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ÖNSÖZ
İşletmelerin finansal performanslarının ölçümlenmesinde kullanılan
çok kriterli karar verme yöntemlerinin nasıl kullanıldığı, kripto varlıklar ile
block chain teknolojisinin ayrıntılı işleyişleri hakkında bilgiler sunan
çalışmalara yer veren bu kitapta 8 bölüm bulunmaktadır.
Birinci bölümde, kripto paralar ile ilgili genel açıklamalar yapıldıktan
sonra, kripto paraların kendi aralarında ve farklı varlıklarla olan etkileşimini
değişik metotlarla inceleyen çalışmalara ait literatür taramasına yer verilmiş,
kullanılan veriler ve yöntemler irdelenmiştir. Son olarak da çalışmanın
analizine ait bulgular ile sonuçları ve değerlendirmelerden bahsedilmiştir.
İkinci bölümde, kripto varlık alım satım platformları merkeziyetçi ve
merkeziyetçi olmayan sınıflandırmasında değerlendirilirken kripto paraları ile
yapılan işlemlerin avantajları ve dezavantajları, blokzincir teknolojisi
bağlamında değerlendirilirken kripto para alım satım platformları (borsaları)
ve kripto paraların yatırımcılar üzerine etkileri incelenmektedir.
Üçüncü bölümde, son zamanlarda popülaritesi ve dijital platformlarda
kullanılabilirliği hızla artmakta olan Blockchain teknolojisi ve bu teknoloji ile
birlikte kullanım alanı hızla genişleyen kripto paralar ile ilgili bilgi verilmiştir.
Ayrıca, Blockchain teknolojisi ile birlikte yeni bir mübadele aracı olarak
gündemde yer alan kripto paranın bireyler tarafından bilinirliğinin ortaya
konması ve kripto paraya olan eğilimlerinin tespiti amaçlanmıştır.
Dördüncü bölümde, yapay destekli denetim süreci ile geleneksel
denetim süreci arasındaki farklılıklar belirtilmiştir. Yapay zeka destekli
denetim süreci, planlama aşaması, sözleşme aşaması, iç kontrollerin tanınması
ve risk faktörlerinin belirlenmesi aşaması, kontrol risklerinin
değerlendirilmesi aşaması, kanıtların değerlendirilmesi aşaması ve denetim
raporu aşamasında geleneksel denetim sürecinden farklı olarak
gerçekleşmekte ve denetçi için zaman ve iş yükü açısından büyük avantajlar
yarattığı sonucuna varılmıştır.
Beşinci bölümde, ilk olarak pisagor bulanık kümelere yer
verilmektedir. Ayrıca, MOORA yönteminin pisagor bulanık kümelerde
geliştirildiği anlatılmıştır. Bir seyahat acentesi için tur rehberi seçimi,
geliştirilen yöntemin bir uygulaması olarak yer aldığından ve yapılan
çalışmaya ilişkin genel gözlem ve değerlendirmeler sunulmuştur.
Altıncı bölümde, ilk olarak performans değerlendirmesi yapılması için
gerekli olan ağırlıklandırma işlemi her bir yıl için ayrı ayrı CRITIC yöntemi
ile yapılmıştır. Çalışmada, kriter ağırlıkları da dikkate alınarak, Gri İlişkisel
Analiz yöntemi ile Türkiye'de kurulmuş yabancı sermayeli bankaların
1

performansları hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Ayrıca, yıllar itibariyle en
önemli ve en önemsiz kriterler ayrı ayrı belirlenmiş, yine yıllar itibariyle en
iyi performans gösteren yabancı sermayeli bankaların hangi bankalar olduğu,
çalışmanın sonuç kısmında ifade edilmiştir.
Yedinci bölümde, Güven ve Korku Endeksleri ile seçili BİST
Endeksleri arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde güven
endekslerini temsilen EGE ile FHGE, volatiliteyi temsilen Korku Endeksi
(VIX endeksi) ve Borsa endekslerini temsilen ise BİST-100, BİST-Mali ve
BİST-Banka Endeksleri kullanılmıştır. Çalışmada öncelikli olarak EGE,
FHGE ve Korku Endeksine ilişkin teorik bilgiler sunulduktan sonra Güven ve
Korku Endeksleri ile BİST endeksleri arasındaki ilişkiler ARDL Sınır Testi
kullanılarak analizleri yapılmıştır.
Sekizinci bölümde, Borsa İstanbul’da (BIST) hisseleri işlem gören
Ana Metal Sanayinde yer alan 18 işletmenin ve Metal Eşya Makine Elektrikli
Cihazlar ve Ulaşım Araçlarında yer alan 28 işletmenin, 2016-2020 tarihleri
arasındaki finansal performansları analiz edilmiş ve sonuçları
karşılaştırılmıştır. Finansal performansları arasında anlamlılık olup olmadığı,
Tukey Testi ve Tek Yönlü Varyans (Anova) yöntemiyle analizi sağlanmıştır.
Analiz sonucunda 2016,2017 ve 2020 yıllarında iki sektör arasındaki finansal
oranlar arasında anlamlı fark olduğu gözlemlenmiştir. Tukey testi sonucuna
göre ise yıllar içinde değişkenlerin ortalamalarının farklılık gösterdiği
görülmüştür.
Çok değerleri akademisyenlerin çalışmaları ile hazırlanmış olan bu
kitabın, işletmeler, işletmelerin finansal performanslarının ölçümlenmesinde
kullanılan çok kriterli karar verme yöntemleri ile kripto varlıkların işletme
faaliyetlerinde nasıl kullanıldığı alanlarında Türk literatürüne hem torik hem
de uygulama alanlarında büyük yol gösterici katkılarının yanında, gelecek
çalışmalar açısından da teşvik edici ve katkı sağlayacak nitelikler de olması
oldukça önemlidir. Bu açıdan, kitabın oluşturulmasında emeği geçen tüm
akademisyenlere teşekkür ederim.
Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga GÜMÜŞ
Mart 2022
Aydın (ANKARA)
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GĠRĠġ
Son zamanlarda gündemde olan kripto para birimlerinin getirisinin
yüksek olması yatırımcıları cezbeden bir özellik olmasının yanında aĢırı
oynaklığa sahip olması da yeni bir finansal varlık sınıfı olarak küresel çapta
tartıĢmalara yol açmaktadır. Kripto varlıklar 2009 yılında ortaya çıkmasından
bu yana yükseliĢ trendi sebebiyle önemli fiyat düzeltmelerine maruz kalmıĢtır.
Satoshi Nakamoto tarafından çıkarılan ve en çok bilinen kripto para olan
Bitcoin'in ortaya çıkardığı ilgi, piyasaların bitcoin teknolojisini takip eden
birçok kripto varlıkla tanıĢmasının yolunu açmıĢtır. Bu durum piyasada
spekülatörlerin ilgisini cezbetmiĢ olsa da Bitcoin ve Ethereum gibi para
birimleri yatırımcılar, uluslararası Ģirketler açısından önem taĢımaktadır (Asl
vd.2021:1).
Her geçen gün piyasalara yenileri eklenen kripto varlıklar herhangi bir
finansal bir aracı olmaksızın uçtan uca (peer-to-peer) ödeme imkânı
sunmaktadır. Kripto varlıkların fiyatı ise bilinen finansal varlıkların aksine
farklı güvenlik algoritmalarıyla oluĢturulmaktadır. Kripto varlıkların
yazılımsal mimari sistemi Blockchain adını almaktadır. Bu sistem parasal
transfer iĢlemlerinin kayıt edildiği, ĢifrelenmiĢ iĢlem takibini sağlayan,
güvenlik algoritmasını barındıran bir sistemdir. Sistemde elektronik parayı
içeren bilgiler dijital bir adrese eklenerek kullanıcılar tarafından dijital olarak
imzalanarak baĢka bir kullanıcıya aktarılabilir. Blok zinciri herkese açık
Ģekilde aktarımı kaydederek ağdaki yatırımcıların iĢlemlerin geçerliliğini
kolaylıkla doğrulama imkânı tanımaktadır. Kripto para blok zincirinin
yönetimi ve depolanması, dağıtılmıĢ bir katılımcı grubunca yapılmaktadır.
Kriptografik mekanizmaların yanında blok zincirini sonrasında değiĢtirme ya
da gerçek olmayan iĢlemler yapma ihtimaline karĢı korunaklı hale
getirilmektedir (Polat ve EĢ Polat, 2022:284).
Kripto paraların taĢıdığı özellikler dolayısıyla birçok finansal varlıklar
gibi avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Avantajları (Bunjaku vd.2017:37);
Para madenciliği için açık koda sahiptir ve tüm bilgiler paylaĢılır fakat
alıcı ve gönderici bilgisi içermemektedir.
21 milyon Bitcoin‘le sınırlı olduğu için enflasyon oluĢma olasılığı
yoktur.
Tüm ağlardan sorumlu ana ağ bulunmamaktadır. ĠĢlemler yüzlerce
dağıtılmıĢ sunucu tarafından gerçekleĢtirilmektedir.
5

Kripto paralar ile cüzdan sahiplerinin her biri herhangi birine,
herhangi bir yere ve herhangi bir miktarda ödeme yapılırken, iĢlem kontrol
edilemez veya engellenemez.
Madeni paralar taklit edilemez, kopyalanamaz ve iki kez harcanamaz.
Kullanımı kolay, iĢlem hızı yüksek ve iĢlem maliyeti düĢüktür.
Dezavantajları (Bunjaku vd. 2017:38);
Güçlü oynaklığa sahiptir. Para birimindeki iniĢ ve çıkıĢların
çoğunluğu doğrudan farklı ülkelerin hükümetlerinin açıklamalarından
etkilenmektedir.
Orta ve uzun vadede yatırım yapmanın risklerini içermektedir.
Para aklama riski, terörist ya da diğer yasadıĢı faaliyetlerin finansmanı
ihtimali, merkezi bir ihraççının olmaması, yani garanti edilecek yasal bir
resmi varlık olmaması olarak sıralanabilir.
Kripto varlık sayısı 06.02.2022 tarihi itibariyle 10.446 adettir. Bu
paraların toplam piyasa değeri 1.647.937.453.692 $‘a ulaĢmıĢtır. Rakamın
yüksekliği bu para birimlerine her geçen gün ilginin artmakta olduğunu ve
finansal bir varlık olarak kabul gördüğünü ifade etmektedir. Tablo 1‘de piyasa
değerine göre ilk 10 kripto paralar verilmiĢtir.
Tablo 1. Piyasa Değerine Göre Ġlk 10 Kripto Para
Kripto Para
Fiyat (USD)
Piyasa Değeri

Hacim (24 Saatlik)

1

BĠTCOIN

42.399

$801,58B

$15,77B

2

ETHEREUM

3.057,4

$363,37B

$9,21B

3

TETHER

1,0008

$77,95B

$39,76B

4

BNB

418,79

$68,95B

$1,41B

5

USD COIN

0,9995

$51,05B

$2,15B

6

CARDANO

1,1414

$38,36B

$886,87M

7

SOLANA

115,22

$36,36B

$1,47B

8

XRP

0,68068

$32,62B

$1,08B

9

TERRA

55,806

$22,24B

$1,29B

10

POLKADOT

21,91

$21,46B

$817,43M

Kaynak: coinmarketcap.com
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Kripto paralar, finansal piyasaları etkileyen birçok unsurdan
etkilenmektedir. Özellikle yakın tarihte COVID-19 pandemisinin
gerçekleĢmesi, küresel finans piyasalarında güçlü bir bulaĢma etkisine yol
açarak ekonomide gerileme ve piyasalarda belirsizliğe yol açmıĢtır. Dünya
genelinde olağanüstü sağlık, ekonomik ve finansal istikrar sorunları ile
uğraĢılmaktadır. Finansal piyasalarda, birçok finansal varlığın fiyatlarında ani
düĢüĢün yanında piyasa likiditesinde bozulma ve oynaklık artıĢları
görülmüĢtür. Dolayısıyla kripto para piyasası da piyasalardaki etkilerden
nasibini almıĢtır (Nasreen,2019:1). Bu unsurların dıĢında arz ve talep düzeyi
de fiyatları etkileyen en önemli faktördür. Piyasaya ilk çıktığı günden beri en
çok tercih edilen Bitcoin bu iliĢki için en iyi örneklerden birisidir. Kripto
paraları etkileyen diğer unsurlar ise üretim maliyeti, farklı borsalarda
eriĢilebilirlik, rekabet, hükümet, yönetmelik ve yasal düzenlemeler olarak
sıralanabilir. (Levy,2021:1).
Kripto paralar ilk çıktığı andan itibaren araĢtırmacılar, yatırımcılar ve
akademisyenlerin ilgisini çekmiĢtir. Bu piyasaları etkileyen unsurlar,
piyasalardaki volatilite, farklı finansal varlıklar ve etkileĢimleri, yatırım aracı
olup olmayacağı, kriz zamanlarında riskten korunma amaçlı kullanılıp
kullanılmayacağı, kripto paraların hukuksal boyutu ve benzeri konular en
merak edilen konular olmuĢtur. Kripto paralarda volatilite konusunu
Woebbeking (2021) çalıĢmasında ele almıĢ bu piyasanın oldukça volatil bir
yapıda olduğunu fakat oynaklık dinamiklerinin geleneksel para piyasalarından
farklı olduğunu ama yine de piyasadaki Ģoklardan ortak Ģekilde etkilendikleri
sonucuna ulaĢmıĢlardır. Conrad vd. (2018) çalıĢmalarında volatiliteyi
GARCH modeli ile araĢtırmıĢlar, Baltık kuruyük endeksi ile Bitcoin oynaklığı
arasında güçlü bir iliĢki tespit etmiĢlerdir. Çelik (2020) çalıĢmasında Bitcoin
istikrarlı bir yatırım aracı olup olmadığını ARFIMA-FIGARCH ve ARFIMAHYGARCH modeli ile araĢtırmıĢ, volatil bir yapıda olduğunu ve istikrarsız
olduğunu tespit etmiĢtir. Uzonwanne (2021) çalıĢmasında borsalar ve Bitcoin
piyasalarındaki volatilite etkileĢimini VARMA-AGARCH modeli ile
incelemiĢler ve güçlü getiri ve oynaklık yayılmaları olduğunu
kanıtlamıĢlardır. Kripto paraların piyasalarda riskten korunmak ve portföy
çeĢitlendirmesi amacıyla kullanılıp kullanılmayacağı ile ilgili (Akhtaruzzaman
vd., 2019; Baur vd. 2015; Bouri 2017) çalıĢmalar yapmıĢlar ve riskli
dönemlerde güvenli bir liman olabileceğini belirtmiĢlerdir. Brunnermeier
7

(2008)‘e göre fiyatlarda oluĢan ani hareketlenmeler ve temel değerden
sapmalar anlamına gelen finansal balonlar kripto para piyasasında incelenen
konulardan bir diğeridir. Bu konuda (Strati,2017; Li vd.2019, Shu vd., 2021;
Dong vd.2021) çalıĢmalarında kripto paralarda balon varlığını
araĢtırmıĢlardır. Sonuç olarak balonların varlığına dair kanıtlar bulmuĢlardır.
Yapılan çalıĢmalardan elde edilen sonuçlar aralarındaki etkileĢimin tespiti ve
yönü özellikle riski ortadan kaldırmak ve dağıtmak, farklı finansal varlıklarla
kripto paraların aynı portföyde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği
hususunda bilgi vermektedir.
Bu bilgiler ıĢığında çalıĢmanın ilk kısmında kripto paralar ile ilgili
genel açıklamalar yapıldıktan sonra ikinci bölümde kripto paraların kendi
aralarında ve farklı varlıklarla olan etkileĢimini değiĢik metotlarla inceleyen
çalıĢmalara ait literatür taramasına yer verilecek, üçüncü bölümde çalıĢmada
kullanılan veriler ve yöntemden bahsedilecektir. Dördüncü bölümde verilerin
analizine ait bulgulara yer verilecektir. Son olarak da çalıĢmanın sonuçları ve
değerlendirmelerden bahsedilecektir.

1. LĠTERATÜR TARAMASI
Antonakakis vd. (2019) çalıĢmalarında Bitcoin, Ethereum, Ripple,
Dash, Litecoin, Monero, Nem/New Economy Movement, Stellar ve Bitshares
verilerine 7 Ağustos 2015 ile 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında yayılımını
incelemek amacıyla TVP-FAVAR modeli uygulanmıĢtır. Kripto para
birimleri arasında Bitcoin‘den sonra Ethereum‘un net ileticisi haline geldiği
sonucuna ulaĢmıĢlardır.
Dahir vd. (2019), çalıĢmalarında Bitcoin ve hisse senedi piyasası
arasındaki dinamik bağlantıyı incelemek amacıyla 1 Ocak 2012 ile 31 Mayıs
2018 tarihleri arasındaki günlük verilere TVP-VAR modelini uygulamıĢlardır.
Bitcoin getirisinin hisse senedi piyasasında daha az oynaklığa sebep olduğunu
ve Bitcoinin oynaklıkta ana alıcı olduğunu tespit etmiĢlerdir.
Kostika vd. (2019), çalıĢmalarında kripto paralardan Bitcoin,
Ethereum, Dash,Monero, Stellar, Ripple, 2 Ocak 2013- 31 Ağustos 2018
tarihleri arasındaki verilere VAR modeli ve DCC-GARCH modelini
uygulayarak analiz etmiĢlerdir. Analiz sonucunda kripto para birimleri
arasında korelasyonun düĢük olduğu ve her kripto para biriminin hem döviz
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kuru hem de hisse senedi Ģoklarına farklı tepkiler vererek, piyasa kaynaklı
Ģoklardan izole edildiğini ifade etmiĢlerdir.
Felix vd. (2020), çalıĢmalarında ġubat 2014-Eylül 2018 döneminde
ana kripto para birimleri ile geleneksel para birimleri arasındaki oynaklık
iliĢkisini incelemektedir. Analiz sonucunda tahmin hatalarının varyansın
%34,43'ünün incelenen sekiz kripto para birimi ve geleneksel para
birimindeki Ģoklardan kaynaklandığını, %65,57'sinin kendine özgü Ģoklardan
kaynaklandığını belirtmiĢlerdir.
Asl vd. (2021) çalıĢmalarında kripto paralardan Bitcoin, Ethereum ve
Stellar ‗a ait 31 Mayıs 2018 ile 5 Haziran 2021 tarihleri arasında asimetrik
oynaklık etkilerinin varlığını ortaya koymak amacıyla TVP-VAR modelini
uygulamıĢlardır. Analiz sonucunda Ethereum‘un, hem negatif hem de pozitif
oynaklık Ģoklarının ana net volatilite aktarıcısı olduğunu Bitcoin‘in net
aktarıcı iken Ethereum etkisi ile net alıcı olduğu, Stellar‘ın net Ģok vericisi
olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır.
Aslanidis vd. (2021) çalıĢmalarında Ağustos 2015-Temmuz 2020
tarihleri arasında kripto para birimleri arasındaki dinamik piyasa bağlantılarını
incelemek amacıyla Diebold&Yılmaz metodu ile analiz etmiĢlerdir.
Belirlenen tarihler arasında bağlantılılık oranlarının arttığını belirtmiĢlerdir.
Bouri vd. (2021), çalıĢmalarında COVID-19 döneminde altın, ham
petrol, hisse senetleri, para birimleri ve tahviller arasında getiri
bağlantılılığının yapısı ve zamanla değiĢen modelleri TVP-VAR bağlantılılık
yaklaĢımını kullanmıĢlardır. Sonuç olarak dinamik toplam bağlantılılık orta
seviyede ve 2020 yılının baĢına kadar istikrarlıdır. Salgın öncesi dolar ve hisse
senetleri ana verici salgın sırasında ana verici tahvil olduğunu belirtmiĢlerdir.
Umar vd. (2021), çalıĢmalarında üç önemli kripto para olan Bitcoin,
Ethereum ve Ripple euro, Çin yuanı, GBP‘nin getirisi ve oynaklık
bağlantılılığı üzerindeki etkisini 1 Ocak 2020-31.Aralık 2020 tarihleri
arasındaki verileri TVP-VAR modelini kullanarak analiz etmiĢlerdir. Kripto
para birimleri Ģokların net vericisi, para birimleri Ģokların alıcısı iken Covid19 ilk dalgası sırasında Ģokların net vericisi olduğunu tespit etmiĢlerdir.
Nasreen vd. (2021) çalıĢmalarında Bitcoin, Ethereum, Stellar,
Nem/Yeni Ekonomi Hareketi,Ripple, Litecoin, Dash, Monero ve Bitshares ‗e
ait 30 Eylül 2015-4 Haziran 2020 tarihleri arasındaki verilere TVP-VAR
modeli uygulamıĢlardır. COVID-19 döneminde kripto para birimleri
9

arasındaki bağlantılılığın yüksek olduğu ve COVĠD-19 öncesi pozitif olan
bağımlılık Covid-19 sonrası negatif döndüğünü ifade etmiĢlerdir.
Aharon ve Demir (2021), çalıĢmalarında Ocak 2018- Haziran 2021
tarihleri arasında NFT‘ler ve hisse senetleri, tahviller, para birimleri, altın,
petrol, Ethereum verilerine TVP-VAR modeli uygulamıĢlardır. Covid- 19
döneminde genel bağlantılılığın arttığını NFT‘lerin Ģok ileticisi olduğunu,
riskli dönemlerde bu durumun değiĢtiğini belirtmiĢlerdir.
Attarzadeh ve Balcilar(2022) çalıĢmalarında 11/11/2013 ile
30/09/2021 tarihleri arasında Bitcoin, Wilder Hill temiz enerji endeksi (ECO),
S&P 500 ve (WTI) arasındaki getiri ve oynaklık yayılmalarını TVP-VAR
modeli ile analiz etmiĢlerdir. Temiz enerji ve borsaların Bitcoin ve petrole
Ģokları aktardığını ve Bitcoin ve petrolden oynaklık Ģokları aldığını tespit
etmiĢlerdir. Ayrıca, kriz olmayan dönemlerde Bitcoin ve finansal piyasalar
arasında zayıf iliĢki bulunurken 2018'deki büyük kripto para birimi çöküĢü ile
2020'deki koronavirüs döneminde bağlantılılık iliĢkisi büyük ölçüde artmıĢtır.
Polat ve EĢ Polat (2022), çalıĢmalarında kripto para bağlantılılığını
incelemek amacıyla Bitcoin, Etherium, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash,
Cardano, Binance Coin, Chainlink verilerine 02/10/2017 ve 03/01/2021
tarihleri arasında Diebold& Yılmaz ve frekans bağlantılılığı yöntemleri
uygulanmıĢtır. 2020 Mart döneminde bağlantılılık pandeminin ilanıyla
yükselmiĢ, en yüksek yönlü yayılmaya sahip olan üç kriptopara Etherium,
Litecoin ve Bitcoin olduğu kripto paralar Ģokların net alıcısı olduğu tespit
edilmiĢtir.

2. ARAġTIRMANIN VERĠ SETĠ VE METODOLOJĠSĠ
AraĢtırmada piyasada iĢlem gören kripto paralar arasındaki volatilite
ve Ģok yayılımı ve yayılımın yönünü tespit etmek amacıyla Bitcoin (BTC),
Xrp (XRP), Ethereum (ETH), Stellar (XLM), Dogecoin (DOGE), Dash
(DASH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BHC) verilerinin 20/09/201731/01/2022 tarihleri arasındaki 1595 adet verileri değerlendirilmiĢtir.
AraĢtırmanın verileri ―Ġnvesting.com‖ adresinden alınmıĢtır. Bütün veriler
senkronize edilerek tarih birliği sağlanmıĢtır. Analizden daha sağlıklı ve doğru
sonuçlar alabilmek için günlük veriler sürekli bileĢik logaritmik getiri serileri
haline dönüĢtürülmüĢtür. Bu amaçla;
= 100 * [ln ( ) – ln (
)] formülünden faydalanılmıĢtır.
10

FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM TEKNİKLERİ VE KRİPTO
VARLIKLAR ALANINDA AMPİRİK ÇALIŞMALAR

Formülde t zamanındaki serinin getirisi, t zamanındaki endeksin
kapanıĢ fiyatı,
zamanında endekste oluĢan kapanıĢ fiyatını t = 1……, T
ifade etmektedir. Kripto varlıkların getiri volatiliteleri arasındaki dinamik
bağlantılılık iliĢkisinin araĢtırılması amaçlandığından sürekli bileĢik log
getirilerin karesi alınarak volatilite serileri elde edilmiĢtir.

2.1. Tvp-Var Modeli
Diebold ve Yılmaz (2009, 2012, 2014) yaklaĢımlarının ana konusu,
bir değiĢkenler ağı üstünden karĢılıklı bağımlılığı tespit edilmesini sağlayarak
hem kendisi hem de farklı değiĢkenlerle iliĢkisini analiz etmeye
dayanmaktadır. VAR modelinden türetilen tahmin hatası varyans
ayrıĢtırmalarının tahminine dayanır. Bunun yanında, toplam, yönlü ve net
karĢılıklı bağımlılık sonuçları elde edilmektedir. Diebold ve Yılmaz'ın 2009
yılındaki çalıĢmalarında, Cholesky tipi bir VAR farklı bir anlatımla
değiĢkenlerin sıralanmasının sonuçları değiĢtirdiği ve değiĢkenlerin karĢılıklı
iliĢkisini araĢtırmıĢlardır. 2014 yılında yaptıkları çalıĢmalarında Diebold ve
Yılmaz, bağlantılılık kavramı ve bağlantılılığı ölçmenin yollarını
önermiĢlerdir (Antonakakis vd.,2020:2).
Koop ve Korobilis'in (2014) çalıĢmalarında ileri sürdüğü unutma
faktörleri ile bir Kalman filtre tahmini sayesinde varyans-kovaryans
matrisinin değiĢimini sağlayarak Diebold ve Yılmaz'ın (2014) önerdiği
bağlantılılık yaklaĢımını geniĢletmiĢlerdir (Antonakakis vd.,2020:3).
TVP-VAR modeli Ģu Ģekilde formüle edilmektedir (Antonakakis
vd.,2020:4-7).
=

+

vec (

)= vec (

)+

=(

|

~ N (0, ).

(1)

|

~ N (0, ),

(2)

)

׳

=(

)

Formülde
, t-1‘e kadar olan bilgileri ifade ederken ile
ise
m × 1 ve mp × 1 vektörlerini açıklamaktadır. Sırasıyla
ve
, m × mp ve
m × m boyutlu matrisleri ifade etmektedir.
e sırasıyla m × 1 vektör ve
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p × 1 boyutlu matrisini, zamana bağlı değiĢen varyans-kovaryans
matrisler ve
ise m × m ve
p×
p boyutlu matrislerdir. Dahası vec
( ,
p × 1 boyutlu vektör olan ‘nin vektör Ģeklidir.
Koop ve diğerleri (1996) ve Pesaran ve Shin (1998)'e göre
genelleĢtirilmiĢ etki-tepki fonksiyonlar(GIRF) ile genelleĢtirilmiĢ tahmin
hatası varyans ayrıĢtırmalarını (GFEVD) temel alan zamanla değiĢen
katsayılar ve zamanla değiĢen varyans-kovaryans matrisleri kullanmıĢtır.
Bunun için TVP-VAR, Wold temsil teoremine uygun olarak vektör hareketli
ortalamasına (VMA) dönüĢtürülmektedir.
= (׳
= (׳

=

(

+

)+

(

+

(

׳

(3)
)+

)+

(4)

∑

=(

(5)

)

Formülde

(6)

bir mp × mp boyutlu matris olup

bir mp × 1 boyutlu

vektör olup, J bir mp × m boyutlu matrisi açıklamaktadır.
k'ye yaklaĢırken limiti almak Ģu Ģekildedir:
׳

=
=∑

׳

∑
׳

J,

=∑
j=0,1,…

׳

, (7)
(8)

, m × m boyutlu bir matrisi ifade eder.
GIRF'ler (

(H)) değiĢken i'deki bir Ģokun ardından tüm j

değiĢkenlerinin tepkilerini ifade eder. Yapısal model olmadığı için, bir kez
değiĢken i'nin Ģok sayıldığı ve bir kez değiĢken i'nin Ģok sayılmadığı bir Hadım ileri tahmini arasındaki farkları hesaplanmaktadır. Elde edilen fark, i
değiĢkenindeki Ģoka bağlanır ve bu Ģöyle hesaplanabilir:
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(H,
(H)=

,

)= E (

√

+ H| =

,

)- E(

+ J|

) (9)

=√

√

(10)

(H)=
Formülde

(11)
konumunda birlik ve aksi halde sıfır olan bir m × 1 seçim

vektörüdür. Sırayla, j'den i'ye ikili yönlü bağlılığı ifade eden ve j değiĢkeninin
i değiĢkeni üzerindeki etkisini tahmin hata varyans payı yönünden gösteren
GFEVD'yi ( ̃ (H)) Ģöyle hesaplanmaktadır:
̃ (H) =

(12)
̃ (H)=1 ve

̃ (H)= m olduğunda payda, tüm

Ģokların kümülatif etkisini ifade ederken, pay, i değiĢkeninde oluĢan bir Ģokun
kümülatif etkisini açıklamaktadır. GFEVD'yi kullanarak toplam bağlantılılık
indeksini Ģu Ģekildedir:
(H)=

̃
̃

*100 =

̃

*100

(13)

Bağlantılılık yaklaĢımı, bir değiĢkene ait Ģokun diğer değiĢkenlere
yayılımını gösterir. Ġlk olarak, i değiĢkeninin Ģokunu diğer tüm j
değiĢkenlerine ilettiği, diğerlerine toplam yönlü bağlılık adı verilir ve
Ģöyledir:
(H) =

̃
̃

*100

(14)

Ġkinci olarak, diğerlerinden toplam yönlü bağlantılılık olan ve Ģu
Ģekilde tanımlanan j değiĢkenlerinden alınan yönlü bağlantılılık değiĢkeni
Ģöyledir:
(H) =

̃
̃

*100

(15)

Son olarak, analiz edilen diğerlerinden toplam yönlü bağlantılılıktan
diğerlerine toplam yönlü bağlantılılık çıkartarak net toplam yönlü
bağlantılılığa ulaĢılır. Bu, ―i‖ değiĢkeninin analizdeki etki değiĢkeni olarak
ifade edilebilir.
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(H) −

=

(H)

(16)

pozitif ise, i değiĢkeninin kendisinin ağdaki diğerlerinden daha
fazla etkilediği anlamına gelir. Buna karĢılık,

negatifse, bu, i değiĢkeninin

ağ tarafından yönlendiriliyor demektir.

3. ARAġTIRMANIN BULGULARI
ġekil 1‘de kripto paralara ait fiyat grafikleri görülmektedir.
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ġekil 1. Kripto Paralara Ait Fiyat Serisi Grafikleri

Kripto paralarda aĢağı yukarı yönlü fiyat hareketleri yani fiyat
dalgalanmaları görülmekte bu durum da fiyatların tahminini engelleyen ve
yatırımcılar açısından istenmeyen bir durumdur. Aynı zamanda piyasanın
duyarlılığının yüksek ve her türlü etkiye açık olduğunun göstergesidir.
Yatırım yapmak isteyenler ilk önce fiyatları etkileyen unsurları analiz
etmelidir.
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ġekil 2. Kripto Paralara Ait Volatilite Serisi Grafikleri

ġekil 2‘de kripto paralara ait volatilite grafikleri görülmektedir. Fiyat
grafiklerinde de görüldüğü gibi kripto paraların fiyat hareketlenmelerinin
fazla yani volatilitesinin yüksek olduğu görülmektedir. Volatilite serilerinde
özellikle Covid-19 dönemi etkilerini açıkça görmek mümkündür. Özellikle
Xrp (XRP), Stellar (XLM), Litecoin (LTC) ve Bitcoin Cash (BCH) volatilite
dalgalanmaları açısından dikkate alınmalıdır.
Tablo 2. Kripto Paralara Volatilite Serilerine Ait Tanımlayıcı Ġstatistikler
Btc
Xrp
Eth
Xlm
Doge
Ltc
Dash
Bch
0.000896
Ortala
0.000333 0.000843 0.000537 0.000923 0.005381 0.000656 0.002147
ma
0
0
0
0.013
0
0.001
0
Varyans 0
Standar 0.001335 0.003548 0.001990 0.003443 0.115600 0.002302 0.037217 0.003235
t Sapma
Çarpıklı 26.766** 11.443** 23.168** 12.865** 27.724** 12.896** 27.677** 10.909**
*
*
*
*
*
*
*
*
k
(0000) (0000) (0000) (0000) (0000) (0000) (0000) (0000)
908.615* 168.865* 721.576* 224.057* 773.592* 213.270* 772.743* 163.552*
AĢırı
**
**
**
**
**
**
**
Basıklık **
(0000) (0000) (0000) (0000) (0000) (0000) (0000) (0000)
15

Jarque- 5502262 1928693. 3472384 3378174. 3995092 3065083. 3986305 1808221.
5.50
04
6.2
96
6.8
34
1.6
28***
Bera
***
***
***
***
***
***
***
(0000)
(0000) (0000) (0000) (0000) (0000) (0000) (0000)
ERS
11.566** 15.172** 9.058*** 6.483*** 15.273** 10.199** 15.087** 7.786***
*
*
(0000) (0000) *
*
*
(0000)
(0000) (0000)
(0000) (0000) (0000)
Q(10) 21.246** 114.459* 37.196** 120.830* 389.855* 131.798* 393.847* 51.399**
*
**
*
**
**
**
**
*
(0000) (0000) (0000) (0000) (0000) (0000) (0000) (0000)
29.653** 0.540
5.679
397.981* 34.108** 396.944* 0.790
(20) 0.096
(0000) *
(0000) (0000) **
*
**
(0000)
(0000)
(0000) (0000) (0000)
Not: (*)%10 ,(**) %5,(***)%1 anlamlılığı ifade etmektedir.

Tablo 2‘de kripto paralara ait tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır.
Kripto paraların tarih aralığında ortalama getirilerine bakıldığında 0.005381
değeriyle Dogecoin (DOGE) ve 0.002147 değeriyle Dash (DASH)
diğerlerinden daha yüksek getirisi olduğu görülmektedir. Ayrıca varyans
değerlerine bakıldığında Dogecoin (DOGE) ve Dash (DASH) dıĢındaki kripto
paraların oynaklığının fazla olduğu ifade edilebilir. Volatilite serileri için
çarpıklık değerleri incelendiğinde sağa çarpık basıklık değerleri oldukça
fazladır. Basıklık ve çarpıklık değerleri asimetrik normal dağılıma kıyasla
daha çok sivri ve daha kalın kuyruklu bir dağılım sergilediği görülmektedir.
Jarque-Bera test istatistik değerleri oldukça yüksek bu durumda normal
dağılım olmadığını kanıtlamaktadır. Hata ile hataların kareleri otokorelasyonu
ifade etmekte olan Q (10) ile Q² (10) istatistikleri incelendiğinde volatilite
serilerinin otokorelasyon içerdiği görülmektedir. Durağanlığın tespiti
amacıyla Elliot, Rothenberg ve Stock (1996) yılındaki çalıĢmalarında önermiĢ
oldukları ERS testi, Dickey Fuller testlerinin değiĢtirilerek, güçlendirilmiĢ
Ģeklidir. ERS testi, verilerin trendden arındırılarak ve özellikle finansal
serilerinin bilinmeyen ortalama ve doğrusal trende olmaları halinde daha
üstün olduğu iddia edilmektedir (Elliot vd.1996:814). Analiz sonucuna göre
ERS testine bakılarak kripto paralara ait volatilite serilerinin durağan olduğu
söylenebilir. Ayrıca; analizde uygun gecikme uzunluğu Scwharz Bilgi Kriteri
göz önünde bulundurularak 1 olarak belirlenmiĢtir.
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Tablo 3. Kripto Paralara Ait Ortalama Dinamik Bağlantılılık Tablosu
Btc Xrp Eth Xlm Doge Ltc
Dash Bch
26.68 8.07 11.36 12.21 12.23 10.43 7.14 11.88
Btc
10.13 31.28 6.32 12.82 13.40 7.58 8.68 9.78
Xrp
11.88 7.13 28.78 9.48 6.33 16.54 7.98 11.88
Eth
10.74 8.50 7.21 27.74 11.16 9.82 12.11 12.72
Xlm
6.37 3.37 0.57 9.60 66.36 2.26 5.96 5.51
Doge
10.90 7.07 14.41 11.58 8.33 25.30 8.73 13.67
Ltc
5.33 4.61 5.83 7.71 2.14 7.39 59.54 7.45
Dash
10.72 6.93 10.51 13.01 8.31 13.24 9.08 28.20
Bch
Diğerlerine 66.07 45.67 56.21 76.42 61.90 67.26 59.69 72.89
-7.24 - 23.05 -15.01 4.16 28.26 -7.43 19.23 1.09
NET

Diğerlerinden
73.32
68.72
71.22
72.26
33.64
74.70
40.46
71.80
TCI
63.26

Tablo 3‘te kripto paralara ait ortalama dinamik bağlantılılık tablosu
görülmektedir. Kripto paralardan en bilineni olan Bitcoin (BTC)‘de
getirisinden meydana gelen oynaklığın 26.68‘i kendisi ile açıklanırken, 73.32
diğer kripto varlıklarla açıklanmaktadır. Bitcoin (BTC)‘nin getiri oynaklığını
açıklamada en baskın kripto varlığın 12.23 ile Dogecoin (DOGE) olduğu
görülmektedir. Oynaklığa etkisi en az olan kripto varlık ise 7.14 ile Dash
(DASH)‘dır. Ayrıca Bitcoin‘in diğer kripto varlıkların oynaklığına olan etkisi
66.07‘dir. Bu durum Bitcoin (BTC)‘in kripto varlıklar arasında volatiliteyi
hem iletici hem de alıcı konumunda etkin rol oynadığının göstergesidir.
Xrp (XRP)‘nin getirisinden meydana gelen oynaklığın 31.28‘i kendisi
ile açıklanmakta, 68.72 ile diğer kripto varlıklarla açıklanmaktadır. Xrp
(XRP)‘nin oynaklığında kendisinden sonra en çok etki eden kripto varlık
13.40 değeri ile Bitcoin ile benzer Ģekilde Dogecoin (DOGE)‘dir. Oynaklığına
etkisi en az olan kripto varlık ise 6.32 değeri ile Ethereum (ETH)‘dir. Ayrıca
Xrp (XRP)‘nin diğer kripto varlıkların oynaklığına olan etkisi ise 45.67 ‗dir.
Hem volatiliteyi ileten hem de alan konumundadır.
Ethereum (ETH) ‗nin getirisinden meydana gelen oynaklıkta 28.78
kendisinin payı, 71.22 diğer kripto varlıkların payı bulunmaktadır. Ethereum
(ETH)‘nin oynaklığında kendisinden sonra en büyük pay 16.54 değeri ile
Litecoin (LTC)‘dir. Oynaklığında etkisi en az olan kripto varlık 6.33 değeri
ile Dogecoin (DOGE)‘dir. Ayrıca Ethereum (ETH)‘nin diğer kripto
varlıkların oynaklığına olan etkisi ise 56.21‘dir. Ethereum (ETH)‘de
volatiliteyi ileten ve alan durumundadır.
Stellar (XLM)‘nin getirisinden meydana gelen oynaklığın 27.74‘ü
kendisi ile açıklanmakta, 72.26 ile diğer kripto varlıklarla açıklanmaktadır
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Stellar (XLM)‘nin oynaklığında kendisinden sonra en çok etki eden kripto
varlık 12.72 değeri ile Bitcoin Cash (BCH)‘dir. Oynaklığına etkisi en az olan
kripto varlık ise 7.21 değeri ile Ethereum (ETH)‘dir. Ayrıca Stellar
(XLM)‘nin diğer kripto varlıkların oynaklığına olan etkisi ise 76.42 ‗dir.
Diğer kripto varlıklarda olduğu gibi Stellar (XLM)‘de hem volatiliteyi ileten
hem de alan konumundadır.
Dogecoin (DOGE)‘nin getirisinden meydana gelen oynaklığın 66.36
kendisi ile açıklanırken, 33.64 diğer kripto varlıklarla açıklanmaktadır.
Dogecoin (DOGE)‘nin getiri oynaklığını açıklamada kendisinden sonra en
baskın kripto varlığın 9.60 değeri ile Stellar (XLM) olduğu görülmektedir.
Oynaklığa etkisi en az olan kripto varlık ise 0.57 ile Ethereum (ETH)‘dır.
Ayrıca Dogecoin (DOGE)‘in diğer kripto varlıkların oynaklığına olan etkisi
61.90‘dır. Kripto varlıklar arasında volatilitesinde kendisinin payı en büyük
ve diğer varlıklardan en az etkilenen Dogecoin (DOGE) olup bu durum diğer
kripto varlıklara göre daha bağımsız hareket ettiğinin göstergesidir.
Litecoin (LTC)‘nin getirisinden meydana gelen oynaklığın 25.30‘u
kendisi ile açıklanırken, 74.70 diğer kripto varlıklarla açıklanmaktadır.
Litecoin (LTC)‘nin getiri oynaklığını açıklamada en baskın kripto varlığın
14.41 ile Ethereum (ETH) olduğu görülmektedir. Oynaklığa etkisi en az olan
kripto varlık ise 7.07 ile Xrp (XRP)‘dır. Ayrıca Litecoin (LTC)‘in diğer kripto
varlıkların oynaklığına olan etkisi 67.26‘dır. Diğer varlıklarda olduğu gibi
Litecoin (LTC)‘de volatiliteyi hem ileten hem de alan bir konumdadır.
Dash (DASH)‘ın getirisinden meydana gelen oynaklığın 59.54‘ü
kendisi ile açıklanırken, 40.46 diğer kripto varlıklarla açıklanmaktadır. Dash
(DASH)‘ın getiri oynaklığını açıklamada kendisinden sonra en baskın kripto
varlığın 7.71 ile Stellar (XLM) olduğu görülmektedir. Oynaklığa etkisi en az
olan kripto varlık ise 2.14 ile Dogecoin (DOGE)‘dır. Ayrıca Dash (DASH)‘in
diğer kripto varlıkların oynaklığına olan etkisi 59.69‘dır. Dash (DASH),
Dogecoin (DOGE)‘den sonra kendi volatilitesinde en büyük payı olan ve
diğer kripto varlıklardan daha az etkilenen ikinci varlıktır. Diğer varlıklarda
olduğu gibi Dash (DASH)‘da volatiliteyi hem ileten hem de alan bir
konumdadır.
Bitcoin Cash (BCH)‘in getirisinden meydana gelen oynaklığın
28.20‘si kendi volatilitesi ile açıklanırken, 71.80‘i diğer kripto varlıklarla
açıklanmaktadır. Bitcoin Cash (BCH)‘in getiri oynaklığını açıklamada
18
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kendisinden sonra en baskın kripto varlık 13.24 değeri ile Litecoin (LTC) ‗dir.
Oynaklığına en az etkisi olan kripto varlık ise 6.93 değeri ile Xrp (XRP)‘dir.
Bunun haricinde Bitcoin Cash (BCH)‘nin diğer kripto varlıkların volatilitesine
olan etkisi 72.89‘dur. Diğer kripto varlıklar gibi Bitcoin Cash (BCH)‘de hem
volatiliteyi ileten hem de alan konumundadır. Sonuç olarak mevcut varlıkların
etkileĢim halinde olduğu ve oynaklık aktarımının fazla olduğu görülmektedir.
Ortalama dinamik bağlantılılık tablosunda TCI değerinin 63.26
olduğu görülmektedir. Bu değer oldukça yüksektir ve riskten korunmak
amacıyla tamamen kripto varlıklardan oluĢturulacak bir portföyün risklerinin
oldukça fazla olacağı Ģeklinde yorumlanmalıdır. Özellikle tüm finansal
varlıkları etkilediği görülen Covid-19 döneminde dinamik bağlantılılığın
yüksek olması da yatırımcıların kriz, salgın gibi dönemlerde kripto varlıkların
sergilediği fiyat hareketlerini görmeleri açısından önem taĢımaktadır. Bitcoin
(BTC) -7.24, XRP -23.0, Ethereum(ETH) -15.01, Litecoin (LTC) -7.43
değerleri ile net volatilite alıcısı (receiver) durumunda iken Stellar (XLM)
4.16, Dogecoin (DOGE) 28.26 değeri, Dash (DASH) 19.23, Bitcoin Cash
(BHC) 1.09 değeri ile net volatilite ileticisi (transmitter) konumundadır.
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ġekil 3. Toplam Dinamik Bağlantılılık (Tvp- Var modeli kullanılarak yazar tarafından
oluĢturulmuĢtur,2022)

ġekil 3‘te kripto paraların toplam bağlantılılık iliĢkisinin oldukça
yüksek olduğu grafikten de görülmektedir. Grafikteki tarihler incelendiğinde
kripto paralarda dönem dönem çöküĢlerin olduğu görülmektedir. Büyük bir
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çöküĢün yaĢandığı 2018 yılında Bitcoin yıla 13.850 Dolarla baĢlamasına
rağmen aralık ayı itibariyle 3.800 Dolar seviyesinde iĢlem görmüĢtür. Bu
performans 16 Aralık 2017 tarihinde ulaĢtığı yaklaĢık 20.000 Dolar
seviyesinde neredeyse %80‘lik bir düĢüĢü ifade etmiĢtir. Aynı Ģekilde 2018'e
736 Dolar ile baĢlayan ve yıl sonunda 133,56 Dolar'da iĢlem gören Ethereum,
13 Ocak tarihinde 1.148 Doları gördüğü zirvesinin %91 oranının altında
performans göstermiĢtir. XRP 4 Ocak gösterdiği performansın %89 altında
iken Bitcoin Cash 20 Aralık 2017'de ulaĢtığı zirvesinin %94 altında
gerçekleĢmiĢtir. Stellar yeni yılın baĢında 0.4848 seviyesinde 0.1099, Dash
1.018 seviyesinden 77.89 seviyesine, Dogecoin 0.008678‘den yıl sonunda
0.002327‘e, Litecoin ise 248,5 seviyesinde yıl sonunda 29.893 seviyelerini
görmüĢtür. Bu tarihte görülen fiyat ve dalgalanmaların bir sebebinin ―Kamu
Yararı‖ yani yatırımcıların bu para birimlerine olan ilgi olduğu
düĢünülmektedir. Google Trends'e göre, Bitcoin'in Aralık zirvesinden
'Bitcoin' için yapılan arama hacmi %88 oranında düĢerken, 'Kripto para' için
yapılan aramalar %91 oranında düĢmüĢtür. Yıl içerisinde Çin Hükümetinin
kripto paralar için aldıkları kararlar, Japon tabanlı kripto para borsası olan
Coincheck ‗in hacklenmesi olaylarının önemli etkiler yarattığı
düĢünülmektedir (Ġnvesting.com). 2019 yılında Çin Hükümetinin
kısıtlamalarının devam etmesi kripto paralarda değer kaybetmeye yol
açmıĢtır. 2019 yılı sonunda Covid-19 pandemisinin baĢlaması ve 2020 yılında
pandeminin ilanı piyasaları oldukça fazla etkilemiĢtir. Bunun yanında en baĢta
ABD olmak üzere bazı ülkelerin parasal geniĢlemeye karar vermeleri kripto
para kullanım hızını da artırmıĢtır. Parasal geniĢleme sayesinde yatırımcı
kararlarının sonucu olarak yatırım araçlarını kullanma tereddüdü olan kiĢilerin
bile kripto para yatırımcısı olduğu görülmüĢtür. Hatta bazı ülkelerde yasal
otoritelerden bu konuda birçok uyarı olmasına rağmen kripto paralara olan
rağbetin önüne geçilememiĢtir (Kar ve Doğukanlı,2021:116). Fakat bu
dönemde dünya genelinde pandemi kaynaklı ölümlerin de etkisini göz ardı
etmemek gerekir.
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ġekil 4. Bitcoin (BTC)- Net Toplam Yönsel Bağlantılılık

ġekil 4‘te Bitcoin (BTC) verilerine ait net toplam yönsel bağlantılılık
grafiği görülmektedir. Bitcoin (BTC) verilerine ait net bağlantılılık iliĢkisi
değerlendirildiğinde diğer kripto varlıkların getiri volatilitesinin 66.07‘lik
kısmını açıklayan Bitcoin (BTC), 73.32 seviyesi ile diğer kripto varlıklardan
etkilenmiĢtir. Bu sebeple 66.07 (Diğerlerine yaydığı volatilite) -73.32
(Diğerlerinden aldığı volatilite) = -7.24 (Net volatilite değeri) ile Bitcoin
(BTC), net volatilite alıcısı konumundadır. 2017 yılında volatilite alıcısı 2017
sonundan 2018 yılı sonlarına kadar volatilite ileticisi,2019 yılından 2021 yılı
sonlarına kadar volatilite alıcısı durumundadır. Btc‘nin bazı dönemlerde alıcı
bazı dönemlerde iletici olması piyasaya gelen bilgilerden hızlı Ģekilde
etkilendiği Ģeklinde yorumlanabilir.
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ġekil 5. XRP (XRP)- Net Toplam Yönsel Bağlantılılık (Tvp- Var modeli kullanılarak
yazar tarafından oluĢturulmuĢtur,2022)

ġekil 5‘de Xrp (XRP) verilerine ait net toplam yönsel bağlantılılık
grafiği görülmektedir. Xrp (XRP) net bağlantılılık iliĢkisi incelendiğinde diğer
kripto varlıkların getiri volatilitesinin 45.67‘lik kısmını açıklayan Xrp (XRP),
68.72 değeri ile diğer kripto varlıklardan etkilenmiĢtir. Bu sebeple 45.67
(Diğerlerine yaydığı volatilite) - 68.72 (Diğerlerinden aldığı volatilite)=-23.05
(Net volatilite değeri) ile volatilite alıcısı durumundadır. Ayrıca; 2017 yılı
sonlarından baĢlayarak 2019 yılı sonlarına kadar volatilite alıcısı, Covid-19
dönemine rastgelen 2020 yılında volatilite ileticisi ve 2021 yılı için yeniden
volatilite alıcısı konumuna gelmiĢtir.
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ġekil 6. Ethereum (ETH)- Net Toplam Yönsel Bağlantılılık (Tvp- Var modeli
kullanılarak yazar tarafından oluĢturulmuĢtur,2022)
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ġekil 6‘da Ethereum (ETH) verilerine ait net toplam yönsel
bağlantılılık grafiği görülmektedir. Ethereum (ETH) verilerine ait net
bağlantılılık iliĢkisi değerlendirildiğinde diğer kripto varlıkların getiri
volatilitesinin 56.21 kısmını açıklayan Ethereum (ETH), 71.22 diğer kripto
varlıklardan etkilenmiĢtir. Bu sebeple 56.21 (Diğerlerine yaydığı volatilite)71.22 (Diğerlerinden aldığı volatilite) = -15.01 (Net volatilite değeri) ile net
volatilite alıcısı konumundadır. 2017 yılından 2019 sonuna kadar volatilite
alıcısı, Covid-19 dönemini de kapsayan 2020-2021 yılları arasında volatilite
ileticisi durumundadır.
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ġekil 7. Stellar (XLM)- Net Toplam Yönsel Bağlantılılık (Tvp- Var modeli
kullanılarak yazar tarafından oluĢturulmuĢtur,2022)

ġekil 7‘de Stellar (XLM) verilerine ait net toplam yönsel bağlantılılık
grafiği görülmektedir. Stellar (XLM) verilerine ait net bağlantılılık iliĢkisi
değerlendirildiğinde 76.42 diğer kripto varlıkların getiri volatilitesini
açıklarken, 72.26 diğer kripto paralardan etkilenmiĢtir. Bu sebeple 76.42
(Diğerlerine yaydığı volatilite)- 72.26 (Diğerlerinden aldığı volatilite) = 4.16
(Net volatilite değeri) ile net volatilite ileticisi konumundadır. 2017 yılında
net volatilite alıcısı, 2018 yılından 2019 yılının 3.çeyreğine kadar volatilite
ileticisi yıl sonunda Covid-19 döneminin baĢlarında volatilite alıcısı, 2020
yılında volatilite ileticisi ve 2021 yılında tekrardan volatilite alıcısı
durumundadır. Stellar (XLM)‘ın alıcı ve iletici durumunun yıllara göre
değiĢkenlik göstermesi piyasadaki değiĢken etkilerine açık olduğu anlamına
gelmektedir.
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ġekil 8. Dogecoin (DOGE)- Net Toplam Yönsel Bağlantılılık (Tvp- Var modeli
kullanılarak yazar tarafından oluĢturulmuĢtur,2022)

ġekil 8‘de Dogecoin (DOGE) verilerine ait net toplam yönsel
bağlantılılık grafiği görülmektedir. Dogecoin (DOGE) verilerine ait net
bağlantılılık iliĢkisi değerlendirildiğinde 61.90 ile diğer kripto varlıkların
getiri volatilitesini açıklarken, 33.64 diğer kripto paralardan etkilenmiĢtir. Bu
sebeple 61.90 (Diğerlerine yaydığı volatilite)- 33.64 (Diğerlerinden aldığı
volatilite) = 28.26 (Net volatilite değeri) ile net volatilite ileticisi
konumundadır. 2017 yılından 2019 sonuna kadar volatilite ileticisi, Covid-19
dönemini de kapsayan 2019 sonlarından 2020 sonuna kadar volatilite alıcısı,
2021 yılı baĢında kısa bir dönem volatilite ileticisi yılın geri kalanında
volatilite alıcısı durumundadır.
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ġekil 9. Litecoin (LTC)- Net Toplam Yönsel Bağlantılılık (Tvp- Var modeli
kullanılarak yazar tarafından oluĢturulmuĢtur,2022)
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ġekil 9‘da Litecoin (LTC) verilerine ait net toplam yönsel
bağlantılılık grafiği görülmektedir. Litecoin (LTC) verilerine ait net
bağlantılılık iliĢkisi değerlendirildiğinde 67.26 ile diğer kripto varlıkların
volatilitesini açıklarken, 74.70 diğer kripto paralardan etkilenmiĢtir. Bu
sebeple 67.26 (Diğerlerine yaydığı volatilite) – 74.70 (Diğerlerinden aldığı
volatilite) = -7.43 (Net volatilite değeri) ile net volatilite alıcısı
konumundadır. 2017 yılından 2019 sonuna kadar volatilite alıcısı, Covid-19
dönemini de kapsayan 2020-2021 yılları arasında volatilite ileticisi
durumundadır.
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ġekil 10. Dash (DASH)- Net Toplam Yönsel Bağlantılılık (Tvp- Var modeli
kullanılarak yazar tarafından oluĢturulmuĢtur,2022)

ġekil 10‘da Dash (DASH) verilerine ait net toplam yönsel
bağlantılılık grafiği görülmektedir. Dash (DASH) verilerine ait net
bağlantılılık iliĢkisi değerlendirildiğinde 59.69 diğer kripto varlıkların
volatilitesini açıklarken, 40.46 diğer kripto paralardan etkilenmiĢtir. Bu
sebeple 59.69 (Diğerlerine yaydığı volatilite) – 40.46 (Diğerlerinden aldığı
volatilite) = 19.23 (Net volatilite değeri) ile net volatilite ileticisi
durumundadır. 2017 yılında volatilite ileticisi, 2018 yılından 2019 yılının
ortalarına kadar sonuna kadar volatilite alıcısı, Covid-19 döneminin
baĢlarında volatilite ileticisi, 2020 yılının ortalarından 2021 yılı ortalarına
kadar volatilite alıcısı ve 2021 yılının son aylarında tekrardan volatilite
ileticisi konumundadır.
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ġekil 11. Bitcoin Cash (BCH)- Net Toplam Yönsel Bağlantılılık (Tvp- Var modeli
kullanılarak yazar tarafından oluĢturulmuĢtur,2022)

ġekil 11‘de Bitcoin Cash (BCH) verilerine ait net toplam yönsel
bağlantılılık grafiği görülmektedir. Bitcoin Cash verilerine ait net bağlantılılık
iliĢkisi değerlendirildiğinde 72.89 diğer kripto varlıkların volatilitesini
açıklarken, 71.80 diğer kripto paralardan etkilenmiĢtir. Bu sebeple 72.89
(Diğerlerine yaydığı volatilite) – 71.80 (Diğerlerinden aldığı volatilite) = 1.09
(Net volatilite değeri) ile net volatilite ileticisi konumundadır. 2017 yılında
volatilite alıcısı, 2018 yılı son aylarına kadar volatilite ileticisi, 2018 yılının
sonundan baĢlayarak 2019 yılı sonuna kadar volatilite alıcısı, Covid-19
dönemini de kapsayan 2020-2021 yılları arasında volatilite ileticisi
durumundadır.

ġekil 12. Kripto Paralar Arasındaki ĠliĢki Ağı (Tvp- Var modeli kullanılarak yazar
tarafından oluĢturulmuĢtur,2022)
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Kripto paraların etkileĢimini gösteren ġekil 12‘ye göre mavi renk
volatilite ileticisi, sarı renk volatilite alıcısı konumunu ifade etmektedir.
Ayrıca kripto paralar arasındaki kalın çizgiler etkileĢimin en fazla, çizgiler
inceldikçe etkileĢimin gücünün azaldığını ifade etmektedir. Bu bilgilere
dayanarak Dogecoin (DOGE), Dash (DASH), Stellar (XLM) volatilite
ileticisi, Xrp (XRP), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Litecoin (LTC)
volatilite alıcısı konumundadır. Ayrıca kripto paraların birbirleri arasında
yoğun bir etkileĢimin olduğunu ve çizgilerin kalınlığına bakarak Dogecoin
(DOGE)‘den sırasıyla Xrp (XRP), Ethereum (ETH) ve Bitcoin (BTC)
verilerine doğru etkileĢimin olduğu görülmektedir.

SONUÇ
Son yıllarda teknolojide yaĢanan geliĢmeler geleneksel paralardan,
dijital paraya geçiĢ sürecini desteklemiĢtir. Dijital paralar geleneksel paraların
taĢıdığı özelliklere sahip olmanın yanında birçok iĢlemin yapılmasında zaman
kazandırması bakımından artıları bulunmaktadır. Bu geliĢmelerle her geçen
gün piyasalarda sayısı artan kripto paralar da yatırım amacının dıĢında birçok
amaçla kullanılmaktadır. Hatta bazı ülkeler ödeme aracı olarak da kripto
paraları kabul etmiĢtir. Bilinen finansal varlıklara göre merkezi bir otoriteye
bağlı olmaması ve dağıtık bir sistem tarafından Ģifreleme sistemleri ile
korunmasıyla ayrılmaktadır. ġifreleme sistemleri olmasına rağmen geçmiĢ
yıllarda güvenlik sorunları yaĢanmıĢ ve bu durum yatırımcılarını tedirgin
etmiĢtir.
2022 yılı itibariyle kripto varlıkların sayısı 10.000 adeti geçmiĢtir. Bu
piyasaya rağbetin artması piyasa dinamiklerinin ne olduğu konusunda merak
uyandırmıĢtır. Kripto varlık piyasası finansal piyasayı etkileyen unsurların
dıĢında kendi piyasasına özgü risklerden de etkilenmektedir. Böylesi bir
durumda kripto varlık piyasasının iniĢli çıkıĢlı yani volatil bir yapıda olmasını
desteklemektedir. Hem geniĢ bir kesime hitap etmesi hem de volatil bir yapıya
sahip olması özellikle piyasayı etkileyen risk unsurlarının incelenmesini
gerekli kılmıĢtır. Bu nedenle kripto varlık piyasasının, farklı finansal
piyasalarla ve farklı varlıklarla etkileĢimi birçok çalıĢma tarafından
incelenmiĢtir. Yapılan çalıĢmaların büyük çoğunluğunda piyasa ve varlıklarla
etkileĢimi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu çalıĢmada 20/09/2017-31/01/2022
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tarihleri arasındaki Bitcoin (BTC), Xrp (XRP), Ethereum (ETH), Stellar
(XLM), Dogecoin (DOGE), Dash (DASH), Litecoin (LTC)ve Bitcoin Cash
(BCH) verilerine kripto varlıklar arasındaki dinamik bağlantılılık iliĢkisini
incelemek amacıyla Diebold ve Yılmaz (2012) tarafından temellendirilen,
Koop ve Korobilis (2014)‘in Kalman filtreleri vasıtasıyla varyans-kovaryans
değiĢimine imkân tanıyan ve Antonakakis vd. (2020) tarafından önerilen
TVP-VAR (1) modeli uygulanmıĢtır. Yapılan analiz sonucunda kripto
varlıklar arasında dinamik bağlantılılık değeri yüksek çıkmıĢtır. Bu değerin
yüksek olması analiz tarihlerinde riskten korunmak amacıyla tamamen kripto
varlıklardan oluĢturulacak bir portföyün risklerinin oldukça fazla olacağı
anlamına gelmektedir. Kripto varlıkların, diğer kripto varlıklardan etkilenme
ve diğer kripto varlıkları etkileme oranları arasındaki fark net bağlantılılığı
ifade etmektedir. Analiz kapsamında değerlendirilen kripto varlıkların bazı
dönemlerde volatiliteyi alan bazı dönemlerde volatiliteyi ileten konumunda
olması değiĢken bir yapıya sahip olduklarının göstergesidir. Kripto varlıklar
arasında Dogecoin (DOGE) ile Dash (DASH)‘ın volatilitesindeki etkide kendi
payının daha yüksek olup diğer varlıklardan daha az etkilenmesi, geride kalan
kripto varlıklarından bağımsız hareket ettiği Ģeklinde yorumlanabilir. Ayrıca
Stellar (XLM) ve Bitcoin Cash (BCH) ise diğer kripto varlıklar üzerinde en
yüksek yayılma etkisine sahip olduğu görülmektedir. Kripto varlıklar arasında
ayrıca Dogecoin (DOGE), Dash(DASH) ve Stellar(XLM) volatilite ileticisi,
XRP(XRP), Ethereum (ETH), Bitcoin(BTC), Litecoin (LTC) ise volatiliteyi
alan durumundadır. Literatürde yapılan çalıĢmalara bakıldığında Felix (2020)
çalıĢmasında volatilitesindeki payının kendisinin yüksek, diğer kripto
varlıkların payının düĢük olması bakımından çalıĢmayla örtüĢmektedir.
Aslanidis vd. (2021), Nasreen vd. (2021), Aharon ve Demir (2021),
Attarzadeh ve Balcılar (2022) çalıĢmalarının dinamik bağlantılılık iliĢkisinin
yüksek çıkması bakımından çalıĢmayla benzer sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Dahir
(2019) çalıĢmasıyla Bitcoinin volatilite alıcısı olması yönünden, Asl vd.
(2021) kripto paralardan Stellar (XLM)‘ın volatilite ileticisi olması
bakımından sonuçları benzemektedir. Polat ve EĢ Polat (2022) çalıĢmalarında
Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) ve Litecoin (LTC) net volatilite alıcısı
olması yönünden aynı sonuçlara eriĢilirken, Antonakakis vd. (2020)
çalıĢmasından Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) net volatilite ileticisi olması
yönüyle, Kostika(2019) çalıĢmasından dinamik bağlantılılık iliĢkisinin düĢük
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olması sebebiyle farklı sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Analiz sonuçlarına bakılarak
özellikle bu alanda yatırım yapmak isteyenler analiz tarihlerini dikkate alarak
kripto varlıkların dinamik bağlantılılığını inceleyerek, yayılma hareketlerini
ve fiyatları etkileyen unsurları görmeleri mümkün olacaktır. Ġlerleyen
çalıĢmalarda farklı kripto varlıklarla, finansal piyasalar ve varlıklar dahil
edilerek, değiĢik tarihleri kapsayan analizler yapılabilir.
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GĠRĠġ
İster gelişmiş ister gelişmekte olan ülkelerde olsun hayatın her
alanında hız önemli bir unsur olmuştur. Teknolojik gelişmeler özelliklede
metropol yaşamına uyumlu olarak insan hayatına girmiştir. İnsana dair hangi
alan olursa olsun teknolojik gelişmeler yaşamları kolaylaştırmaktadır.
Teknolojik gelişmeler finans alanında da kullanıcılara hem yatırım araçları
çeşitliliği hem de finansal hizmet alanlarında kolaylık sağlamaktadır.
Özellikle internetin kullanılması ile finansal ürün ve hizmetler karmaşık
işlemler olmaktan çıkarak hızlanması da mümkün olabilmiştir.
Teknolojik gelişmeler, ticaret alanında özellikle de e-ticaretin
yaygınlaşmasında da kendini göstermiştir. Ortaya çıkan bu yeni durum
yatırımları ve ticarette kullanılan para kavramını da değişmeye başlamıştır.
Günlük hayatta elektronik, dijital ve sanal para yaygın olarak kullanılırken
artık kripto paralarda kullanılmaya başlanmıştır.
Tarih boyunca fiziki varlık olarak kullanılan para artık soyut varlık
haline dönüşmüştür. Çağımızda, dijital platformlarda kullanılan gün geçtikçe
güvenilirliği ve çeşitliliği artan kripto paralar piyasalarda yaygınlaşmaktadır.
Kripto para, antik Yunan dilinde kullanılan ―κρσπτός‖ kelimesinden
gelmektedir ve Latin harfleriyle karşılığı ―kruptós‖ dur. Kripto para; gizli
şifreli anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca bu para değişim amacı ile
kullanılabilen, hiçbir merkez bankasınca emisyon edilemeyen ve merkezi
otoritelerin müdahalesine açık olmayan dijital bir ödeme aracıdır.
Hali hazırda kullanılmakta olan binlerce kripto paranın alım satım
işlemlerini dijital altyapı kullanarak ve çevrim içi olarak yapılmaktadır.
Kullanıcılara yatırım ve ödeme olanağı sağlayan kripto paralar (kriptocoinler)
ve altcoinler, blokzinciri teknolojisini kullanmaktadır. Blokzinciri sisteminde
kullanılan teknoloji, hile yapmayı imkânsızlaştırarak bilgiyi yok edilemez
şekilde kaydetmeyi sağlamaktadır.
Blokzinciri, tüm işlemlerin ve kayıtların bir daha değiştirilemez
özelliğe sahip olabilmesi için işlemlerin dünyada ki tüm bilgisayarınca
görülmesini onaylanmasını mümkün kılar. Metaforik anlamıyla blokzinciri,
bilginin ağ boyunca çoğaltılmasını ve dağıtılmasını sağlayan işlemlerin kayıt
edildiği devasa dijital bir defteridir. Böylece dünyanın neresinde olursa olsun
her yapılan yeni işlemin kaydı anında deftere eklenir. Sistemde yer alan
katılımcılar tarafından onaylanan bilgiler merkeziyetiz veri bankasını
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oluşturur. Bu teknoloji dağıtılmış defter teknolojisi (Distrubuted Ledger
Technologiy –DLT) olarak adlandırılır. Günlük hayata dair her alanda
kullanılabilen bu teknoloji, güvenilir dağıtık kayıt sistemi sayesinde para
transfer işlemlerinde de yatırımcıların kullanmak istediği bir yöntem olarak
dikkat çekmektedir. Bu sistem içerisinde ilk kullanılan kripto para Bitcoin
(BTC)’dir. 2008 yılından bu yana Bitcoin blokzincir teknolojisini kullanarak
finansal piyasaların şekillenmesine etki etmektedir. Bitcoin’in piyasalarda
işlem görmeye başlaması ile birlikte kullanıcı ve yatırımcı alışkanlıkları da
değişmeye başlamıştır. Pek çok kullanıcı artık kripto paraları değişim aracı
olarak kullanmanın yanı sıra yatırım aracı olarak da kullanmaya başlamıştır.
İster ulusal ister uluslararası platformlarda internet servisi kullanarak kripto
para alım satımı yapılabilmektedir. Bu platformlar kripto varlık alım satım
platformlarıdır. Ancak bu platformlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
halk jargonunda kripto para borsası olarak ifade edilmektedir.
Çalışmada kripto varlık alım satım platformları merkeziyetçi ve
merkeziyetçi olmayan sınıflandırmasında değerlendirilirken kripto paraları ile
yapılan işlemlerin avantajları ve dezavantajları, blokzincir teknolojisi
bağlamında değerlendirilirken kripto para alım satım platformları (borsaları)
ve kripto paraların yatırımcılar üzerine etkileri incelenmektedir.

1. KRĠPTO PARA
1.1. Para Teorik Kavramı
Sosyo-ekonomik açıdan para; mal ve/veya hizmetleri kullanabilmek
için gerekli bedelin karşı tarafa aktarılması ile birlikte vergiler gibi borçların
ödenmesinde kullanılan, kabul gören veya doğrulanabilir kayıtlar bütünüdür
(Mishkin, 2007: 8). İktisat literatüründe para; emtia para, maden para, temsili
para, fiyat para, elektronik para, dijital para ve sanal para gibi
çeşitlendirilmektedir.
Emtia Para; her türü ticari malın para olarak kullanılmasıdır. Bu
emtialar arasında bakliyat, balık, kumaş gibi malların yanı sıra tuzda yer
almıştır. Latince tuz olarak kullanılan ―salarium‖ kelimesi İngilizce’ de
―salary‖ maaş kelimesine dönüşmüştür (Keskin, 2017: 134). Günümüze kadar
uzantılarının görülebileceği; malların para olarak kullanılması tarih boyunca
yaygın bir uygulamadır.
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Maden para; özellikle altın ve gümüş gibi madenlerin para olarak
kullanılmasıdır.
Temsili para; merkez bankalarınca emisyona çıkarılan kâğıt
sertifikalardır. Tarihte, değerli madenler kullanılarak piyasalara sürülen metal
paranın kullanımının zorluğu ve sahtekârlığının yaygınlaşması kıymetli
maden içerikli paranın temsili paraya evrimleşmesine neden olmuştur. Tarihte
ilk banknotu Çinliler onuncu yüzyılda icat etmiştir. Song Hanedanlığı
döneminde kullanılan para ―Jiaozi‖ dir. Dünyanın en eski banknotu Şekil
1’de verilmektedir. Banknota paraya ait mühürler fotoğrafın sağında yer
alırken, fotoğrafın ortasında banknotun değerine ilişkin yazılar ve fotoğrafın
solunda Çin’in alışveriş hayatına ilişkin bir resim tasvir edilmiştir
(Çarkacıoğlu, 2016: 3).

ġekil 1: Dünyanın ilk kez kullanılan kâğıt para (Boeykens, 2006: 5).

Fiyat para; merkezi otoriteye güvene dayalı, otoritenin düzenlendiği,
kâğıdın taklit edilemeyeceğine onay verdiği ve imzaladığı kâğıt paradır
(Özdemir, 2012: 187).
Elektronik para; kullanıcıların ön ödeme yaparak edinebildikleri,
elektronik sanal ortamlarda veya çipli kartlarda saklanabilen ve kullanılabilen
parasal değerdir. Toplu taşıma araçlarında kullanılan e-kartlar örnek olarak
gösterilebilir.
Dijital para; elektronik ortamda saklanan, kullanılan ve transfer
edilebilen paradır (Wagner, 2014). Hollanda da yaygın olarak bulunan Albert
Heijn market zincirinin aynı isimli perakendeci sahibi, müşterilerinin alış
veriş ödemelerinin banka hesaplarından direk olarak yapabilmelerine olanak
sağlanması fikrini geliştirmiştir. Albert Heijn konuyla ilgili, ABN Amro ve
HSBC bankalarına yaptığı baskı sonucunda bugün kullandığımız POS (Point
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Of Sale) cihazları ve sonuç olarak dijital para yirminci yüzyılın ikinci
yarısında gündelik hayata girmiştir (Griffith, 2014).
Sanal para; geliştiricileri tarafından üretilerek kontrol edilen ve
kullanıcısı olan sanal grupça kabul görüp kullanılan bir otoritenin kanunları
ile düzenlenmemiş dijital paradır (European Centrol Bank, 2012: 55). Kripto
paralar sanal para örneğidir (Güven ve Şahinöz, 2018: 217).

1.2. Kripto Para
Kripto paralar yirmi birinci yüzyılın icadı olarak insan hayatına
girmiştir. Kripto para şifreli veya sanal para olarak da adlandırılabilmektir.
Bu para bilgisayar ortamında üretilip, alınıp, satılabilen ve yatırım amacı ile
kullanılabilen değişim aracıdır.
Kripto paralar, resmi bir kuruluşun
garantörlüğü olmaksızın piyasalara sürülme özeliğine sahiptir. (Keskin, 2018:
815).
Dünyada ilk kez kullanılan kiripto para Bitcoin’dir. Bu paranın
yaygınlaşması ve güvenle kullanılmasına olanak sağlayan blokzinciri
teknolojisidir. Blokzinciri ve Bitcoin ilk kez 2008 yılında Bitcoin: A Peer-toPeer Electronic Cash System adlı makalenin yazarı Satoshi Nakamoto
tarafından literatüre kazandırılmıştır.
Coin (para) ve Token (jeton) kipto para kapsamında
değerlendirilmektedir. Token’lerin kendilerine ait blockzinciri sistemi yoktur.
Hali hazırda var olan blockzinciri üzerinden varlıklarını sürdürürler. Hazır
blokzinciri kullanılarak üretildikleri için üretilmeleri de kolaydır. Kendine ait
blokzinciri olan Etherium’un yapısal özelliği akıllı kontratlara uygun olduğu
için pek çok token Etherium ekosistemi üzerinden çalışmaktadır.
Altcoin ise, kendilerine ait blokzinciri ekosistemi olan Bitcoin hariç
tüm diğer kripto paralara verilen addır. Bitcoin’den sonra piyasaya çıkarılan
ve kendi blokzinciri olan tüm coinlere altcoin denilmektedir. Ethereum,
Litecoin, Ripple, EOS gibi coinler altcoindir.

1.3. Blokzinciri Teknolojisi
Tüm kullanıcılara açık, şeffaf, dağıtık, listelenmiş, zaman damgalı ve
tüm işlemlerin onaylayıp kayıt altına alındığı zincir şeklinde birbirlerine
bağlanmış yapılardır.
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Bir blokzincirinde yer alan tüm bilgisayarlar ağ boyunca çoğaltılan ve
dağıtılan işlemlerin dijital bir defteridir. Zincirdeki yer alan her blok bir dizi
işlem içerir ve blok zincirinde her yeni işlem gerçekleştiğinde, her
katılımcının defterine bu işlemin bir kaydı eklenir. Birden fazla katılımcı
tarafından yönetilen merkezi olmayan veri tabanı, dağıtılmış defter teknolojisi
olarak adlandırılmıştır (Euromony, 2022). Şekil 1’de dağıtılmış defter
teknolojisi özellikleri yer almaktadır.
DağıtılmıĢ
Tüm ağ katılımcılarında
tam şeffaflık için defterin
bir kopyası bulunur

Programlanabilir
(Akılı Kontratlar)

Güvenli
Tüm kayıtlar ayrı ayrı
şifrelenir

Anonim
Katılımcıların kimliği
ya anonimdir ya da
takma isimlidir.

DeğiĢmez
Doğrulanmış kayıtlar
geri alınamaz ve
değiştirilemez

Zaman mühürlü
Oybirliği
Tüm ağ katılımcıları,
kayıtların her birinin
geçerliliğini kabul eder.

Bir bloğa bir işlem
zaman damgası ile
kaydedilir.

ġekil 2: Dağıtılmış Defter Teknolojisinin Özellikleri (Euromony, 2022).

Blokzincirinde, isteyen herkes, merkezi olmayan sistem verilerini
kişisel bilgisayarına indirilebilir, kontrol edebilir, küresel defterin kopyasını
kişisel bilgisayarında saklayabilir. Blokzincirini kişisel bilgisayarında tutan
uçlara ise ―node‖ denmektedir (Brand, 2016: 208).

2. KRĠPTO VARLIK ALIM SATIM BORSALARI
Kripto paralara gibi yeni nesil yatırımım araçlar yatırımcıların
dikkatini çekerken bu tür araçlara olan yönelim tüm dünyada hızla
artmaktadır. Kripto paralara artan bu talep sonucu kripto varlık alım satım
platformları (borsalar) açılmaya başlamıştır.
Kripto para talebini karşılayabilmek için Başlangıç Dijital Para Arzı
(Initial Coin Offering – ICO) yazılımları kullanmaya başlanmıştır. Bu
yazılımların kullanılması ile birlikte kripto para varlık alım satım platformları
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oluşmaya başlamıştır. Tüm dünyada bu platformların adı ―Kripto Para
Borsaları‖ olarak halk jargonuna yerleşmiştir.
Kripto Para Borsalarının tarihi 2004 yılında Avustralya merkezli üç
dijital para değişimi yapan şirkete kadar uzanmaktadır. Ancak Avustralya
Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu bu şirketi Avustralya finansal
hizmetler lisansı bulunmaması gerekçesi ile kapatmıştır (ASIC, 2004).
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), New York merkezli 2002'den
beri faaliyet gösteren dijital para birimi borsası Gold Age şirketi 2006 yılında,
Şirket, yasadışı bir dijital para birimi değişimi ve para aktarma işi yürütmekte
olduğu için ABD Gizli Servisi tarafından kapatılmıştır (Hesterman, 2013:
218). Temmuz 2008'de WebMoney'i; E-gold, Liberty Reserve ve diğer e-para
birimleriyle alım satım yapmaya başlayarak birçok borsayı etkilemişlerdir.
Ancak siber sistemle kara para aklama yaklaşımı ile ABD Dolarını Liberty
Reserve'e çeviren dijital para birimi değiştirici hizmeti sunduğu iddiaları
sonucunda 2013 yılında Liberty Reserve dijital para işlemleri durdurulmuştur
(Dhs, 2013). 2008 yılında merkeziyetsiz kripto para birimi olan Bitcoin'in
piyasaya sürülmesi ve ardından altcoin birimlerinin piyasalarda yer bulması
ile kripto para birimlerinin değişimi için pek çok kripto alım satım varlık
borsası kurulmuş ve kurulmaya devam etmektedir.
Kripto varlık borsalarında yatırımcılar, bulundukları ülkenin para
birimini ya da rezerv para sınıfında değerlendirilen ABD Doları, Euro, Yen,
Sterlin gibi para birimleri ile veya kripto para kullanarak dijital ve kripto para
alım satımlarını yapabilmektedirler.
Kripto veya dijital para değişimi (cryptocurrency exchange, digital
currency Exchange – DCE) ticaretinde borsalar, kripto para karşılığında kredi
kartı kullanımı, banka EFT, banka havalelerin ya da diğer ödeme araç veya
şekillerini de kabul etmektedirler.
Bir kısım kripto para platformları (borsaları), yatırımcıların alış ve
satış yapabilmeleri için işlem komisyoncusu hizmeti vererek alıcı ve satıcıyı
eşleyen internet temelli portal görevi yaparak yalnızca komisyon ücreti alan
bir piyasa yapıcısı olabilmektedir.
Bazı kripto para borsaları, kolay alt sat yapıları ile döviz bürosu gibi
çalışarak kripto para alım satımına aracılık yaparlar. Borsada alıcılar için
bulundurulan kripto paralar, borsanın kendi paraları olup daha önce en uygun
fiyatla aldıkları kripto paraları belirli bir komisyon ekleyerek yine
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kullanıcılara en uygun fiyatla satarlar. Böylece bekleme ve emir açmak gibi
uygulamalara gerek kalmamış olur.
Kripto para alım satım platformlarda bir diğer uygulama ise komisyon
alınmaksızın gerçekleştirilen alım satımlarıdır. Bunun örneklerinden biri,
Amerika, California'da bulunan finansal hizmet veren mobil uygulama
kullanarak borsada işlem yapan ve kripto para alım satımını komisyonsuz
olarak gerçekleştiren ve komisyonsuz ticarete öncülük eden şirketlerden biri
olan Robinhood’dur. Bazı platformlar kripto paraların alınmasına imkan
verirken kripto paraların çekilmesine izin vermiyor. Binance ve Coinbase gibi
kripto para alım satım platformları ise kripto para çekme işlemlerine uyumlu
olmaktadırlar.
Kripto varlık alım satım borsaları, bünyelerinde işlem yaptıkları varlık
türlerine ve yatırımcı türüne göre de farklılıklar gösterebilmektedir. Reel para
birimleri ile işlem yapmayı tercih eden kullanıcılar bu ihtiyaçlarını karşılayan
borsaları seçerken kripto para birimleri ile işlem yapmayı tercih eden
kullanıcılar içinde kripto varlık alım satım borsaları bulunmaktadır. Bu tür
borsalarda yatırımcı sahip olduğu kripto para birimini başka diğer bir kripto
para birimi ile rayici üzerinden değiştirebilmektedir. Bu türlü varlık alım
satımı yapan borsalar genellikle itibarı ve tanınırlığı bilinen kripto paralar ile
işlem yapmaktadırlar. Bu tür platformlar, hacmi yüksek olan kripto para
birimleri veya borsanın kendi çıkardığı kripto para birimleri gibi paralarla
diğer kripto paralar arasında takas yapmayı sağlamaktadır.
Kripto varlık alım satım borsaları arasında bölgesel yani beli bir
ülkede işlem yapan ve sadece bulunduğu ülkenin resmi kurumları tarafından
onaylanarak hizmet veren borsalarda yer almaktadır. Dünya ölçekli hizmet
veren küresel kripto varlık alım satım borsaları hiçbir bağlayıcılıkları
olmaksızın işlem yapabilirler. Küresel ölçekli bu tür borsaların pek çoğu reel
para birimleri ile de işlem yapmaktadırlar.
Kripto varlık alım satım borsaları, merkezi borsalar olarak bilinse de,
blokzinciri tabanlı dijital varlıkların ticaretini yapılmasını kolaylaştırmaktadır.
Ancak kripto alım satım platformlarını sadece merkezi değildirler. Temelde
internet servisi olanakları ile alım satım yapan kripto varlık alım satım
platformları merkeziyetçi ve merkeziyetsiz olmak üzere iki türlü işlem
görmektedirler.
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2.1. Merkeziyetsiz Borsa (Decentralized Exchange – DEX)
Merkeziyetsiz finans sisteminin örneklerinden biri olan merkeziyetsiz
borsa, kripto para alıcı ve satıcısını birbirlerine bağlayan yani eşler arası (peer
to peer) pazar yeridir.
Merkezi olmayan alım satım platformlarının kullanıcıları bu
ekosistemde yaptıkları her işlemleri blokzincirine kayıt olmaktadır. Borsada
yapılan tüm işlemlerin yok olmaksızın korunması dijital varlık piyasasının
hızlanarak büyümesini sağlarken yeni finansal ürünlere zemin hazırlamakta ve
öncülük etmektedir.
Merkeziyetsiz borsalarda; iş bağlamında yöneticisinin olduğu ancak
teknik açısından hiçbir merkezi yapının bulunmadığı tamamen node bazlı
olmasıdır. Yani bir blokzincirinde oluşan her hangi veri giriş işlemin tam bir
listesinin düzenlenmesi ve verilerin kullanıcılar tarafından onaylanmasıdır. Bu
tür işlemlerde müdahale söz konusu olmadığı gibi işlemlerin iptali, geri
alınması ya da sahtecilik yapılması da mümkün değildir.
Merkeziyetsiz kripto varlık platformları kendilerine ait ürettikleri
kripto paralarda olmaktadır. Bu platformlarda alım satım işlemleri bu para
cinsi ile de yapılabilmektedir.
Tablo 1’de 2022 yılının ilk çeyreğinde işlem hacmi açısından ilk
yirmi merkeziyetsiz kripto para borsası sıralanmaktadır.
Tablo 1: İlk Yirmide Yer Alan Merkeziyetsiz Kripto Para Borsaları
Borsa Adı
dYdX
Uniswap (V3)2
PancakeSwap (V2)
Serum DEX
Maiar Exchange
Kine Protocol
SpookySwap
Uniswap (V2)
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Hacim (24s)
2,422,298,987.00 $
1,698,517,975.53 $
957,579,380.77 $
383,402,071.67 $
361,223,483.42 $
325,527,804.66 $
303,784,072.56 $
295,822,121.00 $

%
Piyasa Payı
% 5.3910
% 3.9786
% 2.1122
% 0.8552
% 0.7995
% 0.7279
% 0.6574
% 0.6617

BaĢlangıç
2019 Nisan
2021 Mayıs
2020 Ağustos
2021 Nisan
2021 Mart
2021 Nisan
2018 Kasım
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ApolloX DEX
Honeyswap
Serum DEX
TraderJoe
SushiSwap
Deri Protocol
SunSwap
Curve Finance
Biswap
DODO (Polygon)
Uniswap (V3)
(Polygon)
QuickSwap
(CoinMarketCap, 2022).

302,156,953.71 $
239,211,500.03 $
236,748,048$
135,735,785$
89,165,168$
70,582,275$
69,137,129$
64,926,798$
60,171,165$
58,490,965$
58,270,910$

% 0.6494
% 0.5338
% 0.5530
% 0.3170
% 0.2083
% 0.1649
% 0.1615
% 0.1516
% 0.1405
% 0.1366
% 0.1361

2021 Kasım
2020 Haziran
2020 Ağustos
2021 Haziran
2020 Ekim
2021 Şubat
2020 Ağustos
2020 Temmuz
2021 Mayıs
2021 Ekim
2021 Aralık

55,769,437$

% 0.1303

2020 Eylül

2.2. Merkezi borsalar (Centralized Exchange - CEX)
Kripto varlık alım satım işlemlerde güvenilir aracı şirketler olarak
işlev görmektedirler. Bu aracı kuruluşlar, internet üzerinden verdikleri
hizmetlerde özel anahtarlar kullanarak yaptıkları işlemlere bağlı olarak fonları
saklamaktadırlar. Bu bağlamda aracı kuruluşlar koruyuculuk ve emanetçilik
yapabilecek şekilde hareket etmektedirler.
Merkezi sistemle kullanıcılarına hizmet veren borsada, yatırımcıların
adına borsada bulundurulması zorunlu olan kripto para cüzdanını olması
gerekmektedir. Ayrıca cüzdanda reel para veya kripto para bulundurulması
gerekmektedir. Kripto varlık alımının yapılabilmesi için sistem yatırımcının
banka hesaplarından para alabilmektedir. Yani kripto alım satım
platformlarına para yüklemek gerekiyorsa bu borsalar bankalarla çalışmak
zorundadırlar.
Merkezi bir otoritesi olan kripto varlık borsaları, otorite tarafından
yatırımcıların yaptıkları işlemler kaydedilmekte ve denetlenmektedir.
Tablo 2’de 2022 yılının ilk çeyreğinde işlem hacmi açısından ilk
yirmi sıraya yerleşmiş spot kripto para borsası sıralanmaktadır.
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Tablo 2: İlk Yirmide Yer Alan Spot Kripto Para Borsaları
Borsa Adı
Binance
Coinbase Exchange
FTX
Kraken
KuCoin
Huobi Global
Gate.io
Bitfinex
Bybit
Crypto.com Exchange
Binance.US
bitFlyer
Bitstamp
Coincheck
FTX US
Gemini
Bithumb
OKX
Crypto.com Exchange
(CoinMarketCap, 2022)

Hacim (24s)
12,691,736,666.00 $
2,306,702,410.18 $
6,521,763,647.49 $
877,564,287.04 $
4,847,278,241.52 $
4,897,351,946.62 $
3,701,737,387.27 $
643,691,348.90 $
6,201,248,837.68 $

Coin
Sayısı
403
159
312
117
607
428
1281
172
170

3,154,650,055.00$
90,361,398.88$
114,938,438.58$
109,474,696.58$
44,710,861.08$
163,904,586.30$
50,742,611.65$

171
73
9
53
2
27
80

707,505,761.43$
14,151,964,860.10$
3,946,816,792.49 $

198
324
171

Desteklenen Reel Para
Birimleri
AED, ARS, AUD +43
USD, EUR, GBP
USD, EUR, GBP +7
USD, EUR, GBP + 4
USD, AED, ARS + 45
ALL, AUD, BRL +47
KRW, EUR
USD, EUR, GBP, JPY
USD, EUR, GBP, AUD,
CAD, AED
USD
USD, JPY, EUR
USD, EUR, GBP
JPY
USD
USD, GBP, EUR, HKD,
SGD, AUD, CAD
KRW
-

Yatırımcıların, kripto paraları alıp satabilmeleri için dünyanın hemen
hemen her ülkesinde yerli kripto varlık borsaları bulunmaktadır. Yerel
borsalarda işlem yaparken ülke parası kullanmak mümkündür. Ancak yabancı
kripto borsalarında işlem yapabilmek için kripto para cüzdanında rezerv para
birimlerinden birinin bulunması veya yabancı borsada geçerli olan coin veya
altcoine sahip olmak gerekmektedir.

2.3. Merkeziyetiz ve Merkezi Kripto Varlık Borsanın
KarĢılaĢtırılması
Ortodoks kripto varlık alım satım borsaları merkeziyetçidir. Bu
yapıda işlem gören kripto para borsaları, alıcı ve satıcı arasında gerçekleşen
tüm anlaşmaların kayıtlarının tutulması, gerekli düzenlemelerin yapılması,
güven ortamının sağlanması ve gerektiğinde borsaya müdahale edilmesi
konularında etkin rol oynamaktadırlar. Merkeziyetçi kripto para borsaları
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kendi sistemlerini aracı olarak kullanan yatırımcısına saklama ve depolama
hizmeti sunar. Merkeziyetli borsalarda tüm alım ve satımları gerçekleşen
kripto paralar kripto para alım satım partalını işleten otoritece takip edilir.
Borsa, kullanıcısına sanal olarak borçlanır (I owe you – IOU). Yani kripto
borsa otoritesi, yatırımcıların paralarını tamamen sistemden çıkarmaya karar
verdiklerinde tüm fonları kripto paraya dönüştürmektedir.
Merkeziyetsiz kripto varlık borsada, yatırımcının fonlarını yatırımcı
adına depolayacak veya IOU olarak sanal coine çevirerek merkezi bir sistem
yoktur. Bunun aksine borsa, alıcı ve satıcının kripto para veya Token
paraların takasını sağlayan dijital piyasayı mümkün kılar. Tüm takas işlemleri
eşler arasında gerçekleştir. Eşler arası (peer to peer) alış ve satışlar işlemi
internet ortamında otomatik ve merkeziyetsiz olarak tamamlanır.
Yatırımcıların merkeziyetsiz olan borsaları seçmelerin en önemli
avantajlarından biri tüm yatırımlarına bireysel olarak hâkim olabilmeleridir.
Merkeziyetsizleşmiş kripto varlık borsalarında; düzenleyici, herhangi bir
otorite ya da kötü amaçlı kişiler, yasalara uygunsuzluk ve farklı hiçbir gerekçe
ile işlemleri iptal edemez, silemez, donduramaz veya manipüle edemez.
Merkeziyetli borsalarda ise yapılan işlemlerde sistem yöneticisi tarafından
müdahale söz konusu olabilmektedir.
Merkeziyetsiz kripto varlık borsalarında, yatırımcıların fonları
işlemleri dünyadaki tüm kullanıcılar tarafından onaylanıp saklandığı için tüm
oluşan bilgilerin merkezi depolama olması söz konusu değildir. Bu bağlamda
olası siber saldırılar karşısında borsa sistemi korumasız değildir. Merkezi
kripto varlık borsaları en büyük problemler siber saldırılara açık olmalarıdır.
Sonuç olarak merkeziyetsiz kripto varlık borsalarında akıllı sözleşmeler
teknolojisi ile işlemler sürdürülür ve tüm işlemler blokzincirine kaydedilerek
güvenilir işlemlere dönüşürler. Merkeziyetsiz borsa yatırımcıların parasını
bünyelerinde tutmadıkları için kötü niyetli bilgisayar uzmanlarınca (hacker)
kullanıcıların yatırımlarını hedef almaları merkeziyetli borsalara göre çok
daha az olası bir durumdur.
Merkeziyetsiz kripto varlık borsa işlemleri bir şirket bünyesinde
merkezi sunucularda depolanmanın aksine dağıtık düğüm ağı üzerinde
sürdürülmektedir. Bu da merkezi borsaların aksine sistemlerde oluşabilen
teknik problemler ve kesintilerin olmaması anlamına da gelmektedir.
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Merkeziyetsiz kripto varlık borsaları anonimdirler. Yatırımcı tanınır
olmak durumunda değildir. Merkezi borsaları lisanslanabilmeleri için
Müşteriyi Tanıyan (Know Your Customer- KYC) yönergesine uyumlu
hareket etmek zorundadırlar. Merkezi kripto varlık borsaları yasalara uyumlu
şirketlerce işletilmektedirler ve bunun sonucu olarak yatırımcı bu tür bir
borsaya erişim sağlayabilmesi için kişisel verilerini açıklamak ve kullanmak
durumundadır. Diğer taraftan merkeziyetsiz kripto varlık borsasında yatırımcı
ve kullanıcılar gizlik hakkını kullanmaktadırlar. Bu nedenle kullanıcının
anonim kalması sağlanmış olur. Bu aşamada yatırımcının gizlilik hakkından
yararlanması konusu yasa dışı paraların aklanması konularını da gündeme
getirebilmektedir.

3. KRĠPTO PARA BORSASI YASAL
DÜZENLEMELERĠ
Avrupa Birliği bölgesinde faaliyet bulunan kripto para borsaları, AB
Ödeme Hizmetleri Yönergesi ve AB Elektronik Para Yönergesi kapsamında
lisans almaktadırlar (Ars, 2016). Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu,
kripto varlık alım satım platformları düzenlemeleri için kurallar çıkarmaya
devam edeceğini de belirtmişlerdir. 2018 yılında ABD Menkul Kıymetler ve
Borsa Komisyonu (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), kripto
paraların alım satımının bir borsa gibi çalıştırılarak dijital varlıkların ticaretini
yapan platformun SEC'e ulusal olarak kaydolması gerektiği kararı
bağlayıcıdır (SEC, 2018). Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (The
Commodity Futures Trading Commission) kripto para türevlerinin halka açık
olmasına ve ticaretinin yapılmasına izin vermektedir. Ayrıca, Japonya’da
kripto para borsası işletmek için Finansal Hizmetler Otoritesinden (Financial
Services Authority) özel bir lisans alınmasını zorunludur (Cheng, 2018).
Avustralya ise vatandaşlarının kripto para birimiyle ilgili dijital varlıklarını
sermaye kazancı vergisi için beyanda bulunmaların şart koşmaktadır (ATO,
2020).

SONUÇ ve ÖNERĠLER
Kripto para birimleri ve kripto varlık alım satım borsaları son yıllarda
küresel bir fenomene dönüşmüştür, ancak dijital finans endüstrisi henüz
emekleme döneminde ve sürekli gelişilmektedir. Bu gelişen teknoloji
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hakkında hala öğrenilecek ve yapılacak pek çok şey vardır. Teknoloji, kripto
varlıklar ve bunların piyasalarda ki yeri geleneksel finansal sistemleri bozma
kapasitesi dünya finans çevrelerince endişeyle de takip edilmektedir.
Kripto para ve kripto alım satım borsalarının destekçileri, bu finansal
platformların merkeziyetsiz doğası gereği güvenilir sistemler olduğunu, yani
herhangi bir ulus devlete, hükümete veya kuruluşa doğrudan bağlı olmadığını
savunmaktadırlar. Taraftarlar kripto para ve borsaları ile ilgili sınırsız
potansiyel görürken, eleştirmenler ise riskten başka bir bakış açısı
geliştirmemektedirler.
Uzun dönemde kripto para ve borsa işlemlerinde ne gibi gelişmelerin
olacağı işlerin nereye everileceğini tahmin etmek zor olsa da kripto varlık
piyasalarını daha iyi anlamaya çalışmak için yasal düzenlemeler önemli
olmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki kanun yapıcılar, kripto para birimini
ve kripto varlık alım satım borsalarının yatırımcılar için daha güvenli ve siber
suçlular için caydırıcı hale getirmek için yasaları ve yönergeleri nasıl
oluşturacaklarını bulmaya çalışıyorlar. Yeni düzenlenmesi gerekli mevzuatta
yatırımcıların kripto varlıklarındaki herhangi bir sermaye kazancı veya
kaybının kaydının tutularak beyan edilmesi konusunda düzenlemeleri de
içermelidir. Oluşturulacak yeni kurallar, yatırımcıların kripto işlemlerini
sistematik bir şekilde raporlamasını da sağlayacak ve kolaylaştıracaktır.
Kripto varlık alım satım borsaları yatırımcıları maliyeye bildirimlerini sistem
üzerinden yapabilecektirler. Kripto vergi sistemleri de geleneksel yükü
azaltma potansiyelini içinde barındırmaktadır. Kripto para ve alım satım
borsalarında, tüm yapılacak düzenlemeler günümüzde dalgalanması oldukça
fazla olan kripto para fiyatlarını ve borsalarını nasıl ne yönde etkileyecek
sorusunu doğurmaktadır. Yasal düzenlemeler kripto alım satım borsalarında
kısa vadede kayıplar getirse de uzun dönemde bu kayıplar telafi
edilebilecektir. Uzun vadede ise kripto varlık alım satım borsalarında yapılan
düzenlemeler tüm taraflar için kazanç sağlayacaktır.
Dünyada örneklerini görebileceğimiz gibi geleneksel yatırım aracı
ihraç eden kurum ve kuruluşlar kripto varlıklara yatırım yapanlar için
doğrudan kripto para birimi satın almalarına olanak tanınmaya başlanmıştır.
Günümüzde kripto varlık alım satım borsaları yaptıkları işlemleri bankalar
aracılığı sürdürmek durumundadır. Ancak yarın bu sistemi destekleyecek
bankacılık sistemine de ihtiyaç duyulacaktır.
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Kripto varlık borsalarında, kripto paraya yatırım yapan kullanıcı
kripto para yatırımından kayıp yaşayacağını ön görüyor ise yatırımcı
birikimlerini bir kripto fonuna da değerlendirebilir. Bu yatırımcının
portföyününde kripto para bulundurma riskini almaya istekli olup olmaması
ile doğrudan ilişkilidir.
Günümüzde pek çok insan tarafından ticaret veya yatırımlar için
kripto varlık alım satım borsaları kullanımı mantık görünmese de, gelecekte
kripto para ile ödeme kabul eden perakendeciler piyasaların görünümünü
değiştirecektir. Ayrıca günlük hayatta kripto paralara ve borsalara olan talep
artmaya devam ettikçe bu borsaların değeri daha da artacaktır.
Önümüzdeki zaman kripto para ve borsaların yatırımcıları için nasıl
bir değer yaratacağı kesin olarak bilmek mümkün olmamakla birlikte
tahminlerde bulunulabilir. Finans tarihine baktığımızda kripto paralar ve
borsaları hala yeni ve spekülatif bir yatırım alanlarıdır. Bu sebeple yatırımcı
kaybetmeyi göze alabildiği miktarı yatırımlar için kripto paralarda
değerlendirmesi önemlidir. Yine yatırımcının kendi isteklerine ve finansal
bilgi birikimlerine göre merkeziyetçi veya merkeziyetsiz kripto varlık
borsalarını tercih edebilirler. Yatırımcının kullanıcısı olduğu kripto varlık
alım satım borsalarını tercih ederken önemli bir unsur da borsanın bünyesinde
bulunan kripto paranın nicel olarak sayısının yüksek olması değil bünyesinde
bulundurduğu kripto paraların arkasındaki projelerin değerleri ve
güvenirliğidir. Yatırımcılar aracı kurumlarını veya yatırım yapacakları kripto
paraları seçerken bu unsurlara da dikkat etmeleri gerekmektedir.
Kripto paralar ve bu araçların alınıp satıldıkları borsa sistemi göreceli
yeni olduğu için kimse gelecekte ne olabileceğini bilmiyor. Kaldı ki gelişmiş
finansal piyasalara sahip bir ülkede aniden kripto para ve/veya kripto para
borsası yasaklansa bir günde her şey değişir. Özellikle emeklik birikimi
yapmak veya borçlarını ödemek için kripto varlık borsalarında kazanç
sağlamak için finansal planlar yapmak riskli olabilmektedir. Küçük
yatırımcılar için kripto varlık alım satım borsalarında yapılan yatırımların
daha kısıtlı tutulması yatırımcıların risklerini en aza indirecektir.
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GĠRĠġ
90‟lı yılların başında dünyayı, dijital çağın beklediği söylenmekte idi.
Ancak bu birçoğumuz için pek de gerçekçi bir durum değildi. Zamanla insan
hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelen teknolojik araçlar, söz konusu
çağın belirleyicilerinden olmuştur. Günümüzde insan hayatını doğrudan
etkileyen bu araçlar neredeyse tamamen dijitalleşmiş durumda. Özellikle
Covid -19 pandemisiyle birlikte insanoğlu dijital çağa hızlı bir giriş yapmıştır.
Öyle ki teknolojideki her gelişme, hayata temas eden her nesneyi
dijitalleştirmekte ve bireyleri da bu dinamik yapıya uyum sağlamaya
zorlamaktadır. Böylece dijitalleşme, bilgiye çok daha hızlı erişim sağlanırken
beraberinde getirdiği fonksiyonellikle verimliliği arttırmaktadır.
Mikrodan makro seviyeye doğru süregelen dijitalleşme serüveni
bireyler, şirketler ve ülkeleri yoğun rekabet ortamına çekmektedir.
Dijitalleşmeye ayak uydurabilenler trend iş ve yönetişim modellerini
yakalayabilmekte ve rakiplerine olumlu fark atabilmektedir. Dolayısıyla bu
durum iş hacimlerinin büyümesine ve istihdam alanları artmasına olanak
sağlamaktadır. Dijital dönüşüm, fiziksel sınırların ortadan kalkmasını
sağlarken, pandeminin dünya ekonomisinde yarattığı belirsizlikle birlikte
sanal para birimlerine olan merak ve ilgiyi de arttırmıştır.
„Paraya para dememek‟ deyiminin metafor olmaktan çıkıp bir
realiteye dönüşebileceği, şimdilik kimileri için pek olası gelmemektedir.
Ancak günümüz ekonomik şartları ve toplumun “kısa zamanda kazançlı
yatırım” beklentisi, dijital para çağının öngörülen zamandan çok daha öne
yaşanacağını göstermektedir. Kripto para dijital para kümesi içerisinde yer
alan kriptografiyi kullanılarak temelde şifrelemeye dayanan dijital parayı
ifade eder. Kripto para kavramını daha net anlayabilmek için önce Blokchain
teknolojisini bilmek gerekmektedir. Blokchain, tüm kripto para birimi
işlemlerinin şifrelenerek süreç takibinin yapılabildiği dağıtık bir veri tabanı
sistemidir. Para işlemlerinde her işlemin bir bloğu oluşturması nedeniyle
“blok zinciri” anlamına gelen kavramla ifade edilmiştir. Bu veri tabanı
üzerinde gerçekleşen işlemler bloklar halinde şifrelenir ve ikinci bir işleme
olanak tanımamaktadır. Ayrıca kripto para işlemleri dijital para işlemlerine
kıyasla siber saldırılara karşı daha güçlü ve manipüle edilmesi zordur. Bu
sebeple, kripto para işlemleri haricinde birçok dijital uygulamada
kullanılmakta olan Blockchain teknolojisi önem arz etmektedir.
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Bu çalışmada, son zamanlarda popülaritesi ve dijital platformlarda
kullanılabilirliği hızla artmakta olan Blockchain teknolojisi ve bu teknoloji ile
birlikte kullanım alanı hızla genişleyen kripto paralar ile bilgili bilgi
verilmiştir. Çalışmada, Blockchain teknolojisi ile birlikte yeni bir mübadele
aracı olarak gündemde yer alan kripto paranın bireyler tarafından bilinirliğinin
ortaya konması ve kripto paraya olan eğilimlerinin tespiti amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda Şanlıurfa‟nın ticari faaliyet gösteren 320 işyeri sahibinden
toplanan veriler analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, işyeri sahiplerinin
büyük çoğunluğunun kripto para sahibi olduğu ve kripto paraların
popülaritesi nedeniyle kripto para işlemlerine olan eğilimlerinin devam
edeceğini göstermektedir. Araştırmadaki dikkat çeken sonuç ise kripto para
sahibi olan katılımcıların yine çoğunluğu konu ile yeterli bilgiye sahip
olduğunu düşünürken %35 „lik bir kısmının kripto para sahibi olmasına
rağmen yeterli ilgiye sahip olmadığını ifade etmesidir. Bu sonucun, "kripto
paralar, kısa vadede yüksek getiri sağlayacak yatırım kaynağıdır"
algısından kaynaklandığı düşünülmektedir.

1. BLOKCHAĠN TEKNOLOJĠSĠ
Günümüz multimedya, haberleşme, web arayüzü vb. gibi pek çok
alanda veri transferi yapılmaktadır. Bolckchain teknolojisi ise bu alanlardaki
veri transferinin yanı sıra değer atfedilen tüm varlıkların transferine olanak
sağlayan dağıtık bir veri tabanı türüdür. Blockchain taraflar arasında
gerçekleşen işlemlerin kayıt altına alınması ve akabine gerçekleşen sürecin
takibini mümkün kılan ancak üzerinde değişiklik yapılamayan bir büyük
defter gibi düşünülebilir. Şöyle ki bu varlıklar ev, araba, nakit, toprak vb. gibi
somut ve fikri mülkiyet, patent, telif hakları, marka vb. gibi soyut varlıklar
olabilmektedir. Blockchain teknolojisi ile değerli olan her türlü varlık ağ
üzerinde izlenebilir ve işleme tabi tutulabilmektedir. Buradaki amaç, resmi bir
otoriteye ihtiyaç duymadan para, mülk, sözleşmeler vb. gibi değerli varlıkların
güvenli bir şekilde transferini gerçekleştirmektir. Blockchain ile bir verinin
blok zincirine kaydedildikten sonra değiştirilmesi, hacklenmesi veya tarafların
aldatılmasına sebebiyet vermesi neredeyse imkânsızdır.
Blockchain teknolojisinin anlatıldığı bilgi kaynaklarının bir çoğunda
Blockchain teknolojisinin kripto paralar ile birlikte popüler hale geldiği ifade
edilmektedir. Ancak literatür incelendiğinde, aslında Blockchain teknolojisine
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ait fikir ve altyapının kripto paralardan çok daha öncelere dayandığı
görülmektedir. Söz konusu çalışmalara birkaç örnek verelim. Blockchain
teknolojisi ilk olarak 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından yayımlanan
ve kripto para Bitcoin‟in ele alındığı makalede “kamu işlem defteri” olarak
ifade edilmiştir. Ancak 90‟lı yıllardan kaleme alınan bu üç farklı makale
Blockchain teknolojisi farklı açılardan ele alınmıştır. Bu makalelerden ilki
Stuart Haber ve W. Scott Stornetta‟ya (1991) ait olup çalışmada varlıkların
zaman etiketi ile şifrelenmiş imzalarla nasıl uygulamaya alınacağı
anlatılmaktadır. Bir diğer çalışma Ross J. Anderson‟ın 1996 yılında kaleme
aldığı “The Eternity Service” adlı makalesidir. Çalışmada sansürlenmesi zor
olan dağıtılmış bir belge deposu oluşturmak için kriptografik tekniklerin
kullanıldığı dirençli bir iletişim tasarımı anlatılmaktadır. Bruce Schneier ve
John Kelsey (1998) tarafından hazırlanan makalede ise güvenilirliği düşük
olan makineler içerisinde yer alan günlük dosyaların içerdiği hassas bilgilerin
şifreleme vasıtası ile korunmasından bahsedilmektedir.
Blockchain, bilgi içeren blok zincirlerinden oluşmaktadır. Blok zinciri
tekniğinin amacı ise dijital belgelere her gerçekleşen işlemde zaman etiketi
vermek ve geriye dönük tarihlemeyi imkânsız hale getirmektir. Çünkü
Blockchain teknolojisinde yapılan her bir işlem bir bloğu oluşturmaktadır.
Örneğin alıcının adı veya alıcıya gönderilen tutar gibi bilgilerden her biri
bir bloğu oluşturmaktadır. Bu teknoloji olası güvenlik risklerini ve özellikle
dijital para piyasalarındaki “çift harcama” riskini ortadan kaldırmak amacı
doğrultusunda geliştirilmiş bir sistemidir. Verilerin şifrelenerek kolay ve
korunaklı bir şekilde ağ üzerinden erişime açık hale getiren Blockchain,
dağınık yapısı ve işlenen verilerin değiştirilemez olması güvenilirliğini
arttırmaktadır. Dijitalleşme ile birlikte başta güven olmak üzere birçok
sorunun çözümü noktasında hayata geçirilen Blockchain, fiziksel ortamda
olduğu gibi dijital ortamda da verilerin güvenli bir şekilde taraf değiştirmesine
imkân tanımaktadır. Bu amaç doğrultusunda Blockchain teknolojisi tekillik,
doğruluk ve yetkinlik olmak üzere üç önemli özellikte rol oynamaktadır.
Bunlar (Dursun, 2020):
 Tekillik: Para, tapu vb. gibi tek nüsha halinde olması gereken
verilerin kopyalayarak sürecin olası yanılmalara karşı güvenliğini
sağlamaktadır. Diğer bir değişle daha önce taraflardan biriyle
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gerçekleşmiş bir işlemin bir başkası ile ilk defa yapılıyormuş
yanılgısını ortadan kaldırılması noktasında sistem engel
koymaktadır. (double spending)
 Doğruluk: Yapılan işlemlerin daha sonrasında değiştirilebilir
özelliğini kısıtlayarak olası riskleri engellemektedir. Bunu yaparken
sadece mevcut dijital varlığın hareketliliğine imkan tanır.
 Yetkinlik: Veri transferlerinin sadece yetkili kişi tarafından
yapılmasına imkan tanır.
Blockchain teknolojisini günümüz ağlarından farklı kılan bazı
noktalar bulunmaktadır. Bunlar: eşler arası ağ (peer to peer network),
dağıtılmış defter (distributed ledger), mutabakat mekanizması (consensus
mechanism) ve kriptografi (cryptografy) teknolojileridir (Pisa ve Juden,
2017:5-7)
Eşler Arası Ağ (Peer To Peer Network - P2P): Eşler arası ağ, merkezi
otoritenin katılımı olmadan taraflar arasındaki bilgi, veri ve varlık alışverişi
veya paylaşımı olarak ifade edilmektedir. Bu sistem, sınırsız veri sunumunu
aynı anda milyonlarca kaynağa ulaşımı sağlamaktadır. Blockchain
teknolojisinde ağ üzerinde birbiri ile değer aktarımına uygun katılımcıları
kopyasını bulunur ve katılımcıların ağ üzerinde gerçekleşen işlemleri görerek
onaylayabile imkanı sağlamaktadır. Dolayısıyla dijital eşler arası bir ağda her
kullanıcı, ağın hem sahibi hem de ortağı durumundadır.
Dağıtılmış Defter (Distributed Ledger): Dağıtılmış bir defterde,
kullanıcıların takibini yapmak istediği işlemlerin listesini tek bir merkez
yerine, aynı deftere ait birden fazla kopyasını diğer taraflarca muhafaza
edilmesini sağlar. Böylelikle kripto para işlemlerine ilişkin haksız kazanç
veya taraflardan birinin kaybına neden olabilecek durumların yaşanmasını
imkansız kılmaktadır.
Uzlaşı Mekanizması (Consensus Mechanism): Ağ üzerindeki
katılımcıların kendilerini yetkili üye olarak kanıtlamaları gerekmektedir. Bu
nedenle, dağıtılmış bir teknolojinin temel özelliklerinden biri olan taraflar
arası uzlaşıya varılması gerekmektedir. P2P‟deki katılımcılar kişisel dijital
hesap defterinde gerçekleştirmek istedikleri her işlem, algoritma aracılığıyla
ağ üzerindeki diğer muhataplara iletilir. İşlem, kullanıcılar arasında karşılıklı
onay ile doğrulanır ve veri kalıcı olarak kayıtlara geçmiş olur. Ağda bulunan
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tüm katılımcılar aynı onaylanmış verilerle işlem yaptıklarından dolayı kaydı
yapılan işleme itiraz veya değişim mümkün olamamaktaır.
Kriptografi (Cryptography): Kriptografi, bir verinin üçüncü kişilere
karşı gizlenmesi yerine şifrelenerek iki tarafın açık okuyabileceği fakat
üçüncü kişilerce çözülemeyecek şekilde transferinin sağlanmasıdır. Bu
noktada girdiyi şifrelenmiş bir çıktıya dönüştürmek için algoritma ve özel
anahtar kullanılmaktadır. Her anahtar belirli algoritmalarla her zaman
aynı girdiyi aynı şifrelenmiş metne dönüştürmektedir. Kimlik veya
verilerin bütünlük doğrulamalarında dijital imza kullanılmaktadır. Dijital
imzalar kullanıcıların “private key” denilen özel şifrelemeleri ile oluşur.
Ayrıca alıcılar da kullanıcılara ait genel anahtarları (Public Key) kullanarak
bu imzaları kontrol edebilmektedirler. Blockchain teknolojisinde „‟hash‟‟ adı
verilen şifreleme yöntemiyle oluşturulan dijital imzaların onayladığı işlemler,
blokları oluşturarak blok zincirine eklenir ve böylece tüm kullanıcılar dijital
hesap defterine eklenmiş olur.

2. KRĠPTO PARA
Son yıllarda yaşanan teknolojik ve küresel gelişmeler, geleneksel
kâğıt ve madeni paraların yerini fiziki bir varlığı bulunmayan yeni birimlerine
bırakacağı yönündeki öngörüleri kanıtlarken, paranın ifadesine karşılık gelen
pek çok yeni kavramı da ortaya çıkarmıştır. Bu noktadan hareketle öncelikle
dijital para, sanal para ve kripto para kavramlarının açıklamak yerinde
olacaktır.
Dijital para: Sadece dijital ortamdaki işlemler ve ödemeler için
kullanılan, geleneksel paranın tüm özelliklerini taşıyan ama aynı zamanda
işlem hızı ve işlem kolaylığı gibi tercih edilebilir özellikleri taşıyan
mübadele aracıdır. Banka hesaplarımızdaki paralar dijital paradır. Dijital
paralar ile her türlü parasal işlem gerçekleştirilebilmektedir.
Sanal para: Dijital paraların temsil edilmesi noktasında rol alan ve
herhangi bir resmi otorite tarafından üretilmediği halde, ödeme, transfer,
saklama gibi birçok parasal işlemi kabul gören sanal paraların fiziksel
gerçekliği bulunmamaktadır.
Kripto para: Kripto para, herhangi bir merkezi otoriteye bağlı
olmayan, kişilerarası değer aktarımına izin veren, işlemlerin kriptografik
işlemlerle güvenliğini sağlayan, dijital para türü ve mübadele aracıdır.
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Kripto paralar ile dijital paraların ilk etapta aynı olduğu düşünülse
de aslında aralarında yapısal farklılıklar bulunmaktadır. Kripto para, dijital
paralar içerisinde yer alan türlerden biridir. Kripto para ile dijital para
arasındaki aşağıdaki ana farklılık bulunmaktadır:
 Merkezi otorite: Dijital paralar merkezi bir otorite tarafından kontrol
edilirken, kripto paralar merkezi olmayan bir yapıya sahiptir.
 Yasal düzenleme: Dijital paralar uluslararası alanda yasal
belirleyicilerle şekillenmesine rağmen kripto paralar henüz yeni
varlıklar olması sebebiyle uluslararası alanda genel kabul görmüş bir
çerçeveye sahip değildir.
 Gizlilik: Dijital paralar ile yapılan işlemlerde kullanıcıların gerçek
kimlik bilgileri kullanılırken, kripto paralar ile gerçekleştirilen
işlemlerde kullanıcıların kişisel bilgilerine ihtiyaç duyulmamakta ve
bu bilgiler herhangi bir otorite ile paylaşılmamaktadır.
 Güvenlik: Dijital para işlemleri, kripto paralara nazaran siber
saldırılara karşı daha hassas iken kripto paralar Blockchain
teknolojisinin şifreleme özelliği sayesinde bahse konu saldırılara
karşı çok daha güçlü ve güvenlidir.
Kripto paraların üretimi, kullanıcı temelli olup dağıtık bir sistem
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sınırlı üretime sahip olan kripto paraların
üretim işlemi madencilik yoluyla gerçekleşmektedir. Matematiksel
problemlerin çözüme dayalı işlemleri bünyesinde barındıran madencilikte,
işlemci gücü ve internet bağlantısı gerekmektedir. İki farklı şekilde kripto
para sahibi olunabilmektedir: dijital platform üzerinden gerçek para birimleri
karşılığında herhangi bir kripto para birimi satın almak ve kriptografik
şifreleri çözerek kripto para madenciliği yapmak. Kripto para alım
satımı dijital platformlar üzerinden gerçekleşirken, fiyatı piyasadaki arz-talep
ilişkisine bağlı olarak oluşmaktadır. İstenilen tutarda alınması mümkün olan
kripto para alım ve satımı için sanal bir cüzdana ihtiyaç duyulmaktadır. Söz
konusu cüzdan, kişilerin kripto para alım-satım veya transferini yapmaya
yarayan dijital programlardır.
Şifreleme tekniğine dayalı olup dijital ortamda işlem görebilen kripto
paranın da kendine özgü para birimi ve sembolü bulunmaktadır. Sanal para
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birimleri arasında adını en çok duyuran Bitcoin, yukarıda bahse konu olan ilk
ve en popüler kripto para birimidir. Mayıs 2021 tarihi itibari ile yaklaşık 10
binden fazla kripto para çeşidinin olduğu bilinmektedir. Her sanal paranın
kendine özgü isimi ve sembolü bulunmaktadır. Farklı türlerde ve değerlerde
olan kripto para çeşitleri, talebe göre piyasa üzerinde hakimiyet
kurmaktadırlar. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, Cardano, Bitcoin
Cash popüler kripto para çeşitleri listelerinin ilk sıralarında yer almaktadırlar.
2021 yılı itibarıyla en değerli kripto para çeşidi olarak görülen Bitcoin
değerinin sürekli artması nedeniyle de sıkça tercih edilmektedir.
Piyasa hacmi 2.5 trilyon $‟ı aşan kripto paraya ilgi her geçen gün
artmaktadır. Uzman yorumlarına göre dünya ekonomisinin kırılganlığını gün
yüzüne çıkaran Covid-19 pandemisi bireylerin, şirketlerin, hatta ülkelerin
kripto paraya olan ilgisini arttırmaktadır. Öte yandan Bitcoin ve diğer kripto
para birimleri, başta finansal piyasalar olmak üzere birçok piyasayı derinden
etkilemiştir. 7 / 24 işlem yapma imkânı, çok düşük düzeylerde komisyon ile
para gönderimi ve işlem hızı gibi avantajları sayesinde geleneksel aracı
kurumlara üstünlük sağlamış ve mevcut finansal araçlar ile işlem yapan
işletmeleri, iş modellerinde değişiklik yapmaya zorlamaktadır (Karaoğlan vd.,
2018:16). Ülkelerin kripto paralara olan bakış açısı değişiklik
gösterebilmektedir. Bazı ülkelerde kripto paraların yasal statüsü hala
belirsizliğini korurken ya da değişkenken, bazı ülkeler kullanımına ve
ticaretine belirli ölçülerde izin vererek olası risklerine karşı uyarılarda da
bulunmayı ihmal etmemektedirler.
Kripto para piyasasındaki hızlı artış pek çok yatırımcının dikkatini
çekmesinin yanı sıra kamuoyunda da büyük merak uyandırmıştır. Bu gelişme
sayesinde Türkiye‟de kripto paralarının tanınırlığı önemli ölçüde artmıştır
(BTİK, 2021:21). Türkiye kripto paraların düzenlenmesi açısından yasaklayıcı
bir tutum sergilenmemektedir. Ayrıca Türkiye‟nin ilerleyen zamanlarda
yabancı kripto para birimlerinin yanı sıra kendi kripto para birimini kurma
yolundaki çalışmalara başladığı bilgisi yetkililerce verilmiştir11. Kalkınma
Planı (2019-2023)‟nın, Mali Piyasalar başlığı altında da yer alan kripto
paralar, gelecek dönemler için TCMB‟nın hedefleri arasındadır.
2020‟de Statista araştırma platformu yaptığı bir araştırma ile ülkelerin
kripto para kullanım düzeylerinin tespiti amaçlanmıştır. Her ülkeden 4 bin
katılımcı ile yürütülen çalışmada Türkiye‟nin, kripto para sahipliği veya
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kullanımı alanında %16 oranla dünyada dördüncü ülke olduğu sonucu elde
edilmiştir. Öte yandan Türkiye‟de kripto para sahibi olanların sayısının Mayıs
2021 itibariyle yaklaşık 2,5 milyon civarında olduğu açıklanmıştır. Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)‟nın 16 Nisan 2021 tarihinde
yayınladığı ve 30 Nisan 2021‟de yürürlüğe giren yönetmeliğe göre kripto
paralar mal ve hizmet satın alımı için doğrudan veya dolaylı
kullanılamayacaktır. Ancak yönetmelikte kripto para alım satımlarına ilişkin
herhangi bir sınırlama yer almamaktadır.

3. LĠTERATÜR TARAMASI
Son yıllarda Blockchain teknolojisi sayesinde dünyada olduğu gibi
ülkemizde de popülaritesi artmakta olan kripto paralar ve kripto para piyasası,
ulusal ve uluslararası yazının ilgisini çekmektedir. Kripto para kavramı ile
ilgili yapılan teorik ve ampirik çalışmaların büyük çoğunluğu Bitcoin ile
ilgilidir. Söz konusu çalışmalar Bitcoin‟in fiyatı, hukuksal statüsü, diğer
kripto paralarla olan farkları ve finansal açıdan değerlendirmesi şeklinde
kategorize edilebilir.
Fırat ve Daşdemir (2021)‟in Fisher‟in miktar teorisi modelinin test
edildiği çalışmada, kripto paraların diğer para türleri ile karşılaştırması
yapılmıştır. Bitcoin‟in Ağustos 2010-Nisan 2021 dönemindeki piyasa değeri
ve kullanım miktarı değişkenleri ele alınmış ve aylık frekanslı veriler ile
zaman serisi analizi yapılmıştır. Yapılan ekonometrik analiz sonucunda
Covid-19 salgınının Bitcoin kullanım miktarı ve piyasa değeri arasındaki
doğrusal ilişkiyi güçlendirdiği bilgisine ulaşılmış ancak Fisher Miktar
Teorisinin ise kripto paralar için geçerliliğinin uygun olmadığı görülmüştür.
Uçkun ve Dal (2021) çalışmalarında kripto para kullanıcılarının
belirledikleri risk gruplarına göre finansal risk toleranslarının demografik
özellikler ve yatırım profilleri ile ilişkisi incelenmiştir. Türkiye‟deki 233 aktif
kripto para yatırımcısından elde edilen verilere uygulanan t Testi ve ANOVA
testi sonucunda Türkiye‟deki kripto para yatırımcılarının yüksek risk almaya
meyilli olduğu sonucu elde edilmiştir. Çalışma kapsamında konunun
ekonomik, sosyolojik ve politik açıdan profesyonel değerlendirmeye ihtiyacı
olduğu vurgulanmıştır.
Makarov ve Schoar (2020) çalışmalarında kripto para borsaları
arasındaki arbitraj fırsatları incelenmiştir. Çalışma Ocak 2017 - Şubat 2018
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zaman aralığında dünyanın en büyük ve likit 17 borsalardaki ethereum,
bitcoin ve ripple para birimlerinin hareketleri incelenmiştir. İncelemeler
sonucunda; ülkeler arasındaki kripto para borsalarında büyük oranda ve
tekrarlanan sıklıkta fiyat sapmalarının yaşandığı tespit edilmiştir.
Kumar ve Anandarao (2019) çalışmalarında 2015-2018 tarihleri
arasında Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Litecoin‟in volatilite etkileşimini
incelemişlerdir. GARCH sonuçlarına göre, analiz sürecinde Bitcoin'den
Ethereum ve Litecoin'e istatistiksel olarak anlamlı volatilite etkileşimi olduğu
ve Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmaların diğer kripto para birimleri etkilediği
ifade edilmiştir.
Arıca ve Kozak (2019) çalışmalarında Y kuşağının Bitcoin ilişkin
bilgisinin ve kullanım durumlarının tespitini amaçlamaktadır. Bu çerçevede
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinde eğitim gören 163 katılımcıdan veri
elde edilen verilere uygulanan analiz sonuçları, bireylerin Bitcoin ile ilgili
yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve gelecekte kripto paranın sadece satın
alma ve ticaret işlemlerinde kullanılabileceğine ilişkin görüş bildirdiklerini
ortaya koymuştur.
Cihangir ve arkadaşları (2019) çalışmalarında farklı üniversite
öğrencilerinin Bitcoin piyasasına katılım eğilimlerini araştırarak, üniversite
öğrencilerinin Bitcoin hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ancak
güncelliği nedeniyle büyük ölçüde ilgi çekip, işlem yapmaya hazır
göründüklerini gözlemlemişlerdir.
Adana Karaağaç ve Altınırmak (2018) çalışmalarında çeşitli
piyasalarda işlem gören ve toplam piyasa değeri en yüksek olan 10 kripto para
biriminin birbirlerine olan etkisini incelemişlerdir. Aralık 2017-Ocak 2018
tarihleri arasındaki günlük fiyat hareketlerinin kullanıldığı çalışma sonucunda,
bazı kripto para birimlerinin fiyat hareketlerinin kısa dönemde birbirlerini
etkilediği tespit edilmiştir.
Şahin (2018) çalışmasında Türk Muhasebe Standartları (TMS) ve
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ışığında kripto para birimleri
muhasebe açısından incelerken, Dayanan (2021) çalışmasında kripto para
birimleri ile ilgili bilgi vererek kripto paraların Türkiye‟deki yasal
düzenlemesi ile ilgili bilgi vermektedir.
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4. METODOLOJĠ
4.1. AraĢtırmanın Amacı ve Önemi
Dijital ekonominin önemli bir parçası olan kripto paralar gelecekte bir
alternatif olarak karşımıza çıkabilecektir. Bugün popülaritesine rağmen
kullanım açısından bazı noksanlıkları bulunan kripto para gelecekte
düzenlemelerin de etkisiyle geleneksel para yerine geçecek araçlardan bir
tanesi olması beklenmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışma ile birçok
kişi için merak konusu olan kripto paraların farkındalık ve kullanım
düzeylerinin tespiti amaçlanmıştır. Çalışma, konusu itibariyle güncel olup,
kripto paraların farkındalık ve kullanım düzeylerinin yerel bazda tespiti ile
literatüre katkı sağlaması noktasında önem arz etmektedir.

4.2. AraĢtırmanın Kapsamı ve Yöntemi
Araştırmada, bireylerin kripto para bilinirliğinin ve kullanım
durumlarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, Şanlıurfa şehir
merkezinde yer alan ticari faaliyet gösteren iş yerlerinin yoğunlukta olduğu
Atatürk Bulvarı ve bağlı arterlerde bunan işyeri sahibinin katılım sağladığı
anket çalışması ile veriler elde edilmiştir. 320 işyeri sahibinin katılım
sağladığı anket çalışmasında basit tesadüfi örnekleme yöntemi tercih edilmiş
ve araştırma yüz yüze uygulanmak suretiyle 02.07.2021-13.08.2021 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada kullanılan anket formunda yer alan ifadeler yazında daha
önce yapılan araştırmalardan (Cihangir ve ark., 2019; Karaoğlan ve ark.,
2018;) da yararlanarak hazırlanmıştır. Geliştirilen anket formu pilot çalışması
ilk olarak 80 işyeri sahibi ile gerçekleştirilmiş ve toplanan verilere uygulanan
analizler neticesinde anket formundaki bazı ifadeler değiştirilerek son halini
almıştır. Dört bölüm ve 29 ifadeden oluşan anket çalışmasının birinci
bölümünde katılımcıları tanımaya yönelik 5 ifade yer almaktadır. Anket
formunun ikinci bölümünde katılımcıların internet kullanımlarına ilişkin 3,
üçüncü bölümünde katılımcıların kripto para kullanımlarına ilişkin 4 ifadeye
yer verilmiştir. Son bölümde ise katılımcıların Blockchain ve kripto para
hususundaki farkındalık ve kullanım durumlarını değerlendirmeye ilişkin liket
ölçeğine göre düzenlenmiş 17 ifade yer almaktadır.
Verilerin analizinde kullanılan tanımlayıcı analizler kapsamında
frekans ve yüzde analizi, aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerinin
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elde edilmesinde SPSS 16.0 istatistik paket programından yararlanılmıştır.
Ayrıca verilerin dağılım düzeyini tespit edilmesi için Kolmogorov-Smirnov
(K-S) testinden ve ölçme aracını oluşturan ifadelerin tutarlılığını ölçmek adına
güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Son olarak ortaya konulan farklılık
hipotezlerinin test edilebilmesi için ise Bağımsız örneklem t testi
(Independent Samples t-test) ve Tek Yönlü Varyans Analizinden (One Way
Anova) yararlanılmıştır.

4.3. AraĢtırmanın Bulguları
Araştırmanın bulgular kısmı dört alt başlıkta incelenmiştir. Öncelikle
araştırma kapsamında farklılık hipotezlerinin test edilmesinde hangi test
türünün uygun olacağının belirlenebilmesi için uygulanan KolmogorovSmirnov (K-S) testi sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiği sonucu (p˃
0.05) elde edilmiştir. Öte yandan güvenilirlik analizi sonucunda ifadelerin
tamamının (0,93) Cronbach Alfa değeri ile yüksek güvenilirliğe sahip
olduğunu ortaya konmuştur.

4.3.1. Demografik Bulgular
Ankete katılanların demografik özellikleri Tablo 1.‟de gösterilmiştir.
Tablo 1: Demografik Özellikler
Demografik Özellikler
Cinsiyet
YaĢ

Medeni Durum
Eğitim

Aylık Gelir Durumunuz

Erkek
Kadın
18-29
30-39
40-49
50 yaş ve üzeri
Evli
Bekâr
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
10000 TL‟den az
10000-20000 TL

F
230
90
32
143
96
49
245
75
47
56
31
181
5
19
44

%
72
28
10
45
30
15
76,5
23,5
14,7
17,5
9,7
56,5
1,6
6
13,8

20000-300000 TL
30000 TL üzeri

114
143

35,6
44,6

63

4.3.2. Ġnternet Kullanımına ĠliĢkin Bulgular
Tablo 2: Katılımcıların İnternet Kullanım Alışkanlıkları
Günlük ortalama internet
kullanım süresi nedir?

Ġnterneti daha çok hangi
amaçla kullanırsınız?

AlıĢveriĢlerinizin ne kadarını
internetten yaparsınız

Hiç
1 saatten az
1-3 saat arası
3-5 saat arası
5saatten fazla
İş
Eğlence/Oyun
Araştırma/Eğitim
Sosyal Medya
Mesajlaşma
Alışveriş/Ödeme
Hiç
%10‟a yakınını
%30‟a yakınını
%80‟e yakınını

F
18
22
67
101
112
128
22
11
52
41
66
59
68
118
75

%
5,6
6,9
20,9
31,6
35
40
6,8
3,4
16,2
12,8
20,8
18,4
21,2
36,9
23,5

İnternet kullanımlarına ilişkin veriler incelendiğinde katılımcıların
büyük çoğunluğunun interneti aktif olarak kullandığı sonucu elde edilmiştir.
İlgili tabloya göre, katılımcıların %35‟inin günlük ortalama internet kullanım
süreleri 5 saatten fazla olduğu, %5,6 „sının interneti hiç kullanmadığı
görülmektedir. Katılımcıların interneti kullanım amaçları incelendiğinde
%40‟ı iş için kullanırken %20,8‟i alışveriş/ödeme amacıyla kullandığı
sonucuna varılmıştır. Ayrıca tabloda da görüldüğü üzere katılımcıların,
%36,9‟u alışverişlerinin %30‟una yakınını internet aracılığı ile yaparken
%18,4‟ünün çevrimiçi alışveriş yapmadıkları sonucu elde edilmiştir.

4.3.2. Kripto Para Kullanımına ĠliĢkin Bulgular
Katılımcıların kripto para kullanım durumlarına ilişkin bilgilerin yer
aldığı tablo incelendiğinde, katılımcıların %60‟ından fazlasının kripto para
sahibi olduğu görülmektedir. Kripto para sahibi olan bu katılımcıların
%16,9‟u Bitcoin sahibi iken, % 38,3‟ünün diğer kripto para birimini tercih
ettiği görülmektedir. Ayrıca katılımcılardan kripto paralarla ilgili bilgi
düzeylerini belirlemeleri istendiğinde, katılımcıların yarısından fazlası yeterli
bilgi düzeyinde olduğunu ve kripto para sahibi olduğunu (veya bir zamanlar
olduğunu) ifade etmiştir. Katılımcıların %17,2‟sinin ise kripto paralarla ilgili
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hiçbir fikrinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan kripto para sahibi
olmuş veya olan katılımcıların alış-veriş eylemi sonucunda %24,7‟si maddi
kayba uğradığı görülürken, toplamda %44,1‟inin ise farklı seviyelerde maddi
kazanç sağladığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Tablo 3: Katılımcıların Kripto Para Kullanım Durumu
Herhangi bir kripto para
birimine sahip misiniz?
Hangi kripto para birim/
birimlerine sahipsiniz?

Kripto para hakkındaki
bilgi düzeyinizi nasıl
tanımlarsınız?

Kripto para alış-veriş
eylem sonucunuzu nasıl
değerlendirirsiniz?

Evet
Hayır
Bitcoin
Litecoin
Ethereum
Cardano
Ripple
Bitcoin Cash
Dogecoin
Binance Coin
Tether
Diğer
Yeterli bilgiye sahibim ve kripto para
sahibiyim/sahibiydim
Yeterli bilgiye sahibim ancak kripto
para sahibi değilim
Yeterli bilgiye sahip değilim ancak
kripto para sahibiyim
Duydum ancak tam olarak ne
olduğunu bilmiyorum
Hiçbir fikrim yok
Hiç kripto para alışverişi yapmadım.
Maddi kayba uğradım.
5000 TL‟den az kazanç sağladım
5000-10000 TL kazanç sağladım
10000 TL‟den fazla kazanç sağladım

F
193
127
54
18
31
9
11
17
4
52
3
121
168

%
60,3
39,7
16,9
5,6
9,7
2,8
3,4
5,3
1,2
16,2
0,9
38,3
52,5

27

8,5

25

7,8

45

14

55
100
79
63
37
41

17,2
31,2
24,7
19,7
11,6
12,8

4.3.4. AraĢtırmaya Yönelik Diğer Bulgular
Bulgular bölümünün bu alt başlığında, katılımcıların kripto para
farkındalığın cinsiyetin, eğitim düzeyi, aylık gelir düzeyi ve günlük ortalama
internet kullanım süresi gibi değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği
incelenmiştir. Araştırmada, ortaya konulan ilişkileri testi için geliştirilen
hipotezler şunlardır;
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H1: Katılımcıların kripto para ve işlemlerine olan ilgileri ile cinsiyetleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.
H2: Katılımcıların kripto para ve işlemlerine olan ilgileri ile eğitim
düzeyleri

arasında

istatistiksel

olarak

anlamlı

bir

farklılık

bulunmaktadır.
H3: Katılımcıların kripto para ve işlemlerine olan ilgileri ile aylık gelir
düzeyleri

arasında

istatistiksel

olarak

anlamlı

bir

farklılık

bulunmaktadır.
H4: Katılımcıların kripto para ve işlemlerine olan ilgileri ile aylık gelir
düzeyleri

arasında

istatistiksel

olarak

anlamlı

bir

farklılık

bulunmaktadır.
4.3.4.1. Cinsiyete ĠliĢkin Bulgular
Katılımcıların kripto para farkındalıkları ile cinsiyetleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılığın tespitine yönelik verilere uygulanan
Bağımsız örneklem t testinin (Independent Samples t-test) sonucu Tablo.4‟de
verilmiştir. İlgili tabloya göre, katılımcıların kripto para farkındalıkları ile
cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu
görülmüştür ( x :3,67; x :3,41; p≤0,05). Diğer bir ifade ile katılımcıların
kripto para ve işlemlerine olan ilgisi cinsiyetlerine göre farklılık
göstermektedir. Bu bulgu, erkek işyeri sahiplerinin kripto para ve işlemlerine
olan ilgi ve farkındalık düzeylerinin ( x :3,67) kadın işyeri sahiplerine göre
daha yüksek düzeyde ( x :3,41) olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir. Bu
durumda geliştirilen H1 kabul edilmiştir.
Tablo 4: Katılımcıların Kripto Para Farkındalıkları İle Cinsiyetleri Arasındaki
Farklılığa İlişkin T Testi Sonucu
Cinsiyet
N
Ortalama
SS
T
Df
P
Erkek

230

3,67

,978

Kadın

90

3,41

1,104
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4.3.4.2. Eğitim Düzeyine ĠliĢkin Bulgular
Katılımcıların kripto para farkındalıkları ile eğitim düzeyi arasındaki
olası farklılığın tespiti için verilere uygulanan Tek Yönlü Varyans Analizi
(One Way Anova) sonuçları Tablo 5‟te verilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere
katılımcıların kripto para ve işlemlerine olan ilgi ve farkındalıkları ile eğitim
seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (

x :3,58; x :3,43; x :3,75; x :3,61; x :3,84; p≥0,05). Diğer bir ifade ile
katılımcıların kripto para ve işlemler ile ilgili bilinirlikleri üzerinde eğitim
seviyelerinin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda geliştirilen
H2 hipotezi reddedilmiştir.
Tablo 5: Katılımcıların Kripto Para Farkındalıkları İle Eğitim Seviyeleri Arasındaki
Farklılığa İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Testi Sonucu
Eğitim
N
Ortalama
SS
T
Df
P
Düzeyi
İlköğretim
47
3,58
0,35
1,138
2
0,243
Lise
56
3,43
0,36
Önlisans

31

3,75

0,41

Lisans

181

3,61

0,40

Lisansüstü

5

3,84

0,38

4.3.4.3. Aylık Gelir Düzeyine ĠliĢkin Bulgular
Katılımcıların kripto para farkındalıkları ile aylık gelir düzeyleri
arasındaki olası farklılığın tespitine yönelik verilere uygulanan Tek Yönlü
Varyans Analizinin (One Way Anova) sonuçları Tablo 6‟da verilmiştir. İlgili
tabloya göre, katılımcıların kripto para ve işlemlerine olan ilgi ve
farkındalıkları ile aylık gelir düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılığın olduğu görülmüştür ( x :3,73; x :3,81; x :3,85; x :3,85; x
:3,89; P ≤ 0,05).
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Tablo 6: Katılımcıların Kripto Para Farkındalıkları İle Aylık Gelir Düzeyleri
Arasındaki Farklılığa İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Testi Sonucu
Aylık Gelir
N
Ortalama
SS
T
Df
P
Düzeyi
10000 TL‟den
19
3,73
0,21
az
2,138
4
0,043
10000-20000
44
3,81
0,36
TL
20000-300000
114
3,85
0,41
TL
30000 TL
143
3,81
0,40
üzeri

Tespit edilen farklılığın tespiti için verilere uygulanan „Tukey‟ testi
sonucunda, bu farkın “10000 TL‟den az” aylık gelire sahip işyeri sahipleri (

x :3,73) ile “30000 TL üzeri” aylık gelire sahip işyeri sahipleri ( x :3,81)
arasında ve “30000 TL üzeri” aylık gelire sahip olan işyeri sahipleri lehine
(0,15) olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle “30000 TL üzeri” aylık
gelire sahip olan işyeri sahipleri, “10000 TL‟den az” aylık gelire sahip olan
işyeri sahiplerine oranla kripto para ve işlemlerine daha eğilimli olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda geliştirilen H3 hipotezi kabul edilmiştir.
4.3.4.4. Günlük Ortalama Ġnternet Kullanımına ĠliĢkin Bulgular
Katılımcıların kripto para farkındalıkları ile günlük internet kullanım
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığına
yönelik verilere uygulanan Tek Yönlü Varyans Analizinin (One Way Anova)
sonuçları Tablo 7‟de verilmiştir. İlgili tabloya göre, katılımcıların kripto para
ve işlemlerine olan ilgi ve farkındalıkları ile günlük internet kullanım
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu
görülmüştür ( x :3,56; x :3,49; x :3,65; x :3,51; x :3,38; P ≤ 0,05). Söz
konusu farklılığın tespitine yönelik yapılan „Tukey‟ testi sonucunda, bu farkın
günlük “5 saatten fazla” internet kullanımına sahip işyeri sahiplerinden (0.14)
kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, katılımcıların kripto paraya olan
eğilimleri ile internette günlük geçirdikleri süre arasındaki paralel ilişkinin
olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir.
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Tablo 7: Katılımcıların Kripto Para Farkındalıkları İle Günlük Ortalama İnternet
Kullanımları Arasındaki Farklılığa İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Testi Sonucu
Günlük İnternet
N
Ortalama
SS
T
Df
P
Kullanımı
Hiç
18
3,56
0,32
1,231
4
0,013
1 saatten az
22
3,49
0,26
1-3 saat arası

67

3,65

0,37

3-5 saat arası

101

3,51

0,41

5saatten fazla

112

3,48

0,40

SONUÇ
Blokchain teknolojisi, ticaretten üretime kadar birçok alanda
işleyişleri kolaylaştıracak, maliyeti, riskleri ve sistem dışı hataları azaltacak,
verimliliği artıracak iş modellerine olanak sağlamak amacındadır. Ayrıca
Blokchain teknolojisi, son yıllarda dünya gündemine çokça yer alan kripto
paraların dayanağını oluşturmaktadır. Kimileri için farklı bir yatırım aracı,
kimileri için ekonomideki devrim ve kimileri için de içinde ciddi riskler
barındıran bir aldatmaca olan kripto para ve işlemlerine ilgi her geçen gün
artmaktadır.
Ulusal ve uluslararası alanda henüz yasal çerçevede tam olarak
desteklenmediği gibi yasaklan(a)mayan kripto paraların piyasa değeri 2,7
trilyon doları geçmiş bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle, kripto paraya
olan ilgi, bilinirlik ve kullanım durumunun yerel bazda değerlendirilmesi
adına yapılan bu çalışmada, Şanlıurfa‟da ticari faaliyet gösteren 320
katılımcıdan toplanan veriler analiz edilmiştir. Verilerin toplanma sürecinde
kripto paralar ve işlemleri ile ilgili yapılan görüşme ve sohbetlerde, bireyler
arasında kripto paralar ile ilgili algının söz konusu olduğunu belirtmek
gerekmektedir. Şöyle ki; bireylerin çoğunu doğruluğu kanıtlanmamış,
tamamen yakın çevredeki bireylerin olumlu-olumsuz tavsiyeleriyle hareket
etmekte ve kripto paralar ile yapılan işlemlerin kısa vadede yüksek getiri
sağlayacağına inanmaktadırlar. Bu algı kripto paraların popülaritesini
arttırırken, bireyleri yeterli ve doğru bilgiye ulaşmadan kripto paralara eğilim
göstermesine sebep olmaktadır. Elbette ki bu durum maddi kayıpları da
beraberinde getirmektedir. Bu tespit, çalışma süresince konu ile doğrudan
veya dolaylı olarak ilgili olan kişi ve katılımcıların görüşüşleri neticesinde
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şekillenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda ise katılımcıların %60‟ından
fazlasının herhangi bir kripto para birimine sahipken, çoğunluğu Bitcoin gibi
piyasa değeri 60 bin TL‟nin üzerinde olan para birimini tercih etmektedir. Bu
sonuç aylık gelir düzeyi yüksek olan işyeri sahiplerinin kripto paraya olan
ilgisini yüksek olduğunu kanıtlar niteliktedir. Öte yandan işyeri sahiplerinin
eğitim düzeylerinin kripto para farkındalıkları ve kullanım durumları üzerinde
herhangi bir etkiye sahip olmamasına rağmen günlük ortalama interneti
kullanım süreleri ile doğrudan ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bireylerin kripto para farkındalıkları ve kullanım durumları ile günlük
ortalama interneti kullanım süresinin hangisinin diğerine sebep olduğu bir
başka araştırma konusunu oluşturmaktadır. Öte yandan dikkat çeken bir diğer
sonuç ise kripto para sahibi olan 193 kişinin yarısından fazlası konu ile ilgili
yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünürken, %20‟sinden fazlasının yeterli
bilgiye sahip olmamasına rağmen kripto para sahibi olduğudur. Elde edilen
bulgular ışığında, bireylere alanında uzman kişiler ve yetkili resmi makamlar
tarafından kripto paralar, işlemleri ve olası riskleri hakkında güncel ve gerekli
bilgi akışı sağlanması gerekmektedir. Ayrıca finansal okuryazarlık
eğitimlerinde olduğu gibi kripto para ve işlemlerinin de belirli eğitim ve kamu
birimlerinde müfredat konusu olarak sunulması bir öneri olarak sunulabilir.
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GİRİŞ
Yapay zeka, teknolojideki değişimin ayrılmaz bir parçasıdır.
Teknolojideki değişim, esas olarak, üretim veya hizmetlerin becerilerinde,
yöntemlerinde ve süreçlerinde veya hedeflerin gerçekleştirilmesindeki
değişikliği ifade eder. Teknolojik değişimlere ayak uyduramayan firmalar, er
ya da geç başarısız firmalar olarak ortadan kalkacaklardır. Bunun en iyi örneği
1998 yılında 170 000 çalışana ve dünya çapında fotoğraf kağıtlarının %85
satış düzeyine sahip olan KODAK firmasıdır. KODAK’ın , sadece birkaç yıl
içinde, iş modelleri ortadan kaybolmuş ve iflas etmişlerdir. KODAK’ın iflas
etmesindeki en önemli nedenlerden biri yeni teknolojiyi görmezden gelmeleri
ve geleceği de bu yüzden görememeleridir (Nweze, 2019, 2).
Yapay zeka, dünyada en hızlı büyüyen alanlardan biri olarak
görülmektedir. Önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketlerinden Gartner,
Inc. tarafından gerçekleştirilen 2019 CIO Anketine göre, yapay zeka
uygulayan işletmelerin yüzdesi son dört yılda yüzde 270 artmıştır
(Zemankova, 2019, 148).
Yapay zeka, günümüzde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline
gelmiştir. Amazon şirketi tarafından oluşturulan kasiyersiz marketler, yapay
zeka satış danışmanları, hizmet sektöründe çalışan robotlar, yapay zeka
avukatlar, hakimler, doktorlar, cerrahlar vb. gibi hayatımızın içinde yer
almaya başlamıştır (Yücel ve Adiloğlu, 2019, 49). Yapay zeka, insana benzer
şekillerde tepki verebilen akıllı bir makine yapmayı hedeflemekte ve
dolayısıyla insan beyninin simülasyonu olarak görülmektedir (Chukwudi vd.,
2018, 3). Bu sebeple, yapay zeka, insanlardan gelen geleneksel tepkilerle
tutarlı şekilde simülasyona yanıt veren makineleri meydana getirecek
fikirlerin incelenmesi olarak da tanımlanmaktadır (Chukwudi vd., 2018, 4).
Yapay zeka; insanlarda, hayvanlarda ve makinelerdeki zeki davranışı
inceleyen ve insan yapımı makinelerin nasıl bu tür davranışlar
sergileyebileceğini araştıran bir bilim dalıdır. Kısaca, yapay zeka insanın
düşünce şeklini ve yapısını anlamak suretiyle bu sistemleri kopyalar ve
bunları yaşamsal olmayan formlara ve yazılımlara aktarma işlemini yapar
(Özkaya ve Özkaya, 2019, 316).
Yapay zeka adı John McCarthy tarafından geliştirilmiştir. Kendi
zekasını kullanarak çeşitli görevleri yerine getirebilen akıllı bir makine
geliştirme hedefini sürdüren deneysel bir bilgisayar bilim dalıdır. Yapay zeka,
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aynı zamanda akıllı davranış yeteneğine sahip bilgisayarların ve bilgisayar
yazılımlarının nasıl oluşturulacağını araştıran akademik çalışma alanının da
adıdır. Bir başka açıdan yapay zeka, bir cihazın normalde sadece insan
beyninden beklenebilecek faaliyetleri gerçekleştirme yeteneği olarak
görülmektedir (Chukwudi vd., 2018, 3).

1. YAPAY ZEKANIN BİLEŞENLERİ
Yapay zekanın bileşenleri , uzman sistemler ve nöral ağlardır. Uzman
sistemler, İngiliz Bilgisayar Topluluğu Uzman Sistemler Uzman Grubu
tarafından ‘‘akıllı bir tavsiye sunabilecek veya bir işleme işlevi hakkında akıllı
bir karar alabilecek bir biçimde, bir uzman becerisinden gelen bilgiye dayalı
bir bileşenin bilgisayarda yapılanması’’ şeklinde tanımlamıştır (Omoteso,
2012, 8491).
Nöral ağlar ise; bir sinir ağı ve insan beynini taklit etmeye çalışan bir
yapay zeka biçimidir. Her birine gönderilen bir dizi giriş sinyaline ayrı ayrı
yanıt veren bir dizi birbirine bağlı birimden (işleme öğeleri) oluşur. Sinir
ağları, geçmiş olayların ve eğilimlerin geniş bir veri tabanına dayalı
tahminlerde bulunur (Omoteso, 2012, 8491). Sinir ağları, çoğunlukla risk
değerlendirmesiyle ilişkilendirilir. Sinir ağları, hem eksiksiz hem de eksik
verileri öğrenme, genelleme ve kategorilere ayırma yeteneği sayesinde
denetçilerin risk değerlendirme görevlerini daha sistematik ve tutarlı bir
şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olur (Zemankova, 2019, 150).
Uzman bir sistemin muhasebe, denetim ve vergi alanına uygulanması
1980’lerde başlamıştır. Kamu muhasebe firmaları, denetim planlamasını,
uygunluk testlerini, maddi doğruluk testlerini, risk değerlendirmesini ve karar
vermeyi desteklemek amacıyla uzman sistemler oluşturmak için büyük
yatırımlar yapmışlardır (Issa vd., 2016, 4). Uzman sistemlerin denetimin
etkililiğini ve verimliliğini arttırdığına, denetçilerin uzman sistemleri
‘‘denetimleri planlamak, kanıt toplamak ve değerlendirmek ve görüş
oluşturmak’’ için kullanılabileceğine inanılmaktadır (Zemankova, 2019, 149).
Sinir ağları ise, çoğunlukla risk değerlendirmesiyle ilişkilendirilir. Sinir ağları,
hem eksiksiz hem de eksik verileri öğrenme, genelleme ve kategorilere
ayırma yeteneği sayesinde denetçilerin risk değerlendirme görevlerini daha
sistematik ve tutarlı bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olur
(Zemankova, 2019, 150).
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2. LİTERATÜR TARAMASI
Yılancı ve arkadaşlarının 2008 yılında yapmış oldukları çalışmada,
işletmelerin iç kontrol risk düzeylerinin belirlenebilmesi için yapay sinir
ağlarından faydalanılarak karar destek aracı geliştirilmiştir. Çalışmada,
işletmelerin iç kontrol bilgileri anket yöntemiyle elde edilmiş ve iç kontrol
risk düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır (Karaatlı vd., 2014, 640).
Gaganis ve arkadaşlarının 2007 yılında yapmış oldukları çalışmada,
olasılıksal yapay sinir ağı modeli kullanılarak denetçinin raporunda
bildireceği görüş tipi tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, 1997-2004
yıllarını kapsayan 881 işletmenin finansal tabloları incelenmiştir. Finansal
tablolarda finansal ve finansal olmayan bilgilerden yararlanılmıştır. Denetim
firma büyüklüğü, müşteri işletmenin firma büyüklüğü, müşteri işletmenin yer
aldığı sektör, müşteri işletmenin personel verimliliği ve personel devir hızı
gibi 27 değişken kullanılmış ve olasılıksal yapay sinir ağı modelinden elde
edilen tahmini sonuçlar, ileri beslemeli yapay sinir ağı yapısı ve lojistik
regresyon modelinin sonucu ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda,
olasılıksal yapay sinir ağı yapısının söz konusu diğer modellere göre daha iyi
tahminler yaptığı ortaya çıkmıştır (Karaatlı vd., 2014, 640-641).
Frey ve Osborne, 2013 yılında yapmış oldukları çalışmada, Gauss
süreç sınıflandırıcısını kullanarak 702 meslek için bilgisayarlaşma olasılığını
tahmin etmişlerdir. Çalışmada muhasebeci ve denetçilerin meslekleri riskli
kategoride yer almış ve gelecekte bilgisayarlaşma olasılıkları 0,94 olarak
ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın aksine Baldwin, Brown ve Trinkle, 2006
yılında yaptıkları çalışmada, denetim görevlerinin çoğunun karmaşıklığı ve
önemi nedeniyle, denetimde yapay zeka uygulamalarının yetersiz olacağını
savunmuşlardır (Stancheva-Todorova, 2018, 130).
Yapay zekanın mesleklerdeki etkilerinin ortaya çıkarılması amacıyla
Bakhshi, Frey ve Osborne 2015 yılında bir çalışma yayınlamışlardır. Bu
çalışmada, çeşitli veri kaynaklarını kullanarak ABD’de 702 ve İngiltere’de
366 farklı meslek kategorisini incelemişlerdir. Tahminlerine göre, ABD
istihdamının % 21’i ve Birleşik Krallık’taki işgücünün % 24’ü son derece
yaratıcı ve bu mesleklerde otomasyon riski yok denecek kadar düşük
düzeydedir. Muhasebeci ve denetçilerde ise, yaratıcılık olasılıkları 3,4 ve
bilgisayarlaşma olasılığı % 77,4 olarak belirlenmiştir (Stancheva-Todorova,
2018, 130).
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Makridakis 2017 yılında yapmış olduğu çalışmada yapay zekanın
geleceğin insan yaşamları, toplumsal çevre ve emek kalıpları üzerindeki
etkisini dört farklı senaryoda ele almıştır. İyimser (ütopik) senaryoya göre;
robotlar insanların yerini tamamen alır ve insanlar boş zamanlarını istedikleri
gibi harcayıp istedikleri gibi çalışırlar. Kötümser senaryoya göre; makineler
en önemli kararları kontrol altına alır ve insanlar nesli tükenmekte olan bir tür
haline gelir. Pragmatik (Faydacı) senaryoya göre; insanlar bilgisayarların
gücünden faydalanır, becerilerini ve insani karar verme mekanizmalarını
geliştirir. Şüphe senaryosuna göre; bilgisayarlar hiçbir zaman insanın yaratıcı
olma becerisine ulaşamaz ve yaratıcılık gerektiren tüm görevlerde, insanlar
bilgisayarlara göre açık bir önceliğe sahiptir (Stancheva-Todorova, 2018,
129).

3. YAPAY ZEKANIN KULLANILDIĞI ALANLAR
Bazı meslekler için otomasyon tamamen o mesleğin ortadan
kalkmasına sebep olacağı gibi, bazı meslekler içinde işlerin kolaylaşması
açısından oldukça faydalı olacaktır.
Otomasyon riskini en çok belirleyen faktör, bir görevin manuel ya da
beyaz yakalı olmasından ziyade rutin olup olmadığıdır. Rutin görevler;
günden güne değişen rutin olmayan görevlerin aksine, her gün benzer şekilde
gerçekleştirilir (Issa vd., 2016, 14).
Otomasyon sistemi ile ilgili görevler dört farklı türde
değerlendirilebilir:
1.
2.
3.
4.

Rutin olmayan manuel
Rutin manuel
Rutin bilişsel
Rutin olmayan bilişsel

Bilişsel görevler, beyinlerimizin kullanılmasını gerektirirken, manuel
görevler fiziksel aktiviteyi içerir. Yapay zeka, rutin görevlerde
otomasyonlarını önemli ölçüde kolaylaştırabilir. Muhasebe mesleği açısından
bu durum, otomasyonun insanların yerini aldığı vergi hazırlama ve form
doldurma durumudur. Öte yandan, bu noktada, hızlı adaptasyon gerektiren
rutin olmayan bilişsel görevleri otomatikleştirmek çok zordur. Bu gibi
durumlarda yapay zeka, kararı denetçiye bırakırken görevin yerine
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getirilmesini kolaylaştırarak denetçi yardımcısı olarak hareket edebilir (Issa
vd., 2016, 14).
Yapay zekadaki gelişmelere bakıldığında, muhasebe denetimi ile ilgili
yapay zekanın gelecekte insan yargısı ve profesyonel şüphecilik gerektiren
denetim prosedürlerinin otomasyonuna yol açabileceği görülmektedir.
Kapsamına bakılmaksızın, bazı manuel denetim prosedürlerinin
otomasyonunun, işgücü ve zaman yoğunluğunu azaltacağı ve genel denetim
verimliliğine katkıda bulunacağı da göz ardı edilemez (Chan ve Vasarhelyi,
2011, 155).

5. YAPAY ZEKANIN MUHASEBE
ALANINDA UYGULANMASI

VE

DENETİM

Finansal muhasebe ve raporlama, yapay zekanın kullanıldığı bir başka
alandır. Nakit akışı değerlendirmesi, işletme birleşmelerinin analizi,
kiralamalar için muhasebe işlemleri ve finansal raporların analizi için uzman
sistemler kullanılmaktadır.
Şirketler ve kuruluşlar, satış noktalarından gönderi takip bilgilerine ve
gerçek zamanlı olarak envanter sayımlarına kadar sürekli olarak büyük
miktarda veri üretmekte ve toplamaktadır. Sosyal bilimler literatüründe
yapılan bir dizi çalışma, ,insanların birden çok kaynaktan aşırı bilginin
toplanmasını ve bir araya getirilmesini gerektiren karmaşık görevlerde
yetersiz performans gösterdiğini bulmuştur. Muhasebe ve denetim
literatüründe, büyük miktarlarda bilgiye maruz kalmanın, potansiyel olarak
artan belirsizliğe, aşırı bilgi yüklemesine, ilgili bilgi ve kalıpları tanımlamada
güçlüklere ve sonuç olarak yetersiz denetim yargısına yol açabileceği iyi bir
şekilde belgelenmiştir. Bu sorun, büyük verilerin yapılandırılmamış doğası ve
iç kontrollerin değerlendirilmesi gibi belirli denetim görevlerinde yer alan
yüksek düzeyde karmaşıklık ve kötü yapı nedeniyle daha da kötüleşir. Bu
nedenle yeni metodolojiler, denetçilere bu sınırlamaların üstesinden
gelmelerine yardımcı olabilir (Issa vd., 2016, 9).
Muhasebe mesleği, vergi hazırlama yazılımlarının her yerde
bulunmasıyla birlikte zaten bilgisayarlaşmadan etkilenmiştir. Bunun
sonucunda, denetim mesleğinde yapay zekanın istihdama getirdiği
otomasyonun etkisi hakkında artan endişe şaşırtıcı değildir. Bilgisayarlar ve
makineler insanlardan çok daha hızlı ve verimli olduğundan, bir görevin
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otomasyonu genellikle üretkenliği arttırır. Buna ek olarak, daha ucuzdurlar ve
genel maliyeti düşürürler (Issa vd., 2016, 14).
Yapay zekanın muhasebe alanında kullanılmasının bir çok başarıyı da
beraberinde getireceği öngörülmektedir. Bu başarıları aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz (Stancheva-Todorova,2018, 135; ( Munoko vd., 2020, 210):
1. Karmaşık ticari işlemler, kolayca ayrıştırılır, muhasebe şartlarında
açıklanır ve deftere kaydedilir. Süreç, makine öğrenimi teknolojileri
kullanılarak tamamen otomatik hale getirilebilir. Muhasebe
verilerinin doğruluğu ve kayıt zamanlamasının iyileştirilmesi
sağlanabilir.
2. Dolandırıcılığın önlenmesi ve tespitinde, yapay zeka uygulamaları
fayda sağlayabilir.
Makineler önceden belirlenmiş kurallar
tarafından yönlendirildikleri ve doğrudan hareket ettikleri için para
ve güçle cezbedilemezler. Dolandırıcılık faaliyetleri, makine
öğrenimi modellemesi sayesinde tahmin edilebilir ve belirlenebilir.
3. Yapay zeka sistemleri kararlar almak, tahminler yapmak ve eylemler
gerçekleştirmek için riskleri değerlendirebilir.
4. Gelir tahminlerinde yapay zeka uygulaması faydalı olabilir. Makine
öğrenimi algoritmalarına dayanan tahmine dayalı modellerin
kullanımı, tahmin verilerinin kalitesini ve dolayısıyla bütçeleme ve
stratejik yönetim süreçlerini iyileştirebilir.
5. E-postalar, sözleşmeler, grafikler, bloglar vb. içeren büyük
miktardaki yapılandırılmamış verilerin analizi, derin öğrenme
modellerinin uygulanmasıyla önemli ölçüde geliştirilebilir.
Yapay zekanın muhasebe fonksiyonları üzerinde yaratmış olduğu
etkileri aşağıdaki gibi açıklayabiliriz (Smith, 2018, 243):
1. Otomasyon: Muhasebe işleri daha otomatik hale gelecektir. Daha az
katma değerli görevlerin otomasyonu, danışmanlık hizmetlerine ve
stratejiye odaklanmak için daha fazla zaman sağlar. Mevcut
piyasada muhasebe ve finans uzmanları tarafından gerçekleştirilen
işin büyük bir yüzdesi, nispeten büyük miktarlarda nicel bilginin
analiz edilmesi, ölçülmesi ve raporlanmasından oluşur. Yapay zeka
araçlarının en belirgin kullanımlarından biri, bazı analizleri
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2.

3.

4.

5.

otomatikleştirmektir. Böylece profesyoneller zamanlarını ileri
seviye danışmanlık rehberliği ve diğer hizmetlere odaklanmaya
ayıracaklardır.
İş Değiştirme: Daha düşük seviyeli görevler otomatik hale
gelecektir. Yapay zekanın en somut etkilerinden biri, artan teknoloji
yatırımının iş otomasyonu ve yetkilendirme üzerinde sahip olacağı
etkidir. Yapay zeka ile görevler otomatikleştirildiğinden, yeni işe
başlamış meslek elemanları yapmak zorunda olacakları çoğu görev
yerine başka görevlerde bulunacaklardır.
Veriler bir rekabet avantajı olarak ele alınacaktır. Dahili olarak
üretilen veya dış kaynaklardan toplanan verilerden en iyi şekilde
yararlanabilen kuruluşlar, pazarda liderlik konumlarını ele geçiren
ve sürdüren kuruluşlar olacağından artan bilgi kullanılabilirliği,
işletmeler tarafından avantaj olarak kullanılabilecektir.
Bozulma ortaya çıkacaktır. Bozulma, muhasebe ve finans
mesleğinde dalgalanma etkileri ve değişiklikler meydana getiren bir
güç, eğilim ve kavramdır. Her teknolojik devrim ve uygulama, hem
fırsatlar hem de zorluklar yaratmaktadır. Danışmanlık, tasdik, vergi
raporlaması ve endüstride çalışan profesyoneller için mesleğin her
alanında teknoloji, meslekte değişiklikler yaratmaktadır.
Fırsatlar ortaya çıkacaktır. Yapay zeka, finansal teknoloji ve diğer
teknoloji araçları pazara nüfuz etmeye devam ettikçe, CPA’lar ve
diğer finans uzmanları da büyüme ve genişleme için daha fazla
fırsata sahip olacaklardır. Verilerin etkili bir şekilde kullanılması,
potansiyel olarak yeni gelir fırsatlarının kilidini açabilir. Örneğin;
otomatik veya geliştirilmiş bir veri inceleme analizi ile yönetim
ekipleri, mevcut müşterilerden gelen eğilimleri veya ihtiyaçları
önceden tespit edebilir ve bu durum yeni büyüme alanları için fırsat
yaratabilir. Verilerle ilgili olarak başka bir fırsat da olası hataların
azaltılmasıdır. Bu durum her sektördeki müşteriler için büyük
faydalar sağlayacaktır.

Yapay zeka kullanarak muhasebenin geliştirilmesi üzerinde çalışan
birçok ülke vardır. Yapay zekanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki
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kullanım alanlarına ilişkin bilgiler Tablo 2’de verilmiştir
Huq,2014, 11).

(Moudud-Ul-

Tablo 1: Yapay Zekanın Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kullanım Alanları
Konu
1. Kredi
Yetkilendirme
Tarama

2. Mortgage
Analizi

ve

Risk

3. Finansal
ve
Ekonomik Analiz

4. Alım
Satım
İşlemlerinin
Risk
Derecelendirmesi
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Gelişmiş Ülkeler
Gelişmiş ülkeler, ödeme kartı
sahtekarlığıyla mücadelede,
kart yaşam döngüsünün her
aşamasında bilgiye dayalı
bütünsel, çok yönlü bir strateji
uygularlar. Şirketler, mevcut
tek boyutlu bir modelden
uzaklaşmak
suretiyle
ve
küresel işlemlerin ayrıntılı
görünümlerine dayalı bir ağ
modeli uygulayarak, riskleri
uygun maliyetli bir şekilde
azaltabilir
ve
kayıpları
önleyebilir.
Mortgage risk analizi için veri
madenciliği
teknikleri
kullanılmaktadır.
Şirket,
müşterinin
önceki
mali
kayıtlarına bakar ve ardından
bu verilere dayanarak, şirket
müşterisinin
özellikleri
hakkında bir fikir edinir. Son
olarak, ipotek kredisine izin
verip vermeyeceğine karar
verir.
Eşleştirme
algoritmaları,
önceki bilinen profiller veya
modellerle karşılaştırıldığında
kullanıcıların
davranışlarındaki
veya
işlemlerdeki uyumsuzlukları
tespit etmek için kullanılır. Bu
veri analizi tekniğinde izlenen
ana
adımlar,
verilerin
toplanması,
verilerin
hazırlanması, verilerin analiz
edilmesi ve raporlanmasıdır.
Gelişmiş ülkeler, alım satım
derecelendirmesinin
risk
analizi için bilgiye dayalı bir
sistem kullanmaktadırlar.

Gelişmekte Olan Ülkeler
Gelişmekte olan ülkeler bu
tekniği uygulamamaktadır.
Sonuç olarak, bu ülkelerde
kredi kartı dolandırıcılık
oranı oldukça yüksektir.

Gelişmekte olan ülkelerde,
sadece yanlış olabilecek
kağıt
belgeler
kullanılmaktadır.
Bu
nedenle,
şirketler
genellikle
dolandırıcı
müşteriler
tarafından
saldırıya uğrar ve büyük
kayıplarla karşılaşırlar.
Gelişmekte olan ülkeler,
finansal ve ekonomik
olayları analiz etmek için
bu
tür
teknikleri
kullanmamaktadırlar.

Gelişmekte olan ülkeler
risk analizinde çok geride
kalmakta ve bu nedenle
işletmeler büyük kayıplarla
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5. Menkul Kıymet
Fiyat Hareketindeki
DüzenliliğinTespiti

6. Temerrüt ve İflas
Tahmini

7. Sabit
Yatırımın
Analizi

Getirili
Risk

8. Yönetim
Dolandırıcılığının
Tespiti

9. Dolandırıcılığın
Özelliklerini
Otomatik
Olarak

Parça
bazında
Doğrusal
Gösterim (PLR) ve Yapay
Sinir
Ağları
(YSA),
arasındaki doğrusal olmayan
ilişkileri analiz etmek için
kullanılır.
Hisse senedi kapalı fiyatı ve
çeşitli
teknik
endeksler,
geçmiş verilerde gizlenmiş
alım
satım
sinyallerinin
bilgisini ortaya çıkarır.
İflas tahmini, en önemli ticari
karar verme sorunlarından
biridir.
İş
başarısızlık
durumlarını tahmin edebilen
modeller geliştirmek için
akıllı teknikler kullanılır.
Gelişmiş
ülkeler,
sınıflandırma
yöntemlerini,
performans ölçütlerini, giriş
verilerini ve veri kümelerini,
özellik
seçimini,
giriş
vektörlerini kullanır ve son
olarak, modelleri yorumlar ve
alan bilgisini çıkarır.
Gelişmiş ülkeler, en yaygın
tuzaklardan kaçınmak ve
yatırım bilgilerini eleştirel bir
şekilde değerlendirmek ve
ayrıca
riskin
nasıl
azaltılacağını ve getirilerin
nasıl artırılacağını göstermek
için sezgisel arama kullanır.
Para ve zamandan tasarruf
sağlar.
ANN
AutoNet,
standart
istatistiksel araçlarla birlikte,
kamuya açık tahmin edicilerin
yararlılığını araştırmak için
kullanılır. Bu, hileli finansal
tabloların
tespit
edilme
olasılığının yüksek olmasını
sağlar.
Dolandırıcılığın özelliklerini
otomatik olarak belirlemek
için
makine
öğrenimi

karşılaşmaktadırlar.
Gelişmekte olan ülkelerin
borsalarında böyle bir
sistem
olmadığı
için
menkul kıymet fiyatının
düzenliliğini
tahmin
etmeleri mümkün değildir.

Öte yandan, gelişmekte
olan
ülkeler,
büyük
kayıplara neden olan iflası
tespit etmek için manuel
süreç kullanmaktadırlar.

Gelişmekte olan ülkelerde
sezgisel
arama
kullanılmamaktadır.
Dolayısıyla, yatırımcı için
iş
kaybı
riski
çok
büyüktür.

Öte yandan, gelişmekte
olan
ülkelerdeki
yönetimler,
yönetim
dolandırıcılığını
tespit
etmek için bu tür sistemleri
kullanmamaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerde,
dolandırıcılığın
özelliklerini
belirleyen
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Belirlemeye Yönelik
Makine
Öğrenimi
Teknikleri
10. Pazarlamada
Yapay Zeka

teknikleri
kullanılır. böyle bir sistem yoktur.
Sahtekarlığı tespit etmek için
uzman sistemler kullanılır.
Yapay zeka işlevleri, düşünce Gelişmekte olan ülkelerde
üretmek için insan beyninde pazarlama
süreci
yapılan aynı tür bağlantıları gelenekseldir
ve
bu
simüle eden bilgisayarlı sinir nedenle büyük kayıplara
ağları tarafından mümkün uğrarlar.
kılınmıştır.
Gelecekte
muazzam bir potansiyele
sahip olmasına rağmen, şu
anda
CRM'de
çok
az
kullanımı vardır. Yapay zeka
destekli analitik programları,
kullanıma dayalı ürünlerde
değişiklik öneren hayatta
kalma modelleme yetenekleri
de sağlar. Yüksek teknolojili
veri madenciliği, şirketlere
müşteri
tabanının
belirli
bölümlerinin bir ürün veya
hizmete nasıl tepki verdiğine
dair kesin bir görünüm
verebilir ve bu bulgularla
tutarlı değişiklikler önerebilir.
Kaynak: Syed Moudud-Ul-Huq, ‘‘ The Role of Artificial Intelligence in the
Development of Accounting Systems: A Review’’, 2014, 12-13.

Yapay zekanın muhasebe denetimi alanında bir çok kullanım alanı
bulunmaktadır. Bunlar (Munoko vd., 2020,212):
1. Yapay zeka uygulamalarından bazıları, daha yüksek riskli denetim
alanlarının tanımlanmasını sağlar.
2. Denetime hazır çalışma kağıtlarının oluşturulmasında kullanılır.
3. Yapay zeka, müşterilerin iç kontrollerini otomatik olarak izleyebilir.
4. Konuşma ve yüz tanıma gibi yapay zeka teknikleri, yapay zekanın
röportajlar gerçekleştirmesini sağlayabilir. Yapay zeka, yüz
hatlarındaki konuşma veya sinirlilikteki aldatmacayı tespit etmek
için başarıyla kullanılabilmektedir. Bu yetenek, dolandırıcılık
görüşmelerinde faydalı olabilir.
Yapay zeka sistemleri, daha hızlı ve insanlardan daha doğru sonuçlar
verebildikleri için, bazı rutin işlevlerinde muhasebecilerle yer değiştirecektir.
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İşsizlik açısından gerçek bir tehdit unsuru olarak, muhasebeciler
organizasyondaki değişen rolleri ile ilgili yeni beceri seti ve yeterlilikler
geliştirirse, meslek arasında işsizlik oranını arttırma riski yine de
minimumdur. Buradaki başarılı strateji; teknolojik zorlukları kucaklamak ve
yeni iş ortamına ve yönetim gereksinimlerine uyum sağlamak olacaktır.
İnsanlar ve makineler birlikte verimli bir şekilde çalışabilir ve yapay zeka,
özellikle daha yaratıcı iş görevlerinde asla insan zekasının yerini alamaz. Bu
yeni muhasebe alanına muhasebecileri hazırlamak için eğitim önemli bir rol
oynayacaktır (Stancheva-Todorova, 2018, 127).
Şirketleri ve muhasebe firmalarını denetim prosedürlerinde yapay
zekadan yararlanmaya teşvik etmek için, emek yoğun prosedürler gerektiren
mevcut denetim standartlarının güncellenmesi gerekir. Bu, denetçilerden
kaçan hileli faaliyetlerin, manipülasyonların ve yanlış beyanların olasılığını
azaltacaktır (Issa vd., 2016, 9).

1. YAPAY ZEKA VE DENETİM SÜRECİ
Muhasebe denetimi, genellikle bir yıldan fazla sürer. Müşteri
işletmeden teklif alınması ile başlar ve denetim raporu verildikten sonraki
aşamaları da içine alır. Denetim süreci ise; yeterli sayı ve kalitede kanıt
toplamak için iyi tanımlanmış denetim organizasyonunun metodolojisidir
(Selimoğlu ve Uzay, 2011, 63).
Geleneksel denetim sürecinde beş aşama bulunmaktadır (Kepekçi,
1998, 27):
1. Müşterinin seçimi ve işin kabul edilmesi
2. Denetimin planlanması
3. İşlemlerin test edilmesi
4. Hesap kalanlarının test edilmesi
5. Denetimin tamamlanması ve denetim raporunun yazılması
Yapay zeka destekli denetim süreci ile geleneksel denetim sürecinin
işleyişleri Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Yapay Zeka ve Geleneksel Denetim Süreci
EVRE
Planlama

Yapay
Zeka
Destekli Denetim Süreci
• Yapay Zeka, büyük

Geleneksel
Denetim Süreci
• Denetçi,
müşterinin
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Sözleşme

İç Kontrolleri Anlamak
ve
Risk
Faktörlerini
Belirlemek

Kontrol
Değerlemesi

Riski

Maddi Doğruluk Testleri
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verileri toplar ve analiz
eder.
• Müşterinin
organizasyon
yapısı,
operasyonel yöntemleri ve
muhasebe ve finansal
sistemleri ile ilgili veriler
Yapay Zeka Sistemi ile
incelenir.

sektörünü inceler.
• Denetçi,
müşterinin
organizasyon
yapısını,
operasyonel yöntemlerini
ve muhasebe ve finansal
sistemlerini inceler.

• Yapay Zeka, risk
seviyesi tahminini kullanır,
denetim ücretlerini ve saat
sayısını hesaplar.
• Yapay
zeka,
bir
sözleşme
veritabanını
analiz eder ve sözleşmeyi
hazırlar.
• Denetçi ve müşteri
sözleşme imzalar.
• Akış şemaları, anket
yanıtları anlatılar yapay
zeka sistemine aktarılır ve
bunları analiz etmek için
görüntü tanıma ve metin
madenciliği kullanılır.
• Risk
faktörlerini
belirlemek
için
görselleştirme ve örüntü
tanıma kullanılır.
• Yapay
zeka,
dolandırıcılığı ve yasa dışı
eylem risk faktörlerini
belirlemek için tüm bu
verileri
bir
araya
getirmektedir.
• Sürekli kontrol izleme
sistemleri ile kontroller
sürekli olarak izlenir.
• Yapay zeka, uygun iç
kontrol
uygulamasını
doğrulamak için süreç
madenciliğini çalıştırır.
• Kayıtlar bütünlüklerini
sağlamak için otomatik
olarak oluşturulur.
• Sürekli Veri Kalite

•
Denetçi,
tahmini
müşteri
riskine
göre
sözleşme
mektubu
hazırlar.
•
Denetçi ve müşteri
sözleşme imzalar.

•
Denetçi,
akış
şemaları,
anketler,
anlatılar ve izlenecek yol
gibi bilgileri toplar.
•
Bu bilgilerle risk
faktörlerini belirlemek için
kendi
muhakemesini
kullanır.
•
Maddi
doğruluk
testlerinin
kapsamını,
yapısını ve zamanlamasını
belirlemek için iç kontrol
sistemini anlamak gerekir.

•
Müşterinin iç kontrol
politikaları ve prosedürleri
incelenir.
•
Her özellik için risk
değerlendirmesi yapılır.
•
Kontrol
testleri
yapılır.
•
Yeniden
risk
değerlendirmesi yapılır.
•

Periyodik
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Kanıtların
Değerlendirilmesi

Güvencesi, verilerin ve
kanıtların kalitesini garanti
eder.
• Yapay
zeka,
veri
kaynağını inceler.
• Nüfusun
%100'ünde
işlemlerin
ayrıntılarının
sürekli testi yapılır.
• Bilanço ayrıntılarının
sürekli
test
edilmesi
sağlanır.
• Sürekli örnek tanıma,
aykırı
değer
tespiti,
karşılaştırmalar
ve
görselleştirmeler
uygulanır.

örneklemeye
dayalı
testlerin
yapısı,
zamanlaması ve kapsamı
iç
kontrol
testlerine
bağlıdır.
•
Bir işlem örneklemin
detay testleri
•
Bilançoların
belirli
zamanlarda detay testleri
•
Analitik prosedürler
uygulanır.

• Bu, önceki aşamanın
bir parçası olur.

• Denetçi,
toplanan
kanıtların
yeterlililğini,
açıklığını
ve
kabul
edilebilirliğini
değerlendirmelidir.
• Buna göre denetçi,
daha
fazla
kanıt
toplayabilir
veya
denetimden çekilebilir.
•
Denetçi, bir rapor
düzenlemek için önceki
bilgileri toplar.
•
Rapor
olumlu,
olumsuz gibi kategorik
olarak düzenlenir.

• Yapay zeka, belirlenen
çeşitli
riskleri
tahmin
etmek için bir öngörü
modeli kullanır.
• Denetim
raporu,
olumlu, olumsuz vb. yerine
1-100
arasında
derecelendirilebilir.
Kaynak: Issa, Sun, and Vasarhelyi, ‘‘ Research Ideas for Artificial Intelligence in
Auditing: The Formalization of Audit and Workforce Supplementation’’, 2014, 13.
Denetim Raporu

Genel denetim süreci yedi aşama olarak değerlendirilmektedir. Yapay
zeka, bu süreci otomatikleştirmeye ve onu yüksek verimli ve oldukça etkili bir
denetim hattı üretim sürecine dönüştürmeye yardımcı olabilir (Issa vd., 2016,
12).
1. Ön Planlama Aşaması: Bu aşama, müşteri ve sektör hakkında ilk
bilgileri edinmeyi içerir. Yapay zeka, dış kaynaklardan büyük
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2.

3.

4.

5.
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verileri toplayabilir ve inceleyebilir. Müşterinin organizasyon
yapılarını ve operasyonel yöntemlerinin yanında muhasebe ve
finansal sistemlerini de bunun içine dahil edecektir. Yapay zeka,
daha sonra müşteriyle ilişkili bir ilk risk seviyesini tahmin eder.
Sözleşme Aşaması: Yapay zeka, ilk risk seviyesini kullanarak,
görevin gerektireceği saat sayısını tahmin eder ve denetim ücretini
hesaplar. Daha sonra, yapay zeka, önceden analiz edilen
sözleşmelerin, bir veri tabanına atıfta bulunur ve otomatik olarak
müşteriye özel bir sözleşme mektubu oluşturur. Hem denetçi hem de
müşteri, yapay zeka tarafından hazırlanan sözleşmeyi imzalar.
İç Kontrolleri Anlamak ve Risk Faktörlerini Belirlemek: Bu adım,
denetim görevinin tüm yönlerinin planlanması için önemlidir. Yapay
zeka, metin madenciliği ve görüntü tanıma tekniklerini kullanarak
müşteri tarafından sağlanan akış şemalarını, anlatıları ve
doldurulmuş anketleri analiz eder. Dronlar, fiziksel olarak bir tura
çıkmak veya gözden geçirmek yerine, herhangi bir anormalliği
belirlemek için analiz edilebilen video görüntülerini yakalamak için
kullanılabilir. Bu aşamada yapay zeka, risk faktörlerini tanımlamak
için örüntü tanıma ve görselleştirme yöntemlerini kullanır. Son
olarak, tüm bu bilgiler dolandırıcılık ve yasa dışı eylem risk
faktörlerini belirlemek için bir araya getirilir.
Kontrol Risk Değerlendirmesi: Bu aşama, müşterinin iç kontrol
sistemi tasarımının ve uygulamasının incelenmesini içerir. Yapay
zeka tabanlı sürekli bir kontrol izleme sistemi, herhangi bir kontrol
ihlalini belirlemek için kayıtların tamamını inceler ve bunları rapor
eder. Çok sayıda ihlal olması durumunda tespit edilen ihlallerin
risklilik düzeylerine göre önceliklendirilmesi için bir sıralama
sistemi uygulanabilmektedir. Dahası, yapay zeka, iç kontrol
sisteminin sadece uygun şekilde tasarlanmasını değil, aynı zamanda
doğru şekilde yapılandırılmasını ve uygulanmasını sağlamak için
tüm popülasyon üzerinde süreç madenciliği çalıştırır.
Maddi Doğruluk Testleri: Geleneksel denetim ile yapay zeka
destekli denetim arasındaki fark en çok bu aşamada belirgindir. Veri
kaynağı ve veri kalitesi, gerçek zamanlı olarak toplanırken incelenir.
Yapay zeka, işlemlerin bir örneği üzerinde periyodik bir ayrıntı testi
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yapmak yerine, popülasyonun % 100’ünü sürekli olarak
inceleyebilir. Aynı fikir, bilançonun ayrıntılı test edilmesi için de
geçerlidir. Bu sürekli ve kapsamlı detay testleri, anormal bir kaydın
tespit edilmeden önce geçme olasılığını azaltır. Dahası, sürekli
çalışarak, böyle bir anormalliği tespit etmek için gereken süre
önemli ölçüde azaltılır. Analitik prosedürlerin yanı sıra örüntü
tanıma, görselleştirme, kıyaslama ölçütleri ve aykırı değer tespit
yöntemlerinin dahil edilmesi, denetimin etkinliğini büyük ölçüde
arttırabilir.
6. Kanıtın Değerlendirilmesi: Bu aşama, maddi doğruluk testlerini
çalıştırmadan önce veri kalitesinin sağlanması nedeniyle önceki
aşamaya dahil edilecektir.
7. Denetim Raporu: Denetim sürecindeki son adım, önceki adımlardan
elde edilen bulgulara dayalı bir karar verilmesidir. Geleneksel
denetimlerde denetçi, müşteri şirkete kesin bir görüş sunmaktadır.

SONUÇ
Son teknolojik değişimler, yapay zeka adı altında hayatımızın
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Yapay zeka, dünyada en hızlı büyüyen
alanlardan biridir. 2019 yılı CIO anketine göre yapay zeka uygulayan
işletmelerin yüzdesi son dört yılda yüzde 270 artmıştır.
İşletmelerdeki bu hızlı artışla birlikte yapay zekanın kullanımı,
muhasebe ve muhasebe denetimi alanlarını da büyük ölçüde etkilemiştir.
Muhasebe mesleği açısından yapay zekanın kullanımının ise; ticari işlemlerin
defterlere kaydedilmesi, dolandırıcılığın tespit edilmesi ve önlenmesi,
risklerin değerlendirilmesi, gelir tahminlerinin ve veri analizlerinin yapılması
gibi alanlarda büyük başarı sağlayacağı öngörülmektedir.
Yapay zekanın kullanılmasının muhasebe fonksiyonları üzerinde
muhasebe işlerinin otomatik hale gelmesi, otomatikleşen görevlerde yer alan
kişilerin başka işlerde kullanılması, elde edilen verilerin işletmeler açısından
bir rekabet avantajı olarak kullanılması, mesleğin her alanında değişiklikler
olması, işletmeler açısından yeni fırsatların ortaya çıkması gibi etkileri
olacaktır.
Yapay zekanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki kullanım
alanları da değişiklik göstermektedir. Gelişmiş ülkeler, kredi yetkilendirme ve
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tarama işlemlerinde yapay zekayı kullanarak riskleri azaltabilir ve kayıpları
önleyebilir. Ancak gelişmekte olan ülkelerde bu teknikler uygulanamadığı
için kredi kartı dolandırıcılık oranları oldukça yüksektir. Gelişmiş olan ülkeler
mortgage risk analizi için veri madenciliği tekniğini kullanarak ipotek
kredilerinin verilip verilmeyeceğine karar verirken, gelişmekte olan ülkelerde
kağıt üzerinde işlemler yapılmakta ve bu durum da dolandırıcılık olaylarını
arttırmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, eşleştirme algoritmaları finansal ve
ekonomik analizlerde kullanılmakta iken gelişmekte olan ülkeler bu
algoritmaları kullanmamaktadır. Gelişmiş ülkeler alım satım işlemlerinin risk
derecelendirmesi için yapay zeka kullanmakta ancak gelişmekte olan ülkeler
yapay zeka kullanmadığı için risk analizinde geri kalmaktadır. Gelişmiş
ülkeler, Menkul Kıymet Fiyat Hareketindeki düzenliliğin tespitinde PLR ve
YSA’yı kullanmakta ve geçmiş verilerde gizlenmiş alım-satım sinyallerinin
bilgisini ortaya çıkarmaktadırlar. Ancak gelişmekte olan ülkelerde böyle bir
sistem olmadığından menkul kıymet fiyatlarının düzenliliğini tahmin etmeleri
mümkün olmamaktadır. Gelişmiş ülkeler, iflas tahminlerini yapay zeka
aracılığı ile tespit edebilirken, gelişmekte olan ülkeler iflas tahminleri için
manuel süreç kullanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde sabit getirili yatırımın risk
analizi için sezgisel arama kullanılırken, gelişmekte olan ülkelerde
kullanılmadığı için iş kaybı riski yüksek olmaktadır. Gelişmiş ülkeler,
yönetim dolandırıcılığını tespit etmek için ANN AutoNet kullanılırken,
gelişmekte olan ülkelerde bu yöntemler kullanılmamaktadır. Gelişmiş
ülkelerde dolandırıcılığın özelliklerini otomatik olarak belirlemek için makine
öğrenimi teknikleri kullanılırken, gelişmekte olan ülkelerde bu sistemler
kullanılmamaktadır. Gelişmiş ülkelerde pazarlama alanında yapay zeka
kullanılarak müşterilerin ürün veya hizmete nasıl tepki verdikleri tespit
edilebilirken, gelişmekte olan ülkelerde pazarlama süreci geleneksel olduğu
için büyük kayıplar olmaktadır.
Muhasebe denetimi alanında ise yapay zekanın kullanılması, yüksek
riskli denetim alanlarının tanımlanması, denetime hazır çalışma kağıtlarının
oluşturulması, müşteri işletmelerin iç kontrollerinin otomatik olarak
izlenmesi, dolandırıcılığın tespit edilmesi gibi durumlardır.
Çalışmada aynı zamanda, yapay destekli denetim süreci ile geleneksel
denetim süreci arasındaki farklılıklarda belirtilmiştir. Yapay zeka destekli
denetim süreci, planlama aşaması, sözleşme aşaması, iç kontrollerin tanınması
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ve risk faktörlerinin belirlenmesi aşaması, kontrol risklerinin
değerlendirilmesi aşaması, kanıtların değerlendirilmesi aşaması ve denetim
raporu aşamasında geleneksel denetim sürecinden farklı olarak
gerçekleşmekte ve denetçi için zaman ve iş yükü açısından büyük avantajlar
yaratmaktadır.
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GİRİŞ
Karar verme, belirlenen bir hedefe ulaĢmak için belirlenen kriterler
gözönünde bulundurularak mevcut alternatifler arasından en uygun olanı
tercih edilmesi olarak tanımlanabilir. KüreselleĢmeyle birlikte rekabetin
arttığı, bilgi teknolojisindeki geliĢmelerin hızlandığı ve çeĢitliliğin yükseldiği
dikkate alındığında karar verme karmaĢiık bir süreç niteliği taĢıyabilmektedir.
Geleceğin belirsiz olması da karar verme sürecini zorlaĢtıran bir baĢka etken
olarak kabul edilmektedir. Karar verici konumunda olan kiĢilerin içinde
bulunan koĢullar altında birbirini direkt ya da dolaylı etkileyen faktörleri
dikkate alarak hedefi en doğru Ģekilde gerçekleĢtiren seçeneği
belirleyebilmesi, bir baĢka ifadeyle hedeflenen sonuçlara ulaĢabilme, karar
sürecinin de baĢarısını ortaya koyar. Doğru bir karar her açıdan olumlu
sonuçları beraberinde getirebildiği gibi yanlıĢ bir karar kiĢiyi ya da ticari bir
iĢletmeyi istenmeyen sonuçlarla karĢı karĢıya bırakabilir.
ĠĢletme, iktisat, mühendislik ve uygulamalı matematik alanlarında
yaygın olarak kullanılan ve Yöneylem AraĢtırması’nın bir konusu olarak
literatürde yerini alan çok kriterli karar verme, gerçekleĢtirilmesi hedefe
uygun olduğu düĢünülen seçeneklerin arasından, belli kriterler dikkate
alınarak en iyi olanın belirlenmesi prensibini esas alır. Bir çok kriterli karar
verme modelinde karar alınması gereken problem tanımlanarak, seçenekler ve
değerlendirilecekleri kriterler belirlenir. OluĢturulan modelde ,karar kriterleri
ve bu kriterler altında seçenekler karar vericiler tarafından, seçilen yöntemin
ölçekleri kullanılarak değerlendirilir ve toplanan veriler yöntemin içerdiği
adımlar içerisinde iĢlenerek en doğru karar seçeneği belirlenmiĢ olur.
Çok kriterli karar verme modellerinin günümüz dünyasında yaygın
olarak kullanıldığı alanlardan biri de iĢletmelerde personel seçimidir. Bir
iĢletmenin mevcut ve gelecekteki durumunu önemli ölçüde etkileyebilen insan
kaynağının doğru bir Ģekilde oluĢturulması ve değiĢen piyasa koĢullarında
iĢletmenin varlığını sürdürebilmesi için etkin değerlendirilmesi, iĢletmenin
personel seçimini kendi vizyon ve misyonuna uygun olarak en doğru Ģekilde
gerçekleĢtirmesini gerektirmektedir.
Bu çalıĢma, personel seçimine bir çok kriterli karar verme örneği
niteliğinde olup turizm sektöründe faaliyet gösteren bir seyahat acentesi için
tur rehberi seçimine dair bir karar modeli geliĢtirmektedir. Konaklama,
ulaĢtırma, yiyecek-içecek iĢletmeleri ve seyahat acentelerinin oluĢturduğu
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turizm sektörü, bir ülkenin ekonomik kalkınmasında etkin rol oynayan
sektörlerden biridir. Sektörde varlığını sürdürebilme ve rakipleriyle rekabet
edebilme gücünü korumak isteyen, müĢteri memnuniyeti prensibiyle
faaliyetini sürdüren her turizm iĢletmesi için nitelikli insan kaynağı büyük
önem arz eder. Turist rehberleri, sektördeki iĢgücünün arasında, hizmet
verdikleri kitlenin turistik deneyimlerini en fazla zenginleĢtiren çalıĢanlar
olarak ön plana çıkmaktadır. YaĢadığı, ait olduğu ya da iyi tanıdığı bir
coğrafyayı ziyaret etmek isteyen turistlere en iyi Ģekilde tanıtım yapmakla
yükümlü olan turist rehberlerinin, gerek mesleki donanım gerek kiĢisel
özellikleri ile turist memnuniyetini önemli ölçüde etkileyeceği açıktır. Bu
noktada, kâr etme hedefi taĢıyan her ticari iĢletme gibi seyahat acentelerinin
en uygun rehberi iĢe almasının önemli bir stratejik karar olduğu
belirtilmelidir. Tur faaliyetlerini sürdürecek nitelikli ve doğru bir rehber ile
hizmet vermek, müĢterilerin acenteden tekrar tur tercih etmesini sağlayacak
ve bu durum da seyahat acentesinin sektörde tanınırlığını, rekabet gücünü ve
finansal yapısını güçlendirecektir.
Literatüre bakıldığında, turist rehberlerinin nitelikleri ve turist rehberi
seçim
kriterleri
hususunda
yapılmıĢ
çalıĢmalara
rastlamak
mümkündür.(Huang,2010; Huang vd.,2010) turist rehberleri ile ilgili yaptığı
çalıĢmada sorumluluk alabilme, insanlarla iyi iliĢkiler kurabilme, iĢ ahlâkı,
zamanı etkin yönetebilme, çözüm odaklı vegüvenilir olma, destinasyon bilgi
düzeyi, fizikî görünüm, genel kültür ve yabancı dil düzeyi gibi kriterlerin
aranması gerektiğini ortaya koymuĢlardır. (Zhang&Chow, 2004) rehberlerin
bilgi düzeyleri kadar bildiklerini aktarabilme ve anlatım kabiliyetlerinin
yüksek olması gerektiğine değinmektedir. (Wong&Lee,2012), dıĢadönüklük,
konukseverlik, espri kabiliyeti, hoĢgörü sahibi olma, güvenilirlik, yabancı dil
seviyesi, ilk yardım bilgi düzeyi ve genel kültür zenginliğinin bir turist
rehberini
öne
çıkaran
kriterler
olduğunu
vurgulamaktadır.
(Demirkol&Ekmekçi,2005) ve (Weiler&Ham,2002) tarafından yapılan
çalıĢmalarda yabancı dile hakimiyet, iĢ tecrübesi ve bilgi donanımı
kriterlerinin turist rehberi seçiminde öncelikli olması gerektiği
belirtilmektedir. (Özdemir&Akpınar,2002) farklı bir yaklaĢımla turizm
sektöründe çalıĢanlar için en önemli seçim kriterinin referans olduğuna
değinmektedir. (Stanujkic vd.,2012) yaygın kullanılan çok kriterli karar verme
tekniklerinden olan SWARA ve ARAS yöntemlerini kullanarak rehber
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seçiminde eğitim ve tecrübe kriterlerinin baskın olduğunu belirlemiĢtir. (Ji
vd.,2016) çok kriterli karar verme yöntemlerinden TODIM yöntemini
nötrosofik bulanık kümelerde geliĢtirdikleri çalıĢmada iletiĢim kabiliyeti ve
deneyim kriterlerini etkin olarak tespit ederken, (Yıldırım&Güzel,2019)
Analitik HiyerarĢi Süreci’ni (AHS) kullanarak rehber seçiminde en önemli
kriterin meslekî yeterlilik olduğunu saptamıĢlardır.
Bu çalıĢmada, çok kriterli karar verme yaklaĢımıyla bir seyahat
acentesine tur rehberi seçimi için mevcut adaylar arasından beklentileri en
uygun olanını seçmeyi hedefleyen bir karar modeli yer almaktadır. Karar
sürecinde, gerek kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesinde gerekse
adayların bu kriterler altında değerlendirilmesinde klasik karar verme
tekniklerinin sayısal ölçekleri kiĢisel görüĢlerin matematiksel ifadesinde
yetersiz kalabilmektedir. Özellikle epey, orta, biraz gibi niteleyiciler kimi
değerlendirmelerde yeterli olmamaktadır. Bu yaklaĢımla kiĢisel fikir ve
değerlendirmelerin meydana getirebileceği belirsizliği ortadan kaldıran
bulanık sayılar ve en geniĢ tanımıyla bulanık küme teorisi ile klasik karar
verme teknikleri tekrar yorumlanabilmektedir. Yakın bir geçmiĢe sahip
olmasına karĢın literatürde yaygın olarak uygulanan, değerlendirme
kriterlerini fayda ve maliyet yönlü olarak sınıflandıran ve bir karar verme
modelinde seçeneklerin belirlenen referans noktalarına göre öncelik
değerlerinin dikkate alınarak sıralanmasını esas alma özelliğiyle ön plana
çıkan MOORA yöntemi, çalıĢmaya konu olan karar verme modelinde,
bulanık kümelerin geliĢtirilmiĢ tanımlarından biri olan pisagor bulanık
kümelerde geliĢtirilmektedir.
ÇalıĢmanın ilk bölümünde pisagor bulanık kümelere yer
verilmektedir. Ġkinci bölümde MOORA yöntemi pisagor bulanık kümelerde
geliĢtirilmektedir. Üçüncü bölümde bir seyahat acentesi için tur rehberi
seçimi, geliĢtirilen yöntemin bir uygulaması olarak yer almaktadır. Sonuç
kısmında ise yapılan çalıĢmaya iliĢkin genel gözlem ve değerlendirmeler
sunulmuĢtur.

1. PISAGOR BULANIK KÜMELER
Karar verme tekniklerinde kesinlik içeren kiĢisel düĢünceleri
matematiksel olarak ifade etmeye olanak sağlayan klasik sayıların, günlük
hayatta karĢılaĢılan ve kiĢisel düĢüncelerin içerebileceği belirsizlik
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ifadelerinin yer aldığı birtakım problemlerin çözümünde yeterli
olamayabileceği düĢüncesiyle Zadeh tarafından ortaya konan bulanık küme
teorisi, kesinlik yerine dilsel ifadeleri sayısal olarak ifade etmeye olanak
sağlamaktadır. KiĢisel bakıĢ açısı ve fikir kaynaklı dilsel belirsizlik bulanık
küme teorisinin elemanları olan bulanık sayılarla temsil edilebilir. (Chen,
2000 ; Chou&Liang :2001).
Bulanık küme teorisinde her eleman
adı verilen ve değeri 0 ile 1
arasında değiĢen bir üyelik derecesi ile tanımlanır. 1’e yakın olan bir değer
elemanın bulanık kümeye üyelik derecesinin yüksek olduğunu ifade ederken
0’a yakın bir üyelik derecesi elemanın üyelik derecesinin düĢük olduğunu
gösterir (Zadeh,1965).
(Atanassov, 1986) tarafından bulanık kümeleri daha esnek ve geniĢ
bir perspektifle yorumlama amacıyla sezgisel bulanık kümeler tanımlanmıĢ ve
elemanların tmevcut üyelik derecelerinin toplamının 1’e eĢit olmayabileceği
ileri sürülerek bu elemanlara tereddütlük derecesi adıyla üçüncü bir parametre
eklenerek böylece tüm parametre değerlerinin toplamının 1'e eĢit olacağı
ortaya konmuĢtur.
olmak üzere
kümesinde
sezgisel bulanık küme ve
[ ]
elemanının sezgisel bulanık kümeye üyelik derecesini ile
üye olmama derecesini göstermek üzere

{

}

(1)
(2)

Ģeklinde tanımlanır
temsil eder ve

ise

elemanına ait tereddütlük derecesini

(3)
olarak tanımlanır.
Sezgisel bulanık kümelerden yola çıkılarak tanımlanan pisagor bulanık
kümeler ise bulanık kümeye ait elemanların üyelik, üye olmama ve
tereddütlük derecelerinin toplamının 1’e eĢit olmamasının söz konusu
olabileceğini bir örnekle ortaya koymaktadır (Yager,2013). Yapılan bir
bulanık değerlendirmede elemanın üyelik derecesinin
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√

, üye olmama
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olarak atanması durumunda

derecesinin

hesaplanacak

tereddütlük

derecesiyle birlikte toplam değer 1’e eĢit olmamaktadır.
[ ] bulanık kümeye üyelik derecesini ve
[ ]
bulanık kümeye üye olmama derecesini temsil üzere bir
Pisagor bulanık
sayısı :
̃ {
}
(4)
(

)

(

)

(5)

Ģeklinde tanımlanarak tereddütlük derecesi
√
ile hesaplanır.
̃
{

(

)

(6)

̃{

},

} Ģeklinde iki

Pisagor bulanık sayı olmak üzere Ģu cebirsel özellikler sağlanmaktadır :


̃



̃

̃

√
̃



̃



̃

(7)

(

)

√

√
√

(8)

,

(9)

,

(10)

Bir Pisagor bulanık sayının, klasik bir sayı olarak değeri durulaĢtırma
iĢlemi ile skor değeri hesaplanarak elde edilir :
(
̃

{

|

)

√

√
}

bir grup pisagor bulanık sayı, önem dereceleri

(11)
Ģeklinde tanımlanan

ve

olmak üzere, pisagor bulanık ağırlıklı aritmetik
ortalama
ve pisagor bulanık ağırlıklı geometrik ortalama
operatörleri ile biraraya getirilebilir (Akram vd., 2019) :
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(√

∏

(

(

) )

∏

(

) ) (12)

(

(

) )

) (13)


(∏

(

)

√

∏

2. PİSAGOR BULANIK MOORA YÖNTEMİ
Bu bölümde bir çok kriterli karar verme yöntemi olan ve
(Brauers&Zavadskas,2006) tarafından kamuda özelleĢtirme çalıĢması ile ilgili
önerilen, oransal analize dayalı ve sıralamada referans noktalarına göre
öncelik değerlerinin esas alındığı MOORA (Multi Objective Optimization On
the Basis of Ratio Analysis) yöntemi pisagor bulanık kümelerde
geliĢtirilmektedir.
Her çok kriterli karar verme tekniğinde olduğu gibi bu yöntemde de
{
}
karar destek modelini oluĢturan seçeneklerin kümesi
{
}
, seçeneklerin değerlendirileceği kriterlerin kümesi
ve tecrübe ve bilgi düzeyleri ile doğru orantılı olarak karar modeline katkı
dereceleri farklı değerler alabilen
adet karar verici belirlenir.
{
} karar vericilerin ağırlık vektörü
olmak üzere
olarak tanımlanmakta olup ∑
‘dir. ̃
(̃ )
elemanları .
karar vericinin pisagor bulanık değerlendirmelerinden meydana gelen matris
olup, karar matrisinin elamanı olan ̃

(

)

. karar verici

tarafından
seçeneğin
kriteri sağlama derecesi, sağlamama derecesi ve
tereddütlük derecesini temsil eder. Yapılan pisagor bulanık değerlendirmeler
biraya getirilerek ̃ ( ̃ )
birleĢtirilmiĢ karar matrisi oluĢturulur. Bu
çalıĢmada pisagor bulanık kümelerde yorumlanmakta olan MOORA
yönteminin adımları Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir :
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Adım 1.
Karar vericilerin yapacakları değerlendirmeler için
kullanacakları dilsel değiĢkenler pisagor bulanık sayı değerleri ile birlikte
belirlenir.
Adım 2.
Karar vericilerin karar destek modelindeki katkı
derecelerini gösteren ağırlık değerleri pisagor dilsel değiĢkenler kullanılarak
belirlenir.
k.karar vericinin önem derecesini
gösteren bir pisagor bulanık sayı olmak üzere k.karar vericinin ağırlığı:
(

(

))

(14)
∑

(

(

))

ile hesaplanır.
Adım 3. Karar probleminde kriterler Adım 1’de belirlenen dilsel
değiĢkenler yardımıyla karar vericiler tarafından değerlendirilir:

̃
[

]

Adım 4. Yapılan kriter değerlendirmeleri, karar vericilerin katkı
dereceleri
dikkate alınarak ve kriterlerin pisagor bulanık ağırlık
değerleri hesaplanır :
(
=(√
{

)
∏

∏

( )
},

(

( ) )

(15)

)
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Adım 5. Seçenekler karar vericiler tarafından belirlenen pisagor
bulanık dilsel değiĢkenler yardımıyla değerlendirilir ve tüm değerlendirmeler
pisagor bulanık ağırlıklı aritmetik ortalama operatörü
ile
birleĢtirilir.. ̃

(

)

alternatifin .kriter altında .

karar verici tarafından önerilen pisagor bulanık değerlendirme olmak üzere :

∏

(√

̃

∏

)

(16)

Adım 8. BirleĢtirilmiĢ karar matrisi normalleĢtirilir ve
̃ birleĢtirilmiĢ normalleĢtirilmiĢ karar matrisi oluĢturulur . ve sırasıyla
karar
destek
modelinin
fayda(maksimizasyon
yönlü)
ve
maliyet(minimizasyon yönlü) kriterlerin yer aldığı kümeler olmak üzere
birleĢtirilmiĢ normalleĢtirilmiĢ karar matrisinin elemanları :

̃

{

(

̃

̃

)

(

̃

̃

)

(17)

Ģeklinde tanımlanır.
Adım 9. NormalleĢtirilmiĢ karar matrisi, pisagor bulanık kriter
ağırlıkları kullanılarak (8) özelliği ile ağırlıklandırılır ve ağırlıklandırılmıĢ
normalleĢtirilmiĢ pisagor bulanık karar matrisi ̃ elde edilir :
̃
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(18)
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Adım 10. AğırlıklandırılmıĢ normalleĢtirilmiĢ karar matrisinde fayda
yönlü kriterler için yapılan değerlendirmeler ile maliyet yönlü kriterler için
yapılan değerlendirmeler sırasıyla (7) eĢitliği kullanılarak ayrı ayrı toplanır :
∑

,

∑

Adım 11.

,
,

(19)
,

(20)

Bulunan toplam kriter değerleri (11) eĢitliği ile

durulaĢtırılır:

Adım 12.

(

√

√

)

(

√

√

)

(21)
(22)

Her alternatif için performans değeri hesaplanır :
(23)

Adım 13. Performans değerleri en büyük değerden itibaren sıralanır.
En yüksek değere sahip olan seçenek kurulan karar modelinde en iyi seçenek
olarak kabul edilir.

UYGULAMA : TUR REHBERİ SEÇİMİ
Pisagor bulanık kümelerde geliĢtirilen MOORA ( Complex Rational
Assessment – KarmaĢık Oransal Değerlendirme) yöntemini sunan bu çalıĢma,
uygulama olarak, bünyesinde tur rehberi istihdam etmek isteyen bir seyahat
acentesine beĢ seçenek arasından en uygun olanın belirlenmesine destek
amacıyla bir karar modeli önermektedir. . Üç adet karar vericinin yer aldığı bu
modelde adayların değerlendirilmesinde dikkate alınacak kriterler Mesleki
Tecrübe ve Yeterlilik (
, ĠletiĢim Becerisi
, MaaĢ ve Komisyon
ve Yabancı Dil Bilgisi
olarak belirlenmiĢtir. Karar vericilerin
süreç boyunca yapacakları değerlendirmelerde kullandıkları dilsel değiĢkenler
Tablo 1’de yer almaktadır (Rani vd., 2021) :
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Tablo 1: Kriter ve Alternatif Değerlendirmeleri için Dilsel DeğiĢkenler ve Pisagor
Bulanık Değerleri
(0.15,0.95)
Epey Düşük (ED)
Çok Düşük (CD)

(0.25,0.90)

Düşük(D)

(0.30,0.85)

Orta Düşük(OD)

(0.35,0.75)

Orta (O)

(0.45,0.65)

Orta Yüksek(OY)

(0.60,0.40)

Yüksek(Y)

(0.70,0.35)

Çok Yüksek(CY)

(0.80,0.30)

Çok Çok Yüksek(CCY)

(0.85,0.25)

Epey Yüksek (EY)

(0.95,0.20)

Karar vericilerin katkı dereceleri modelin baĢında atanmıĢ olup
Tablo 2’de sunulmaktadır :
Tablo 2: Karar Vericilerin Ağırlık Değerleri

Ağırlık

KV1

KV2

KV3

0.35

0.35

0.30

Karar vericiler tarafından pisagor bulanık ölçek yardımıyla kriter
değerlendirmeleri yapılmıĢ bu değerlendirmeler Tablo 3’te sunulmaktadır:
Tablo 3:
Karar
Değerlendirmeleri
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Vericiler

Tarafından

Yapılan

Pisagor

Bulanık

Kriter

KV1

KV2

KV3

EY

EY

EY

EY

CCY

CCY

Y

CY

Y

EY

CCY

EY
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Kurulan karar modelinde yer alan karar vericilerin farklı ağırlık
değerlerine sahip olması nedeniyle yapılan değerlendirmeler (15)
eĢitliği ile verilen pisagor ağırlıklandırma operatörüyle biraraya
getirilerek kriterlerin Tablo 4’te verilen pisagor bulanık ağırlıkları
hesaplanmıĢ ve bu bulanık ağırlık değerleri gözlem amacıyla
durulaĢtırılıp normalize edilerek Tablo 5’te yer alan sayısal karĢılıkları
bulunmuĢtur :
Tablo 4 : Kriterlerin Pisagor Bulanık Ağırlık Değerleri

(0.818 , 0.157, 0.025)
(0.750, 0.200, 0.050)
(0.607, 0.364, 0.029)
(0.9, 0.1, 0.0)
Tablo 5 : Kriterlerin DurulaĢtırılmıĢ ve NormalleĢtirilmiĢ Ağırlık Değerleri

TOPLAM

Kriterlerin

Kriterlerin

Durulaştırılmış

Normalleştirilmiş

Ağırlık

Ağırlık

Değerleri

Değerleri

0.764

0.264

0.734

0.254

0.642

0.222

0.749

0.259

2.889

1

Tur rehberi seçimi için kurulan karar destek modelinde kriterlerin
ağırlıklarının sırasıyla (0.264,0.254,0.222,0.259) olduğu görülmektedir. Buna
göre karar vericiler için en önemli kriterin Mesleki Tecrübe ve Yeterlilik
olduğu, bu kriteri yakın ağırlık değerleriyle Yabancı Dil Bilgisi ve ĠletiĢim
Becerisi kriterlerinin takip ettiği ve son olarak MaaĢ/Komisyon kriterinin en
düĢük önemde olduğu görülmektedir.
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Sonraki aĢamada adaylar karar vericiler tarafından belirlenen kriterler
altında pisagor bulanık ölçek yardımıyla değerlendirilmektedir. Yapılan
değerlendirmeler Tablo 6’da verilmiĢtir :
Tablo 6 : Adayların Karar Vericiler Tarafından Değerlendirilmesi
Kriterler

Adaylar

KV1

KV2

KV3

CY

CY

CCY

Y

CY

OY

Y

Y

OY

CCY

CCY

EY

EY

CCY

EY

CY

CY

Y

CY

CY

CCY

EY

EY

CCY

Y

Y

CY

Y

OY

Y

EY

Y

Y

CY

Y

O

Y

O

Y

OY

OY

OY

EY

EY

Y

EY

CCY

CCY

O

OY

OY

EY

EY

EY

Y

Y

Y

EY

EY

CCY

Yapılan değerlendirmeler (15) pisagor bulanık ağırlıklandırma
operatörü ile bir araya getirilerek Tablo 7’de sunulan birleĢtirilmiĢ karar
matrisi elde edilmektedir:
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Tablo 7 BirleĢtirilmiĢ Pisagor Bulanık Karar Matrisi

(0.817,0.284)

(0.719,0.345)

(0.674,0.364)

(0.893,0.234)

(0.927,0.216)

(0.775,0.314)

(0.817,0.284)

(0.931,0.214)

(0.735,0.334)

(0.669,0.367)

(0.845,0.288)

(0.696,0.399)

(0.635,0.435)

(0.600,0.400)

(0.916,0.237)

(0.899,0.231)

(0.556,0.474)

(0.950,0.200)

(0.700,0.350)

(0.931,0.214)

Karar modelinde değerlendirme kriterleri arasında MaaĢ ve Komisyon
kriteri
maliyet yönlü kriter olduğundan birleĢtirilmiĢ karar matrisi
(17) denklemi ile normalleĢtirilerek elde edilen normalleĢtirilmiĢ pisagor
bulanık karar matrisi Tablo 8’de sunulmaktadır:
Tablo 8 NormalleĢtirilmiĢ Pisagor Bulanık Karar Matrisi

(0.817,0.284)

(0.719,0.345)

(0.674,0.364)

(0.893,0.234)

(0.927,0.216)

(0.775,0.314)

(0.817,0.284)

(0.931,0.214)

(0.735,0.334)

(0.669,0.367)

(0.288,0.845)

(0.399,0.696)

(0.435,0.635)

(0.400,0.600)

(0.237,0.916)

(0.899,0.231)

(0.556,0.474)

(0.950,0.200)

(0.700,0.350)

(0.931,0.214)

Tablo 4’te sunulan pisagor bulanık kriter ağırlıkları ile
normalleĢtirilmiĢ karar matrisi (8) özelliği kullanılarak çarpılır ve Tablo 9 ile
sunulan ağırlıklandırılmıĢ normalleĢtirilmiĢ karar matrisi elde edilir:
Tablo 9 Ağırlıklı NormalleĢtirilmiĢ Pisagor Bulanık Karar Matrisi

(0.776,0.343)

(0.683,0.393)

(0.640,0.409)

(0.848,0.304)

(0.881,0.291)

(0.696,0.383)

(0.734,0.360)

(0.837,0.311)

(0.661,0.399)

(0.601,0.425)

(0.626,0.864)

(0.515,0.735)

(0.471,0.685)

(0.444,0.656)

(0.679,0.926)

(0.833,0.313)

(0.515,0.511)

(0.881,0.291)

(0.649,0.404)

(0.863,0.301)

Bundan sonraki aĢamada , (19)-(20) ile her aday için fayda
kriterlerinin aldığı değerler ve maliyet kriterinin aldığı değerler
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toplanmaktadır. Elde edilen toplam pisagor bulanık kriter değerlerine Tablo
10’da yer verilmektedir:
Tablo 10 Fayda (B) ve Maliyet(C) Kriterlerinin Toplam Pisagor Bulanık Değerleri
B

C

(0.968,0.041)

(0.626,0.864)

(0.905,0.072)

(0.515,0.735)

(0.980,0.037)

(0.471,0.685)

(0.953,0.049)

(0.444,0.656)

(0.982,0.037)

(0.679,0.926)

(21)-(22) ile Tablo 10’da verilen değerler durulaĢtırılır. Bu değerler
Tablo 11’de sunulmaktadır:
Tablo 11 Fayda (B) ve Maliyet(C) Kriterlerinin DurulaĢtırılmıĢ Toplam Değerleri

0.891

0.431

0.841

0.430

0.899

0.429

0.877

0.428

0.899

0.431

Son olarak (23) ile her aday için performans değeri hesaplanır. Elde
edilen değerler Tablo 12’de verilmektedir :
Tablo 12 Adayların Performans Değerleri

0.460
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0.411

0.470

0.449

0.468
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Performans değerleri büyükten küçüğe sıralandığında üçüncü
aday
en büyük değere sahip olduğundan, kurulan karar modelinde
belirlenen kriterler ile yapılan değerlendirmeler sonucunda seyahat acentesi
için en uygun tercih olacaktır.
SONUÇ
Bu çalıĢmada bir seyahat acentesine tur rehberi seçimi için bir çok
kriterli karar destek modeli geliĢtirilmektedir. Karar vericilerin kriter
değerlendirmelerinde tur rehberi seçimi için en önemli kriterin mesleki
deneyim ve yeterlilik olduğu görülmüĢ ve bunu çok yakın bir değerler
yabancı dil bilgisi ve iletiĢim becerisi kriterlerinin izlediği görülmektedir. En
düĢük ağırlık değerine sahip kriterin ise maaĢ ve komisyon kriteri olduğu
belirlenmiĢtir. BeĢ aday arasından üçüncü adayın göz önünde bulundurulan
kriterler altında ile en uygun aday olduğu tespit edilmiĢtir.
Pisagor bulanık kümeler, bulanık küme teorisine ve sonrasında ortaya
konan sezgisel bulanık kümelerin üzerine, üyelerin bulanık kümelere üyelik
ve üye olmama derecelerini daha esnek sınırlarda ve çözümsüzlük olasılığını
bertaraf edebilmek amacıyla tanımlanmıĢtır. Yapılan çalıĢma, literatürde
klasik ve bulanık karar verme modellerinde oldukça yaygın kullanılan ve
hesap adımları ile daha kısa zamanda sonuç verebilen MOORA yöntemini bir
uygulama ile pisagor bulanık kümelerde geliĢtirmeyi hedeflemektedir. Pisagor
bulanık kümelerde MOORA gibi yaygın tercih edilen diğer karar verme
yöntemleri tek baĢına ya da bütünleĢik olarak geliĢtirilebilir ve örnek bir
karar verme probleminde yorumlanabilir.
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GİRİŞ
Bankalar, fon fazlası olan kişi ve kuruluşlardan topladıkları fonları,
fon ihtiyacı olan kişi ve kuruluşlara belirli bir faiz karşılığında kredi olarak
sağlayan kuruluşlardır. Bankalar, reel sektör ile finans sektörü arasındaki
aracılık faaliyetlerinin yanı sıra ekonomik hayatta âtıl durumdaki fonları reel
ekonomiye kazandıran kurumlardır (Bektaş, 2020: 794; Salur ve Cihan, 2020:
41).
Bankacılık sistemi sürekli denetlenmesi gereken bir faaliyet alanıdır.
Ülke ekonomilerinin kredi taşıyıcısı olan bankaların en ufak bir sorunda bile
gündemde olması, onlara verilen önemin bir göstergesidir. Küreselleşme ve
teknolojinin gelişmesiyle birlikte sınırları ortadan kalkan finansal piyasalarda
bankalar en önemli ekonomik aktörlerdir. Bankalar, sadece ülkelerin kendi
makroekonomik gelişmelerinde değil, uluslararası finansal gelişmelerde de
kritik öneme sahiptir (Kaplan, 2020:98).
Bankacılık sistemindeki istikrar ve bankaların sürdürülebilir
performansı, yalnızca finansal kaynakların optimum kullanımını sağlamakla
kalmaz, aynı zamanda ekonominin bileşenleri arasında etkin bir finansal akış
sağlar. Bu nedenle bankalar, bir ülkenin ekonomik büyümesinde ve
kalkınmasında etkilidir (Laha ve Biswas, 2019:169).
Ekonominin gelişmesi ve refah düzeyinin artması için, finansal
sistemin kapsamında yer alan bankaların finansal durumlarının, doğru ve
güvenilir biçimde analiz edilerek bilgi kullanıcılarına iletilmesi ve
kullanıcıların da kararlarında kullanabilecekleri yararlı bilgilere
dönüştürülmesi gereklidir. Bu bağlamda, bankaların performansı ve
verimliliği gözetim altına alınması bunun da sağlanabilmesi için bankaların
performansının ölçülerek sürekli denetlenebilmesi ve sağlıklı analizlerin
yapılması gereklidir (Bozdoğan vd., 2018: 4310-4320).
Etkin bir ekonomi ile birlikte sağlıklı bir finansal sistemin
sağlanabilmesi için bankaların en doğru ve modern değerlendirme teknikleri
kullanılarak değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve ayrıca lider ve ayakta
olanları ayırt etmek için kendi aralarında karşılaştırma yapılması
gerekmektedir. Son dönemde yaşanan finansal krizlerle birlikte, bankalar ve
performans değerlendirmeleri konusuna daha fazla ilgi duyulmaya
başlanmıştır. Bankaları daha verimli bir şekilde değerlendirme ihtiyacı,
yalnızca denetleyici ve düzenleyici kurumlar ve banka yönetim organları
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tarafından değil, aynı zamanda bu finansal kurumların istikrarı ve
sürdürülebilirliği konusundaki endişeleri önemli ölçüde artan müşteriler
tarafından da takip edilme ihtiyacı doğmuştur (Stankevičienė ve Mencaitė,
2012:189-190).
Performans ölçümüne göre, bankaların belirledikleri hedefler
doğrultusunda nasıl bir yol izledikleri, istenilen büyüme ve kârlılık oranlarının
elde edilip edilmediği, hizmetin kalitesi, çalışanların terfileri, aynı şekilde
çalışanların görev tanımları ve işten çıkarılma durumları, maaşlarının yanı
sıra, müşteri memnuniyeti gibi durumları da ele alıp inceleme fırsatları
oluşmaktadır (Albayrak ve Erkut, 2005: 48-49). Bu sebepler doğrultusunda,
bankacılık sektöründe, ilgili kişi ve kurumların gerekli bilgiyi edinebilmeleri,
buna göre hedeflerini yeniden şekillendirip, yönetimin üst düzey kararları
alması için performans ölçümü önemli bir gereklilik teşkil etmektedir
(Güneysu vd., 2015: 73).
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de 2017-2020 yılları arasında faaliyette
bulunan 15 yabancı sermayeli bankanın performansını birbirinden farklı 14
kriteri dikkate alarak, Bütünleşik CRITIC-Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile
değerlendirmektir. Çalışmada ilk olarak performans değerlendirmesi
yapılması için gerekli olan ağırlıklandırma işlemi her bir yıl için ayrı ayrı
CRITIC yöntemi ile yapılmıştır. Bu çalışmada, kriter ağırlıkları da dikkate
alınarak, Gri İlişkisel Analiz yöntemi ile Türkiye'de kurulmuş yabancı
sermayeli bankaların performansları hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
Çalışmada, yıllar itibariyle en önemli ve en önemsiz kriterler ayrı ayrı
belirlenmiş, yine yıllar itibariyle en iyi performans gösteren yabancı sermayeli
bankaların hangi bankalar olduğu, çalışmanın sonuç kısmında ifade edilmiştir.
Yabancı sermayeli bankalar için belirlenen ve finansal performans
analizlerinde kullanılacak olan kriterler, Türkiye Bankalar Birliği’nin web
sayfasından elde edilmiştir.

1. LİTERATÜR TARAMASI
Ho ve Wu (2006), hisse senedi piyasasını dikkate alarak bankalar
açısından bir performans değerlendirmesi oluşturmayı amaçlamışlar,
Avustralya'daki üç büyük bankanın göreli performansını değerlendirmek için
gri ilişki analizini kullanmışlardır. 59 finansal oranın kullanıldığı bu
çalışmada, Commonwealth Bank'ın genel olarak Westpac Bank ve
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NationalAustralia Bank'tan daha iyi performans gösterdiğini, ancak
Commonwealth Bank'ın varlık kullanımı performansının diğer iki bankanın
altında olduğunu, NationalAustralia Bank için genel performansı son sırada
yer aldığını, Westpac Bank’ın, mali durumunu iyileştirmek için uygun
güvenlik önlemleri almanın zamanı geldiğini söylemek mümkündür.
Kosmidou ve Zopounidis (2008) çalışmalarında, Yunanistan'daki
bankaların (14 ticari, 16 kooperatif bankası) 2003 ve 2004 dönemine ait mali
tablolarından gerekli verileri toplamış, belirli finansal oranlar (ticari
bankaların performansını ölçmek için 11 oran, kooperatif bankalarının
performansı ölçmek için 8 oran) ile Yunanistan'daki ticari ve kooperatif
bankalarının performansını değerlendirmeye çalışmış, bunun için Promethee
yöntemini kullanmışlardır. Elde edilen sonuçlar, ticari bankaların hesaplarını
artırma, daha fazla müşteri çekme ve finansal endekslerini iyileştirme,
böylece daha rekabetçi hale gelme ve karlarını maksimize etme eğiliminde
olduklarını göstermektedir. Yunanistan'daki kooperatif bankaları ile ilgili
olarak da karlarını ve pazar paylarını önemli ölçüde artıran bankalar olmaları
nedeniyle sonuçların tekdüze olmadığı görülmektedir.
Bayyurt (2013) Çok Kriterli Karar Verme metodolojilerini kullanarak
yabancı ve Türk bankalarının performanslarını karşılaştırmayı amaçlamıştır.
Bankaların performansını ölçmek için TOPSIS, Electre III ve Veri Zarflama
Analizi uygulamış ve ardından yabancı sahipliğin mevduat bankalarının
performansı üzerindeki etkisini bağımsız örneklemler t testi ve Mann Whitney
U testi ile tespit etmiştir. Araştırmacı çalışmasında, Türkiye'de bankacılık
sektöründe faaliyette bulunan 31 mevduat bankasından elde edilen veriler
kullanılmıştır. Banka çıktıları krediler, diğer kazanç varlıkları ve bilanço dışı
faaliyetler olup, girdiler bankaların emek, sermaye ve mevduatı olarak
tanımlanmıştır. Çalışma sonucu ortaya çıkan bulgular incelendiğinde yabancı
yerli bankalardan ziyade, yabancı bankaların performansının daha başarılı
olduğu görülmüştür.
Delen vd. (2013), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)'nda
işlemde olan şirketlerinin finansal oranlarının firma performansı üzerindeki
etkisini araştırmak için dört karar ağacı algoritmasını (CHAID, C5.0, QUEST
ve C&RT) kullanılmışlardır. Çalışmada, iki bağımlı değişken yer almaktadır
(Özkaynak Getirisi ve Aktif Getirisi). Özkaynak getirisinin bağımlı değişken
olarak kullanılmasıyla elde edilen sonuçlar, en önemli finansal oranların
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sırasıyla Vergi Öncesi Kazanç-Özkaynak oranı, Net Kar Marjı, Kaldıraç oranı
ve Satış Büyüme oranı olduğunu göstermiştir. Aktif getirisinin bağımlı
değişken olarak kullanıldığı modellere ilişkin bulgular, en önemli finansal
oranların sırasıyla Vergi-Özkaynak oranı, Net Kar Marjı, Borç oranı ve Aktif
Devir Hızı oranı olduğunu ifade etmiştir. Çalışmada ayrıca kaldıraç ve borç
oranlarının da şirket performansını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Doğan (2013), çalışmasında finansal oranlardan hangilerinin,
performans ölçerken daha gerekli olduğunu bulmayı amaçlamıştır. 2005-2011
yılları arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’nda hisse
senetleri yer alan on bankanın finansal performansı Gri İlişkisel Analiz
yöntemi ile ölçülmüş ve karşılaştırılmıştır. Aktif Getirisi daha fazla olan
bankanın finansal performansının da aynı şekilde daha yüksek olacağı
bulunmuştur.
Önder ve Hepşen (2013), 2012-2015 döneminde Türk Bankalarının
finansal performans modelini (2002-2011 verileri ile) tahmin yöntemleri ve
çok kriterli karar teknikleri kullanarak değerlendirmeye çalışmışlardır.
Tahmin araçları olarak, finansal oran verilerine uygulanan hareketli
ortalamalar, üstel düzeltme, Brown'ın tek parametreli doğrusal üstel düzeltme,
Brown'ın ikinci dereceden üstel düzeltme, Holt'un iki parametreli doğrusal
üstel düzeltme ve ayrıştırma yöntemleri gibi klasik zaman serisi
yöntemlerinden yararlanmışlardır. Tahmin tekniklerinden sonra AHP TOPSIS
metodolojileri kullanılmıştır. Çalışmada, 3 devlet, 9 özel banka ve 5 yabancı
bankaya ait finansal veriler kullanılmıştır. Çalışmada, Net Kâr (Zarar)/Toplam
Aktifler, Özkaynaklar/Toplam Aktifler, Tüketici Kredileri/Toplam Krediler ve
Gelirler, Özkaynaklar/(Kredi Riskine Esas Tutar + Piyasa Riski+Operasyonel
Risk) ve Net Kâr (Zarar)/Toplam Özkaynaklar oranlarının, bankaların
performansını belirlemede en etkili beş finansal oran olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Dash (2017), Hindistan'daki kamu sektörü ve özel sektör bankalarının
performanslarını çok kriterli karar verme metodolojilerinden biri olan
PROMETHEE yöntemi ile karşılaştırmıştır. Analizde kullanılan değişkenler,
CAMELS parametrelerine karşılık gelen finansal oranlardır. Araştırma
dönemi 2007-2011 arasında olup, çalışmaya ait veriler, 19 kamu sektörü
bankası ve 16 özel sektör bankası olmak üzere Hindistan'da faaliyet gösteren
35 bankaya ilişkindir. Çalışmanın verileri, Capitaline veri tabanından elde
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edilen finansal oranlardan oluşmaktadır. Kamu bankaları ile özel sektör
bankaları arasında Toplam Yatırımlar/Toplam Aktifler açısından anlamlı bir
fark olduğu ve özel sektör bankalarının bu konuda kamu sektörü
bankalarından önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiği tespit edilmiştir.
Bu sonuca karşın, Net Değer Getirisi açısından, kamu sektörü bankalarının
özel sektör bankalarından önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiği
sonucuyla da karşılaşılmıştır.

2. ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME
Karar verme süreci insanlığın varoluşundan bugüne kadar,
seçeneklerin çoğalması sebebiyle daha da zorlaşmaktadır. Bu sebeple çok
kriterli karar verme yöntemleri karar vermede etkinliği daha da arttırmaktadır.
Bu çalışmada bu yöntemlerden, CRITIC yöntemi ile Gri İlişkisel Analiz
yöntemine yer verilmiştir.

2.1. CRITIC Yöntemi
Diakoulaki vd. (1995) tarafından ortaya konulan CRITIC yöntemi,
diğer çok kriterli karar verme yöntemlerine karşın bir uzmana gerek olmadan
ağırlıkların objektif olarak bulunmasında kullanılan bir yöntemdir. CRITIC
yöntemini kullanan bazı çalışmalara ait literatür taramasına aşağıda yer
verilmiştir:
Diakoulaki vd. (1995) çalışmalarında 3 objektif kriter kullanarak, 8
alternatif şirketin değerlendirmesini yapmışlardır. Çalışmada kriter
ağırlıklandırmada
CRITIC
yöntemi
kullanılmıştır.
Yilmaz
ve
Harmancioglu(2010) en uygun su kaynağı yönetim modelinin belirlendiği
çalışmalarında 7 farklı kriterin değerlendirmesinde CRITIC yöntemi ile
değerlendirme yapmışlardır. Jahan vd. (2012) malzeme seçim prosesi
çalışmasında, CRITIC yöntemi uygulamasına yer vermişlerdir. Aytaç Adalı
ve Tuş Işık (2017) çalışmasında, fason imalatçı seçim kriterlerini CRITIC
yöntemi ile değerlendirmiştir. Akyüz ve Aka (2017) 19 tedarikçi seçimi için 5
kriterin ağırlığı CRITIC yöntemi ile bulunmuştur. Ulutaş ve Cengiz (2018)
çalışmasında kriterlerin objektif ağırlıklarını bulmada CRITIC yöntemini
tercih etmişlerdir. Peng, Zhang ve Luo(2020) çalışmasında, 5G endüstrisinin
değerlendirmesinde
kriter
ağırlıklandırmada
CRTIC
yöntemini
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kullanmışlardır. Wang vd. (2022) çalışmalarında, hastane inşaatı için yer
seçimi için CRITIC yöntemi tercih edilmiştir.
Bir çok çalışmada da kullanılan CRITIC yöntemi, genel itibariyle
objektif kriterlere bağlı karar matrisini kullanarak, kriter ağırlıklarını objektif
olarak belirlenmektedir. CRITIC yöntemi şu aşamaları kullanmaktadır (Çakır
ve Perçin, 2013; Diakoulaki ve diğerleri, 1995; He, 2016):
1. Aşama: Bu aşamada karar matrisi için eşitlik 1 ve eşitlik2
kullanılarak, normalize karar matrisi elde edilir.
xij − x min
j

rij =

x max
− x min
j
j
x max
− xij
j

rij =

x max
− x min
j
j

i = 1,....,m; j = 1,....,n

fayda kriteri için

(1)

i = 1,....,m; j = 1,....,n

maliyet kriteri için

(2)

2. Aşama: Bu aşamada kriter değerleri arasındaki korelasyon bulunarak
ilişkinin derecesi ölçülür. Eşitlik 3 kullanılarak, korelasyon katsayı
matrisi elde edilir.

(r
m

ij =

ij

i =1

(r
m

ij

i =1

− rj ) ( rik − rk )

− rj )

2

m

 ( rik − rk )

( j , k = 1,...., n)

(3)

2

i =1

3. Aşama:Her vektörün, bir ortalama değerin belirli bir kriteri için
değişken değerlerinin sapma derecesini temsil eden bir standart
sapması (  j ) vardır.  j , j. değerlendirme kriterine ait standart sapma
değeri Eşitlik 4 ile hesaplanmaktadır. Zıtlık yoğunluğu ve çelişkileri
kullanarak, j. kriterinde yer alan Cj bilgisinin toplamı, eşitlik 5
yardımıyla bulunmaktadır.

 (r
m

j =

i =1

ij

− rj )

2

(4)

m

C j =  j  (1 −  jk ) ( j = 1,...., n)
n

(5)

k =1

4. Aşama: Her bir kritere ait Cj değerlerinin normalize edilmesi ile kriter
ağırlıkları eşitlik 6 ile hesaplanmaktadır.
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wj =

Cj

( j , k = 1,...., n)

n

C
k =1

(6)

k

2.2. Gri İlişkisel Analiz Yöntemi
Gri İlişkisel Analiz, gri sistem teorisinin (Deng, 1989)kullanılmasıyla
genişletilmiş derecelendirme, sınıflandırma ve karar verme yöntemidir(Kuo,
Yang ve Huang, 2008).Belirli bir sistem içinde iki eleman yada iki alt sistem
arasında değişen ilişkinin derecesi ölçülürken, analizi gerçekleştirilen
elemanlar arasındaki benzerlik ya da farklılıklar “Gri ilişki” olarak
adlandırılmaktadır (Karaatli, 2016). Genellikle örneklem sayısının az olduğu
ve örneklem dağılımının bilinemediği durumlarda, parametreleri
gruplandırmada tercih edilen bir yöntemdir(Chen ve Ou, 2009).
Gri İlişkisel Analiz yönteminin aşamaları şu şekildedir (Chang, Tsai
ve Chen, 2003; Lu, Lin ve Lewis, 2008; Wang, Chen ve Yuen, 2001):
1. Aşama: m adet alternatif ve n adet kriter yardımıyla karar matrisinin
oluşturulması
xi = ( xi ( j ),

, xi (n) ) , i = 1, 2,..., m; j = 1, 2,..., n

(7)

𝑥1 (1) 𝑥1 (2) ⋯ 𝑥1 (𝑛)
𝑥2 (1) 𝑥2 (2) ⋯ 𝑥2 (𝑛)
(8)
𝑥=[
]
⋮
⋮
⋱
⋮
𝑥𝑚 (1) 𝑥𝑚 (2) ⋯ 𝑥𝑚 (𝑛)
2. Aşama: Referans serisi belirlenir ve karşılaştırma matrisinin
oluşturulur. Referans seri ideal bir alternatifin kriterlerde alacağı
değerler ortaya konularak oluşturulabilir ya da mevcut alternatifler
arasında, her bir kriter için en iyi skorların kullanılması ile
belirlenebilir. Bir önceki adımda oluşturulan karar matrisindeki ilk
satıra referans serisi eklenerek karşılaştırma matrisine ulaşılır(Çakır
ve Kacır, 2018).
x*0 ( j ) = ma ksin=1  x*i ( j )

x 0 ( j ) =  x 0 (1), x 0 (2),
*

*

*

(9)

, x 0 (n)
*

(10)

3. Aşama: Bu aşamada veri seti normalize edilir. Normalizasyon işlemi
üç farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlar;
Fayda Durumu: Değerlerin daha büyük olması isteniyorsan normalize
işleminde Eşitlik 11 kullanılır.
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xi ( j ) − min  xi ( j ) 

x*i ( j ) =

j

(11)

maks  xi ( j )  − min  xi ( j ) 
j

j

Maliyet Durumu: Değerlerin daha küçük olması isteniyorsa normalize
işleminde Eşitlik 12 kullanılır.

m aksin=1  xi ( j ) − xi ( j )

x*i ( j ) =

(12)

ma ksin=1  xi ( j ) − min in=1  xi ( j ) 
Optimal Durum: Değerlerin optimal değere göre normalize edilmesinde
Eşitlik 13 kullanılır.
x*i ( j ) = 1 −

maks ma ks

n
i =1

xi ( j ) − xidl ( j )

 xi ( j ) − xidl ( j );

xidl ( j ) − min in=1  xi ( j )

(13)

Normalizasyon
işlemlerinin
ardından
eşitlik
14’te
∗
gösterilen𝑋 normalize karar matrisine ulaşılır.
𝑥1∗ (1) 𝑥1∗ (2) ⋯ 𝑥1∗ (𝑛)
𝑥 ∗ (1) 𝑥2∗ (2) ⋯ 𝑥2∗ (𝑛)
(14)
𝑋∗ = [ 2
]
⋮
⋮
⋱
⋮
∗ (1) 𝑥 ∗ (2) ⋯ 𝑥 ∗ (𝑛)
𝑥𝑚
𝑚
𝑚
*
*
*
4. Aşama: Eşitlik 15 kullanılarak, x 0 ve x 0 x i arasındaki mutlak
farklar bulunur ve mutlak değer tablosu elde edilir.
 0i = x 0 ( j ) − x*i ( j )
*

(15)

 01 (n) 
  01 (1)  01 (2)
  (1)  (2)
 02 (n) 
02
 0i =  02
(16)




 0 m ( n) 
  0 m (1)  0 m (2)
5. Aşama: Bu aşamada eşitlik 17 kullanılarak gri ilişkisel katsayı matrisi
oluşturulur.
 +   maks
 0i ( j ) = min
(17)
0i ( j ) +   maks
 maks = maks maks  0i ( j )
i

j

 min = min min  0i ( j )
i

(18)

j

Eşitlik 17’deki“” ile gösterilen sembol değeri ayırıcı katsayısıdır ve
[0,1] aralığında bir değer alır. Literatürde genel itibariyle ayırıcı katsayısı
olarak =0,5 kullanıldığı gözlenmiştir.
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6. Aşama: Bu aşamada eşitlik 19 kullanılarak seriye ait gri ilişkisel
dereceler bulunur.
n

0i =   q j   0i ( j )  i= 1, 2, 3,….., m

(19)

j =1

2.3. CRITIC
Bütünleştirilmesi

-

Gri

İlişkisel

Analiz

Yöntemlerinin

Bu çalışmada kriterlerin önem düzeyleri (ağırlıkları) çok kriterli karar
verme yöntemlerinden CRITIC yöntemi ile belirlenmiş; alternatifler ise Gri
İlişkisel Analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Şekil 1’de CRITIC ve Gri
İlişkisel Analiz yöntemlerinin bütünleştirme işlemi görsel olarak sunulmuştur.

Objektif Değerlendirme Kriterlerinin ve Alternatiflerin
Belirlenmesi

CRITIC Yöntemi ile Kriter Ağırlıklarının Objektif Olarak
Belirlenmesi

CRITIC Yönteminden Elde Edilen Kriter Önem Düzeyleri
(Ağırlıkları) Dikkate Alınarak, Gri İlişkisel Analiz
Yöntemi Alternatiflerinin Değerlendirilmesi

En İyi Alternatifin Bulunması

Şekil 1.CRITIC-Gri İlişkisel Analiz Bütünleştirme Aşamaları

3.

UYGULAMA ÇALIŞMASI VE BULGULAR

Bu çalışmada, Türkiye'de kurulmuş yabancı sermayeli bankaların
2017-2020 yılları arası performans analizi için bütünleşik CRITIC - Gri
İlişkisel Analiz Yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmada amaç, Türkiye'de
kurulmuş yabancı sermayeli bankaların performanslarının yıllar düzeyinde
ölçülmesidir. Uygulamada öncelikle kriter ağırlıkları çok kriterli karar verme
yöntemlerinden CRITIC yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. CRITIC
yönteminin tercih edilmesinde en önemli etken değerlendirme kriterlerinin
objektif olmasından kaynaklanmıştır. Daha sonra Gri İlişkisel Analiz yöntemi
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Türkiye'de kurulmuş yabancı sermayeli
değerlendirme işlemi yapılmıştır.

bankaların

performanslarının

3.1. Kriterlerin CRITIC Yöntemi ile Ağırlıklandırılması
Aşaması
Tablo 1’de Türkiye'de kurulmuş yabancı sermayeli bankalara yer
verilmiştir. Listede olup, kriterlerden bazılarına ait verilerde eksiklik olması
nedeniyle “Bank of China Turkey A.Ş.” alternatiflerden çıkarılmıştır.
Tablo 1:Türkiye'de Kurulmuş Yabancı Sermayeli Bankalar
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

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.
MUFG Bank Turkey A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
Rabobank A.Ş.
Turkland Bank A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Tablo 1’de verilen Türkiye'de kurulmuş yabancı sermayeli bankaların
2017-2020 yılları arası performans analizi için objektif değerlendirme
kriterleri literatüre dayandırılarak Tablo 2’deki oluşturulmuştur.
Tablo 2:Objektif Değerlendirme Kriterleri
Kriter
Kriterler
Açıklama
Kaynak
Özelliği
Bankaların karşı karşıya
kaldıkları kredi riski, piyasa riski
Sermaye Yeterliliği
C1
MAKS ve operasyonel riski
(Demir,2021)
Oranı
karşılayacak kadar sermaye
bulundurma oranıdır.
Banka açısından ödenme ihtimali
Donuk Alacaklar /
düşük olan alacaklar ya da
C2
MIN
(Demir,2021)
Toplam Krediler
ödenemeyecek olan alacakların
toplam kredilere oranıdır.
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Dönem net karı/ortalama öz
Ortalama Özkaynak
MAKS sermaye eşitliği ile hesaplanan bir
Karlılığı
orandır.
Likit Aktifler / Kısa
Bankaların kısa vadeli borçlarını
C4 Vadeli
MAKS karşılayacak likidite durumunu
Yükümlülükler
gösteren bir orandır.
Bankaların bilançolarındaki en
önemli varlık kalemi olan
Toplam Krediler /
kredilerin, temel fonlama kaynağı
C5
MAKS
Toplam Mevduat
olan mevduat ile ne ölçüde
karşılanabildiğini gösteren bir
orandır.
Duran varlıkların, toplam
Duran Varlıklar /
C6
MIN varlıklar içindeki oranını ifade
Toplam Varlıklar
eder.
Alınan Krediler /
Bu oran, bankanın kredi riskinin
C7
MIN
Toplam Varlıklar
bir ölçüsü niteliğindedir.
Diğer Faaliyet
Personel Gideri /
Giderleri,işletmelerin ana
C8 Diğer Faaliyet
MIN
faaliyetleri dışındaki işleri
Giderleri
nedeniyle oluşan giderlerdir.
Elde edilen gelirlerin ne kadarının
faizlerden elde edildiği ya da faiz
Faiz Gelirleri /
C9
MAKS artışının gelirleri ne düzeyde
Toplam Gelirler
etkilediğini temsil etmektedir
(Okuyan ve Karataş,2017).
Bilançonun aktif kısmını
C10 Toplam Aktifler
MAKS oluşturan kalemlerin toplamını
ifade eder.
Bankaların müşterilerine
C11 Toplam Krediler
MAKS sundukları kredi tutarlarını ifade
eder.
Personel gideri, mal ve hizmet
üretmek için kullanılan ve
işletmenin her türlü faaliyetlerini
(Personel Gideri +
yerine getirmek için istihdamı
C12 Kıdem Tazminatı) / MIN sağlanan işçilere ödenen nakdi
Toplam Varlıklar
ücretlerle birlikte bunlar için
katlanılan ya da tahakkuk ettirilen
gider türleridir (Kepekçi, 1994;
Güvercin ve Mil, 2016).
C3

C13 Şube Sayısı

MIN Bankaların şube sayıları

C14 Çalışan Sayısı

MIN

Bankalarda çalışan görevlilerin
sayısı

(Demir,2021)

(Demir,2021)

(Demir,2021)

(Demir,2021)
(Demir,2021)

(Demir,2021)

(Demir,2021)

(Aydın,2020),
(Akbulut,2020)
(Aydın,2020),
(Akbulut,2020)

(Aydın,2020),
(Akbulut,2020)

(Aydın,2020),
(Akbulut,2020)
(Aydın,2020),
(Akbulut,2020)
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Tablo 2’de yer alan değerlendirme kriterleri dikkate alınarak bankalara
ait bilgilere göre hesaplama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Buna göre bankalara
ait 2020 yılı hesaplamaları Ek-1’de; 2019 yılı hesaplamaları Ek-2’de; 2018
yılı hesaplamaları Ek-3’te ve 2017 yılı hesaplamaları Ek-4’te verilmiştir.
Ek 1, Ek 2, Ek 3 ve Ek4’te yer alan verilerin CRITIC yöntemindeki
aşamalar uygulanmış ve Tablo 3’te verilen nihai kriter ağırlıkları tablosuna
ulaşılmıştır.
Tablo 3:Yıllara Göre Kriter Ağırlıkları
2020 YILI
2019 YILI
C1
0,0614
0,0580
C2
0,0609
0,0564
C3
0,0532
0,0560
C4
0,0615
0,0579
C5
0,0734
0,0654
C6
0,0675
0,0655
C7
0,0951
0,1023
C8
0,0619
0,0594
C9
0,0753
0,0710
C10
0,0748
0,0799
C11
0,0761
0,0811
C12
0,0557
0,0649
C13
0,0931
0,0921
C14
0,0902
0,0901
Toplam
1,0000
1,0000

2018 YILI
0,0582
0,0539
0,0518
0,0679
0,0556
0,0593
0,1123
0,0638
0,0742
0,0820
0,0823
0,0644
0,0878
0,0866
1,0000

2017 YILI
0,0615
0,0549
0,0615
0,0637
0,0775
0,0634
0,1117
0,0605
0,0506
0,0790
0,0790
0,0551
0,0920
0,0896
1,0000

3.2. Türkiye'de Kurulmuş Yabancı Sermayeli Bankaların
Yıllara Göre Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile
Değerlendirilmesi Aşaması
Bu aşamada, Ek 1, Ek 2, Ek 3 ve Ek 4’te yer alan karar matrislerinin
değerlendirme işlemi için Gri İlişkisel Analiz yöntemi uygulamasına yer
verilmiştir.
İlk olarak, yıllara göre referans değerleri belirlenmiştir. Tablo 4’te
2020, 2019, 2018 ve 2017 yıllarına ait değerlendirme kriterleri düzeyinde
referans değerlerine yer verilmiştir.
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Tablo 4:Yıllara Göre Referans Değerleri
Refera MA
MA MA MA
MIN
MIN MIN MIN
ns KS
KS KS KS
Değer
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
leri
2020 91,0 0,00 25,7 684, 175, 0,09 0,00 43,0
Yılı 81
0
49 458 776 5
0
53
2019 70,8 0,00 35,3 569, 161, 0,12 0,08 52,0
Yılı 56
0
04 942 225 8
8
68
2018 51,0 0,00 31,5 134, 444, 0,05 0,06 40,2
Yılı 06
0
88 049 850 5
6
34
2017 56,0 0,00 19,6 330, 250, 0,17 0,08 32,2
Yılı 80
0
22 810 399 9
3
60

MA MA MA
MIN MIN MIN
KS KS KS
C9 C10 C11 C12 C13 C14
100,
621
103,
030
147,
538
146,
965

8,70
1
9,30
9
9,83
2
10,5
08

9,47
9
9,96
0
10,3
48
10,8
68

0,33
2
0,33
5
0,19
8
0,25
3

1,00
0
1,00
0
1,00
0
1,00
0

31,0
00
33,0
00
35,0
00
35,0
00

Gri İlişkisel Analiz yöntemi adımları kullanılarak, yıllara göre elde
edilen Gri İlişkisel Dereceler ve alternatif sıralamalarına Tablo 5’te yer
verilmiştir.
Tablo 5:Yıllara Göre Gri İlişkisel Dereceler ve Alternatif Sıralamaları
2020
2019
2018
2017
Г0i
Sıralama
Г0i
Sıralama
Г0i
Sıralama
Г0i
Sıralama
A1 0,598
8
0,601
10
0,574
10
0,548
10
A2 0,551
14
0,544
14
0,577
9
0,566
8
A3 0,578
12
0,609
8
0,569
11
0,554
9
A4 0,698
2
0,688
3
0,687
3
0,673
2
A5 0,505
15
0,511
15
0,500
15
0,488
15
A6 0,615
5
0,633
5
0,644
4
0,626
4
A7 0,620
4
0,634
4
0,607
6
0,542
11
A8 0,590
10
0,603
9
0,581
8
0,571
7
A9 0,584
11
0,594
11
0,554
13
0,520
13
A10 0,671
3
0,720
2
0,694
2
0,704
1
A11 0,610
7
0,625
6
0,619
5
0,572
6
A12 0,594
9
0,567
13
0,528
14
0,498
14
A13 0,705
1
0,750
1
0,713
1
0,670
3
A14 0,576
13
0,576
12
0,559
12
0,532
12
A15 0,612
6
0,618
7
0,601
7
0,586
5

SONUÇ
Çok kriterli karar verme, tüm alternatiflerin birtakım kriterlere veya
niteliklere göre değerlendirilebildiği tüm uygulanabilir alternatifler arasından
en iyi alternatifi bulma sürecidir. Çok kriterli karar verme, genellikle
bağımsız, orantısız veya çelişkili nitelikler altında bir dizi alternatifin
taranması, önceliklendirilmesi, sıralanması veya seçilmesi anlamına
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gelmektedir. Çok kriterli karar verme tekniklerinin tümü genellikle sorunu
açık ve sistematik bir şekilde yapılandırmaya olanak tanımaktadır (Yalçın vd.,
2012).
Çok kriterli karar verme, karar vericilere ve analistlere ekonomik
karar problemlerinin karmaşıklığına çok uygun geniş bir metodoloji yelpazesi
sağlayan ileri bir Yöneylem Araştırması alanıdır. Finansal analizler ve iş
kararları almada, Çok kriterli karar verme yöntemlerini kullanmak, bu
kararların uygunluğunu büyük oranda arttırmaktadır (Balezentis vd., 2012;
Ghadikolaeivd.,2014:278). Çok kriterli karar verme yöntemlerinde temel
amaç, birden çok alternatif ve kriter bulunması durumunda, sonuca ulaşırken
karar verme güçlüğünü azaltabilmek ve daha kolay ve sağlam bir şekilde
karar verilebilmesini sağlayabilmektir. Özellikle, en uygun kriteri seçebilmek
adına, benzerlik ve farklılıklara odaklanılmaktadır (Günay ve Kaya, 2017).
Bu çalışma ile Türkiye'de 2017-2020 yılları arasında faaliyette
bulunan 15 yabancı sermayeli bankanın performansı literatürde en çok
kullanılan kriterler baz alınarak, Bütünleşik CRITIC-Gri İlişkisel Analiz
Yöntemi ile değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Elde edilen veriler yardımıyla performans değerlendirmesi
yapılabilmesi için her bir kriterin ağırlıklandırma işlemi 2017-2020 yılları için
ayrı ayrı CRITIC yöntemi ile yapılmıştır. 2017 yılı için en önemli kriterin
0,1117 ağırlık değeriyle “C7-Alınan Krediler/Toplam Varlıklar”, en önemsiz
kriterin 0,0506 ağırlık değeriyle “C9-Faiz Gelirleri/Toplam Gelirler” kriteri
olduğu; 2018 yılı için en önemli kriterin 0,1123 ağırlık değeriyle “C7-Alınan
Krediler/Toplam Varlıklar”, en önemsiz kriterin 0,0518 ağırlık değeriyle “C3Ortalama Özkaynak Karlılığı” kriteri olduğu; 2019 yılı için en önemli kriterin
0,1023 ağırlık değeriyle “C7-Alınan Krediler/Toplam Varlıklar”, en önemsiz
kriterin 0,0560 ağırlık değeriyle “C3-Ortalama Özkaynak Karlılığı” kriteri
olduğu ve 2020 yılı için en önemli kriterin 0,0951 ağırlık değeriyle “C7Alınan Krediler/Toplam Varlıklar”, en önemsiz kriterin 0,0532 ağırlık
değeriyle “C3-Ortalama Özkaynak Karlılığı” kriteri olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. 2017-2020 yılları arası kriterler bazında en önemli kriterin “C7Alınan Krediler/Toplam Varlıklar” olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bu kriter,
Türkiye'de faaliyette bulunan 15 yabancı sermayeli bankanın performansının
değerlendirmesinden yüksek öneme (ağırlığa) sahip olan kriter olarak
hesaplanmıştır.
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2017-2020 yılları için ayrı ayrı hesaplanmış kriter ağırlıkları da
dikkate alınarak, Türkiye'de Kurulmuş Yabancı Sermayeli Bankaların Gri
İlişkisel Analiz yöntemi ile değerlendirmesi sonucunda; belirlenmiş olan bu
kriterlere göre 2017 yılı için en iyi bankanın “A10-MUFG Bank Turkey
A.Ş.”; 2018, 2019 ve 2020 yılları için “A13-Rabobank A.Ş.” olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Bu çalışmadaki sonuçlar, belirtilmiş olan kriterlerin dikkate alınması
ile elde edilmiştir. 2017 yılı için en iyi banka olarak hesaplanan MUFG Bank
Turkey A.Ş.’nin Türkiye’de 1 şubesi ve sadece 82 çalışanı; 2018, 2019 ve
2020 yılları için en iyi banka olarak hesaplanan Rabobank A.Ş.’nin 1 şubesi
ve 31 çalışanı bulunduğundan, sonraki çalışmalarda sonucu etkileyecek bu tür
kriterlerin elenmesi ile literatüre katkı sunulabilir.
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GİRİŞ
Güven olgusu gerek ekonomik faaliyetler gerekse sosyal ilişkiler
açısından son derece önemli bir kavramdır. Nasıl ki bir birey veya kuruma
güven duyulması ve bu güvenin artması sosyal ilişkilerin daha güçlü ve
sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyorsa, ekonomik sistem ve piyasalar
için de benzer bir durum söz konusudur. Finansal piyasalar ve ekonomi için
güven, sağlıklı bir yatırım ortamının sağlanması, yatırımcıların hak ve
menfaatlerinin korunması ve öngörülebilirlik açısından değerlidir. Finansal
piyasalarda güveni arttıran hususlar ekonomik sistemi ve yatırımcıları olumlu
yönde etkilerken, güven azalması veya güvenin ortadan kalkması ise riskleri
ve olumsuzlukları beraberinde getirebilmektedir.
Finansal piyasalarda güven göstergesi olarak ifade edilebilecek pek
çok gösterge bulunmaktadır. Bu göstergeler CDS primleri, kredi
derecelendirme notları gibi uluslararası ölçekte olabileceği gibi, birçok
ülkenin kendi ekonomik yapısı içerisinde hesapladığı güven endeksleri olarak
da karşımıza çıkabilmektedir. Yatırımcılar, yatırım sürecinde bu göstergeleri
karar verme süreçlerine bir girdi olarak dâhil etmektedirler. Bu yönüyle
yatırım davranışı her ne kadar finansal değişkenler üzerinden karara bağlanan
bir süreç olarak değerlendirilse de güven faktörünün de karar verme sürecine
dâhil edildiği bilinmektedir. Bu yönüyle ele alındığında yatırım kararları,
sadece finansal değişkenlerin değil aynı zamanda davranışsal faktörlerin de
dikkate alındığı karmaşık süreçlerdir. Yatırım davranışlarını şekillendiren en
önemli davranışsal faktör ise şüphesiz güvendir.
Ekonomik sistemde yatırımlar reel sektör veya finansal piyasalarda
gerçekleştirilmektedir. Her iki yatırım türünün de temel amacı kar elde
etmektir. Bu karın maksimizasyonu risklerin azaltılması ile sağlanmakta ve bu
nedenle piyasalara duyulan güven önem kazanmaktadır. Sermaye
piyasalarında gerek hisse senetlerine gerekse borçlanma araçlarına yönelik
yatırımlar çeşitli analizler yapılarak gerçekleştirilmektedir. Bu analizlere konu
olan farklı göstergeler olup bu göstergeler içerisinde güveni temsil edenler
arasında Ekonomik Güven Endeksi (EGE) ve Finansal Hizmetler Güven
Endeksi (FHGE) önem taşımaktadır. EGE, bir ülkenin farklı sektörlerindeki
tarafların ekonomiye olan güveninin göstergesi olarak değerlendirilirken,
FHGE ise daha çok finansal hizmet sunan işletmeler bazında
değerlendirilmektedir. Bu güven endekslerinin yanı sıra küresel ölçekte bir
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risk göstergesi olarak değerlendirilen Volatilite veya Korku Endeksi (VIX
Endeksi) de uluslararası bir gösterge niteliği taşımaktadır. Şüphesiz söz
konusu endeksler yatırımcıların karar verme süreçlerini etkileyerek finansın
davranışsal yönüne katkı sağlamaktadır. Bu nedenle güven veya risk gibi
faktörleri finansal koşullardan ayrı bir değişken olarak değerlendirmek yerine
finansal koşulların belirleyicileri olarak ele almak gerekmektedir. Gerek
finansal ürün bazında gerekse borsalar ölçeğinde güven ve risk, fiyatların
oluşmasında önemli bir yere sahiptir.
Bu çalışmada Güven ve Korku Endeksleri ile seçili BİST Endeksleri
arasındaki ilişkiler analiz edilecektir. Yapılan analizlerde güven endekslerini
temsilen EGE ile FHGE, volatiliteyi temsilen Korku Endeksi (VIX endeksi)
ve Borsa endekslerini temsilen ise BİST-100, BİST-Mali ve BİST-Banka
Endeksleri kullanılmıştır. Çalışmada öncelikli olarak EGE, FHGE ve Korku
Endeksine ilişkin teorik bilgiler sunulduktan sonra Güven ve Korku
Endeksleri ile BİST endeksleri arasındaki ilişkiler ARDL Sınır Testi
kullanılarak analiz edilecektir.

1. GÜVEN ENDEKSLERİ ve KORKU ENDEKSİ
Güven endeksleri, ekonomik karar vericilerin yatırım sürecinde
başvurdukları önemli göstergelerdir.
Güven endeksleri sayesinde bir
ekonominin farklı özellikleri hakkında bilgi sahibi olunarak finansal
davranışlar ve kararlar şekillendirilebilir. Ülkemizde farklı kurumlar
tarafından hesaplanan güven endeksleri bulunmaktadır. EGE, FHGE, Tüketici
Güven Endeksi vb. endeksler TUİK ve TCMB tarafından farklı amaç ve
yöntemlerle hesaplanmaktadır. Bahsedilen ulusal ölçekli bu güven
endekslerinin haricinde uluslararası piyasalarda risk ölçütü olarak kabul edilen
Volatilite veya Korku Endeksi de piyasa aktörleri tarafından takip
edilmektedir. Bu çalışmada kullanılan endeksler hakkında aşağıda kısa
bilgiler sunulmaktadır.

1.1. Ekonomik Güven Endeksi
Ekonomik Güven Endeksi, bir ekonomideki arz ve talebin diğer bir
ifade ile üretici ve tüketicilerin ekonominin geneline ilişkin beklenti ve
değerlendirmelerini sunan bir göstergedir. Endeks farklı alt endekslerin
birleşiminden elde edilmektedir. Alt endekslere Reel Sektör Güven Endeksi
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ve farklı sektörler bazında oluşturulan endeksler örnek gösterilebilir.
Ekonomik Güven Endeksinin 100’ün üzerinde olması ekonomik durum
hakkında iyimser bir gösterge olarak yorumlanırken, 100’ün altında olması ise
kötümserliğe ilişkin bir gösterge olarak nitelendirilir (TUİK, 2022). EGE;
normalize edilmiş alt endekslerinin ağırlıklı ortalamaları alınarak
hesaplanmakta ve 2007 yılından itibaren TUİK tarafından aylık olarak ay
sonlarında ilan edilmektedir (Aytekin, 2020: 324). Bu noktada EGE alt
endekslerden meydana gelen bir çatı endeks olarak da değerlendirilebilir
(Öztürk, 2020: 62). EGE, ekonomiye ilişkin sadece belirli bir grubun
değerlendirmelerinden ziyade üretici ve tüketicilerin beklentilerini gösteren
kapsamlı bir niteliğe sahiptir (Güngör, 2019: 23).
Hisse senedi piyasalarında yatırımcılar için makroekonomik görünüm
oldukça önemli olup piyasada fiyatlar beklentilere göre şekillenmektedir.
Ekonomik aktörlerin piyasalar hakkında olumlu beklentiye sahip olmaları
hisse senedi piyasasının yükselmesine, olumsuz beklentiye sahip olmaları ise
düşmesine neden olabilmektedir (Eyüpoğlu ve Eyüpoğlu, 2017: 605). Bu
açıdan güven, hisse senetleri piyasası için son derece önemlidir. Hisse
senetleri piyasasına para akışının olabilmesi için piyasaya güven
duyulmalıdır. Bu güvenin en önemli göstergelerinden birisi de hem
üreticilerin hem de tüketicilerin beklentilerini yansıtan Ekonomik Güven
Endeksidir (Usul vd, 2017: 686).

1.2. Finansal Hizmetler Güven Endeksi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi, TCMB tarafından oluşturulan bir
endekstir. Endeks Finansal Hizmet Anketi sorularına verilen cevaplardan elde
edilmektedir. Bu anketin temel amacı, finansal hizmet sektöründeki
yöneticilerin geçmiş döneme ilişkin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik
beklentileri sonucunda bir göstergenin oluşturulmasıdır (Süsay ve Ünal, 2020:
85). Anket farklı alanlara ilişkin konulardan oluşmaktadır. Ulusal ve
uluslararası rekabet, işgücü istihdamı, karlılık vb. konular bu alanlardan
bazılarıdır (Hamurcu, 2021: 1145). Finansal Hizmetler Güven Endeksi,
TCMB’nin uyguladığı anket aracılığı ile finansal hizmetler sektörüne olan
güveni göstermektedir (İskenderoğlu ve Akdağ, 2017: 626). TCMB tarafından
aylık ve üç aylık şekilde, farklı anketler aracılığı ile hesaplanmakta olup
endeks değeri 100’den ne kadar büyük olursa finansal kuruluşların piyasaya
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olan güven ve beklentilerinin de o ölçüde fazla olması söz konusu olmaktadır
(Tüzün ve Ceylan, 2018: 597).

1.3. Korku Endeksi (Volatilite Endeksi / VIX Endeksi)
Korku Endeksi, 1993 yılında Şikago Borsası tarafından piyasadaki
risk algısının seviyesinin belirlenmesi için oluşturulmuştur (Tuncel vd., 2021:
1071). Endeks 2003 yılından itibaren S&P 100 endeksi yerine S&P 500
endeks opsiyonlarına göre oluşturulmaktadır (Korkmaz ve Çevik, 2009: 89 ).
Endeks S&P 500’ü esas almakta ve söz konusu endeksteki hisse senetlerinin
alım ve satım opsiyonlarının fiyat farklılıkları baz alınarak hesaplanmaktadır
(Bektaş ve Babuşçu, 2019: 99). Opsiyon fiyatlamasına göre hesaplanan Korku
Endeksinin, alım ve satım opsiyonları arasındaki farkın düşük olması
durumunda volatilitenin de düşük olması nedeniyle azalması, opsiyon fiyatları
arasındaki farkın yüksek olması durumunda ise volatilitenin de artması
nedeniyle yükselmesi beklenmektedir (Özdemir, 2020: 534; Fountain vd,
2008: 469). Korku Endeksi, piyasanın yakın vadedeki oynaklık beklentisinin
en popüler ölçüsü olarak değerlendirilmekte ayrıca yatırımcı duyarlılığının
önde gelen göstergesi olarak kabul edilmektedir (Saha vd., 2019: 1). Korku
Endeksi, Amerika ekonomisi hakkında önemli bir gösterge olduğu için
uluslararası piyasalar ve gelişmekte olan ülke piyasaları tarafından yakından
izlenmektedir. TCMB’de enflasyon raporlarında Korku Endeksine atıf
yaparak, verdiği kararlarda Korku Endeksini küresel finansal belirsizliğin
göstergesi olarak değerlendirmektedir (Öner vd, 2018: 112). Korku
Endeksinin 20’nin altında olması düşük kabul edilir ve bu seviye
yatırımcıların rahat davranabileceği bir piyasa ortamını ifade ederken
Endeksin 30’ un üzerinde olması ise yüksek olarak değerlendirilir ve
yatırımcıların dikkatli davranmaları gerekliliğini ifade eder (Altuntaş ve
Çolak, 2015: 211). Finansal piyasalarda belirsizlik ve riskin yükseldiği
dönemlerde Endeksin de yükselmesi nedeniyle “Korku Endeksi” olarak
isimlendirilmiştir (Öner, 2019: 141).
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2. LİTERATÜR
Finans yazınında güven ve volatilite endeksleri ile farklı finansal
piyasa ve varlıklar arasındaki ilişkiyi analiz eden araştırmalar yer almaktadır.
Bu çalışmaların arasından ülkemizde gerçekleştirilenlerden bazıları aşağıda
kısaca özetlenmiştir.
Alptürk vd. (2021), FHGE ile BİST’te hesaplanan farklı şehir
endeksleri arasındaki ilişkiyi analiz ettikleri çalışmalarında, Toda- Yamamoto
Nedensellik Testi kullanmışlar ve FHGE ile farklı BİST şehir endeksleri
arasında nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir (Alptürk vd. 2021: 271).
Demir (2021), EGE ile mevduat, hisse senedi, döviz, altın ve DİBS
arasındaki ilişkiyi analiz ettiği çalışmasında uyguladığı Nedensellik Testi
bulgularına göre, EGE’nin Devlet İç Borçlanma Senet getirilerinin nedeni
olduğu ve farklı yatırım araçlarından EGE’ye nedensellik olduğu
belirlenmiştir (Demir, 2021: 734).
Barışık ve Dursun (2021), altın, döviz, borsa ile EGE arasındaki
ilişkileri analiz ettikleri çalışmalarında farklı nedensellik testleri uygulayarak;
Dolar, altın ve BİST Endeksinin EGE üzerinde etkili olduğu ayrıca EGE’nin
BİST Endeksi ve altın fiyatlarını etkilediği sonucuna ulaşmışlardır (Barışık ve
Dursun, 2021: 254).
Kocabıyık ve Alptürk (2020), TGE, FHGE ve CDS primlerinin BİST100 Endeksi ile ilişkilerini araştırdıkları çalışmalarında, TGE ve CDS’ten
BİST-100 Endeksine ayrıca BİST-100 Endeksinden FHGE’ye tek yönlü
nedensellik tespit etmişlerdir (Kocabıyık ve Aktürk, 2020: 150).
Sarıtaş ve Nazlıoğlu (2019), Korku Endeksi ile Borsa İstanbul 100
Endeksi ve USD ilişkisini analiz ettikleri çalışmalarında, Korku Endeksinde
meydana gelen şokların BİST-100 Endeksini negatif şekilde, Dolar Kurunu
ise pozitif şekilde etkilediğini belirlemişlerdir (Sarıtaş ve Nazlıoğlu,
2019:542).
Tuncel ve Gürsoy (2020), Bitcoin, BİST-100 Endeksi ve Korku
Endeksi arasında yer alan ilişkiyi analiz ettikleri çalışmalarında, Korku
Endeksinin, BİST-100 Endeksinin Granger nedeni olduğunu belirlemişlerdir
(Tuncel ve Gürsoy, 2020: 1999).
Başarır (2018), Korku Endeksi ile BİST-100 Endeksi arasında yer
alan ilişkiyi araştırdığı çalışmasında, yatırımcıların gerek kısa gerekse uzun
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dönemde BİST-100 Endeksi öngörüsü için Korku Endeksinden
faydalanabilecekleri sonucuna ulaşmıştır (Başarır, 2018: 177).
Sakarya ve Akkuş (2018), Korku Endeksinin farklı Borsa İstanbul
Endeksleri ile ilişkisini araştırdıkları çalışmalarında, Korku Endeksi ve BİST
endeksleri arasında uzun dönem ilişki belirlemişlerdir. (Sakarya ve Akkuş,
2018: 351).
Sadeghzadeh (2018), Borsa İstanbul 100 Endeksi ile Korku Endeksi
ve TGE arasında yer alan ilişkiyi araştırdığı çalışmasında, uzun dönemde
Korku Endeksi ve TGE’nin BİST-100 Endeksini negatif yönde etkilediği, kısa
vadede ise endekslerin BİST-100 endeksini teorik beklentiler ile doğru
orantılı etkilediği sonucuna ulaşmıştır (Sadeghzadeh, 2018: 238).
Eyüpoğlu ve Eyüpoğlu (2017), güven endeksleri ile farklı BİST
Endeksleri arasındaki ilişkiyi Engle-Granger testi kullanarak analiz etmişler
ve analiz bulgularında değişkenlerin uzun dönemde beraber hareket ettikleri
belirlenmiştir (Eyüpoğlu ve Eyüpoğlu, 2017: 603).
Erdoğdu ve Baykut (2016), Korku Endeksi, MOVE Endeksi ve BİSTBanka Endeksi arasında yer alan ilişkiyi araştırdıkları çalışmalarında,
endeksler arasında uzun dönem ilişkisi bulunamamış olup Korku Endeksinden
BİST-Banka Endeksine yönelik tek taraflı nedensellik olduğu belirlenmiştir
(Erdoğdu ve Baykut, 2016: 57).
Kaya ve Coşkun (2015), Korku Endeksinin BİST-100 ile ilişkisini
incelemişler ve analiz bulgularına göre, Korku Endeksinin Borsa İstanbul 100
Endeksinin nedeni olduğunu belirlemişlerdir (Kaya ve Coşkun, 2015: 175).
Korkmaz ve Çevik (2009), Korku Endeksinin 15 farklı ülke Borsasına
olan etkisini GJR-GARCH modeli ile analiz etmişler ve analiz bulgularına
göre, Korku Endeksinin analize dâhil edilen bazı ülke borsalarını etkileyerek
volatilitelerini arttırdığı belirlenmiştir (Korkmaz ve Çevik, 2009: 87).

3. ARAŞTIRMANIN DİZAYNI
Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da hesaplanan BİST-100, BİST-Mali ve
BİST-Banka Endeksleri ile EGE, FHGE ve Korku Endeksi arasındaki
eşbütünleşme ilişkisi ARDL Sınır Testi ile analiz edilerek değişkenler
arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkiler araştırılmaktadır.
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3.1. Veri Seti
Araştırmada, Borsa İstanbul’da özellikle finans sektörüne ilişkin
hesaplanan endeksler ile Güven ve Korku Endeksleri arasındaki ilişkilerin
analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak BİST’te hesaplanan
BİST-100 Endeksi temel gösterge endeks olduğu için araştırmaya dâhil
edilmiş olup, finans sektörünü temsilen ise BİST- Mali ve BİST-Banka
endeksleri analize dâhil edilmiştir. Ayrıca güven endeksleri için Ekonomik
Güven Endeksi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi kullanılmış olup
Volatilite için ise Korku Endeksi kullanılmıştır. Bu doğrultuda Borsa
İstanbul’da hesaplanan BİST-100, BİST-Mali ve BİST-Banka Endeksleri ile
EGE, FHGE ve Korku Endeksi arasındaki eşbütünleşme ilişkisi analiz
edilmiştir. Araştırma 01/01/2015 – 31/12/2021 tarihleri arasına ilişkin aylık
veriler kullanılarak gerçekleştirilmiş olup veriler analizlere logaritmik olarak
dâhil edilmişlerdir.
Tablo 1. Analize Dâhil Edilen Değişkenlerin Özet Bilgileri
Veriş
Değişkenler
Kısaltma
Kaynağı
BİST- 100 Endeksi
BİST-100
investing.com
BİST-Mali Endeksi
BİST-Mali
investing.com
BİST-Banka Endeksi
BİST-Banka
investing.com
Ekonomik Güven
EGE
TUİK
Endeksi
Finansal Hizmetler
FHGE
TCMB
Güven Endeksi
Korku Endeksi
KORKU
investing.com

Tarih

Veri
Türü

01/01/2015
–
31/12/2021

Aylık
Veriler

3.2. Metodoloji
Çalışmada analize dâhil edilen değişkenler arasındaki eşbütünleşme
ilişkisi değişkenlerin farklı seviyelerde durağan olmaları nedeni ile ARDL
Sınır Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca değişkenlere ilişkin zaman
serilerinin durağanlığının tespiti için ADF ve PP Birim Kök Testleri
uygulanmıştır.
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3.2.1. Birim Kök Testleri
Ekonometri, regresyonda yer alan zaman serilerinin durağan olduğu
varsayımına dayanmaktadır. Fakat makroekonomik zaman serilerinin
genellikle artan veya azalan bir trende sahip olmaları nedeniyle durağan
olmadıkları görülmektedir. Döviz kuru, borsa endeksleri buna örnek
gösterilebilir. Regresyon analizlerinde serilerin durağan olmasının önemi
bulunmaktadır. Aksi halde durağan olmayan zaman serileri ile gerçekleştirilen
analizlerde yanıltıcı şekilde istatistiki olarak anlamlı sonuçlar elde edilmesi
mümkündür (Çil, 2018: 279). Bu nedenle zaman serisi analizlerinde serilerin
durağanlıklarının analiz edilmesi gerekmektedir. Serilerin birim kök içerip
içermediklerinin diğer ifade ile durağan olup olmadıklarının belirlenmesi için
en çok kullanılan testlerden birisi ADF Testidir. ADF testine ilişkin
denklemler aşağıda sunulmuştur (Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 2005: 288 ).
∑

(1)
∑

(2)
∑

(3)

ADF testine ait hipotezler şu şekildedir:
Ho : =0 (ϕ1=1) ise seri duran değildir.
H1: |<0 (ϕ1<1) ise seri durağandır.
Bir diğer birim kök testi ise PP testidir. PP Testinin denklemi ise şu
şekildedir (Philips ve Perron: 1988: 338):
̂
̃
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(5)

Her iki test içinde, test istatistik değeri, kritik değerden büyükse birim
kökün boş hipotezinin reddedilmesi gerekmektedir (Bozkurt ve Altıner, 2018:
172).

3.2.1. ARDL Sınır Testi
Eşbütünleşme, seriler arasında yer alan uzun dönem ilişkilerin
istatistiki olarak ifade edilmesidir (Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 2010:
481). Literatürde eşbütünleşme ilişkilerinin analizi için farklı testler mevcut
olup bu çalışmada ARDL Sınır Testi kullanılmıştır. ARDL testinde,
değişkenlerin aynı seviyede durağan olmalarına gerek yoktur. ARDL modeli
diğer tekniklerden farklı olarak farklı durağanlaşma düzeyinde [I(0) veya I(1)]
veya her ikisinin kombinasyonu olan seriler için kullanılmaktadır (Çelik ve
Bozkuş Kahyaoğlu, 2021: 164). Bu yönüyle ARDL Sınır Testi serilerin ikinci
farkta durağanlaşmaları hariç olmak üzere bütünleşme seviyelerine
bakılmadan uygulanabilir (Altıntaş, 2016: 8-9).
ARDL modeline ilişkin kısıtsız hata düzeltme modeli şu şekilde ifade
edilmektedir (Pesaran vd., 2001: 296):
∑
(6)
Modelde yer alan

ve

uzun dönem çarpanları,

parametre

vektörünü, t trendi,
kontrol değişkeni,
hata terimini ifade etmektedir.
ARDL Sınır Testinin hipotezleri aşağıda belirtilmiştir. Hipotezler test
edilirken hesaplanan F ve Wald Test İstatistiği değeri kritik değerlerden
büyükse sıfır hipotezi reddedilerek değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi
olduğu sonucu elde edilir (Pesaran vd., 2001: 296; Çelik ve Bozkuş
Kahyaoğlu, 2021: 164).
(Eşbütünleşme yoktur)
(Eşbütünleşme vardır)
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Değişkenlerin eşbütünleşik olduğu belirlendikten sonra uzun ve kısa
dönem katsayılar aşağıda belirtilen eşitlikler yardımıyla hesaplanmaktadır
(Yenisu, 2019: 1185).
Uzun dönem katsayısının tahmin modeli;
∑

∑

(7)

Kısa dönem hata düzeltme modeli;
∑

∑

(8)

4. BULGULAR
Gerçekleştirilen analizler sonucu ulaşılan bulgular bu başlıkta yer
almaktadır. Öncelikle analizlerde yer alan değişkenlere ilişkin grafikler ve
betimleyici istatistikler sunulmuştur.
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Şekil 1. Değişkenlere İlişkin Zaman Yolu Grafikleri

Değişkenlerin zaman yolu grafiklerine bakıldığında dalgalanan bir
yapıda oldukları görülmektedir. BİST-Banka endeksinde 2018 yılı başında ve
Ekonomik Güven Endeksinde 2020 yılı başında görülen düşüş dikkat
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çekmektedir. Aynı şekilde Korku Endeksinde 2020 yılı başlarında ortaya
çıkan yükseliş de benzer bir nitelik taşımaktadır. Özellikle 2020 yılı
başlarında ortaya çıkan önemli dalgalanmaların küresel salgınla ilgili olduğu
söylenebilir.
Tablo 2. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Ortalama
Medyan
Maksimum
Minimum
Standart Sapma
Çarpıklık
Basıklık
Jarque-Bera
Olasılık
Gözlem Sayısı

LOG
BIST-100

LOG
BİST-Mali

LOG
BİST-Banka

6.915525
6.899826
7.527068
6.575452
0.221612
0.598081
2.842232
5.094926
0.078280
84

7.069580
7.046694
7.469688
6.848822
0.144088
0.540606
2.676325
4.458244
0.107623
84

7.220531
7.211209
7.549199
6.886378
0.142782
0.300963
2.541216
2.004789
0.367000
84

LOG
EGE

LOG
FHGE

LOG
KORKU

4.471755 5.070557
4.484299 5.104429
4.663439 5.205105
3.937691 4.771532
0.133406 0.095389
-1.064224 -1.215717
4.814032 4.033032
27.37351 24.42660
0.000001 0.000005
84
84

2.834043
2.779129
3.980429
2.252344
0.347006
0.850660
3.575193
11.28867
0.003537
84

Yukarıdaki tabloda değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistiklere yer
verilmiştir. En yüksek ortalama değerine sahip olan değişkenin BİST-Banka
olduğu görülmektedir. Ayrıca EGE ve FHGE değişkenlerinin sola çarpık
olduğu ayrıca leptokörtik (sivri) dağılım gösterdiği Tablo verilerinden
anlaşılmaktadır.

4.1. Birim Kök Testi Bulguları
Araştırmaya konu olan değişkenlerin durağanlaşma seviyelerinin
belirlenmesi amacı ile ADF ile PP Birim Kök Testleri gerçekleştirilmiş olup
ortaya çıkan bulgular Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. ADF ve PP Test Bulguları
Düzey

Birinci Fark

ADF

LOG
BİST-100
LOGBİSTMALİ

PP

ADF

PP

S

S&T

S

S&T

S

S&T

S

S&T

0.0347
(0.9585)

-2.3086
(0.4245)

0.3977
(0.9818)

-2.1914
(0.4878)

-9.2214
(0.0000)
***

-9.3539
(0.0000)
***

-9.3172
(0.0000)
***

-9.6995
(0.0000)
***

-1.6412
(0.4572)

-2.9125
(0.1640)

-1.6816
(0.4368)

-3.0688
(0.1207)

-9.2174
(0.0000)
***

-9.2660
(0.0000)
***

-9.3886
(0.0000)
***

-9.4775
(0.0000)
***

153

LOGBİSTBANKA

-3.2391
(0.0212)
**

-3.1135
(0.1100)

-3.3001
(0.0180)
**

-3.1798
(0.0956)
*

-9.4609
(0.0000)
***

-9.4439
(0.0000)
***

-9.6026
(0.0000)
***

-9.5822
(0.0000)
***

LOGEGE

-4.0179
(0.0021)
***

-4.1036
(0.0091)
***

-4.0062
(0.0022)
***

-4.0980
(0.0093)
***

-10.435
(0.0001)
***

-10.3771
(0.0000)
***

-17.358
(0.0001)
***

-17.387
(0.0000)
***

-3.2506
(0.0205)
**

-3.2717
(0.0782)
*
4.3363
(0.0046)
***

-3.2437
(0.0209)
**

-3.3431
(0.0665)
*

-9.8590
(0.0000)
***

-9.8509
(0.0000)
***

-11.146
(0.0001)
***

-11.742
(0.0000)
***

-3.7642
(0.0047)
***

-4.3363
(0.0046)
***

-11.857
(0.0001)
***

-11.7632
(0.0000)
***

-15.284
(0.0001)
***

-15.109
(0.0000)
***

LOGFHGE

LOGKORKU

-3.7642
(0.0047)
***

*** %1, ** %5 ve * %10 anlamlılık seviyesini, ( ) olasılık değerlerini ifade
etmektedir. S Sabitli, S&T Sabitli ve Trendli modeli ifade etmektedir.

Yukarıdaki tabloda yer alan birim kök test sonuçları incelendiğinde,
LOGBİST-100, LOGBİST-Mali, LOGBİST-Banka ve LOGFHGE’nin sabitli
ve trendli modelde birinci farklarında durağan oldukları, LOGEGE ve
LOGKORKU’nun ise düzeyde durağan oldukları belirlenmiştir.

4.2. ARDL Sınır Testi Bulguları
Analize dâhil edilen değişkenlerin durağanlık dereceleri farklı olması
nedeni ile eşbütünleşme ilişkisinin ARDL Sınır Testi ile analiz edilmesi
gerekmektedir. Testin uygulanabilmesi için bağımlı değişkenin birinci farkta
durağanlaşması diğer bir ifade ile I(1) olması gerekmektedir. Bu amaca
yönelik olarak BİST endekslerinin bağımlı değişken, Güven ve Korku
Endekslerin ise bağımsız değişken olarak ele alındığı 3 farklı model
oluşturulmuştur.
Tablo 4. Analize İlişkin Oluşturulan Alternatif Modeller
Bağımlı Değişken
Bağımsız Değişkenler
LOGBİST-100
LOGEGE
LOGFHGE
LOGKORKU
Model 1
LOGBİST-Mali
LOGEGE
LOGFHGE
LOGKORKU
Model 2
LOGBİST-Banka LOGEGE
LOGFHGE
LOGKORKU
Model 3

Analiz edilen 3 farklı model için elde edilen bulgular ayrı başlıklar
halinde aşağıda sunulmuştur.
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4.2.1. Model 1 İçin ARDL Sınır Testi Bulguları
Model 1’de, BİST-100 Endeksi bağımlı değişken, EGE, FHGE ve
Korku Endeksi ise bağımsız değişkenler olarak belirlenmiş ve ARDL
Testinden ortaya çıkan bulgular aşağıda sunulmuştur.
Tablo 5. Model 1 İçin ARDL Sınır Testi Sonuçları
Bağımlı Değişken: LOGBİST-100
Bağımsız Değişkenler: LOGEGE-LOGFHGE-LOGKORKU
LOGBİST-100 = f(LOGEGE,LOGFHGE,LOGKORKU)
Kritik
Kritik
Kritik Değer
Değer
Değer
%10
F
%1
%5
Model 1
k
İstatistiği
I(0)
I(1)
I(0)
I(1)
I(0)
I(1)
ARDL
(1,0,4,0)
R2
Düzeltilmiş
R2
F İstatistik
DW

7.366430

3

5.62

6.90

4.20

Tanımlayıcı İstatistikler
Otokorelasyon
0.940507
(LM)
Değişen Varyans
0.932858
(ARCH)
122.9572
Jarque Bera
(0.000000)
1.865325

5.32

3.59

4.61

0.438557 (0.6468)
2.854247 (0.0952)
0.3333294 (0.846499)

( ) olasılık değerlerini ifade etmektedir.

Model 1’e ait tanımlayıcı istatistiklere göre, LM ve ARCH Testi
olasılık değerleri 0,05’ten büyüktür. Bu bulguya göre, Model 1’de
otokorelasyon ve değişen varyans sorunu yoktur. Ayrıca Jarque Bera olasılık
değeri de 0,05’ten büyük olup bu durum ise modelin normal dağılıma sahip
olduğunu göstermektedir.
Model 1’de F istatistik değeri %5 için kritik değerden büyüktür. Bu
bulgu, değişkenler arasında eşbütünleşme yoktur şeklindeki hipotezin
reddedildiğini diğer bir ifade ile değişkenler arasında eşbütünleşmenin
olduğunu göstermektedir. Eşbütünleşme ilişkisi belirlendikten sonra uzun
dönemli ilişkiler incelenmektedir.
Tablo 6. Model 1 İçin Uzun Dönem İlişki Katsayıları
Bağımlı Değişken LOGBİST-100
Standart
t-İstatistik
Bağımsız Değişkenler
Katsayı
Hata
Değeri
LOGEGE
-0.453561
0.451944
-1.003576

Olasılık
0.3190
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LOGFHGE

1.912951

0.755245

2.532889

0.0136**

LOGKORKU

-0.397812

0.180540

-2.203459

0.0309**

** %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

Tablo 6’daki katsayılara bakıldığında; BİST-100 Endeksinin FHGE
ve Korku Endeksi ile uzun dönemli ilişkisi %5 seviyesinde anlamlı
bulunurken, EGE ile arasındaki ilişki ise istatistiki olarak anlamsız
bulunmuştur. Ayrıca katsayılardan ilişkinin yönü yorumlandığında, FHGE’de
meydana gelen değişim BİST-100 Endeksini pozitif yönde etkilerken, Korku
Endeksinde ortaya çıkan değişim ise negatif yönde etkilemektedir.
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Şekil 2. Model 1 İçin CUSUM ve CUSUM Kare Test Bulguları

Analize dâhil edilen değişkenler arasındaki uzun dönem katsayılarının
istikrarını sınamak amacıyla CUSUM ve CUSUM kare testleri uygulanmıştır.
Grafikte verilerin %5 güven aralığını gösteren çizgiler arasında yer aldığı
görülmektedir. Bu sonuç analizden elde edilen uzun dönem katsayılarının
istikrarlı olmasını ifade etmektedir.
Tablo 7. Model 1 İçin Kısa Dönem İlişki Katsayıları
Standart
Değişken
Katsayı
Hata
C
-0.064384
0.017120
@TREND
0.003687
0.000656
D(LOGFHGE)
0.122272
0.106493
D(LOGFHGE(-1))
-0.351803
0.114513
156

t-İstatistik
Değeri
-3.760637
5.617070
1.148166
-3.072162

Olasılık
0.0003***
0.0000***
0.2548
0.0030***
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D(LOGFHGE(-2))
-0.215574
0.112052
-1.923885
D(LOGFHGE(-3))
-0.189147
0.108686
-1.740312
CointEq(-1)
-0.225343
0.040651
-5.543333
*** %1, **%5 ve * %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

0.0584*
0.0862*
0.0000***

Hata düzeltme mekanizmasının çalışabilmesi için iki koşul
bulunmaktadır. Bunlardan ilki hata düzeltme katsayısının negatif olmasıyken
ikincisi ise bu katsayının istatistiki açıdan anlamlı olmasıdır. Tablo 7’de yer
alan hata düzeltme katsayısı (CointEq) değerlendirildiğinde bu koşulları
sağladığı görülmektedir. Bu sonuç, uzun dönemde aralarında ilişkisi tespit
edilen serilerde ortaya çıkan kısa dönemli şokların etkisini kaybederek uzun
dönemde yeniden dengeye ulaşacağını göstermektedir. Ayrıca hata düzeltme
katsayısı, kısa dönemde ortaya çıkan şokların yaklaşık % 22’sinin bir sonraki
dönemde ortadan kalktığını ifade etmektedir.

4.2.2. Model 2 İçin ARDL Sınır Testi Bulguları
Model 2’de, BİST-Mali Endeksi bağımlı değişken, EGE, FHGE ve
Korku Endeksi ise bağımsız değişkenler olarak belirlenmiş ve ARDL Testine
ilişkin bulgular Tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo 8. Model 2 İçin ARDL Sınır Testi Sonuçları
Bağımlı Değişken: LOGMALİ
Bağımsız Değişkenler: LOGEGE-LOGFHGE-LOGKORKU
LOGMALİ = f(LOGEGE,LOGFHGE,LOGKORKU)
Kritik
Kritik
Kritik Değer
Model 2
k
Değer
Değer
%10
F
%1
%5
İstatistiği
I(0)
I(1)
I(0)
I(1)
I(0)
I(1)
ARDL
(4,3,0,1)

R2
Düzeltilmiş
R2
F İstatistik
DW

5.659434

3

5.62

6.91

4.20

Tanımlayıcı İstatistikler
Otokorelasyon
(LM)
0.808724
Değişen Varyans
(ARCH)
28.83466
Jarque Bera
(0.000000)
1.930297
0.837779

5.32

3.59

4.61

0.452681 (0.6379)
0,019255 (0.8900)
0.006574 (0.996719)

( ) olasılık değerlerini ifade etmektedir.
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Model 2’ye ait tanımlayıcı istatistiklere göre, LM ve ARCH Testi
olasılık değerleri 0,05’ten büyüktür. Bu bulguya göre, Model 2’de
otokorelasyon ve değişen varyans sorunu yoktur. Ayrıca Jarque Bera olasılık
değeri de 0,05’ten büyük olup bu durum ise modelin normal dağılıma sahip
olduğunu göstermektedir.
Model 2’de F istatistik değeri %5 için kritik değerden büyüktür. Bu
bulgu değişkenler arasında eşbütünleşme yoktur şeklindeki hipotezin
reddedildiğini diğer bir ifade ile değişkenler arasında eşbütünleşmenin
olduğunu göstermektedir. Eşbütünleşme ilişkisi belirlendikten sonra uzun
dönemli ilişkiler incelenmektedir.
Tablo 9. Model 2 İçin Uzun Dönem İlişki Katsayıları
Bağımlı Değişken LOGBİST-Mali
Standart
t-İstatistik
Bağımsız Değişkenler
Katsayı
Hata
Değeri
LOGEGE
0.328679
0.229226
1.433868

Olasılık
0.1563

LOGFHGE

0.490106

0.248323

1.973662

0.0525*

LOGKORKU

-0.093136

0.071054

-1.310787

0.1944

* %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

Tablo 9’daki katsayılara bakıldığında; BİST-Mali Endeksi ile
Finansal Hizmetler Güven Endeksi arasındaki ilişki %10 seviyesinde
istatistiki olarak anlamlı bulunurken ilişki aynı yönlüdür. Diğer bir ifade ile
Finansal Hizmetler Güven Endeksindeki değişim BİST-Mali Endeksini pozitif
yönde etkilemektedir. BİST-Mali Endeksi ile Ekonomik Güven Endeksi ve
Korku Endeksi arasında istatistiki açıdan anlamlı bir uzun dönem ilişkisi
tespit edilememiştir.
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Şekil 3. Model 2 İçin CUSUM ve CUSUM Kare Testi Bulguları

Grafikte verilerin %5 güven aralığını gösteren çizgiler arasında yer
aldığı görülmektedir. Bu sonuç analizden elde edilen uzun dönem
katsayılarının istikrarlı olmasını ifade etmektedir.
Tablo 10. Model 2 İçin Kısa Dönem İlişki Katsayıları
Standart
t-İstatistik
Değişken
Katsayı
Hata
Değeri
C
1.527028
0.316028
4.831941
@TREND
0.002414
0,000529
4,567293
D(LOGBİST-Mali(-1))
0,366621
0,123272
2,974088
D (LOGBİST-Mali (-2))
0,315607
0,127073
2,483661
D(LOGBİST-Mali(-3))
0,205382
0,126397
1,624892
D(LOGEGE)
-0,093273
0,075947
-1,228122
D(LOGEGE(-1))
-0.169816
0.085501
-1.986142
D(LOGEGE(-2))
-0.269857
0.077894
-3.464429
D(LOGKORKU)
-0.119740
0.028831
-4.153158
CointEq(-1)
-0.482159
0.099143
-4.863267
*** %1, **%5 ve * %10 anlamlılık seviyesini ifade etmektedir.

Olasılık
0.0000***
0.0000***
0,00041***
0,0155**
0,1089
0,2237
0.0511*
0.0009***
0.0001***
0.0000***

Tablo 10’da yer alan hata düzeltme katsayısı (CointEq)
değerlendirildiğinde katsayının negatif olduğu ayrıca istatistiki açıdan da
anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sonuç, uzun dönemde aralarında ilişkisi
tespit edilen serilerde ortaya çıkan kısa dönemli şokların etkisini kaybederek
uzun dönemde yeniden dengeye ulaşacağını göstermektedir. Ayrıca hata
düzeltme katsayısı, kısa dönemde ortaya çıkan şokların yaklaşık % 48’inin bir
sonraki dönemde ortadan kalktığını ifade etmektedir.
159

4.2.3. Model 3 İçin ARDL Sınır Testi Bulguları
Model 3’de BİST-Banka Endeksi bağımlı değişken, EGE, FHGE ve
Korku Endeksi ise bağımsız değişkenler olarak belirlenmiş ve ARDL Testine
ilişkin elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.
Tablo 11. Model 3 İçin ARDL Sınır Testi Sonuçları
Bağımlı Değişken: LOGBANKA
Bağımsız Değişkenler: LOGEGE-LOGFHGE-LOGKORKU
LOGBANKA = f(LOGEGE,LOGFHGE,LOGKORKU)
Kritik
Kritik
Kritik Değer
Model 3
k
Değer
Değer
%10
F
%1
%5
İstatistiği
I(0)
I(1)
I(0)
I(1)
I(0)
I(1)
ARDL
(3,4,0,0)
R2

3

5.62

6.91

4.20

Tanımlayıcı İstatistikler
Otokorelasyon
(LM)
0.684570
Değişen Varyans
(ARCH)
16.58655
Jarque Bera
(0.000000)
2.023511
0.728491

Düzeltilmiş
R2
F İstatistik
DW

7.159602

5.32

3.59

4.61

0.452681 (0.6379)
0.060517 (0,9413)
2.322453 (0.309987)

( ) olasılık değerlerini ifade etmektedir.

Model 3’e ait tanımlayıcı istatistiklere göre, LM ve ARCH Testi
olasılık değerleri 0,05’ten büyüktür. Bu bulguya göre, Model 3’de
otokorelasyon ve değişen varyans sorunu yoktur. Ayrıca Jarque Bera olasılık
değeri de 0,05’ten büyük olup bu durum ise modelin normal dağılıma sahip
olduğunu göstermektedir.
Model 3’te F istatistik değeri %5 için kritik değerden büyüktür. Bu
bulgu değişkenler arasında eşbütünleşme yoktur şeklindeki hipotezin
reddedildiğini diğer bir ifade ile değişkenler arasında eşbütünleşmenin
olduğunu göstermektedir. Eşbütünleşme ilişkisi belirlendikten sonra uzun
dönemli ilişkiler incelenmektedir.
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Tablo 12. Model 3 İçin Uzun Dönem İlişki Katsayıları
Bağımlı Değişken LOGBİST-Banka
Bağımsız Değişkenler
Katsayı
Standart
t-İstatistik
Hata
Değeri
LOGEGE
-0.226776
0.559383
-0.405404

Olasılık
0.6865

LOGFHGE

0.640749

0.517416

1.238364

0.2198

LOGKORKU

-0.381874

0.172529

-2.213394

0.0302**

** %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

Tablo12’deki katsayılara bakıldığında; BİST-Banka Endeksinin sadece
Korku Endeksi ile %5 seviyesinde anlamlı uzun dönemli ilişki gösterdiği
belirlenmiştir. İlişkinin yönü negatif olup bu durum Korku Endeksinde
meydana gelen değişimin BİST-Banka Endeksi üzerinde negatif yönlü etkiye
sebep olduğunu ifade etmektedir. BİST-Banka Endeksi ile EGE ve FHGE
arasında istatistiki açıdan kabul edilebilir düzeyde anlamlı bir ilişki
belirlenememiştir.
30
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Şekil 4. Model 3 İçin CUSUM ve CUSUM Kare Testi Bulguları

Grafikte verilerin %5 güven aralığını gösteren çizgiler arasında yer
aldığı görülmektedir. Bu sonuç analizden elde edilen uzun dönem
katsayılarının istikrarlı olmasını ifade etmektedir.
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Tablo 13. Model 3 İçin Kısa Dönem İlişki Katsayıları
Standart
t-İstatistik
Değişken
Katsayı
Hata
Değeri
C
1.742382
0.320580
5.435101
@TREND
0.000938
0.000405
2.318584
D(LOGBİST-Banka(-1)) 0.162239
0.109342
1.483781
D(LOGBİST-Banka(-2)) 0.242526
0.111856
2.168202
D(LOGEGE)
-0.155973
0.096362
-1.618613
D(LOGEGE(-1))
-0.075317
0.090987
-0.827776
D(LOGEGE(-2))
-0.149044
0.082405
-1.808685
D(LOGEGE(-3))
0.134168
0.084924
1.579872
CointEq(-1)
-0.293663
0.053703
-5.468260
*** %1, **%5 ve * %10 anlamlılık seviyesini ifade etmektedir.

Olasılık
0.0000***
0.0234**
0.1425
0.0336**
0.1102
0.4107
0.0749*
0.1188
0.0000***

Tablo 13’de, hata düzeltme katsayısının (CointEq) istatistiki açıdan
anlamlı olduğu ayrıca negatif değer taşıdığı görülmektedir. Bu sonuç, uzun
dönemde aralarında ilişkisi tespit edilen serilerde ortaya çıkan kısa dönemli
şokların etkisini kaybederek uzun dönemde yeniden dengeye ulaşacağını
göstermektedir Ayrıca hata düzeltme katsayısı, kısa dönemde ortaya çıkan
şokların yaklaşık % 29’unun bir sonraki dönemde ortadan kalktığını ifade
etmektedir.

SONUÇ
Bu çalışmada, Borsa İstanbul 100 Endeksi, Borsa İstanbul Mali
Endeksi ve Borsa İstanbul Banka Endeksi ile Ekonomik Güven Endeksi,
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ve Korku Endeksi arasındaki ilişkiler
analiz edilmiştir. Eşbütünleşme ilişkisinin hangi analiz yöntemi ile
gerçekleştirileceğinin belirlenmesi için öncelikli olarak değişkenlerin
durağanlık seviyeleri ADF ve PP testleri ile analiz edilmiş ve birim kök testi
bulgularına göre değişkenlerin farklı düzeylerde durağan oldukları sonucuna
ulaşılmıştır. Bu sonuç eş bütünleşme ilişkisinin ARDL Sınır Testi ile
gerçekleştirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. BİST Endeksleri ile Güven
ve Korku Endeksleri arasındaki uzun dönemli ilişkinin belirlenmesi amacıyla
3 farklı model oluşturulmuş ve 3 ayrı model için ARDL Sınır Testi
gerçekleştirilmiştir.
Model 1’de bağımlı değişken olarak BİST-100 Endeksi alınmış ve
ARDL eşbütünleşme testi bulgularına göre, uzun dönemde Finansal Hizmetler
Güven Endeksi, BİST-100 endeksini pozitif yönde etkilerken Korku
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Endeksini ise negatif yönde etkilemektedir. Ayrıca kısa dönem ilişki
değerlendirildiğinde ise kısa dönemde ortaya çıkan şokların yaklaşık %
22’sinin bir sonraki dönemde ortadan kalktığı bulgusu elde edilmiştir.
Model 2’de bağımlı değişken olarak BİST-Mali Endeksi alınmış ve
ARDL eşbütünleşme testi bulgularına göre, uzun dönemde Finansal Hizmetler
Güven Endeksi, BİST-Mali Endeksini pozitif yönde etkilemektedir. Ayrıca
kısa dönem ilişki değerlendirildiğinde ise kısa dönemde ortaya çıkan şokların
yaklaşık % 48’sinin bir sonraki dönemde ortadan kalktığı bulgusu elde
edilmiştir.
Model 3’de bağımlı değişken olarak BİST-Banka Endeksi alınmış ve
ARDL eşbütünleşme testi bulgularına göre uzun dönemde Korku endeksi
BİST-Banka endeksini negatif yönde etkilemektedir. Ayrıca kısa dönem ilişki
değerlendirildiğinde ise kısa dönemde ortaya çıkan şokların yaklaşık %
29’unun bir sonraki dönemde ortadan kalktığı bulgusu elde edilmiştir.
Uzun döneme ilişkin istatistiki olarak anlamlı çıkan sonuçlar aşağıda
kısaca özetlenmiştir.
Bağımsız Değişken
Finansal Hizmetler Güven Endeksi
Korku Endeksi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi
Korku Endeksi

Bağımlı Değişken
BİST-100 Endeksi
BİST-100 Endeksi
BİST-Mali Endeksi
BİST-Banka Endeksi

Etkinin Yönü
Pozitif
Negatif
Pozitif
Negatif

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere uluslararası ölçekte bir risk
göstergesi olarak da değerlendirilen ve yatırımcılar için yükselmesi kötümser
bir beklenti oluşturan Korku Endeksi hem BİST-100 Endeksini hem de BİSTBanka Endeksini negatif yönde etkilemektedir. Korku Endeksi ile birlikte
artan risk ve kötümser beklentilerin pay piyasalarında olumsuz etki
göstermesinin beklenmesi literatürle uyum sağlamaktadır. Diğer taraftan
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ise finansal kurumlara olan güvenin
göstergesi olarak kabul edildiğinde bu endeksteki artışların gerek BİST-100
Endeksini gerekse BİST-Mali Endeksini pozitif yönde etkilemesi artan
güvenin piyasalara yansıması şeklinde yorumlanabilir.
Sonuç itibarı ile yatırımcıların takip ederek piyasalar hakkında
beklenti ve görüş oluşturabilecekleri farklı kuruluşların hesaplayarak
yayınladıkları çeşitli göstergeler bulunmaktadır. Bunlar arasında yer alan
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Güven ve Korku Endeksleri finansal davranışlar açısından da önem
taşımaktadır. Artan güven veya risklerin piyasaya yansıması sonucu ortaya
çıkacak olan kazanç veya kayıplar yatırımcılar için önem taşımaktadır.
Dolayısıyla yatırımcıların endeksleri bilinçli bir şekilde takip ederek finansal
davranışlarda bulunmaları yatırımlardan elde edilecek verimliliği olumlu
yönde etkileyecektir. Aynı zamanda bu endeksler sadece yatırımcılar
açısından değil ekonomik karar vericiler açısından da gösterge niteliği
taşımaktadır. Ekonomik istikrarın sağlanması, ülkeye yabancı yatırımların
getirilebilmesi gibi hususlara ilişkin alınacak kararlarda söz konusu endeksler
referans olarak kullanılabilir.
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1.GİRİŞ
Finansal
performans şirketlerin mali konumunu,
mevduatlarının
güvenliğinin ve tehlikelerinin yani risklerinin değerlendirilmesidir. Finansal
performans değerlendirmeleri geçmişteki faaliyetleri ölçme, geleceğe dair
yatırım fikri edinme ve finansman kararlarını alma, kaynak kullanımı
konusunda önemli verileri elde etme ve yöneticilerin başarımlarının
değerlendirilmesinde kullanılır. Bir firmanın finansal durumunu etkileyen
birçok faktör ve değişken vardır. Bunlar firmanın kapasitesi, net kardaki
büyüme, rekabet durumu, sahip olduğu imkânlar, şirketin hisse değerinin yıl
sonuna kadarki değişimi, öz sermayedeki karlılığın değişimi vb. şeklinde
sıralanabilir (Karaca ve Korkmaz, 2013). Fakat bu faktör ve değişkenlerin
içerisinde rakamsal olarak en fazla etki eden durum firmanın içinde
bulunduğu sektördür. Başka bir ifadeyle söylenecek olursa, birbirinden ayrı
sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, finansal değerleri de farklılık
gösterebilmektedir. Bu farklılık değerleri sayesinde yatırım yapacak olan
şirket ve tüzel kişiler, çalışacağı sektörün finansal durumunu net bir şekilde
değerlendirip, tercihlerini de bu değerler doğrultusunda yapabilmektedir.
Çalışmamızda ele aldığımız 2 adet sektör vardır. Bunlardan bir tanesi
Türkiye’nin kalkınmasında etkin rolü olan Ana Metal Sanayi Sektörü, bir
diğeri ise Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları
sektörüdür.
Ana metal sanayi sektörü yukarıdaki paragrafta da bahsedildiği üzere
Türkiye’nin kalkınmasında önemli etkisi olan sektörlerden birisidir. Başta
inşaat, kimya, enerji ve otomotiv sektörleri olmak üzere, pek çok sektör ve
alanda kullanıldığı görülmektedir. Ana Metal Sanayi sektörünün özellikle
demir-çelik bölümündeki gelişmelere bakıldığında yapılan sektörel
yatırımlarda büyük pay sahibi olduğu bilinmektedir. Ana metal sanayi
sektörü, demir-çelik ana sanayi ve demir-çelik dışındaki ana metal sanayi alt
olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Bu durum TÜİK tarafından
tescillenmiştir. Demir-çelik haricindeki ana metal sanayi ise önemli metal,
alüminyum, kurşun, çinko, kalay, bakır ve demir haricinde kalan metallerin
üretimini içermektedir.
Ana metal sanayi sektörü açısından ithalat ve ihracatta yani dış ticaret
alanında değerlendirme yapıldığında; 2017 yılındaki Ocak ve Temmuz ayları
arasındaki dönemde, ana metal sanayi sektörü ihracatta bir önceki yılın aynı
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dönemiyle karşılaştırıldığında %7,4 artışla 11,9 milyar USD olurken, aynı
yılda demir-çelik haricindeki ana metal sanayi ihracatı %10,5 azalmıştır.
Ayrıca, demir-çelik ana sanayi ihracatındaki %39’luk artış dikkatleri üzerine
toplamıştır. İhracat açısından ana metal sanayi sektörünün ülkelere göre
sıralamasına bakıldığında 2016 yılında İngiltere, BAE ve İsviçre sıralamada
ilk üçte yer alırken, 2017 yılının ilk yedi ayında sıralamanın BAE, ABD ve
Irak olarak farklılaştığı görülmektedir. İthalat açısından bakıldığında 2017 yılı
Ocak ve Temmuz ayı arasındaki dönemde ise ana metal sanayi sektörü %78,4
gibi yüksek bir artış oranıyla 21,3 milyar USD olurken, ithalattaki artışın
yüksek ölçüde demir-çelik haricindeki ana metal sanayi sektöründeki artıştan
dolayı olduğu görülmektedir. Ana metal sanayi sektörü dış ticaret bakımından
rekabet gücü sıralamasına göre diğer 34 ana sektör içinde 9’uncu sırada yer
alarak önemli bir sıralamaya sahip olmuştur (Atbank, 2021).
Makine ve Metal Eşya Sektörü, sanayi sektörleri arasında yatırım malı
üreten ana sektörlerden biri olup, imalat sanayi içinde hususi ve önemli bir
yeri vardır. Makine tesisat ve yedek parçalarının yapımı, “mühendislik
sanayileri” adında alt sektörlerin tümünü kapsamaktadır. Tüm gelişmiş
ülkelerde öncelikli sektör olarak alınan ve büyük öneme sahip olan bir sanayi
koludur. Makine ve metal eşya sektörü hemen hemen tüm iş alanlarında yer
alan, tüm iş bölümlerine hitap eden bir sektör görevindedir. Özellikle imalat
ve üretim aşamasında kullanılan makine ve teçhizat ürünleri bu sektörün
ürettiği mal ve hizmetlerdir. Sektör bu özelliğinden dolayı hizmetlerle de
doğrudan ilişki içerisindedir. Bu sektörde üretilen makine ve teçhizatlar, diğer
sektörlerin isteyiş hızı ve üretim kapasitesiyle artış, azalış göstermektedir.
Finansal performans durumu bu ve buna benzer birçok unsurla değişime
uğramaktadır (Bayülken, 2017). Sektörler işleyiş açısından birbirlerine ne
kadar yakın olsalar da, karlılık oranlarında değişim gözlenecektir.
İşletmelerin finansal durumları göz önüne alınarak analiz edilip
finansal performanslarının ölçülmesi ve yorumlanması büyük öneme sahiptir.
BİST’te bulunan sektörler veya endekslerdeki şirketlerle alakalı olarak
yapılan finansal performans analizleri, hem ilgili şirketlerin ve sektörlerin
hem de bu şirketleri ilgi çekici bulan yatırımcıların ve diğer ortakların önemli
bilgilere ve yorumlara ulaşmasını sağlamaktadır.
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2.LİTERATÜR TARAMASI
Topaloğlu (2014) çalışmasında BİST’te bulunan Metal eşya
sektöründe makine endeksinde bulunan 18 şirketin 2000-2012 yılları
arasındaki verilerini incelemiştir. Kriz dönemini 3’e ayırarak: kriz dönemi,
kriz öncesi ve kriz sonrası dönemler adlandırmıştır. Çalışmanın içeriğinde
firmaların performanslarının incelenip kriz dönemine etkisi ölçülendirilmeye
çalışılmıştır. Finansal performans belirleyici, çok kriterli karar verme
yöntemlerinden biri TOPSİS yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler
neticesinde Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
firmaların sektördeki en standart performansa sahip olduğu gözlemlenmiştir.
Diğer firmaların ilgili zaman aralığında finansal performans değerlerinde
dalgalanmalar tespit edilmiştir. Üstelik 2008 yılında olan krizin 2001 yılı
krizine göre daha az seviyede olduğu tespit edilmiştir.
Çanakçıoğlu (2020) çalışmasında BİST’te yer alan Ana metal
sektöründe 17 firmanın 2013-2018 yılları arasındaki finansal
performanslarının değerlendirilmesi ve çıktıların karşılaştırılıp yorumlanması
yapılmıştır. Çalışma içeriğinde firmaların gelir tablosu ve bilanço
kalemlerinden yararlanarak 13 mali oran kullanılmıştır. Elde edilen veriler ile
çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan WASPAS ve Entropi
yöntemlerinin birleşimi olarak hibrid bir yöntem kullanılmıştır. Ağırlıklı
kriterler Entropi tekniği ile analiz edilmiştir. Daha sonrasında WASPAS
yöntemi ile karar seçeneklerinin önem değerleri hesaplanmıştır. Bunlar
sonucunda firmaların yıllık olarak sıralamaları belirlenmiştir. Fazladan olarak
yıllık elde edilen sonuçlar Borda sayım yöntemi ile tekrardan sırlanmıştır.
İlgili yıllarda kullanılan mali oranlar ve hibrid yöntemine göre sektördeki 17
işletmenin analizleri sonucunda ortalama alındığında İskenderun Demir ve
Çelik A.Ş.’nin en başarılı firma olduğu görülmüştür.
Şit, Ekşi vd. (2017) çalışmalarında firmaların devamlılıklarının
rekabet gücü ile bağlantılı olduğunu düşünerek rekabet gücünün tespiti için
firmanın finansal performanslarının ölçülmesi ve analiz edilmesini
istemektedir. BİST’te ana metal sektöründe yer alan şirketlerin likidite,
faaliyet, finansal yapı, karlılık ve borsa –performans oranlarının TOPSİS
yöntemiyle analiz edilip karşılaştırılması sağlanmıştır. Analiz sonucunda
işletmelerin
finansal
performanslarının
farklılık
gösterdikleri
gözlemlemişlerdir.
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Doğan ve Engeloğlu (2018) çalışmalarında BİST’te Metal Eşya,
Makine ve Gereç yapımı sektöründe bulunan işletmelerin verimliliklerini
etkileyen mali oranları analiz ederek, mali oranların etkilerini gözlemlemeyi
amaçlamıştır. İlgili sektörde 2009-2016 dönemleri arasında 26 işletme verileri
analiz edilmiştir. Yöntem olarak Escribano ve Guasch yaklaşımı ile panel veri
yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizlerin sonuçlarına göre işletmelerin mali
oranlarının işletmenin verimliliğine önemli bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Bu mali oranlar; likidite ve karlılık oranlarıdır. Diğer oranların etkisi de tespit
edilmiştir. Fakat likidite ve karlılık oranları daha önemli bir paya sahiptir.
Kaldıraç oranı verimlilik etkisi pozitif bulunmamıştır.
Ekşi ve Akçı (2009) çalışmalarında BİST’te sektörlere sahip 158
işletmenin finansal durumlarının sektörel farklılıklar gösterip göstermediği
incelenmiştir. Mali oranlar olarak 26 mali oran kullanılmıştır. Her bir oran
için sektörlerin ortalamaları hesaplanmıştır. Bunlar içinden anlamlı ve
anlamsız farklılıklar Tukey testi ile incelenmiştir.
Soylu (2004) çalışmasında Metal Eşya sektöründeki bulunan
firmaların finansal durumlarını ve hisse senetleri fiyatları performansları
arasındaki ilişki varlığı sorgulanmıştır. Hisse performansları için firmaların
bilanço ve gelir kalemlerinden yararlanılmıştır. Oran analizi bulunan oranlar
ile metal eşya sektöründeki firmaların verileri elde edilip SPSS programında
lojistik regresyon analizi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda mali
tabloların ve hisse senedi fiyatlarının doğrudan ilişki bulunmamaktadır.

3.VERİ VE DEĞİŞKENLER
3.1. Çalışmada Kullanılan Veriler
Çalışmada Ana Metal Sanayi Sektörü ve Metal Eşya Makine
Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları Sektörü’nün 2016-2020 yılları
arasındaki finansal verilerinin tümü baz alınmıştır. Şirketlerin sayısı ve
değerleri gibi bilgiler BİST’ten elde edilmiştir. BİST şirketleri içerisinde Ana
Metal Sanayi Sektöründe 18 şirket ve Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar
ve Ulaşım Araçları sektöründe 28 şirket bulunmaktadır. Toplamda 46 adet
olan şirketlerin verileri, ilk olarak 26 finansal oranda incelenerek sayısal
değere dönüştürülmüştür.
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Elde edilen değerler neticesinde araştırma kapsamına, Ana Metal
Sanayi ve Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları
sektörlerindeki firmaların, her bir sektör için firma değeri en yüksek olan ilk
10 firması alınmıştır. Araştırmadaki veriler www.kap.org.tr (Kamuoyu
Aydınlatma Platformu) adresinden sağlanmıştır.

3.2. Bağımsız ve Bağımlı Değişkenler
Çalışmada bağımsız değişken firma değeri olarak tanımlanmıştır.
Firma değeri, bir firmanın satılış işleminin gerçekleştiği sıradaki, şirketin borç
ve alacaklarıyla birlikte hesaplanan eder fiyatıdır. Firma değeri, piyasa
değerinin defter değerine oranı alarak hesaplanmaktadır.
Firma Değeri = Piyasa Değeri / Defter Değeri
FD=PD/DD
Çalışmada kullanılan bağımlı değişkenler ise cari oran, hazır değer
oran, stoklar/dönen varlıklar, kısa vadeli ticari alacaklar/toplam aktifler,
dönen varlıklar/toplam aktifler, maddi duran varlıklar/toplam aktifler,
kaldıraç oranı, kısa vadeli borç/toplam borç, toplam borç/öz kaynak, ödenmiş
sermaye/öz kaynak, kısa vadeli borç/toplam varlık, uzun vadeli borç/toplam
varlık, maddi duran varlık/öz kaynak, maddi duran varlık/uzun vadeli borç,
maddi duran varlık/toplam borç, kısa vadeli mali borçlar/toplam borçlar,
alacak devir hızı, stok devir hızı öz kaynak devir hızı, aktif devir hızı, brüt kar
marjı, net kar marjı, net kar/toplam aktif, faaliyet karı/net satış, faaliyet
giderleri/net satış ve fiyat/kazanç oranı olarak belirlenmiştir.
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Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Oranlar

Çalışmada kullanılan oranlar Tablo 1’de gösterilmiştir.

4.ANOVA (TEK YÖNLÜ VARYANS) ANALİZİ
Çalışmada, 2016-2020 yılları arasında BİST şirketleri içerisindeki
Ana Metal Sektörü ve Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım
Araçları sektöründeki firmaların firma değerlerine göre sıralandığında ilk 10
firma arasında yer alan firmaların, sektörel farklılığın ve performans
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oranlarının arasındaki ilişki olup olmadığı tek yönlü varyans (ANOVA)
yöntemiyle incelenmiştir.
Tek Yönlü Varyans (ANOVA) Analizi 1920-1930 yılları arasında, ilk
defa İngiliz istatistikçi Ronald Fisher tarafından geliştirilmiştir. Varyans
analizi iki veya daha fazla ortalama arasında fark olup olmadığını test edip
analiz eden bir yöntemdir. Varyans analizinin uygulanması için gerekli olan
varsayımlar şunlardır;
1) Rastgele Örnekleme
2) Bağımsız Örneklemler
3) Her örneklem için bağımsız gözlemler
4) Normal evrenlerden örneklem elde edilmesi
5) Varyansların eşit olması
İlk 3 varsayım örneklemin seçiminde taraf tutmadığı sürece sağlandığı
kabul edilmektedir (Akçi, 2009:120).

5. BULGULAR VE HİPOTEZLER
Ana Metal sanayi sektöründeki 18 şirketin ve Metal Eşya Makine
Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları sektöründeki 28 şirketin firma değeri,
2016-2020 yılları arasında her yıl için hesaplanmıştır. Ve büyükten küçüğe
olacak şekilde sıralanmıştır. Her iki sektör içinde firma değeri büyük olan ilk
10 firma çalışmanın verileri olarak ele alınmıştır. 2016-2020 yılları arasında
firma değeri büyük olan ilk 10 firma Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2.Ana Metal Sektöründeki 2016-2020 Yılları Arasında Firma Değeri Büyük
Olan İlk 10 Firma
2020
AYES
BURÇELİK
BURÇELİK
VANA
ÇELİK
HALAT
ÇEMTAŞ
ÇUHADAR
OĞLU

2019
BURÇELİK
VANA
ÇELİK
HALAT
ÇEMAŞ

2018
BURÇELİK

ÇEMTAŞ

ÇEMTAŞ

ÇUHADARO
ĞLU
DEMİSAŞ

ÇUHADARO
ĞLU
DEMİSAŞ

BURÇELİK
VANA
ÇEMAŞ

2017
BURÇELİK
VANA
ÇEMAŞ
ÇEMTAŞ
ÇUHADARO
ĞLU
DÖKTAŞ
EREĞLİ

2016
AYES
BURÇELİ
K
BURÇELİ
K VANA
ÇEMAŞ
ÇEMTAŞ
ÇUHADA
ROĞLU
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DEMİSAŞ

DÖKTAŞ

DÖKTAŞ
ÖZBAL

ERBOSAN
ÖZBAL

SARKUYS
AN

TUĞÇELİK.

İSKENDERU
N
ÖZBAL
SARKUYSA
N
TUĞÇELİK

İSKENDERU
N
İZMİR
KARDEMİR.

DÖKTAŞ

TUĞÇELİK

TUĞÇELİ
K

EREĞLİ
İZMİR

Tablo 3. Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar Ve Ulaşım Araçları Sektöründeki
2016-2020 Yılları Arasında Firma Değeri Büyük Olan İlk 10 Firma
2020
2019
2018
2017
2016
ALARKO
BALATACIL BALATACIL
BOSCH
ARÇELİK
AR
AR
FREN
BALATACI BOSCH
BOSCH
EGE
BOSCH
LAR
FREN
FREN
FREN
BOSCH
FORD
EGE
EMİNİŞ
EGE
FREN
EGE
İHLAS
FORD
FORD
EMİNİŞ
EMİNİŞ
MAKİNA
KARSAN
KARSAN
FORD
TARIM
OTOKAR
OTOKAR
MAKİNA
MAKİNA
MAKİNA
OTO
OTO
TARIM
TARIM
TARIM
SAY
SAY
OTOKAR
OTOKAR
OTOKAR
OTO
OTO
OTO
SİLVERLİ
TOFAŞ
TOFAŞ
TOFAŞ
TOFAŞ
NE
TÜRK
TÜRK
TÜRK
TÜMOSAN
TÜMOSA
TRAKTÖR TRAKTÖR
TRAKTÖR
N
ULUSOY
ULUSOY
ULUSOY
TÜRK
TÜRK
TRAKTÖR
TRAKTÖR

Tablo 2’de ve Tablo 3’te verilen firmaların bilanço ve gelir
tablolarından yararlanılarak 26 mali oran hesaplanmıştır. Hesaplanan mali
oranlar Ana Metal Sektörü için Tablo 4’te gösterilmiştir.
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Tablo 4. Ana Metal Sektöründe Bulunan Çuhadaroğlu A.Ş. İçin Hesaplanan Mali
Oranlar

2016-2020 yılları arasında Ana Metal sektöründe ilk 10 firmaya
girmiş şirketlerden Çuhadaroğlu A.Ş.’nin finansal oranlar hesaplamaları
Tablo 4’te gösterilmiştir. Tablo 2 ve Tablo 3’te bulunan tüm firmalar için
Tablo 4’teki şekilde hesaplamaları yapılmıştır.
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Tablo 5. Çalışma Hipotezi

Çalışmanın verileri ANOVA analizine uygun hale getirilmiş ve
MİNİTAB programına işlenmiştir.
Araştırmanın hipotezi Tablo 5’te
gösterilmiştir.
Tablo 6. 2016 Yılına Ait ANOVA Sonuçları
Analysis of Variance
Source

DF

Adj SS

Adj MS

F-Value

P-Value

Factor

25

2020

80,81

4,19

0,000

Error

494

9527

19,29

Total

519

11548

Yapılan 2016 yılına ait ANOVA analizi sonucunda iki sektör
arasındaki anlamlılık oranı 0,000 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen değerin
0,05’in altında olmasından dolayı Metal Ana Sanayi ve Metal Eşya Makine
Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları sektörleri arasında anlamlı fark vardır.
𝐻1 hipotezi kabul edilebilir. Tablo 6’da gösterilmiştir.
Her bir oran için oluşturulan hipotezler sonucunda, farklılıkların test
edilmesi amacı ile Post Hoc testlerinden Tukey Testi uygulanmıştır.
Tablo 7. 2016 Yılı Tukey Testi Sonuçları
Factor
N
Mean
X18

20

7,16

X17

20

6,049

X19

20

4,68

X9

20

4,27
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X14

20

3,83

X13

20

2,29

X1

20

2,051

X26

20

1,89

X20

20

1,029

2016 yılına ait Tukey testi analizlerine göre devir hızları oranları ve
bazı mali oranlar istatiksel olarak anlamlı görülmektedir (Tablo 7). Varyans
Analizi %5 anlamlılık seviyesinde uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar
doğrultusunda Stok Devir Hızı ve Alacak Devir Hızı sonuca en çok etki eden
oranlar olarak görülmektedir. Stok Devir Hızı Oranı’nın yüksek olması bir
şirket için; stoklarının çabuk tükendiği ve satışlarının hızlı olduğu anlamına
gelmektedir. Alacak Devir Hızı Oranı yüksek olduğunda ise şirket
alacaklarını tahsil etmekte sıkıntı yaşanmadığı, zamanında ödemelerini
aldığı anlamına gelmektedir. Sonuçların gösterimi Normal, Probability Plot
Versus Fits ve Histogram grafikleriyle sağlanmıştır. 2016 yılına ait grafikler
Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. 2016 Yılına Ait Grafikler
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Tablo 8. 2017 Yılına Ait ANOVA Sonuçları
Analysis of Variance
Source

DF

Adj SS

Adj MS

F-Value

P-Value

Factor

25

4894

195,76

4,36

0,000

Error

494

22196

44,93

Total

519

27090

Yapılan 2017 yılına ait ANOVA analizi sonucunda iki sektör
arasındaki anlamlılık oranı 0,000 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen değerin
0,05’in altında olmasından kaynaklı olarak Metal Ana Sanayi ve Metal Eşya
Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları sektörleri arasında anlamlı
fark vardır. 𝐻1 hipotezi kabul edilebilir. Tablo 8’de gösterilmiştir.
Her bir oran için oluşturulan hipotezler sonucunda, farklılıkların test
edilmesi amacı ile Post Hoc testlerinden Tukey Testi uygulanmıştır.
Tablo 9. 2017 Yılı Tukey Testi Sonuçları
Factor

N

Mean

X26

20

7,79

X18

20

5,696

X17

20

4,37

X9

20

3,97

X19

20

3,297

X14

20

1,817

X1

20

1,532
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2017 yılına ait Tukey testi analizlerine göre devir hızları oranları ve
bazı mali oranlar istatiksel olarak Tablo 9’da anlamlı görülmektedir. Varyans
Analizi %5 anlamlılık seviyesinde uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar
doğrultusunda Fiyat/Kazanç Oranı ve Stok Devir Hızı sonuca en çok etkili
eden oranlar olarak görülmektedir. Fiyat/Kazanç Oranı’nın yüksek değerde
olması işletmeler için hisse senetlerinin değerinin yüksek olduğunu
göstermektedir. Fiyat/Kazanç Oranı’nın yüksek olması işletmeler için iyi bir
değer, prestij ve rekabette güçlü olduğu anlamı taşımaktadır. Stok Devir Hızı
Oranı’nın yüksek olması bir şirket için; stoklarının çabuk tükendiği ve
satışlarının hızlı olduğu anlamına gelmektedir.
Sonuçların gösterimi Normal, Probability Plot Versus Fits ve
Histogram grafikleriyle sağlanmıştır. 2017 yılına ait grafikler Şekil 2’de
gösterilmiştir.

Şekil 2. 2017 Yılına Ait Grafikler
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Tablo 10. 2018 Yılına Ait ANOVASonuçları
Analysis of Variance
Source

DF

Adj SS

Adj MS

F-Value

P-Value

Factor

25

31391

1255,6

1,32

0,141

Error

494

470925

953,3

Total

519

502316

Yapılan 2018 yılına ait ANOVA analizi sonucunda iki sektör
arasındaki anlamlılık oranı 0,141 olarak hesaplanmış olup, elde edilen
değerin 0,05’in üstünde olmasından dolayı Metal Ana Sanayi ve Metal Eşya
Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları sektörleri arasında anlamlılık
yoktur. 𝐻0 hipotezi kabul edilebilir. Tablo 10’da gösterilmiştir.
Her bir oran için oluşturulan hipotezler sonucunda ,farklılıkların test
edilmesi amacı ile Post Hoc testlerinden Tukey Testi uygulanmıştır.
Tablo 11. 2018 Yılı Tukey Testi Sonuçları
Factor
N
Mean
X18

20

39,1

X19

20

12,52

X9

20

9,48

X14

20

6,20

X17

20

5,330

X26

20

3,9

X13

20

3,87

Varyans Analizi %5 anlamlılık seviyesinde uygulanmıştır. 2018
yılına ait Tukey testi analizlerine göre devir hızları oranları ve bazı mali
oranlar istatistiksel olarak Tablo 11’de anlamlı görülmektedir. Elde edilen
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sonuçlara bakılarak 39,1 ortalaması ile Stok Devir Hızı sonucu istatistiksel
olarak büyük bir farkla etkilemektedir. Stok Devir Hızı Oranı’nın yüksek
olması bir şirket için; stoklarının çabuk tükendiği ve satışlarının hızlı olduğu
anlamına gelmektedir. 2018 yılına bakıldığında stok devir hızı büyük bir
oranla şirketler için önem arz etmektedir. Sonuçların gösterimi Normal,
Probability Plot Versus Fits ve Histogram grafikleriyle sağlanmıştır. 2018
yılına ait grafikler Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3. 2018 Yılına Ait Grafikler
Tablo 12. 2019 Yılına Ait ANOVA Sonuçları
Analysis of Variance
Source

DF

Adj SS

Adj MS

F-Value

P-Value

Factor

25

2175

86,98

1,14

0,294

Error

494

37744

76,41

Total

519

39919

Yapılan 2019 yılına ait ANOVA analizi sonucunda iki sektör
arasındaki anlamlılık oranı 0,294 olarak hesaplanmış olup, elde edilen değerin
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0,05’in üstünde olmasından dolayı Metal Ana Sanayi ve Metal Eşya Makine
Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları sektörleri arasında anlamlılık
yoktur. 𝐻0 hipotezi kabul edilebilir. Tablo 12’de görmek mümkündür.
Her bir oran için oluşturulan hipotezler sonucunda, farklılıkların test
edilmesi amacı ile Post Hoc testlerinden Tukey Testi uygulanmıştır.
Tablo 13. 2019 Yılı Tukey Testi Sonuçları
Factor

N

Mean

X18

20

7,13

X9

20

6,29

X17

20

5,197

X19

20

4,42

X14

20

3,083

X13

20

3,07

X1

20

2,119

Varyans Analizi %5 anlamlılık seviyesinde uygulanmıştır.2019 yılına
ait Tukey testi analizlerine göre devir hızları oranları ve bazı mali oranlar
istatistiksel olarak Tablo 13’te anlamlı görülmektedir. Elde edilen sonuçlar
doğrultusunda Stok Devir Hızı ve Toplam Borç/Öz Kaynak oranı en çok etki
eden oranlar olduğu belirlenmiştir. 2019 sonuçlarında da görüldüğü üzere stok
devir hızının önemlilik derecesi sürmekte olup, şirketlerin Toplam Borç/Öz
Kaynak Oranı doğrultusunda borçlanma kapasitelerinin de büyüdüğü
görülmektedir. Sonuçların gösterimi Normal, Probability Plot Versus Fits ve
Histogram grafikleriyle sağlanmıştır. 2019 yılına ait grafikler Şekil 4’te
gösterilmiştir.
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Şekil 4. 2019 Yılına Ait Grafikler
Tablo 14. 2020 Yılına Ait ANOVA Sonuçları
Analysis of Variance
Source

DF

Adj SS

Adj MS

F-Value

P-Value

Factor

25

36245

1449,8

4,11

0,000

Error

494

174070

352,4

Total

519

210315

Yapılan 2020 yılına ait ANOVA analizi sonucunda iki sektör
arasındaki anlamlılık oranı 0,000 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen değerin
0,05’in altında olmasından dolayı Metal Ana Sanayi ve Metal Eşya Makine
Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları sektörleri arasında anlamlılık vardır.
𝐻1 hipotezi kabul edilebilir. Tablo 14’te görmek mümkündür.
Her bir oran için oluşturulan hipotezler sonucunda, farklılıkların test
edilmesi amacı ile Post Hoc testlerinden Tukey Testi uygulanmıştır.
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Tablo 15. 2020 Yılı Tukey Testi Sonuçları

Factor
X26
X18
X17
X19
X9

N
20
20
20
20
20

Mean
43,8
6,29
5,46
4,444
2,946

2020 yılına ait Tukey testi analizlerine göre devir hızları oranları ve
bazı mali oranlar istatiksel olarak Tablo 15’te anlamlı görülmektedir. Varyans
Analizi %5 anlamlılık seviyesinde uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar
doğrultusunda Fiyat/Kazanç Oranı 43,8 ortalama ile diğer oranlara kıyasla en
çok etkisi olan oran olarak görülmektedir. Fiyat/Kazanç Oranı’nın yüksek
değerde olması işletmeler için hisse senetlerinin değerinin yüksek olduğunu
göstermektedir. Fiyat/Kazanç Oranı’nın yüksek olması işletmeler için iyi bir
değer, prestij ve rekabette güçlü olduğu anlamı taşımaktadır. 2020 yılında
şirketlerin hisse senetlerinin oldukça büyük değerler taşıdığı görülmektedir.
Sonuçların gösterimi Normal, Probability Plot Versus Fits ve Histogram
grafikleriyle sağlanmıştır. 2020 yılına ait grafikler Şekil 5’te gösterilmiştir.

Şekil 5. 2020 Yılına Ait Grafikler
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6. SONUÇ
BİST’te yer alan sektörlere bakıldığında Metal Ana Sanayi ve Metal
Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları sektörleri benzer
sektörler gibi görülse de finansal açıdan çok da benzer olmadığını
görmekteyiz. Yapılan incelemeler sonucunda işletmelerin finansal oranları ve
karlılık oranları arasında farklılıklar gözükmektedir.
İki sektöründe finansal oranlarının arasında anlamlı fark olup
olmadığını ANOVA (Tek Yönlü Varyans) yöntemiyle 0,05 anlamlılık
düzeyinde incelendiğinde yıllık olarak değişim olduğu gözlemlenmektedir.
2016 yılına bakıldığında Metal Ana Sanayi ve Metal Eşya Makine Elektrikli
Cihazlar ve Ulaşım Araçları sektörleri arasında anlamlılık seviyesi 0,000 ile
0,05’in altında kalmaktadır. Bu nedenle 𝐻0 hipotezi geçersiz sayılarak 𝐻1
hipotezi geçerli sayılmaktadır. Metal Ana Sanayi ve Metal Eşya Makine
Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları sektörleri arasında anlamlı bir fark
vardır. Tukey testi sonucuna göre bu anlamlı farkın nedeni; devir hız
oranlarının yüksek olmasından kaynaklıdır.
2017 yılında, 2016 yılında olduğu gibi anlamlılık seviyesinin 0,000 ile
0,05 değerinin altında kaldığı gözlenmektedir. Fakat 2016 yılından farklı
olarak anlamlı fark olmasının nedeni fiyat/ kazanç oranı ve stok devir hızı
oranının önemli bir ortalamaya sahip olmasıdır.2018 yılı analiz sonuçlarına
göre 0,141 anlamlılık düzeyi ile 0,05 oranın üzerinde kalmasından kaynaklı
olarak belirtilen iki sektör arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 2019 yılında
da 2018 devamı niteliğinde 0,294 anlamlılık düzeyi ile 0,05 üzerinde
kalmaktadır. Metal Ana Sanayi ve Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve
Ulaşım Araçları sektörleri arasında anlamlı fark yoktur.
2020 yılında ANOVA testi sonucunda anlamlılık seviyesi oranını
0,000 olduğunu görmekteyiz. Anlamlılık düzeyi 0,05 altında kaldığından
dolayı sektörler arasında anlamlı bir fark bulunduğunu söyleyebiliriz. Buna
sebep olan Fiyat/ kazanç oranıdır.
İncelenen çıktılara ve oluşan sonuçlara göre her iki sektör arasında
rahatlıkla karşılaştırma yapılabilecektir. Araştırma sadece yatırımcılar için
değil firma sahipleri içinde önem arz etmektedir. Firmaları kendi sektörleri
dışına çıkmaya cesaretlendirebileceği ve fiyat-performans aşamasında
inovasyonlara sebebiyet verebileceği görülmüştür. Yatırımcı veya firma sahibi
süreci araştırmaya bakarak yorumlayıp değerlendirebilme şansına sahip
189

olacaktır. Anlamlılık değerlerini ölçtüğümüz hipotezlerle, sonuçları arasında
kıyaslama yapılabilir, sektörlerin 5 yıllık bir süreçte verilerinin ne denli
değiştiğini inceleyebilir, yorumlayabilir ve firmaların performans ölçümlerini
hesaplanmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir.
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