açılır8. Bu, defterlerin ne zaman tutulacağına ve vergi matrahının ne 

zaman hesaplanacağına dair zaman boyutuyla ilgili temel norm 

olduğundan defter tutma mükellefiyeti9 bulunan bütün mükellefler 

uymakla yükümlüdürler. Bu maddedeki kayıtların her hesap dönemi 

sonunda kapatılıp ertesi hesap dönemi başında yeniden açılmasına 

yönelik düzenlemesi hesap dönemlerinin birbirinden bağımsız olarak 

dikkate alınmasını gerektirir.  

Hesap dönemlerinin bağımsızlığının iki görünümü bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki, ilgili hesap dönemi içinde ortaya çıkan ekonomik 

işlem ve olayların ortaya çıktıkları hesap dönemi içinde kaydedilmesi 

gereğini ifade eder. Her hesap dönemine ait ekonomik işlem ve 

olayların ortaya çıktıkları hesap dönemi defterlerine kaydedilerek, 

önceki ve/ya sonraki hesap dönemlerinden bağımsız tutulmalarını 

emreder. Ekonomik bir işlem veya olayın deftere kaydedilmesi için 

işletmeyle ilgili olarak ilgili hesap dönemi içinde ortaya çıkmış olması 

yeterlidir. Bunların deftere kaydı için vergiyi doğuran olay niteliğine 

sahip olmaları şartını dahi aramaz. Bu yönüyle ekonomik işlem ve 
 

8 VUK,175 ve mükerrer 257.maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 1 
Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Dönemsellik kavramı 
olarak şu şekilde ifadelendirilmiştir; “İşletmenin sürekliliği kavramı uyarınca 
sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet 
sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin 
tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve karların aynı döneme 
ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir. Bu kavramın, 
işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda 
ise, bu husus mali tabloların dipnotlarında açıklanır”.  
9 Tutulacak defterler; mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu 
tespit etmek, vergi ile ilgili faaliyet ve hesap sonuçlarını tespit etmek, vergi ile ilgili 
işlemleri belli etmek, mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden 
kontrol etmek ve incelemek, mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü 
şahısların vergi karşısındaki durumlarını kontrol etmek ve incelemek amacını 
gerçekleştirecek mahiyette olmak durumundadır (VUK,171).  
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olayların defterlere nasıl kaydedileceğiyle de ilgilenmez. Diğer 

görünümü ise vergi matrahının hesaplanmasında sadece ilgili hesap 

dönemine ait olan gelir/giderlerin dikkate alınmasını emreder. Hesap 

dönemi içerisinde ortaya çıkan ekonomik işlem veya olaylardan 

sadece gelir/ gider niteliği bulunanların (vergiyi doğuran olayın 

gerçekleşmesi sonucu) veya o hesap dönemi içinde gelir/ gider niteliği 

kazanacak olanların dönem vergi matrahının tespitinde dikkate 

alınması bu ilkenin gereğidir. Buna göre, hesap dönemi içerisinde 

ortaya çıkan ekonomik işlem/olaylardan gelir/ gider niteliğine sahip 

olanlar ilgili hesap dönemi vergi matrahının hesaplanmasında dikkate 

alınırlarken henüz hasılat/gider niteliği kazanmamış olanlar vergi 

matrahının hesaplanmasında dikkate alınmazlar. Hesap dönemi içinde 

kısım kısım ortaya çıkan veya bir kısmı sonraki hesap dönemiyle 

ilişkili olan ekonomik işlem veya olaya bağlı vergiyi doğuran olayın 

cari döneme ait gelir/ gider niteliği kazanan kısmı olur ise cari hesap 

dönemi vergi matrahının hesaplanmasında dikkate alınır. Ortaya çıkan 

ekonomik işlem veya olayın henüz vergiyi doğuran olay niteliğine 

sahip bulunmayan kısmı henüz gelir/ gider niteliği kazanmadığından 

cari hesap dönemi vergi matrahının hesaplanmasında dikkate alınmaz. 

Örneğin, elde edilen tahsilat avans niteliğinde ise veya gelecek 

dönemle ilişkili bir olaya ait ise vergiyi doğuran olay henüz tahakkuk 

etmediğinden bu tahsilat gelir olarak nitelendirilmez. Ekonomik 

işlem/olay olarak ortaya çıktığından deftere kaydı yapılır ancak 

vergilendirilme işlemlerinin yapılması gelir niteliğini kazanacağı 

hesap döneminde mümkün olur. Vergiyi doğuran olayın 

gerçekleşeceği hesap döneminde gelir niteliği kazanmasıyla bu hesap 
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döneminin vergi matrahının hesaplanmasında dikkate alınır. Gider 

unsuru bakımından, ödemenin10 yapılmasıyla değil, yapılan ödemenin 

konuyla ilgili vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmasıyla gider niteliğini 

kazandığı hesap döneminde vergi matrahının hesaplanmasında dikkate 

alınır. Peşin kira ödemelerini buna örnek olarak gösterebiliriz. 

Özellikli durumlarda vergiyi doğuran olayı ortaya çıkaran ekonomik 

işlem/olayın hukuki niteliği belirleyici rol oynamaktadır. Örneğin, 

vadeye bağlı bir borcun cari hesap dönemiyle ilgili olup olmadığının 

veya cari hesap dönemine isabet eden kısmının bulunup 

bulunmadığının tespitinde söz konusu borcu doğuran ekonomik işlem/ 

olayın hukuki niteliğine ilişkin yasal düzenlemeler belirleyici olur.  

Özellikli bazı konularda hesap dönemi uygulamasına ilişkin istisnai 

durumlara da vergi kanunlarında yer verilmiştir. Örneğin, Gelir 

Vergisi Kanununda  yıllara  yaygın inşaat ve onarım işlerinde faaliyet 

sonuçlarının hesaplanması(42-44), gelecek yıllara ait olup peşin tahsil 

olunan kiraların ilgili bulundukları yılın hasılatı sayılması(72/4), 

yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratların  mükellefin 

bunları Türkiye’de hesaplarına intikal ettirdiği yılda; Türkiye’de 

hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki 

sebeplerden ileri geldiği belgelendirilmesi halinde, mükellefin bunlara 

tasarruf edebildiği yılda elde edilmiş sayılması(85/3), gelirin 

toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan 

zararlar(80.maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) 

 
10 Harcama kavramı ödeme kavramından daha geniş anlamlıdır. Maliyet ve gider 
unsurlarından oluşur. Burada bahsedilen durum bu kapsamda olmadığından ödeme 
kavramı kullanılmıştır. 
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diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsubu sonucunda 

kapatılmayan zarar kısmı, müteakip yılların gelirlerinden indirilir. 

Arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi müteakip 

yıllara naklolunamaz…(88/2) gibi. 

Hesap dönemi ile vergilendirme dönemi farklı kavramlardır. Hesap 

dönemi istisnai durumlar dışında oniki aylık zaman aralığını ifade 

ederken bu, kanun koyucunun iradesi ile çeşitli bakımlardan 

düzenlemelere de tabi tutulabilir. Geçici vergi mükellefiyeti örneğinde 

oniki aylık hesap dönemine ilişkin zaman aralığı altışar/ üçer aylık 

vergilendirme dönemlerine bölünmüştür. Burada vergilendirme 

dönemi kavramı hesap dönemi anlamını da içerir. Ancak, 

vergilendirme dönemi mükellefin mükellefiyeti bulunan özel vergi 

kanunlarınca belirlenir ve ilgili bulunduğu vergiye bağlı olarak 

değişebilir. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi gibi 

vergi kanunlarında vergilendirme dönemi; geçmiş takvim yılıdır, 

hesap dönemidir, takvim yılının üçer/ birer aylık dönemleridir 

şeklinde ifadelendirilmiştir. Vergilendirme dönemi hesap dönemi 

içindeki belirli bir zaman aralığına isabet eder/edebilir. Gelir Vergisi 

Kanununda, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde edilen 

kazanç ve iratların geliri oluşturduğu ifade edilirken, Kurumlar 

Vergisi Kanunu, takvim yılı kavramı yerine bu kavramın karşılığı 

olarak hesap dönemi kavramını kullanmış ve kurumlar vergisinin 

mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri kurum kazancı 

üzerinden hesaplanacağını düzenlemiştir. Gerçek usulde ticari 

kazancın tespitinde “...dönem sonu ve dönem başındaki…”, “…bir 

hesap dönemi içindeki …(GVK,38-39)” düzenleme şeklinde hesap 
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döneminin bu vergiler bakımından bu zaman aralığı üzerine kurulu 

olduğu kesin bir ifade ile belirlenmiştir (özel ve kıst hesap dönemleri 

gibi istisnai durumların dışında). Hesap dönemine ilişkin zaman 

aralıklarının tayininde ölçü olarak sadece takvimden yararlanıldığını 

görmekteyiz (Hiçşaşmaz:1970, 185). Tüm bu düzenlemeler işlemlerin 

defterlere kaydedilme, vergi matrahının hesaplanmasına yönelik 

işlemlerin zaman boyutunu belirtmektedirler.  

Ekonomik işlemin/olayın doğası gereği gayrisafi gelirin hasılat ve 

gider unsurları farklı hesap dönemlerinde ortaya çıkabilir. Vergi 

sisteminin oluşturulmasında ekonomik işlem / olayın doğasındaki bu 

yapı göz ardı edilmemiş ve gelirin safi tutarının hesap dönemi bazında 

tespitini mümkün kılacak mekanizma vergi sistemine dahil edilmiştir. 

Gelirin hasılat ve gider boyutuyla safi tutarının tespitine imkan 

sağlayarak farklı hesap dönemlerine bölünmesini önleyecek bu 

mekanizma geçici hesap kıymetlerine ilişkin düzenlemedir.  

3. GEÇİCİ HESAPLAR 

Geçici hesaplar11 Vergi Usul Kanununun Değerleme bölümünde, aktif 

geçici hesaplar ve pasif geçici hesaplar olarak düzenlenmişlerdir. Pasif 

geçici hesaplar, “gelecek hesap dönemlerine ait olarak peşin tahsil 

olunan hasılat ile cari hesap dönemine ait olup henüz ödenmemiş 

gider mukayyet değerleri üzerinden pasifleştirilmek suretiyle 

değerlenir(VUK,287)”. 

 
11 TTK,76/1’de dönem ayırıcı hesap kavramıyla “Bilanço gününden sonraki belirli 
bir süre içinde giderleşecek olan harcamalar ile gelir unsuru oluşturacak tahsilatlar 
hakkında Türkiye Muhasebe Standartları uygulanır” şeklinde düzenlenmiştir. 
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Gayrisafi gelirin hasılat unsurunun ve/ya gider unsurunun farklı hesap 

dönemlerine isabet etmesi durumunda hasılat veya gider kısımlarının 

ilgili olduğu hesap dönemine aktarılmaları geçici hesaplar aracılığıyla 

sağlanır. “geçici hesaplar dönemsellik esasına göre düzenlenmiş 

olup(DİBK, E.2004/1, K.2004/1)”, “hesap dönemlerinin bağımsızlığını 

sağlayan kalemlerdir (Karayalçın:1979,22-24)”.  Bu açıdan geçici 

hesaplar12 dönem içinde ortaya çıkmış ekonomik işlem ve olaylardan 

vergiyi doğuran olay niteliğini sonraki hesap dönemlerinde kazanacak 

olanların vergiyi doğuran olay niteliği kazanacakları döneme 

aktarılmaları için o işlem /olayla ilişkilendirilirler.  Tahsilat ve 

ödemeler gelir/gider niteliği kazanacakları vergiyi doğuran olayın 

ortaya çıkmasına kadar ilgili geçici hesaba kaydedilirler. Ekonomik 

işlem ve olaylar ortaya çıktığı hesap dönemiyle ilişkilendirildikleri 

halde, faaliyet sonuçlarına aktarılmalarında sadece cari hesap 

döneminde gelir/ gider niteliği kazanan kısımlarının dikkate alınması 

mümkün olur. Böylelikle vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmasıyla 

hasılat- gider niteliği kazanacak ekonomik işlem/ olay ortaya çıktığı 

hesap döneminde değil de vergiyi doğuran olay niteliği kazandığı 

hesap dönemi vergi matrahının hesaplanmasında dikkate alınması 

mümkün olur.  

 Gerek dönemsellik gerekse gelirin safi tutarı ile vergilendirilmesi 

ilkeleri açısından büyük önem taşıyan pasif geçici hesaplar, gelirin 

hasılat ve gider unsuru yönüyle bölünmesini, bunların ayrı dönemlere 

 
12 “Dönemler arasındaki karışıklığı önlemek, dönem hesaplarının düzenli hale 
koymak amacıyla bilançoda bu kalemler yer almaktadır(101, Muhasebe Hukuku, 
Karayalçın)”. 
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mal edilmesini önleyen ve dolayısıyla gelirin safi tutarı ile 

kavranmasını sağlayan değerleme hükümleridir (Özbalcı, VUK:1998, 

657). Geçici hesapların gelirin hasılat ve gider unsurlarıyla aynı hesap 

dönemiyle ilişkilendirilmelerini sağlamaları ile dönemsellik ilkesi 

emri uygulanırken, bir yandan da vergiyi doğuran olayın ortaya çıktığı 

zaman farklılığı nedeniyle aynı gelirle ilgili hasılat ve gider 

unsurlarının bütünlüğünün korunmasını sağlayarak gelirin safi tutar 

üzerinden hesaplanmasını emreden kuralın uygulanması mümkün 

olur.  

SONUÇ  

Safi hasılat, bu hasılatla ilgili giderlerin indirilmesi suretiyle tespit 

edilebileceğinden garanti giderinin ilgili olduğu satış hasılatının 

doğduğu hesap döneminde vergilendirilmesi gerekir. Ancak 

uygulamada satış hasılatı ortaya çıktığı hesap döneminin hasılatı 

olarak(ortaya çıkacak garanti giderlerini içerdiği varsayımı ile) 

vergilemeye tabi tutulmaktadır. Garanti süresi içinde sonraki hesap 

döneminde ortaya çıkan garanti gideri ise ortaya çıktığı sonraki hesap 

dönemi hasılatıyla ilişkilendirilmektedir. Satış hasılatının garanti 

giderini içerdiği varsayımı üzerine vergilendirilmesi gelirin safi tutar 

üzerinden vergilendirilmesini emreden GVK,1-2, KVK,6.madde 

hükümlerine aykırı bir görünüm ortaya çıkarmaktadır.  

Konunun dönemsellik ilkesiyle ilgili boyutuna gelince; öncelikle bu 

ilkenin gerek ekonomik işlem ve olayların defterlere kaydı ve gerekse 

ilgili hesap dönemi vergi matrahının hesaplanması ve bunlarla ilgili 

bütün işlemlerin yapılmasında dikkate alınmak durumunda bulunan 



 

 159 

tüm ilke ve esaslar bu zaman aralığına tabi olacağından safilik dahil 

pek çok ilke ve esası doğrudan etkileyici ve yönlendirici niteliğe sahip 

olduğunun dikkate alınması gerekir.  

Dönemsellik ilkesi garanti süresi içinde sonraki hesap dönemlerinde 

ortaya çıkacak garanti giderinin ortaya çıktığı hesap dönemiyle değil, 

bağlı olduğu satış hasılatıyla aynı hesap dönemi faaliyet sonucunun 

hesaplanmasında dikkate alınmasını gerektirir. Uygulamanın mevcut 

şeklinde ise garantili satışlarda dönemsellik ilkesi uygulanamamak-

tadır(Bıyık:2016). Oysa ki, defterlerin hesap dönemi itibarıyla 

tutulacağı, hesap dönemlerinin bağımsızlığı ve buna ilişkin esaslar, 

vergi matrahının hesap döneminde vergiyi doğuran olay niteliğindeki 

gerçekleşen işlemler üzerinden hesaplanacağı vb konular ilgili 

kanunlarda sıkı esaslarla belirlendiği gibi dönemsellik ilkesine ilişkin 

istisnai durumlar da ayrıca düzenlenmiştir. Garanti giderlerine ilişkin 

uygulama şeklinin dönemsellik ilkesine ilişkin istisnai durumlardan 

olduğuna ilişkin bir düzenleme de bulunmamaktadır. İdare ve Yargı 

konuyu ağırlıklı olarak karşılık ayrılıp ayrılamayacağı noktasından 

değerlendirme yoluna gitmişlerdir.  

Garanti giderleri bakımından aynı gelire ait olan fakat farklı hesap 

dönemlerinde ortaya çıkacak olan hasılat ve gider arasındaki 

bütünlüğün kurulmasına dair safilik ilkesinin emri dönemsellik 

ilkesinin uygulama araçlarından olan pasif geçici hesaplar aracılığıyla 

sağlanabilir. Satış hasılatı ve bu satış hasılatıyla ilgili gelecek hesap 

döneminde ortaya çıkacak garanti gideri arasında illiyet bağı VUK 

değerleme hükümleri arasında yer alan geçici hesaplardan pasif geçici 
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hesaplar aracılığıyla sağlanabilirliğine yasal olarak hiçbir engel 

bulunmamaktadır. Bu önemine rağmen geçici hesaplar gerekli işlevi 

kazanamamışlardır (Özbalcı, VUK:1998,656). 

İlgili yasal düzenlemeler ile İdare ve Yargı kararlarının teorik 

çerçevede değerlendirilmesi sonucunda problemin temelinde garanti 

gideri olarak garanti süresi içinde ortaya çıkacak giderin satışın 

yapıldığı hesap döneminde henüz tutar olarak belli olmamasıyla ilgili 

olduğu anlaşılmaktadır. Ancak burada garanti giderlerinin ortaya 

çıkma zamanlarının özellikli olduğu ve gider tutarının en başta belli 

olması mümkün olsa idi zaten tahakkuk esasının gereği doğrudan 

gider kaydının yapılması gerekeceği başkaca bir çözüm arayışına 

gerek kalmayacağı hususu gözden kaçırılmaktadır. Hasılat ve bu 

hasılatın gider unsuruyla zaman bakımından ortaya çıkan farklılık 

dönemsellik ilkesi uygulama araçlarından olan geçici hesaplar 

aracılığıyla sağlanabilirliğinin mevcut koşullar çerçevesinde yeniden 

değerlendirilmesi konuyla ilgili mükellefler bakımından önemli ve 

gereklidir.  
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GİRİŞ 

 

Sosyal sigorta sisteminde işverenin en önemli yükümlülüğü olan prim 

ödeme yükümlülüğü; işverenin hem kendi hissesine hem de 

çalıştırdığı sigortalıların hisselerine düşen prim tutarını sigortalının 

brüt ücretinden/prime esasa kazanç üzerinden hesaplayarak Sosyal 

Güvenlik Kurumuna (SGK) ödenmesini/bildirilmesini ifade eden bir 

yükümlülük olarak tanımlanmaktadır (Saraç, 1998: 57). Prim ödeme 

yükümlülüğü, primlerin SGK’ya zamanında ve sigortalıların gerçek 

ücret tutarları üzerinden bildirilmesini de içeren bir yükümlülüktür. 

Eğer işveren tarafından yürütülen iş; ihaleli bir iş, özel bina inşaatı işi 

veya sektörel düzeyde yürütülen bir iş ise işin yürütülmesi amacıyla 

gereken en az işçilik miktarını da işverence gözönünde 

bulundurulması gereken bir konudur (Sözer, 1991: 77). 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun (5510 sayılı 

Kanun) “Prim Ödeme Yükümlüsü” başlığını taşıyan 87/a maddesine 

göre prim ödeme yükümlüsü işverendir. İşverenin prim ödeme 

yükümlülüğü kapsamında yer alan asgari işçilik miktarının tespiti, 

bazı işlerle ilgili olarak işverence ödenmesi gereken en az prim 

matrahını hesaplama yöntemidir. Asgari işçilik kapsamında SGK’ya 

bildiriminde bulunma yükümlülüğü, işverenin yan 

yükümlülüklerinden birisidir (Saraç, 1998: 80 vd). İşverenin bu 

yükümlülüğü yerine getirmesi yasal bir zorunluluktur (Saraç,1998: 

102). Sosyal sigortalar açısından asgari işçilik uygulamasının asıl 

amacı, prim kayıp ve kaçağının engellenmesi ve daha fazla prim tahsil 

edilmesinin sağlanmasıdır (Sözer, 2017:203).  
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Asgari işçilik uygulamasından doğan fark işçilik matrahı üzerinden 

hesaplanan sigorta primi ve ilgili çalışma dönemi, sigortalı adına 

bildirimi yapılan prime esas kazanç tutarlarına dahil edilmemekte 

diğer bir ifade ile sözkonusu fark işçilik miktarına ilişkin çalışma 

dönemi, sigortalıların prim ödeme gün sayısına ilave edilmeyerek 

sigortalıya hizmet kazandırılmamaktadır (Tezel ve Özkan, 2004:14). 

1. ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI 

1.1.Genel Olarak 

Sosyal sigorta prim matrahını oluşturan prime esasa kazanç olarak 

ifade edilen ücret ve ücret dışındaki kazançların dışında prim 

matrahının belirlendiği bir diğer uygulama; inşaat işlerinde, ihale 

konusu işlerde ve sektörel düzeyde yapılan incelemeler sonucu “asgari 

işçilik/eksik işçilik” olarak uygulanan prim tahakkuk işlemidir (Sözer, 

2017:171). Asgari işçilik uygulaması, sigortalı sayısının, prim ödeme 

gün sayısının ve prime esas kazanç tutarlarının esas alınarak belli 

koşulların varlığı halinde primlerin re’sen hesaplanmasını ifade 

etmektedir. (Arıcı; 2015:297). Bu kapsamda, sözkonusu işlerde 

yalnızca SGK’ya bildirilmesi gereken işçilik tutarının altında işçilik 

bildirmiş olan işyerleri için inceleme yapılmasına neden olan ancak 

yeterli işçilik bildirimi yapan işverenlerin ise inceleme yapılmadan 

ilişiksizlik belgesi verilmesine yönelik bir ön inceleme uygulamasıdır 

(Tuncay ve Ekmekçi, 2016:234). 
 

Asgari işçilik uygulaması; sigortalıların, sigortalıya ödenen ücretlerin 

veya prim ödeme gün sayılarının SGK’ya eksik bildirilmesinin 

önlenmesi amacını taşımaktadır. Asgari işçilik uygulaması ile 
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SGK’nın prim kayıp ve kaçaklarını asgari düzeye indirilerek prim 

tahsilatının arttırılması, düzenli prim ödeyen işverenler ile düzenli 

prim ödemeyen veya hiç prim ödemeyen işverenlerin birbirinden ayırt 

edilerek kayıtdışı istihdamın azaltılması öngörülmektedir (Özkan ve 

Tezel, 2004: 16). 

 

Kamu kurumlarına ihale yoluyla iş yapan işverenlerin (müteahhitlerin) 

ihale makamlarından teminatlarını alabilmeleri için SGK’ya prim 

borçlarının olmadığı ispatlayan bir belgeyi SGK’dan almaları 

zorunludur. İşverenin prim borcunun bulunmadığına dair SGK’dan 

almak zorunda olduğu bu belge mevzuatta “İlişiksizlik Belgesi” olarak 

ifade edilmiştir (Sözer, 2017:172).  İlişiksizlik belgesi, 27.09.2008-

27010 tarih-sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Serbest Muhasebeci 

Malî Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının 

İncelenmesi Hakkında Yönetmeliğin” 4/d maddesine göre, “ihale 

konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleriyle ilgili olarak yapılan 

inceleme sonucunda işverenin SGK’ya prim borcunun bulunmaması 

kaydıyla ilgili makama verilmek üzere Sosyal Güvenlik İl 

Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince düzenlenen soğuk 

damgalı belge” olarak tanımlanmıştır. “Sosyal Güvenlik Kurumu Prim 

ve İdari Para Cezası Borçlarının Hak Edişlerden Mahsubu, Ödenmesi 

ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin” 7/1. 

maddesine göre, “işveren tarafından, ihale makamına ihale konusu işle 

ilgili olarak SGK’ya prim borcunun bulunmadığına dair ilişiksizlik 

belgesi ibraz edilmedikçe işverene ait kesin teminat iade 

edilmemektedir.” 
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Asgari işçilik uygulamasının dayanağını oluşturan 5510 sayılı 

Kanunun 85/2. maddesine göre, “Kamu idareleri, döner sermayeli 

kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar 

tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki 

inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli 

işçilik bildirilmiş olup olmadığı SGK tarafından araştırılır. Bu 

araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, 

eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı 

hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir ay 

içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir. Tebliğ edilen prim ve 

gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği veya ödeneceğinin 

işveren tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borç 

kesinleşir. İşverene tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme 

zammının ödenmemesi, taahhütname verilmemesi veya SGK 

tarafından işyerinin denetlenmesine gerek görülmesi durumunda SGK 

tarafından inceleme yapılmaktadır.” 

5510 sayılı Kanun kapsamında olmak şartıyla geçici işyeri 

kapsamında olan inşaat ve ihale konusu işlerin dışında sektörel 

düzeyde de asgari işçilik incelemesi yapılmaktadır (Arıcı, 2015:297). 

 

2. ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASININ KISA TARİHÇESİ 

 

“Asgari işçilik uygulaması” ile SGK tarafından yapılacak ön 

değerlendirme veya Müfettiş incelemesi sonucu prim bildirim eksiği 

bulunan işverenlerden, bildirim eksiği tutarı kadar asgari işçilik 

miktarı, prim olarak tahsil edilmektedir (Güzel vd., 2018:327). 
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Asgari işçiliğin “ölçümleme” adıyla uygulanan ilk hali, 01.07.1946 

tarihli 4772 sayılı “İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Analık 

Sigortası Kanunu’nun” 47/son maddesiyle yapılan düzenleme ile 

hayata geçmiş ve ölçümleme uygulaması 09.08.1987 yılına kadar 

devam etmiştir (Ernam, 1992:376-377). Daha sonra 08.12.1993 

tarihinde yürürlüğe giren 3917 sayılı Kanun ile ölçümleme 

uygulaması yürürlükten kaldırılmış yerine “asgari işçilik” sistemi 

getirilmiştir. 4792 sayılı Kanun’un 6. maddesinde 3917 sayılı 

Kanun’un 4. maddesi ile yapılan değişiklik ile asgari işçilik 

uygulamasının esasları belirlenmiştir (Karakaş ve Karakaş, 2012: 

308). Sözkonusu maddeye göre, “Sigorta Müfettişlerinin, işverenin 

SSK’ya, emsaline veya yapılan işin nitelik ve kapsamına göre işin 

yürütümü için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya 

prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu 

saptamaları halinde, sigorta primleri hesabına esas tutulacak kazançlar 

toplamının, Sigorta Müfettişi raporuna dayanılarak SSK tarafından 

re’sen hesaplanacağı ve buna göre bulunacak sigorta primlerinin 506 

sayılı Yasanın 80. maddesine göre tahsil olunacağı, işin yürütümü için 

gerekli olan asgari işçilik miktarının, yapılan işin niteliği, bünyesinde 

kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde 

çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü 

gibi unsurlar dikkate alınarak Sigorta Müfettişi tarafından 

saptanacağı” yönünde düzenleme yapılmıştır. Maddede yer alan “gibi 

unsurlar” ifadesi Müfettişin, maddede sayılan kriterlere bağlı 

kalmayarak diğer benzer hususları da göz önünde bulunduracağı 

anlamına gelmektedir (Saraç, 1998: 236). Madde kapsamına göre “işin 
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yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarı sırasıyla; 1-Yerel 

denetim ve nitelik - nicelik tespit tutanaklarına göre, 2- Benzer 

(emsal) işletmelerden tespit edilecek bilgilere göre, 3- Meslek 

kuruluşu veya kamu kuruluşlarından alınan bilgilere göre ve 4- Diğer 

bilgilerin esas alınması yoluyla” saptanmaktadır (SSK STKB, 2000: 

335-339). 

SSK’nın 16-86 ek sayılı genelgesinde açıklanan inşaat işleri ve ihale 

konusu işler için asgari işçilik uygulaması, 16-95 ek sayılı genelge ile 

01.01.1994 tarihi itibariyle başlamıştır. 04.10.2000 tarihinde yürürlüğe 

giren 616 sayılı KHK’nın 15/e maddesi uyarınca “işin yürütülmesi 

için gerekli olan asgari işçilik miktarını saptamak yetki ve görevi SSK 

Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığına” verilmiştir. Daha 

sonra 616 sayılı KHK’nın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 

edilmesi sonucu 11.10.2001 tarihine kadar Sigorta Müfettişlerinin 

asgari işçilik denetim yapmak ve bu denetim sonucu düzenlenen 

raporlarına göre SSK tarafından re’sen prim tahakkuk yetkisi 

yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak Yargıtay HGK. 21.11.2001 tarih, 

E.2001/21-965, K.2001/1038 sayılı kararı ile birlikte 06.08.2003 

tarihinde yürürlüğe giren 4958 sayılı Kanun’un 79. maddesi ile 506 

sayılı Kanun’un 79. ve 130. maddelerinde yapılan değişiklikler 

kapsamında asgari işçilik uygulaması ile ilgili esaslar yeniden 

düzenlenmiştir (Karakaş ve Karakaş, 2012: 314-315). 01.10.2008 

tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun’un 85/1. maddesiyle 

“SGK Müfettişlerine yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan 

teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan işçi 

sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşünün alınması gibi 
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unsurları dikkate alarak işin yürütümü için gerekli olan sigortalı 

sayısını, çalışma süresini veya en az işçilik miktarını saptayabilmek 

yetki ve görevi” verilmiştir. En son 2011/13 ve 2013/41 sayılı SGK 

genelgeleri doğrultusunda ilişiksizlik belgesi verilebilmesi amacıyla 

“asgari işçilik” uygulamasının tüm esasları yeniden belirlenmiştir.  

3.ASGARİ İŞÇİLİK MİKTARININ HESAPLANMASI 
AMACIYLA KULLANILAN KRİTERLER    

3.1. Asgari İşçilik Miktarının Tespit Edilmesinde Yetkili 
Müesseseler 

İhale konusu işlerde asgari işçilik miktarının tespit edilmesinde üç ayrı 

müessesenin yetkisi bulunmaktadır. Bunlar;  SGK üniteleri,  SGK’nın  

“denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları” ve meslek 

mensuplarıdır (Güzel vd, 2018:328).  

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin (SSİY) 4/m maddesine göre 

SGK ünitesi; “SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’ne 

bağlı Asgari İşçilik Daire Başkanlığını, il ve ilçelerde sosyal güvenlik 

il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkezlerini” ifade etmektedir. 

SGK’nın denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları; “SGK 

Müfettişleri ile SGK Denetmenlerinden” oluşmaktadır. Ayrıca meslek 

mensubu da; “3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca yetkili olan bağımsız 

çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve 

yeminli mali müşavirleri” ifade etmektedir.  
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3.2. Devamlı İşyeri ve Geçici İşyeri 

SSİY’nin 28. maddesine göre, 5510 sayılı Kanunun 4/a ve 4/c bentleri 

kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerine SGK tarafından bir işyeri 

sicil numarası verilmektedir. Sözkonusu maddeye göre, “yapılan işin 

özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici olduğunu belirtmeye 

yönelik olup tek hane rakamdan ibaret olan mahiyet kodu; (1) rakamı 

kamu sektörüne ait devamlı işyerlerini, (2) rakamı özel sektöre ait 

devamlı işyerlerini, (3) rakamı kamu sektörüne ait geçici işyerlerini, 

(4) rakamı özel sektöre ait geçici işyerlerini” ifade etmektedir.  

Kural olarak ihale konusu iş ile ilgili SGK tarafından “geçici işyeri” 

dosyası tescil edilir. Geçici nitelikteki işyeri, belirli bir süre sigortalı 

çalıştırılan işyeri niteliğindedir (Öztürk, 2013:435) Sosyal sigorta 

mevzuatında ve SGK uygulamalarında geçici işyeri; özel bina inşaatı 

işleri ile ihale konusu işleri ifade etmektedir.      

3.3. Asgari İşçilik Oranlarının Tespiti  

Asgari işçilik uygulaması, 5510 sayılı Kanun kapsamında olmak 

kaydıyla; SGK tarafından, özel sektörde, kamu sektöründe ya da 

faaliyetin devamlı veya geçici olup olmamasına bakılmaksızın tüm 

işyerleri ve işler için uygulanmaktadır (Tuncay ve Ekmekçi, 

2016:238).  

İhale konusu işlerde asgari işçilik miktarı, SGK tarafından tespit 

edilen maliyet asgari işçilik oranları kullanılarak hesaplanmaktadır. 

Bu oranlar “Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit 

Komisyonunun Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” 4/i 
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maddesinde düzenlenen Asgari İşçilik Tespit Komisyonu (AİTK) 

tarafından belirlenmektedir. Sözkonusu Yönetmeliğin 4/1-b 

maddesine göre, “asgari işçilik oranı, ihale yoluyla yapılan işlerde 

istihkak tutarı içerisindeki asgari işçilik miktarının yüzdesini” ifade 

etmektedir. Diğer bir deyişle asgari işçilik oranı, ihaleli işlerde işin 

yürütümü için çalıştırılması gereken asgari sigortalı sayısına ve 

bunların çalışma sürelerine denk düşen prime esas kazançlarının 

toplamının bu işlerdeki hak ediş ve maliyet bedellerine oranı olarak 

ifade edilmektedir (Öztürk, 2013:243). 

Asgari işçilik oranları, iki şekilde belirlenebilmektedir. Bunlardan ilki 

sözkonusu oranların yapılan işlerin nitelikleri esas alınarak çeşitli 

işkollarına göre AİTK tarafından liste halinde belirlenmesidir. Bu liste 

en son 23.06.2020-31164 tarih-sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

“Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait 

Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ” ile yürürlüğe girmiştir. 

Asgari işçilik oranlarının ikinci tespit yöntemi sadece bir işe ve bir 

işyeri için “dosya/işyeri bazında asgari işçilik oranının” belirlenmesi 

şeklindedir (Öztürk, 2013:249).  

Çeşitli işkollarının asgari işçilik oranları “Sosyal Güvenlik Kurumu 

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usül ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğin” 10/1. maddesine göre, “AİTK tarafından 

veya birden fazla komisyon olması halinde, komisyonlarda görevli 

komisyon başkanları ile konfederasyonlarca ve Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliğince görevlendirilmiş birer üyenin katılacağı istişare 
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komisyonunca tespit edilerek bir tebliğ ile Resmî Gazete’de 

yayımlanmaktadır.” 

İşyeri bazında veya listede asgari işçilik oranı bulunmayan işler ile 

ihale makamı tarafından akreditif bedeli ödenmek ya da ihale bedeli 

dışında kısmen veya tamamen malzeme verilmek suretiyle yaptırılan 

işlere ait asgari işçilik oranları, AİTK tarafından tespit edilmektedir 

(Sözer, 2017:171).  

3.4. İhale Konusu İşlerin Başlama ve Bitiş Tarihlerinin     

Tespiti 

İhale konusu iş, 27.09.2008-27010 tarih-sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan “Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî 

Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında 

Yönetmeliğinin” 4/ç maddesinde, “5510 sayılı Kanunun 90/1. 

maddesinde kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 

sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan 

kurum ve kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü iş” 

şeklinde tanımlanmıştır. Kural olarak ihale konusu işin başlangıç 

tarihi 5510 sayılı Kanun’un 11/2. maddesine göre, en geç işyerinde 

sigortalı çalıştırılmaya başlandığı tarihte düzenlenip SGK’ya verilmesi 

gereken işyeri bildirgesinde kayıtlı olan tarihtir. İhaleli işlerdeki asgari 

işçilik uygulamasında işin bitiş tarihi kural olarak işin kesin 

kabulünün ya da geçici noksansız kabulünün yapıldığı tarih, eğer işin 

geçici kabulünde eksik kalan hususlara dair ek süre verilmiş ise 

eksikliklerin tamamlandığı tarih, ihale konusu işe dair sözleşmenin 

feshindeyse fesih nedeniyle işin yapımının durduğu tarih olarak kabul 
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edilmektedir (Öztürk, 2013:422). Ayrıca SSİY’nin 112/1. maddesine 

göre, “ihale konusu işlerde kesin kabulün ya da geçici kabulün 

noksansız yapıldığı tarihe kadar SGK’ya bildirilmiş olan işçilik 

miktarı dikkate alınmaktadır. İşin başlangıç tarihinden önce ve işin 

bitim tarihinden sonra SGK’ya bildirilmiş olan sigorta primine esas 

kazanç tutarları ile prim ödeme gün sayıları asgari işçilik 

hesaplamalarında dikkate alınmamaktadır.” Ancak 2011/13 sayılı 

genelgeye göre, ihale konusu işin fiili olarak başlangıç ve bitiş 

tarihleri, işveren tarafından ihale makamlarından alınacak belgelerle 

kanıtlanabilmektedir. Bu tarihlerin resmî belge ile kanıtlanamadığı 

durumlarda aksine bir tespit olmaması halinde ihaleli işin yüklenicisi 

tarafından SGK’ya başvuru tarihi, işin başlama tarihi olarak kabul 

edilir.  

3.5. Asgari İşçilik Oranı Uygulanacak Matrah Olarak         

Hakediş (İstihkak) Kavramı 

3.5.1. Genel Olarak 

SSİY’nin 110/1. maddesine göre, ihaleli işlerde asgari işçilik oranının 

uygulanacağı matrah, “işin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün 

noksansız olarak yapıldığı tarihten sonra ve işverene ödenmesi 

gereken Katma Değer Vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif 

bedeli dâhil toplam istihkak tutarıdır.” Ancak sözkonusu matrah SGK 

ünitesi tarafından yapılacak araştırma işlemi sırasında 

uygulanmaktadır. 2011/13 sayılı genelgeye göre, “SGK 

Müfettişlerince ihaleli işlerle ilgili yapılacak asgari işçilik 

incelemesinde, işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucu 
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saptanan tutar ile sözkonusu işin toplam istihkak tutarı karşılaştırılarak 

yüksek olan tutara asgari işçilik oranı uygulanmaktadır.” Meslek 

Mensupları Yönetmeliği’nin 5/1-a maddesine göre, “meslek 

mensuplarının yapacağı ihaleli işe ilişkin asgari işçilik uygulamasında 

ise, işin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız yapıldığı 

tarihten sonra ve işverene ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi 

hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dâhil, toplam istihkak 

tutarına işin asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle işlem yapılır.” 

Bu durumda hem SGK ünitesinin araştırmasında hem de meslek 

mensubunun raporunda ihaleli işlere ilişkin asgari işçilik oranının 

uygulanacağı matrah, işin toplam istihkak tutarıdır (Öztürk, 

2013:416).  

        3.5.2. Hakediş Bedeline İlişkin Uygulamalar  

Hakediş kavramı, “Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para 

Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik 

Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik” ile tanımlanmıştır. 

Sözkonusu yönetmeliğin 4/b maddesinde hakediş, “yapılan işe 

karşılık, katma değer vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif 

bedeli dahil olmak üzere idarece işverene ödenmesi gereken toplam 

tutarı” şeklinde tanımlanmıştır. 2011/13 sayılı genelgede “SGK’nın 

denetim ve kontrolle görevli memurlarınca ihale konusu işlerle ilgili 

olarak yapılacak incelemelerde yapılan ihale konusu işin defter değeri 

ile o işe ilişkin ödenen toplam istihkak tutarı mukayese edilerek 

yüksek olan tutara işçilik oranı uygulanacaktır.” hükmü yer almış 

ancak defter değerinin tanımı yapılmamıştır (Öztürk, 2013:416). 
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Ayrıca ihaleli işlerde asgari işçilik uygulamasının yapılabilmesi için 

işin geçici veya kesin kabul tutanağının düzenlenmiş olması şarttır 

(Öztürk, 2013:417). 

        3.5.3. Malzemeli İşçilik ve Salt İşçilik Faturaları 

Asgari işçilik uygulamasında işleme alınan faturalar, malzemeli işçilik 

faturaları ve salt işçilik faturaları olmak üzere ikiye ayrılarak 

incelenmektedir. Malzemeli işçilik faturası, konusunu hem işçiliğin 

hem de malzemenin oluşturduğu faturalardır (Karakaş ve Karakaş, 

2012:348). Malzemeli işçilik faturalarında işçilik ve malzeme bedeli 

birlikte yer almaktadır (Öztürk, 2013:281) Salt işçilik faturası ise 

malzeme bedeli içermeyen ve sadece işçilik bedelinin kayıtlı olduğu 

faturalardır. Bu faturalarda ayrıca malzeme bedeli yer almamaktadır 

(Karakaş ve Karakaş, 2013:474). Sözkonusu faturaların işleme 

alınmalarına ilişkin kriterler Meslek Mensupları Yönetmeliğinin 6. 

maddesinde düzenlenmiştir (Öztürk, 2013:280, SSK STKB, 2000, 

352-354). Sözkonusu madde hükmüne göre; “SGK’ya bildirilmiş olan 

sigorta primine esas kazançlar toplamının, inceleme sonucunda 

hesaplanan asgari işçilik miktarından az olması durumunda, işveren 

kayıtlarında yer alan; 1) Tescilli olduğu SGK ünitesi ve işyeri sicil 

numarası yazılı olarak işin bazı bölümlerini yapan Kanun 

kapsamındaki diğer işverenlerden alınmış faturalara dayanılarak 

yapılan malzemeli işçilik ödemeleri, 2) 5510 sayılı Kanun’un 4/b 

statüsünde sigortalı olarak işin bazı bölümlerinde çalışma yapanlardan 

alınmış faturalara ve gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli 

işçilik ödemeleri, 3) Malzeme bedelinden ayrı olarak nakliye 
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bedelinin kesin bir şekilde belirlendiği faturalara dayanılarak yapılan 

nakliye ödemeleri, 4) Bazı şartlarda hafriyat ve nakliyat bedelleri, 

düzenlenecek Müfettiş raporunda raporda açıkça ve ayrıntılı olarak 

ortaya konulan, faturaya dayanmayan, hakediş raporlarından tespit 

edilen hafriyat ve nakliyat bedelleri, işverene ödenen toplam istihkak 

tutarından veya maliyet bedelinden düşülerek SGK’ya bildirilmesi 

gereken asgari işçilik miktarı yeniden hesaplanmaktadır”. Ayrıca 

sigortalılara ödenen sigorta primine esas kazanç üst sınırının 

üzerindeki ücretler, ücret ödeme bordrolarında kayıtlı brüt ücretler ile 

prime esas kazancın üst sınırı arasındaki fark işçilik miktarı ve salt 

işçilik miktarı içeren faturalı işçilik ödemeleri, işin asgari işçilik oranı 

uygulanarak hesaplanan asgari işçilik tutarından indirilerek inceleme 

yapılmaktadır.        

Faturaların işleme alınması için, bunların Vergi Usul Kanunu’na göre,  

asgari işçilik uygulamasına konu işin süresi içinde düzenlenmiş olmalı 

ve bu iş için düzenlendiğinin belirlenmesi  gerekmektedir (Öztürk, 

2013:279). 

4. ASGARİ İŞÇİLİK MİKTARININ HESAPLANMASINA 
YÖNELİK İŞLEMLER  

4.1.Sosyal Güvenlik Kurumu Ünitesi Tarafından Araştırma 
Yapılması  

İhaleli işlerle ilgili asgari işçilik tespitine yönelik ilk işlemler SGK 

ünitesi tarafından yapılabilmektedir. 5510 sayılı Kanun’un 85/2. 

maddesinde ve SSİY’nin 110. ve 111. maddeleri kapsamında bu işlem 

“araştırma veya ön değerlendirme” şeklinde ifade edilmiştir (Öztürk, 
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2013:301). Ünite tarafından araştırma yapılabilmesi için ihale konusu 

işin öncelikle SGK’da tescilli (kayıtlı) olması ve tescil edilen işyeri 

dosyasından mutlaka işçilik bildiriminin yapılmış olması 

gerekmektedir. Ancak ihale konusu işin işverenin devamlı işyeri 

olarak tescil edilmiş işyeri sigortalıları ile yapılmış olması durumunda 

ünite tarafından ön değerlendirme yapılamamaktadır (Öztürk, 

2013:304). 5510 sayılı Kanun’un 85/2. maddesine göre, “ihaleli 

işlerde işverenlerin SGK tarafından yapılan araştırma sonucunda 

yeterli işçilik bildirilmediği saptanırsa eksik bildirilen işçiliğe ait prim 

tutarı, hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammıyla beraber bir 

ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir. Tebliğ edilen prim ve 

gecikme cezasıyla gecikme zammının ödendiği veya ödeneceğinin 

yazılı olarak taahhüt edildiği hallerde borç kesinleşir. Tebliğ edilen 

prim ve gecikme cezası ile gecikme zammının ödenmemesi, 

taahhütname verilmemesi veya SGK tarafından işyerinin 

denetlenmesine gerek görülmesi durumunda inceleme yapılmaktadır.”  

SGK ünitesinin araştırma işlemi sırasında işverenin salt işçilik 

faturaları, malzemeli işçilik faturaları veya prime esas kazancın üst 

sınırı üzerindeki ücret ödemeleri, ihaleli işin hakkediş bedelinden 

indirilmemektedir. Bu durumda ünite tarafından uygulanacak asgari 

işçilik oranı, SSİY’nin 111/1. maddesi uyarınca %25 azaltılarak 

uygulanmaktadır. SSİY’nin 112/1. maddesine göre ve 2013/41 sayılı 

genelgeye göre,  “ünitece araştırma yapılırken, ihale konusu işlerde 

kesin kabulün ya da geçici kabulün noksansız yapıldığı tarihe kadar 

SGK’ya bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır. İşin başlangıç 

tarihinden önce ve bitim tarihinden sonra SGK’ya bildirilmiş olan 
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sigorta primine esas kazanç tutarları ile gün sayıları araştırma 

işleminde dikkate alınmamaktadır.”  

2011/13 sayılı genelgeye göre, ünite tarafından yapılacak 

araştırmada,  (İhale konusu işinin istihkak tutarı X Asgari işçilik oranı 

(%25 eksiği) = SGK’ya bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı) 

formülü ile ihaleli iş için bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarı 

hesaplanmaktadır. Bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı, işle ilgili 

SGK’ya bildirilen işçilik tutarı ile aynı ise yeterli işçilik bildiriminin 

yapılmış olduğu anlaşılacaktır. Ancak bildirilmesi gereken işçilik 

tutarı, SGK’ya bildirilen tutardan daha az ise işçilik bildiriminin 

yeterli olduğu kabul edilerek sözkonusu ihaleli iş ile ilgili olarak 

“ilişiksizlik belgesi” düzenlenerek işverene verilmektedir.  

Asgari işçilik uygulamasının araştırma yoluyla yapıldığı hallerde 

SSİY’nin 112/3. maddesi uyarınca “fark işçilikten kaynaklanan bir 

prim borcu varsa bu borç, işyerinin faaliyet süresinin son ayına 

tahakkuk edilerek prim borcu hesaplanmaktadır. İşveren bu prim 

borcunu ödeyeceğini ve daha sonra da bu borca itiraz etmeyeceğini 

yazılı olarak taahhüt ederse borç kesinleşmekte ve işlemler ünite 

tarafından sonuçlandırılmaktadır.” İşveren, araştırma sonucunda tebliğ 

edilecek prim borcunu ödemek veya müfettiş incelemesi istemek 

konusunda tercihini kullanabilmektedir.  

İhale konusu işin, işi taahhüt eden işverenin devamlı işyeri sigortalıları 

ile yapıldığının beyan edildiği durumlarda; ünite tarafından yapılan 

araştırma sonucu, ihale konusu işin devamlı işyeri sigortalıları ile 

yapıldığının anlaşılması halinde, işverenlerin ve varsa alt işverenlerin 
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defter ve belgeleri incelenmeden ihale konusu işin yapıldığı süre 

içinde söz konusu işyerinden SGK’ya borcunun da bulunmaması 

kaydıyla ilişiksizlik belgesi verilebilmektedir.        

4.2.Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi Tarafından İnceleme 
Yapılması  

Asgari işçilik uygulaması sisteminde “inceleme” yapma yetki ve 

görevi SGK müfettişlerine verilmiştir. SGK müfettişlerinin asgari 

işçiliğin tespitine yönelik işlem yapmaları, 5510 sayılı Kanunun 85/2. 

maddesinde “inceleme” şeklinde düzenlenmiştir (Karakaş ve Karakaş, 

2012:400). SSİY’nin 112/2. maddesi uyarınca, “SGK’ya tescil 

edilmemiş veya tescil edilmekle beraber hiç işçilik bildiriminde 

bulunulmamış işyeri için Müfettiş incelemesine gerek görülmesi 

halinde asgari işçilik tespiti Müfettişlerce yapılmaktadır.” 

2013/11 sayılı genelgeye göre, “ünite tarafından yapılan araştırma 

sonucu tebliğ edilen fark prim borcuna işveren tarafından itiraz 

edilmesi veya inceleme yapılmasının istenmesi durumunda da 

müfettiş incelemesi yapılmaktadır. Ayrıca ünite tarafından araştırma 

yapılmış olsa bile araştırma sonucu işverene tebliğ edilen prim 

borcunun süresinde ödenmemesi, ödenmeyeceğinin bildirilmesi, 

ünitece hesaplanan fark işçiliğe ait prim borcuna işverence itiraz 

edilmesi, işverenin kendisinin inceleme talep etmesi ya da işyeri 

araştırma işlemine konu olsa bile Müfettişlerin inceleme yapmaya 

gerek görmesi halinde araştırma yapılamadan Müfettiş incelemesi 

yolu ile asgari işçilik miktarının tespiti yapılmaktadır.”  Müfettişin 

inceleme yapması gereken hallerde, müfettiş tarafından asgari işçilik 
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uygulamasına konu işle ilgili tüm kayıt ve belgeler incelenir ve asgari 

işçilik incelemesine dair bir rapor düzenlenir. Bu rapor daha sonra 

müfettişin bağlı olduğu birim aracılığı ile ilgili üniteye gönderilir 

(Karakaş ve Karakaş, 2012:473). Müfettişin yapacağı asgari işçilik 

tespiti, ünite tarafından yapılan araştırma işleminden bazı yönleriyle 

farklılıklar göstermektedir Bunlardan ilki, ünitenin araştırma işlemi 

sırasında ünitenin yetkisinin olmaması nedeniyle işverenin kayıt ve 

belgeleri incelenmemektedir. Ayrıca sadece müfettiş incelemesinde 

salt işçilik fatura tutarı, malzemeli işçilik fatura tutarı ve prime esas 

kazancın üst sınırı üzerindeki ücret ödemeleri hakediş bedelinden 

indirilmektedir. Bunların dışında müfettiş incelemesinde, en yüksek 

maliyet bedeli esas alınmaktadır. Ayrıca Müfettiş tarafından yürütülen 

asgari işçilik incelemesinde asgari işçilik oranı  %25 azaltılmadan 

doğrudan hakediş bedeline uygulanmaktadır (Karakaş ve Karakaş, 

400).  

Müfettişin yapacağı ihaleli işle ilgili asgari işçilik incelemesinde 

uygulanacak işlem; [(İhaleli İşe Dair Toplam İstihkak Bedeli veya 

Defter Değerinden Yüksek Olanı) – (Malzemeli İşçilik Faturaları + 

Nakliye Faturaları)] x [Asgari İşçilik Oranının Tamamı] – [(Salt 

İşçilik Faturaları) + (SPEK Üst Sınırı Üzerindeki Ücret Tutarları)] 

şeklinde formüle edilebilir. Sözkonusu bu formülle hesaplanan tutar; 

işverenin sözkonusu iş için SGK’ya bildirdiği işçilik tutarı ile aynı ise 

ve ayrıca işverenin iş ile ilgili SGK’ya bildirdiği işçilik tutarından 

daha az ise “İlişiksizlik Belgesi” düzenlenerek işverene verilmektedir. 

İşverenin bildirdiği işçilik, formül ile hesaplanan ve bildirmesi 
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gereken işçilikten daha az ise bu durumda işverene fark işçilikten 

nedeniyle prim borcu tahakkuk ve tebliğ edilmektedir.  

2013/41 sayılı genelgeye göre, “Müfettiş tarafından incelemeye 

başlandıktan sonra işverenin fark işçiliğe ilişkin prim borcu 

ödeyeceğine ilişkin üniteye yazılı taahhüdünü içeren başvuru yapması 

halinde, ünite tarafından denetim isteminin geri çekilmesi talebinin 

Müfettiş tarafından uygun bulunması koşuluyla inceleme durdurulur 

ve prim borcu kesinleşmektedir.” 

4.3.Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir 

Tarafından Yapılan İnceleme 

İhaleli işler için ilişiksizlik belgesinin verilmesi amacıyla bazı koşullar 

altında asgari işçilik miktarının tespitine ilişkin inceleme yaparak 

rapor düzenleme yetkisi, 3568 sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa” 

göre yetki verilmiş Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli 

Malî Müşavirlere (meslek mensupları) tanınmıştır. Meslek mensupları 

tarafından ihaleli işlerde asgari işçilik tespiti yapılabilmesinin yasal 

dayanağı olan 5510 sayılı Kanunun 59/4. maddesine göre, “ihaleli 

işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine, SGK’ya prim 

borçlarının bulunmadığını gösteren ilişiksizlik belgesinin 

verilmesinde, 3568 sayılı Kanuna göre yetki verilmiş serbest 

muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından 

işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda SGK’ya bildirildiği tespit 

edilen işçilik tutarlarının uygunluğu SGK’nın denetim yetkisi saklı 

kalmak kaydıyla esas alınabilmektedir.”   
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Meslek mensupları tarafından işyeri kayıt be belgelerinin incelenmesi 

sonucu SGK’ya yeterli işçilik bildirmediği tespit edilen işverenlere, 

fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak prim, gecikme cezası ve 

gecikme zammı tutarı ile idarî para cezalarının uygulanmasının 

esaslarını belirlemek amacıyla 27.09.2008-27010 tarih-sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan “Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle 

Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında 

Yönetmelik” yayınlanmıştır. Sözkonusu Yönetmeliğin 9. maddesinde, 

“Meslek mensuplarınca rapor düzenlenebilecek işlerin hakediş ve 

maliyet tutarlarının sınırlarının SGK Yönetim Kurulunca 

belirleneceği” öngörülmüştür. Sözkonusu madde kapsamında, SGK 

Yönetim Kurulunun almış olduğu 05.01.2017 tarihli ve 2017/03 sayılı 

kararla, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerince ihale konusu işler 

ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için yapılacak asgari 
işçilik incelemesi sonucu düzenlenecek raporlarda esas alınacak 

istihkak ve maliyet tutarına ilişkin rapor düzenleme sınırı 01.01.2017 

tarihinden itibaren 7.500.000 TL’den, 10.000.000 TL’ye 

yükseltilmiştir”. Bu düzenlemeye göre hak ediş bedeli veya maliyet 

tutarı KDV hariç 10.000.000 TL’ye kadar asgari işçilik raporu 

düzenlenmesinde SMMM raporu veya herhangi bir miktar sınırı 

aranmaksızın YMM raporu ile ilişiksizlik belgesi verilmesi 

mümkündür. 

Meslek mensupları, ihaleli işlerde işverenin düzenlediği malzemeli 

işçilik faturalarını ve salt işçilik faturalarını ayrıca prime esas 

kazancın üst sınırı üzerindeki ücret ödemelerini işleme alabilmektedir. 

Buna karşılık asgari işçilik oranı %25 azaltılmadan uygulanmaktadır 
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(Karakaş ve Karakaş, 428-429). Meslek Mensupları Yönetmeliği’nin 

5/1-a maddesine göre, “asgari işçilik tespiti, işin kesin kabulün ya da 

geçici kabulün noksansız yapıldığı tarihten sonra ve işverene 

ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve 

akreditif bedeli dâhil, toplam istihkak tutarına işin asgari işçilik oranı 

uygulanmak suretiyle yapılmaktadır”. Meslek mensubunun 

hazırlayacağı asgari işçilik raporunda; [(İhaleli İşe Dair Toplam 

İstihkak Bedeli) – (Malzemeli İşçilik Faturaları + Nakliye Faturaları)] 

x [Asgari İşçilik Oranının Tamamı] – [(Salt İşçilik Faturaları) + 

(SPEK Üst Sınırı Üzerindeki Ücret Tutarları)] formülü ile ihaleli iş 

için bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarı hesaplanmış olacaktır. 

Meslek Mensupları Yönetmeliği’nin 6/1-f maddesine göre, “inceleme 

sonucunda hesaplanan asgari işçilik tutarının SGK’ya bildirilmiş olan 

prime esas kazançlar toplamı ile aynı veya bu miktardan daha az 

tutarda olduğunun anlaşılması durumunda, işverene, ilişiksizlik 

belgesi verilebileceğine dair rapor düzenlenecektir. Hesaplanan asgari 

işçilik miktarının SGK’ya eksik bildirildiğinin tespiti hâlinde ise, 

bildirilmeyen tutar, faaliyette bulunulan aylar tespit edilebiliyorsa bu 

aylara, tespit edilemiyorsa faaliyette bulunulan son aya mal 

edilmektedir.”  

Meslek mensupları iki ayrı iş hakkında rapor düzenleme yetkileri 

bulunmamaktadır. Buna göre, Meslek Mensupları Yönetmeliği’nin 8/1 

maddesine göre meslek mensupları, “hariçten işçi çalıştırılmaksızın 

daimi nitelikteki işyerlerinin sigortalıları ile yapılan işler ile SGK’ya 

tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla beraber hiç işçilik 

bildiriminde bulunulmamış ihaleli işler” hakkında rapor 
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düzenleyememektedirler. Ayrıca Meslek Mensupları Yönetmeliği’nin 

11. maddesi uyarınca, meslek mensupları, “işverenin veya alt 

işverenin defter ve belgelerini düzenleyen meslek mensupları, aynı 

işveren ve alt işveren için veya kendilerinin, boşanmış dahi olsa eşinin 

usul ve füruundan birinin veya üçüncü dereceye kadar (bu derece 

dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın 

hısımlarının ya da bunların yönetici oldukları veya yönetimde görev 

alarak ortak oldukları işyerleri hakkında rapor düzenleyememek-

tedirler.”   

Meslek mensuplarının ihaleli işlerle ilgili düzenlediği raporlardan 

doğan sorumluluğu, 5510 sayılı Kanun’un 59/6. maddesinde ve 

Meslek Mensupları Yönetmeliğinin 13. maddesinde ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir. Buna göre, “SGK tarafından belirlenen esaslara aykırı 

hareket ederek SGK’yı zarara uğrattığı anlaşılan meslek mensupları 

tarafından düzenlenen raporlar dikkate alınmaz ve bunların daha sonra 

düzenleyecekleri raporlar SGK tarafından işleme konulmaz. Gerçeğe 

aykırı rapor düzenleyen meslek mensupları, SGK’nın bu nedenle 

uğradığı zarardan işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen 

sorumludurlar”.  

5. İHALELİ İŞLERİN DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI 
İLE TAMAMLANMASI DURUMUNDA İLİŞİKSİZLİK 

BELGESİ VERİLMESİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR 

    5.1. Genel Olarak  

2011/13 sayılı genelgeye göre, “ihale konusu işin devamlı işyeri 

sigortalıları ile yapıldığının beyan edildiği hallerde; ünite tarafından 
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yapılan araştırma sonucu ihale konusu işin devamlı işyeri sigortalıları 

ile yapıldığının anlaşılması ve ihale konusu iş adına tescil edilmiş 

işyerinden SGK’ya prim borcunun da bulunmaması kaydıyla 

ilişiksizlik belgesi” verilmektedir.  

İhale konusu işlerin,  gerçek kişi işveren tarafından veya tüzel kişilerin 

ortaklarınca tamamlanması halinde gerçek kişi sigortalıları ile tüzel 

kişilerin ortaklarının 5510 sayılı Kanunun 4/b bendi kapsamında 

sigortalılıkları nedeniyle prim borçlarının bulunmaması veya borcun 

tecil ve taksitlendirilmiş olması şartı da aranarak ilişiksizlik belgesi 

verilmektedir. Bu noktada, ihale konusu işin yapıldığı işyerinin 

devamlı mahiyette bir işyeri olduğunun ve devamlı mahiyetteki 

işyerinin faaliyet konusunun ihale konusu işe uygunluğunun 

belirlenmesi gerekmektedir (Öztürk, 2013:435). Ancak ihale konusu 

işin yapıldığı belirtilen devamlı mahiyetteki işyerinin; faaliyetine 

devam etmesinin ihale konusu işe bağlı olmaması ve ihale konusu 

işten bağımsız olarak faaliyetini sürdürmesi halinde sözkonusu işyeri 

devamlı mahiyette bir işyeri olarak kabul edilmektedir (Karakaş ve 

Karakaş, 2012:529-530). 

Devamlı işyeri sigortalılarıyla yapıldığı beyan edilen iş ile ilgili olarak 

Müfettiş incelemesi yapılırken beş temel kriterin bulunması 

gerekmektedir. Buna göre; öncelikle ifa edilen ihaleli iş ile devamlı 

işyerinin işyeri kodunun uyumlu olması gerekmektedir. İkinci olarak 

devamlı işyeri sigortalıları teknik bilgi ve niteliklerinin ihaleli işi ifaya 

yeterli olmalıdır. Üçüncü olarak ifa edilen ihaleli işin kapsamı, niteliği 

ve büyüklüğü ile devamlı işyeri sigortalılarının sayılarının, 
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ücretlerinin ve prim gün sayılarının arasında tutarlılık bulunmalıdır. 

Dördüncü kriter, devamlı işyerinin taahhüt edilen işten önce tescil 

edilmesi gerekmektedir. Son olarak inceleme konusu ihaleli işle aynı 

dönemde ifa edilen başka iş veya işlerin kapasite olarak yapılabilir 

durumda bulunmaları gerekmektedir (Karakaş ve Karakaş, 2012:526-

527).     

        5.2. Çalışacak Sigortalı Sayısının Belirlendiği İşler 

2011/13 sayılı genelgeye göre, “ihale sözleşmesinde ihale konusu işte 

çalışacak kişi/gün sayısının belli olduğu veya ihale makamı tarafından 

ihale konusu işte çalışanların SGK’ya bildirildiği hallerde, ihale 

konusu işte çalıştırılması gereken kişi/gün sayısı kadar SGK’ya 

bildirim yapıldığının veya ihale makamı tarafından ihale konusu işte 

çalıştırıldığı bildirilen kişilerin sigortasız çalıştırılmadıkları tespit 

edildiğinde, ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları 

ile yapılıp yapılmadığının tespiti için ayrıca Müfettiş incelemesi 

yapılmadan işverenin ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin olarak 

SGK’ya borcunun da bulunmaması halinde ilişkisizlik belgesi 

verilecektir”. 

İhale konusu işin faaliyet döneminde SGK’ya ihale sözleşmesinde 

kayıtlı sigortalı sayısının altında bir bildirim yapılmışsa veya 

sigortasız işçi çalıştırıldığı tespit edilirse sigortasız çalıştırıldığı 

anlaşılan kişilerle ilgili muhtasar prim ve hizmet beyannamesinin bir 

ay içinde SGK’ya gönderilmesi işverenden istenecektir. 
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5.2. Çalışacak Sigortalı Sayısının Belirlenmediği İşler  

2011/13 sayılı genelgeye göre, “ihale sözleşmesinde ihale konusu işte 

çalışacak kişi/gün sayısının belli olmaması ve ihale makamı tarafından 

da ihale konusu işte çalışanların  SGK’ya bildirilmemesi halinde; ihale 

konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp 

yapılmadığı hususunda, ihale konusu işin tamamlandığı süre içinde 

devamlı mahiyetteki işyerinden SGK’ya bildirilmiş olan sigorta 

primine esas kazanç tutarının, bildirilmesi gereken sigorta primine 

esas kazanç tutarının altında olup olmadığı araştırılarak ihale konusu 

işin yapıldığı dönemde SGK’ya yeterli işçilik bildiriminde 

bulunulduğunun anlaşılması halinde, müfettiş incelemesi yapılmadan 

ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin borcunun da bulunmaması 

halinde işverene ilişiksizlik belgesi verilecektir.” Yapılan araştırma 

işlemi sonucu, “ihale konusu işin tamamlandığı sürede SGK’ya 

bildirilmiş prime esas kazanç tutarının, bildirilmesi gereken prime 

esas kazanç tutarının altında olması halinde ön inceleme 

değerlendirme belgesi düzenlenecektir. İşverence bildirilmesi gereken 

prime esas kazanç tutarından daha düşük matrah bildiriminde 

bulunulmuş ise aradaki fark prim borcunun bir ay içinde ödenmesi 

için işverene tebliğ edilecektir. Yasal süresinde fark işçilik priminin 

ödenmesi sonucunda ilişiksizlik belgesi verilecek, sözkonusu primin 

ödenmemesi halinde ise ihale konusu işin devamlı mahiyette işyeri 

sigortalıları ile yaptırılıp yaptırılmadığının tespiti amacıyla inceleme 

yapılacaktır.  
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   5.3. Danışmanlık Hizmetlerine İlişkin İhaleler 

2011/13 sayılı genelge hangi tür danışmanlık hizmetlerine asgari 

işçilik uygulanacağına yönelik bir düzenleme getirmiştir. Buna göre,  

ihaleli işin konusunun “mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita 

ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu 

hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname 

hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya 

benzeri alanlarda hizmet alım işlerine yönelik olması halinde; devamlı 

işyeri dosyasından bildirimin bulunması, işverenin ilgili dönemde 

SGK’ya borcunun olmaması, sözkonusu işyerinden ihbar veya şikayet 

bulunmadığı durumlarda ilişiksizlik belgesi verilerek gerekirse 

inceleme yoluna sonradan gidilecektir”. 

Danışmanlık hizmetleri, birden fazla işin aynı dönemlerde ve hatta 

aynı sigortalılar tarafından yerine getirilebilmesinin mümkün olduğu 

hizmetler arasında yer almaktadır. Bu durumda danışmanlık hizmetini 

ihale ile alarak ifa eden işverenler, bu işte çalıştırdığı sigortalılar için 

ayrı bir işyeri dosyası tescil ettirmeden bu kimselerin sigortalı hizmet 

bildirimlerini devamlı mahiyetteki işyerinden yapmaya devam 

edeceklerdir (Koçak, 2011:192). 

   5.4. Nakliye İşleri ile Personel/Öğrenci Taşıma İşleri 

İhaleli işin konusunun nakliye veya personel/öğrenci taşıma işi olması 

ve ihale makamına ihale konusu işin, işveren/işverenler tarafından 

tamamlandığının bildirilerek işverenin/işverenlerin 5510 sayılı 

Kanunun 4/b maddesi kapsamında sigortalı olduklarının tespiti 
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halinde ilişiksizlik belgesi verilmektedir (Öztürk, 2013: 444). 

Sözkonusu ihale konusu işin, hem işveren/işverenler hem de 5510 

sayılı Kanun’un 4/a bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmak suretiyle 

tamamlandığının beyan edilmesi halinde, işverenlerin ve diğer 

çalışanların sigortalı olduklarının tespiti ve sözkonusu işte sigortasız 

işçi çalıştırılmadığının saptanması halinde ilişiksizlik belgesi 

verilecektir (Karakaş ve Karakaş, 2012:537). 

5.5. Hakediş Ödenmeden Yapılan İhale Konusu İşler  

2013/41 sayılı genelgeye göre, “istihkak ödemesi yapılmayan ihale 

konusu işlerde maliyet tutarının tespiti amacıyla SGK Denetmeni 

tarafından işyeri kayıt ve belgeleri incelenerek yapılan işin maliyetinin 

tespit edilip bu maliyete asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle 

araştırma işlemi yapılmaktadır. SGK Denetmeni tarafından işin 

maliyetinin tespit edilememesi halinde bildirilmesi gereken asgari 

işçilik tutarının tespiti için Müfettiş incelemesi istenecektir.”  

SONUÇ 

Asgari işçilik uygulaması, işverenlerin özel bina inşaatı, ihale konusu 

iş veya sektörel düzeyde her türlü işyerinden bildirilen sigortalı sayısı, 

prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazançların toplamının bazı 

kriterlere göre bildirilmesi/işin yürütümü için gereken işçiliğin altında 

bir işçilik bildirilmesi halinde fark işçilik üzerinden tahakkuk ettirilen 

bir prim hesaplama yöntemidir. Asgari işçilik kurumu, Türkiye’de ilk 

olarak ölçümleme adı ile uygulanmış daha sonra 1994 yılından 

itibaren asgari işçilik uygulaması ile sosyal sigorta sistemimize 
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girmiştir. Özellikle geçici iş kapsamında olan özel inşaat işlerinde ve 

ihaleli işlerde işverenlerin, SGK’ya bu işlerden dolayı prim borcunun 

bulunmaması ve sonuç olarak ilişiksizlik belgesi almaları 

gerekmektedir. Asgari işçilik uygulama yetkisi belli esaslar 

çerçevesinde; SGK ünitelerine, SGK Müfettişlerine ve SGK 

Denetmenlerine ve meslek mensuplarına verilmiştir. Geçici işyeri 

kapsamı dışında faaliyet gösteren işlerde asgari işçilik incelemesi 

yapma yetki ve görevi Müfettişler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

Asgari işçilik uygulaması sonucunda işverenlerin adına tahakkuk 

ettirilen fark primler nedeniyle herhangibir sigortalı adına hizmet 

verilmemektedir. Sözkonusu uygulama ile prim kaybının ve kayıtdışı 

çalışmanın azaltılması da hedeflenmektedir. 
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GİRİŞ 

Çimento, üretimi ve tüketimi bölgesel olarak yapıldığı için nakliye 

açısından da yüksek bir maliyeti olan üründür. Çimento sektörü de bu 

sebeple yüksek yatırımları beraberinde getirdiği için, piyasaya girişi 

ve çıkışı kolay olmamakla birlikte önemli yatırım maliyeti gerektiren 

sektör olarak kabul edilebilir. (Rekabet Kurumu, 2016)Türk çimento 

firmaları, artan rekabet koşulları ve kapasite fazlası sebebiyle geleceğe 

yönelik alternatif pazarlara yönelerek büyümeyi hedef sağlamışlardır. 

(ATUKALP, 2019) 

Çimento nakliye maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle kar elde etme 

söz konusu değildir. Bu sebeple nakliye maliyetlerinin ürün değerine 

bölünmesiyle ekonomik olarak, çimentonun nerede 

pazarlanabileceğini ve çimento fabrikalarının kuruldukları çevredeki 

pazar gücünün belirlenmesinde önemli derecede kolaylık sağlamıştır. 

(Rekabet Kurumu, 2016) 

Türkiye’de çimento sektörüne ilişkin yapılan 2019 dönemini içeren 

incelemede,2018 yılında Ocak-Haziran döneminde üretimin arttığı, 

Temmuz-Aralık dönemimde talebin sert bir şekilde düştüğü 

belirtilmektedir. Yapılan incelemede Çimento sektörünün 2017 

yılındaki aynı dönemleri 2018 yılıyla karşılaştırıldığında %7,6 

oranında azaldığı görülmüştür. Çimento sektöründeki en büyük girdi 

elementi olan enerji maliyetlerindeki yüksek artış sebebiyle düşen 

talep döneminde maliyeti arttıran unsur olduğu belirtilmiştir. 

(Turkrating, 2019) 
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Yapılan araştırmalar ve incelemeler neticesinde artan rekabet, yüksek 

maliyetli ürünler, arz ve talep eksiklikleri gibi unsurlar tüm 

sektörlerde olduğu gibi çimento sektörünü de etkileyen önemli bir 

faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple firmaların finansal 

mali tablolarının incelenerek ve performans analizleri yapılarak 

firmaların finansal açıdan durumu ve firmanın gelecekte nerede 

olabilecekleri konusundaki kararlarında etkili olabileceği 

düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul’da işlem gören Taş ve Toprak 

Endeksinde yer alan çimento firmalarının finansal performans 

analizlerinin Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden TOPSİS ve 

ENTROPİ yöntemiyle incelemektir. 

Bu çalışmada ilk önce Türkiye’de çimento sektörü hakkında bilgi 

verilmiş ve yapılan araştırma konusu hakkında literatür incelemesi 

yapılmıştır. Söz konusu araştırmada kullanılacak yöntem açıklanmış, 

araştırma konusuna dahil olan çimento firmalarına ilişkin finansal 

analiz bulguları değerlendirilmiş, sonuç kısmında ise çalışma 

hakkında genel bir değerlendirme ele alınmıştır. 

1.TÜRKİYE’DE ÇİMENTO SEKTÖRÜ 

İnşaat sektörünün önemli yapı taşlarından biri olan çimento sanayideki 

gelişmeler, inşaat ve yapı malzemeleri sektörünü doğrudan 

etkilemekte olup sektörün gidişatına yön vermektedir. Türkiye 

çimento sektörü üretim hacmi ve mevcut kapasite durumu itibariyle 

dünyanın en büyük 5.çimento üreticisi konumdadır. (A.Ş, 2018) 
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2018 yılında dünya çimento üretimi 4,1milyar tona ulaşmıştır. 

Türkiye’nin 2018 yılında çimento üretimi 72.54 milyon ton, çimento 

tüketimi ise 64,36 milyon tona ulaşmıştır.2018 yılı çimento ihracatı 

13,76 milyon tona yükselmiştir. Değer olarak ihracat 2017 yılına göre 

yüzde 7,6 artış göstermekte ve 551,4 milyon dolara, 2018 yılında ise 

yüzde 11,4 artış ile 614,4 milyon dolara ulaşmıştır. (Bakanlığı, 2019) 

Tablo:1 Sektörün 2017-2023 Yılları Projeksiyonu 

Yıllar Çimento Üretim Çimento İç Satış 

2017 83,5 66,1 

2018 86,1 68,1 

2019 88,6 70,1 

2020 91,3 72,2 

2021 94,1 74,4 

2022 96,8 76,6 

2023 99,8 78,9 

Kaynak 1: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMO) 

Çimento sektörünün 2017-2023 yılları arasında üretim değerinin 2023 

yılında 99,8 milyon tona, tüketiminin ise 78,9 milyon tona ulaşacağı 

tahmin edilmektedir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Firmalar dönemsellik ilkesi gereğince düzenlediği temel finansal 

tablolar üzerindeki bilgilerden yararlanarak bir takım finansal kararlar 
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alabilirler. Firmalar, temel finansal tablolar olan bilanço, gelir tablosu 

ve nakit akım tabloları içerisindeki verileri kullanarak finansal 

hesaplar doğrultusunda tabloları analiz ederek geçmiş ve geçmiş 

yıllardaki faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi, finansal durumunun 

ortaya konulması, performansının yine aynı sektörde bulunan rakip 

sektörlerin ortalamasıyla karşılaştırma yapılmasını ve firmanın 

sektörün neresinde bulunduğunun sonuçlarını görebilmektedirler. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda finansal performans analizlerinde 

birçok yöntemler uygulanılmıştır. Çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden biri olan TOPSİS ve ENTROPİ yöntemlerinin farklı 

sektörlerde de uygulandığı yapılan literatür araştırmasında aşağıda 

özet bilgi halinde sunulmuştur. 

(Akkuş, 2015) tarafından yapılan çalışmada BIST’te işlem gören 

çimento sektöründeki firmaların 2010-2013 yılları arasındaki finansal 

tablolarını inceleyerek TOPSİS yöntemini uygulamıştır. Yapılan 

incelemede finansal performans açısından en başarılı firmanın 

UNYEC, en başarısız şirketin DOGUB olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

(ÖZKAN, 2020) çalışmasında BIST’te işlem gören 17 çimento 

firmalarına ait 2019 yılı finansal tablolarından alınan 8 finansal oran 

ile performans değerlendirmesini yapmıştır. TOPSİS yöntemi 

kullanılarak yapılan sonuçta performans açısından 2019 yılında en 

büyük şirketin ADANA ÇİMENTO olduğunu, en düşük performansın 

ise BATISÖKE ÇİMENTO olduğu sonucuna varılmıştır. 

(Çanakçıoğlu & Küçükönder, 2020),15 farklı çimento şirketlerinin 

finansal performansını 3 aşamada değerlendirmeyi amaçlamışlardır. 
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Yapılan araştırma sonucuna göre çimento sektöründe yer alan firmalar 

üzerinde çoklu karar verme yöntemlerinin uygulanmasının kolay ve 

etkili sonuç verdiğini gözlemlemişlerdir. 

(Ergül, 2014) çalışmasında BIST’ de faaliyet gösteren turizm 

şirketlerinin 2005-2012 dönemlerine ait verilere göre ELECTRE ve 

TOPSİS yöntemleriyle performans analizleri yapılmıştır. Yapılan 

sonuca göre performans açısından en başarılı şirketin MAALT, 

PKENT NETTUR en başarısız şirketlerin ise, METUR, NETTUR 

FVORI; METUR; AYCES olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

(Dumanoğlu & Ergül, 2010)çalışmalarında, BİST’ de işlem göre 11 

teknoloji firmanın 2006-2009 yılları arasındaki mali tabloları 

incelenmiş, TOPSİS yöntemi ile performans analizleri uygulanmıştır. 

Yapılan inceleme sonucunda teknoloji firmalarının performans 

açısından mali tablolarındaki diğer analizleri de doğrulaması 

neticesinde TOPSİS yönteminin başarılı sonuç verdiği görülmüştür. 

(Ömürbek, Eren, & DAĞ, 2017) çalışmasında AB üyesi ülkelerin 

yaşam kalitesini çoklu karar verme yöntemi olana ENTROPİ 

yöntemiyle kriter ağırlıklarını değerlendirmiştir. Çalışma sonucunda 

yaşam kalitesi açısından kirlilik kriterinin önemli olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

(Karaatlı, 2016) çalışmasında Türkiye’nin 2003-2014 yılları 

arasındaki turizm performansını ENTROPİ yöntemiyle 

değerlendirmiştir. Yapılan değerlendirme sonucuna göre, belirlenen üç 

kriterin önemini zamana bağlı olarak değiştiği sonucuna varılmıştır. 
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( PERÇİN & SÖNMEZ, 2018)  çalışmalarında, Borsa İstanbul’da 

işlem gören sigorta şirketlerinin performansını ENTROPİ AĞIRLIK 

ve TOPSİS YÖNTEMİ ile incelemişlerdir. Yapılan inceleme 

neticesinde finansal performans açısından en yüksek performansın AK 

SİGORTA şirketinin ve en yüksek ağırlığa sahip kriterin ise kısa 

vadeli borçların aktiflere oranı olduğu sonucuna ulaşılmıştır 

3.ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ve VERİ SETİ 

3.1 TOPSİS YÖNTEMİ 

TOPSİS yöntemi finansal performans değerlendirilmesinde kullanılan 

yöntemlerden birisidir. Belirlenen alternatiflerin ve kriterlerin 

maksimum ve minimum değerler arasındaki ideal duruma göre 

karşılaştırılmasının ve sıralamasının yapıldığı bir yöntemdir. 

(YURDAKUL:2013:11) 

TOPSİS yöntemi aşamaları şu şekildedir. 

Adım:1 Karar Matrisinin Oluşturulması  

Yöntemde kullanılacak alternatif ve kriterler belirlenir ve matris şu 

formülle ifade edilir. 

Alternatifler Kriterler 

 F1 R1 

 F2 R2 

 F3 Rn  
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Karar matrisinde bulunan alternatifler (F1….Fn) şeklinde alt alta 

sıralanmakta ve her bir kriterin alternatiflere göre gösterdikleri 

özellikler (R1….Rn) olarak sıralanır. 

Adım:2 Karar Matrisinin Normalize Edilmesi 

Matrisdeki her bir kriterlerin kareleri toplamının karekökü 

hesaplanarak matrise ait normalizasyon aşamasının gerçekleştirilmesi 

sağlanmaktadır. 

𝑍𝑖𝑗 = 𝑌𝑖𝑗√∑ (𝑦𝑖𝑗)𝑛𝑖=1 2  𝑖 = 1 … … … 𝑛; 𝑗 =  1 … … … . k  
Adım:3 Normalizasyon Karar Matrisinin Formülüze Edilmiş Hali 

Bu aşamada normalize işlemi uygulanan karar matrisindeki 

elemanların kriterlere göre ağırlıklandırılma işlemi uygulanır. 

Ağrılıkların belirlenmesinde karar vericilerinin kendi görüşleri önem 

taşır.  𝑋𝑖𝑗 = 𝑊𝑖 . 𝑍𝑖𝑗 i = 1 … … … n; j = 1 … … … k 

Adım:4 Maksimum ve Minimum Değerlerin Belirlenmesi 

Bu aşamada maksimum ve minimum ideal noktalar belirlenir 𝑀𝑥 =  [𝑋1∗ ,𝑋2∗ … … … . 𝑋𝑘∗ ] (𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟) 

𝑀− =  [𝑋1− , 𝑋2− , … … … . 𝑋𝑛− ] (𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟) 
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Adım:5 Maksimum İdeal Noktaya Olan Uzaklığın Belirlenmesi 

İdeal noktaya olan uzaklık şu formülle hesaplanır 

𝑆𝑖∗ = √∑(𝑋𝑖𝑗 − 𝑋𝑗∗ 𝑘
𝑗=1 ) 𝑖 =  1 … … … . . 𝑛 

Adım:6 Minimum İdeal Noktaya Olan Uzaklığın Belirlenmesi 

𝑆𝑖− = √∑(𝑋𝑖𝑗 − 𝑋𝑗− 𝑘
𝑗=1 ) 𝑖 =  1 … … … . . 𝑛 

Adım:7 Sonuç Değerlerinin Oluşturulması  

𝐶∗ 𝑖 = 𝑆− 𝑖𝑆− 𝑖 +  𝑆∗ 𝑖  0 ≤ 𝐶∗ 𝑖 ≤ 1 𝑖 = 1 … … … 𝑛 

3.2 ENTROPİ YÖNTEMİ 

Belirlenen kriterlerin önem seviyesini gösteriminde kullanılan 

ağırlıklandırma işlemi sübjektif veya objektif olarak yapılmaktadır. 

Entropi yöntemi ise objektif ağırlıklandırma yöntemi olarak 

yapılmaktadır. 

Entropi yöntemi aşağıdaki adımlardan oluşur. 

Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması  

 𝑋 = [ 𝑋11 𝑋12 ⋯ 𝑋1𝑛𝑋21 𝑋22 ⋯ 𝑋2𝑛⋮𝑋𝑚1 ⋮𝑋𝑚2 ⋯ ⋮⋯ 𝑋𝑚𝑛]  
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Adım:2 Normalize Edilmiş Karar Matrisinin Oluşturulması 

 𝑟𝒊𝒋 = 𝑋𝒊𝒋∑ 𝑋𝒊𝒋𝑗𝑖=1  

Adım: 3 Kriterlere İlişkin Entropi Değerlerinin Bulunması 𝑒𝒋 =−𝑘 ∑ 𝑟𝒊𝒋𝑛𝑗=1 . 1𝑛(𝑟𝒊𝒋)(𝑖 = 1,2, … , 𝑚 𝑣𝑒 𝑗 = 1,2, … , 𝑛) 𝑘 = 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤{(1𝑛(𝑛))  −1} 

Adım:4 Bilginin Farklılaştırma Derecesinin Hesaplanması  

 𝑑𝒋 = 1 − 𝑒𝒋 (𝑖 = 1,2, … , 𝑚 𝑣𝑒 𝑗 = 1,2, … , 𝑛) 

Adım: 5 Entropi Kriter Ağırlıklarının Hesaplanması  

 𝑤𝒋 = 1− 𝑒𝒋∑ (1− 𝑒𝒋)𝑛𝑖=1  𝑤𝟏 + 𝑤𝟐 + 𝑤𝒋 + ⋯ +  𝑤𝒏 = 1 

3.3 ARAŞTIRMADA KULLANILACAK VERİLER ve 

UYGULAMA 

Yapılan araştırmada BIST(Borsa İstanbul) Taş ve Toprak Endeksinde 

yer alan Çimento sektöründe faaliyette bulunan firmaların isimleri ve 

mali tablo özelliği aşağıda tablo halinde belirtilmiştir.  

BIST KODU FİRMA ADI MALİ TABLO 

AFYON 
AFYON ÇİMENTO 

SANAYİ T.A.Ş 

 

KONSOLİDE 
OLMAYAN 

AKCNS 

AKÇANSA ÇİMENTO 
SANAYİ VE TİCARET 

A.Ş 

KONSOLİDE 
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BASCM 

BAŞTAŞ BAŞKENT 
ÇİMENTO SANAYİ ve 

TİCARET A.Ş 

KONSOLİDE 

BSOKE 
BATI SÖKE ÇİMENTO 
SANAYİ TİCARET A.Ş 

KONSOLİDE 
OLMAYAN 

BTCIM 

BATIÇİM BATI 
ANADOLU ÇİMENTO 

SANAYİ A.Ş 

KONSOLİDE 

BUCİM 
BURSA ÇİMENTO 
FABRİKASI A.Ş 

KONSOLİDE 

CMBTN 

ÇİMBETON 
HAZIRBETON VE 

PREFABRİK YAPI 
ELEMANLARI SANAYİ 

ve TİCARET A.Ş 

KONSOLİDE 

CMENT 

ÇİMENTAŞ İZMİR 
ÇİMENTO FABRİKASI 

T.A.Ş 

KONSOLİDE 

CIMSA 
ÇİMSA ÇİMENTO 

SANAYİ ve TİCARET A.Ş. KONSOLİDE 

DOGUB 

DOĞUSAN BORU 
SANAYİİ ve TİCARET 

A.Ş 

KONSOLİDE 
OLMAYAN 

EGSER 
EGE SERAMİK SANAYİ 

ve TİCARET A.Ş 

KONSOLİDE 
OLMAYAN 

GOLTS 

GÖLTAŞ GÖLLER 
BÖLGESİ ÇİMENTO 

SANAYİ ve T.A.Ş 

KONSOLİDE 

KUTPO 
KÜTAHYA PORSELEN 

SANAYİ A.Ş 

 

KONSOLİDE 
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3.3.1 ARAŞTIRMA VERİ SETİ  

Bu araştırma 2015-2019 yılları arasında, Borsa İstanbul Taş ve Toprak 

Endeksinde faaliyet gösteren çimento sektöründeki firmaların 

konsolide mali tablolarını kapsamaktadır. Bu on bir firmanın 

konsolide mali tablolarına ulaşılmış ve Excel yardımıyla kullanılan 

veriler tablo haline getirilmiştir. Araştırmaya dahil edilecek olan 

finansal oranlar aşağıda tablo halinde belirtilmiştir. 

 

 

 

 

KONYA 
KONYA ÇİMENTO 

SANAYİ A.Ş 
KONSOLİDE 

NIBAS 
NİĞBAŞ NİĞDE BETON 

SANAYİ ve TİCARET A.Ş 

KONSOLİDE 
OLMAYAN 

NUHCM 
NUH ÇİMENTO ve 

SANAYİ A.Ş 
KONSOLİDE 

OYAKC 
OYAK ÇİMENTO 

FABRİKALARI A.Ş 

KONSOLİDE 
OLMAYAN 

USAK 
UŞAK SERAMİK 

SANAYİ A.Ş 

KONSOLİDE 
OLMAYAN 

YBTAS 

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ 
BİRLİĞİ İNŞAAT 
MALZEMELERİ 

TİCARET ve SANAYİ A.Ş 

KONSOLİDE 
OLMAYAN 
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Tablo:2 Kullanılan Finansal Oranlar  

FİNANSAL 
ORANLAR 

FORMÜLLER 
KRİTER 

ADI 

CARİ ORAN 

DÖNEN VARLIKLAR / KISA 
VADELİ YABANCI 

KAYNAKLAR 

F1 

NAKİT ORAN 
NAKİT VE NAKİT 

BENZERLERİ/HASILAT 
F2 

KALDIRAÇ ORANI 

TOPLAM YABANCI 

KAYNAKLAR/ TOPLAM 

VARLIKLAR 

F3 

NET KAR MARJI 

ORANI 
NET DÖNEM KARI/HASILAT F4 

ÖZSERMAYE 
KARLILIĞI 

NET DÖNEM KARI 
/ÖZKAYNAKLAR 

F5 

ALACAK DEVİR 
HIZI 

NET SATIŞLAR/TİCARİ 
ALACAKLAR 

F6 

HİSSE BAŞINA 
KAR 

NET KAR /ÖDENMİŞ 
SERMAYE 

F7 

ÖZSERMAYE 
DEVİR HIZI 

NET SATIŞLAR/ÖZSERMAYE F8 

TOPLAM VARLIK 

DEVİR HIZI 

NET SATIŞLAR/TOPLAM 
AKTİF 

F9 

AKTİF KARLILIK 
ORANI 

NET DÖNEM KARI/AKTİF 
TOPLAMI 

F10 

TOPLAM 

BORÇ/TOPLAM 
ÖZKAYNAK 

TOPLAM BORÇ/TOPLAM 
ÖZKAYNAK 

F11 
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3.3.2 TOPSİS YÖNTEMİ UYGULAMASI 

Bu araştırma çimento sektöründe faaliyet gösteren on bir firmanın 

2015-2019 yıllarını kapsamakla birlikte yıllara ait uygulama her bir yıl 

için ayrı ayrı Excel’de yapılmıştır.2015 yılı uygulaması aşağıdaki 

tabloda adım adım gösterilmiştir. 2016-2019 yılı EK’ te belirtilmiştir. 

4. TOPSİS YÖNTEMİ UYGULAMA 

Araştırma çimento sektöründe faaliyet gösteren on bir firmanın 2015-

2019 yılları arasındaki konsolide mali tablolarındaki veriler 

doğrultusunda Excel’de her bir yıl için ayrı ayrı uygulanmıştır.2015 

yılı için Topsis yöntemi uygulaması aşağıdaki tablolarda adım adım 

gösterilmiştir.2016-2019 yılları arasında uygulanan araştırma Ek’ te 

belirtilmiştir. 

Adım:1 Karar Matrisinin Oluşturulması  

Bu adımda firmalar alternatifler olarak (F1) şeklinde alt alta sıralanır 

ve her bir kriterin alternatiflere göre göstermiş oldukları özellikler (k1) 

şeklinde gösterilir. 

Tablo:3 Karar Matrisinin Oluşturulması 

  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

F1 1,74 0,07 0,3 0,19 0,23 3,68 1,47 1,22 0,86 0,16 0,42 

F2 1,78 0,3 0,2 0,13 0,13 4,48 0,13 1,02 0,81 0,1 0,26 

F3 1,69 0,64 0,45 0,11 0,1 3,51 0,8 0,98 0,53 0,06 1,83 

F4 2,81 0,42 0,32 0,08 0,12 3,22 0,5 1,46 0,99 0,08 0,47 

F5 1,4 0,21 0,51 0,01 0,04 3,46 0,84 3,78 1,87 0,02 1,02 

F6 1,71 0,33 0,22 0,1 0,06 3,85 0,84 0,62 0,49 0,05 0,28 

F7 1,57 0,53 0,35 0,21 0,19 3,58 1,82 0,91 0,59 0,12 0,53 

F8 1,47 0,04 0,53 0,05 0,06 24,83 2,63 1,15 0,55 0,03 1,14 

F9 2,78 0,29 0,27 0,09 0,12 3,97 0,64 1,22 0,89 0,08 0,37 

F10 4,5 2,57 0,16 0,14 0,13 4,75 9,52 0,91 0,77 0,11 0,19 

F11 2,7 0,53 0,25 0,18 0,16 3,33 1,16 0,93 0,7 0,12 0,34 
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Adım:2 Karar Matrisi Normalizayon İşlemi 

Karar matrisindeki kriterlerinin kareleri toplamının karekökü alınarak 

matrise normalizasyon işlemi uygulanır. 

Tablo:4 Karar Matrsinin Normalize Edilmesi 

  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

 F1 3,04 0 0,9 0,4 0,5 13,5 2,16 1,5 0,74 0,03 0,18 

 
F2 3,18 0,09 0,04 0,02 0,02 20,1 0,02 1,03 0,65 0,01 0,07  

F3 2,84 0,41 0,21 0,01 0,01 12,29 0,64 0,95 0,28 0 3,35  

F4 7,92 0,18 0,1 0,01 0,01 10,37 0,25 2,14 0,99 0,01 0,22  

F5 1,97 0,04 0,26 0 0 11,99 0,7 14,3 3,49 0 1,05  

F6 2,92 0,11 0,05 0,01 0 14,82 0,71 0,38 0,24 0 0,08  

F7 2,48 0,28 0,12 0,04 0,04 12,82 3,31 0,83 0,35 0,01 0,28  

F8 2,16 0 0,28 0 0 616,3 6,92 1,32 0,3 0 1,3  

F9 7,73 0,08 0,07 0,01 0,01 15,76 0,41 1,49 0,79 0,01 0,14  

F10 20,25 6,6 0,03 0,02 0,02 22,56 90,63 0,83 0,59 0,01 0,04  

F11 7,31 0,28 0,06 0,03 0,03 11,09 1,35 0,86 0,49 0,01 0,12  

TOPLAM  61,8 8,08 1,31 0,19 0,2 761,9 6E+05 25,63 8,93 0,1 6,81  

KAREKÖK 7,86 2,84 1,14 0,43 0,44 27,6 800,3 5,06 2,99 0,31 2,61  

TOPLAM 
KAREKÖK 

7,86 2,84 1,14 0,43 0,44 27,6 800,3 5,06 2,99 0,31 2,61  
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Adım:3 Normalizasyon Karar Matrisinin Formulüze Edilmiş Hali 

Tablo:5 Normalize Karar Matrsinin Formülüze Edilmiş Hali 

  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

F1 0,22 0,02 0,26 0,44 0,53 0,13 0 0,24 0,29 0,53 0,16 

F2 0,23 0,1 0,18 0,3 0,29 0,16 0 0,2 0,27 0,33 0,1 

F3 0,21 0,22 0,4 0,25 0,23 0,13 0,08 0,19 0,18 0,18 0,7 

F4 0,36 0,15 0,28 0,19 0,27 0,12 0 0,29 0,33 0,26 0,18 

F5 0,18 0,07 0,44 0,02 0,08 0,13 0 0,75 0,63 0,06 0,39 

F6 0,22 0,12 0,19 0,23 0,13 0,14 0 0,12 0,16 0,16 0,11 

F7 0,2 0,19 0,31 0,48 0,43 0,13 0 0,18 0,2 0,38 0,2 

F8 0,19 0,01 0,46 0,12 0,13 0,9 0 0,23 0,18 0,1 0,44 

F9 0,35 0,1 0,24 0,21 0,27 0,14 0 0,24 0,3 0,25 0,14 

F10 0,57 0,9 0,14 0,32 0,29 0,17 0,01 0,18 0,26 0,35 0,07 

F11 0,34 0,19 0,22 0,41 0,36 0,12 0 0,18 0,23 0,38 0,13 

 

Tablo:6 Kriterlerin Ağırlıklandırılması Formulüze Edilmiş Hali 

  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

AĞIR- 
LIK 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

F1 0,02 0 0,02 0,04 0,05 0,01 0 0,02 0,03 0,05 0,01 

F2 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 0,01 0 0,02 0,02 0,03 0,01 

F3 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,06 

F4 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0 0,03 0,03 0,02 0,02 

F5 0,02 0,01 0,04 0 0,01 0,01 0 0,07 0,06 0,01 0,04 

F6 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0 0,01 0,01 0,01 0,01 

F7 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,01 0 0,02 0,02 0,03 0,02 

F8 0,02 0 0,04 0,01 0,01 0,08 0 0,02 0,02 0,01 0,04 

F9 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0 0,02 0,03 0,02 0,01 

F10 0,05 0,08 0,01 0,03 0,03 0,02 0 0,02 0,02 0,03 0,01 

F11 0,03 0,02 0,02 0,04 0,03 0,01 0 0,02 0,02 0,03 0,01 
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Adım:4 Maksimum ve Minimum Değerlerin Belirlenmesi 

Bu adımda maksimum ve minimum değerler belirlenir. Her bir oran 

için maksimum ve minimum değer tabloda belirtilmiştir. 

Tablo:7 Maksimum ve Minimum Değerlerin Belirlenmesi 

  MAX MAX MAX  MAX MİN MAX MİN  MİN MAX MİN MİN 

F1 0,02 0 0,02 0,04 0,05 0,01 0 0,02 0,03 0,05 0,01 

F2 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 0,01 0 0,02 0,02 0,03 0,01 

F3 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,01 0,09 0,02 0,02 0,02 0,06 

F4 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0 0,03 0,03 0,02 0,02 

F5 0,02 0,01 0,04 0 0,01 0,01 0 0,07 0,06 0,01 0,04 

F6 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0 0,01 0,01 0,01 0,01 

F7 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,01 0 0,02 0,02 0,03 0,02 

F8 0,02 0 0,04 0,01 0,01 0,08 0 0,02 0,02 0,01 0,04 

F9 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0 0,02 0,03 0,02 0,01 

F10 0,05 0,08 0,01 0,03 0,03 0,02 0 0,02 0,02 0,03 0,01 

F11 0,03 0,02 0,02 0,04 0,03 0,01 0 0,02 0,02 0,03 0,01 

İDEAL 
ÇÖZÜM 

0,05 0,08 0,04 0,04 0,05 0,08 0,09 0,07 0,06 0,05 0,06 

NGTF 
İDEAL 

ÇÖZÜM 
0,02 0 0,01 0 0,01 0,01 0 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Adım:5 Maksimum İdeal Noktaya Olan Uzaklığın Belirlenmesi 

Ağırlandırılmış maksimum ve minimum kriterden ideal çözüm 

çıkartılıp karesi alınarak tablo oluşturulmuş ve ideal uzaklık için ise, 

her bir alternatif ve kriter sütunundan karekök toplamı arasındaki en 

iyi maksimum değer belirlenir. 
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Tablo:8 Maksimum İdeal Noktaya Olan Uzaklığın Belirlenmesi 

  MAX MAX MAX  MAX MİN MAX MİN  MİN MAX MİN MİN 

F1 0 0,01 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 

F2 0 0,01 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 

F3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F4 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0 0 0 0 

F5 0 0,01 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 

F6 0 0,01 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 

F7 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 

F8 0 0,01 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 

F9 0 0,01 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 

F10 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 

F11 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0 0 0 0 

 

Tablo:9 İdeal Uzaklık 

İDEAL UZAKLIK 
F1 0,162280428 
F2 0,165143165 
F3 0,127278913 
F4 0,158883069 
F5 0,161920241 
F6 0,174940588 
F7 0,158764507 
F8 0,155945306 
F9 0,162730035 
F10 0,145842539 
F11 0,159551134 

 

Adım:6 Minimum İdeal Noktaya Olan Uzaklığın Belirlenmesi 

Ağırlandırılmış maksimum ve minimum kriterden ideal çözüm 

çıkartılıp karesi alınarak tablo oluşturulmuş ve negatif ideal uzaklık 

için ise, her bir alternatif ve kriter sütunundan karekök toplamı 

arasındaki en iyi minimum değer belirlenir. 
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 Tablo:10 Maksimum İdeal Noktaya Olan Uzaklığın Belirlenmesi 

  MAX MAX MAX MAX MİN MAX MİN MİN MAX MİN MİN 

F1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F3 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 

F4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F8 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 

F9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F10 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tablolardaki veriler Excel’de sayı biçimi genel olarak uygulanmıştır 

fakat yukarıdaki tabloda yazım kurallarından dolayı sayı olarak 

belirtilmiştir. 

Tablo:11 Negatif Uzaklık 

NEGATİF İDEAL UZAKLIK 

F1 0,073258091 

F2 0,04333858 

F3 0,115025487 

F4 0,044680756 

F5 0,081299987 

F6 0,02468913 

F7 0,065570579 

F8 0,085040482 

F9 0,04017948 

F10 0,098967414 

F11 0,058551962 
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Adım:7 Sonuç Değerlerin Oluşturulması ve Sıralama 

Bu adımda negatif uzaklıktaki her bir alternatif negatif uzaklık negatif 

uzaklık ve ideal uzaklık toplamına bölünerek bulunur. 

  Tablo:12 Sonuçlar ve Sıralama  

 SONUÇLAR SIRALAMA 

F1 0,311023824 5 

F2 0,2078771 9 

F3 0,474714809 1 

F4 0,219492613 8 

F5 0,334264907 4 

F6 0,123674621 11 

F7 0,292288557 6 

F8 0,352885881 3 

F9 0,198016737 10 

F10 0,404262217 2 

F11 0,268460024 7 

  

6. ENTROPİ YÖNTEMİ UYGULAMASI 

Araştırma çimento sektöründe faaliyet gösteren on bir firmanın 2015-

2019 yılları arasındaki konsolide mali tablolarındaki veriler 

doğrultusunda Excel’de her bir yıl için ayrı ayrı uygulanmıştır.2015 

yılı için Entropi yöntemi uygulaması aşağıdaki tablolarda adım adım 

gösterilmiştir.2016-2019 yılları arasında uygulanan araştırma Ek’ te 

belirtilmiştir. 

Adım:1 Karar Matrisinin Oluşturulması  

Her bir firma alternatif ( F1...) olarak sütunlara, her bir kriter ise 

satırlara (R1…) olarak belirlenir. 
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Tablo:13 Karar Matrisinin Oluşturulması  

  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

F1 1,74 0,07 0,3 0,19 0,23 3,68 1,47 1,22 0,86 0,16 0,42 

F2 1,78 0,3 0,2 0,13 0,13 4,48 0,13 1,02 0,81 0,1 0,26 

F3 1,69 0,64 0,45 0,11 0,1 3,51 0,8 0,98 0,53 0,06 1,83 

F4 2,81 0,42 0,32 0,08 0,12 3,22 0,5 1,46 0,99 0,08 0,47 

F5 1,4 0,21 0,51 0,01 0,04 3,46 0,84 3,78 1,87 0,02 1,02 

F6 1,71 0,33 0,22 0,1 0,06 3,85 0,84 0,62 0,49 0,05 0,28 

F7 1,57 0,53 0,35 0,21 0,19 3,58 1,82 0,91 0,59 0,12 0,53 

F8 1,47 0,04 0,53 0,05 0,06 24,83 2,63 1,15 0,55 0,03 1,14 

F9 2,78 0,29 0,27 0,09 0,12 3,97 0,64 1,22 0,89 0,08 0,37 

F10 4,5 2,57 0,16 0,14 0,13 4,75 9,52 0,91 0,77 0,11 0,19 

F11 2,7 0,53 0,25 0,18 0,16 3,33 1,16 0,93 0,7 0,12 0,34 
 

Adım:2 Normalize Karar Matrisi  

Matris elemanları kendi sütun toplamına bölünmek koşuluyla 

normalizasyon işlemi yapılır. 

Tablo:14 Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması 

  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

F1 0,07 0,01 0,08 0,15 0,17 0,06 0 0,09 0,1 0,18 0,06 

F2 0,07 0,05 0,06 0,1 0,1 0,07 0 0,07 0,09 0,11 0,04 

F3 0,07 0,11 0,13 0,08 0,08 0,06 0,04 0,07 0,06 0,06 0,27 

F4 0,12 0,07 0,09 0,06 0,09 0,05 0 0,1 0,11 0,09 0,07 

F5 0,06 0,04 0,14 0,01 0,03 0,06 0 0,27 0,21 0,02 0,15 

F6 0,07 0,06 0,06 0,08 0,04 0,06 0 0,04 0,05 0,05 0,04 

F7 0,07 0,09 0,1 0,16 0,14 0,06 0 0,06 0,07 0,13 0,08 

F8 0,06 0,01 0,15 0,04 0,04 0,4 0 0,08 0,06 0,03 0,17 

F9 0,12 0,05 0,08 0,07 0,09 0,06 0 0,09 0,1 0,09 0,05 

F10 0,19 0,43 0,04 0,11 0,1 0,08 0,01 0,06 0,09 0,12 0,03 

F11 0,11 0,09 1 0,14 0,12 0,05 0 0,07 0,08 0,13 0,05 
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Adım:3 Kriterlere İlişkin Entropi Değerlerinin Bulunması 

Bu aşamada normalize karar matrisindeki her bir eleman, elemanların 

logaritması ile çarpılır ve toplama işlemi yapılır.(k) sabiti karar 

alternatif sayısının logaritmasına bölünür. 

Entropi değeri için ise, k katsayısı –k olarak sabitlenir ve her bir 

kriterin toplam sütun toplamıyla çarpılır. 

K=Sabit değer (Çalışmada 1 olarak alınmıştır) 

ej = Entropi Değeri (m)=Karar Alternatif Sayısı 

Tablo:15 Kriterlere İlişkin Entropi Değerlerinin Bulunması 

  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

F1 -0,19 -0,05 -0,21 -0,28 -0,3 0,17 -0,01 -0,21 -0,22 -0,31 -0,17 

F2 -0,19 -0,15 -0,16 -0,23 -0,23 -0,19 0 -0,19 -0,22 -0,24 -0,12 

F3 -0,19 -0,24 -0,26 -0,21 -0,2 -0,16 -0,13 -0,18 -0,17 -0,17 -0,35 

F4 -0,25 -0,19 -0,22 -0,17 -0,21 -0,15 0 -0,23 -0,24 -0,21 -0,18 

F5 -0,17 -0,12 -0,28 -0,04 -0,1 -0,16 -0,01 -0,35 -0,33 -0,07 -0,28 

F6 -0,19 -0,16 -0,17 -0,2 -0,14 -0,17 -0,01 -0,14 -0,16 -0,16 -0,13 

F7 -0,18 -0,22 -0,23 -0,3 -0,28 -0,16 -0,01 -0,18 -0,18 -0,26 -0,2 

F8 -0,17 -0,03 -0,28 -0,13 -0,14 -0,37 -0,02 -0,2 -0,17 -0,11 -0,3 

F9 -0,25 -0,15 -0,2 -0,19 -0,22 -0,17 -0,01 -0,21 -0,23 -0,21 -0,16 

F10 -0,31 -0,36 -0,14 -0,24 -0,23 -0,2 -0,05 -0,18 -0,21 -0,25 -0,1 

F11 -0,25 -0,22 0 -0,28 -0,25 -0,16 -0,01 -0,18 -0,2 -0,26 -0,15 

K=1/ln(m) 0,417032391 
  

  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R 11 

Ej 0,97 0,79 0,89 0,94 0,95 0,86 0,76 0,94 0,97 0,94 0,9 
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Adım:4 Farklılaşma Derecesinin Bulunması 

Bu adımda entropi değerinden 1 çıkarılmasıyla farklılaşma derecesi 

bulunur. 

Tablo:16 Farklılaşma Derecesinin Bulunması 

  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

dj 0,03 0,21 0,11 0,06 0,05 0,14 0,24 0,06 0,03 0,06 0,1 

 

Adım:5 Entropi Kriterlerinin Önem Ağırlıkları 

Son aşamada her bir kriterin farklılaşma derecesini toplam farklılaşma 

derecesine bölerek kriterlerin önem ağırlıkları bulunur. 

Tablo:17 Entropi Kriter Ağırlıklarının Hesaplanması 

  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

wj 0,03 0,2 0,1 0,06 0,04 0,13 0,22 0,06 0,03 0,05 0,1 

 

Tablo:18 Sonuç ve Sıralama 

R1 0,02741814 11 

R2 0,19555706 2 

R3 0,09577239 4 

R4 0,05504513 7 

R5 0,04119413 9 

R6 0,12948968 3 

R7 0,22315962 1 

R8 0,05531991 6 

R9 0,03121107 10 

R10 0,05082609 8 

R11 0,09500677 5 
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SONUÇ 

Bu çalışmada Borsa İstanbul Taş ve Toprak Endeksinde yar alan 

çimento sektöründe faaliyet gösteren on bir firmanın 5 yıllık (2015-

2019) finansal performansı TOPSİS yöntemiyle, finansal oranların 

kriter olarak önem derecesi ise ENTROPİ yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Uygulanan TOPSİS analizi sonucuna göre 2015 ve 2016 

yılının en başarılı şirketin BTCİM ÇİMENTO, en başarısız şirketin ise 

CİMENT ÇİMENTO olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

2017 yılında en başarılı şirketin KONYA ÇİMENTO, en başarısız 

şirketin ise CİMENT ÇİMENTO, 2018 yılında en başarılı şirketin 

KONYA ÇİMENTO en başarısız şirketin BTCİM ÇİMENTO ve 2019 

yılında ise en başarılı şirketin NUH ÇİMENTO en başarısız şirketin 

BTCİM ÇİMENTO olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmadaki ikinci analiz yöntemi olan ENTROPİ yöntemi 

ağırlıklandırma sonucuna göre 2015 yılında en önemli kriterin, nakit 

oranı (0,20) kriterinin olduğunu ve en düşük kriterlerin ise (0.03) 

oranla cari oran ve toplam varlık devir hızı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.2016 yılında en önemli kriterin (0,11) oranla nakit oran, en 

düşük kriterlerin ise kaldıraç oranı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 2017 

yılında ise, en önemli kriterin (0,31) oranla hisse başına kâr, en düşük 

kriterin ise kaldıraç oranı kriteri ve 2018 yılında en önemli kriterin 

nakit oranı (0,15), en düşük kriterin kaldıraç oranı (0,02), 2019 yılında 

en önemli kriter ise net kâr marjı oranı (0,76) kriteri, en düşük önem 

ağırlığı olan kriterlerin ise öz sermaye karlılık oranı, aktif kârlılık 

oranı sonucuna ulaşılmıştır. 
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EK  

2016 YILI TOPSİS YÖNTEMİ UYGULAMASI  
SONUÇLAR VE SIRALAMA 

 SONUÇLAR SIRALAMA 

F1 0,39243168 3 

F2 0,308769648 10 

F3 0,462131677 1 

F4 0,363295004 7 

F5 0,376563031 4 

F6 0,142761623 11 

F7 0,355040118 8 

F8 0,312782162 9 

F9 0,366558407 6 

F10 0,438155644 2 

F11 0,373672888 5 

  

2017 YILI TOPSİS YÖNTEMİ UYGULAMASI 

SONUÇLAR VE SIRALAMA 
 SONUÇLAR SIRALAMA 

F1 0,371762337 7 

F2 0,299488092 8 

F3 0,258147755 10 

F4 0,403603933 4 

F5 0,391192534 5 

F6 0,242812564 11 

F7 0,432352054 2 

F8 0,276899842 9 

F9 0,386995633 6 

F10 0,693517541 1 

F11 0,430369674 3 
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2018 YILI TOPSİS YÖNTEMİ UYGULAMASI 

SONUÇLAR VE SIRALAMA 
 SONUÇLAR SIRALAMA 

F1 0,525488 3 

F2 0,368808 8 

F3 0,241611 11 

F4 0,489923 5 

F5 0,600491 2 

F6 0,309143 10 

F7 0,453879 6 

F8 0,35624 9 

F9 0,448292 7 

F10 0,635847 1 

F11 0,523077 4 

 

 

2019 YILI TOPSİS YÖNTEMİ UYGULAMASI 

SONUÇLAR VE SIRALAMA 
 SONUÇLAR SIRALAMA 

F1 0,63857383 3 

F2 0,465460103 8 

F3 0,263682971 11 

F4 0,555143192 5 

F5 0,445145624 9 

F6 0,283555802 10 

F7 0,506308931 7 

F8 0,603716756 4 

F9 0,643190659 2 

F10 0,530672775 6 

F11 0,688515482 1 
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2016 YILI ENTROPİ YÖNTEMİ UYGULAMASI 

SONUÇLAR VE SIRALAMA  
  SONUÇLAR  SIRALAMA 

R1 0,06405417 7 

R2 0,167165552 1 

R3 0,034051263 11 

R4 0,106084104 4 

R5 0,087342824 6 

R6 0,050370363 10 

R7 0,149563528 2 

R8 0,104707974 5 

R9 0,052067938 9 

R10 0,063847613 8 

R11 0,120744672 3 

  

2017 YILI ENTROPİ YÖNTEMİ UYGULAMASI 

SONUÇLAR VE SIRALAMA 

  SONUÇLAR  SIRALAMA 

R1 0,0375545 10 

R2 0,1660177 2 

R3 0,019448 11 

R4 0,0700471 6 

R5 0,0671852 7 

R6 0,0777057 5 

R7 0,3059089 1 

R8 0,0480926 8 

R9 0,0380267 9 

R10 0,0902175 3 

R11 0,0797962 4 
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2018 YILI ENTROPİ YÖNTEMİ UYGULAMASI 

SONUÇLAR VE SIRALAMA 

  SONUÇLAR  SIRALAMA 

R1 0,0542972 8 

R2 0,1469347 2 

R3 0,0207459 10 

R4 0,0642125 7 

R5 0,1090086 3 

R6 0,0027175 11 

R7 0,2820988 1 

R8 0,0782983 6 

R9 0,0490224 9 

R10 0,1017811 4 

R11 0,0908831 5 

 

 

2019 YILI ENTROPİ YÖNTEMİ UYGULAMASI 

SONUÇLAR VE SIRALAMA 

  SONUÇLAR  SIRALAMA 

R1 0,03569975 4 

R2 0,03400083 5 

R3 0,03600381 3 

R4 0,75760114 1 

R5 0,13573849 2 

R6 0,00036125 9 

R7 -0,0033754 11 

R8 0,00107803 7 

R9 0,00059402 8 

R10 -0,0004349 10 

R11 0,00273303 6 
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