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ÖN SÖZ 

Veriye dayalı karar vermenin vazgeçilemez hale geldiği günümüzde, 

veri analizi yaklaşımları bilim dünyasının önemli konularından olma 

özelliğini perçinlemiş bulunmaktadır. Veri bilimi; istatistik, bilimsel 

araştırma yöntemleri, bilgisayar bilimleri, veri madenciliği, yöneylem 

araştırması, yapay zekâ teknikleri, makine öğrenmesi, derin öğrenme 

gibi alanları bir araya getiren bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Bu 

alanlar kendi aralarında iç içe olmakla beraber farklı disiplinlerle de 

ortak çalışmaları çok yaygın hale gelmiştir. 

Disiplinler arası bir bilim dalı olan veri bilimi, sosyal bilimler, 

mühendislik ve doğa bilimleri, sağlık bilimleri, eğitim bilimleri gibi 

birçok bilim dalı ile kesişmektedir. Bu anlamda; ekonometri, 

biyoistatistik, endüstri mühendisliği,  aktüerya, görüntü ve ses işleme, 

sinyal işleme, jeoistatistik gibi alanlarda pek çok bilim insanı özgün 

çalışmalar ortaya koymakta, çeşitli sektörler de iş alanları 

oluşmaktadır. 

Bu kitap, iktisat, sosyoloji, bankacılık ve finans, işletme yönetimi ve 

mühendislik alanlarında yapılmış altı araştırmayı içermektedir. Teorik 

ve ampirik olarak istatistik, çok değişkenli istatistik yöntemler, veri 

madenciliği, zaman serileri analizi, panel veri analizi, içerik analizi ve 

karma frekanslı veri örnekleme yöntemlerinin güncel uygulamalarına 

yer verilen bu araştırmalar, veri biliminin disiplinler arası 

çalışmalarına güzel ve önemli örnekler barındırmaktadırlar. Böylelikle 

okuyucuya, veri biliminin farklı alanlara açılan pencerelerini birlikte 

görme imkânı sunulmaktadır. 
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Kitabın birinci bölümünde, konut sektöründe fiyatların belirlenmesi 

ile ilgili bir zaman serileri analizi yapılmıştır. Konut fiyatlarını 

açıklayan değişkenler arasında uzun dönem ilişkinin Johansen çoklu 

eş-bütünleşme testi yardımıyla incelenerek, hedonik konut fiyat 

endeksi, inşaat maliyet endeksi, konut kredi faiz oranı ve konut kredi 

hacmi değişkenleri arasında ilişki bulunmuştur. Çalışmada, konut 

fiyatlarını en doğru açıklayan değişkenleri ve bu değişkenlerle gerçek 

değerlere en yakın fiyat kestirimlerini belirlemek için kurulacak 

ekonometrik tahmin modeli tartışılmaktır. İkinci bölümde, güncel ve 

önemli bir konu olan cinsiyet eşitsizliği ile ilgili çok değişkenli 

istatistik yöntemler ve veri madenciliyle yapılan bir araştırma yer 

almaktadır. Kümeleme ve çok boyutlu ölçekleme yöntemlerinin 

kullanıldığı çalışmada, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

tarafından açıklanan 2020 İnsani Gelişme Raporunda yayımlanan 

cinsiyet eşitsizliği endeksi verileri kullanılmıştır. OECD’ye ve D8’e 

üye olan 44 ülkenin verileriyle yapılan analizlerle, ülkeler bu endeks 

bağlamında yakınlık ve uzaklıklarıyla gruplandırılarak incelenmiştir.  

Üçüncü bölümde, bankaların likidite riskinin karlılık oranları ile 

ilişkisi, panel veri analizi yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Türk 

Bankacılık sisteminde yer alan bankalara ait panel verilerle yapılan 

çalışma sonucunda, likidite riski ile karlılık oranları arasında kamusal 

sermayeli bankalar ve yabancı sermayeli bankalarda nedensellik 

ilişkisi bulunmuştur.   Dördüncü bölümde ise insan kaynakları ve 

örgütsel davranış başta olmak üzere işletmelerde yönetim alanında 

önemli bir kavram olan adanmışlık üzerine bir nitel araştırma yer 

almaktadır. Çalışma, adanmışlık kavramı ile ilgili yayınlanmış 
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makaleleri, bibliyometrik içerik analizi tekniği olan ortak kelime 

analizi ile incelemiş ve kavramsal haritasını çıkarmıştır. Beşinci 

bölümde, farklı frekanslarda olan zaman serilerinin aynı anda 

kullanılmasına izin veren karma frekanslı veri örnekleme yöntemi 

açıklanarak, aylık frekanslı imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve 

sanayi üretim endeksi yardımıyla Türkiye ekonomisinin üçer aylık 

frekanslı GSYİH büyüme oranının anlık tahmini gerçekleştirilmiştir. 

Özellikle iktisadi ve finansal değişkenlerde sıkça karşılaşılan farklı 

frekanslı zaman serileri için önerilen yöntemin modelinin, geleneksel 

modelin öngörü sonuçlarından daha tutarlı olduğu ve daha iyi tahmin 

performansına sahip olduğu ortaya konmuştur. Son olarak altıncı 

bölümde, mühendislik sistem tasarımlarında sıklıkla kullanılan 

doğrusal 2-boyutlu hatalı sistemlerin güvenilirlikleri için önerilen alt 

ve üst sınır yaklaşımları incelenmiştir. Elektronik, sağlık alanındaki 

görüntüleme teknolojileri, görüntü izleme cihazları, sensörler gibi 

sistemlerde karşılaşılan hatalarda güvenilirlik değerlendirmeleri için 

sınır yaklaşımları tartışılarak, yaklaşımların performansları araştırılmış 

ve bu yöntemlerin bazı değerlere karşılık gelen sonuçları tam çözümle 

karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

Şüphesiz bu kitabın ortaya çıkmasında en büyük katkı bölüm 

yazarlarımızındır. Kendi sorumlulukları ile hazırladıkları kitap 

bölümleri, editör tarafından, bölüm içeriklerine müdahale etmeden 

ortak biçimsel standartlarda bir araya getirilmiştir. Bölümlerini 

başarıyla ve titizlikle hazırlayan sayın yazarlarımız; Hülya ERKUL’a, 

Doç. Dr. Mustafa Cem KIRANKABEŞ’e,  Dr. Çiğdem KOŞAR 
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TAŞ’a,  Doç. Dr. İhsan Erdem KAYRAL’a, Fatih Halim SAY’a, Dr. 

İhsan AYTEKİN’e, Dr. Serkan SAMUT’a, Prof. Dr. Rahmi 

YAMAK’a ve Dr. Ahmet DEMİRALP’e teşekkürlerimi sunarım. 

Yayımlanmasında emeği geçen İksad Yayınevi yetkililerine ve 

çalışanlarına teşekkür ederken, “Disiplinlerarası Uygulamalarla Veri 

Analizi” kitabının akademik dünyaya ve sektörlerin profesyonellerine 

katkı sunmasını dileyerek saygılarımı sunuyorum. 

Dr. Muhammet ATALAY 

Aralık, 2021 

Kırklareli 
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1 Bu çalışma Hülya Erkul’un Doç. Dr. Mustafa Cem Kırankabeş’ın danışmanlığında 

tamamlamış olduğu “ABD Mortgage Krizi Işığında Türk Konut Sekrörü” adlı 

yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
2  Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Bireysel Bankacılık Müş. Hizmet. Uzmanı, Balıkesir, 

Türkiye. econozturk@yahoo.com ORCID: 0000- 00002-0807-5897 
3 Balıkesir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 

Balıkesir, Türkiye. ckirankabes@balikesir.edu.tr  ORCID: 0000- 00002-0807-5897 

mailto:Türkiye.%20econozturk@yahoo.com
mailto:ckirankabes@balikesir.edu.tr
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GİRİŞ 

Türkiye’nin son yıllardaki ekonomik büyüme süreci içinde konut 

sektörünün artan rolü ve konut fiyatlarındaki sürekli artış eğilimi, 

konut fiyatlarındaki değişimin yakından takip edilerek piyasa 

dinamikleri üzerindeki artışların önceden analiz edilmesini ve gerekli 

önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. Bu çalışma, 2010-2019 

dönemi için Türk konut piyasasındaki fiyat değişimlerinin analizini 

hedeflemektedir. Yapılan balon analiziyle konut fiyatlarının piyasa 

dinamikleri üzerinde coşkun ve yüksek kar beklentisiyle güdülenen 

üretici ve tüketici davranışlarından ne ölçüde etkilendiği 

araştırılmıştır.  

2008 yılı öncesinde ABD’de başlayarak küresel bir krize dönüşen 

konut piyasası ile ilgili sorunlar, konut piyasalarındaki fiyat 

artışlarının yakından takip edilmesi gerektiğini göstermektedir. (Duca, 

Muellbauer ve Murphy, 2010; Tunalı, 2008). Bu durumda olduğu gibi 

fiyat artış beklentisinin sürekli hale gelmesi Schiller (2000)’in 

bahsettiği irrasyonel beklentilerin oluşmasını ve fiyatların temel 

dinamikler ötesinde bu aşırı beklentilerle şekillenmesi sonucunu 

doğurmaktadır. Bu türden bir olguya ise literatürde fiyat balonu (price 

bubble) denilmektedir (Flood ve Garber, 1980; Siegel, 2003). Farklı 

fiyat balonu tanımlarını inceleyen Oran (2011), en genel tanımın ilgili 

mal veya hizmetin piyasa fiyatının temel bileşenlerin üzerinde olması 

durumu olduğunu belirtmektedir. Tanımdan anlaşılacağı gibi 

balonların oluşumunda fiyat artışı ve dolayısıyla gelecekteki kar 

beklentisiyle güdülenmiş bir aşırı değerleme durumu söz konusudur. 
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Bu durumda geçici bir süre için devam eden fiyat artışları belirli bir 

süre sonunda “çökmekte” ve ilgili piyasadaki alım-satım işlemleri 

durma noktasına gelmektedir. İlgili sektör hem reel üretim bağlantıları 

hem de finansal piyasalar yoluyla ekonomideki diğer sektörlerle yakın 

ilişki içindeyse durgunluk bu piyasaları da etkileyecektir. Örneğin 

konut piyasasında yaşanan ve finansal sistemin tümünü etkileyecek 

büyüklükteki kredi temerrütlerindeki artış, ekonomik durgunluk 

dönemlerinde istihdam ve gelir sorunlarını da beraberinde 

getirmektedir. Türkiye gibi dış tasarruflara bağlı olarak ekonominin 

uzun yıllar iç talep genişlemesi eksenli büyüme eğilimini yakalamış 

olması ilgili kırılganlığın potansiyel etkilerini arttırmaktadır.  

Türk konut sektörünün geçmiş yıllarda yaşadığı rasyonel olmayan 

coşkun dönem4 sebebiyle ve bu artışların ABD mortgage krizindekine 

benzer potansiyel sonuçlarının ortaya çıkma olasılığının irdelenmesi 

amacıyla, bu çalışmada konut fiyatlarındaki gelişim incelenmektedir. 

Bu doğrultuda 2010 yılı ve sonrasında Türk konut sektöründeki fiyat 

değişimleri balon olgusu çerçevesinde analiz edilmiştir. Konut 

fiyatlarına dair söz konusu balon analizi, TCMB’nin resmi konut 

fiyatları endeksleri ile TÜİK ve ilgili kurumlardan elde edilen temel 

girdi fiyatları kullanılarak yapılmıştır.   

Türk konut piyasası geçtiğimiz 10 yıl içindeki hızlı ve sürekli büyüme 

eğilimiyle gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin bir parçası olarak 

yatırım ve ekonomik büyüme dinamiklerine katkı veren bir alan 

 
4 Schiller (2000) piyasa dinamikleri üzerindeki yüksek talep dönemlerini “irrational 

exuberance” olarak tanımlamaktadır.  
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konumunda olagelmiştir. Öncelikle Türkiye’deki konut sektörünün 

tüketim ve yatırım yönleri ele alınarak Türk konut sektörünün talep ve 

üretim yapısını etkileyen etkenler açıklanmaktadır. Sonrasında konut 

fiyatlarındaki değişimin makroekonomik etkileri enflasyon ve finansal 

istikrar açılarından ele alınmaktadır.  

1. KONUT SEKTÖRÜNÜNÜN TANIMI VE DİNAMİKLERİ 

Konut sektörü ve konutların alım-satım ve yatırım işlemlerinin 

gerçekleştiği konut piyasaları hane halklarını, yatırımcıları, 

gayrimenkul şirketlerini, aracıları ve finansman şirketlerini (bankaları) 

kapsayan çok aktörlü bir iktisadi faaliyet alanıdır. Makro iktisadi 

açıdan hane halklarının konuta yönelik talep ve harcamaları tüketim 

olarak düşünülürken, yatırımcılar tarafından yapılan faaliyetler varlık 

yatırımı olarak ele alınmaktadır. Bu iki kesimin iktisadi davranışlarını 

birbirinden ayıran temel özellikler konutu satın alma sürecindeki 

motivasyon ve konutun kullanım/değerlendirme şeklidir. Hane 

halkları tarafından yapılan alım işlemi öncelikle ikamet amacı 

taşıdığından bu kesimin yaptığı parasal kaynak aktarımı tüketim 

harcaması olarak tanımlanmaktadır. Diğer taraftan sermaye sahipleri 

tarafından kira getirisi elde etme ve/veya gelecekte fiyat artışı 

beklentisi ile kâr amacı güderek yapılan alımlar yatırım olarak 

değerlendirilmektedir (Yener, 2018). Bu ayrımı yaptıktan sonra, konut 

piyasasındaki bu iki farklı nitelikteki iktisadi davranış türünün konut 

talebi ve konut fiyatlarındaki genel eğilim ile olan ilişkisi ayrı ayrı 

incelenecektir.        
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Tüketim harcaması olarak değerlendirilen konut alım satım 

işlemlerinde temel aktör hane halkları kesimidir. Hane halkları 

tarafından barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan bu 

harcamaların artış veya azalış eğilimine girmesi beraberinde konut 

fiyatlarını da etkileyen talep yönlü bir mekanizma oluşturmaktadır. 

Türkiye özelinde yapılan çalışmalarda hane halklarının konut talebine 

etki eden faktörler farklı çalışmalar tarafından incelenmiştir (Durkaya 

ve Yamak, 2004; Lebe ve Akbaş, 2014; Öztürk ve Fitöz, 2009; Yener, 

2016)5. Bu çalışmalarda öne çıkan bazı ortak değişkenler 

bulunmaktadır. Bu değişkenler; 

i) Gelir göstergeleri,  

ii) Finansman koşulları ve  

iii) Sosyo-kültürel faktörler olarak üç ana gruba ayrılabilmektedir.  

Bunlardan ilki öncelikle hane halklarının gelir seviyesine etki eden 

faktörler olarak gruplandırılabilecek göstergelerdir. Söz konusu 

göstergeler GSYH, kişi başına milli gelir ve ücretler gibi hane 

halklarının cari dönemdeki gelir düzeyini gösteren değişkenler ile 

kişisel servet ve portföy varlıklarından elde edilen kazançları gösteren 

değişkenlerden oluşmaktadır.  

 
5 Bu bölümde ele alınan konut talebi faktörleri uzun dönemli ve piyasanın tümüne 

yönelik olarak düşünülmelidir. Yoksa konutun hedonik özelliklerini yansıtan yaşı, 

ısı yalıtımı, bulunduğu mevkisi, asansör sistemine sahip olup olmadığı vs. gibi 

etkenler konutlar arasındaki tercih unsurları olup tekil konut fiyatlarını belirleyici 

niteliklerdir (Bknz. Yayar ve Gül (2014)). Bu türden faktörler çalışma alanının 

dışında kalmaktadır.   
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Finansman koşullarındaki gelişmeler hane halklarının konut talebini 

etkileyen ikinci grup faktörlerdir. Bu gruptaki değişkenler en başta 

konut kredisi faiz oranları olmak üzere kredi kullanımı ve kredilere 

erişimi etkileyen faktörlerden oluşmaktadır. Konut harcamasının 

miktarı hane halklarının cari dönemlik gelirlerini aştığı için vadeli 

satın alma işlemi oldukça yaygındır. Bu durumda hane halkları hem 

birikmiş tasarruflarını hem de gelecekteki gelirlerini kullanma yoluna 

gitmektedir. Konut kredileri, hane halklarının gelecekteki gelirlerinin 

bir bölümünü barınma amaçlı6 harcamalar olarak ayırabilmesine 

imkân tanımaktadır. Bu kararı alırken kredilere ait faiz oranları 

birincil etken olarak öne çıkarken kredi kullandırma ve teminat 

koşulları bu kararları etkileyen ikincil faktörlerdir. Türkiye’de önceki 

yıllarda bulunan ve her türlü kredi ihtiyacında temerrüt durumları için 

istenilen kefil ve ipotek şartları, yakın geçmişte konut değerleme 

işlemlerinin artması ve buna bağlı olarak konut kredilerinde satın 

alınmak istenen konutun teminat gösterilmesiyle tüketici açısından 

kolaylaşmıştır.  

Konutların gerçek fiyatlarının belirlenmesinde yaşanan zorluklar, 

özellikle aracıların da müdahil olduğu alım satım işlemlerindeki 

asimetrik bilgi sorununun kaynağını teşkil etmektedir (Arnott, 2008; 

Yener, 2016). Konut piyasasındaki asimetrik bilgi sorunu birçok yerde 

fiyatların gerçek fiyatlandırma unsurlarının üzerine çıkarak artış 

eğilimine girmesine neden olmaktadır. Bu sebeple bankalar 

 
6 Yazlık-kışlık gibi konut tiplerine göre de konut talebi farklılaşmaktadır. Bu 

durumlardaki konut talebini yalnızca barınma amaçlı olarak nitelemek yerinde 

olmadığı gibi bu tip konutlara olan talep de gelir gruplarına göre farklılaşmaktadır. 
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aracılığıyla tüketicilere sunulan konut kredilerinde gayrimenkul 

değerleme uzmanı sertifikası sahibi kişiler tarafından değerleme 

yapılması zorunlu tutulmaya başlanmıştır. Kredi tahsislerinde bir ön 

koşul olarak sunulan fiyat değerleme işlemi önceleri büyük sermaye 

gerektiren yatırımlar için isteğe bağlı şekilde yapılırken günümüzde 

her türlü gayrimenkul finansmanı için gerekli tutulmaktadır. Konut 

finansman yöntemi olarak kredi kullanımında devlet tarafından alınan 

vergiler, kredi kullanımını ve dolayısıyla konut talebini etkileyen bir 

diğer değişken olarak görülmektedir. Bu konuda 2007 yılında 2499 

numaralı Sermaye Piyasası Kanunu’nda ve 5582 numaralı Konut 

Finansmanı Sistemine İlişkin Kanun’da yapılan değişikliklerle ikamet 

amaçlı konut kredilerinin kullanımını teşvik edici vergi muafiyetleri 

uygulamaya konulmuştur. Örneğin tüm diğer banka kredilerinin faizi 

üzerinden yüzde 5 olarak alınan “Banka Sigorta Muamele Vergisi” ve 

yüzde 15 olarak alınan “Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu 

Kesintisi” konut kredilerinden kaldırılmıştır.  Bu düzenlemeler hem 

bankaların maliyet unsurlarını düşürmekte hem de tüketicileri teşvik 

edici etki göstermektedir. 

Üçüncü faktör grubu, sosyo-kültürel etkenlerden oluşmaktadır. Nüfus 

artışı, evlenme oranlarındaki değişim, kentleşme ve göç gibi sosyal 

gelişmelerin yanında toplumdaki konut sahipliğine yönelik kültürel 

normlar bu gruptaki ana değişkenlerdir. Öncelikle kültürel normlar 

açısından konut sahipliği iktisadi rasyonalitenin ötesinde kişilerin 

tasarruf ve gelirlerini diğer yatırımlara kıyasla daha “güvenli” 

gördükleri bir alan konumundadır. Bu düşünceyle ortaya çıkan konut 
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talebi güdü itibariyle yatırım gibi görülse de konutun kullanım ve 

değerlendirilmesi açısından tüketim harcaması kategorisine 

girmektedir. Diğer taraftan nüfus artışı, kentleşme oranının artması ve 

göç gibi demografik gelişmeler şehirlerdeki konut ihtiyacını ve 

dolayısıyla da konut talebini arttırmaktadır. Evlenme oranı ve 

üniversiteye yerleşen öğrenci sayısındaki artış gibi faktörler de konut 

talebi üzerinde pozitif etki göstermektedir.  

Üç grupta topladığımız tüketim alanıyla ilgili faktörler konut talebinin 

artmasına, fiyatların yükselme eğilimine girmesine etki eden 

faktörlerdir. Bununla birlikte hane halkları tarafından yapılan alım 

satım işlemleri, bu kesimin konutları ikamet amacıyla kullanması ve 

olası fiyat değişimlerinde diğer varlıklar gibi kolay ve hızlı bir şekilde 

alım satım yapamaması nedeniyle balon etkisi ortaya çıkaran bir 

dinamik olarak düşünülmemektedir (Yener ve Jadevicious, 2017). Bu 

kesimden gelen konut talebi, Oran (2001) ve Schiller (2000)’in 

tanımına göre fiyat oluşumunda temel bileşenlerden sayılmaktadır. 

Kısacası bu kesim, fiyat artışlarındaki marjinal değişimleri ve kısa 

vadeli kar ihtimallerini değerlendirme yoluna gitmemekte ve konut 

piyasasında orta ve uzun vadedeki değişimleri esas almaktadırlar. 

Taşınmaz oluşları konutları menkul kıymetler gibi değerlendirme 

olasılığını ortadan kaldırmaktadır. Hane halkları tarafından ikamet 

amaçlı yapılan alımlarda, konutların kolay alınıp satılan yatırım 

araçları olmaması ve diğer geleneksel varlıklar gibi günlük, haftalık 

veya aylık alım-satım yoluyla spekülasyon imkânı sağlamaması 

nedenleriyle bu kesim için daha istikrarlı bir alan konumundadır.  
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Konutların ve konut projelerinin sermaye sahipleri tarafından kazanç 

beklentisi ile alım-satım ve kiralama işlemlerine konu olması, 

piyasanın yatırım alanını teşkil etmektedir. Konut piyasasında, 

konutları ikamet ve yatırım amaçlı kullanan hane halkları ve bireysel 

tasarruf sahipleri dışında gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri ve 

inşaat şirketleri etkili olmaktadır. Konut piyasasındaki yatırımlar, 

sermaye sahibi bireysel yatırımcıların doğrudan konut alım-satım 

işlemleri ile konut alım-satım ve üretim işlemlerini yapan firmaların 

sermaye piyasalarındaki hisse satış işlemleri olmak üzere iki temel 

yoldan gelişim göstermektedir.  

Konut piyasası, yatırım amacı güden tasarruf sahipleri için 

gayrimenkul piyasasının bir parçası olarak düşünülebileceği gibi 

üretim açısından da inşaat sektörünün en başta gelen unsurudur. Genel 

olarak gayrimenkul sektörü, konutların dışında ticari işyerlerini de 

kapsamaktadır. Gayrimenkul piyasasına yönelik şirketler yatırım 

ortaklığı biçimindeki yapılarıyla hissedarlarına gayrimenkul alım-

satım ve kiralama işlemlerinden elde ettikleri kazançları 

dağıtmaktadır. Ülkemizde de 2019 itibariyle 33 gayrimenkul yatırım 

ortaklığı (GYO) şirketi Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.  

Konut üretimi ile ilgili olarak inşaat sektörü7, içinde büyük küçük çok 

farklı yapıdaki şirketlerden oluşmaktadır. İnşaat sektörü konut üretimi 

yanında altyapı inşaatları, kamusal yapılar ve ticari amaçlı yapılar 

olmak üzere çeşitli türdeki müteahhitlik işlemlerinden oluşmaktadır. 

 
7 Kullanım amacı yönüyle inşaat sektörünün alt bileşenleri konutlar, ticari 

gayrimenkuller ve altyapı inşaatları olarak üç ana gruba ayrılmaktadır.  
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Bununla birlikte konut üretimi Türkiye’deki inşaat sektörünün 

yaklaşık olarak yüzde 60’ını teşkil etmektedir (İş Bankası, 2018). 

Ayrıca konut üretimi, inşaat sektörünün son beş yıldaki büyümesinde 

diğer alt sektörlerdeki durgunluğa ve olumsuz koşullara rağmen ana 

lokomotif görevi görerek sektörün büyümesine katkı sağlamaktadır 

(KPMG, 2019).  

Özellikle büyük şehirlerdeki nüfus artışı, kentsel dönüşüm ve nitelikli 

konut ihtiyacı gibi nedenlerle ortaya çıkan konut talebi, inşaat 

sektöründeki büyük yüklenici şirketlerinin finansman ihtiyaçlarını 

arttırmaktadır. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, halka arz gibi 

geleneksel sermaye toplama biçimlerinden yararlanabilirken KOBİ 

ölçeğindeki şirketler ise konut projeleri için ihtiyaç duydukları 

finansman ihtiyaçlarını farklı türdeki banka kredileriyle 

karşılamaktadır.  

Üretim açısından konut sektörü hem bankacılık sektöründeki 

gelişmelere hem de sermaye piyasalarındaki koşullara bağlı 

durumdadır. Bu yönüyle konut yatırımları, inşaat şirketlerinin 

finansman maliyetleri ile ilişkili olarak belirlenmektedir. Finansman 

maliyetlerinin artması konut fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir etki 

gösterecektir. Ayrıca fiyat artışlarının etkisi ile oluşacak stok 

birikmesi, piyasada konut fiyatlarını düşürmese bile stoklar eriyinceye 

kadar üretim açısından bir durgunluğu sebep olacağından sermaye 

piyasalarında işlem gören şirketlerin hisselerine olan ilgiyi azaltarak 

işlem hacmini düşürecektir.  
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Türkiye’de konut sektörü, tüketim harcamalarının önemli bir unsuru 

olmakla birlikte diğer ülkelere göre düşük seviyelerde olan konut 

sahipliği oranı8 bu harcamaların gelecekte de devam edeceğini 

göstermektedir. Konut piyasasının alternatif bir yatırım alanı olarak 

gelişmesi yönünde ise bazı gelişme alanları bulunmaktadır. Çeşitli 

çalışmalar, Türkiye’nin hali hazırdaki nüfus artış hızı, kentleşme ve 

eskiyen konutların yenilenmesi gerekliliğini göz önüne alarak 

önümüzdeki dönemde yıllık 600 bin ile 800 bin arasında yeni konut 

üretiminin gerçekleşeceğini tahmin etmektedir (Emlak Konut GYO, 

2018; Vakıf Yatırım, 2018). Özellikle inşaat sektörünün yurtiçi ticari 

gayrimenkul ve altyapı yatırımları ile yurtdışı müteahhitlik 

hizmetlerinden elde ettikleri gelirler, konut üretimini destekleyici etki 

göstermektedir. Şirketlerin diğer gayrimenkul faaliyetlerinden elde 

ettikleri kazançlar, konut piyasasında yaşanabilecek stok 

birikimlerinin konut fiyatları üzerindeki olumsuz etkisini azaltarak 

şirketlerin geçen süredeki faaliyet giderlerini ve nakit döngüsünü 

karşılamasına imkân tanımaktadır. Bu yapısal sebepler nedeniyle, 

piyasa dinamikleri açısından konut sektörünün arz ve talep 

kısımlarında orta vadeli gelecekte olumsuz bir gelişme 

öngörülmemektedir.  

Son olarak konut fiyatlarındaki değişimlerin etkisi konutların yatırım 

aracı mı yoksa tüketim unsuru olarak mı görüldüğü ile yakından 

ilişkilidir. Tüketim unsuru olarak değerlendirilen konut harcamaları 
 

8 Trading Economics (2019)’a göre Türkiye yüzde 59,3 konut sahipliği oranı ile veri 

setindeki dünya ülkeleri arasında 41. sırada yer almaktadır. AB ülkeleri ortalaması 

yüzde 69,3 iken Hong-Kong ve İsviçre gibi konut fiyatlarının oldukça yüksek 

olduğu ülkelerde ise bu oran sırasıyla yüzde 49,20 ve yüzde 42,2’dir.   
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fiyat değişimlerine daha uzun sürede tepki verirken yatırım aracı 

olarak değerlendirildiğinde ise yatırımcılar diğer menkul ve 

gayrimenkul fiyatlarındaki değişimleri de dikkate alarak daha hızlı 

tepki vermektedir. Dolayısıyla konut piyasası hane halklarının gelir 

düzeyi, tasarruf eğilimleri ve bu tasarrufları değerlendirme 

biçimleriyle yakından ilgilidir. Kamusal politikalar da hane halkları ve 

tasarruf sahipleri için konut piyasasının istikrarlı bir tüketim ve 

yatırım alanı olmasına katkı yapmaktadır.  

Finansal istikrar politikasının ardında 2008 yılında konut piyasasına 

dayalı menkul varlıklar üzerinden çıkarak öncelikle yatırım bankaları 

sonrasında da tüm finansal sistemi etkisi altına alan sistemik risk 

algısının yayılması yatmaktadır. Bununla birlikte politika 

yapıcılardaki finansal istikrara yönelik uygulamaların konut 

piyasasıyla sınırlı olduğu söylenemez. Bu sebeple böylesine geniş 

kapsamlı bir konunun yalnızca konut fiyatlarındaki rasyonel olmayan 

fiyat artışlarının balon olgusu çerçevesindeki olası etkilerini 

amaçladığını söylemek yerinde olmayacaktır. Türkiye örneği için 

belirtmek gerekirse, konut kredilerindeki olumsuzluklar (faiz 

oranlarının yükselmesi, temerrütler vs.) ve konut piyasasındaki 

yatırımcı şirketlerin gelir-gider dengelerindeki bozulmalar finansal 

istikrarı tehlikeye atan birer unsur olarak değerlendirilebilir. Konut 

piyasasındaki coşkun ortamın finansal istikrarı bozucu yönde 

gelişmesi için, 

1. Kredi temerrütlerinin artması, 

2. Riskli konut kredilerinin varlığı,  
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3. Aşırı stok birikimi ile şirketlerin likidite sıkıntısına girmesi, 

durumlarının birlikte görülmesi gerekmektedir. Türkiye’deki 

mortgage uygulamalarında ABD’den farklı olarak değişken faizli 

kredi kullanımı oldukça sınırlıdır9. Değişken faizli kredi araçlarının 

kullanımı, enflasyon oranının sabit kalacağı veya düşüş göstereceği 

beklentisinin olduğu ekonomilerde yaygın olarak tercih edilmektedir. 

Türkiye’de ise geçmiş dönemlerdeki yüksek enflasyon oranlarının 

etkisiyle tüketiciler değişken faizli kredi araçlarını tercih 

etmemektedir. Bu sebeple son dönemde (2018 başlarından itibaren) 

ortaya çıkan yüksek enflasyon oranlarının konut kredileriyle ilgili bir 

riske yol açması beklenmemektedir. Diğer taraftan iktisadi durumdaki 

genel bir durgunluk veya gelir düzeyindeki sistematik bir gelişme 

gözlenmediği sürece kredi temerrütlerinin de artmasını gerektirecek 

bir sebep bulunmamaktadır.  

Konunun üretim ve yatırım tarafındaki şirketler kısmında ise özellikle 

kamusal altyapı ve kentsel dönüşüm projelerinin inşaat sektörüne 

getirdiği hareketlilik ile konut sektöründe de coşkun bir gelişme 

dönemi gözlenmektedir. Konut fiyatlarındaki yükseliş trendi ve 

üreticilerdeki yüksek fiyat beklentisi bu coşkunluğa katkı 

sağlamaktadır. Üreticilerin yalnızca fiyat yükselişlerini takip ederek, 

tüketici talebi ve bu talebi etkileyen koşullardaki değişimleri göz 

önüne almadan hareket etmesi stok birikimlerine yol açacaktır. 

 
9 Mortgage sistemi alımı için kredi kullanılan konutun ipotek edilerek kredi onayının 

gerçekleşmesine dayanmaktadır. Kredi taksitlerinin ödenmemesi durumunda kredi 

veren kurum veya banka konutu kredi sahibinden borcuna karşılık geri alma hakkına 

sahiptir. 
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Stokların aşırı birikmesi, stok erime sürelerinin uzaması veya talepte 

meydana gelebilecek sert düşüşler şirketlerin sabit giderleri 

karşılamasını zorlaştıracaktır.  Buna ek olarak yeni proje yatırımları da 

yavaşlayacağından konut üretimindeki şirketlerin likidite sıkıntısı 

durumuna düşme ihtimali bulunmaktadır.  

 

Şekil 1: Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (Ocak 2010 – Şubat 2019) Kaynak: EVDS 

Yukarıdaki Şekil 1’de yeni konutlardaki fiyat değişimlerini gösteren 

endeksin Ocak 2010 – Şubat 2019 dönemi için grafiği verilmektedir. 

Grafiğe yöne yeni konutların fiyatları dönem boyunca düzenli bir 

biçimde artmaktadır. Endeksteki artış Ekim 2018 ve sonrasında 

durulmuştur. Konut fiyatları Ocak 2013 döneminde tüketici 

fiyatlarından pozitif biçimde ayrışarak büyük bir artış eğilimine 

girmiştir. İki seri arasındaki fark, tüketici fiyatlarının Ekim 2017 
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döneminden itibaren daha yüksek oranlarda artmasıyla kapanmaya 

başlamıştır.  

Konut fiyatlarının Şekil 1’de gösterildiği biçimde sürekli ve diğer 

fiyatların üzerindeki bir oranda artması çalışmanın genel olarak 

üzerinde durduğu aşırı değerlenme ve balon oluşumu sorularını 

beraberinde getirmektedir. Burada istatistiksel verilerin tüketici 

fiyatları ile karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan ayrışmanın niteliği, 3. 

bölümdeki ekonometrik tahmin yöntemleri ile konut fiyatlarının temel 

fiyat bileşenleri ile tahmin edilmesi sonucunda ortaya çıkacaktır.  

2010-2018 döneminin ilk başlarında yaşanan bu üretim kapasitesi 

artışına özellikle büyük şehirlerdeki kentsel dönüşüm projeleri ve hem 

İstanbul hem de diğer şehirlerde TOKİ’nin yürüttüğü farklı nitelikteki 

konut inşaatı projeleri katkı sağlamıştır. İnşaat firmalarının bu 

dönemde kazandığı gelişme eğilimi, 2014 sonrasında sektörün yıllık 

üretiminin 100 milyon metrekare bandının üzerinde seyretmesine 

imkân vermiştir.   

Genel olarak değerlendirildiğinde konut sektörünün 2010 yılından 

günümüze kadar geçen sürede üretim açısından dışsal bir şokla 

karşılaşmadığını söyleyebiliriz. Sektörün üretim kısmında girdi 

maliyetleri ve kaynaklı sorunlar görülmemektedir. Diğer taraftan 

özellikle 2018 sonrası dönemde genel ekonomik büyümedeki 

yavaşlama kişisel gelirlerde ve istihdam seviyelerinde düşüşe neden 

olarak konut talebini azaltıcı etki göstermektedir. Buna ek olarak, 

tüketici fiyatlarındaki artış nedeniyle konut kredisi maliyetlerinin 
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artması talebe negatif yönde etki etmektedir. Konunun özellikle talep 

kısmında görülen söz konusu sorunlar konut fiyatlarını artışını 

yavaşlatmaktadır. 

2. KONUT SEKTÖRÜNDE FİYAT OLUŞUMU VE BALON 

OLGUSU ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR  

2008 yılında ABD’deki mortgage konut piyasasında başlayan kriz, 

konut piyasası ve beraberindeki sektörler hakkındaki ilgiyi arttırmıştır. 

Türk konut sektöründe aşırı değerlenme konusu yakın geçmişte çeşitli 

çalışmalar tarafından incelenmiştir. Biz de bu bölümdeki analizde hem 

konut fiyatlarının uzun dönemli ilişki içinde olduğu etkenlerin 

belirlenmesi, hem de fiyatlarda balon oluşumunu incelemekteyiz. Bu 

açıdan bu kısımda incelenen çalışmalar, aşırı değerlenmenin konut 

fiyatlarında balon oluşumu seviyesinde olup olmadığı noktası yanında 

konut fiyatlarını belirleyen etkenlere odaklanmaktadır.  

Konut fiyatlarının açıklanmasını amaçlayan çalışmalara en güncel 

örnek, Darıcı (2018)’in çalışmasıdır. Çalışmada, Türkiye ekonomisi 

için para politikası uygulamalarının konut fiyatları üzerindeki etkisi 

üzerinde durulmaktadır.  Konut fiyat endeksi, M2 para arzı, tüketici 

fiyat endeksi beklentisi ve reel döviz kuru değişkenlerine ilişkin 2010-

2016 arası aylık verileri kullanılarak bu değişkenlerin konut fiyat 

endeksi üzerinde pozitif etkili olduğu belirlenmiştir. Elde edilen 

bulgular konut fiyatlarının artmasında genişletici para politikasının 

etkili olacağı yönünde olmuştur. Bu nedenle çalışmada merkez 

bankasının genişlemeci para politikası uygulamalarında varlık 
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fiyatlarında ortaya çıkabilecek artışları gözeterek hareket etmesinin 

yararlı olacağı vurgulanmaktadır.  

Bir diğer çalışmada ise Kargı (2013) 2000-2012 döneminde GSYH, 

konut harcamaları, tüketici fiyat endeksi, konut fiyatları endeksi, 

konut kredisi faiz oranları, yurt içi kredi hacmi, yurtiçi konut kredileri 

değişkenlerine ilişkin ilgili dönemdeki çeyreklik verileri kullanarak 

korelasyon, nedensellik ve regresyon analizi yöntemlerini 

kullanmıştır.  Çalışmadan elde edilen bulgular konut harcamalarının 

GSYH ve kredi hacmi genişlemelerine duyarlı olduğunu göstermiştir.  

Bunun yanı sıra konut kredi faizlerindeki artışın konut harcamalarını 

azalttığı tespit edilmiştir. Esasında ilgili değişkenlerle konut 

harcamaları arasındaki nedensellik ilişkisini baz almasına ve balon 

analize dair bilinen yöntemlere başvurmamasına rağmen, çalışma fiyat 

balonu ya da dengesizlik olmadığı yönünde çıkarımda bulunmaktadır. 

Paksoy, Yöntem ve Büyükçelebi (2014) ise konut fiyat endeksi ile 

tüketici fiyat endeksi arasındaki ilişkiyi 2010-2014 döneminde aylık 

verilerle ve Hacker-Hatemi-J bootstrap nedensellik testi analiz 

etmektedir. Çalışma diğerlerinden farklı olarak bölgesel düzeyde ve 

TRC1, TRC2 ve TRC3 bölgelerini temel almaktadır. Çalışmadan elde 

edilen bulgular konut fiyat endeksinin TRC1 ve TRC2 bölgelerinde 

enflasyonist baskıya neden olduğu ancak Türkiye genelinde 

enflasyonist baskıya neden olmadığı yönündedir.  

Balon oluşumuyla ilgili literatüre bakıldığında hem uygulamalı hem 

de balon oluşumunun gelişim mekanizmasını tanımlayıcı çalışmalar 
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bulunmaktadır. Bunlardan ikincisine örnek olarak Eraslan ve 

Bayraktar tarafından 2013 yılında yapılan Amerikan Merkez Bankası 

politika uygulamalarının konut fiyatlarında balon oluşumu üzerindeki 

etkisini incelediği çalışmaya bakılabilir. Bu çalışmada, ABD’de 

verilen konut kredilerine bağlı olarak konut fiyatlarında meydana 

gelen artışların düşük gelir gruplarına sağlanan konut kredilerinin geri 

ödenmemesine bağlı olarak birtakım sorunlara yol açtığı 

vurgulanmaktadır. Amerikan merkez bankasının 2001-2005 

döneminde izlediği genişletici para politikasının finans kuruluşlarına 

sağladığı fonlar neticesinde konut piyasasına bu fonların aktarılması 

ile anılan dönemde ABD’de konut fiyatları yüksek ölçüde artmıştır. 

Kısacası, küresel finansal krize neden olan ABD’deki konut 

fiyatlarındaki balonun Amerikan merkez bankası politikalarıyla ilişkili 

olduğu ifade edilmektedir.    

Diğer taraftan Türk konut piyasasında fiyat balonu oluşumu analizini 

doğrudan ele alan çalışmalar oldukça az sayıdadır. Bu çalışmalar 

yöntemsel olarak üç farklı metodoloji takip etmektedir.  İlk yöntem 

konut fiyatının kira getirisine ve/veya gelire oranı üzerinden çıkarım 

yapmaktadır. Bu türden çalışmalara örnek olarak Binay ve Salman 

(2007) ve Geyik (2012) gösterilebilir. Oranlar üzerinden geliştirilen 

bu yöntemin zayıf yanı ilk olarak farklı bölge ve ülkeler için 

karşılaştırılmasının zor olması sonrasındaysa genel geçer bir oranın 

bulunmamasıdır. İkinci tür çalışmalar konut fiyatlarına ait serilerin 

değiştirilmiş birim kök testlerine dayanmaktadır. Bu yöntemde 

dışarıdan bir açıklayıcı değişken ihtiyacı gerekmemektedir. İlgili 
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testlerde durağan olmayan seriler için balon oluşumu olduğu sonucuna 

varılmaktadır. Karasu (2015) ile Coşkun ve Jadevicious (2017) bu 

türden testler kullanmaktadır. Son olarak, üçüncü tür yöntem ise konut 

fiyatı serilerinin ARIMA, VECM veya Kalman filtresi gibi farklı 

modellerle tahmin edilmesi ve tahmine dayalı serilerin gerçek 

değerlerle kıyaslanmasına dayanan iki aşamalı bir yol izlemektedir. 

Gerçek değerlerle tahmin değerleri arasındaki farklar pozitif veya 

negatif yönde olmasına göre aşırı değerleme veya eksik değerleme 

olarak tanımlanmaktadır. Coşkun, Seven ve Ertuğrul (2017) bu 

yöntemi kullanarak yaptıkları çalışmada Türk konut sektörünün 2007-

2014 dönemindeki fiyat gelişmelerini ele almaktadır. Hem bu çalışma 

hem de diğer yöntemleri kullanan çalışmalar, farklı dönemleri 

kapsamakla birlikte yer yer dönemlik aşırı fiyat artışları tespit 

etmişlerdir. Ayrıca, balon analizini esas alan bu çalışmalar güncellik 

itibariyle 2014 yılı öncesine ait serileri kapsamaktadır.  

3. TÜRK KONUT SEKTÖRÜNDE FİYAT OLUŞUMU VE 

BALON OLGUSU İLE İLİŞKİLİ ANALİZ VE BULGULAR 

3.1. Veri Setleri  

Konut fiyatları önemli bir enflasyon unsuru olduğu için farklı kapsam 

ve nitelikteki konutların fiyatlarındaki gelişmeler Türkiye’de TÜİK 

tarafından takip edilmektedir. Konut fiyatlarındaki değişim, TÜİK 

tarafından 75 il bazındaki10 aylık gözlem değerlerinin belirli bir 

 
10 Ardahan, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Şırnak ve Tunceli’den elde edilen veriler 

aylık endeks oluşturulması için istatistiksel koşulları sağlamadığından TÜİK 

tarafından kapsam dışında bırakılmaktadır (TCMB, 2018).   



 
 25 

yöntem ve taban yılı ile endeks değerlerine dönüştürülmesiyle takip 

edilmektedir. Verilerin seçiminde konut piyasasının hem arz hem de 

talep yönünde yer alan değişkenlerin bulunmasına özen gösterilmiştir. 

Bunun yanında genel makro iktisadi koşulları yansıtan değişkenler de 

veri setine eklenmiştir. Analizimizde kullanılan veriler Tablo 1’de 

verilmiştir. Tüm değişkenler aylık bazdaki zaman serilerinden 

oluşmaktadır. 

Tablo 1: Analizde Kullanılan Değişkenler 

Değişken Adı Açıklama 

HKFE 
Hedonik Konut Fiyat Endeksi; Yeni Seri Baz Yılı 2010=100; 

TCMB 

IME İnşaat Maliyetleri Endeksi; Baz yılı 1968=100; İTO-TCMB 

KKF Konut Faiz Oranı; TL Üzerinden Açılan Yüzde Değer; TCMB 

KKH Konut Kredi Hacmi; Bin TL; TCMB 

RKGE Reel Kesim Güven Endeksi; NACE Rev.2; TCMB 

SUE Sanayi Üretim Endeksi; Baz Yılı 2010=100; NACE Rev.2; 

TCMB 

 

Değişkenlere ilişkin özet istatistikler aşağıda yer alan Tablo 2’de 

gösterilmektedir. Buna göre 2010-01 ve 2018-12 döneminde yıllık 

toplam faiz oranı genel itibariyle yüzde 15 düzeyinin altında seyreden 

konut kredisi faizleri, Temmuz 2018 itibariyle bu düzeyin üzerine 

çıkmıştır. Ekim 2018’de yüzde 28,98 ile en yüksek değerine ulaşan 

faizler, kamu bankalarının müdahalesiyle düşüş eğilimine geçmiştir.  
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Tablo 2: Özet İstatistikler 

Değişken Ortalama Std. Sapma Min. Max. 

HKFE 153,87 42,66 97,05 227,44 

IME 139.510.148 27.448.513 97.707.763 195.918.334 

KKF 12,62 3,45 8,29 28,98 

KKH 1.217.560 978.531 46.711 3.403.089 

RKGE 106,13 4,20 90,40 115,10 

SUE 94,07 16,28 56,84 129,99 

 

Fiyatlara ilişkin olan HKFE, KFE ve IME değişkenleri bütün dönem 

boyunca artış eğiliminde olmuştur. Serilere analiz öncesinde 

logaritmik dönüşüm yapılmıştır.  

3.2. Metodoloji ve Analitik Çerçeve 

Analizde, literatür kısmında bahsettiğimiz iki aşamalı yöntem takip 

edilmektedir. İlk aşamada konut fiyatlarının uzun dönemli 

açıklayıcıları tespit edilmektedir.  Bu amaçla öncelikle konut 

fiyatlarının açıklanmasında kullanılacak zaman serisi verilerinin 

durağanlık düzeyleri kontrol edilerek sahte regresyon sorununa 

yönelik ön çalışma yapılacaktır. Zira aynı durağanlık testlerinin teorik 

temelinde aynı düzeyde durağan olmayan serilerle yapılan zaman 

serisi modeli tahminlerinin çeşitli sorunlar içerdiği ve katsayı 

tahminlerinin yukarı doğru sapmalı olduğu çeşitli çalışmalar 

tarafından belirtilmektedir. Sonrasında bu testlerin sonuçlarına uygun 

model belirlenerek uzun dönem katsayı tahminleri ve farklı tahmin 

yöntemlerinin tahmin performansları karşılaştırılacaktır.  
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İkinci aşamada seçilen en iyi tahmin yöntemine dayalı olarak 

örneklem-içi kestirim (forecasting) yapılarak gerçek fiyatlara ilişkin 

seri ile bu kestirim serisi karşılaştırılacaktır. Kestirim değerleri ile 

gerçek değerler arasında oluşacak farklar ve dönemsel uzunlukları 

üzerinden de balon olgusu veya aşırı değerlenme dönemleri tespit 

edilecektir.  

3.3. Ekonometrik Analiz  

Konut fiyatlarının temel açıklayıcı değişkenlerle açıklanması 

analizimizin ilk kısmını teşkil etmektedir. Literatürde teorik olarak 

birbiriyle ilgili olsa bile bazı değişkenlerin durağanlık düzeylerindeki 

farklılık sebebiyle geleneksel katsayı tahminlerinin katsayılarına ait t-

istatistikleri, modele ait F-istatistiği ve R2 değerleri olması gerekenden 

yüksek çıkarak anlamsız katsayıları anlamlı gösterebilmektedir. Tablo 

3’te değişkenlerin durağanlık düzeyleri verilmektedir11. 

Tablo 3: Durağanlık Testi Sonuçları 

Durağanlık düzeyi Değişken 

Düzeyde durağan -  I(0) lnrkge, lnsue 

Birinci-fark durağan  - I(1) lnhkfe,  lnime, lnkkf, lnkkh 

 

Uygulanan birim kök testleri neticesinde Hedonik konut fiyat endeksi 

(HKFE), inşaat maliyet endeksi (IME), konut kredi faiz oranı (KKF) 

ve konut kredi hacmi (KKH) değişkenlerinin birinci dereceden entegre 

oldukları sonucuna varılmıştır. İlgili değişkenler arasında uzun 

 
11 Yapılan ADF ve PP durağanlık testlerinin sonuçları Ek 1’de yer almaktadır.  
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dönemli bir ilişki olup olmadığına karar vermek için Johansen çoklu 

eş-bütünleşme testinden yararlanılmıştır. Johansen çoklu eş-

bütünleşme testi uygulamasına geçilmeden önce ilgili değişkenler 

kullanılarak yapılan VAR tahmini ile uygun gecikme uzunluğu tespit 

edilmiştir (Bkz. Ek 2). Daha sonra uygun gecikme uzunluğu olan 3 

gecikme ile Johansen eş-bütünleşme analizi gerçekleştirilmiştir.   

Tablo 4’e göre trace istatistiği ve maksimum eigen istatistiği değerleri 

Hedonik konut fiyat endeksi (HKFE), inşaat maliyet endeksi (IME), 

konut kredi faiz oranı (KKF) ve konut kredi hacmi (KKH) 

değişkenleri arasında “bir” eş-bütünleşme vektörü olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 4: Johansen Eş-bütünleşme Testi Sonuçları 

Eigen Değeri Trace İstatistiği 
Kritik Değer  

%5 
Olasılık Değeri 

0,218 40,831 40,174 0,042 

0,083 14,945 24,275 0,459 

0,051 5,799 12,320 0,460 

0,001 0,201 4,129 0,709 

Eigen Değeri Max. Eigen İstatistiği 
Kritik Değer  

%5 
Olasılık Değeri 

0,218 25,886 24,159 0,028 

0,083 9,145 17,797 0,578 

0,051 5,597 11,224 0,397 

0,001 0,201 4,129 0,709 
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Johansen eş-bütünleşme testi ile HKFE ile eş-bütünleşik olan 

değişkenlerin belirlenmesinin ardından Denklem (1)’de ifade edilen 

uzun dönem ilişkiyi gösteren regresyon denklemi olağan en küçük 

kareler, dinamik en küçük kareler ve tam değiştirilmiş en küçük 

kareler yöntemleri ile tahmin edilmiştir.  

𝑙𝑛ℎ𝑘𝑓𝑒 =  𝛽0 +  𝛽1𝑙𝑛𝑖𝑚𝑒 + 𝛽2𝑙𝑛𝑘𝑘𝑓 + 𝛽3𝑘𝑘ℎ +  𝜀          (1) 

Çalışmada temel amaç, konut fiyatlarını en doğru açıklayan 

değişkenlerin belirlenmesi ve konut fiyatlarının bu değişkenler ile 

örneklem-içi kestirim en doğru şekilde veren tahmin yönteminden 

elde edilen fiyat kestirimlerini gerçek değerlerle karşılaştırarak konut 

fiyatlarında açıklanamayan bir artışın var olup olmadığını tartışmaktır.  

Bu bağlamda Tablo 5’te olağan en küçük kareler, dinamik en küçük 

kareler ve tam değiştirilmiş en küçük kareler yöntemlerinin hedonik 

konut fiyat endeksinin örneklem-içi kestirimdeki performansları 

ortalama mutlak hata (MAE), ortalama mutlak yüzde hata (MAPE), 

karekök ortalama hata (RMSE) ve Theils eşitsizlik katsayısı 

kriterlerine göre karşılaştırılmıştır. 

Tablo 5: Tahmincilerin Performans Sonuçları 

Performans Kriteri OLS DOLS FMOLS 

RMSE 0,138 0,017 0,021 

MAE 0,127 0,013 0,017 

MAPE 2,384 0,259 0,321 

Theils Eşitsizlik Katsayısı 0,013 0,001 0,002 
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Tablo 5’teki sonuçlar incelendiğinde hedonik konut fiyat endeksinin 

eş-bütünleşik olduğu inşaat maliyet endeksi (IME), konut kredi faiz 

oranı (KKF) ve konut kredi hacmi (KKH) değişkenleri ile 

regresyonundan elde edilen tahminlerde örneklem-içi kestirim 

performansının en yüksek olduğu yöntem dinamik en küçük kareler 

yöntemi olmuştur. Örneklem-içi kestirim performansı bakımından en 

iyi ikinci sonucu tam değiştirilmiş en küçük kareler yöntemi ve 

ardından üçüncü sırada en küçük kareler yöntemi sıralanmaktadır. 

3.4. Bulgular 

Önceki kısımda elde edilen eş-bütünleşme testinin sonuçlarına 

dayanarak Hedonik konut fiyat endeksi (HKFE)’nin uzun dönemli 

açıklayıcıları olan inşaat maliyet endeksi (IME), konut kredi faiz oranı 

(KKF) ve konut kredi hacmi (KKH) değişkenleri ile tahmini ile elde 

edilen katsayılar aşağıda verilmektedir.  

Tablo 6: Uzun Dönem Katsayı Tahminleri 

Değişken OLS DOLS FMOLS 

lnime 0,313*** 1,422*** 1,407*** 

lnkkf -0,162** -0,102*** -0,090*** 

lnkkh -0,095* -0,006 -0,001 

(*)  %90, (**)  %95 ve  (***)  %99 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

 

Çizelgedeki sonuçlara göre inşaat maliyetlerindeki artışlar konut 

fiyatlarını her üç tahmin yöntemine göre pozitif etkilemektedir. Bu 

sonuçlardan inşaat maliyetlerinin 2010-01 – 2018-12 döneminde 

fiyatlarda yukarı yönlü baskı unsuru olduğu görülmektedir. Konut 
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kredisi faizleri ise konut fiyatlarıyla negatif ilişkilidir. Konut kredisi 

faizlerindeki düşüş konut talebini artıcı bir unsur olması sebebiyle 

fiyatları talep çekişli olarak arttırmaktadır. Bu iki değişkenin konut 

fiyatları ile ilişkisi beklenilen yöndedir. Diğer taraftan konut kredisi 

hacmi ise bir yönteme göre anlamlıyken diğer iki yönteme göre 

anlamsızdır. Katsayı değeri oldukça küçük olduğundan kredi 

hacmindeki değişimlerin konut fiyatları üzerinde uzun dönemde kayda 

değer bir etkisinin olmadığı söylenebilmektedir.  

Diğer taraftan analizin esas odak noktası olan ikinci aşamada, fiyat 

balonu oluşumuna yönelik bulgular en iyi tahminci ile yapılan 

kestirim ve gerçek serinin karşılaştırılması sonucunda elde 

edilmektedir. Hedonik konut fiyat endeksinin tahmininde kullanılan 

üç yöntemden en iyi performansı sağlayan dinamik en küçük kareler 

yöntemine göre kestirim ve gerçek değerlere ilişkin zaman yolu 

grafikleri değerlendirildiğinde konut fiyatlarında ekonomik verilerle 

açıklanamayan bir değişme olup olmadığı görülebilmektedir.  
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Şekil 2: Hedonik Fiyat Endeksi Kestirim ve Gerçek Değerleri 

Şekil 2’de hedonik konut fiyat endeksine ilişkin gerçek değerler ve 

kestirim değerleri verilmektedir. Grafikte de görüldüğü gibi 2010 

yılının Ocak ayı ile Temmuz ayı arasındaki dönem, 2013 yılı Temmuz 

ayı ile 2014 yılı Mart ayı arasındaki dönem, 2015 Temmuz ayı ile 

kasım ayı arasındaki dönem ve 2016 Mart ayı ile Temmuz ayı 

arasındaki dönemde hedonik fiyat endeksi gerçek değerleri tahmin 

edilen değerlerin üzerinde seyretmektedir. Hedonik konut fiyat 

endeksinin uzun dönemde ilişkili olduğu ekonomik verilerle yapılan 

tahminler neticesinde, fiyat endeksinin gerçekleşen değerlerinin 

kestirim değerleri üzerinde seyrettiği dönemler belirlenmiştir. Bu 

dönemlerde piyasa dinamikleri ile açıklanamayan artışlar olduğu 

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

20
10

-0
3

20
10

-0
8

20
11

-0
1

20
11

-0
6

20
11

-1
1

20
12

-0
4

20
12

-0
9

20
13

-0
2

20
13

-0
7

20
13

-1
2

20
14

-0
5

20
14

-1
0

20
15

-0
3

20
15

-0
8

20
16

-0
1

20
16

-0
6

20
16

-1
1

20
17

-0
4

20
17

-0
9

20
18

-0
2

20
18

-0
7

GERÇEK FİYAT TAHMİN



 
 33 

söylenebilir. Şekil 2’de işaretlenen zaman aralıkları dışında tahmin 

edilen ve gerçekleşen endeks değerleri arasında önemli bir sapma 

gözlenmemektedir. İki değer serisi arasındaki farkların boyutu ve 

devam ettiği dönemlerin uzunluğu göz önüne alındığında ise söz 

konusu dönemlerde balon oluşumundan daha çok aşırı fiyatlanma 

diyebileceğimiz bir durumun gerçekleştiği gözlenmektedir. Ayrıca 

balon oluşumu farklı yan etkileri ve piyasada fiyat çöküşleri ve şirket 

iflaslarını da içerdiğinden balon terimini kullanmak yerine aşırı 

fiyatlanma tabirini kullanmak yerinde olacaktır.  

SONUÇ  

Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulguları teorik ve gözlemsel 

kısımlarla birlikte ele aldığımızda Türk konut piyasasında balon 

oluşumunun gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Çalışmada ülkemizde 

konut balonu oluşumunu engelleyen bazı bulgular tespit edilmiştir. 

Öncelikle fiyatlarda balon oluşumu aşırı kar dürtüsü ile gelecekteki 

fiyatların artması beklentisine dayanmaktadır. 2010-2017 dönemi 

boyunca konut fiyatları bu beklentiyi doğrular biçimde sürekli ve 

istikrarlı biçimde artmıştır. Bu artış ekonomideki genel fiyatlar 

düzeyinin üzerinde gerçekleştiğinden balon oluşumu şüphesi yaygın 

olarak dile getirilmiştir. Literatürde aktarılan çalışmalar da bu türden 

bir etkiyle yola çıkmaktadır. 2017 sonu itibariyle konut talebinin en 

önemli belirleyicilerinden olan konut kredisi faizleri, artan tüketici 

fiyatları enflasyonunun etkisiyle yükselmeye başlamıştır. Faizlerdeki 

bu artış beraberinde konut talebini baskılamış ve konut fiyatlarındaki 

artış durulmaya başlamıştır. Böylelikle, dördüncü bölümdeki elde 
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ettiğimiz bulgularla paralel olarak, fiyat artışları belirli bir süre (4-6 

çeyrek dönem) piyasa dinamiklerinin üzerinde seyretse de talep yanlı 

faktörler bu durumun devam etmesini engellememiştir. Dolayısıyla 

fiyatlarda Şekil 2’de görüldüğü gibi balon etkisini gösterecek 

büyüklükte ve uzun dönemde artışlar gözlenmemiştir. 

Bununla beraber çalışmamız Türkiye genelini kapsadığı için ilgili 

dönemde herhangi bir konut balonu tespit edilememiştir. Konuyla 

ilişkili ileriki dönemlerde yapılacak çalışmalarda İstanbul gibi büyük 

şehirler ve hatta büyük şehirlerin bazı popüler ilçeleri için tahmin 

edilen konut fiyatları ile gerçek konut fiyatları arasında farklar olması 

muhtemeldir. Çalışmanın yöntemi bu konuda ilerleyen dönemlerde 

yapılacak çalışmalarda alt bölgelere de analiz yapılmasına uygundur.    

Hem bizim çalışmamızda hem de literatürdeki diğer çalışmalarda 

konut fiyatlarını piyasa dinamikleriyle açıklamak amacıyla kullanılan 

değişkenler konut inşaatıyla ilgili girdiler veyahut makro ölçekte 

belirlenen faizler, gelir vb. serilere dayanmaktadır. Hâlbuki birçok 

büyük şehirde konut üretiminin en önemli girdisi arsa paylarıdır. 

Bilindiği üzere arsa fiyatlandırması Ricardocu anlamda arazinin kıtlık 

rantı sonucu belirlenmektedir. Bu durum büyük nüfusa sahip 

şehirlerde arsa fiyatlarının merkezi noktalardan çevreye doğru 

kademeli olarak azalmasına neden olmaktadır. Arsa fiyatları gibi 

büyük şehirler için önemli bir maliyet unsuruna dair veri kısıtları 

olması yapılan analizlerin açıklama gücünü düşürmektedir. Bu sebeple 

arsa paylarına ilişkin maliyet bilgisi olmadan yapılan analizler, fiyat 

oluşumundaki bu noktayı yakalayamamaktadır.  
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Balon oluşumu için diğer yatırım araçlarına kıyasla ilgili beklentilerin 

farklı bir şekilde olumlu yönde gelişmiş olması gerekmektedir. Bunun 

yanında finansal istikrarı tehlikeye atması durumu üretici ve GYO 

şirketlerinin iflas veya likidite sıkıntılarının bu şirketlere finansman 

sağlayan aracı şirketleri etkileyebilecek büyüklükte olması 

gerekmektedir. Bu da Türkiye piyasasında İstanbul ve İzmir gibi 

illerdeki büyük finansman ihtiyacı gerektiren projeleri ilgilendiren bir 

konudur. Geri kalan illerdeki görece küçük ölçekteki üreticilerin fiyat 

hareketlerini yukarı yönde aşırı değerlenmesine etki edecek bir 

mekanizma gelişmesi mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte 

büyük kentlerde çıkabilecek negatif yöndeki gelişmelerin ise bu 

şehirlere yayılım göstermesi muhtemeldir.  

Hali hazırdaki konut alımlarının büyük çoğunluğu ikamet amaçlı 

olarak hane halkı tasarruflarına dayandığından konut piyasasının kısa 

ve orta vadeli likiditesi (alım-satım hızı) düşüktür. Bu olgu, piyasanın 

aşağı yönlü fiyat hareketlerine karşı katılığını sağlayarak fiyatların bir 

kez ulaştığı düzeyin altına inmesini engellemektedir. Dolayısıyla aşırı 

değerlenme dönemleri, geleneksel balon sönmelerinde olduğu gibi, 

fiyatlarda sert düşüşle sonlanmamaktadır.  

Çalışmamıza konu olan dönemde aşırı fiyat artışlarının balon biçimine 

dönmemesinin bir diğer sebebi konut piyasasının yatırımcı ağırlığının 

ve finansallaşma oranının düşük olmasıdır. Yukarıda belirtildiği gibi 

konut alımlarının çoğunluğu hane halkı tasarruflarına dayandığından 

piyasadaki gayrimenkul varlıklar üzerinden menkul varlık türetimi 

düşük seviyelerdedir. Ülkemizde yeni uygulamaya konulan çeşitli 
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sertifika ve pay araçları bu anlamda piyasanın finansallaşması 

yönünde görülen gelişmelerdir. Bununla beraber ülkemizde konut 

piyasası ile ilişkili ikincil piyasaların oluşmasının zaman alacağı 

düşünülmektedir. Bu durum bize yakın gelecekte ülkemiz geneli için 

konut balonundan bahsetmenin anlamlı olmadığını göstermektedir.  
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GİRİŞ 

Cinsiyet kavramı bireylerin kadın veya erkek olmasından kaynaklanan 

biyolojik ve fizyolojik özellikleri olarak tanımlanmaktadır (Gençoğlu 

ve Kuşkaya, 2016, s. 697). Toplumsal cinsiyet ise toplum tarafından 

belirli bir alanda kadın ve erkeğe atfedilen farklı rolleri ifade eden çok 

boyutlu bir sosyal yapıdır (Brinda, Rajkumar ve Enemark, 2015, s. 1). 

Diğer bir ifadeyle cinsiyet olgusu kadın ve erkek bireyler arasında 

doğuştan yüklenen biyolojik farklılıkları temsil ederken toplumsal 

cinsiyet kavramı, içinde bulunulan toplumsal kültürün biçimlendirdiği 

ve her cinsiyete yüklenen farklı sorumlulukları ifade etmektedir. 

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları arasında oldukça keskin bir 

farklılık olduğu kabul edilmektedir. Çünkü kadın ve erkek arasındaki 

farklılıkları sadece biyolojik sebeplerle açıklamak yeterli ve doğru 

değildir (Karakaş ve Çevik, 2016, s. 69).  Toplumsal cinsiyet olgusu 

toplumlar arasında ve zaman içerisinde farklılık göstermektedir 

(Demirgöz Bal, 2014, s. 15). Bu durumda toplumsal cinsiyetin 

toplumsal belirlenme, değişme ve öğrenme hususlarını içerdiği ifade 

edilebilmektedir. Yani kadın ve erkek davranışları içinde bulunulan 

toplum tarafından şekillendirilirken, cinsiyetlere atfedilen bu roller 

öğrenilmekte ve aynı zamanda toplumsal değişim süreçlerinden de 

etkilenmektedir (Akt. Karakaş ve Çevik, 2016, s. 69).  

Aile başta olmak üzere toplumun dayattığı cinsiyetçi rol paylaşımı pek 

çok  zaman kadınların aleyhine olacak şekilde eşitsizliklerin ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği denilen bu 

tür eşitsizlik, çoğu zaman erkekleri toplumsal yapının zirvesine 
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yerleştirirken; kadının toplumsal hayatta ikinci plana atılmasına, 

dışlanmasına, ve pek çok alanda ayrımcılığa maruz kalmasına sebep 

olmaktadır (Ataklı Yavuz, 2016, s. 77). Özellikle ataerkil yapıya sahip 

toplumlarda kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliğin daha fazla 

olduğu bilinmektedir. Ataerkillik, ekonomik temeli olan ve erkeğin 

kadın üzerinde baskı kurduğu hiyerarşik sistem ve erkekler arasında 

da dayanışmayı kapsayan toplumsal ilişkiler olarak ifade edilmektedir. 

Ataerkil sistem, sosyal ilişkilerde erkeğe üstünlük tanımakta ve onu 

daha da güçlü hale getirmektedir (Akt. Ataklı Yavuz, 2016, s. 78). 

Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanan güncel politikalar, 

bireyler arasında eşitsizliğe sebep olmakta ve kadınlar daha çok 

eşitsizliğe uğramaktadır (Demirgöz Bal, 2014, s. 15). Cinsiyete dayalı 

kalıplaşmış yargılar, beslenme, eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri, 

özerklik ve özgürlük gibi temel insan haklarına erişimde eşitsizliklere 

sebep olmaktadır. Cinsiyet eşitsizliğinin sonuçları oldukça 

kapsamlıdır. Kadınların sağlığına zarar vermenin ötesinde, cinsiyet 

eşitsizliği küresel ekonomik büyümeyi ve genel sosyal kalkınmayı da 

engellemektedir. (Brinda, Rajkumar ve Enemark, 2015, s. 1). Cinsiyet 

eşitsizliği insani gelişmenin önündeki en büyük engellerden bir 

tanesidir. Cinsiyet eşitsizliği, sürekli artan ekonomik kalkınmanın 

ortasında her ülke için bir zorluk olmaya devam etmektedir. Elbette 

her ülkenin hükümeti, cinsiyet eşitsizliklerini azaltmak için birtakım 

çalışmalar yürütmektedir. Ancak bu durumun ortadan kaldırılamaması  

ve eşitsizliğin sürekli olarak gerçekleşmesi insani gelişmenin 

azalmasıyla sonuçlanacaktır (Sangaji, Miyasto ve Kurnia, 2018, s. 1). 

Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının güç 
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kazanması amacıyla sağlık, eğitim ve istihdam alanlarında yeni 

politika ve programların geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve 

değerlendirilmesi amacıyla toplumsal cinsiyet analizlerinin 

yaygınlaşması sağlanmalı ve uygulama kapasitesi artırılmalıdır (Dinç 

Kahraman, 2010, s. 31).  

Bunlara bağlı olarak kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliklerin 

ölçülmesi önem taşımaktadır. Mevcut sorunu daha görünür kılmak ve 

yeni politika ve programların geliştirilmesi amacıyla toplumsal 

cinsiyet eşitsizliklerinin ölçülmesi ve ortaya konulması gerekmektedir. 

Buna bağlı olarak çeşitli uluslararası kuruluşlar cinsiyet eşitsizliğini 

ölçmeye yarayan endeksler oluşturmuşlar ve cinsiyet eşitsizliğini 

incelemeye başlamışlardır (Karakaş ve Çevik, 2016, s. 68). Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı’nın (United Nations Development 

Programme-UNDP) İnsanı Kalkınma raporlarında (Human 

Development Report-HDR) yayımladığı cinsiyet eşitsizliği endeksi de 

bu endekslerden bir tanesidir. Cinsiyet eşitsizliği endeksi, verilerin 

izin verdiği kadar çok ülke için cinsiyete dayalı dezavantajı üç boyutta 

- üreme sağlığı, güçlendirme ve işgücü piyasası - yansıtmaktadır. Bu 

boyutlarda kadın ve erkek kazanımları arasındaki eşitsizlik nedeniyle 

potansiyel insani gelişmedeki kaybı göstermektedir. Bu endeks 0 ile 1 

arasında değerler almaktadır. 0, kadınların ve erkeklerin eşit olduğunu 

ifade ederken; 1 ise bir cinsiyet için ölçülen tüm boyutlardaki 

eşitsizliği ifade etmektedir (HDR, Technical Notes, 2020, s. 8). 

Buradan yola çıkılarak çalışmada cinsiyet eşitsizliğinin, ülkeler ve ait 

oldukları gruplar bazında incelenmesi, Türkiye’nin ve diğer ülkelerin 
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bu endeks çerçevesinde yer aldığı konumun belirlenmesi, 

gruplandırmada en çok etkili olan endeks değişkenlerinin tespit 

edilmesi ve ayrıca her bir ülke için çok boyutlu ölçekleme analizinden 

elde edilen koordinatlar ile ülkelerin her birinin ait oldukları kümeler 

eşleştirilerek bu kümelerin iki boyutlu uzayda görselleştirilmesi ile 

daha anlaşılır ve yorumlanabilir sonuçların elde edilmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla 2020 yılında ortaya konulan cinsiyet 

eşitsizliği endeksi verileri kullanılarak K-Ortalamalar kümeleme 

analizi ve çok boyutlu ölçekleme analizi uygulanacaktır. Buna göre 

verilerine tam olarak ulaşılan OECD ve D8 üyesi 44 ülke analize dahil 

edilmiştir. Literatürde cinsiyet eşitsizliği endeksinin güncel verileri 

kullanılarak, bu çalışmada ele alınacak ülkelerin gruplandırıldığı ve 

cinsiyet eşitsizliği çerçevesinde mevcut durumlarının ortaya 

konulduğu bir çalışmaya rastlanmaması nedeniyle çalışmanın 

literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılacak olan analizler 

sonucunda ele alınan değişkenler çerçevesinde birbirine en çok 

benzeyen ülkelerin gruplandırılması, bu gruplandırmalarda ayrışan 

ülkelerin tespit edilmesi ve bu gruplandırmanın yapılmasında en etkili 

olan cinsiyet eşitsizliği endeksi değişkenlerinin belirlenmesi 

beklenmektedir.  

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünün ardından gelen 

literatür bölümünde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ele alındığı 

çalışmalar özetlenmiştir. Ardından çalışmada kullanılacak veri setine 

ve yöntemlere (kümeleme analizi ve çok boyutlu ölçekleme analizi) 

yer verilmiştir. Daha sonra, ele alınan ülkeleri cinsiyet eşitsizliği 
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endeksi değişkenleri açısından gruplamak ve Türkiye’nin ele alınan 

ülkelere göre mevcut konumunun belirlenmesi amacıyla yapılan K-

Ortalamalar kümeleme analizinden ve çok boyutlu ölçekleme 

analizinden elde edilen bulgular ayrıntılı olarak ifade edilmiştir. 

Ayrıca kümeleme analizinden elde edilen bulgular ile çok boyutlu 

ölçekleme analizinden elde edilen bulgular iki boyutlu uzayda birlikte 

görselleştirilerek daha anlaşılabilir ve yorumlanabilir bilgiler ortaya 

konmuştur. Çalışmanın son bölümünde ise analiz sonucunda elde 

edilen bulguların genel bir değerlendirmesi yapılarak bulgular 

doğrultusunda birtakım tavsiyelerde bulunulmuştur. 

1. LİTERATÜR 

Bu bölümde ulusal ve uluslararası literatürde son yıllarda ortaya 

konulan ve cinsiyet eşitsizliğini teorik ve ampirik olarak ele alan 

çalışmalar özetlenmiştir. 

Giray ve Ergut (2014) yapmış oldukları çalışmada ülkeleri insani 

gelişme ve cinsiyet eşitsizliği endekslerinin alt boyutlarına göre 

gruplamışlardır. Çok boyutlu ölçekleme analizinden elde edilen 

bulguların incelenmesi sonucunda sol tarafta OECD ülkelerinin, sağ 

tarafta ise Avrasya ülkelerinin gruplandığı dikkati çekmiştir. OECD 

üyesi olan Türkiye ise diğer OECD ülkelerinden uzak, Avrasya 

ülkelerine daha yakın bir noktada konumlanmıştır. 

Kim ve Kim (2014) cinsiyet eşitsizliği endeksi ve sağlıklı yaşam 

beklentisi bileşenlerinden olan 25 yaş ve üzeri nüfus için en az orta 

öğretim mezunu olanların sayısı ile 15 yaş ve üzeri işgücüne katılım 
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oranı arasındaki ilişkileri tahmin etmek için bir çalışma yapmışlardır. 

Araştırmanın sonucunda sağlıklı yaşam beklentisi ile 15 yaş ve üzeri 

işgücüne katılım oranı arasında anlamlı negatif korelasyonlar 

bulunmasının yanı sıra, sağlıklı yaşam beklentisi ve 25 yaş ve üzeri 

nüfus için en az orta öğretim mezunu olanların sayısı arasında pozitif 

korelasyonlar bulunmuştur. 

Brinda, Rajkumar ve Enemark (2015) UNDP’nin cinsiyet eşitsizliği 

endeksini yayınladığı 138 ülkenin çocuk ölüm oranları ile Toplumsal 

Cinsiyet Eşitsizliği Endeksleri arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. 

Analiz sonucunda cinsiyet eşitsizliği endeksi ve çocuk ölüm oranları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. 

Ataklı Yavuz (2016) çalışmasında toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ele 

almış ve bu eşitsizliğin Türkiye’de kadın istidamı üzerinde nasıl 

etkileri olduğunu incelemiş ve bilhassa ekonomik faktörlerin etkisi 

düşünüldüğünde kadınların maruz kaldığı ekonomik şiddet olgusu 

üzerinde durmuştur. 

Karakaş ve Çevik (2016) toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ölçülmesi 

için kullanılan Küresel Cinsiyet Uçurumu endeksinin toplumsal 

cinsiyet eşitsizliklerini ölçmedeki başarısını eleştirel bir yaklaşımla ele 

almışlardır. Çalışmanın sonucunda endeksin eksiklikleri tespit edilmiş 

ve iyileştirilmesi yönünde birtakım öneriler sunulmuştur. 

Yorulmaz (2016) 150 ülke için toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksi 

ve Mutlu Gezegen Endeksi alt göstergelerini kullanarak toplumsal 
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cinsiyet eşitsizliği ve mutluluk arasındaki ilişkiyi kanonik korelasyon 

analizi ile değerlendirmiştir. Bulgular, iki endeks arasında anlamlı bir 

ilişki olduğunu ve anne ölüm hızının, ekonomik durum ve kadınların 

güçlendirilmesine kıyasla kanonik ortak değişken üzerinde daha 

benzersiz bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 

Amin ve Sabermahani (2017) İran için 2006-2011 yılları arasında 

cinsiyet eşitsizliği endeksini hesaplamış ve illeri bu endekse göre 

sıralamışlardır. Ardından, endeks düzeyini etkileyen en önemli faktör 

belirlenmeye çalışılmıştır. Kurulan panel modeline göre, endeksin 

belirlenmesinde en etkili faktör meclis sandalye oranları olmuştur. 

Asghar, Naveed ve Saleem (2017) Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Raporu'nun (2010) teknik notlarında belirtilen formüle göre Pakistan 

için cinsiyet eşitsizliği endeksini hesaplamış ve ardından sosyal, 

politik ve ekonomik küreselleşmenin cinsiyet eşitsizliği endeksi 

üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Analiz sonucunda ekonomik 

küreselleşme, sosyal küreselleşme ve cinsiyet eşitsizliği endeksi 

arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiş, politik 

küreselleşme ve cinsiyet eşitsizliği endeksi arasında negatif ama 

önemsiz bir ilişki bulunmuştur. 

Kolip ve Lange (2018) cinsiyet eşitsizliğinin her iki cinsiyette de 

yaşam beklentisini etkileyip etkilemediği sorusunu ele almışlar ve 

çalışmalarında cinsiyet eşitsizliği endeksini ve 2015 yılına ait yaşam 

beklentisindeki cinsiyet farkı değişkenini kullanmışlardır. Analiz 
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sonucunda cinsiyet eşitsizliği endeksi ile yaşam beklentisi arasında 

cinsiyetler bazında yüksek sayılabilecek bir ilişki saptamışlardır.  

Sangaji, Miyasto ve Kurnia (2018) çalışmalarında sekiz ülkede kişi 

başına gayri safi yurtiçi hasıla, ticaret ve doğrudan yabancı yatırım 

gibi makroekonomik belirleyicilerin toplumsal cinsiyet eşitsizliği 

endeksi üzerine etkilerini incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlar, kişi 

başına gayri safi yurtiçi hasıla, ticaret ve doğrudan yabancı 

yatırımdaki artışın, ele alınan sekiz ülkede cinsiyet eşitsizliği 

endeksini önemli ölçüde düşürdüğünü göstermektedir. 

Tunç (2018) yapmış olduğu çalışmada, kadınlara yönelik ayrımcılığa 

bağlı ortaya çıkan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin insani gelişmişlik 

üzerindeki etkisini ülkeler arasında farklı gelir grupları için araştırmak 

amacıyla yatay kesit analizi yapmıştır. Araştırmanın bulguları, daha 

düşük insani kalkınma düzeyine ve daha düşük gelire sahip ülkelerde 

yüksek gelirlilere nazaran toplumsal cinsiyet eşitsizliğindeki artışın 

insani kalkınma düzeyini daha yüksek oranda düşürdüğüne ve cinsiyet 

bağlamındaki eşitsizliklerin daha fazla olduğuna işaret etmektedir.  

Branchi ve Penteado (2020) çalışmalarında 2010 yılında sunulan 

cinsiyet eşitsizliği endeksini tartışmış ve ardından endeksi Brezilya 

için hesaplamışlardır. Brezilya’nın farklı eyaletleri için cinsiyet 

eşitsizliği endeksinin mekansal dağılımını ortaya koymuşlardır. 

Yıldırım Öztürk ve Uyar (2020) ülkelerin kadınlar ve erkekler için 

doğumda beklenen sağlıklı yaşam umudunun ve doğumda beklenen 

yaşam süresinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksi ve küresel 
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cinsiyet uçurumu endeksi ile ilişkisini ortaya koymak amacıyla bir 

çalışma yapmışlardır. Araştırma kapsamında 136 ülke ele alınmıştır. 

Araştırmanın sonunda kadınlar ve erkekler için doğumda beklenen 

yaşam süresi ile küresel cinsiyet uçurumu endeksi arasında güçsüz ve 

anlamlı bir ilişki; doğumda beklenen sağlıklı yaşam umudu ile 

toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksi arasında ise güçlü ve anlamlı bir 

ilişki saptanmıştır. 

2. VERİ VE YÖNTEM 

Çalışmanın bu bölümünde analizde kullanılacak veri seti tanıtılmış ve 

yöntemler genel hatlarıyla özetlenmiştir. 

2.1. Veri 

Çalışmanın veri setini OECD’ye ve D8’e üye olan 44 ülkeye ait 

cinsiyet eşitsizliği endeksi değişkenleri oluşturmaktadır. UNDP 

tarafından HDR’de yayımlanan bu endekse UNDP’nin web sitesinden 

(UNDP, 2020a) ulaşılmış olup en son yayımlanan (2020 yılı) cinsiyet 

eşitsizliği endeksi verileri kullanılmıştır.  

Cinsiyet eşitsizliği, günümüzde insani gelişmenin önündeki en önemli 

engellerden bir tanesi olmaya devam etmektedir. Kız çocukları ve 

kadınlar, 1990'dan beri büyük ilerleme kaydetmiş olsalar da henüz 

cinsiyet eşitliğini tam olarak kazanamamışlardır. Kadınların ve kız 

çocuklarının karşılaştığı dezavantajlar, eşitsizliğin önemli bir 

kaynağıdır. Kadınlar ve kız çocukları eğitim, sağlık, siyasi temsil, 

işgücü piyasası vb. alanlarda sıklıkla ayrımcılığa uğramakta bu da pek 

çok açıdan olumsuz sonuçlar doğurmaktadır (UNDP, 2020b). 
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Çalışmada kullanılan cinsiyet eşitsizliği endeksi, toplumsal cinsiyet 

eşitsizliklerini insani gelişimin üç önemli boyutunda ölçmektedir. 

Tablo 1’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ölçüldüğü üç ana boyut, 

bu boyutlara ait göstergeler ve ölçüldükleri yıllar yer almaktadır. 

Tablo 1: Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Değişkenleri 

Boyut Değişken Yıl 

 

Üreme 

Sağlığı 

Her 100.000 canlı doğumda anne ölüm oranı 2017 

15-19 yaş aralığındaki her 1000 kadın başına genç 

doğum oranı 

2015-2020 

 

 

Güçlendirme 

Parlamentodaki kadın yüzdesi 2019 

En az lise mezunu olan 25 yaş ve üzeri kadınların 

yüzdesi 

2015-2019 

En az lise mezunu olan 25 yaş ve üzeri erkeklerin 

yüzdesi 

2015-2019 

 

İşgücü 

Piyasası 

15 yaş ve üzeri olan kadınların işgücüne katılım 

oranı (%) 

2019 

15 yaş ve üzeri olan erkeklerin işgücüne katılım 

oranı (%) 

2019 

Kaynak: UNDP, 2020c, http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf, Erişim 

Tarihi: 05.08.2021 

 

189 ülke için yayımlanan bu endeks insani gelişmenin ana 

alanlarındaki cinsiyet farklılıklarına ilişkin farkındalık 

sağlamaktadır. Bu endekse ait göstergeler, önemli politika 

müdahalesine ihtiyaç duyulan alanları vurgulamakta ve kadınların 

dezavantajlarının üstesinden gelmek için kamu politikası 

geliştirilmesini teşvik etmektedir (UNDP, 2020b). 

Kullanılan değişkenlerin ölçüm düzeyleri farklılık gösterdiğinden 

yapılacak olan analizlerin bu farklılıktan etkilenmemesi ve daha tutarlı 

sonuçlara ulaşılması için yukarıda sözü edilen değişkenlerin Z skorları 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf
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elde edilmiş ve değişkenler standartlaştırılmış halleri ile analize tabi 

tutulmuştur.  

Tablo 2’de, ele alınan 44 ülke için cinsiyet eşitsizliği endeksi 

değişkenlerinin orijinal değerlerine ilişkin betimleyici istatistiklere yer 

verilmiştir. 

Tablo 2.  Değişkenlere İlişkin Betimleyici İstatistikler 

 Değişken  Min. Maks. Ort. 

Std. 

Sapma 

Her 100.000 canlı doğumda anne ölüm 

oranı 
2,0 177,0 21,795 41,3502 

15-19 yaş aralığındaki her 1000 kadın 

başına genç doğum oranı 
1,4 83,0 18,684 19,9906 

Parlamentodaki kadın yüzdesi 5,9 48,4 28,886 10,9419 

En az lise mezunu olan 25 yaş ve üzeri 

kadınların yüzdesi 
27,6 100,0 81,714 18,9295 

En az lise mezunu olan 25 yaş ve üzeri 

erkeklerin yüzdesi 
45,7 100,0 84,618 16,3440 

15 yaş ve üzeri olan kadınların işgücüne 

katılım oranı (%) 
17,5 70,8 51,498 10,9383 

15 yaş ve üzeri olan erkeklerin işgücüne 

katılım oranı (%) 
58,7 81,9 69,666 6,1709 

 

Tablo 2’de cinsiyet eşitsizliği endeksine ait 7 adet değişkenin ele 

alınan ülkeler için minimum ve maksimimum değerleri, ortalamaları 

ve standart sapmaları yer almaktadır. Tüm değişkenler için minimum 

ve maksimum değerler incelendiğinde aralıkların oldukça geniş 

olduğu görülmektedir. Dolayısıyla tüm değişkenler için ülkeler 

bazında homojenliğin olmadığı tespit edilmektedir. Bu durumda Tablo 

2’de verilen cinsiyet eşitsizliği değişkenlerinin ülkelerin kümelere 
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ayrılmasında etkili olabilecekleri düşünülmektedir. Ayrıca tüm 

istatistikler genel olarak değerlendirildiğinde 15 yaş ve üzeri olan 

kadınların işgücüne katılım oranına ait ortalamanın %51,498 olduğu 

ve dolayısıyla kadın istihdamının ülkeler bazında oldukça düşük bir 

düzeyde olduğu görülmektedir.  

2.2. Yöntem 

2.2.1. Kümeleme Analizi 

Nesneleri, bu nesneler arasındaki ampirik benzerlik ölçümleri 

temelinde optimal olarak homojen gruplara ayırma teknikleri pek çok 

alanda tercih edilmektedir (Johnson, 1967, s. 241).  Kümeleme analizi 

de verileri homojen gruplara ayırmada kullanılan en önemli 

yöntemlerden bir tanesidir. Ancak kümeleme analizinin kullanıldığı 

çalışma disiplinlerinin çeşitliliğinden kaynaklı olarak literatürde bu 

yöntemle ilgili farklı terminolojiler kullanılmaktadır. Örneğin, 

kümeleme analizinin kullanımı için önemli bir çalışma alanı olan 

biyolojide, “sayısal taksonomi” terimi sıklıkla küme analizinin yerine 

kullanılmaktadır. Örüntü tanımada kullanılan terimler genellikle 

“kümeleme” veya “sınıflandırma”dır. Bununla birlikte sibernetikte 

“denetimsiz öğrenme” terimi kullanılmaktadır. Çoğu alanda sıklıkla 

kullanılan diğer terimler ise “sınıflandırma”, “gruplama”, “tipoloji” ve 

“Q-analiz” olarak sıralanabilmektedir (Scoltock, 1982, s. 130). 

Kullanılan terminoloji disiplinler arasında farklılık gösterse de 

yöntemin ortak bir amacı bulunmaktadır. Kümeleme analizinin amacı, 

bir grup içindeki tüm gözlemler benzerken, farklı gruplardaki 
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gözlemler benzer olmayacak şekilde bir dizi gözlemi farklı sayıda 

bilinmeyen gruplara veya kümelere bölmektir (Timm, 2002, s. 515). 

Verilerdeki gruplaşmaları ortaya çıkarmak için bir yakınlık ölçüsü 

tanımlanmalıdır. Gruplar arasındaki yakınlığın iki doğal ölçüsü 

uzaklık veya benzerlik derecesidir. Yakınlık ölçüsünün seçimi, 

konuya, değişkenlerin ölçeğine (sınıflama, sıralama, aralık, oran) ve 

analiz edilen değişkenlerin türüne (sürekli, kategorik) bağlıdır. Sürekli 

(aralıklı ya da oransal ölçek) değişkenler için en yaygın farklılık 

ölçüsü, iki nesne arasındaki Öklid mesafesidir. Buna ek olarak 

Mahalanobis, Minkowski, City-block ve kareli Öklid uzaklıkları da 

kullanılmaktadır (Timm, 2002, s. 515). 𝑥𝑖 ve 𝑥𝑗 gözlem vektörleri 

(𝑖, 𝑗 = 1,2,… , 𝑛) ve 𝑘  değişken sayısı (𝑘 = 1,2,… , 𝑝) olmak üzere  

Öklid uzaklığı  𝑑(𝑖, 𝑗) = √∑ (𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)
2𝑝

𝑘=1    (1) 

formülü ile kareli öklid uzaklığı ise 

𝑑(𝑖, 𝑗) = ∑ (𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)
2𝑝

𝑘=1     (2) 

formülü ile hesaplanmaktadır. City-block uzaklığının 

hesaplanmasında ise 

𝑑(𝑖, 𝑗) = ∑ |𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘|
𝑝
𝑘=1     (3) 

eşitliğinden faydalanılmaktadır. Kullanılan diğer bir yöntem olan 

Mahalanobis uzaklığı ise doğrudan doğruya birleştirme yapan standart 

bir uzaklık ölçümüdür. Bu ölçüm değişkenler arasındaki kovaryansı 
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veya korelasyonu göz önüne almakta olup 𝑆, 𝑝 × 𝑝 tipinde örneklem 

kovaryans matrisi olmak üzere 

𝑀𝑑𝑖𝑗 = (𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)
′𝑆−1(𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)   (4) 

eşitliği ile hesaplanmaktadır (Çelik, 2013, s. 179-181). 

Kümeleme analizi değişkenler arasındaki birim farklılıklarından 

etkilendiğinden, değişkenler karma veri tipine sahip ise birimleri farklı 

olan değişkenlerin standartlaştırılması gerekmektedir. Oransal ve 

aralıklı ölçüm düzeyinde ölçülmüş normal dağılıma sahip verilerin 

standartlaştırılmasında en çok tercih edilen standartlaştırma ise Z 

standartlaştırılmasıdır (Milligan ve Cooper, 1988, s.183; Altınok, 

2019, s. 36). 

En çok kullanılan kümeleme algoritmaları hiyerarşik ve hiyerarşik 

olmayan kümeleme olarak iki kategoride ifade edilebilir. Hiyerarşik 

kümeleme analizinde sayısız yaklaşım arasında en popüler beş 

kümeleme algoritması (1) tek bağlantı, (2) tam bağlantı, (3) ortalama 

bağlantı, (4) merkezi yöntem ve (5) Ward (Ward, 1963) yöntemidir 

(Hair, Black, Babin & Anderson, 2014, s.440). Veri setindeki 

birimlerin uzaklıklarından faydalanılarak onların hiyerarşik ayırımını 

sağlayan bu yöntemde dendrogramlar kullanılarak kümelerin görsel 

sunumları da yapılmaktadır (Güriş ve Astar, 2015, s. 438). Hiyerarşik 

kümeleme yöntemi de kendi içinde birleştirici ve ayırıcı hiyerarşik 

yöntemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. MacQueen (1967) 

tarafından ortaya konan K-Ortalamalar kümeleme yöntemi ise 

hiyerarşik olmayan algoritmada sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. K-
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Ortalama algoritmaları, verileri araştırmacı tarafından belirlenen 

sayıda kümeye bölerek gözlemleri yinelemeli olarak kümelere 

atamaktadır. Burada amaç bir kümedeki gözlemlerin birbirine 

uzaklığını en aza indirmek ve kümeler arasındaki mesafeyi en üst 

düzeye çıkarmaktır. Hiyerarşik olmayan kümeleme yönteminin üç 

yaklaşımı vardır. Bunlar, ardışık başlama, paralel başlama ve optimum 

ayrılma yöntemleridir (Hair vd., 2014, s. 444). 

Hiyerarşik kümelemede küme sayısı önceden bilinmezken hiyerarşik 

olmayan kümeleme analizinde ise küme sayısının önceden bilinmesi 

gerekmektedir (Timm, 2002, s. 530). Küme sayısının belirlenmesinde 

hiyerarşik kümeleme ile elde edilen dendrogramlardan ya da 

literatürdeki yaklaşımlardan faydalanılabilir. Ayrıca araştırmacı, 

tecrübesi ya da önsel bilgisi doğrultusunda da küme sayısına karar 

verebilmektedir. Bununla birlikte küme sayısının belirlenmesinde k 

küme sayısı ve n birim sayısı olmak üzere 

𝑘 ≅ √𝑛/2    (5) 

formülü sıklıkla kullanılmaktadır (Çelik, 2013, s. 183; Akdamar, 

2019, s. 54). Tatlıdil (2002) bu yöntemin, küçük örneklemler için iyi 

sonuçlar verirken büyük örneklemler için iyi sonuçlar vermediğini 

ifade etmiştir (akt. Çelik, 2013, s. 183).  

2.2.2. Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi 

Algısal haritalama olarak da bilinen çok boyutlu ölçekleme, bir 

araştırmacının bir dizi nesnenin (firmalar, ürünler vb.) algılanan göreli 
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görüntüsünü belirlemesini sağlayan bir prosedürdür. Çok boyutlu 

ölçekleme analizinin amacı, genel benzerlikleri çok boyutlu uzayda 

temsil edilen mesafelere dönüştürmektir (Hair vd., 2014, s. 478). Çok 

boyutlu ölçekleme teknikleri, genellikle 𝑘 ≪ 𝑝 boyutlu bir uzayda n 

(p × 1) gözlem vektörünü yalnızca bir yakınlık matrisi kullanarak n 

nesneyi temsil edecek düşük boyutlu bir koordinat sistemi bulmaya 

çalışır (Timm, 2002, s. 541-542). Kısaca çok boyutlu ölçekleme 

yöntemi nesneler arasındaki ilişkilerin tam olarak bilinmediği ancak 

bu nesnelerin aralarındaki uzaklıkların hesaplanabildiği durumlarda bu 

uzaklıklardan yararlanarak nesneler arasındaki mevcut ilişkileri ortaya 

çıkarmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir (Alpar, 2017, s. 375). 

Çok boyutlu ölçekleme analizi genel olarak metrik ölçekleme ya da 

metrik olmayan ölçekleme olarak uygulanabilmektedir. Metrik veya 

klasik ölçekleme yöntemleri, nesneler arasındaki ikili uzaklıkların elde 

edilmesi ve Öklid mesafeleriyle temsil edilebilmesi durumunda 

faydalanılan bir yöntemdir. Metrik olmayan ölçeklemede ise 

uzaklıkların sıralanması söz konusudur  (Mead, 1992, s. 28, 30). 

Metrik olmayan yaklaşımda uzaklıklar matrisi değil farklılık ölçümleri 

(benzemezlik) dikkate alınmaktadır. Bu durumda ülkeler, şehirler vb. 

arası mesafelere dayalı uzaklıklar söz konusu iken metrik çok boyutlu 

ölçeklemeden faydalanmak daha uygun olabilmektedir. Metrik 

ölçeklemede orijinal uzaklıklar ile metrik ölçekleme sonucunda oluşan 

haritadaki uzaklıklar aynı ölçektedir. Metrik olmayan ölçeklemede ise 

uzaklıkların doğru bir şekilde sıralandığı haritalar oluşturulur (Alpar, 

2017, s. 375-386). Eğer analizde kullanılacak veriler sıralayıcı veya 
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sınıflayıcı ölçüm düzeyinde ise metrik olmayan ölçekleme yöntemi, 

aralıklı veya oransal ise metrik ölçekleme yöntemi kullanılmaktadır. 

Bu yöntemde farklılık değerleri Öklid, karesel Öklid, Customized, 

Blok, Chebychev ve Minkowski uzaklıkları kullanılarak 

hesaplanabilmektedir. Ayrıca kümeleme analizinde olduğu gibi çok 

boyutlu ölçekleme analizinde de veriler farklı ölçüm düzeylerinde 

ölçülmüş ise değerlerin standartlaştırılması gerekmektedir (Kalaycı, 

2009, s. 381-382). 

Çok boyutlu ölçekleme analizinde p değişkenli veri matrisine sahip n 

adet nesnenin kaç boyutlu uzayda gösterileceğine karar verdikten 

sonra her bir boyut için elde edilen çözümlerin orijinal uzaklık 

matrisine uygunluğunu değerlendirmek için Kruskal (1964) tarafından 

önerilen stress (Standardized Residual Sum of Square) ölçüsü  𝑑𝑖𝑗, 

orijinal uzaklıklar ve �̂�𝑖𝑗, analiz sonucu elde edilen uzaklıklar olmak 

üzere aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 

𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 = √
∑(𝑑𝑖𝑗−�̂�𝑖𝑗)

2

∑𝑑𝑖𝑗
2     (6) 

Hesaplanan bu değer pozitiftir ve ne kadar küçükse uyumun o kadar 

iyi olduğu düşünülmektedir (Kruskal, 1964, s. 3). Kruskal’ın (1964) 

yapmış olduğu uygulama neticesinde stress değerlerinin büyüklüğüne 

göre uyumluluğun sınıflandırılması Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3: Stress Değerlerinin Uyum İyiliği Açısından Sınıflandırılması 

Stress Değeri Uyum İyiliği 

≥0,20 Kötü uyum 

0,10-<0,20 Orta uyum 

0,05-<0,10 İyi uyum 

0,025-<0,05 Mükemmel uyum 

0,00-<0,025 Tam uyum 

 

3. BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde ele alınan ülkeleri cinsiyet eşitsizliği 

endeksi değişkenleri açısından gruplamak ve Türkiye’nin ele alınan 

ülkelere göre mevcut konumunun belirlenmesi amacıyla yapılan K-

Ortalamalar kümeleme analizinden ve çok boyutlu ölçekleme 

analizinden elde edilen bulgulara ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

Ayrıca kümeleme analizinden elde edilen bulgular ile çok boyutlu 

ölçekleme analizinden elde edilen bulgular iki boyutlu uzayda birlikte 

görselleştirilerek daha anlaşılabilir ve yorumlanabilir bilgiler ortaya 

konmuştur. Veriler farklı birimlere sahip olduğundan yapılacak 

analizlerden elde edilecek sonuçların bu farklılıklardan etkilenmemesi 

için verilerin standartlaştırılması yoluna gidilmiş ve Z 

standardizasyonu uygulanmıştır. Analizler SPSS 22 programı ile 

gerçekleştirilmiştir. 
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3.1. K-Ortalamalar Kümeleme Analizinden Elde Edilen 

Bulgular 

Çalışmada OECD’ye ve D8’e üye olan 44 ülkeyi cinsiyet eşitsizliği 

değişkenlerine göre kümelemek amacıyla hiyerarşik olmayan 

kümeleme analizi yöntemlerinden K-Ortalamalar kümeleme analizine 

başvurulmuştur. Bilindiği üzere bu yöntemde küme sayısının önceden 

belirlenmesi gerekmektedir. Bölüm 2.2.1’de bahsedildiği üzere 

kümeleme analizinde küme sayısının belirlenmesi için çeşitli 

yaklaşımlar bulunmaktadır. Küme sayısına araştırmacının tecrübesine 

ve önbilgisine dayanarak sezgisel bir yaklaşım ile karar verilebileceği 

gibi küme sayısının belirlenmesinde eşitlik (5) de 

kullanılabilmektedir. Bu çalışmada da küme sayısının belirlenmesinde 

eşitlik (5)’ten faydalanılmış ve küme sayısı 

 

𝑘 = √
44

2
= 4,69 ≅ 5    (7) 

 

olarak belirlenmiştir.  

Küme sayısının belirlenmesinin akabinde uygulanan K-Ortalamalar 

kümeleme analizi neticesinde elde edilen küme üyelikleri Tablo 4’te 

verilmiştir.  
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Tablo 4. K-Ortalamalar Kümeleme Analizinden Elde Edilen Küme Üyelikleri  

Kümeler Ülkeler Kümedeki 

Ülke Sayısı 

Küme 1 Şili, Kosta Rika ve Meksika 3 

Küme 2 Türkiye, İran ve Mısır 3 

Küme 3 İrlanda, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, Belçika, 

Slovenya, Lüksemburg, İspanya, Fransa, İtalya, 

Yunanistan, Polonya, Portekiz ve Macaristan 

14 

Küme 4 Norveç, İsviçre, İzlanda, Almanya, İsveç, 

Avustralya, Hollanda, Yeni Zelanda, Kanada, ABD, 

Avusturya, İsrail, Japonya, Güney Kore, Çekya, 

Estonya, Litvanya, Letonya, Slovakya ve Malezya 

20 

Küme 5 Kolombiya, Endonezya, Bangladeş ve Pakistan 4 

 

Tablo 4’te yer alan küme aidiyetleri incelendiğinde ele alınan 

değişkenler çerçevesinde Türkiye’nin OECD ülkeleri ile değil, D8 

ülkelerinden İran ve Mısır ile bir küme oluşturduğu görülmüştür. 

Ayrıca 2018’de OECD’ye üye olan ve bir Güney Amerika ülkesi olan 

Kolombiya’nın da Endonezya, Bangladeş ve Pakistan gibi gelişmekte 

olan D8 ülkeleri ile aynı kümede yer aldığı görülmektedir.    

Tablo 5, Tablo 6 ve Tablo 7’de cinsiyet eşitsizliği değişkenlerinin her 

birinin standartlaştırılmamış halinin kümeler bazında betimleyici 

istatistiklerine yer verilmiştir. 
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Tablo 5: Her 100.000 Canlı Doğumda Anne Ölüm Oranı, 15-19 Yaş Aralığındaki 

Her 1000 Kadın Başına Genç Doğum Oranı ve Parlamentodaki Kadın Yüzdesi 

Göstergelerine Ait Betimleyici İstatistikler 

 

 

Küme 

Her 100.000 canlı doğumda 

anne ölüm oranı 

15-19 yaş aralığındaki her 

1000 kadın başına genç 

doğum oranı 

Parlamentodaki kadın 

yüzdesi 

Min. Maks. Ort. 

Std. 

Sp. Min. Maks. Ort. 

Std. 

Sp. Min. Maks. Ort. 

Std. 

Sp. 

K 1 13,0 33,0 24,33 10,26 41,1 60,4 51,67 9,78 22,7 48,4 38,9 14,10 

K 2 16,0 37,0 23,33 11,85 26,6 53,8 40,33 13,60 5,9 17,4 12,73 6,05 

K 3 2,0 12,0 5,36 2,79 3,8 24,0 7,98 5,34 12,6 47,0 31,71 10,05 

K 4 2,0 29,0 8,4 6,73 1,4 25,7 9,93 6,37 14,5 47,3 29,73 9,71 

K 5 83,0 177,0 143,25 43,45 38,8 83,0 58,98 19,81 17,4 20,6 19,4 1,40 

 

Tablo 5’te yer alan istatistikler incelendiğinde her 100.000 canlı 

doğumda anne ölüm oranının en fazla olduğu kümenin 5. küme 

(Kolombiya, Endonezya, Bangladeş ve Pakistan) olduğu 

görülmektedir (Ort.= 143,25). Bu değişken göz önünde 

bulundurulduğunda 5. küme ülkelerinin diğer kümelerde yer alan 

ülkelerle arasında önemli bir farklılık olduğu görülmektedir. Anne 

ölüm oranının nispeten yüksek sayılabileceği ülkeler arasında 1. küme 

(Şili, Kosta Rika ve Meksika) ve 2. küme ülkeleri (Türkiye, İran ve 

Mısır) de yer almaktadır. Bu kümeler için elde edilen ortalamanın 

Tablo 2’de yer alan ve tüm ülkeler için elde edilen ortalamadan 

(Ort.=21,795) daha yüksek olduğu da görülmektedir. Küme 3 ve küme 

4’ü oluşturan ülkelerde ise anne ölüm oranı ortalamalarının oldukça 

düşük olduğu görülmektedir. Ancak 4. kümede yer alan Malezya’da 

her 100.000 canlı doğumda anne ölüm oranının %29 olduğu ve 

kümedeki diğer ülkeler düşünüldüğünde Malezya’da bu oranın çok 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 1. kümede yer 

alan Şili’de anne ölüm oranının %13 olduğu ve yer aldığı kümedeki 

diğer ülkeler düşünüldüğünde Şili’de bu oranın daha düşük olduğu 
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görülmektedir. Bu anlamda Malezya ve Şili anne ölüm oranı değişkeni 

bakımından içinde bulundukları kümelerde yer alan diğer ülkelerden 

ayrışmaktadır. 

15-19 yaş aralığındaki her 1000 kadın başına genç doğum oranı 

değişkeni incelendiğinde bu oranın en yüksek olduğu kümelerin 

sırasıyla 5. küme, 1. küme ve 3. küme olduğu görülmektedir. Bu 

kümeler için elde edilen ortalamanın Tablo 2’de yer alan ve tüm 

ülkeler için elde edilen ortalamadan (Ort.=18,684) daha yüksek 

olduğu da görülmektedir. Genç doğum oranının en düşük olduğu 

kümeler ise küme 3 (Ort.=7,98) ve küme 4’tür (Ort.= 9,93). Ayrıca 1. 

kümede yer alan Şili’de genç doğum oranının %41 olduğu ve yer 

aldığı kümedeki diğer ülkeler düşünüldüğünde Şili’de bu oranın daha 

düşük olduğu görülmektedir. 

Parlamentodaki kadın yüzdesinin kümeler bazındaki ortalamalarına 

bakıldığında en düşük ortalamanın 2. kümeye ait olduğu 

görülmektedir (Ort.= %12,73). Parlamentodaki kadınların en fazla 

olduğu küme ise 1. kümedir (Ort.= %38,9). Buna göre Türkiye, İran 

ve Mısır’da kadınların siyasi haklarını çok fazla kullanamadıkları 

görülmekte iken Şili, Kosta Rika ve Meksika’da diğer tüm ülkelere 

nazaran kadınların siyasi haklara daha çok sahip oldukları ifade 

edilebilmektedir. Özellikle Türkiye’de yaşayan kadınların siyasi 

haklara pek çok Avrupa ülkesinden daha erken sahip oldukları 

düşünüldüğünde ortaya çıkan bu sonucun sorgulanması, nedenlerinin 

değerlendirilmesi ve bu konuda bazı politikaların gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. 
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Tablo 6: En Az Lise Mezunu Olan 25 Yaş ve Üzeri Kadınların Yüzdesi ve En Az 

Lise Mezunu Olan 25 Yaş ve Üzeri Erkeklerin Yüzdesi Göstergelerine Ait 

Betimleyici İstatistikler 

 

 

Kümeler 

En az lise mezunu olan 25 yaş 

ve üzeri kadınların yüzdesi 

En az lise mezunu olan 25 yaş 

ve üzeri erkeklerin yüzdesi 

Min. Maks. Ort. 

Std. 

Sp. Min. Maks. Ort. 

Std. 

Sp. 

Küme 1 55,4 77,8 65,13 11,48 53,3 81,1 66,2 14,01 

Küme 2 50,2 73,5 63,7 12,08 72,2 72,8 72,5 0,3 

Küme 3 53,9 100,0 82,96 13,74 54,8 100,0 85,86 12,38 

Küme 4 72,2 100,0 93,88 7,39 76,5 100,0 95,19 5,73 

Küme 5 27,6 55,7 42,48 11,86 45,7 55,1 50,33 4,45 
 

Tablo 6’da eğitim ile ilgili değişkenlere (en az lise mezunu olan 25 

yaş ve üzeri kadınların yüzdesi ve en az lise mezunu olan 25 yaş ve 

üzeri erkeklerin yüzdesi) ait betimleyici istatistikler incelendiğinde en 

düşük ortalamaların 5. kümede olduğu en yüksek ortalamaların ise 

sırasıyla 4. ve 3. kümede olduğu görülmektedir. Ancak tüm kümeler 

göz önünde bulundurulduğunda kümelerin hiçbirinde en az lise 

mezunu olan kadınların, oransal olarak en az lise mezunu olan 

erkekleri yakalayamadığı da anlaşılmaktadır. Yani eğitim alanında da 

ülkeler ne kadar gelişmiş olursa olsun cinsiyet eşitsizliğinin mevcut 

olduğu görülmektedir. Ayrıca eğitim ile ilgili değişkenler göz önünde 

bulundurulduğunda 4. kümede yer alan Malezya’nın, aynı kümede yer 

alan ülkelerden daha düşük bir ortalamaya sahip olduğu görülmektedir 

(Ort.=%72,2 ve %76,5). Yine 3. kümede yer alan Portekiz’in de kendi 

kümesinde yer alan ülkelerden ilgili değişkenler açısından daha düşük 

bir ortalamaya sahip olduğu görülmektedir (Ort.=%53,9 ve %54,8). 

Bununla birlikte 1. kümede yer alan Şili’nin de eğitim değişkenleri 

açısından yer aldığı kümedeki diğer ülkelerden daha yüksek bir 
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ortalamaya sahip olduğu söylenebilmektedir (Ort.=%77,8 ve 

Ort.=81,1). 

Tablo 7: 15 Yaş ve Üzeri Olan Kadınların İşgücüne Katılım Oranı ve 15 Yaş ve 

Üzeri Olan Erkeklerin İşgücüne Katılım Oranı Göstergelerine Ait Betimleyici 

İstatistikler 

 

 

Kümeler 

15 yaş ve üzeri olan kadınların 

işgücüne katılım oranı (%) 

15 yaş ve üzeri olan erkeklerin 

işgücüne katılım oranı (%) 

Min. Maks. Ort. 

Std. 

Sp. Min. Maks. Ort. 

Std. 

Sp. 

Küme 1 44,2 51,8 48,03 3,80 74,0 78,5 76,23 2,25 

Küme 2 17,5 34,0 24,47 8,54 70,9 72,6 71,67 0,86 

Küme 3 40,8 58,2 51,66 5,07 58,7 68,4 63,47 3,18 

Küme 4 50,7 70,8 57,83 4,93 66,6 79,2 70,36 3,61 

Küme 5 21,9 57,3 42,15 16,27 80,9 81,9 81,48 0,43 
 

Tablo 7’de yer alan kadınlar ve erkekler için işgücüne katılım oranı 

değişkenleri incelendiğinde tüm kümeler için kadınların işgücüne 

katılım oranlarının erkeklerinkinden çok daha düşük olduğu 

görülmektedir. Yani bu değişken açısından da cinsiyet eşitsizliğinin 

tüm ülkeler için mevcut olduğu düşünülmektedir. 15 yaş ve üzeri olan 

kadınların işgücüne katılım oranı incelendiğinde bu orana ait en 

yüksek ortalamanın 4. (Ort.=57,83) ve 3. (Ort.=51,66) kümelerde, en 

düşük ortalamanın ise 2. kümede (Ort.=24,47) olduğu görülmektedir. 

Bu durumda Türkiye, İran ve Mısır kadın istihdamında en geride yer 

almaktadır. 

Tablo 5-7 genel olarak değerlendirildiğinde tüm Avrupa ülkeleri ile 

birlikte Yeni Zelanda, Kanada, ABD, İsrail, Japonya, Güney Kore ve 

Malezya’da cinsiyet eşitliğinin büyük ölçüde sağlandığı görülmekte 

iken özellikle Kolombiya, Endonezya, Bangladeş, Pakistan, Türkiye, 
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İran ve Mısır’da cinsiyet eşitsizliğinin büyük bir sorun olarak devam 

ettiği görülmektedir. 

Tablo 8’de ele alınan değişkenlere göre oluşturulan kümelerin 

merkezlerinin birbirlerine olan uzaklıkları belirtilmiştir. 

Tablo 8. Son Küme Merkezleri Arasındaki Uzaklıklar 

 Küme 1 2 3 4 5 

 1  3,374 3,484 3,517 3,869 

 2 3,374  3,932 4,321 4,230 

 3 3,484 3,932  1,506 6,121 

 4 3,517 4,321 1,506  6,145 

 5 3,869 4,230 6,121 6,145  
 

Elde edilen bu sonuçlara göre birbirine en yakın iki kümenin 3. ve 4. 

kümeler olduğu görülmektedir. Buna göre çoğunluğunu Avrupa 

ülkerinin oluşturduğu ve aralarında Yeni Zelanda, Kanada, ABD, 

İsrail, Japonya, Güney Kore ve Malezya’nın da bulunduğu iki küme 

grubunun cinsiyet eşitsizliği değişkenleri açısından birbirine en benzer 

olduğu görülmektedir. Birbirine en uzak iki kümenin ise 4. ve 5. 

kümeler olduğu görülmektedir. Bu kümeleri 3. ve 5. kümeler takip 

etmektedir. Dolayısıyla 5. kümede yer alan Kolombiya, Endonezya, 

Bangladeş ve Pakistan’ın cinsiyet eşitsizliği değişkenleri açısından 3. 

ve 4. kümedeki ülkelerden oldukça uzakta konumlandığı 

anlaşılmaktadır.  

Ayrıca Tablo 5, Tablo 6, Tablo 7 ve Tablo 8’deki sonuçlar birlikte 

değerlendirildiğinde cinsiyet eşitsizliğinin en az olduğu ülkelerin 

sırasıyla 4. ve 3. kümelerde yer alan ülkeler olduğu görülmekte iken 

bu ülkeleri 1. kümede yer alan ülkeler (Şili, Kosta Rika ve Meksika) 
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takip etmektedir. Cinsiyet eşitsizliğinin en fazla olduğu ülkeler ise  5. 

kümede yer alan Kolombiya, Endonezya, Bangladeş ve Pakistan iken 

Türkiye, İran ve Mısır’ın oluşturduğu 2. kümenin cinsiyet 

eşitsizliğinin en fazla olduğu ikinci küme olduğu görülmektedir.  

Tablo 9’da K-ortalamalar kümeleme analizi ile oluşturulan kümeler 

arasında ele alınan değişkenler çerçevesinde anlamlı bir farklılık olup 

olmadığını incelemek ve kümelerin oluşmasında hangi değişkenlerin 

daha etkili olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan varyans analizi 

(ANOVA) sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 9. K-Ortalamalar Kümeleme Analizi için ANOVA Sonuçları 

Göstergeler F p-değeri 

Her 100.000 canlı doğumda anne ölüm oranı 90,930 0,000 

15-19 yaş aralığındaki her 1000 kadın başına genç 

doğum oranı 
48,388 0,000 

Parlamentodaki kadın yüzdesi 4,275 0,006 

En az lise mezunu olan 25 yaş ve üzeri kadınların 

yüzdesi 
23,865 0,000 

En az lise mezunu olan 25 yaş ve üzeri erkeklerin 

yüzdesi 
26,739 0,000 

15 yaş ve üzeri olan kadınların işgücüne katılım 

oranı (%) 
18,671 0,000 

15 yaş ve üzeri olan erkeklerin işgücüne katılım 

oranı (%) 
31,027 0,000 

 

Tablo 9’da yer alan ve ANOVA testi sonucunda elde edilen p-

değerleri incelendiğinde (p<0,05) ele alınan tüm göstergelerin küme 

aidiyetlerinin belirlenmesinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

söylenebilmektedir. Bununla birlikte “her 100.000 canlı doğumda 
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anne ölüm oranı” değişkeninin kümelerin belirlenmesinde en etkili 

gösterge olduğu görülmektedir (F=90,930). Bu değişkeni “15-19 yaş 

aralığındaki her 1000 kadın başına genç doğum oranı” izlemektedir 

(F=48,388). Bu durumda özellikle Kolombiya, Endonezya, Bangladeş, 

Pakistan, Türkiye, İran ve Mısır gibi cinsiyet eşitsizliğinin büyük bir 

sorun olarak devam ettiği ülkelerde sağlık değişkeni olarak 

adlandırılabilecek bu iki değişken üzerinde birtakım politikalar 

geliştirilmesinin onları cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda daha 

iyi bir noktaya getireceği düşünülmektedir. Cinsiyet eşitsizliği 

açısından kümelerin belirlenmesinde en az etkili olan değişkenin ise 

siyasi bir değişken olan “parlamentodaki kadın yüzdesi” değişkeni 

olduğu görülmektedir (F=4,275). Bu sonuca göre bu değişkenin 

cinsiyet eşitsizliği açısından kümeler bazında çok ciddi farklılıklara 

sebep olmadığı düşünülmektedir. Tablo 9 değerlendirildiğinde eğitim 

ve istihdam değişkenlerinin de küme yapılarının belirlenmesinde ayırt 

edici olduğu görülmektedir.  

3.2. Çok Boyutlu Ölçekleme Analizinden Elde Edilen Bulgular 

Çok boyutlu ölçekleme analizinde iterasyon sayısının belirlenmesi 

için ilk olarak Stress istatistiğine başvurulmuş ve iterasyon sayısına ait 

bilgilere Tablo 10’da yer verilmiştir. 

Tablo 10. Ülkeler için İterasyon Sayısı 

İterasyon S-Stress İlerleme 

1 0,15615  

2 0,13354 0,02261 

3 0,13101 0,00254 

4 0,13079 0,00021 
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Stress istatistiğindeki değişimin 0,001’den daha küçük olduğu değere 

kadar iterasyon devam ettirilmiş ve k=2 boyut için 4. iterasyonun 

sonunda 0,00021 değerine ulaşılarak iterasyon durdurulmuştur. 

Kullanılan veriler ile yapılan analizin ne denli güvenilir olduğunu 

gösteren Stress katsayısı ve girdi verilerindeki değişiminin ne 

kadarının çok boyutlu ölçekleme modeli tarafından açıklandığını 

yansıtan 𝑅2 değeri Tablo 11’de verilmiştir.  

Tablo 11. Ülkeler için Uyum ve Güvenilirlik 

Stress 0,14905 

𝑹𝟐 0,94244 

 

Tablo 11 incelendiğinde Stress katsayısının yaklaşık 0,15 olarak elde 

edildiği görülmektedir. Bu değerin çok iyi olmasa da kabul edilebilir 

bir düzeyde olduğu ve yapılan analizden elde edilen sonuçların orta 

düzeyde güvenilir olduğu görülmektedir (bkz. Tablo 3). Ayrıca 𝑅2 

değeri ise yaklaşık %94 bulunmuştur.  Yani veri setindeki değişimin 

yaklaşık %94’ü çok boyutlu ölçekleme çözümleri tarafından 

açıklanmaktadır. Bu değer 0,60’tan büyük olduğu için modelin 

açıklama oranının oldukça yüksek olduğu ve yüksek bir uyumun söz 

konusu olduğu ifade edilebilmektedir. 

Tablo 12’de 44 ülkenin cinsiyet eşitsizliği endeksi değişkenleri 

çerçevesinde belirlenen iki boyutlu koordinatları yer almaktadır.  

 

 



 
 
 

 77 

Tablo 12. Ülkelere Ait Koordinatlar 

Sıra Ülkeler 
Boyutlar 

 

Sıra  Ülkeler 
Boyutlar 

1 2 1 2 

1 ABD 0,46190 -0,21280 23 İzlanda 0,98620 1,23810 

2 Almanya 0,77210 -0,04940 24 Japonya 0,41570 -0,74520 

3 Avustralya 0,60130 0,42430 25 Kanada 0,90820 0,22560 

4 Avusturya 1,00450 0,14420 26 Kolombiya -2,23850 0,80750 

5 Bangladeş -3,64440 0,42000 27 Kosta Rika -1,42100 1,29250 

6 Belçika 1,07250 -0,03400 28 Letonya 0,67230 -0,01440 

7 Çekya 0,66290 -0,51760 29 Litvanya 0,61360 -0,35770 

8 Danimarka 0,84520 0,28960 30 Lüksemburg 0,95600 -0,42160 

9 Endonezya -2,89760 0,82200 31 Macaristan 0,30480 -1,01170 

10 Estonya 0,78750 0,05600 32 Malezya -0,71060 -0,34240 

11 Finlandiya 1,32930 0,38970 33 Meksika -1,39820 1,36750 

12 Fransa 0,78920 -0,22430 34 Mısır -1,58580 -1,21670 

13 Güney Kore 0,22430 -0,65150 35 Norveç 0,98180 0,39820 

14 Hollanda 0,62740 0,20870  36 Pakistan -3,39040 -0,20750 

15 İngiltere 0,17430 0,12710  37 Polonya 0,34460 -0,31420 

16 İran -1,55480 -1,69280  38 Portekiz -0,32410 1,26220 

17 İrlanda 0,23390 -0,12880  39 Şili -0,56740 0,01000 

18 İspanya 0,52370 0,45380  40 Slovakya 0,48370 -0,60900 

19 İsrail 0,52590 -0,12370  41 Slovenya 0,83810 -0,55570 

20 İsveç 0,90940 0,74900  42 Türkiye -1,24800 -0,74780 

21 

İsviçre 0,88110 0,64850 
 

43 

Yeni 

Zelanda 

0,68880 0,93330 

22 İtalya 0,47970 -0,92540  44 Yunanistan -0,11910 -1,16340 
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Tablo 12 incelendiğinde Bangladeş ve Pakistan’ın 3’ün üzerinde 

negatif değerlerle diğer ülkelerden ayrıştığı görülmektedir. Benzer 

şekilde Endonezya ve Kolombiya’nın da 2’nin üzerinde negatif 

değerlerle diğer ülkelerden daha uzak konumlandıkları görülmektedir. 

Bununla birlikte İran, Türkiye, Mısır, Kosta Rika ve Meksika’nın da 

1’in üzerinde negatif değerlerle diğer ülkelerin çoğundan ayrıştığı 

görülmektedir.  

Tablo 12’den elde edilen bulguları daha kolay yorumlayabilmek 

amacıyla iki boyutlu uzaydaki koordinatlar Şekil 1’deki gibi 

görselleştirilmiştir.  

 

Şekil 1: OECD ve D8 Ülkelerinin İki Boyutlu Uzayda Gösterilişi 
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Şekil 1 incelendiğinde Bangladeş, Pakistan, Endonezya ve 

Kolombiya’nın diğer ülkelerden daha uzakta konumlandığı 

görülmektedir. Benzer şekilde İran, Türkiye ve Mısır’ın da diğer 

ülkelerden ayrıştığı ve birbirlerine yakın konumlandığı görülmektedir. 

Yine Kosta Rika ve Meksika’nın da diğer ülkelerden ayrı ve 

birbirlerine oldukça yakın bir noktada kümelendiği görülmektedir.  

Çok boyutlu ölçekleme analizinden elde edilen koordinatların 

görselleştirilmesinden elde edilen bulguların kümeleme analizinden 

elde edilen sonuçlarla benzer olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 

uygulanan iki farklı analizden elde edilen sonuçların birbirini 

desteklediği görülmektedir. Ancak çok boyutlu ölçekleme analizinde 

farklı olarak kümeleme analizinde, aynı küme içerisinde Kosta Rika 

ve Meksika ile birlikte Şili’nin de yer aldığı görülmektedir.  

3.3. K-Ortalamalar Kümeleme Analizi ve Çok Boyutlu 

Ölçekleme Analizinden Elde Edilen Bulguların Birlikte 

Değerlendirilmesi 

K-Ortalamalar kümeleme analizi sonuçları ile çok boyutlu ölçekleme 

analizi sonuçlarının benzer olması nedeniyle her iki analiz tek bir 

görselde değerlendirilebilmektedir (Albayrak, 2019, s.59). Şekil 1’de 

gösterilen her bir ülke kümeleme analizi neticesinde 5 kümeye 

atanmıştır. Dolayısıyla her bir OECD ve D8 üyesi ülke için çok 

boyutlu ölçekleme analizinden elde edilen koordinatlar ile ülkelerin 

her birinin ait oldukları kümeler eşleştirilmiş ve bu kümeler iki 
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boyutlu uzayda görselleştirilmiştir (Albayrak, 2019, s.59). Bu yolla 

elde edilen görsel Şekil 2’de yer almaktadır. 

 

Şekil 2: Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ve K-Ortalamalar Kümeleme Analizi 

Sonuçlarının İki Boyutlu Uzayda Gösterilişi 

 

Şekil 2 incelendiğinde Kolombiya, Endonezya, Bangladeş ve 

Pakistan’ın oluşturduğu 5. kümenin diğer kümelerden oldukça uzak 

konumlandığı görülmektedir. 3. ve 4. kümeye ait ülkelerinin pek 

çoğunun ise iki boyutlu uzayda iç içe geçtiği görülmektedir. 

Dolayısıyla bu iki kümenin ele alınan cinsiyet eşitsizliği değişkenleri 

bakımından benzer değerlere sahip olduğu ifade edilebilmektedir. 

Elde edilen bu sonuçlar Tablo 8’de yer alan ve kümeleme analizi 
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neticesinde elde edilen son küme merkezleri arasındaki uzaklıklara 

ilişkin bulgular ile birebir örtüşmektedir.   

Ayrıca kümeleme analizi neticesinde 1. kümede yer alan Şili’nin iki 

boyutlu uzayda daha çok 3. ve 4. kümeye yakın konumlandığı, 3. 

kümede yer alan Portekiz’in ise daha çok 1. kümeyle ilişkili olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte 4. kümede yer alan Malezya’nın ise 

çok boyutlu ölçekleme analizi neticesinde elde edilen koordinatlara 

göre 2. kümeye yakın konumlandığı görülmektedir. Bu sonuçların ise 

K-Ortalamalar kümeleme analizinden elde edilen bulguların yer aldığı 

Tablo 5-7 ile örtüştüğü görülmektedir. Malezya’da her 100.000 canlı 

doğumda anne ölüm oranının %29 olduğu ve kümedeki diğer ülkeler 

düşünüldüğünde Malezya’da bu oranın çok daha yüksek olduğu 

görülmektedir. En az lise mezunu olan 25 yaş ve üzeri kadınların 

yüzdesi ve en az lise mezunu olan 25 yaş ve üzeri erkeklerin yüzdesi 

göz önünde bulundurulduğunda yine 4. kümede yer alan Malezya’nın 

ve 3. kümede yer alan Portekiz’in kendi kümelerinde yer alan 

ülkelerden daha düşük bir ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte 1. kümede yer alan Şili’de anne ölüm oranının %13 

ve genç doğum oranının %41 olduğu ve yer aldığı kümedeki diğer 

ülkeler düşünüldüğünde Şili’de bu oranların daha düşük olduğu ifade 

edilebilmektedir. Ayrıca yine 1. kümede yer alan Şili’nin eğitim 

değişkenleri açısından yer aldığı kümedeki diğer ülkelerden daha 

yüksek bir ortalamaya sahip olduğu söylenebilmektedir. Bu bağlamda 

Şili, Portekiz ve Malezya’nın içinde bulunduğu kümede yer alan diğer 

ülkelerden belirli bir oranda ayrışması kaçınılmaz olmaktadır. 
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SONUÇ 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınların sosyal, kültürel, ekonomik, 

politik ve medeni alanlardaki temel hak ve özgürlüklerinin 

tanınmasını ve bunların kullanılmasını engelleyen veya engellemeyi 

amaçlayan ve cinsiyet temelli yapılan bir ayrım veya kısıtlama 

anlamına gelmekle birlikte kadınların bu anlamda daha dezavantajlı 

durumda kaldığı bilinmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadının 

öğrenim durumunu, gelirini, iş yaşamına ve politikaya katılımını 

olumsuz yönde etkileyerek kadınların ve kız çocuklarının sağlığı başta 

olmak üzere pek çok soruna sebep olmaktadır (Demirgöz Bal, 2014 s. 

16). Cinsiyete bağlı eşitsizlikler dile getirilirken bu konuda pek çok 

zaman kanıt sunulmasında güçlük çekilmektedir. Dolayısıyla erkek ve 

kadın arasındaki cinsiyete dayanan eşitsizliklerin ölçülmesi önem arz 

etmektedir. Sözü edilen sorunu daha görünür kılmak ve politika 

planlaması yapabilmek için toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin 

ölçülmesi ve ortaya konulması gerekmektedir. Buna bağlı olarak 

çeşitli uluslararası kuruluşlar cinsiyet eşitsizliğini ölçmeye yarayan 

endeksler oluşturmuşlar ve cinsiyet eşitsizliği bağlamında zaman 

içerisinde bir değişme olup olmadığını incelemeye başlamışlardır 

(Karakaş ve Çevik, 2016, s. 68). Buradan yola çıkılarak çalışmada 

OECD ve D8’e üye olan 44 ülkeyi UNDP tarafından 2020 yılında 

yayımlanan cinsiyet eşitsizliği endeksi değişkenlerine göre 

gruplandırmak ve bu ülkelerin cinsiyet eşitsizliği bağlamında mevcut 

durumlarını ortaya koymak amacıyla K-Ortalamalar kümeleme analizi 

ve çok boyutlu ölçekleme analizine başvurulmuştur. 
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Ülkelerin 5 kümeye ayrılmasına karar verildikten sonra K-Ortalamalar 

kümeleme analizi sonucunda oluşan kümeler Tablo 4’te verilmiştir. 

Küme yapıları  incelendiğinde 7 adet cinsiyet eşitsizliği endeksi 

çerçevesinde Türkiye’nin OECD ülkeleri ile değil, D8 ülkelerinden 

İran ve Mısır ile bir küme oluşturduğu görülmüştür. Ayrıca 2018’de 

OECD’ye üye olan Kolombiya’nın da Endonezya, Bangladeş ve 

Pakistan gibi D8 ülkeleri ile aynı kümede yer aldığı görülmektedir. 

Elde edilen kümeler bazında değişkenlere ait betimleyici istatistiklerin 

incelenmesi sonucunda 3. ve 4. kümeleri oluşturan tüm Avrupa 

ülkeleri ile birlikte Yeni Zelanda, Kanada, ABD, İsrail, Japonya, 

Güney Kore ve Malezya’da cinsiyet eşitliğinin büyük ölçüde 

sağlandığı görülmekte iken özellikle 5. ve 2. kümelerde yer alan 

Kolombiya, Endonezya, Bangladeş, Pakistan, Türkiye, İran ve 

Mısır’da cinsiyet eşitsizliğinin büyük bir sorun olarak devam ettiği 

görülmektedir. 

K-Ortalamalar kümeleme analizi sonucunda elde edilen son küme 

merkezleri arasındaki uzaklıklar incelendiğinde birbirine en yakın iki 

kümenin 3. ve 4. kümeler olduğu görülmektedir. Buna göre 

çoğunluğunu Avrupa ülkerinin oluşturduğu ve aralarında Yeni 

Zelanda, Kanada, ABD, İsrail, Japonya, Güney Kore ve Malezya’nın 

da bulunduğu iki küme grubunun cinsiyet eşitsizliği değişkenleri 

açısından birbirine en benzer olduğu görülmektedir. Birbirine en uzak 

iki kümenin ise 4. ve 5. kümeler olduğu görülmektedir. Bu kümeleri 3. 

ve 5. kümeler izlemektedir. Dolayısıyla 5. kümede yer alan 

Kolombiya, Endonezya, Bangladeş ve Pakistan’ın cinsiyet eşitsizliği 
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değişkenleri açısından 3. ve 4. kümedeki ülkelerden oldukça uzakta 

konumlandığı anlaşılmaktadır.  

Ayrıca betimleyici istatistiklerden ve son küme merkezleri arasındaki 

uzaklık matrisinden elde edilen sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde 

cinsiyet eşitsizliğinin en az olduğu ülkelerin sırasıyla 4. ve 3. 

kümelerde yer alan ülkeler olduğu görülmektedir. Cinsiyet 

eşitsizliğinin en fazla olduğu ülkeler ise 5. kümede yer alan 

Kolombiya, Endonezya, Bangladeş ve Pakistan iken Türkiye, İran ve 

Mısır’ın oluşturduğu 2. kümenin cinsiyet eşitsizliğinin en fazla olduğu 

ikinci küme olduğu görülmektedir.  

ANOVA testi sonucunda elde edilen değerler incelendiğinde “her 

100.000 canlı doğumda anne ölüm oranı” ve “15-19 yaş aralığındaki 

her 1000 kadın başına genç doğum oranı” değişkenlerinin kümelerin 

belirlenmesinde en etkili göstergeler olduğu görülmektedir.  Bu 

durumda özellikle Kolombiya, Endonezya, Bangladeş, Pakistan, 

Türkiye, İran ve Mısır gibi cinsiyet eşitsizliğinin büyük ve toplumsal 

bir sorun olduğu ülkelerde üreme sağlığı göstergeleri olarak 

adlandırılabilecek bu iki değişken üzerinde birtakım politikalar 

geliştirilmesinin bu sorunla mücadelede etkili olacağı düşünülmek-

tedir.  

K-Ortalamalar kümeleme analizi sonrasında yapılan çok boyutlu 

ölçekleme analizi neticesinde 44 ülkenin cinsiyet eşitsizliği endeksi 

değişkenleri çerçevesinde belirlenen iki boyutlu koordinatlarının ve bu 

koordinatların daha kolay yorumlanabilmesi amacıyla oluşturulan 

grafiğin incelenmesi sonucunda Bangladeş, Pakistan, Endonezya ve 
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Kolombiya’nın diğer ülkelerden daha uzakta konumlandığı 

görülmektedir. Benzer şekilde İran, Türkiye ve Mısır’ın da diğer 

ülkelerden ayrıştığı ve birbirlerine yakın konumlandığı görülmektedir. 

Bununla birlikte Kosta Rika ve Meksika’nın da diğer ülkelerden ayrı 

ve birbirlerine oldukça yakın bir noktada kümelendiği görülmektedir.  

Çok boyutlu ölçekleme analizinden elde edilen koordinatların 

görselleştirilmesinden elde edilen bulguların kümeleme analizinden 

elde edilen sonuçlarla benzer olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 

uygulanan iki farklı analizden elde edilen sonuçların birbirini 

desteklediği sonucuna ulaşılmaktadır. Ancak kümeleme analizinde, 

çok boyutlu ölçekleme analizinde farklı olarak Kosta Rika, Meksika 

ve Şili’nin aynı küme içerisinde yer aldığı görülmektedir.  

K-Ortalamalar kümeleme analizi sonuçları ile çok boyutlu ölçekleme 

analizi sonuçlarının benzer olması nedeniyle her iki analiz tek bir 

görselde değerlendirilmiş, her bir OECD ve D8 üyesi ülke için çok 

boyutlu ölçekleme analizinden elde edilen koordinatlar ile ülkelerin ait 

oldukları kümeler eşleştirilmiş ve bu kümeler iki boyutlu uzayda 

görselleştirilmiştir (Albayrak, 2019, s.59). Şekil 2 incelendiğinde 

Kolombiya, Endonezya, Bangladeş ve Pakistan’ın oluşturduğu 5. 

kümenin diğer kümelerden oldukça uzak konumlandığı görülmektedir. 

3. ve 4. kümeye ait ülkelerinin pek çoğunun ise iki boyutlu uzayda 

oldukça yakın ilişki içerisinde oldukları görülmektedir. Dolayısıyla bu 

iki kümede yer alan ülkelerde cinsiyet eşitsizliği bağlamında 

geliştirilen politikaların benzer olduğu düşünülmektedir. Elde edilen 

bu sonuçlar Tablo 8’de yer alan ve kümeleme analizi neticesinde elde 
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edilen son küme merkezleri arasındaki uzaklıklara ilişkin bulgular ile 

uyumludur. Ayrıca kümeleme analizi neticesinde 1. kümede yer alan 

Şili’nin iki boyutlu uzayda daha çok 3. ve 4. kümeye yakın 

konumlandığı, 3. kümede yer alan Portekiz’in ise daha çok 1. kümeye 

yakın konumlandığı görülmektedir. Bununla birlikte 4. kümede yer 

alan Malezya’nın ise elde edilen koordinatlara göre 2. kümeye daha 

yakın olduğu görülmektedir. Bu sonuçların ise K-Ortalamalar 

kümeleme analizinden elde edilen bulguların yer aldığı Tablo 5-7 ile 

benzeştiği görülmektedir. Buna göre Malezya’da her 100.000 canlı 

doğumda anne ölüm oranının diğer ülkelerden çok daha yüksek 

olduğu görülmektedir. En az lise mezunu olan 25 yaş ve üzeri 

kadınların yüzdesi ve en az lise mezunu olan 25 yaş ve üzeri 

erkeklerin yüzdesi göz önünde bulundurulduğunda yine 4. kümede yer 

alan Malezya’nın ve 3. kümede yer alan Portekiz’in kendi 

kümelerinde yer alan ülkelerden daha düşük bir ortalamaya sahip 

olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 1. kümede yer alan Şili’de 

anne ölüm oranının ve  genç doğum oranlarının yer aldığı kümedeki 

diğer ülkelerden daha düşük olduğu ifade edilebilmektedir. Ayrıca 

yine 1. kümede yer alan Şili’nin eğitim değişkenleri açısından yer 

aldığı kümedeki diğer ülkelerden daha yüksek bir ortalamaya sahip 

olduğu söylenebilmektedir. Bu durumda Portekiz ve Malezya’nın 

sırasıyla cinsiyet eşitsizliğinin daha çok olduğu 1. ve 2. kümelere;  

Şili’nin de cinsiyet eşitliğinin bir nebze de olsa sağlandığı 3. ve 4. 

kümelere, ait oldukları kümelerde yer alan ülkelere nazaran, biraz 

daha yakın konumlanmaları kaçınılmaz olmaktadır.  
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Kuşkusuz kadına yönelik eşitsizliklerin tüm alanlarda önlenmesi 

toplumsal bir meseledir. Çalışmadan elde edilen sonuçlarda da en 

azından OECD ve D8 üyesi 44 ülkede değişen oranlarda da olsa 

cinsiyete dayalı eşitsizliklerin mevcut olduğu gözler önüne serilmiştir. 

Tüm dünyada cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçebilmek için eşitsizliğin 

altında yatan nedenlerin tanımlanıp ortadan kaldırılmaya çalışılması 

gerekmektedir. Çocuklar, doğdukları andan itibaren cinsiyetleri ön 

plana çıkarılmadan yetiştirilmelidir. Ayrıca ülkeleri yönetenler ve 

siyasi partiler başta olmak üzere yerel yönetimlerin, hukuk, sağlık ve 

eğitim alanında çalışanların ve sivil toplum kuruluşlarının toplumun 

her kesimini içine alacak farkındalık çalışmalarını yapmaları son 

derece önemlidir (Demirgöz Bal, 2014 s. 24, 25). Yapılacak 

farkındalık çalışmaları ve geliştirilecek politikalarla kız çocukları ve 

kadınlar hak ettikleri yaşam standartlarına ulaşabileceklerdir. Kız 

çocuklarının ve kadınların haklarına kavuşmaları sadece kendi yaşam 

standartlarını ve refahlarını artırmakla kalmayıp ülkelerin yaşam 

standardını ve refah düzeyini de artıracaktır.  
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GİRİŞ 

Bankacılık sektörünün temel işlevi piyasa bileşenlerinden fazla veren 

birimlerin açık veren birimlere doğru gerekli fon akışını sağlamaktır. 

Söz konusu bu işlev finansal aracılık olarak adlandırılmaktadır. 

Bankaların üstlenmiş olduğu finansal aracılık görevi beraberinde bazı 

riskler getirmektedir. Bu risklerin başlıcalarından bir tanesi likidite 

riskidir. Likidite riski, bir bankanın işlemlerinden kaynaklanmış olan 

nakit ihtiyacını karşılayamamasından kaynaklanan bir risk türüdür. Bir 

bankanın etkin olarak ortaya koyduğu likidite yönetimi, tüm 

yükümlülüklerini vadeleri geldiğinde fonlayabilme kabiliyetine 

bağlıdır. Hem dünyada hem de Türkiye’de yaşanan ekonomik 

dalgalanmalar bankacılıkta likidite yönetiminin önemini 

göstermektedir (Djalilov ve Piesse, 2016). 

Bankaların karlılığı en genel tanımlamaya göre sermaye tabanı 

doğrultusunda maliyetin üzerinde gelir elde edebilme becerisidir. 

Güçlü ve optimum kar düzeyine ulaşmış bankacılık sektörü, olumsuz 

şoklara daha iyi direnç gösterebilir ve aynı zamanda da finansal 

sistemin istikrarına katkıda bulunabilir. Bu nedenle çok sayıda 

çalışmada bankacılık sektörünün karını etkileyebilecek faktörlerin 

etkisinin gösterilmesi amacıyla farklı yöntemler kullanılmıştır. Banka 

karlılığı genellikle bankayı etkileyen iç ve dış faktörlerin bir 

fonksiyonu olarak ifade edilir. Bankacılık sektörünün karlılığını 

etkileyen iç faktörler genellikle mikro ölçekte ve sadece bankaya özgü 

belirleyiciler olarak bilinirler. Bu faktörler mali tablo değişkenleri, 
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sermaye ve likidite yönetimi, şube sayısı, hacim büyüklüğü başlıkları 

ile sınıflandırılırken, dışsal faktörler bankanın yönetimi ile ilgili 

olmayan, müdahale edilemeyen ancak bankanın işleyişini, 

performansını etkileyen ekonomik ve yasal ortamı yansıtan 

değişkenlerden oluşmaktadır (Gülhan ve Uzunlar, 2011).  

Değerlendirmelerde bulunulan likidite riski ve karlılık kavramlarının 

tekil olarak ele alındığı çok sayıda akademik çalışma bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, söz konusu kavramlar arasındaki ilişkinin 

incelenmesi de benzer şekilde önemli akademik çalışma konuları 

arasında yer almıştır. Bu çalışma kapsamında da benzer bir yaklaşım 

benimsenmiş, Türk Bankacılık sisteminde yer alan bankaların 2009 – 

2019 dönemi için likidite riskinin karlılık oranları ile ilişkisinin 

incelendiği ampirik bir çalışma gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmanın birinci bölümünde literatüre, ikinci bölümünde veriler ve 

yönteme, üçüncü bölümünde ise bulgulara yer verilmiştir. 

1. LİTERATÜR  

Bu bölüm kapsamında, bankaların karlılığı ve bu karlılığı etkileyen 

faktörlere ilişkin literatüre odaklanılmıştır. Buna göre çalışmaların 

büyük bir bölümünde, bankaların karlılığı daha çok aktif karlılığını ve 

özsermaye karlılığını ile ifade edilirken, bu karlılığı etkileyen faktörler 

ise mali tablolardan elde edilen temel göstergeler ile birlikte bazı 

makroekonomik göstergelerden oluşmaktadır. Çalışmanın konusu ile 

ilgili literatür özetine Tablo 1’de yer verilmiştir. 
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Tablo 1: Bankaların Karlılığı ve Karı Etkileyen Faktörlere İlişkin Literatür Özeti 

Yazar 
Çalışma 

Yılı 
Veri Yöntem Bulgular 

Short 1979 

1972 ile 1974 

yılları 

arasında 

faaliyet 

gösteren 

Kanada, Batı 

Avrupa 

Ülkeleri, 

Japonya’dan 

60 banka 

Regresyon 

Analizi 

Bu çalışmada bankanın 

devlete ait olup 

olmadığı, her ülkede kar 

oranları için bir temsilci 

olup olmadığı ve 

bireysel bankaların 

varlıklarının büyüme 

hızı istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur.  

Güngör 2007 

1990 ile 2005 

Türkiye’de 

faaliyet 

gösteren 29 

banka, 

Türkiye 

Panel Veri 

Modeli 

Analiz sonuçlarına göre 

hem mikroekonomik 

hem de makroekonomik 

faktörlerin bankacılık 

sektörünün karlılığında 

etkileri bulunmaktadır. 

Pasiouras 

ve 

Kosmidou 

2007 

1995-2001 

döneminde 

faaliyet 

gösteren 584 

bankaya ait 

4088 gözlem, 

15 Avrupa 

Birliği Ülkesi 

Panel Veri 

Modeli 

Sonuçlar hem 

Yunanistan’a ait hem de 

diğer ülkelere ait 

bankaların karlılığının 

hem bankanın kendine 

özgü özelliklerinden 

hem de bankaların mali 

piyasa yapısı ve ülkedeki 

makroekonomik 

koşullardan etkilendiğini 

göstermektedir.  

Sufian ve 

Chong 
2008 

1990 ile 2005 

yılları 

arasındaki 

ticari 

bankalara ait 

280 gözlem,             

Filipinler 

Doğrusal 

Regresyon 

Modeli 

Ampirik bulgular, tüm 

bankaya özgü belirleyici 

değişkenlerin banka 

karlılığı üzerinde 

istatistiksel olarak 

anlamlı bir etkiye sahip 

olduğunu 

göstermektedir. Söz 

konusu bulgular, 

büyüklük, kredi riski ve 

gider tercihi davranışının 

bankaların karlılığıyla 

negatif yönde ilişkili 

olduğunu, faiz dışı gelir 



 
98 Disiplinlerarası Uygulamalarla Veri Analizi 

 

ve kapitalizasyonun ise 

pozitif bir etkiye sahip 

olduğunu 

göstermektedir. 

İncelenen dönem 

boyunca, sonuçlar 

enflasyonun banka 

karlılığı üzerinde negatif 

bir etkiye sahip 

olduğunu, ekonomik 

büyüme, para arzı ve 

hisse senedi piyasası 

kapitalizasyonunun 

etkisinin Filipinler 

bankalarının 

karlılığındaki 

değişiklikleri önemli 

ölçüde açıklamadığını 

göstermektedir. 

Alp vd. 2010 

2002 ile 2009 

yılları 

arasında 

faaliyet 

gösteren 

kamu ve özel 

sermayeli 

mevduat 

bankaları, 

Türkiye 

Çoklu 

Regresyon 

Modeli 

Aktif karlılığı, banka 

büyüklüğü ve banka 

sermayesinden pozitif; 

faaliyet giderleri ve 

kredi riskinden negatif 

yönde etkilenmektedir. 

Dağıdır 2010 

2003/2 ile 

2008/8 

arasındaki 86 

gözlem, 

Türkiye 

Granger 

Eşbütünleşme 

Analizi 

Bankaların 

karlılıklarında önemli bir 

etken olan faiz marjı ile 

üretici fiyat endeksi 

arasındaki ilişkiler 

incelenmiş ve ilişkinin 

negatif yönde olduğu 

tespit edilmiştir. 

Enflasyonun yükselme 

eğilimi gösterdiği 

dönemlerde bankaların 

karları, faiz gelirleri ve 

faiz giderleri arasındaki 

farkın negatif yönde 

seyretmesine bağlı 

olarak azalma 

görülmektedir. 
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Davydenko 2011 

2005 ile 2009 

yılları 

arasında 

faaliyet 

gösteren 

bankalar, 

Ukrayna 

Panel Veri 

Modeli 

Ukrayna bankacılık 

sistemi, bölgedeki diğer 

geçiş ülkelerine kıyasla 

düşük karlılığa sahiptir. 

Çalışmada, Ukrayna'daki 

banka karlılığını 

etkileyen faktörler 

incelenmektedir. 

Bankaya özgü, sektöre 

özgü ve makroekonomik 

göstergeler ile Ukrayna 

bankalarının genel 

karlılığı 

ilişkilendirilmiştir. 

Çalışma kapsamında, 

2005'ten 2009'a kadar 

bireysel bankaların mali 

tablolarından oluşan bir 

panel veri kullanılmıştır. 

Ampirik sonuçlara göre, 

Ukrayna bankaları düşük 

kaliteli krediler 

nedeniyle sorun 

yaşamakta ve artan 

mevduat hacminden 

önemli karlar elde 

edememektedir. 

Doğru 2011 

2005 ile 2010 

yılları 

arasında bir 

ticari 

bankanın 

aylık mali 

tabloları, 

Türkiye 

Çoklu 

Regresyon 

Analizi 

İncelenen bankanın 

aktifinde meydana gelen 

artışın banka karlılığını 

pozitif yönde etkilediği, 

faiz dışı gelirlerindeki 

artışın ise belirli bir 

seviyeden sonra karlılığı 

negatif yönde etkilediği 

tespit edilmiştir. 

Reis vd. 2016 

2009 ile 2013 

yılları 

arasındaki 

borsaya açık 

14 ticari 

bankanın 

verileri, 

Türkiye 

Panel Veri 

Modeli 

Ele alınan örneklemdeki 

sonuçlara göre 

kredi/mevduat oranı ile 

kaldıraç oranı aktif 

karlılığı negatif yönde, 

piyasa kapitalizasyonu 

ise pozitif yönde 

etkilemektedir. 
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Sarıtaş vd. 2016 

2002 ile 2013 

yılları 

arasındaki 11 

ticari banka, 

Türkiye 

Dinamik 

Panel Veri 

Modeli 

Ele alınan örneklem ve 

dönemler bazında 

bankaların karlılığı 

gerek makroekonomik 

gerekse de 

mikroekonomik 

değişkenlerden 

etkilenmektedir.  

Bapat 2017 

2006 ile 2013 

yılları 

arasında 

faaliyet 

gösteren 

kamusal ve 

özel kesim 

bankaların 

verileri, 

Hindistan 

Dinamik 

Panel Veri 

Modelleri 

Çalışmada, bağımlı 

değişkenler ortalama 

varlıkların getirisi ve 

özkaynak kârlılığından, 

bağımsız değişkenler ise 

bankaya özgü faktörler 

ile bankacılık sektörü 

faktörleri ve ekonomik 

faktörlerden 

oluşmaktadır. Bankaya 

özgü faktörler arasında, 

takipteki krediler ve 

maliyet / gelir oranı 

banka karlılığını negatif 

yönde etkilemekte, 

çeşitlendirme önlemleri 

ise banka karlılığını 

etkilememektedir. 

Aydın 2019 

2005 ile 2015 

yılları 

arasında 

faaliyet 

gösteren 27 

ticari banka, 

Türkiye 

Panel Veri 

Modeli 

Aktif karlılık değişkeni 

kredi ve likidite 

riskinden negatif yönde, 

banka sermayesi, faiz 

dışı gelirler ve ekonomik 

büyümeden pozitif 

yönde etkilenmektedir. 

Özsermaye karlılığı, 

faaliyet değerlerinden 

negatif yönde, net faiz 

gelirleri, faiz dışı 

gelirler, enflasyon oranı 

değişkenlerinden ise 

pozitif yönde 
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etkilenmektedir. 

Tablo 1’de ele alınan çalışmalar, ülkeler ve dönemler farklılık 

göstermiş olsa da temel olarak bankacılık sektörünün karlılığını 

etkileyen faktörlerin varlığını ortaya koymaktadır. Öte yandan 

bankacılık sektörünün karlılığını etkileyen söz konusu faktörlerin etki 

düzeyi kullanılan çalışma yöntemine göre farklılık gösterebilmektedir.  

2. VERİ VE YÖNTEM 

2.1. Veri 

Bu çalışmanın amacı, likidite riskinin karlılık oranları ile olan 

ilişkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla gerçekleştirilen ampirik 

çalışmada kullanılan panel veri seti Türkiye’de faaliyet gösteren 24 

bankanın 2009 ve 2019 yılları arasındaki mali tablolarından 

edinilmiştir. Çalışmada kullanılan bankalar sahiplik durumlarına göre 

gruplandırılmış ve her banka kendi grubunda değerlendirilmiştir. Bu 

gruplar, kamusal sermayeli mevduat bankaları (3 banka), özel 

sermayeli mevduat bankaları (9 banka) ve yabancı sermayeli mevduat 

bankaları (12 banka) olarak oluşturulmuş ve bankalara ilişkin liste 

Tablo 2’de verilmiştir.  
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Tablo 2: Gruplara Göre Bankalar 

KAMUSAL SERMAYELİ BANKALAR 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

ÖZEL SERMAYELİ BANKALAR 

Adabank A.Ş. 

Akbank T.A.Ş. 

Anadolubank A.Ş. 

Fibabanka A.Ş. 

Şekerbank T.A.Ş. 

Turkish Bank A.Ş. 

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 

Türkiye İş Bankası A.Ş. 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 

YABANCI SERMAYELİ BANKALAR 

Alternatifbank A.Ş. 

Arap Türk Bankası A.Ş. 

Burgan Bank A.Ş. 

Citibank A.Ş. 

Denizbank A.Ş. 

Deutsche Bank A.Ş. 

HSBC Bank A.Ş. 

ICBC Turkey Bank A.Ş. 

ING Bank A.Ş. 

QNB Finansbank A.Ş. 

Turkland Bank A.Ş. 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 

 

Çalışmada kullanılan veri seti Türkiye Bankalar Birliği (TBB) internet 

sitesinden edinilen istatistiki raporlarda yer alan seçilmiş rasyolardan 

oluşmaktadır. Söz konusu rasyolar likidite riskini temsilen likit 

aktifler/kısa vadeli yükümlülükler ile karlılığını temsilen aktif ve 

özsermaye karlılığı rasyolarıdır. 

Çalışmada elde edilen bulgular verilmeden önce uygulanan yönteme 

ilişkin değerlendirmelerde bulunulacaktır. 
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2.2. Yöntem 

Nedensellik testlerini inceleyen pek çok ampirik analizde Granger 

nedensellik testleri kullanılmaktadır. Granger testinde nedensellik, 

geçmişin sebebinin şimdiki veya gelecekteki yaşanan olaylardan 

kaynaklanamayacağını ve bir olay diğerinden önce gerçekleşiyorsa 

önce gerçekleşen olayın sonra gerçekleşen olayın sebebi olduğu 

temeline dayanmaktadır (Çalışkan vd., 2017).  Granger (1969) bu 

yaklaşımdan yola çıkarak bir değişkendeki hareketlerin, sistematik 

olarak diğer bir değişkenin hareketlerinden daha önce gerçekleşip 

gerçekleşmediğini sınayan bir test geliştirmiştir. Bu test her ne kadar 

uygulanabilir bir test olsa da beraberinde birtakım dezavantajları da 

içermektedir. İlk olarak Granger nedensellik testlerini uygulayabilmek 

için çalışmaya konu olan serilerin durağan olması gerekmektedir.  

Ayrıca, Granger nedensellik testinde gecikme sayısına göre farklı 

sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Gecikme sayısı değiştiği zaman 

elde edilecek sonuçlar farklılık göstereceği için gecikme sayısının 

belirlenmesi Granger nedensellik testinin kullanılması açısından 

büyük önem taşımaktadır. Yine Granger (1988) tarafından geliştirilen 

dinamik Granger nedensellik testi durağan olmayan seriler arasında 

kullanılabilmektedir. Ancak Granger (1988) yönteminin 

kullanılabilmesi için durağan olmayan serilerin aynı dereceden 

bütünleşik olmaları gerekmektedir. Yani serilerin arasında 

eşbütünleşme olması gerekmektedir (Çalışkan vd., 2017). Ancak Toda 

ve Yamamoto (1995) tarafından geliştirilen yöntemde farklı derecede 
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durağanlık gösteren değişkenler arasındaki nedensellik araştırılabil-

mektedir (Büyükakın vd., 2009). 

Toda ve Yamamoto (1995) çalışmasında modifiye edilmiş Wald 

testleri (MWald) istatistiği kullanarak artırılmış VAR modellemesine 

dayalı yeni bir Granger nedensellik prosedürü geliştirmiştir. Toda-

Yamamoto tarafından geliştirilen söz konusu modifiye edilmiş Wald 

(MWALD) testi, standart asimptotik dağılımı temel alması ve 

uygulama için herhangi bir ön test gerektirmemesi gibi faktörler 

nedeniyle araştırmacılara önemli avantajlar sağlamaktadır. Toda-

Yamamoto (1995) nedensellik testi durağan olmayan değişkenler olsa 

bile değişkenlerin düzey değerleriyle VAR modelinin kurulabileceğini 

savunmaktadır. Dolayısıyla bu testte ön hazırlık süreçleri olan birim 

kök ve eş bütünleşme testlerine gecikme değerlerinin belirlenmesi 

dışında ihtiyaç yoktur. Bu sebeple çalışma kapsamında birim kök 

testleri ve durağanlık sorunu uygun gecikme değerlerini belirlemek 

amacıyla incelenmiştir. Kullanılan veri setinin panel veri olmasına 

bağlı olarak, birim kök ve durağanlık sorununu incelemek için dört 

farklı panel birim kök testi kullanılmıştır. Bu analizler ADF 

(Augmented Dickey–Fuller), PP (Phillips–Perron), IPS (Im, Pesaran 

veShin), LLC (Levin, Lin ve Chu) testlerinin uygulanmasıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

Toda-Yamamoto nedensellik testinin birkaç aşaması bulunmaktadır. 

İlk olarak değişkenlerin durağanlık süreçleri incelenerek farkı 

alınmadan en yüksek durağanlık seviyesi (dmax) tespit edilir. Testin 

ikinci aşamasında çeşitli kriterler açısından (AIC ve SIC başta olmak 



 
 105 

üzere) VAR modeline ait en uygun gecikme uzunluğu (k) belirlenir. 

Bu aşamada ön kontrol olarak dmax seviyesinin, gecikme 

uzunluğundan (k) az olması gerekmektedir. Sözü edilen ön kontrol 

sağlandıktan sonra maksimum durağanlık seviyesi (dmax) ile gecikme 

uzunluğu (k) toplanarak VAR (dmax+k) modeli tahmin edilir (Toda 

ve Yamamoto, 1995). Tahmin edilecek olan VAR (dmax+k) modeli 

aşağıda yer alan denklem (1) ve denklem (2)’de gösterilmiştir.  

      ∑   (      )   (      ) 
      

       

 ∑   (      )   (      )
      

   
 

(1) 

      ∑   (      )   (      ) 
      

       

 ∑   (      )   (      )
      

   
 

(2) 

Denklem (1) ve denklem (2)’den hareketle X’in t dönemindeki 

hareketleri Y ve X’in geçmiş değerlerinden, Y’nin t dönemindeki 

hareketleri ise X’in ve Y’nin geçmiş değerlerinden etkilenip 

etkilenmediğine ilişkin hipotezler test edilmektedir. Hipotezin 

reddedilmesi durumunda nedensellik bulunduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır.  
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3. BULGULAR 

Türkiye’de faaliyet gösteren kamusal sermayeli bankalar, özel 

sermayeli mevduat bankaları ve yabancı sermayeli mevduat 

bankalarında likidite riskinin karlılık oranları ile olan ilişkisinin 

incelenmesinde Toda-Yamamoto nedensellik testleri kullanılmış ve 

analizler E-views10 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Nedensellik testlerinin uygulanmasındaki aşamalara ilişkin bulgular 

verilmeden önceden banka gruplarındaki değişkenlere ilişkin 

tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3: Bankalara Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

KAMUSAL SERMAYELİ BANKALAR 

Tanımlayıcı 

İstatistikler 
Likidite Riski Aktif Kar, Oranı Özsermaye Kar, Oranı 

Ortalama 39,5181 1,6939 17,6121 

Medyan 42,1000 1,5000 16,0000 

Maksimum 69,0000 3,1000 39,6000 

Minimum 13,5000 0,4000 5,6000 

Std, Sapma 14,1282 0,6651 7,3437 

Çarpıklık -0,3046 0,4428 1,2191 

Basıklık 2,4468 2,7157 4,3160 

Jarque-Bera 0,9312 1,1898 10,5559 

ÖZEL SERMAYELİ BANKALAR 

Tanımlayıcı 

İstatistikler 
Likidite Riski Aktif Kar, Oranı Özsermaye Kar, Oranı 

Ortalama 105,2490 1,3828 9,5040 

Medyan 45,2000 1,3000 11,1000 

Maksimum 812,0000 7,6000 22,2000 

Minimum 19,5000 -2,2000 -31,4000 

Std, Sapma 193,8968 1,3330 7,8290 

Çarpıklık 2,9677 1,3691 -1,8851 

Basıklık 9,9775 9,6150 9,7566 

Jarque-Bera 335,6647 211,4368 246,9565 

YABANCI SERMAYELİ BANKALAR 

Tanımlayıcı 

İstatistikler 
Likidite Riski Aktif Kar, Oranı Özsermaye Kar, Oranı 

Ortalama 61,5106 1,2310 8,3068 
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Medyan 54,7500 1,2000 9,8500 

Maksimum 163,1000 8,2000 35,3000 

Minimum 15,8000 -11,9000 -176,7000 

Std, Sapma 27,7200 1,8939 18,6802 

Çarpıklık 1,1663 -2,1861 -7,5940 

Basıklık 4,3030 22,2808 74,7578 

Jarque-Bera 39,2648 2149,7650 29589,2700 

Tanımlayıcı istatistiklerde likidite riski oranı incelendiğinde en yüksek 

ortalama özel sermayeli bankalar grubunda yer almaktadır. Likidite 

riski oranının yüksekliği risk ile ters orantılıdır. Bu sebeple özel 

sermayeli bankaların diğer banka gruplarına kıyasla likidite riski 

açısından daha az riskli olduğu söylenebilir.  

Aktif karlılık oranları ve özsermaye karlılık oranları incelendiğinde en 

yüksek ortalamaya sahip banka grubunun kamusal sermayeli bankalar 

olduğu görülmüştür. Söz konusu oranlar, kamusal bankaların mevcut 

varlıklarıyla ve özsermayelerini kullanarak daha çok kar elde etme 

potansiyelinin bulunduğu şeklinde yorumlanabilmektedir. Bütün 

banka gruplarına ait veri setleri analiz edildiğinde verilerin normal 

dağılım göstermediği tespit edilmiştir. 

Çalışma kapsamında birim kök testleri nedensellik testlerinde 

kullanılacak uygun gecikme değerlerini belirlemek amacıyla 

incelenmiştir. Söz konusu amaçla üç farklı banka grubu için 

gerçekleştirilen dört farklı panel birim kök testinin sonuçları Tablo 

4’te verilmiştir. 
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Tablo 4: Banka Gruplarına Ait Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

KAMUSAL SERMAYELİ BANKALAR 

 DÜZEYDE BİRİNCİ FARKTA İKİNCİ FARKTA 

L
İK

İD
İT

E
 R

İS
K

İ  Sabit Sabit Sabit 

ADF 0,9558 6,5877 13,6479** 

PP 1,4984 14,2338** 39,1546*** 

IPS 1,74463 0,21606 -1,5298* 

LLC 3,0691 1,1862 -1,3046* 

 DÜZEYDE BİRİNCİ FARKTA İKİNCİ FARKTA 

A
K

T
İF

 K
A

R
, 

O
R

A
N

I 

 Sabit Sabit Sabit 

ADF 8,5650 12,3137* 12,9729** 

PP 4,4575 20,8071*** 28,8130*** 

IPS -0,2871 -1,3439* -1,1931 

LLC -0,6558 -3,5214*** -3,8551*** 

 DÜZEYDE BİRİNCİ FARKTA İKİNCİ FARKTA 

Ö
Z

S
E

R
M

A
Y

E
 

K
A

R
, 

O
R

A
N

I 

 Sabit Sabit Sabit 

ADF 11,3465* 16,4829** 13,0198** 

PP 11,9601* 11,9761* 20,9184*** 

IPS -1,1432 -2,0939** -1,3065* 

LLC -1,7881** -6,1690*** -4,8145*** 

ÖZEL SERMAYELİ BANKALAR 

 DÜZEYDE BİRİNCİ FARKTA İKİNCİ FARKTA 

L
İK

İD
İT

E
 R

İS
K

İ  Sabit Sabit Sabit 

ADF 10,9715 37,0301*** 41,7722*** 

PP 18,4048 90,9392*** 120,2910*** 

IPS 1,9965 -2,1115** -3,3821*** 

LLC 2,8535 -2,6923*** -3,8813*** 

 DÜZEYDE BİRİNCİ FARKTA İKİNCİ FARKTA 

A
K

T
İF

 K
A

R
, 

O
R

A
N

I 

 Sabit Sabit Sabit 

ADF 48,9116*** 37,6326*** - 

PP 47,3870*** 72,6934*** - 

IPS -3,1768*** -2,4212*** - 
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LLC -8,4871*** -4,8952*** - 

 DÜZEYDE BİRİNCİ FARKTA İKİNCİ FARKTA 

Ö
Z

S
E

R
M

A
Y

E
 K

A
R

, 

O
R

A
N

I 

 Sabit Sabit Sabit 

ADF 39,9897*** 35,5057*** 40,0299*** 

PP 41,5065*** 66,7091*** 119,1390*** 

IPS -2,0816** -2,1056** -2,3805*** 

LLC -5,8493*** -4,2195*** -1,4407* 

YABANCI SERMAYELİ BANKALAR 

 DÜZEYDE BİRİNCİ FARKTA İKİNCİ FARKTA 

L
İK

İD
İT

E
 R

İS
K

İ  Sabit Sabit Sabit 

ADF 18,1640 59,7839*** - 

PP 33,5000* 114,1680*** - 

IPS 0,7929 -3,6722*** - 

LLC 0,4839 -7,9284*** - 

 DÜZEYDE BİRİNCİ FARKTA İKİNCİ FARKTA 

A
K

T
İF

 K
A

R
, 

O
R

A
N

I 

 Sabit Sabit Sabit 

ADF 28,1443 39,5603** - 

PP 38,4962** 75,2333*** - 

IPS 0,0259 -1,4673* - 

LLC -1,0824 -3,9707*** - 

 DÜZEYDE BİRİNCİ FARKTA İKİNCİ FARKTA 

Ö
Z

S
E

R
M

A
Y

E
 

K
A

R
, 

O
R

A
N

I 

 Sabit Sabit Sabit 

ADF 29,4562 47,4985*** - 

PP 34,3384* 80,3788*** - 

IPS -0,1119 -2,0639** - 

LLC 0,8088 -3,4774*** - 

***%1 düzeyinde anlamlıdır.  **%5 düzeyinde anlamlıdır.  *%10 düzeyinde 

anlamlıdır. 



 
110 Disiplinlerarası Uygulamalarla Veri Analizi 

 

Tablo 4’te verilen ADF, PP, IPS ve LLC test sonuçlarına göre 

kamusal sermayeli bankalarda durağanlık sorunu ikinci farkta, özel 

sermayeli bankalar ile yabancı sermayeli bankaların veri setlerinde 

durağanlık sorunu birinci farkta giderilmiştir.  

Değişkenlere ilişkin Toda-Yamamoto nedensellik test sonuçları Tablo 

5’te gösterilmiştir. MWALD test istatistiklerine göre incelenen 

değişkenler arasından nedensellik bulunmadığına ilişkin sıfır hipotezi 

değerlendirilmiştir. 

 

Tablo 5: Bankalara Ait Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları 

KAMUSAL SERMAYELİ BANKALAR 

 
MWALD 

İstatistiği 

Likidite Riski                                                 Aktif Karlılık Oranı 14,0654*** 

Aktif Karlılık Oranı                                            Likidite Riski   11,9755*** 

Likidite Riski                                        Özsermaye Karlılık 

Oranı 
7,4726* 

Özsermaye Karlılık Oranı                                  Likidite Riski 15,5130*** 

ÖZEL SERMAYELİ BANKALAR 

 
MWALD 

İstatistiği 

Likidite Riski                                                 Aktif Karlılık Oranı 2,7293 

Aktif Karlılık Oranı                                            Likidite Riski   4,5882 

Likidite Riski                                          Özsermaye Karlılık 

Oranı 
2,4015 

Özsermaye Karlılık Oranı                                  Likidite Riski 1,0617 

 

YABANCI SERMAYELİ BANKALAR 
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MWALD 

İstatistiği 

Likidite Riski                                                 Aktif Karlılık Oranı 4,4339 

Aktif Karlılık Oranı                                            Likidite Riski   4,8894* 

Likidite Riski                                          Özsermaye Karlılık 

Oranı 
2,2606 

Özsermaye Karlılık Oranı                                  Likidite Riski 4,9796* 

***%1 düzeyinde anlamlıdır.  *%10 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 5’te yer alan sonuçlara göre, kamusal sermayeli banka grubunda 

likidite riski ile aktif karlılık oranları arasında %1 düzeyinde çift yönlü 

nedensellik olduğu tespit edilmiştir. Likidite riski ile aktif karlılık 

oranları arasında ise likidite riskinden özsermaye karlılık oranına 

doğru %10, söz konusu karlılık oranından likidite riskine doğru %1 

düzeyinde çift yönlü nedensellik bulunmuştur. 

Özel sermayeli bankalarda likidite riski ile aktif ve özsermaye karlılık 

oranları arasında herhangi bir nedensellik tespit edilmemiştir. Yabancı 

sermayeli bankalarda ise %10 düzeyinde çalışmamızda yer alan her 

iki karlılık oranından likidite riskine doğru tek yönlü nedensellik 

olduğu bulunmuştur. 

SONUÇ 

Piyasaların lokomotifi olarak tanımlanan bankacılık sektörü, çok 

sayıda yatırımcı ve piyasa bileşeni tarafından yakından takip 

edilmektedir. Bankacılık sektörü temel olarak fon arz edenler ile fon 

talep edenler arasında köprü kuran ve bu görevi yerine getirirken de 

gerçekleştirmiş olduğu aracılık göreviyle kazanç sağlamayı amaçlayan 
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bir sektördür. Bu sebeple sektörün karlılığı ve karlılığı etkileyebilecek 

tüm faktörler tüm paydaşlar açısından önemle yakından 

incelenmektedir. Karlılık gerek bankanın iç dinamiklerinden gelen 

içsel faktörlerle gerekse de banka dışı etkenlerden kaynaklanan dışsal 

faktörlerden etkilenebilmektedir.  

Bu çalışmada kamusal, özel ve yabancı sermayeli bankalardan oluşan 

banka gruplarında 2009-2019 döneminde karlılık oranlarını etkileyen 

önemli faktörler arasında yer alan likidite riski ile aktif ve özsermaye 

karlılık oranları arasındaki nedensellik ilişkileri incelenmiştir. Buna 

göre, kamusal sermayeli banka grubunda likidite riski ile karlılık 

oranları arasında çift yönlü, yabancı sermayeli bankalarda ise karlılık 

oranlarından likidite riskine doğru tek yönlü nedensellik olduğu tespit 

edilmiştir. Söz konusu değişkenler arasında yalnızca özel sermayeli 

bankalar açısından bir nedensellik bulunamamıştır. Elde edilen bu 

bulgular, likidite riski ile karlılık oranları arasındaki ilişkilerin her 

dönemde yakından izlenmesi gerektiğini göstermektedir. Bu 

çalışmada kullanılan veri setinde, sektörleri ve ekonomileri farklı 

düzeylerde etkileyen COVID-19 pandemi dönemine ilişkin verilerin 

bulunmaması çalışmamızın sınırlılıkları arasında olup, pandeminin 

bankacılık sektörü üzerindeki etkilerinin önümüzdeki süreçte önemli 

çalışma konuları arasında yer alacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca, 

benzer şekilde daha sonraki çalışmalarda karlılık oranlarını etkileyen 

faktörlerin farklı rasyolar kullanılarak gerek bankalar özelinde gerekse 

de banka grupları oluşturularak araştırılabileceği düşünülmektedir.  
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GİRİŞ 

Adanmışlık kavramı özellikle son 10 yılda başta insan kaynakları ve 

örgütsel davranış olmak üzere yönetimin farklı alt alanlarında büyük 

ilgi görmüştür. Farklı alanlarda büyük ilgi görmesi, bir yandan 

kavramın gücünü yansıtmakta ancak diğer yandan bilimsel 

çalışmalarda kavramın tanımında, kapsamında ve kavramsal yapısında 

farklılıklara yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı kavramın farklı 

alanlardaki tanım, kapsam ve kavramsal yapısını incelemek, 

farklılıklarını ve ortak özelliklerini tanımlamak ve alandaki araştırma 

akımlarını ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda 1990 ve sonrasında 

yayınlanmış makaleler, bibliyometrik içerik analizi tekniği olan ortak 

kelime analizi ile incelenmiş ve kavramın kavramsal haritası 

çıkarılmıştır. Yapılan ortak kelime analizi 1) anlam ve adanmışlık, 2) 

insan kaynakları yönetimi, adanmışlık ve sonuçları, 3) liderlik ve 

adanmışlık, 4) JD-R modeli ve adanmışlık, 5) pazarlama alanında 

adanmışlık, 6) sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim ve adanmışlık ve 7) 

diğer çalışmalar şeklinde 7 alt küme ortaya çıkarmıştır. Bu 

kümelerdeki çalışmalar, her bir kümede öne çıkan değişkenler ve bu 

değişkenlerin etkileşim mekanizmaları özet olarak verilmiştir. 

1. LİTERATÜR TARAMASI 

Yönetim literatüründe adanmışlık kavramını ilk defa sistematik olarak 

ele alan Khan (1990), çalışanların kendilerini işlerine ve rollerine 

fiziksel, bilişsel ve duygusal olarak verme düzeylerinin farklı 

olduğunu ileri sürmüş ve bunu çalışan adanmışlığı (personnel 
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engagement) olarak kavramsallaştırmıştır. Farklı tanımları bulunmakla 

birlikte yönetim literatüründe adanmışlık, “iş ile ilgili pozitif ve aktif 

psikolojik durum” şeklinde tanımlanmış ve “bilişsel, duygusal ve 

davranışsal enerjinin devamlılığı, yoğunluğu ve yönü” (Shuck, Osam, 

Zigarmi ve Nimon, 2017; 269) kriterleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu 

bakış açısıyla çalışanların adanmışlık düzeyi, aslında onların sahip 

olduğu kaynakları iş ve görevlerini etkin bir şekilde yapabilmek için 

kullanmalarını teşvik eden motivasyonel bir kavramdır (Christian et 

al., 2011; Rich, LePine & Crawford, 2010).  

Yapılan çalışmalarda, çalışanların işlerine adama düzeylerinin pozitif 

bireysel ve örgütsel sonuçlara yol açtığı görülmüş (Barrick et al., 

2015; Christian et al., 2011; Crawford et al., 2010; Xanthopoulou et 

al., 2009) ve bu nedenle kavram, başta yönetim alanı olmak üzere, 

farklı alanlardaki araştırmacılardan büyük ilgi görmüştür (Albrecht, 

Breidahl & Marty, 2018). Genel bir yaklaşımla bu çalışmalarda 

adanmışlığın öncülleri, sonuçları ve/veya adanmışlığın bu öncüller ve 

sonuçlar arasındaki aracı rolü incelenmiştir. Örneğin Crawford ve 

arkadaşlarına (2010) göre otonomi, pozitif çalışma iklimi, gelişme 

fırsatları, geribildirim, ödül ve fark edilme gibi örgütsel kaynaklar ile 

iş yükü ve yüksek düzeyde iş sorumluluğu gibi zorlu talepler 

çalışanların adanmışlık düzeylerini pozitif yönde etkilemektedir. 

Christian ve arkadaşlarının (2011) meta analiz çalışması bulgularına 

göre otonomi, görev çeşitliliği ve görevin önemi gibi işe yönelik 

değişkenler ile sorumlu kişilik ve iyi oluş gibi bireysel özelliklerin işe 

katılımı, işe katılımın ise performansı pozitif yönde etkilediğini 
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bulmuştur. Rich ve arkadaşları (2010), değer uyumu (örgütsel değerler 

ile çalışanların değerleri arasındaki uyum), algılanan örgütsel destek 

ve öz değerlemenin adanmışlık üzerinden performans ve örgütsel 

vatandaşlık davranışı üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu ortaya 

koymuştur.  

Diğer yandan adanmışlık kavramı işletmenin farklı alanlarında da ilgi 

görmüş ve kurumsal yönetim (Leonidou vd., 2020), kurumsal sosyal 

sorumluluk (Gürlek & Tuna, 2019), iş güvenliği (Nahrgang, 

Morgeson & Hofmann, 2011), liderlik (Tims, Bakker & 

Xanthopoulou, 2011) ve pazarlama (Van Doorn vd., 2010) gibi 

alanlarda yoğun olarak kullanılmıştır. Böyle geniş bir yelpazede 

kullanılması, kavramın farklı tanım ve isimlerle kullanılmasına ve 

kavramsal karışıklığa neden olmaktadır. Farklı alanlardaki bu 

çalışmalar da yönetim literatüründe olduğu gibi adanmışlık 

kavramının öncülleri ve sonuçları üzerine odaklanmıştır. Örneğin 

Tims ve arkadaşları (2011) transformasyonel liderliğin işe adanmışlığı 

pozitif yönde etkilediğini bulmuştur. Gürlek ve Tuna (2019) kurumsal 

sosyal sorumluluk faaliyetlerinin, algılanan örgütsel prestij ve örgütsel 

kimlik üzerinden işe adanmışlığı artırdığını ileri sürmüştür.  

Hem uygulama alanındaki aktörler hem de akademik dünyada oldukça 

yoğun ilgi görmesine rağmen adanmışlık kavramının hem uygulama 

hem de teorik düzeyde gelişimini tamamlamadığı ileri sürülmüştür 

(Soane et al., 2012). Bunun nedeni, gerçek hayatta çalışanlar arasında 

adanmışlık düzeyinin oldukça düşük olması ve literatürde ise kavram 

ile ilgili karmaşıklığın bulunmasıdır. Avrupa ve ABD bağlamında 
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yapılan çalışmalarda, ülkeler arasında farklılıklar bulunmakla birlikte, 

çalışanların yaklaşık %70’inin kendilerini işe adamadıkları ya da aktif 

olarak adamak istemediklerini ortaya koymuştur (Harter, 2018; 

Schaufeli, 2018). Literatürde ise örgütsel adanmışlık (organizational 

engagement), mesleki adanmışlık (job engagement), işe adanmışlık 

(work engagement), çalışan adanmışlığı (employee engagement), 

toplu örgütsel adanmışlık (collective organizational engagement), 

görev adanmışlığı (task engagemment), paydaş katılımı (stakeholder 

engagement) ve müşteri katılımı (customer engagement) gibi farklı 

terimler kullanılmakta ve bazen de bu terimlerden bazıları birbirinin 

yerine yanlış bir şekilde kullanılmaktadır (Kleinaltenkamp vd., 2019; 

Newton vd., 2020; Shuck vd., 2017). 

Bu çalışmanın temel amacı, yönetim alanındaki çalışmaları tarayarak 

adanmışlık kavramının kavramsal tasnifini yapmak, alanın gelişimini 

irdeleyerek ortaya çıkan trend ve kavramsal kümeleri belirlemek ve 

kavramın yakın ve uzak öncül ve sonuç değişkenlerini ortaya 

çıkarmaktır. Büyük sayıda makale verilerini dikkate alarak gözden 

geçirme çalışması yapılmasına izin veren bibliyometrik analiz 

yöntemlerinden faydalanılarak alanın genel bir fotoğrafını ortaya 

koymak mikro düzeydeki çalışmalara rehberlik yapar (Caputo vd., 

2018). Bu çalışma ile alanın makro düzeyde bir çerçevesi ortaya 

konulacak ve alan araştırmacılarının, araştırma modellerini 

tasarlamalarında faydalanabilecekleri öncül ve sonuçlar bir arada 

özetlenmiş olacaktır. Bunun yanında bu çalışma, alanın kavramsal 

sınıflandırmasını ve araştırma trendlerini tanımlayarak alana yeni 
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katılan araştırmacı ya da öğrencilerin, alanı bütünsel bir gözle 

görmelerini ve daha kolay bir şekilde anlamalarına katkı sunacaktır. 

Çalışma sonuçlarından özel sektördeki uygulamacılar da 

faydalanabilecektir. Çünkü adanmışlık kavramının hem bireysel hem 

de örgütsel düzeyde istenen çıktılara önemli katkılar sağladığı 

bilinmektedir. Bu çalışmada, adanmışlığı besleyecek öncüller ve 

adanmışlığın beslediği sonuçlar ortaya konulacağı için örgütlerdeki 

yöneticiler, çalışanların adanmışlığını nasıl artırabileceklerini ve 

bunun ne gibi sonuçlar doğurabileceğini net bir şekilde 

görebileceklerdir.  

2. METOT 

2.1. Bibliyometrik Yöntem 

Bibliyometrik analiz yöntemleri yayınlanmış eserlerin bibliyometrik 

verilerini kullanarak bir alandaki eğilimleri, trendleri, alanın sosyal, 

entelektüel ve kavramsal yapısını ortaya çıkarmaya yarayan 

sistematik, objektif ve şeffaf nicel inceleme yöntemleridir 

(Benckendorff, 2009; Zupic & Čater, 2015). Bibliyometrik analizler 

ile alandaki gelişmeler, öne çıkan temalar ve kavramsal alt alanlar 

derinlemesine analiz edilerek görselleştirilebilir (Hirsch, 2005; Lopez-

Robles vd., 2019). Objektif verilere dayandığı için yapılan inceleme 

çalışmasının kalitesini attırır (Acedo vd., 2006; Nerur vd., 2008). 

Bibliometrik yöntemler, geleneksel literatür taramasını tamamlayan ve 

onlara göre daha nesnel sonuçlar veren tarama yöntemleridir (Zupic & 

Čater, 2015). Bunun yanında büyük sayılardaki yayınlanmış 

çalışmaları tarama kabiliyetleri olduğu için de klasik yöntemlere göre 
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daha kapsayıcı çalışmalara imkân tanır (Lee, Felps & Baruch, 2014). 

Bibliyometrik yöntemler alanın makro düzeydeki yapısını ve gelişimi 

ortaya koyarak fotoğrafını vererek sonraki mezzo ve mikro düzeydeki 

çalışmalara rehberlik eder (Caputo vd., 2018).  

Bu yöntemler büyük verilerle alanın derinlemesine incelenmesini 

kolaylaştırdığı için geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Bu yöntemler 

yönetim ve insan kaynakları (Lee, Felps & Baruch, 2014; Lopez-

Robles vd., 2019), stratejik yönetim (Nerur, Rasheed & Natarajan, 

2008), liderlik (Vogel vd., 2020) ve turizm (Koseoğlu vd., 2016) gibi 

farklı alanlarda alanın sosyal, entelektüel ve kavramsal yapısını 

araştırmak için kullanılmıştır.  

2.1.1. Ortak Kelime Analizi 

Ortak kelime analizi bir alanda yayınlanmış eserlerdeki kelimeleri 

kullanarak kavramlar arasındaki ilişkileri ve alanın kavramsal yapısını 

ortaya çıkaran bir içerik analizi yöntemidir (Caputo vd., 2018; 

Koseoğlu vd., 2016). Ortak kelime analizi direk dokümanın içindeki 

kelimelere ve bunlar arasındaki benzer kullanıma odaklandığı için bir 

alanın kavramsal şemasını ortaya çıkarmak için kullanılabilecek 

uygun ve güçlü bir tekniktir (Caputo vd., 2018). Daha açık bir şekilde 

ifade etmek gerekirse alanın kavramsal yapısını, alt alanları, alt 

temaları, alanın kavramsal gelişimini ve alanda bulunan eski ya da 

yeni trendleri ortaya çıkarmak için kullanılan bir nicel yöntemdir. Bu 

analiz tekniği, eğer iki kelime sıklıkla bir arada kullanılıyorsa bu 
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kelimelerin dayandığı kavramsal yapılar da birbiriyle ilişkilidir 

mantığına dayanmaktadır (Zupic & Čater, 2015).  

Ortak kelime analizi, kelimelerden küme oluşturma algoritmasına 

dayanmaktadır (Juliani & de Oliveira, 2016). Görselleştirme 

nodlardan ve bu nodlar arasındaki bağlantılardan oluşur. Nodlar, 

araştırılan değişkeni (kelime, yazar, makale, kurum vb.), aradaki 

bağlantı ise bu nodların birbiriyle olan ilişkisini ifade etmektedir. 

Nodların büyüklüğü ilgili değişkenin frekansını, nodların konumu 

ilgili değişkenin alandaki ve bulunduğu gruptaki merkezilik 

derecesini, aradaki bağın kalınlığı iki nod arasındaki ilişkinin gücünü, 

nodların aralarındaki mesafe ise bu nodların birlikte görünme (yani 

yakın ilişkide olma) sayısını gösterir (Cobo vd., 2011; Zhang vd., 

2017). Nodların büyüklüğü, yani kullanım sıklığı o kelimenin ve 

ilişkili olduğu kavramların önemli olduğuna işaret eder (Khasseh et.al. 

2017). 

2.2. Veri Toplama ve Düzenleme 

Ortak kelime analizi, ilgili dokümanların başlık ya da metnin 

tamamındaki kelimeler üzerinden yapılabilmesine karşılık genellikle 

anahtar kelimeler veya özetteki kelimelere odaklanır (Cho 2014). Bu 

çalışmada anahtar kelimeler üzerinde durulmuştur. Veri tabanı olarak 

“sertifikalı bilgi” olarak ifade edilen Web of Science kapsamındaki 

yayınlar dikkate alınmıştır (Ramos-Rodrigues and Ruiz-Navarro, 

2004). Bu veri tabanı ve bu çalışmada izlenen yöntem çok sayıda 

çalışmada da kullanılmıştır (Ör. Cuccurullo vd., 2016; Di Stefano vd., 
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2010; Ferreira vd., 2016; Lee., vd., 2014; Newbert, 2007; Ramos-

Rodrigues and Ruiz-Navarro, 2004; Shafique, 2013; Tsai and Wu, 

2010).  

Veriyi elde etmek için Web of Science makale arama ara yüzünde 

başlık kısmına “engagement” sözcüğü yazılarak başlıkta bu terimin 

yer aldığı makaleler aranmıştır. Doküman türü için makale, kategori 

bölümü için yönetim (management) seçilmiştir. Bu arama sonucunda 

2006 makaleye ulaşılmıştır. Bu makalelere ait başlık, özet, anahtar 

kelimeler, yazarlar, basım yılı, basıldığı dergi gibi bibliyometrik 

verileri indirilmiştir. Akabinde ön bir analiz yapılarak veri düzeltme 

işlemleri yapılmıştır. Bu işlemler sırasında öncelikle çalışmaların 

başlık ve özetleri okunarak kelime benzerliği nedeniyle örnekleme 

dâhil olan ancak adanmışlık ile ilişkili olmayan 5 makale (ör. Bandura 

& Cervone, 1986) analizden çıkarılmış ve toplamda 2001 makale 

verisi ile analizlere devam edilmiştir. Akabinde farklı şekillerde 

yazılmış ancak aslında aynı şeyi ifade eden kelimeler (örneğin, 

corporate social responsibility, corporate social responsibility (csr), 

csr düzeltilerek yeknesaklık sağlanmıştır.  

Analiz programı olarak VOSviewer bibliometrik veri analiz programı 

kullanılmıştır. Bu program büyük veriler üzerinden ortak kelime 

analizi gibi analizler yapmak, alanın kavramsal yapısını analiz etmek, 

alandaki alt kümeleri ve trendleri belirlemek ve bunları zaman 

boyutunu da dikkate alarak görselleştirmek için oldukça faydalı bir 

programdır (van Eck & Waltman, 2010) ve yönetim literatüründe de 

bibliyometrik analizler için sıklıkla kullanılmaktadır (ör. Lee., vd., 
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2014; Eliza, Felps & Baruch, 2019). Analiz sırasında kelimelerin ortak 

kullanım frekansı eşik değeri 10 olarak alınmış ve eşik değeri geçen 

79 terim ya da kelime analize dâhil edilmiştir.  

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Örneklemdeki Yayınların Bilgileri  

Bulgular kısmında öncelikle yıllara göre adanmışlık kavramı ile ilgili 

yönetim literatüründe basılmış makale sayıları verilmiştir. Tablo 1’de 

görüldüğü üzere alanda adanmışlık kavramını ele alan ilk makale 

1990 yılında yayınlanmıştır. Bu yayın Khan’nın (1990) adanmışlık 

kavramını sistematik olarak ilk defa ele aldığı makaledir. Çalışma, 

çalışanların kendilerini işlerine verme seviyeleri arasında farklılık 

olabileceği düşüncesinden hareketle iki farklı örneklem ile görüşme 

yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Bu çalışmada adanmışlık kavramı 

“personel adanmışlığı” olarak ele alınmış ve personelin anlamlılık, 

güvenlik ve hazır bulunurluk gibi psikolojik faktörlere bağlı olarak 

kendilerini işlerine fiziksel, bilişsel ve duygusal olarak adama 

seviyelerinin değişeceğini ileri sürmüştür. Çalışma, sonraki 

çalışmalara da temel oluşturmuştur.    

Tablo 1. Yıllara Göre Makale Sayıları 

Yıl 
Makale 

Sayısı 
Yıl 

Makale 

Sayısı 
Yıl 

Makale 

Sayısı 

1990 1 2003 2 2013 70 

1991 1 2004 6 2014 82 

1992 1 2005 2 2015 130 
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1993 1 2006 6 2016 143 

1995 1 2007 12 2017 191 

1996 1 2008 17 2018 233 

1998 4 2009 27 2019 282 

1999 1 2010 67 2020 321 

2001 4 2011 60 2021 269 

2002 2 2012 61 2022 3* 

Toplam 17   260   1724 

Genel Toplam 2001 

*  Erken görünüm 

Bu tabloda dikkat çeken bir diğer husus ise adanmışlık ile ilgili 

çalışmaların 2010 yılından itibaren artmasıdır. 2010 yılına kadar 

toplamda 72 makale var iken bu tarihten sonra yayın sayısında önemli 

bir artış olmuştur. Bu da kavramın, ilk yayının 41 yıl önce 

yapılmasına karşın, aslında son yıllarda daha çok dikkat çektiği ve 

teorik olarak aslında çok da eski bir kavram olmadığına işaret 

etmektedir.  

3.2. Yönetim Literatüründe Adanmışlık Kavramı 

Ortak kelime analizi alanın kavramsal yapısını açığa çıkarmak için 

yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçları Şekil 1’de işe adanmışlığın 

kavramsal yapı haritası görsel olarak verilmiştir. Bu haritadaki 

renkler, alandaki alt kümeleri göstermektedir. İşe adanmışlığın 

kavramsal yapı haritası alanının yedi alt kümeden oluştuğunu 
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göstermektedir. Bu kümeleri daha detaylı bir şekilde analiz etmek 

için, anahtar terimlerinin iki ya da daha fazlasının bir kümede olduğu 

makaleler incelenmiş ve bunların bir arada bulunma nedenleri 

değerlendirilmiştir. Buradan elde edilen bilgilere ve kümeler içindeki 

terimlere dayanarak her bir küme için yeni bir tema tanımlanmıştır. 

Bu temalar 1) anlam ve adanmışlık, 2) insan kaynakları yönetimi, 

adanmışlık ve sonuçları, 3) liderlik ve adanmışlık, 4) JD-R Modeli ve 

Adanmışlık, 5) pazarlama alanında adanmışlık, 6) sürdürülebilirlik, 

kurumsal yönetim ve adanmışlık ve 7) diğer çalışmalar şeklindedir.  

3.2.1. Anlam ve Adanmışlık 

Bu küme (mavi) işin anlamlı olması ve işteki anlamı beslemeye 

yönelik uygulamaların işe katılımı ve dolayısıyla da iş performansı 

üzerindeki etkisini ele alan çalışmalardan oluşmaktadır. Daha detaylı 

bir şekilde ifade etmek gerekirse bu gruptaki çalışmalarda işin 

anlamlılığı ile işin anlamlılığını artırmaya yönelik iş yapılandırma (job 

crafting), iş tasarımı (job design), örgütsel adalet (organizational 

justice) ve yönetici desteği (supervisor support) gibi uygulamaların işe 

katılımı ve işe katılımın da performansı artırdığı ileri sürülmektedir 

(Chen, 2015; Dubbelt, Demerouti & Rispens, 2019; Rich, vd., 2010; 

Sheehan vd., 2021; Yin, 2018). Rich ve arkadaşlarına (2010) göre 

performansı artırmada işe adanmışlık, işe katılım (job involvement), iş 

tatmini ve içsel motivasyon gibi değişkenlere göre daha güçlü bir 

açıklama gücüne sahiptir.  
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3.2.2. İnsan Kaynakları Yönetimi, İşe Adanmışlık ve 

Sonuçları 

Bu kümedeki (sarı) çalışmalar, genel bir yaklaşımla daha çok işe 

adanmışlığın sonuçları üzerinde durmaktadır. Bunun yanında insan 

kaynakları yönetimi uygulamalarının işe adanmışlık ile ilişkisini 

inceleyen çalışmalar da bulunmaktadır. Bu kümedeki çalışmaların 

bulgularını özet bir şekilde vermek gerekirse, personel adanmışlığı ile 

işe adanmışlık iş tatminini, iş performansını, duygusal bağlılığı ve 

örgütsel bağlılığı pozitif, işten ayrılma niyetini negatif yönde 

etkilemektedir (Lu vd., 2016; Kim & Hyun, 2017; Saks, 2006). 

Bununla birlikte lider üye etkileşimi ile insan kaynakları uygulamaları 

da işe adanmışlık üzerinde anlamlı etkiye sahiptir (Alfes vd., 2013; 

Gruman ve Saks, 2011; Saks, 2021).  

3.2.3. Liderlik ve Adanmışlık 

Bu küme (yeşil) liderlik tarz ve uygulamaların adanmışlık ve bunun 

sonuçları ile ilişkisi üzerinde duran çalışmalardan oluşmaktadır. 

Özellikle son on yılda önemli oranda artan bu çalışmalarda özetle 

farklı liderlik türlerinin farklı adanmışlık türleri ile ilişkisi, bu 

ilişkideki aracı ve düzenleyici değişkenler ve adanmışlığın sonuçları 
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Şekil 1. Adanmışlığın Kavramsal Yapı Haritası 

 

ele alınmaktadır. Liderlik tarzları açısından en çok transformasyonel 

liderliğin işe adanmışlık (work engagement), personel adanmışlığı 

(employee engagement), yaratıcı süreç katılımı (creative process 

engagement) gibi farklı adanmışlık türleriyle ilişkisi incelenmiştir. Bu 

çalışmaların bulgularına göre transformasyonel liderlik yaratıcı 

süreçlere katılımı (Mahmood, Uddin & Fan, 2019), işe katılımı 

(Amor, Vazquez & Faina, 2020; Tims, Bakker & Xanthopoulou, 

2011) ve çalışan katılımını (Hoch vd., 2018) pozitif yönde 

etkilemektedir. Transformansyonel liderlik ve katlım ilişkisinde ise 

içsel motivasyon (Mahmood, Uddin & Fan, 2019), güçlendirme 
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(Amor, Vazquez & Faina, 2020), açık iletişime dayalı örgüt kültürü 

(Carasco-Saul, Kim & Kim, 2014) öz yeterlilik ve optimistlik (Tims, 

Bakker & Xanthopoulou, 2011) ve örgütsel kimlik (Buil, Martínez & 

Matute, 2019) aracı, görevin karmaşıklığı, inovasyon için destek 

(Mahmood, Uddin & Fan, 2019), kişilik özellikleri ve takipçilerin 

yönelimleri (Carasco-Saul, Kim & Kim, 2014) düzenleyici etkiye 

sahiptir.  

Her ne kadar transformasyonel liderlik en çok ilgi gören liderlik tarzı 

olsa da katılım ve liderlik literatürleri incelendiğinde, genelde pozitif 

liderlik yaklaşım ve uygulamalarının katılım ile pozitif ilişki 

gösterdiği görülmektedir. Örneğin Hoch ve arkadaşları (2018) pozitif 

liderlik yaklaşımlarından etik, otantik, hizmetkar ve transformasyonel 

liderlik türlerinin tamamının katılımı pozitif yönde etkilediğini ancak 

hizmetkar liderliğin daha güçlü bir etkiye sahip olduğunu bulmuştur. 

Benzer şekilde güçlendirme odaklı liderlik (Zhang & Bartol, 2010), 

karizmatik liderlik (Carasco-Saul, Kim & Kim, 2014) ve liderin 

tevazulu tutum ve davranışlar göstermesi (Yuan, Zhang & Tu, 2018) 

gibi liderlik tür ve uygulamalarının katılımı artırdığı, buna karşılık 

yöneticilerin istismarcı davranışları ve dışlama gibi olumsuz tutum ve 

davranışlarının azalttığı (Kwan vd., 2018) ifade edilmiştir.  

3.2.4. JD-R Modeli ve Adanmışlık  

Bu kümedeki (turuncu) çalışmalar, genellik JD-R modeli olarak 

bilinen iş talepleri ile iş kaynakları ve bireysel kaynakların (job 

demand-recources) adanmışlık ile ilişkisi ele alınmıştır. İş kaynakları 
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personelin gelişim, iyi oluş ve performansına katkı sunan iş 

niteliklerini, kişisel kaynaklar personelin koşulları kontrol 

edebileceğine dair algısını, iş talepleri ise ciddi yatırım gerektiren ve 

çoğu zaman performansı baskılayan iş özelliklerini ifade eder 

(Hakanen & Roodt, 2010; Kwon & Kim, 2020). Çalışmalarda, genel 

olarak iş kaynakları ile kişisel kaynakların işe adanmışlık üzerinden 

çalışan performansını pozitif yönde etkilediği, buna karşılık iş 

taleplerinin ise tükenmişlik üzerinden işe katılımı negatif yönde 

etkilediği ileri sürülmüştür (Crawford, Lepine & Rich, 2010; Kwon & 

Kim, 2020; Salanova & Schaufeli, 2008). Baker (2010) ise iş ve 

kişisel kaynaklar ile işe adanmışlık ilişkisinde iş taleplerinin 

düzenleyici etkiye sahip olduğunu ifade etmiştir.  

3.2.5. Pazarlama Alanında Katılım (Engagement) 

Bu küme (kırmızı) haritadaki en büyük kümedir. Daha çok pazarlama 

ve turizm pazarlaması alanlarında yapılan bu çalışmalarda müşteri-

marka katılımı (customer-brand engagement) kavramı üzerinde 

durulmuştur (e.g., Dessart, Veloutsou & Morgan-Thomas, 2015; 

Harrigan et al., 2017; Sashi, Brynildsen & Bilgihan, 2019; Sashi, 

2012; Wirtz et al., 2013). Pazarlama alanında ilk etapta firmalar 

perspektifinden ele alınan müşteri-marka katılımı “satın alma 

davranışını, etkileşimi ve katılımı tetikleyen müşterilerle derin ilişkiler 

kurma” şeklinde tanımlanmıştır (Sashi, 2012: 256). Akabinde Wirtz 

ve arkadaşları (2013: 229) müşteri perspektifinden bu kavramı ele 

almış ve “markanın sosyal topluluklarına katılımı için gerekli olan 

müşteri içsel motivasyonu” şeklinde tanımlamıştır. 
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Son yıllarda ise daha çok sosyal medyanın müşteri-marka katılımı 

açısından önemi, kavramın öncülleri ve sonuçlarını ve kavramın bu 

öncül ve sonuçlar arasındaki ilişkideki aracı rolü ele alınmıştır 

(Dessart, Veloutsou & Morgan-Thomas, 2015; Harrigan et al., 2017; 

Hughes, Swaminathan & Brooks, 2019; Sashi, Brynildsen & Bilgihan, 

2019; Wirtz et al., 2013). Bu çalışmalarda özetle, marka ile ilgili (ör. 

Marka güveni, marka tatmini), sosyal (ör. Sosyal kimlik, sosyal 

fayda), fonksiyonel (ör. Bilgi kalitesi, eğlence), bireysel (ör. Müşteri 

uzmanlığı, üyelik süresi) ve ürünle ilgili (ör. ürüne ilgi, ürünün 

karmaşıklığı) değişkenlerin katılım düzeyini, katılım düzeyinin ise 

marka bağlılığı, marka tatmini, müşterilerin fikir üretmeleri, marka 

imajı ve satış hacmi gibi değişkenleri pozitif yönde etkilediği ileri 

sürülmüştür.  

3.2.6. Sürdürülebilirlik, Kurumsal Yönetim ve Adanmışlık  

Bu kümedeki (mor) çalışmalar, kavrama (engagement) yükledikleri 

anlam itibariyle iki farklı alt gruptan oluşmaktadır. Birinci alt grup, 

pazarlama alanında olduğu gibi, daha çok paydaşların yönetimin karar 

verme, bilgi toplama ve yönetim faaliyetlerine katılım derecesini ifade 

eden paydaş katılımı (stakeholder engagement) üzerinde durmakta ve 

bunun çevresel ve kurumsal sürdürülebilirlik ile ilişkisini 

incelemektedir (Dogl & Behnam, 2015; Haddock-Fraser & Tourelle, 

2010; Leonidou, vd., 2020; Stokes vd., 2005). Dolayısıyla kavramın 

buradaki tanımı ile yönetimin diğer alanlarında kullanılan (ör. work 

engagement, job engagement, employe engagement) tanımlar arasında 

önemli bir farklılık bulunmaktadır. İkinci grup ise daha çok kurumsal 
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yönetim ve kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının çalışanların 

kendilerini iş ve mesleklerine adamlarını nasıl etkilediğini anlamaya 

çalışan çalışmalardan oluşmaktadır.  Genel bir yaklaşımla bu alt 

gruptaki çalışma bulgularına göre kurumsal yönetim ve kurumsal 

sosyal sorumluluk uygulamaları işletmenin prestiji ve çalışanların 

örgütsel kimlikleri gibi pozitif sonuçlar üzerinden işe katılımı (work 

engagement) pozitif yönde etkilemektedir (Ali vd., 2020; Gürlek & 

Tuna, 2019; Hur, Moon & Choi, 2019).  

3.2.7. Diğer Çalışmalar 

Bu gruptaki (turkuaz) çalışmalar ise kavramsal bir bütünün parçaları 

olmaktan öte aslında “diğer çalışmalar” şeklinde kategorileştirilebilir. 

Çünkü bu grup, daha çok sağlık, yüksek öğrenim, kamu ve kültür gibi 

farklı bilimsel alanlarda işe adanmışlığı ele alan çalışmalardan 

oluşmaktadır (ör. Collini, Guidroz & Perez, 2015; Marino & Lo Presti, 

2018). 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada yönetim ve insan kaynakları literatüründe işe ya da 

mesleğe adanmışlık olarak ele alınan adanmışlık (engagement) 

kavramı ele alınmış, diğer alanları da kapsayacak şekilde kavramsal 

ve tanımsal yapısı araştırılmış ve kavram ile ilgili araştırma trendleri 

ortaya çıkarılmıştır. Kavram araştırmacılar ve uygulamacılar 

tarafından genellikle eş anlı olarak farklı kesimlerin (ör. Çalışanlar, 

paydaşlar, müşteriler) farklı olgulara (ör. job, work, task, brand, 

communities) katılım düzeyini ifade etmek için kullanılmaktadır. 
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Ancak yukarıda verilen tanımlardan anlaşılacağı üzere, kavramın 

kullanım amacına ve birlikte kullanıldığı kesimlere göre anlamı, algısı 

ve kapsadığı alt kavramlar farklılık göstermektedir. Örneğin, 

pazarlama alanında daha çok müşterilerin marka ile ilgili topluluklara 

ve markanın uygulamalarına (Sashi, 2012; Wirtz vd., 2013), kurumsal 

yönetim alanında ise paydaşların kurumun yönetim ve karar alma 

süreçlerine katılım derecesini yansıtmaktadır (Haddock-Fraser & 

Tourelle, 2010). Buna karşın örgütsel davranış ve insan kaynakları 

alanında bu kavram çalışanın bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak 

kendini işe adaması ve sürekli olarak işi ile içli dışlı olmasını ifade 

eden pozitif bir psikolojik durumu yansıtmaktadır (Shuck, Osam, 

Zigarmi ve Nimon, 2017). Görüldüğü üzere bu kavram, pazarlama ve 

kurumsal yönetim alanındaki tanımı, kapsamı ve kavramsal yapısı 

itibariyle yönetim alanındakinden oldukça farklılık göstermektedir.  

Farklı alanlardaki farklı tanım ve kavramsal yapısından öte kavramın, 

aynı alanda da tanımı ve kavramsal yapısında farklılaşma olmaktadır. 

Pazarlamada customer engegement, customer-brand engagement-

consumer engagement kavramları birbirinin yerine kullanılabilmesine 

rağmen kavramın alt boyutları çalışmalar arasında farklılık 

gösterebilmektedir (Harrigan vd., 2017). Benzer durum yönetim 

alanında da gözlenmekte ve personel katılımı (personnel engagement), 

işe katılım (work engagement), mesleğe katılım (job engagement) gibi 

kavramlar birbirinin yerine ve çoğu zaman yanlış bir şekilde (Shuck 

vd., 2017) kullanılmaktadır. Bu çalışma ile kavramın farklı alanlarda 

kullanılan tanımı ve kapsadığı kesimler ortaya konulmuş ve böylece 
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kavramın daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamıştır. Özetlemek 

gerekirse araştırmacıların çalışmak istediği alana ve çalışmanın 

kapsamına uygun kavramı bulup kullanmaları çalışmanın kalitesi ve 

sonuçların güvenirliği açısından önem taşımaktadır.   

Bu çalışmada tanımlanan temalar ise kavramın kavramsal haritasını ve 

araştırma akımlarını ortaya koymaktadır. Buna göre ortaya çıkan 7 

farklı tema, farklı araştırma grupları ya da bilimsel disiplinlerin 

kavramın öncülleri, sonuçları, aracı ve düzenleyici mekanizmalarını 

nasıl tanımladıklarını ortaya koymaktadır. Böylece hem araştırmacılar 

hem de uygulamacılara, geniş bir alana yayılmış çalışmaların bir 

özetini ortaya koymakta ve araştırmacıların araştırmalarını 

tasarlarken, yöneticilerin de çalışanların adanmışlık düzeylerini 

artırmaya yönelik uygulamalar geliştirirken faydalanabilecekleri bir 

çerçeve sunmaktadır.  
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GİRİŞ 

Bilindiği üzere iktisadi ve finansal değişkenlerdeki hareketliliğin 

gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği politika yapıcıları, girişimciler ve 

hane halkı gibi kesimler için önemlidir. Literatürde söz konusu bu 

değişkenlerin öngörüsü iki yaklaşımla belirlenmektedir. Bunlar 

bağımlı değişkenin gecikmelerini kullanan tek değişkenli öngörü 

modelleri ve öngörüsü gerçekleştirilmek istenilen değişkenin 

gecikmeleriyle birlikte açıklayıcı değişken veya değişkenler içeren 

çok değişkenli öngörü modelleridir. Eğer bir modelde birden fazla 

değişken yer alıyorsa söz konusu bu değişkenlerin aynı frekansta 

olmaları gerektiği bilinen bir gerçektir. Fakat iktisadi ve finansal 

değişkenler doğaları gereği aynı frekanslarda toplanıp raporlanmazlar. 

Özellikle bazı değişkenler günlük periyotlarda hatta dakika 

periyotlarında ölçülebilirken; bazı değişkenler ise aylık, üçer aylık ve 

yıllık periyotlarda ölçülebilmektedir. Ampirik literatürde çoklu zaman 

serilerinde yaşanan bu frekans farkını ortadan kaldırmanın en etkili 

yöntemi, modelde bulunan yüksek frekanslı değişken veya 

değişkenleri modeldeki en düşük frekanslı değişkenin frekansına 

dönüştürülmesidir. Bu işlem genellikle yüksek frekanslı değişkenlerin 

modelde yer alan düşük frekanslı değişkenin periyoduna 

dönüştürülmesiyle yapılmaktadır. Diğer bir deyişle yüksek frekanslı 

değişken toplulaştırılarak düşük frekanslı değişken haline 

getirilmektedir. Fakat bu toplulaştırma neticesinde yüksek frekanslı 

serilerdeki potansiyel bilgilerin ortadan kaybolma olasılığı yüksek 

olacaktır (Götz vd., 2016: 418). Bu nedenle, bu yaklaşımla herhangi 



 
148 Disiplinlerarası Uygulamalarla Veri Analizi 

 

bir zaman serisinin frekansını azaltmak, serideki potansiyel bilgilerin 

kaybına izin vermek anlamına gelmektedir. 

Yukarıda bahsedilen toplulaştırma işleminin olumsuz yönüyle birlikte 

öngörü literatüründe değişkenlerin farklı frekanslarda olmalarının bir 

başka olumsuz yönü daha bulunmaktadır. Bu da iktisadi ve finansal 

değişkenlerin farklı gecikmeler ile yayınlamalarıdır. Bahsi geçen bu 

yayın gecikmeleri genellikle değişkenlerin frekans seviyeleriyle ters 

orantılı olmaktadır. Söz konusu yayın gecikmelerinden dolayı 

geleneksel çoklu zaman serilerinde yüksek frekanslı değişkenlere ait 

son gözlemlerden doğal olarak faydalanılamamaktadır. 2000'li yılların 

başından bu yana literatürde toplulaştırma yaklaşımının olumsuz 

etkilerine ve değişkenlerin farklı zaman gecikmeleriyle 

yayınlanmalarına dikkat çekilmiş ve bu nedenle de çözüm odaklı 

çalışmalara yoğunlaşılmıştır. Bu alandaki öncü çalışmalardan biri 

Ghysels ve diğerleri (2004)’nin çalışmasıdır. Ghysels ve diğerleri 

(2004), çalışmalarında farklı frekanslı serilerin aynı anda 

kullanılmasına izin veren Karma Frekanslı Veri Örnekleme (Mixed 

Data Sampling, MIDAS) adlı bir yöntem geliştirmişlerdir. Söz konusu 

bu yöntem, düşük frekanslı bağımlı değişkenle birlikte yüksek 

frekanslı bağımsız değişken veya değişkenlerin birlikte kullanıldığı 

tek denklemli bir model yaklaşımıdır. Bu yaklaşımla birlikte 

değişkenler orijinal frekanslarıyla çoklu zaman serileri modellerinde 

kullanılabilmektedir. MIDAS yaklaşımında farklı frekanslı 

değişkenlerin aynı anda modele dahil edilebilmelerinden dolayı 

yüksek frekanslı değişken veya değişkenlerin cari dönemdeki 
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gözlemleri de kullanılabilmektedir. Böylelikle öngörü literatüründe 

―anlık tahmin‖ (―nowcasting‖) kavramı kullanılmaya başlanmıştır. 

Anlık tahmin, herhangi bir değişkenin cari döneme ait değerinin 

öngörüsü için söz konusu değişkenden görece daha yüksek frekanslı 

değişken veya değişkenlerin cari dönem içerisindeki gözlemlerinden 

yararlanılması olarak tanımlanabilir. MIDAS modeliyle birlikte 

literatürde MIDAS modelinin farklı uzantıları da geliştirilmiştir. 

Geliştirilen bu modellerle birlikte öngörü literatürünün ilgi odağı üçer 

aylık frekanslı ekonomik büyüme oranının anlık tahmini üzerine 

olmuştur. 

Öngörü literatüründe yaşanan bu gelişmeler, Türkiye ekonomisinin 

büyüme oranı üzerine gerçekleştirilen çalışmalara da kısmen 

yansımıştır. MIDAS yaklaşımıyla Türkiye ekonomisinin büyüme 

oranının anlık tahminini ve öngörüsünü gerçekleştiren çalışmalara Şen 

Doğan ve Midiliç (2016) başta olmak üzere Yamak ve diğerleri 

(2018); Erdoğdu (2020) ve Ekinci ve Sakarya (2020) çalışmaları 

örnek olarak verilebilir. Ancak Türkiye ekonomisi üzerine 

gerçekleştirilen bu çalışmalarda Şen Doğan ve Midiliç (2016)’in 

çalışması hariç sadece örneklem sonu anlık tahminlerin ve öngörülerin 

gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı, 

MIDAS yöntemiyle Türkiye ekonomisinin üçer aylık frekanslı 

GSYİH büyüme oranının anlık tahmininin belirli bir zaman 

periyodunda gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilerek daha tutarlı bir 

anlık tahmin elde edilebilir mi sorusunun cevabının araştırılmasıdır. 

Bahsi geçen bu araştırma için aylık frekanslı değişkenlerden 
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yararlanılmıştır. GSYİH büyüme oranı öngörüsünde kullanılacak olan 

aylık frekanslı değişkenler şu şekilde sıralanabilir; imalat sanayi 

kapasite kullanım oranı ve sanayi üretim endeksi’dir. Sıralanan bu 

aylık frekanslı değişkenlerin her biriyle ayrı ayrı MIDAS modelleri 

oluşturularak GSYİH’nin büyüme oranının anlık tahminleri 

gerçekleştirilmiştir.  

1. KARMA FREKANSLI VERİ ÖRNEKLEME (MIDAS) 

Karma frekanslı verilerin kullanıldığı regresyon modellerini daha iyi 

anlamak adına gözlem değerleri, sadece         zaman 

dilimlerinde gözlemlenen ve kovaryans durağan sürece sahip düşük 

frekanslı   ’nin bağımlı değişken olarak yer aldığı regresyon modelini 

ele alalım. Bu regresyon modelinde kovaryans durağan sürece sahip 

ancak gözlem değerleri,   ile     zaman dilimleri arasında   kez 

gözlemlenebilen yüksek frekanslı   
   

, açıklayıcı değişken olarak yer 

alsın. Bir regresyon modelinde bulunması gereken değişkenlerin farklı 

frekanslarda olmaları durumunda, ampirik analizlerin uygulanması 

geleneksel çoklu zaman serileri yöntemlerinde neredeyse mümkün 

olmamaktadır. Ampirik uygulamalarda çoğunlukla, değişkenler 

arasındaki frekans farkını ortadan kaldırmak için toplulaştırma 

işlemine başvurulmaktadır. Toplulaştırma işlemi prensipte yüksek 

frekanslı değişkenin, düşük frekanslı değişkenle aynı frekansa 

dönüştürülmesi ile gerçekleştirilmektedir. Söz konusu toplulaştırma 

işleminde, yüksek frekanslı değişkendeki birçok potansiyel olarak 

yararlı ve gerekli bilgi yok olabilir ve böylelikle etkin olmayan ve 

sapmalı tahminciler elde edilebilir (Andreou vd., 2010a: 246). 
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Granger (1988), toplulaştırılmış değişkenin tüm bilgisinin 

ulaşılamayacağından dolayı bu değişkenin öngörü performansını 

kaybedebileceğini kanıtlamıştır. Granger’in ardından Nijman ve Palm 

(1990), ARIMA modellerinde üçer aylık veriler yerine aylık 

verilerinin kullanılmasının öngörü performansını artıracağına dair 

bulgulara ulaşmışlardır. 

Toplulaştırma işleminin, değişkenlerin öngörü performansları 

üzerindeki etkilerinin yanı sıra bu değişkenlere ait zamansal bileşenler 

üzerinde de etkisi bulunabilmektedir. Granger ve Siklos (1995), 

toplulaştırmanın değişkenlere ait mevsimsel birim kökün, yapılarını 

değiştirebileceğini savunmuşlardır. Pierse ve Snell (1995), birim kök 

testlerinin asimptotik yerel gücünün toplulaştırma derecesinden 

bağımsız olduğunu kanıtlamıştır. Diğer yandan Granger (1988), 1. 

devresel farkında entegre olan değişkenlerin toplulaştırma altında 1. 

devresel farklarında entegre kalmaya devam etmelerinden dolayı 

toplulaştırmadan sonra değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin 

korunduğunu, fakat hata düzeltme modelinin yapısını değişebileceğini 

ispatlamıştır. Öte yandan ampirik bir çalışmada Marcellino (1999), 

Kanada ekonomisi için kısa ve uzun vadeli faiz oranları arasındaki 

eşbütünleşme ilişkisinin toplulaştırma ile değişmediğini 

gözlemlemiştir. Wei (1982), değişkenler arasında gerçekte var olan 

tek yönlü nedensellik ilişkisinin toplulaştırma sonrasında çift yönlü bir 

nedensellik ilişkisine dönüşebileceğini teorik olarak ispatlamıştır. 

Granger (1988), yüksek frekanslı değişkenle düşük frekanslı değişken 

arasında frekans oranı  ’nin büyük olması durumunda toplulaştır-
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madan sonra durağan serilerin sanki eşanlı olarak birlikte hareket 

edebileceklerini ve bundan dolayı da değişkenler arasındaki gerçek 

nedensellik ilişkisinin ortadan kaybolabileceğini belirtmiştir. Bununla 

birlikte Marcellino (1999), toplulaştırma işleminin, zayıf dışsallığı ve 

Granger nedenselliği etkilediğini hem teorik olarak hem de ampirik 

olarak kanıtlamıştır. 

Farklı frekanslı değişkenlerin bir arada bulunduğu regresyon 

modellerindeki zorlukların üstesinden gelebilmek için Ghysels ve 

diğerleri (2004), gecikmesi dağıtılmış modeliyle yakından ilgili olan 

Karma Frekanslı Veri Örnekleme (Mixed Data Sampling) (MIDAS) 

yaklaşımını ortaya koymuşlardır. MIDAS modelinde yüksek frekanslı 

  
   

 değişkeni ekonomik biçimde ve veri güdümlü olarak 

ağırlıklandırılarak modele dahil edilmektedir. Burada ekonomik 

biçimden kasıt, az sayıdaki parametre ile yüksek frekanslı   
   

 

değişkeninin modelde yer almasının sağlanmasıdır. Çünkü bazı 

modellerde yer alması gereken değişkenler arasındaki   frekans oranı 

bir hayli fazla olabilmektedir. MIDAS modelinde yüksek frekanslı 

değişkenin   dönemi içerisindeki geçmiş değerleri aşağıdaki 

ağırlıklandırma fonksiyon kalıbı ile gösterilmektedir. 

  
        ( 

 
   )   

   
 ∑      
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Yukarıdaki modelde  ( 
 

   ); yüksek frekanslı değişkenin 

ağırlıklandırma polinomu,  
 

 ; yüksek frekanslı değişken için gecikme 

işlemcisini,  ; yüksek frekanslı değişken için gecikme sayısını ve  ; 

hiper parametre olarak adlandırılan     boyutlu parametre 

vektörünü göstermektedir. Burada  ; MIDAS modelinde tahmin 

edilmesi gereken parametre sayısıdır. Yukarıdaki (1) numaralı 

ağırlıklandırma fonksiyon kalıbıyla birlikte MIDAS regresyon modeli 

şu şekilde temsil edilebilir. 

        {∑      
 
 

 

   

  
   

}                                                         

Bu modelde       
 

        ve ∑         
 

 
 
      varsayımları 

bulunmaktadır. Böylelikle MIDAS regresyon modelinde eğim 

katsayısı    belirlenmesine izin verilmektedir (Andreou vd., 2010b: 

5). (2) numaralı model doğrusal olmayan en küçük kareler (NLS) 

yöntemi ile tahmin edilmektedir. Ghysels ve diğerleri (2004), MIDAS 

regresyonlarının tüm serileri düşük frekansta toplulaştırılan geleneksel 

yaklaşımlardan daha etkin bir tahminde bulunabileceğini 

göstermişlerdir. Ayrıca, ayrıştırma sapmasının MIDAS ve gecikmesi 

dağıtılmış modelleri için aynı olduğunu ve açıklayıcı değişkenlerin 

daha yüksek frekansta örneklendiğinde ortadan kaybolduğunu da 

belirtmişlerdir. 

MIDAS modellerinde yüksek frekanslı değişkenin geçmiş değerlerini 

ağırlıklandırılması için çeşitli fonksiyon kalıpları kullanılmaktadır. Bu 
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fonksiyon kalıplarından bir tanesi, Almon (1965), tarafından 

geliştirilen Almon Polinomudur. Düşük frekanslı    değişkeninin 

bağımlı ve yüksek frekanslı   
   

 değişkeninin bağımsız olduğu 

regresyon modeli için Almon modeli şu şekildedir. 

      ∑  
   

   

  

(∑  

 

   

  )

 

                                                            

Yukarıdaki modelde  ; polinom derecesini,  ; optimal gecikme 

uzunluğunu ve   ; yüksek frekanslı değişkenin, düşük frekanslı t 

zaman dilimindeki ilk gözlemini temsil etmektedir. 

Ghysels ve diğerleri (2005) ve Ghysels ve diğerleri (2007), MIDAS 

modelinde yüksek frekanslı değişkeni ağırlıklandırmak için üstel 

Almon Polinomunu önermişlerdir. Ghysels ve diğerleri (2005), üstel 

Almon Polinomunu iki parametreyle kullanmayı önermişlerdir. İki 

parametreli üstel Almon Polinomu aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

           (
         

  

∑          
   

   

)                                                                

Üstel Almon Polinomun kullanılması ağırlıkları doğal olarak pozitif 

olmaya zorlamaktadır. (4) numaralı modelle birlikte  ( 
 

   ) 

gecikme polinomunun   gecikmesi için ekonomik biçimde bir yol 

sunulmaktadır. Yüksek frekanslı değişkenin haftalık, düşük frekanslı 

değişkenin üç aylık olduğu yani      eşit olduğu bir modelde sabit 

terimle beraber 13 adet parametre tahmini yapılmaktadır. Ancak 
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yukarıdaki üstel Almon fonksiyonu ile sadece 2 adet parametrenin 

tahmin edilmesi yeterli olacaktır.         olması durumunda 

üstel Almon Polinomu, yüksek frekanslı değişkenin gecikmeleri için 

eşit ağırlıklandırma verecektir (Andreou vd., 2010b: 5). 

Ghysels ve diğerleri (2007), üstel Almon Polinomunun yanı sıra   
   

 

yüksek frekanslı değişkenin ağırlıklandırılması için Beta Dağılımını 

da önermişlerdir. Normalleştirilmiş Beta olasılık yoğunluk fonksiyonu 

şu şekilde gösterilebilir. 

          
          

∑           
 
   

                                                                      

Yukarıdaki (5) numaralı eşitlikte            
                  

        
 

Beta Dağılımıdır. Bu dağılımdaki      ∫          
 

 
 ise Gama 

Dağılımını göstermektedir. Beta Dağılımı, gecikme formunun 

spesifikasyonlarına bağlı olarak önemli özelliklere sahip 

olabilmektedir. 

Foroni ve diğerleri (2015), yüksek frekansa sahip değişkenlerdeki 

bilgiyi yansıtabilmek adına kısıtsız MIDAS (U-MIDAS) yöntemini 

geliştirmişlerdir. U-MIDAS yöntemi, özellik mikro ve makro iktisadi 

alanda değişkenler arasında frekans farkının fazla olmadığı 

durumlarda yüksek frekanslı serilerde kullanılan diğer ağırlıklandırma 

yöntemlerine göre daha iyi performans göstermektedir. Genel hatları 

ile U-MIDAS modeli aşağıdaki regresyon modelinde gösterilmiştir. 
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        ( 
   )  

   
                                                                          

Burada (    ); yüksek frekanslı değişkenin gecikme katsayılarını 

temsil etmektedir. U-MIDAS yönteminde, üstel Almon gibi 

ağırlıklandırma yönteminin aksine yüksek frekanslı değişkenin, düşük 

frekanslı değişken periyoduna karşılık gelen değerlerine eşit ağırlıklar 

verilmektedir. U-MIDAS yönteminde, doğrusal olmasından dolayı 

EKK ile parametre tahmini gerçekleştirilebilmektedir.  

U-MIDAS modelinde, değişkenler arasında frekans farkının çok 

yüksek olması durumunda parametre sayısının olağanüstü bir biçimde 

arttığı görülmüştür. Şöyle ki, frekans oranının bir hayli yüksek olması 

durumunda U-MIDAS Modeli, EKK yöntemi altında tahmin edilmesi 

imkânsız hale gelebilecektir. Öte yandan Forsberg ve Ghysels (2007), 

Corsi (2004) tarafından oluşturulan yüksek frekanslı gerçekleşen 

oynaklığın heterojen otoregresif model (heterogeneous autoregressive 

model of the realized volatility, HAR-RV) modelinden yola çıkarak 

basamak fonksiyonlarına sahip bir basamak ağırlıklı MIDAS Modelini 

geliştirmişlerdir. Forsberg ve Ghysels, bu modeli geliştirirken 

Andersen ve diğerleri (2005)’nin HAR-RV modelinin oynaklık 

kısmını sürekli ve kesikli kısımlarına ayırmasından faydalanmışlardır. 

Söz konusu modelde RV’nin kesikli kısmından yararlanılarak yüksek 

frekanslı değişkenin geçmiş değerlerinin belli bir basamak sayısı 

kadar benzer katsayı değerleri aldığı varsayılmaktadır. Değişkenler 

arasındaki frekans oranı   değerinin büyük olması durumunda bile 

basamak Ağırlıklı MIDAS modeli, EKK yöntemiyle tahmin 
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edilebilmektedir.   basamağa sahip basamak Ağırlıklı MIDAS modeli 

aşağıda gösterildiği şekildedir. 

        ∑ (∑  

   

   

) 
 
   

   

⌈     ⌉

   

                                                    

Yukarıdaki denklemde   ; yüksek frekanslı değişkenin geçmiş 

değerlerinin   basamak kadar olan kısmının benzer katsayıya eşit 

olacağını ifade etmektedir. Aynı denklemde ⌈     ⌉; ise basamak 

sayısının optimal gecikme uzunluğu  ’ya bölünmesiyle elde edilecek 

değerin bir üst tam sayıya yuvarlanmasıyla oluşturulan parametre 

sayısıdır. Basamak Ağırlıklı MIDAS modelinde optimal gecikme 

uzunluğu geleneksel zaman serilerindeki gibi Akaike, Schwarz gibi 

bilgi kriterleri ile belirlenebilmektedir. 

2. LİTERATÜR 

MIDAS modelinin geliştirilmesinin ardından Hogrefe (2008), aylık 

frekansa sahip iktisadi değişkenlerle ABD’nin GSYİH revizyonlarını 

öngörmeye çalışmıştır. Elde edilen bulgular ile MIDAS yönteminin, 

GSYİH büyüme oranının ilk açıklanmasından ve yalnızca tek 

değişkenli bilgilere dayanan basit bir tahmin modelinden istatistiksel 

olarak anlamlı bir biçimde daha iyi bir performans gösterdiği tespit 

edilmiştir. Clements ve Galvão (2008), MIDAS-AR yöntemini 

geliştirerek aylık frekanslı iktisadi değişkenleri kullanarak ABD’nin 

üçer aylık GSYİH büyümesinin kısa vadeli tahminlerini 

incelemişlerdir. Bulgular neticesinde gerçek zamanlı üretilen verilerin, 
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tahmin doğruluğunu artırdığı ancak temel sonuçları değiştirmediği 

belirlenmiştir. Bu sonuçla birlikte MIDAS-AR modelinin, Koenig ve 

diğerleri (2003) tarafından kullanılan karma frekanslı gecikmesi 

dağıtılmış (MF-DL) ve Köprü Modellerini andıran ve iki aşamadan 

oluşan gecikmesi dağıtılmış (ADL) modellerine kıyasla daha iyi 

performans gösterdiği savunulmuştur. Bir başka çalışmada Clements 

ve Galvão (2009), aylık frekansa sahip 10 farklı kompozit öncü 

göstergeleri kullanarak ABD’nin üçer aylık büyüme oranlarını bir yıl 

vadeye kadar öngörmeye çalışmışlardır. Analiz bulguları neticesinde 

GSYİH öngörüsünde tüm öncü göstergelerin bir arada yer aldığı 

MIDAS modelinin sonuçlarının, öncü göstergelerin ayrı ayrı 

modellenerek oluşturulduğu U-MIDAS modellerinin öngörüsünden 

daha iyi sonuç verdiği belirlenmiştir.  

İlgili literatürde MIDAS modeline çok fazla sayıda açıklayıcı 

değişken eklenerek GSYİH büyüme oranları öngörülmeye ya da anlık 

olarak tahmin edilmeye çalışılmıştır. Ancak MIDAS modellerinde çok 

fazla sayıda açıklayıcı değişkenin yer alması aşırı sayıda parametrenin 

tahmin edilmesi gerektirmektedir. Bu kapsamda yüksek frekanslı 

değişkenleri birkaç değişkene indirgenebildiği Faktör 

yaklaşımlarından yararlanılmıştır. MIDAS modelinde Faktör 

yaklaşımını kullanan çalışmalara Frale ve Monteforte (2009), 

Marcellino ve Schumacher (2010), Kuzin ve diğerleri (2013), 

Andreou ve diğerleri (2013), Şen Doğan ve Midiliç (2016) ve Jiang ve 

diğerleri (2017) örnek olarak gösterilebilir. 
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Galvão (2013), ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentilere göre 

belirlenen finansal değişkenler ışığında İngiltere ve ABD’nin reel 

GSYİH büyüme oranlarının bir çeyrek dönem ve bir yıl vadeli 

değerlerini öngörmeye çalışmıştır. Finansal değişkenlerin, 

GSYİH’den daha yüksek frekansta örneklenmeleri ve GSYİH’nin 

gelecekteki değeri üzerindeki etkilerinin uygulanan rejimle birlikte 

değişmesini dikkate alan Galvão, düzgün geçişli regresyon modelini 

MIDAS modeliyle harmanlayarak düzgün geçişli MIDAS (ST-

MIDAS) yöntemini geliştirmiştir. Çalışmada finansal değişkenler hem 

haftalık hem de günlük frekansta ST-MIDAS modellerinde yer 

almışlardır. Ancak haftalık frekans yerine günlük frekansın 

kullanılmasının öngörüleri geliştirmediği görülmüştür. Öte yandan 

Guérin ve Marcellino (2013), Galvão (2013)’nun ST-MIDAS 

modeline alternatif olarak Markov değişim MIDAS (MS-MIDAS) 

modelini geliştirerek ABD’nin üçer GSYİH büyüme oranı öngörmeye 

çalışılmıştır. Gerçekleştirilen analizler neticesinde MS-MIDAS 

modelinin sadece GSYİH büyüme oranı için iyi öngörü sonuçları 

vermediği aynı zamanda ekonominin durumu hakkında da önemli 

bilgiler sağladığı görülmüştür. Özellikle de yüksek frekanslı bilgi ile 

parametre değişimi (switching) kombinasyonunun, bu iki özelliğin her 

birini ayrı ayrı kullanımından daha iyi performans sergilediği 

belirlenmiştir. 

Ferrara ve Marsilli (2013), 2008 - 2009 küresel ekonomik kriz 

döneminde dört ana Euro bölgesi ülkesi (Almanya, Fransa, İtalya ve 

İspanya) ve Euro bölgesinin tamamının GSYİH büyümesini öngörmek 
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için aylık frekanslı petrol fiyatları, hisse senedi fiyatları ve getiri farkı 

gibi önemli finansal değişkenlerin öngörü gücünü 

değerlendirmişlerdir. Beş ekonominin her biri için, üç finansal 

değişken ile ayrı ayrı tek değişkenli MIDAS modelleriyle GSYİH’nin 

doğrudan çok adımlı öngörüsü yapılmıştır. Kök ortalama karekök hata 

tahmin (RMSFE) değerleriyle hisse senedi fiyatlarının, GSYİH 

tahminlerinin doğruluğunu artırmaya yardımcı olduğu, petrol 

fiyatlarının ve getiri farkının ise GSYİH tahminlerinde daha az 

bilgilendirici oldukları tespit edilmiştir. Başka bir çalışmada 

Schumacher (2016), anlık tahmin literatüründe kullanılan MIDAS ve 

Köprü Modellerinin öngörü performanslarını karşılaştırmıştır. 

Çalışmada MIDAS yönteminin doğrudan öngörü sağlaması ve Köprü 

Modellerinin ise doğrudan öngörü sağlamamasından yola çıkılarak 

döngüsel MIDAS (MIDAS-IT) modeli geliştirilmiştir. Elde edilen 

bulgularla MIDAS-IT’nin yinelemeli çok adımlı yaklaşımının, 

doğrudan öngörü sağlayan MIDAS modelinden daha iyi performans 

gösterdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte MIDAS ve MIIDAS-IT’nin 

Köprü Modellerinden daha iyi performans gösterdiği anlaşılmıştır. 

Ampirik literatürde tek denklemli MIDAS modellerinin yanı sıra 

farklı frekanslı değişkenlerin modele dahil edilebildiği alternatif 

karma frekanslı VAR (MF-VAR) modelleriyle ekonomik büyüme 

oranının anlık tahmini ve öngörüsü ele alınmıştır. Bu kapsamda Kuzin 

ve diğerleri (2011), MIDAS yaklaşımını, karma frekanslı VAR (MF-

VAR) modeliyle karşılaştırmışlardır. Ortalama kare öngörü hatası 

(MSE) değerine göre hem MIDAS modelinin hem de MF-VAR 
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modelinin geleneksel AR modeline göre daha iyi performans 

gösterdikleri belirlenmiştir. Bir başka çalışmada Schorfheide ve Song 

(2015), aylık ve üçer aylık frekanslarda gözlemlenen iktisadi 

değişkenlerin yer aldığı karma frekanslı VAR (MF-VAR) modeli 

geliştirmişlerdir. Ampirik uygulamada ABD ekonomisi için MF-VAR 

modelinin klasik VAR modelinden daha tutarlı tahminler ürettiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Hem Kuzin ve diğerleri (2011)’nin hem de 

Schorfheide ve Song (2015)’un geliştirmiş oldukları MF-VAR 

modelleri, sistemde bulunan en yüksek frekanslı değişkenin frekansına 

eşit olacak şekilde kurulmaktadır. Dolayısıyla düşük frekanslı 

değişkenin yüksek frekansta gözlemlenemeyen değerleri 

enterpolasyon veya Kalman Filtre yöntemleri ile oluşturulmaktadır. 

Öte yandan Mikosch ve Neuwirth (2015), sistemde bulunan en düşük 

frekanslı değişkenin frekansına eşdeğer olacak şekilde kurulan 

Ghysels’in MF-VAR modelini öngörü için geliştirmişlerdir. Kök 

ortalama karekök hata kritik değeriyle MF-VAR modelinin, tahmin 

doğruluğunu önemli ölçüde iyileştirdiği saptanmıştır. 

McCracken ve diğerleri (2015), ABD ekonomisinin GSYİH büyüme 

oranını yüksek frekanslı değişkenler ile öngörebilmek için Ghysels 

(2016)’in MF-VAR modelini kullanmışlardır. Elde edilen bulgular ile 

verilerin karma frekanslı niteliğinin anlık tahmini için önemli olduğu, 

ancak çeyrek dönem içi bilgilerin tamamının tahmin doğruluğunu 

iyileştirmediği tespit edilmiştir. Bai ve diğerleri (2013), karma 

frekanslı değişkenlerin yer aldığı MIDAS ve Çarpımsal MIDAS 

Modelleri ile Kalman Filtre Yönteminin öngörü performanslarını 
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karşılaştırmışlardır. Bu karşılaştırma için ABD’nin üçer aylık GSYİH 

büyüme oranının öngörüsünü esas almışlardır. Karşılaştırma 

sonucunda getiri farkı ve tüketici beklentileri öngörücü değişken 

olarak kullanıldığında MIDAS Modellerinin Kalman Filtre 

Yönteminden daha iyi öngörü performansı sergilediği anlaşılmıştır.  

Carriero ve diğerleri (2015), GSYİH büyümesinin hem nokta hem de 

yoğunluk anlık tahmini için stokastik oynaklığı Bayesyen karma 

frekans (Bayesian mixed frequency with stochastic volatility BMFSV) 

modelini geliştirmişlerdir. Çalışmada, geliştirilen BMFSV modeliyle 

ABD ekonomisi için GSYH büyümesinin gerçek zamanlı anlık 

tahminleri oluşturulmuştur. Çalışmada AR modellerinden üretilen 

Bayesyen karma frekans modelinin anlık tahminleri, ankete dayalı 

tahmin sonuçları ile kıyaslanmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda 

GSYİH büyüme oranının nokta tahmini açısından BMFSV modelinin 

AR modellerinde önemli ölçüde iyileştiği, ankete dayalı tahminleriyle 

karşılaştırmalı olarak gerçekleştiği ve çeyrek içi bilgilerin yararlılığı 

hakkında daha fazla kanıt sağladığı tespit edilmiştir. 

Foroni ve diğerleri (2015), MIDAS modeli tahmininde NLS yöntemi 

gerektirmeyen ve en küçük kareler (EKK) yöntemi ile tahmin 

edilebilen kısıtsız MIDAS (U-MIDAS) modelini kullanmışlar ve bu 

modeli, üstel Almon gecikmesini temel alan MIDAS modeli ile 

karşılaştırmışlardır. Çalışmalarında kısa dönemli öngörülerde MIDAS 

ve U-MIDAS modelleri arasında herhangi bir fark gözlemlenmemiştir. 

Ancak uzun dönemli öngörülerde U-MIDAS modelinin daha iyi 

performans gösterdiği belirlenmiştir. Barsoum ve Stankiewicz (2015), 
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iktisadi verilerdeki konjonktürel dalgalanmaları hesaba katabilmek ve 

ayrıca öngörü performansını artırabilmek için Guérin ve Marcellino 

(2013)’nun Markov Değişim MIDAS (MS-MIDAS) modelini, Foroni 

ve diğerleri (2015)’nin kısıtsız MIDAS (U-MIDAS) modeli ile 

genişleterek MS-U-MIDAS modelini geliştirmişlerdir. ABD 

ekonomisi için gerçekleştirilen analizlerde MS-U-MIDAS sınıf 

modellerinin performansının kısıtlı alternatiflerine göre daha iyi 

performans gösterdiği belirlenmiştir. Blasques ve diğerleri (2016), 

standart en yüksek olabilirlik yönteminden daha tutarlı bir öngörü 

performansı sağlamak amacıyla hedef değişkenlerin tahmininde 

dinamik faktör modelleri için karma frekanslı ağırlıklı en yüksek 

olabilirlik (WML) tahmin yöntemini geliştirmişlerdir. Yapılan 

analizlerle hemen hemen tüm durumlarda WML yönteminin ABD 

GSYİH büyümesini öngörü ve anlık tahmini tutarlılığında anlamlı 

iyileştirmelere yol açabileceği kanısına varılmıştır. 

Yamak ve diğerleri (2018), Türkiye ekonomisinin GSYİH büyüme 

oranını öngörmek için haftalık frekanslı getiri farklarından 

yararlanmışlardır. Almon ağırlıklandırma polinomunun kullanıldığı 

analizlerde belirli tahmin performans kriterlerine göre haftalık 

frekansta 12 vadeli faiz oranından 6 ay vadeli faiz oranının 

çıkartılmasıyla edilen getiri farkının en iyi tahmin performansı verdiği 

anlaşılmıştır. Erdoğdu (2020), aylık frekansa sahip vergi gelirlerinden 

faydalanarak üçer aylık GSYİH büyüme oranını öngörmeye 

çalışmıştır. Analizler neticesinde üstel Almon polinomun kullanıldığı 

MIDAS modelinin diğer modellere göre daha iyi tahmin sonuçları 
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verdiği tespit edilmiştir. Diğer bir çalışmada Ekinci ve Sakarya 

(2020), Türkiye ekonomisi için GSYİH’nin bileşenlerinden biri olan 

özel tüketim harcamalarının anlık tahminine yönelmişlerdir. 

Uygulamada Kök ortalama kare öngörü hatası’na göre MIDAS 

modelinin klasik yönteme göre daha iyi performans gösterdiği 

belirlenmiştir.  

3. UYGULAMA: GSYİH TAHMİNİ 

Türkiye ekonomisine ilişkin üçer aylık frekanslı reel GSYİH büyüme 

oranının anlık tahmini için aylık frekansa sahip iktisadi 

değişkenlerden yararlanılmıştır. Aylık frekanslı iktisadi değişkenler 

sırasıyla imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KAP) ve sanayi üretim 

endeksidir (SAN). Analizlerde kullanılan GSYİH verisi, zincirlenmiş 

hacim olarak ve aylık frekanslı değişkenler Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (TCMB-

EVDS)’nden alınmıştır. Analiz öncesinde GSYİH verisi mevsimsel 

etkilerden arındırılmış ve ardından logaritmik 1. devresel farkı 

alınarak dönemlik GSYİH büyüme oranı hesaplanmıştır. GSYİH’de 

olduğu gibi çalışmada kullanılan aylık frekanslı açıklayıcı değişkenler 

de mevsimsel etkilerden arındırılarak logaritmik devresel farkları 

analizlerde kullanılmıştır. Analizlerde kullanılan veri setleri 2020 

Haziran ayının son işlem gününde temin edilmiştir. Bu kapsamda her 

bir değişken için söz konusu tarihte ulaşılabilen veri seti alınmıştır. Bu 

nedenle çalışmada yer alan değişkenlerin başlangıç gözlemleri benzer 

zaman dilimini oluştursa bile bu değişkenlere ait son gözlemler, farklı 

zaman noktalarını oluşturmaktadır. Söz gelimi GSYİH’ye ait veri seti, 



 
 165 

2007’nin ilk çeyreğinden 2020’nin 1. çeyrek dönemine kadar olan 

dönemi kapsamaktadır. Öte yandan uygulamada kullanılacak olan 

aylık frekanslı değişkenlerin başlangıç noktaları 2007’nin Ocak ayıdır. 

Her ne kadar çalışmada kullanılan aylık frekanslı değişkenlerin 

başlangıç noktaları aynı zaman dilimine denk gelse de iktisadi 

değişkenlerin farklı gecikmelerle ilan edilmelerinden dolayı bu 

değişkenlerin son gözlemleri farklı zamanlarda olmaktadır. Aylık 

frekanslı değişkenlerin son gözlem değerleri; Sanayi üretim endeksi 

için 2020 yılının Nisan ayı ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı 

için 2020’nin Haziran ayıdır. 

GSYİH’nin anlık tahmini gerçekleştirilmeden önce değişkenlerin 

seviye değerlerinde durağan olup olmadıkları birim kök testleriyle 

incelenmiştir. Tablo 1’de 2020 Haziran ayında ulaşılabilen gözlem 

değerleriyle aylık ve üçer aylık frekanslı değişkenlerin Genişletilmiş 

Dickey Fuller (ADF), Philips Perron (PP) ve Kwiatkowski Phillips 

Schmidt Shin (KPSS) birim kök test sonuçları yer almaktadır. 

Çalışmada MIDAS modelinin anlık tahmin performansı, 

toplulaştırılmış değişkenlerin öngörü performansı ile 

karşılaştırılacaktır. Bu nedenle aylık frekanslı değişkenlerin üçer aylık 

olarak toplulaştırılmış hallerinin de durağanlıkları incelenmiş ve test 

sonuçları Tablo 1’de özetlenmiştir. Tablo incelendiğinde üçer aylık 

frekanslı GSYİH’nin, aylık frekanslı her iki değişkenin ve aylık 
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frekanslı değişkenlerin üçer aylık olarak toplulaştırılmış hallerinin 

logaritmik 1. devresel farklarında durağan oldukları anlaşılmaktadır.
4
 

Tablo 1: Birim Kök Test Sonuçları 

  

 

ADF PP KPSS 

Frekans Değişken Sabitli Sabitli 

ve 

Trendli 

Sabitli Sabitli 

ve 

Trendli 

Sabitli Sabitli 

ve 

Trendli 

Aylık ∆LGÜV -9,09a
 -9,05a

 -10,03a
 -9,98a

 0,04c
 0,04c

 
∆LKAP -11,72a -11,69a -11,69a -11,66a 0,11c 0,1c 
∆LSAN -23,92a -23,9a -25,24a -25,17a 0,22c 0,13c 

Üçer 

Aylık 

∆LGSYİH -6,96a -6,88a -6,96a -6,88a 0,13c 0,12c 

∆LGÜV -4,94b -4,87a -4,77a -4,69a 0,09c 0,08c 

∆LKAP -3,13b -2,98 -3,13b -2,98 0,14c 0,13c 

∆LSAN -6,39a -6,32a -6,41a -6,35a 0,08c 0,08c 

Not: a, b ve c sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde serilerin durağan olduklarını 

ifade eder. ∆L, ilgili değişkenin logaritmik 1. devresel farkının alındığını belirtmektedir. 

KAP; imalat sanayi kapasite kullanım oranını ve SAN; sanayi üretim endeksini temsil 

etmektedir. 

Bu çalışmada kullanılan değişkenlerden her birinin farklı yayın 

gecikmeleri bulunmaktadır. Örneğin GSYİH için   çeyrek dönemine 

ait gözlem değeri,     çeyrek döneminin 2. veya 3. ayının son resmi 

gününde açıklanmaktadır. Diğer taraftan çalışmada kullanılan aylık 

frekanslı değişkenlerin   çeyrek dönemindeki 1. ayına ait gözlem 

değerleri, kapasite kullanım oranı için ilgili ayın son günlerinde; 

sanayi üretim endeksi için ise   çeyrek döneminin 3. ayının ortalarında 

açıklanmaktadır.
5
 Analizlerde GSYİH büyüme oranının anlık tahmini, 

2015’in 1. çeyrek döneminden başlanılarak her bir çeyrek dönem için 

                                                            
4 Uygulamada 2015 1. çeyrek – 2020 2. çeyrek dönemleri arasında GSYİH’nin anlık 

tahmini gerçekleştirileceği için çalışmada yer alan bütün değişkenlerin bu tarihler 

arasındaki durağan oldukları seviyeler araştırılmıştır. Elde edilen bulgularla 

analizlerde kullanılan değişkenlerin ele alınan tahmin döneminde logaritmik 1. 

devresel farklarında durağan oldukları anlaşılmıştır. 
5http://www3.tcmb.gov.tr/veriyaytakvim/takvim.php    

http://www.tuik.gov.tr/takvim/tkvim.zul  

http://www3.tcmb.gov.tr/veriyaytakvim/takvim.php
http://www.tuik.gov.tr/takvim/tkvim.zul


 
 167 

ayrı ayrı gerçekleştirilerek 2020’nin 2. çeyrek dönemine kadar 

sürdürülmüştür. Her bir dönemde anlık tahminler gerçekleştirilirken 

hem GSYİH hem de analizlerde yer alan aylık frekanslı tüm 

değişkenler o tarihte ulaşılabilir gözlem değerleriyle mevsimsellikten 

arındırılmışlardır. Ardından mevsimsellikten arındırılan değişkenler 

doğal logaritmik dönüşeme tabi tutularak 1. devresel farkları 

alınmıştır. 

Analizlerde kurulmuş olan her bir model, MIDAS yaklaşımı altında 

tahmin edilmiştir. MIDAS modellerinde yüksek frekanslı 

değişkenlerin ağırlıklandırılmasında geleneksel Almon polinomu, 

üstel Almon polinomu, Beta, kısıtsız MIDAS (U-MIDAS) ve basamak 

ağırlıklı MIDAS yöntemleri ayrı ayrı uygulanmıştır. Bu yöntemlerden 

geleneksel Almon polinomu, kısıtsız MIDAS (U-MIDAS) ve basamak 

ağırlıklı MIDAS yöntemlerinde yüksek frekanslı değişkenler için 

maksimum gecikme uzunluğu, yüksek frekansta 12 dönem 

belirlenerek optimal gecikme uzunlukları Schwarz bilgi kriteri ile 

tespit edilmiştir. 

Çalışmada her bir aylık frekanslı değişken ayrı ayrı kullanılarak 

GSYİH büyüme oranının anlık tahmini gerçekleştirilmiştir. Öncelikle 

2015 yılının Ocak ayının son gününde bulunulduğu varsayılarak 

GSYİH’nin 2015 1. çeyrek büyüme oranının anlık tahmini yapılmıştır. 

Bu dönem için gerçekleştirilen öngörülerde değişkenlerin başlangıç 

gözlemleri GSYİH için 2007’nin ilk çeyreği, aylık frekanslı 

değişkenler için ise 2007 yılının ilk ayı olmak koşuluyla 2015 yılı 

Ocak ayında ulaşılabilen tüm veri setinden yararlanılmıştır. 
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Yukarıdaki (8) ve (9) numaralı MIDAS modellerinde her bir aylık 

frekanslı değişken ile GSYİH’nin 2015 1. çeyrek büyüme oranı 

öngörülmektedir. Söz konusu modellerde  ( 
 

   ); ilgili yüksek 

frekanslı değişkenin ağırlıklandırma fonksiyonunu,   ; değişkenlerin 

logaritmik devresel farkının alındığını ve              

      

; 2015 yılının 

1. çeyreğinde GSYİH için son gözlem olarak 2014’ün 3. çeyrek 

verisinin kullanıldığını ifade etmektedir. Modellerdeki aylık frekanslı 

değişkenlerin alt imlerindeki bilgiler, 2015’in Ocak ayında kapasite 

kulanım oranı 2014’ün Temmuz ayına ait veriler ve sanayi üretim 

endeksi için 2014’ün Mayıs ayına ait veriler son gözlem olarak ele 

alınmıştır. Bahsi geçen bu modellerde yüksek frekanslı değişkenlerin 

her biri geleneksel Almon polinomu, üstel Almon polinomu, Beta, 

kısıtsız MIDAS (U-MIDAS) ve basamak ağırlıklı MIDAS ile 

ağırlıklandırılarak parametre tahminleri yapılmıştır. Daha sonra ilgili 

modellerin tahmin edilen parametreleriyle GSYİH’nin 2015’in ilk 

çeyrek döneminin anlık tahmini aşağıdaki denklemler vasıtasıyla 

gerçekleştirilebilir. 
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Yukarıdaki (10) ve (11) numaralı denklemler ile GSYİH’nin 2015 1. 

çeyrek büyüme oranının anlık tahmini hesaplanmıştır. Söz konusu 

hesaplamalarda aylık frekanslı değişkenler için 2015’in Ocak ayında 

ulaşılabilen tüm veri seti kullanılmaktadır. GSYİH’nin 2015 1. çeyrek 

büyüme oranının anlık tahmini, 2015’in Şubat ve Mart aylarının son 

işlem günlerinin de bulunulduğu varsayılarak tekrarlanmıştır. MIDAS 

modeliyle elde edilen GSYİH büyüme oranının anlık tahminleri daha 

sonra referans modelleriyle kıyaslanmıştır. Söz konusu referans 

modellerden kasıt aylık frekanslı değişkenlerin her birinin üçer aylık 

olarak toplulaştırılmış hallerinin GSYİH büyüme oranı öngörüsünde 

kullanılmasıdır. Uygulamada 2015’in ilk çeyreğinden başlanılarak 

2020’nin 2. çeyrek dönemine kadar GSYİH büyüme oranı öngörüleri 

elde edilmiştir. Bahsi geçen bu öngörülerde her bir çeyrek dönemin 

son işlem gününde ulaşılabilen veri setinden faydalanılmıştır. 

Böylelikle MIDAS modellerinde olduğu gibi 2015 1. çeyrek – 2020 2. 

çeyrek dönemleri arası GSYİH’nin büyüme oranı tahmin edilmiştir
6
. 

Ardından çalışmada elde edilen tüm tahmin serilerinin, tahmin hata 

kriterleri hesaplanmıştır. Bu kriterler şu şekilde sıralanabilir; ortalama 

                                                            
6 Söz konusu bu tahminlerde toplulaştırılmış üçer aylık frekanslı değişkenlerin 

gecikmelerinden yararlanılmıştır. Uygulamada maksimum gecikme uzunluğu 4 

kabul edilerek optimal gecikme uzunlukları, Schwarz bilgi kriteri ile belirlenmiştir.  
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mutlak hata (MAE), ortalama mutlak yüzde hata (MAPE), ortalama 

kare öngörü hatası (MSE) kök ortalama kare öngörü hatası (RMSE) ve 

Hyndman ve Koehler (2006) tarafından geliştirilen mutlak 

ölçeklendirilmiş hata ortalaması (MASE). 

4. BULGULAR 

Yüksek frekanslı imalat sanayi kapasite kullanım oranıyla 

gerçekleştirilen MIDAS modellerinin anlık tahmin bulguları, 

gerçekleşen büyüme oranı ve toplulaştırılmış değişkenin kullanıldığı 

geleneksel modelin öngörü sonuçları aşağıdaki Grafik 1, 2 ve 3’de 

gösterilmiştir. İmalat sanayinin kapasite kullanım oranının bağımsız 

değişken olarak kullanıldığı MIDAS modelleriyle elde edilen 

sonuçların, gerçekleşen büyüme oranını daha yakından takip ettiği her 

üç grafikte de görülmektedir. Böyle bir sonucun çıkmasında GSYİH 

içerisinde sanayinin önemli bir paya sahip olması ve imalat sanayinin 

kapasite kullanım oranının, sanayi üretimindeki gelişmelerin öncü 

göstergesi olması ifade edilebilir. Ancak yine de imalat sanayinin 

kapasite kullanım oranıyla 2016’nın 3. çeyreğindeki ekonomik 

daralmayı ve bu daralmadan dolayı 2016’nın 4. çeyreğindeki ani 

sıçrama öngörülememiştir. Öte yandan bahsi geçen grafiklerde tüm 

model bulgularının birbirleriyle aynı seyirde gittikleri ve 2020’nin 2. 

çeyreğinde bir ekonomik daralmanın olacağını öngördükleri gözlerden 

kaçmamaktadır.  Her üç grafikte de söz konusu bu ekonomik 

daralmanın MIDAS modellerinde daha düşük olduğu ve en 

şiddetlisinin ise geleneksel Almon polinomuyla anlık olarak tahmin 

edildiği anlaşılmaktadır. Bu anlık tahminler, çeyrek dönemin 1., 2. ve 
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3. aylarında sırasıyla şu şekilde olmuştur: -0.114 (-%11.4), -0.171 -

(%17.1) ve -0.169 (-%16.9). Bu denli yüksek oranda ekonomik 

daralmanın öngörülmesinde dünya genelinde yaşanan pandemi 

nedeniyle 2020’nin 2. çeyreğinde ekonomik faaliyetlerin neredeyse 

durma noktasına gelmesi gösterilebilir. 

 

Grafik 1: İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ile GSYİH Büyüme Oranının 

Anlık Tahmini (1. Ay) 

 

Grafik 2: İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ile GSYİH Büyüme Oranının 

Anlık Tahmini (2. Ay) 
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Grafik 3: İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ile GSYİH Büyüme Oranının 

Anlık Tahmini (3. Ay) 
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aşağıdaki Grafik 4, 5 ve 6’da yer almaktadır. Her üç grafikte de 

toplulaştırılmış verilerle yapılan öngörü bulgularının çok fazla salınım 

göstermediği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan MIDAS modelinin 
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ekonomik daralmayı ve 2016’nın 4. çeyreğindeki büyümedeki 
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tahmin edilememesinin sebebi sanayi üretim endeksinin iki ay 

gecikme ile yayınlanmasından dolayı olduğu ileri sürülebilir. Çünkü 

çeyrek dönemin ilk iki ayında söz konusu U-MIDAS modelinde 

sanayi üretim endeksine ait ilgili dönemde veri bulunmamaktadır. 

Ancak 3. ayda çeyrek dönemin ilk ayına ait sanayi üretim endeksi 

verisi yayınlanmış olacaktır. Diğer taraftan bahsi geçen aylarda 

gerçekleştirilen MIDAS modellerinin 2016’nın 4. çeyreğindeki 

ekonomik büyümedeki sıçramayı anlık tahmin edebildiği Grafik 4 ve 

5’ten anlaşılmaktadır. Tüm bunların yanı sıra basamak ağırlıklı 

MIDAS modeli hariç 2018’in 4. çeyreğindeki daralmanın her üç ayda 

da anlık olarak tahmin edildiği ilgili grafiklerde dikkat çekmektedir. 

Bu daralmanın her üç ayda da anlık olarak tahmin edilmesinde söz 

konusu daralmanın 2018’in ilk iki çeyreğinde de görülmesinden 

dolayı olduğu belirtilebilir. Grafik 4, 5 ve 6’da 2019’un 4. çeyreğinde 

MIDAS modelleriyle ekonomik daralmanın olacağı anlık tahmin 

edilmiş ancak söz konusu bu anlık tahminin gerçekleşmediği 

görülmektedir. Bahsi geçen grafiklerde çeyrek dönemin ilk iki ayında 

gerçekleştirilen MIDAS modeli anlık tahminlerinde 2020’nin 2. 

çeyreğinde %0 civarında bir ekonomik büyümenin olacağı ancak 3. 

aylarda uygulanan MIDAS modeli anlık tahminlerinde ise söz konusu 

dönemde ciddi bir ekonomik daralmanın olacağı gözlerden 

kaçmamaktadır. Bu ekonomik daralmanın en şiddetlisi geleneksel 

Almon ağırlıklandırma polinomun uygulandığı MIDAS modeliyle -

0.135 (-%13.5) oranında anlık olarak tahmin edilmiştir.  
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Grafik 4: Sanayi Üretim Endeksi ile GSYİH Büyüme Oranının Anlık Tahmini (1. 

Ay) 

 

 

Grafik 5: Sanayi Üretim Endeksi ile GSYİH Büyüme Oranının Anlık Tahmini (2. 

Ay) 
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Grafik 6: Sanayi Üretim Endeksi ile GSYİH Büyüme Oranının Anlık Tahmini (3. 

Ay) 
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modellerinin hem de toplulaştırılmış değişkenlerin kullanıldığı 

geleneksel modellerin tahmin hata kriterleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

Ardından analizlerde kullanılan aylık frekanslı değişkenlerin her biri 

için MIDAS modellerinin tahmin hata kriterleri, ilgili aylık frekanslı 
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verilmiştir. Bahsi geçen bu tabloda yer alan iki panelde sırasıyla 

imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve sanayi üretim endeksi 

değişkenlerinin bulguları gösterilmektedir. Söz konusu bu panellerin 

her birinde 3 alt panel daha bulunmaktadır. Bu panellerde sırasıyla 

çeyrek dönemin 1., 2. ve 3. aylarında oluşturulan MIDAS 

yaklaşımlarının tahmin kriterlerinin sonuçları ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Bahsi geçen tablo genel olarak incelendiğinde imalat sanayi kapasite 

kullanım oranı ve sanayi üretim endeksi açıklayıcı değişkenleri ile 

oluşturulan MIDAS yaklaşımlarının GSYİH büyüme oranı 

öngörüsünde geleneksel modele göre daha iyi performans 

sergiledikleri görülmektedir. Tablo 2’de imalat sanayi kapasite 

kullanım oranı ve sanayi üretim endeksi açıklayıcı değişkenlerinin yer 

aldığı MIDAS modellerinin bahsi geçen bu değişkenlerin 

toplulaştırılmış hallerinden çoğunlukla daha iyi tahmin performans 

kriteri sundukları anlaşılmaktadır. Özellikle de imalat sanayi kapasite 

kullanım oranı için çeyrek dönemin 3. döneminde hemen hemen her 

tahmin kriterinde MIDAS modelinin geleneksel modele göre daha iyi 

performans sergilemiştir. Sanayi üretim endeksinin ise çeyrek 

dönemin her bir ayında genellikle geleneksel modelden daha iyi 

performans sergilediği ilgili tablodan anlaşılmaktadır. 
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Tablo 2: Öngörü Performansı Karşılaştırılması 

   Ağırlıklandırma Polinomu MAE MAPE MASE MSE RMSE 

İm
a
la

t 
S

a
n

a
y
i 

K
a
p

a
si

te
 K

u
ll

a
n

ım
 

O
r
a
n

ı 

1. 

ay 

Geleneksel Almon 1,04 0,894 1,04 1,022 1,011 
Basamak Ağırlıklı 0,946 0,892 0,946 0,85 0,922 

U-MIDAS 0,959 1,074 0,959 0,852 0,923 

Beta 1,068 0,93 1,068 1,108 1,053 
Üstel Almon 0,953 1,073 0,953 0,849 0,921 

2. 

ay 

Geleneksel Almon 1,031 1,004 1,031 0,774 0,88 
Basamak Ağırlıklı 1,061 0,62 1,061 1,027 1,014 

U-MIDAS 1,032 1,013 1,032 0,77 0,877 

Beta 0,983 1,155 0,983 0,819 0,905 
Üstel Almon 0,988 1,113 0,988 0,836 0,914 

3. 

ay 

Geleneksel Almon 0,978 0,838 0,978 0,712 0,844 
Basamak Ağırlıklı 0,93 0,96 0,93 0,856 0,925 

U-MIDAS 0,917 0,855 0,917 0,696 0,834 

Beta 0,984 0,584 0,984 0,993 0,996 
Üstel Almon 1,018 0,822 1,018 0,93 0,964 

S
a

n
a

y
i 

Ü
re

ti
m

 E
n

d
ek

si
 1. 

ay 

Geleneksel Almon 1,019 0,826 1,019 0,837 0,915 
Basamak Ağırlıklı 1,043 0,968 1,043 0,963 0,982 

U-MIDAS 0,853 0,696 0,853 0,71 0,842 

Beta 1,046 1,743 1,046 0,954 0,977 
Üstel Almon 0,805 0,733 0,805 0,687 0,829 

2. 

ay 

Geleneksel Almon 1,088 2,208 1,088 1,123 1,06 
Basamak Ağırlıklı 1,071 0,921 1,071 1,337 1,156 

U-MIDAS 0,848 0,804 0,848 0,705 0,839 

Beta 1,019 1,217 1,019 0,866 0,931 
Üstel Almon 1,001 0,964 1,001 0,906 0,952 

3. 

ay 

Geleneksel Almon 0,927 1,554 0,927 0,65 0,806 
Basamak Ağırlıklı 1,172 1,091 1,172 1,362 1,167 

U-MIDAS 0,961 1,356 0,961 0,66 0,812 

Beta 0,835 1,272 0,835 0,468 0,684 
Üstel Almon 0,838 1,273 0,838 0,47 0,685 

Not: MAE; Ortalama Mutlak Hata’yı, MAPE; Ortalama Mutlak Yüzde Hata’yı, MASE; 

Mutlak Ölçeklendirilmiş Hata Ortalaması’nı, MSE; Ortalama Kare Öngörü Hatası’nı ve 

RMSE; Kök Ortalama Kare Öngörü Hatası’nı temsil etmektedir. 

SONUÇ 

Modern ekonomilerde tüketici, üretici, yatırımcı, politika yapıcıları ve 

uygulayıcıları gibi tüm iktisadi aktörler bulundukları konuma ilişkin 

kararlar almadan önce iktisadi ve finansal değişkenlerin gelecekte 

nasıl bir seyir takip edeceklerini öngörmek isterler. Uygulamalı 

literatürde bu değişkenlerin öngörüsüne ilişkin tek değişkenli ve çok 

değişkenli öngörü modelleri kullanılmaktadır. Bilindiği üzere 
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geleneksel zaman serilerinde çok değişkenli modeller kullanıldığında 

modelde yer alan tüm değişkenlerin aynı frekansta olmaları 

gerekmektedir. Ancak iktisadi ve finansal değişkenler, aynı 

frekanslarda yayınlanmazlar. Literatürde söz konusu bu frekans 

farklılığını ortadan kaldırmak için çoğunlukla toplulaştırma işlemine 

başvurulmaktadır. Fakat toplulaştırılmış değişkenlerin kullanılması, 

model tahminlerinin istatistiksel olarak sapmalı ve tutarsız olmasına 

yol açması olasıdır. Bununla birlikte toplulaştırma işlemi, yüksek 

frekanslı değişkendeki bilgilerin ortadan kaybolmasına neden 

olabilecektir. Zamansal toplulaştırma işleminin yukarıda bahsedilen 

bu olumsuz yönleri ve ayrıca değişkenlerin farklı zaman 

gecikmeleriyle açıklanması 2000’li yılların başlarından beri ilgili 

literatürde değinilmiş ve çözüm odaklı bir yöntem Ghysels ve 

diğerleri (2004) tarafından sunulmuştur. Ghysels ve diğerleri 

(2004)’nin sunmuş oldukları yöntem Karma Frekanslı Veri 

Örnekleme (Mixed Data Sampling, MIDAS) modeli olarak 

adlandırılmaktadır. 

Bu çalışmada, MIDAS modelleriyle aylık frekanslı değişkenler 

kullanılarak Türkiye ekonomisinin üçer ay frekanslı GSYİH büyüme 

oranı anlık tahminlerine odaklanılmıştır. Söz konusu bu anlık 

tahminler, aylık değişkenlerin üçer ay olarak toplulaştırılmış hallerinin 

bulunduğu geleneksel modellerin GSYİH büyüme oranı öngörüleriyle 

kıyaslanmıştır. Çalışmada genel olarak MIDAS modelinin anlık 

tahmin bulguları, toplulaştırılmış değişkenlerin yer aldığı geleneksel 

modelin öngörü sonuçlarından daha tutarlı olduğu ve gerçekleşen 
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GSYİH büyüme oranını daha yakından takip ettiği tespit edilmiştir. 

Özellikle aylık frekanslı imalat sanayi kapasite kullanım oranının yer 

aldığı MIDAS modellerinin en iyi tahmin performansına sahip olduğu 

belirlenmiştir. Bunun nedeni olarak sanayi sektörünün, GSYİH 

içerisinde önemli bir paya sahip olması ve imalat sanayinin kapasite 

kullanım oranının, sanayi üretimindeki gelişmelerin öncü göstergesi 

olması gösterilebilir. Ayrıca kapasite kullanım oranının içinde bulunan 

aya ait verisinin o ayın son işlem günlerinde açıklanması da söz 

konusu bu değişkenin MIDAS modeliyle anlık tahmin performansını 

arttırdığı ifade edilebilir. Kapasite kullanım oranında olduğu gibi aylık 

frekanslı sanayi üretim endeksi değişkeninin yer aldığı MIDAS 

modellerinin de çeyrek dönemin 3. aylarında iyi bir tahmin 

performansı sergilediği belirlenmiştir. Ayrıca çalışmanın bulgularında 

yüksek frekanslı değişkenlerin ağırlıklandırılması için kullanılan 

polinomlar arasında U-MIDAS’ın diğerlerine göre biraz daha iyi 

performans sergilediği belirlenmiştir. Bununla birlikte çeyrek 

dönemin 3. aylarında uygulanan MIDAS modellerinin çeyrek 

dönemin ilk iki ayında uygulanan MIDAS modellerinden daha iyi 

performans sergilediği de saptanmıştır. 

Çalışmanın analiz kısmında kullanılan hemen her modelde 2020’nin 

2. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin GSYİH’de dönemlik bir 

daralmanın olacağı belirlenmiştir. Bu daralmanın MIDAS 

modellerinde daha şiddetli olabileceği anlık olarak tahmin edilmiştir. 

Böyle bir ekonomik daralmanın anlık tahmin edilmesinde 2019’un 

sonlarında başlayan ve 2020’nin 2. çeyreğinin başlarında ise 
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neredeyse tüm dünya üzerinde etkisini gösteren pandemi dolayısıyla 

2020 yılının 2. çeyreğinde ekonomik faaliyetlerin neredeyse durma 

noktasına gelmesi gösterilebilir. Söz konusu bu ekonomik daralma 

imalat sanayi kapasite kullanım oranının yer aldığı MIDAS 

modellerinde çeyrek dönemin her üç ayında da ulaşılmıştır. Sanayi 

üretim endeksinin kullanıldığı MIDAS modellerinin ise çeyrek 

dönemin 3. aylarında uygulandıklarında bir ekonomik daralmanın 

anlık olarak tahmin edildiği görülmüştür. Söz konusu bu değişkenlerle 

ekonomik daralmanın 3. ayda anlık olarak tahmin edilmesinde bahsi 

geçen değişkenlerin gözlemlerine 2 ay gecikmeyle ulaşılabilmesi 

olduğu belirtilebilir. 
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GĠRĠġ 

Sistem mühendisleri ikinci dünya savaşından sonra artan sanayileşme 

ile birlikte doğrusal (dairesel)  -den ardıl-  çıkışlı hatalı (çalışan) 

sistemler üzerine yoğunlaşmışlardır. Bu sistemlerde,   bileşen sayısı, 

  da sistemin hatasına (çalışmasına) sebep olabilecek minimum ardıl 

bileşen sayısı olarak tanımlanır. Bir sistemin hatalı (çalışıyor) olması 

için sistemi oluşturan bileşenlerden en az   tanesinin hatalı (çalışıyor) 

olması gerekmektedir. Bu tip sistemler bileşenlerin tek boyutlu 

düzenlenmesi ile ilgilidir. Ancak son zamanlarda gelişen teknoloji ile 

birlikte çok daha kompleks yapıda sistemlerin ortaya çıkmasından 

dolayı tek boyutlu güvenilirlik modelleri iki, üç hatta  -boyutlu 

versiyonlara genişletilmeye çalışılmaktadır. Salvia ve Lasher (1990), 

tek boyutlu ardıl-  sistemleri çok boyutlu sistemlere genişleten ilk 

yazarlardır. İki ve ya üç boyutlu bir sistemi,  -kenarlı kare veya kübik 

bir ızgara olarak tanımlamışlardır (   ve    bileşen içerir). Bu 

sistemin hatalı olması için tüm hatalı bileşenleri içeren  -kenarının en 

az bir karesi veya küpünün olması gerekmektedir(       ). 

Boehme vd. (1992), iki boyutlu ardıl-  sistemi, doğrusal veya dairesel 

(   )-den bağlantılı-X çıkışlı hatalı bir kafes sistemi olarak 

tanımlamışlardır. Böyle bir sistemdeki bileşenler,  -satır ve  -

sütundan oluşan dikdörtgen bir model olarak düzenlenmiştir. 

Bağlantılı-X, (   ) olarak temsil edilebilir ve bu durumda tüm hatalı 

bileşenlerden oluşan  -satır ve  -sütun ızgarası var olduğunda sistem 

hatalı olur. Aynı zamanda bağlantılı-X, (   ) veya (   ) olarak da 

ifade edilebilir ve bu durumda bütün hatalı bileşenlerden oluşan  -
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satır ve  -sütun ya da  -satır ve  -sütun ızgarası var olduğunda sistem 

hatalı olur. Boehme vd. (1992) tarafından tanımlanan bu modeller çok 

geneldir ve  ,  ’ye ve  ’de  ’ye eşit olmayabilir (         ). 

Çok boyutlu sistemler için aşağıdaki sistemler örnek olarak verilebilir 

(Kuo ve Zuo, 2003:386). 

 Bir konektör pimi olarak kullanılan elektronik cihazın 

tasarımında problemler olabilir. Bu durumda dört pimli 2-

boyutlu bir kare arızalı olmadığı sürece söz konusu cihaz 

sorunsuz çalışır.  

 Bir hastalığın varlığı, bir X-ışını okunarak teşhis edilebilir.  , 

tek bir hücrenin (veya X ışınının küçük bir kısmı) sağlıklı olma 

olasılığı olsun. Hastalıklı hücreler yeterince büyük bir modelde 

toplanmadıkça (örneğin 4x4 tipinde bir kare) radyolog bunların 

varlığını tespit edemeyebilir. Tıbbi teşhislerde, 3-boyutlu bir 

uzayda modellerin tespit olasılığını hesaplamak için 3-boyutlu 

bir ızgara şeklinde düşünmek daha uygun olabilir.  

 Bir kamera güvenlik sistemi, belirli bir alanı izlemek için dört 

sıra ve dört sütun halinde düzenlenmiş 16 kameraya sahip olsun. 

Aynı satırdaki veya aynı sütundaki bitişik iki kamera arasındaki 

mesafeler  ’ye eşit olsun. Her kamera d-yarıçaplı bir alanı 

izleyebilir. Böyle bir sistem, doğrusal (4,4)-den (2,1) veya (1,2)-

çıkışlı hatalı kafes sistemi olarak modellenebilir.  
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 Silindirik bir nesne sıcaklığı ölçmek için bir sensör sistemi ile 

kaplı olsun.   tane dairenin her biri de  -tane algılayıcıya sahip 

olsun. Hatalı bileşenlerin (3,2) ızgarası mevcut olduğunda 

sistem hatalı olur. Bu sistem ise dairesel (   )-den (3,2)-çıkışlı 

hatalı kafes sistemi olarak modellenir.  

Godbole vd. (1998), Janson üstel eşitsizliğini kullanarak 2-boyutlu 

hatalı sistemin güvenilirliği için üst sınır geliştirmişlerdir. Habib vd. 

(2010), (   )-den ardıl (   ) çıkışlı hatalı kafes sistemin 

güvenilirliğini sistemdeki hatalı bileşenlerin sayısına bağlı olacak 

şekilde aynı zamanda da sistemin boyutuna bağlı olmayan 

kombinatoryal denklemler kullanarak hesaplamışlardır. Hsieh ve Chen 

(2004), yapay mükemmel bileşenleri kullanarak 2-boyutlu  -den ardıl 

 -çıkışlı hatalı sistemi tek boyutlu  -den ardıl  -çıkışlı hatalı sisteme 

dönüştürerek, tam güvenilirliğe dayanan tek boyutlu hatalı sistemin 

güvenilirliğini kullanarak 2-boyutlu hatalı sistemlerin güvenilirliği 

için alt sınır yaklaşımı vermişlerdir. Yuge vd. (2002), 2-boyutlu  -den 

ardıl  -çıkışlı hatalı sistemler için hem yaklaşık hem de tam çözüm 

veren yöntem önermişlerdir. Yamamoto ve Akiba (2003), çok boyutlu 

 -den ardıl  -çıkışlı hatalı sistemlerin güvenilirlik değerlendirmesi 

üzerine çalışmaları derlemiştir. Fu ve Koutras (1993), tüm elemanları 

1'e eşit olan bir kare alt matrisin  -tane örtüşmeyen oluşum 

olasılıkları için üst ve alt sınırlar önermişlerdir. Koutras vd. (1993), 2-

boyutlu  -den ardıl  -çıkışlı hatalı sistemlerin güvenilirliği için 

bileşenlerin bağımsız ama özdeş olmama durumları altında alt ve üst 

sınırlar vermişlerdir. Malinowski ve Preuss (1996), hem doğrusal hem 
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de dairesel 2-boyutlu hatalı kafes sistemlerin güvenilirliği için alt ve 

üst sınırlar geliştirmişlerdir. Zhao vd. (2011a, 2011b), doğrusal 

bağlantılı hatalı kafes sistemin tam güvenilirliğini hesaplamak için 

sonlu Markov zinciri gömme yaklaşımına dayalı genel bir yöntem 

önermişlerdir. Yamamoto ve Miyakawa (1996) ise çalışmalarında 

dairesel bağlantılı hatalı kafes sistemler için alt ve üst sınırlar 

önermişlerdir. Beiu ve Dăuş (2015), 2- boyutlu hatalı sistemlerin 

güvenilirliği için önerilen alt ve üst sınır yaklaşım yöntemlerinden 

basit formülasyona sahip olanları derleyerek karşılaştırmasını 

vermişlerdir. Nashwan (2015), (   )-den bağlı (2,2)-çıkışlı doğrusal 

ve dairesel sistemin hata fonksiyonun bulmak için yeni bir yinelemeli 

algoritma geliştirmiştir. Geliştirdiği bu algoritma, doğrusal ve dairesel 

 -den ardıl 2-çıkışlı hatalı sistemin durumlarını kullanır. Nashwan 

(2019) bu çalışmasında ise Yamamoto ve Miyakawa (1996)’nın 

geliştirdiği yöntemi kullanarak doğrusal ve dairesel (   )-den bağlı 

(1,2) ya da (2,1)-çıkışlı hatalı sistemin hata fonksiyonunu bulmak için 

 -den ardıl  -çıkışlı hatalı sistemin durumlarını kullanmıştır. 

Nakamura vd. (2016), (   )-den bağlı (1,2) ya da (2,1)-çıkışlı hatalı 

kafes sistemlerin güvenilirliği için bileşenlerin özdeş ve bağımsız 

dağılım gösterdiği varsayımı altında alt ve üst sınır geliştirmişlerdir. 

Bu çalışmada, ilk olarak doğrusal 2-boyutlu hatalı sistemlerin 

güvenilirliği ile alakalı yapılan çalışmaların literatür taraması 

verilmiştir. Daha sonra doğrusal 2-boyutlu hatalı sistemler için 

önerilen sınır yaklaşım yöntemleri incelenmiştir. Ardından incelenen 

sınır yaklaşım yöntemlerinin bazı değerlerine karşılık gelen sonuçları 
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tam çözümle karşılaştırmalı olarak tablolarda verilmiştir. Son bölümde 

ise yapılan çalışma özetlenmiştir. 

1. MATERYAL VE METOT 

1.1. Doğrusal 2-Boyutlu Ardıl Sistemlerin Güvenilirliği Ġçin    

Alt ve Üst Sınırlar 

 Bu bölümde incelenen sınır yaklaşım yöntemleri bileşenlerin özdeş ve 

bağımsız dağılım gösterdiği varsayımı altında ele alınmıştır. 

Doğrusal (   )-den ardıl (   )-çıkışlı hatalı sistemlerin güvenilirliği 

için ilk alt ve üst sınır yaklaşımını Fu ve Koutras (1993) vermişlerdir. 

Bu alt ve üst sınır yaklaşımını minimal kesen küme özelliğini 

kullanarak geliştirmişlerdir. 

                                 (1) 

                                   (2) 

 Yamamoto ve Miyakawa (1996), temel olasılık teorisini kullanarak 

aşağıdaki alt ve üst sınır yaklaşımını önermişlerdir. 

                               (3) 

                 [             ]                      

            (4) 

burada,         , bileşenlerin özdeş ve bağımsız dağıldığı ve bileşen 

güvenilirlik olasılığı   olan doğrusal  -den ardıl  -çıkışlı hatalı 

sistemin güvenilirliğidir. 
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Malinowski ve Preuss (1996), hem satırları hem de sütunları alt 

sistemlere ayırarak doğrusal (   )/(   ):F sistemler için aşağıdaki alt 

ve üst sınır yaklaşımlarını vermişlerdir. 

                              (5) 

   [             ]⁄
⌊   ⌋

        (6) 

       [                                 ]       (7) 

       [           ⌊  ⁄ ⌋            ⌊  ⁄ ⌋       (8) 

burada ⌊ ⌋, a’dan büyük olmayan tamsayı olarak tanımlanmıştır. 

Koutras vd. (1993), doğrusal (   )/(   ):F sistemler için aşağıdaki alt 

ve üst sınır yaklaşımını vermişlerdir. 

                

 (               

) [          
     ]  (9) 

                

 (               

) [          
      ]  

          (10) 

burada,      ∑ ∑        
      

   ’dir. 

Koutras vd. (1996), birkaç yıl içinde farklı bir üst sınır yaklaşımı 

tekrar önermişlerdir. 

   [               ]                   (11) 

Bir başka üst sınır yaklaşımı ise Godbole vd. (1998) tarafından 

aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

         
             (

              [(      )      ]

     )  (12) 
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Son olarak Salvia ve Lasher (1990) tarafından önerilen alt ve üst sınır 

yaklaşımlarındaki hatadan dolayı Kuo ve Zuo (2003:392-3) yeni alt ve 

üst sınır yaklaşımı geliştirmişlerdir. 

   ∑ ( 
 
)[          ] [        ]      

       (13) 

   [             ]⁄
⌊  ⁄ ⌋

       (14) 

Burada,              ⁄ ,      bileşen güvenilirliğine sahip 

doğrusal  -den  -çıkışlı hatalı sistemin güvenilirlik değerine eşittir. 

2. BULGULAR VE TARTIġMA 

2-boyutlu doğrusal hatalı sistemlerin güvenilirliği için önerilen alt ve 

üst sınır yaklaşım metotlarının performanslarını karşılaştırmak için 

bazı       ve   değerleri için elde edilen sonuçlar aşağıdaki 

tablolarda verilmiştir. İlk olarak alt sınır yaklaşım metotlarının 

     ,     ve    , 10 ve 50 değerleri için sonuçları elde 

ettik ve güvenilirlik değerleri ile kıyaslamaya çalıştık.     için   , 

   ve    yaklaşımlarının aynı sonuçları verdikleri gözlenmiştir. Bu üç 

yaklaşımın sonuçları tek bir sütunda verilmiştir.      için ise    ve 

   yaklaşımları aynı sonuçları verdiğinden tek bir sütunda verilmiştir. 

Son olarak      için de   ,    ve    yaklaşımlarının sonuçları çok 

küçük çıkmış olup sıfıra yaklaştıkları ve güvenilirlik değerinden çok 

saptığı için tabloda yer verilmemiştir. 

Tablo 1: Doğrusal (2,2)/(4,4):F Sistemin Güvenilirliği için Alt Sınırlar 

p             R 

0.60 0.7918 0.00032 8.8939 0.8761 0.8250 
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0.65 0.8728 7.07x10-5 5.8796 0.9206 0.8899 

0.70 0.9294 1.19x10-5 3.7277 0.9533 0.9370 

0.75 0.9654 1.42x10-6 2.3439 0.9756 0.9681 

0.80 0.9857 1.02x10-7 1.5570 0.9892 0.9864 

0.85 0.9955 3.35x10-9 1.1772 0.9963 0.9956 

0.90 0.9991 2.65x10-11 1.0351 0.9992 0.9991 

0.95 0.9999 6.56x1027 1.0022 0.9999 0.9999 

Tablo 2: Doğrusal (2,2)/(4,10):F Sistemin Güvenilirliği için Alt Sınırlar 

p                R 

0.60 0.4965 3.37x10-11 2.82x10-10 34.537 0.4959 0.5711 

0.65 0.6648 3.53x10-13 5.21x10-12 28.170 0.6248 0.7107 

0.70 0.8028 1.69x10-15 5.07x1028 19.667 0.7464 0.5256 

0.75 0.8997 2.84x10-18 2.09x1026 11.552 0.8493 0.9086 

0.80 0.9577 1.06x10-21 2.51x1023 5.7357 0.9253 0.9603 

0.85 0.9864 3.75x10-26 4.35x1019 2.5664 0.9719 0.9869 

0.90 0.9973 1.85x10-32 2.21x1011 1.3146 0.9936 0.9973 

0.95 0.9998 2.82x1083 202425.04 1.0197 0.9995 0.9998 

Tablo 3: Doğrusal (2,2)/(4,50):F Sistemin Güvenilirliği için Alt Sınırlar 

p          R 

0.60 0.0221 39.360 0.0027 0.0492 

0.65 0.1083 39.625 0.0126 0.1588 

0.70 0.3025 39.797 0.0466 0.3553 

0.75 0.5625 39.899 0.1383 0.5953 

0.80 0.7903 39.124 0.3273 0.8026 

0.85 0.9283 28.425 0.6061 0.9309 

0.90 0.9854 9.3240 0.8677 0.9857 

0.95 0.9991 1.5809 0.9878 0.9991 

Tablolar incelendiğinde     ve 10 değerlerinde en iyi yaklaşımı 

veren yöntemlerin    ve    olduğu,      değerinde ise en iyi 

yaklaşımı    yöntemi göstermiştir.  ’nin bütün değerlerinde   ,   ,    

ve    yaklaşımının oldukça kötü sonuçlar verdikleri gözlenmiştir. 
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Benzer şekilde üst sınır yaklaşım yöntemlerini karşılaştırmak için de 

alt sınır yönteminde aldığımız değerlere karşılık gelen sonuçlar 

aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Bazı yöntemler için elde edilen 

sonuçlar oldukça küçük olup sıfıra yaklaştığı için bu yöntemlere 

tabloda yer verilmemiştir. 

Tablo 4: Doğrusal (2,2)/(4,4):F Sistemin Güvenilirliği için Üst Sınırlar 

p                      R 

0.60 0.9200 0.0310 0.0024 0.0047 -7.3054 0.8909 0.8557 0.8250 

0.65 0.9444 0.0220 0.0252 0.0017 -4.1323 0.9242 0.8991 0.8899 

0.70 0.9648 0.0142 0.1262 0.0005 -1.8683 0.9526 0.9378 0.9370 

0.75 0.9804 0.0080 0.3544 0.0001 -0.4130 0.9740 0.9669 0.9681 

0.80 0.9908 0.0038 0.6442 2.2x10-5 0.4144 0.9882 0.9855 0.9864 

0.85 0.9967 0.0013 0.8666 2.2x10-6 0.8137 0.9959 0.9952 0.9956 

0.90 0.9992 0.0003 0.9716 8.9x10-8 0.9631 0.9991 0.9990 0.9991 

0.95 0.9999 3.4x1023 0.9982 3.5x1018 0.9977 0.9999 0.9999 0.9999 

Tablo 5: Doğrusal (2,2)/(4,10):F Sistemin Güvenilirliği için Üst Sınırlar 

p                   R 

0.60 0.7788 0.0029 2.88x10-7 
-34.285 0.7071 0.3020 0.5711 

0.65 0.8422 0.0033 0.0001 -27.577 0.7894 0.4327 0.7107 

0.70 0.8982 0.0034 0.0057 -18.629 0.8643 0.5985 0.5256 

0.75 0.9423 0.0029 0.0748 -10.094 0.9241 0.7622 0.9086 

0.80 0.9727 0.0019 0.3330 -3.9788 0.9650 0.8879 0.9603 

0.85 0.9902 0.0009 0.6990 -0.6467 0.9879 0.9614 0.9869 

0.90 0.9978 0.0002 0.9305 0.6692 0.9974 0.9920 0.9973 

0.95 0.9998 2.2x1066 0.9955 0,9792 0.9998 0.9995 0.9998 

 

Tablo 6: Doğrusal (2,2)/(4,50):F Sistemin Güvenilirliği için Üst Sınırlar 

p                R 

0.60 0.2564 1.99x10-33 -39.36 0.1515 8.06x10-16 0.0492 

0.65 0.3926 1.05x10-20 -39.62 0.2760 2.53x10-11 0.1588 

0.70 0.5573 5.82x10-12 -39.80 0.4521 3.11x10-7 0.3553 

0.75 0.7237 2.34x10-6 -39.90 0.6508 0.00035 0.5953 

0.80 0.8602 0.0041 -39.08 0.8237 0.03089 0.8026 
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0.85 0.9476 0.1669 -27.83 0.9357 0.31556 0.9309 

0.90 0.9882 0.6976 -7.751 0.9862 0.79063 0.9857 

0.95 0.9992 0.9777 0.3893 0.9991 0.98518 0.9991 

Tablolar incelendiğinde    ve    yaklaşımları dışında kalanların 

oldukça kötü performans sergilediklerini söyleyebiliriz. 

SONUÇ 

Bu çalışmada mühendislik sistem tasarımlarında sıklıkla kullanılan 

doğrusal 2-boyutlu hatalı sistemlerin güvenilirlikleri için önerilen alt 

ve üst sınır yaklaşımlarının performanslarını karşılaştırdık. Bu 

doğrultuda ilk olarak ele aldığımız system için önerilen alt sınır 

yaklaşımları ile tam güvenilirlik değerlerini kıyasladık.  ’nin 4, 10 ve 

50 değerleri için elde ettiğimiz sonuçları incelediğimizde     

yaklaşımının n’nin bütün değerlerinde tam güvenilirlikle uyum içinde 

olduğunu gördük.    yaklaşımının ise  ’nin 4 ve 10 değerlerinde tam 

güvenilirliğe yakın sonuçlar vermesine karşın,  ’nin büyük 

değerlerinde tam güvenilirlikten uzaklaştığı saptanmıştır. Ele alınan 

diğer yaklaşımlar ise oldukça kötü sonuçlar vermiş olup bazılarının 

değerleri sıfıra çok yakın küçük değerler çıktığı için değerlendirmeye 

alınmamıştır. 

Benzer şekilde üst sınır yaklaşım yöntemleri için de aynı değerlere 

karşılık gelen sonuçları tam güvenilirlikle karşılaştırdık. Tablolar 

incelendiğinde tam güvenilirliğe yakın sonuçlar veren yaklaşımların 

 ’nin 4 ve 10 değerlerinde    ve    olduğunu, bu durumun da 

       sağlanması durumunda gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 
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Bu bilgiler ışığında incelenen yöntemlerin sadece       ve   

değerlerine değil aynı zamanda güvenilirlik olasılık değeri olan  ’ ye 

de bağlı olduğu sonucuna varabiliriz. 
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