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Değerli bilim insanları; 

Dünyada eşi görülmemiş bir şaşkınlık, hayatın her yönünde ani bir duruş ve dönüşüm yaşatan 

Covid-19 salgınının gölgesinin hala üzerimizde olduğu şu günlerde; en çok özlediğimiz ve 

sabırsızlıkla beklediğimiz, sağlık riski olmadan bir araya gelmek ve kaynaşmak oluyor. 

1995 yılından günümüze finans alanında çalışan en kıdemli akademisyenlerden, henüz ilk 

bildirilerini yazan genç finansçılara kadar geniş bir topluluğu bir araya getiren Finans 

Sempozyumu’nu 2020 yılında pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik. Türkiye’nin en köklü ve 

nitelikli akademik organizasyonlarından biri olan sempozyumumuzu, yıllardır bu 

organizasyonun kültürü haline gelen bir arada olma ve ağ oluşturma imkanlarının olmaması 

nedeniyle çevrimiçi yapmayı tercih etmedik. 

Post-Pandemi dünyasının belirsizliği yeni ve güçlü bir değişken olarak hayatın doğal akışına 

eklemleniyor. Ayrıca Post Küreselleşme dönemine girdiğimiz dünyada; insanoğlu bir yandan 

yapay zekaya dayalı büyük veri ve bilgi oluştururken, diğer yandan tezat biçimde, sorunları 

daha karmaşık hale geliyor, öngörülemezlik artıyor ve sürdürülebilirlik ajandanın en üstünde 

yerini alıyor. 

Bu “yeni normal paradigmada” finansal akımlara ve enstrümanlara dayalı küreselleşme ve 

büyüme sorgulanırken, hızla artan parasal genişlemenin ve özellikle kobileri savunmasız 

bırakan salgının yıkıcı etkilerinin yıllarca devam etmesi bekleniyor. Bununla birlikte hala 

özellikle gelişmiş ülkelerin en zeki ve yetenekli gençleri finans sektörüne girmeye devam 

ediyor. 

1200’lü yıllarda poliçenin kullanılması ile başlayan, 1950’li yıllarda bugünkü anlamında bilim 

haline dönüşen ve 2000’li yıllarda kripto paraya kadar evrilen bir hikayede artık saha, finans 

mühendislerinden, finans veri bilimcilerine geçmiş gözüküyor. İşte bu ortamda 24. Finans 

Sempozyumu’nu 20-23 Ekim 2021 tarihleri arasında Sakarya Radisson Blu Hotel’de 

gerçekleştirdik. Pandemi koşullarında olmamıza rağmen otuzyedi şehir ve elliyedi farklı 

üniversiteden yüzotuzüç akademisyenin katılım sağladığı ve ellialtı bildirinin sunulduğu 

sempozyumda geçmiş yıllardan farklı olarak bir de doktora kolokyumu yapıldı. Sempozyumun 

son akşamında en iyi bildiri ödülleri sahiplerine verildi. Bizler de en iyi bildiri ödülü alan 

akademisyenlerimizi kutluyoruz. Ayrıca aynı akşam 2019 yılında Marmara Üniversitesi’nden 

devraldığımız bayrağı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine devrettik.  

Sakaryamıza özgü bir atasözü “Misafirin sevileni ekmeğin yapıldığı gün gelir” der.  

Ekmeğimizin yapıldığı 24. Finans Sempozyumu’nda finans alanında çalışma yapan 

akademisyenlerle birlikte olmaktan ve onlara ev sahipliği yapmaktan onur duyduk. Bu vesile 

ile katılım sağlayan, mazereti sebebi ile katılamayıp iyi dileklerini ileten tüm akademisyenlere 

teşekkür eder önümüzdeki yıllarda yapılacak sempozyumlarda tekrar bir arada olmayı gönülden 

dileriz. 

 

Prof. Dr. Hakan Tunahan                       Doç. Dr. Sinan Esen 

   Sempozyum Başkanı                       Sempozyum Başkanı 
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Değerli Meslektaşlarım, 

Finans alanındaki tüm öğretim üye ve elemanlarının oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşu olan 

Finans Bilim Platformu, her yıl Ekim ayında genellikle de ikinci yarısında, bir üniversite ile ve 

bu üniversitenin ev sahipliğinde Finans Sempozyumu düzenlemektedir.  Türkiye’de bu 

sempozyum finans alanındaki akademik camiada, akademik çalışmaların sunulduğu öncelikli 

bir etkinlik olarak kabul görmektedir.  

Her yıl aralıksız olarak düzenlenmekte olan bu sempozyumu 2020 yılında maalesef pandemi 

yüzünden gerçekleştiremedik. Dolayısıyla bundan böyle söylemlerimizde 2020 yılı hariç her 

yıl diyeceğiz. 23. Finans Sempozyumu’nu 2019 Ekim ayında Marmara Üniversitesi’nin ev 

sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirdikten sonra 24. FİNANS SEMPOZYUMU’nu 20-23 

Ekim 2021 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Sakarya Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirmek üzere 

SAKARYA'da  Radisson Blu Hotel’de bir araya gelmiş bulunmaktayız.  

Yoğun emek, maddi imkan ve belki de hepsinden önce büyük özveri gerektiren bu tür 

organizasyonlar sadece düzenlendiği yıl değil, sonra ki yıllarda da hafızlarımızda kalıcı hale 

gelmekte, bilimsel birikim ve anılarımız zenginleşmekte, bir sonraki sempozyum sabırsızlıkla 

beklenir olmaktadır.  

Pandemi ortamında ve bunun beraberinde getirdiği zorlu şartlar altında Sakarya’da 

gerçekleştirilmekte olan bu sempozyumun haklı gururunu başta üniversite yönetimi, düzenleme 

kurulu olmak üzere, emeği geçen, katkı veren, katılımıyla destek veren herkes fazlasıyla 

yaşayacak ve yaşatacaktır. 

1995 yılında İstanbul Bayramoğlu’ndaki ilk toplantıyla başlayan, bu yıl Sakarya’da 

gerçekleştirilmekte olduğumuz sempozyumun 25.’si 2022 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, 26.’sı da 2023 yılında Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin 

ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. 

 Finans Sempozyumu düzenlemenin yanında, Finans Bilim Platformu’nun bir diğer etkinliği 

de, öğretim üye ve elemanları ile aileler arasındaki tanışıklığı artırmak amacıyla genellikle her 

yıl, Mayıs -Haziran aylarında gerçekleştirdiği, Bahar Toplantısı olmaktadır. Bu 

toplantılarımızın sonuncusunu, 2019 yılı Bahar Toplantısını, 2019 yılı Nisan ayında Mardin’de 

gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Maalesef pandemi dolayısıyla Afyon Sandıklı olarak 

planladığımız Bahar Toplantımızı 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştiremedik.   

Gelecek yıl Burdur’da yapılacak 25. Finans Sempozyumu’nda yeniden birlikte olmak 

arzusuyla, Sakarya’daki bu sempozyumun başarılı olmasını, iş hayatına, bilim ve akademik 

çalışmalara katkı sağlamasını dilerim.  

Saygı ve sevgilerimle,  

Prof. Dr. Metin Kamil Ercan (Finans Bilim Platformu Başkanı) 
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24. FİNANS SEMPOZYUMU PROGRAMI 

20-23 EKİM 2021 

RADISSON BLU HOTEL SAKARYA 

20 Ekim 2021 Çarşamba 

Otele Giriş ve Sempozyum Kayıt (14:00-18:30) 

Akşam Yemeği (18:30-20:30) 

21 Ekim 2021 Perşembe 

Sempozyum Kayıt (09:00-09:30) 

Protokol ve Açılış Konuşmaları (09:30-10:30) 

Kahve Arası (10:30-11:00) 

Davetli Konuşmacılar (11:00-12:30) - (Online Etkinlik) 

Nihal KANAY - Energy Pro Senior Partner – Shell Alumni: Finans Baş Sorumlusunun Perspektifinden Belirsiz Zamanlarda Çeviklik: Değişimi Yönetmek 

Fatma MELEK - Akbank Baş Ekonomist: Ani Duruştan Hızlı Büyümeye Türkiye ve Dünya Ekonomisi 

Öğle Yemeği (12:30-14:00) 

I. Oturum (14:00-15:15) 

Karya Salonu Hitit Salonu Troya Salonu 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin Kamil ERCAN Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Güler ARAS 

COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE MEVDUAT 

BANKALARININ FİNANSAL 

PERFORMANSLARININ CRITIC VE EDAS 
YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ 

Nevzat ÇALIŞ, H. Hüseyin YILDIRIM, Şakir SAKARYA 

YATIRIMCI RİSK İŞTAHI ÜLKE RİSKİNİ 

TETİKLER Mİ: HATEMİ-J EŞBÜTÜNLEŞME VE 

ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZLERİ İLE 
TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Abdulkadir KAYA, Ünal GÜLHAN, Bener GÜNGÖR 

TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İÇİN 
BİR FİYATLAMA ÖNERİSİ: STOKASTİK 

MODELLERLE OPSİYON DEĞERLEME YÖNTEMİ 

İlker KOÇ, Elçin AYKAÇ ALP 

TÜRKİYE’DE COVID-19 DÖNEMİNDE KONUT 

FİYATLARININ ENFLASYON, FAİZ ORANI VE 

DÖVİZ KURU ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ 
Üstün HATİPOĞLU, Yunus Emre KAPUSUZ, Harun 

TANRIVERMİŞ 

PREDICTABILITY OF RISK APPETITE INDEX IN 

TURKEY: CAUSALITY-IN-QUANTILES 

APPROACH 

Remzi GÖK, Eray GEMİCİ 

ABD BORSALARINDA GÜN İÇİ DOĞRUSAL 

OLMAYAN ASİMETRİK İLİŞKİNİN MOMENTUM 

EŞİK DEĞERLİ MODELLERLE ANALİZİ 

Ayben KOY, Oğuz ŞİMŞEK, Mehmet Yusuf GÜNGÖR 

HERDING BEHAVIOR IN THE EUROPEAN 

BANKING SECTOR DURING THE COVID-19 
OUTBREAK: THE ROLE OF SHORT-SELLING 

RESTRICTIONS 

İbrahim YAĞLI, Özkan HAYKIR, Emin Hüseyin 
ÇETENAK 

TÜRKİYE’NİN CDS PRİMLERİ BİST 100, DÖVİZ 

KURLARI ve TAHVİL FAİZLERİNİN cDCC E-

GARCH İLE MODELLEMESİ 
Tuğrul KANDEMİR, N. Serap VURUR, Halilibrahim 

GÖKGÖZ 

HALKA ARZLARIN KISA DÖNEM HİSSE 
PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ: BORSA 

İSTANBUL ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Ali ALAGÖZ, Gülnur UÇAR 

Kahve Arası (15:15-15:30) 

II. Oturum (15:30-16:45) 

Karya Salonu Hitit Salonu Troya Salonu 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN   Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sinan ESEN 

YÜKSEK FREKANSLI TİCARET VE PAY 

ENDEKSİNİN FARKLI VERİ ARALIKLARIYLA 

ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ 
Ayben KOY, Andaç Batur ÇOLAK 

KOLOKYUM: ALGORİTMİK VE YÜKSEK 

FREKANSLI İŞLEMLERİN LİKİDİTE VE 

VOLATİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ: BİST-30 ÖRNEĞİ 
Mehmet Sinan ÇELİK 

BORSA, FAİZ, KUR, ALTIN, PETROL VE BITCOİN 

ARASINDAKİ OYNAKLIK YAYILIMLARI 

Zekai ŞENOL, Selahattin KOÇ 

VOLATİLİTE ENDEKSİ (VIX) İLE BORSA 
İSTANBUL ARASINDA ASİMETRİK GETİRİ VE 

VOLATİLİTE YAYILIMI:  KIRILGAN BEŞLİ 

ÜLKELERİN BORSA ENDEKSLERİ İLE 
KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 

Melih KUTLU, Diler TÜRKOĞLU 

  

INVESTIGATING THE EFFECTS OF INNOVATIVE 

EFFORTS AND LENDERS’ MONITORING ON THE 
RELATION BETWEEN FINANCIAL SLACK AND 

PERFORMANCE 

Johnny JERMIAS, Fatih YİĞİT 

PREDICTING BIST 30 INDEX WITH ARIMA AND 
RNN-LSTM MODELS 

Didem GÜLERYÜZ, Erdemalp ÖZDEN, Ünal GÜLHAN 

  

KÜRESEL BELİRSİZLİK ENDEKSİ İLE BRICS 

BORSALARI ARASINDA VOLATİLİTE YAYILIMI: 

BEKK GARCH İLE ANALİZİ 
Ethem KILIÇ, Samet GÜRSOY 

Kahve Arası (16:45-17:00) 
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III. Oturum (17:00-18:15) 

Karya Salonu Hitit Salonu Troya Salonu 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan AYGÖREN Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turhan KORKMAZ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN 

BORSA İSTANBUL ANA SEKTÖR 

ENDEKSLERİNİN VOLATİLİTE YAPISI VE 
YAYILIMININ STOKASTİK VOLATİLİTE MODELİ 

İLE İNCELENMESİ 

Gamze ŞEKEROĞLU, Fatih GÜZEL 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇIKLAMALARININ 

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ: TÜRK 
BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

Mete BUMİN, Yaşam DEMİR 

FİNANSAL HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ 
KESİNTİLER FİRMANIN HİSSE SENEDİ 

DEĞERİNİ ETKİLER Mİ: AKBANK 

KESİNTİLERİNİN DAVRANIŞSAL FİNANS BAKIŞ 
AÇISI İLE İNCELENMESİ 

Çağrı HAMURCU 

SPECULATIVE BUBBLES AND HERDING IN 

CRYPTOCURRENCIES 
İbrahim YAĞLI, Özkan HAYKIR 

ESG PUANLARININ İŞLETMELERİN FİNANSAL 

PERFORMANSINA ETKİSİ 
Seda TURNACIGİL 

İPOTEK SİGORTACILIĞI VE 

UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Yunus Emre KAPUSUZ, Harun TANRIVERMİŞ 

AL-SAT TAVSİYELERİNİN BANKALARIN HİSSE 

SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
Mustafa KEVSER, Mesut DOĞAN, Ayşenur 

TARAKÇIOĞLU ALTINAY 

ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ’NİN 

TÜRKİYE’DE GEÇERLİLİĞİNİN TESTİ 

Semra DEMİR, Sevinç ŞAHİN DAĞLI, İsmail ÇELİK 

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA: 

TÜRKİYE’DEKİ MEVDUAT BANKALARI 
ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Emine KARAÇAYIR, MÜGE SAĞLAM BEZGİN 

YÖNETİM KURULUNDA KADIN ÜYE VARLIĞININ 
ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİSİ 

Nurcan ÖCAL 

    

Kahve Arası (18:15-18:30) 

Akşam Yemeği (18:30-20:30) 

22 Ekim 2021 Cuma 

Sempozyum Kayıt (09:00-10:00) 

IV. Oturum (10:00-11:15) 

Karya Salonu Hitit Salonu Troya Salonu 

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Cantürk KAYAHAN Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şakir SAKARYA Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tuğrul KANDEMİR 

KRİPTO PARALARIN OYNAKLIĞININ GARCH 
MODELLERLE TAHMİN EDİLMESİ: BITCOIN 

ÖRNEĞİ 

Muhammet Sait IŞILDAK 

THE EFFECTS OF DIVIDEND PAYMENT 

ANNOUNCEMENT ON STOCK RETURNS: AN 

EVENT STUDY ANALYSIS OF TURKISH 

MARKET 

Onur OĞUZ 

TÜREV ARAÇ KULLANIMI VE İLK HALKA 
ARZLARDA DÜŞÜK FİYATLAMA 

Ece KOZOL, Yusuf AYTÜRK, Caner AKBABA, Başak 

TURAN İÇKE 

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KRİPTO PARA 

BİRİMİ OLAN BİTCOİN İLE BORSA ENDEKSLERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Pınar AVCI 

HAVA DURUMU ANOMALİSİNİN KÓNYA PANEL 
NEDENSELLİK TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI: 

AKDENİZ ÜLKELERİ ÖRNEĞİ 

Yaşar ALPTÜRK, Mert Baran TUNCEL, Feyyaz 
ZEREN, Tayfun YILMAZ 

FUTURES VE SPOT ENDEKSLER ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN ZAMANA BAĞLI DEĞİŞEN YAPISI: 
BIST UYGULAMASI 

Ercan ÖZEN, Metin TETİK, Ömer F. TÜRK 

COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE BİTCOİN 

YATIRIMLARININ SEÇİLMİŞ BORSALAR 
ÜSTÜNDEKİ VOLATİLİTE YAYILIMININ 

İNCELENMESİ 

Hüseyin Başar ÖNEM 

SEKTÖREL YOĞUNLAŞMANIN HİSSE SENEDİ 

YATIRIM FONLARININ PERFORMANSINA 

ETKİSİ 
İbrahim SIRMA, Onur Ozan İŞLEK 

COVİD-19 SÜRECİNDE TÜREV ÜRÜN 

KULLANIMI VE FİRMA DEĞERİ ETKİLEŞİMİ: 

BİST30 ENDEKSİ UYGULAMASI 
Fatih KONAK, Diler TÜRKOĞLU 

ALTERNATİF BİR YATIRIM ARACI OLARAK 

BİTCOİN: ULUSLARARASI HİSSE SENEDİ 
PORTFÖYLERİNDE DAHA ÜSTÜN BİR RİSK-

GETİRİ ETKİNLİĞİ MÜMKÜN MÜ? 

Mevlüt CAMGÖZ 

    

Kahve Arası (11:15-11:30) 
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V. Oturum (11:30-12:45) 

Karya Salonu Hitit Salonu Troya Salonu 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet SARAÇ Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Halil EKŞİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yasemin Deniz KOÇ 

THE IMPACT OF COVID-19 ON PRIVATE 

PENSION SYSTEM IN TURKEY 

Mehmet İSLAMOĞLU, Fatih KAYHAN 

HOW DOES LEVERAGE IMPACT THE 
PERFORMANCE OF TOURISM FIRMS: AN 

ANALYSIS IN THE FRAMEWORK OF SIZE AND 

CRISIS 
Yeşim HELHEL, Yıldırım YILMAZ 

 EKONOMİK BÜYÜME VE  FİNANSAL 
GELİŞMENİN İŞSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN 

İNCELENMESİ:  TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Aylin ERDOĞDU, Mustafa TORUSDAĞ, Abdulkadir 
BARUT 

MOMENTUM FAKTÖRÜ İLE GENİŞLETİLMİŞ 

FAMA-FRENCH ALTI FAKTÖRLÜ VARLIK 
FİYATLAMA MODELİNİN BORSA İSTANBUL 

AÇISINDAN TEST EDİLMESİ 
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Covid-19 Pandemi Döneminde Mevduat Bankalarının Finansal 

Performanslarının CRITIC ve EDAS Yöntemleriyle İncelenmesi 
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ÖZ 

Bu çalışmada Covid-19 pandemi sürecinde mevduat bankalarının finansal performanslarının ölçülmesi 

amaçlanmıştır. Bu çerçevede 2020 yılının 1., 2., 3. ve 4. çeyreklik dönemleri ve 2021 yılının ilk çeyrek verilerinden 

hareketle mevduat bankalarının finansal performansları bütünleşik CRITIC ve EDAS yöntemleri aracılığıyla 

incelenmiştir. Çalışmada 15 adet kriter kullanılmış ve bu kriterlerin ağırlıklandırılması CRITIC yöntemiyle 

belirlenmiştir. Çok Krıiterli Karar Verme Yöntemleri (ÇKKVY)’nden birisi olan EDAS yöntemiyle 32 adet 

bankanın finansal performansları ve sıralamaları belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda 5 çeyreklik dönem 

değerlendirildiğinde “J.P. Morgan Chase Bank N.A” bankasının üç dönemde de en başarılı banka olduğu, “Bank 

of China Turkey A.Ş”nin ise iki çeyreklik dönemde en başarılı banka olduğu görülmüştür. Turkland Bank A.Ş’nin 

2020 yılının ilk üççeyreğinde Société Générale (SA) ve Intesa Sanpaolo S.p.A bankalarının ise birer çeyreklik 

dönemde en başarısız bankalar olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Mevduat Bankaları, CRITIC, EDAS 

Investigation of Financial Performances of Deposit Banks 

by CRITIC and EDAS Methods During The Covid-19 

Pandemic Period 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to measure the financial performance of deposit banks during the Covid-19 pandemic 

process. In this context, the financial performances of deposit banks were analyzed using integrated CRITIC and 

EDAS methods, based on the 1st, 2nd, 3rd and 4th quarters of 2020 and the first quarter of 2021. In the study, 15 

criteria were used and the weighting of these criteria was determined by the CRITIC method. The financial 

performances and rankings of 32 banks were determined by the EDAS method, which is one of the Multi-Criteria 

Decision-Making Methods (MCDM). As a result of the analysis, when the 5-quarter period is evaluated, “J.P. 

Morgan Chase Bank N.A” was the most successful bank in all three periods, while "Bank of China Turkey A.Ş" 

was the most successful bank in two quarters. In the first three quarters of 2020, Turkland Bank A.Ş. Société 

Générale (SA) and Intesa Sanpaolo S.p.A were the most unsuccessful banks in a quarter. 

Keywords: Covid-19, Deposit Banks, CRITIC, EDAS 
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1 Giriş 

2019 yılının sonlarına doğru Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp bütün ülkelere yayılan Covid-19 

pandemisi, ekonominin temel birimi olan haneleri, işletmeleri ve ülkeleri sağlık alanında olduğu kadar 

ekonomik alanda da etkilemiştir. Bu süreçte bireyler kendi sağlıklarını koruma telaşına düşmüşler ve 

hükümetler de vatandaşlarını korumak için kapanma, kısıtlama gibi yollara başvurmak durumunda 

kalmışlardır. Bu durum da devam etmek zorunda olan ekonomik işleyişe zarar vermiştir. Bu süreçte 

işletmeler faaliyetlerine ara vermiş, bazı sektörlerde üretim durmuş, tüketim ise artmıştır. Hükümetler 

bu durumu yönetebilmek ve COVID-19'un yayılmasını azaltabilmek için sosyal mesafeye, ulusal 

karantinalara ve gerekli olmayan işletmelerin kapatılmasına yönelik birçok farklı stratejileri yürürlüğe 

koymuştur.  

Ekonominin durması, işletmelerin maliyetlerini karşılayamamasına ve işletmelerde gelir açığı 

oluşmasına neden olmuştur. İşletmeler bu açığı kapatıp nakit akışını sürdürmek için kaynak arayışına 

girmişler ve bir çıkış yolu aramışlardır. Bu noktada bankaların, çok ihtiyaç duyulan finansmanı 

sağlaması ve bu ekonomik krizi aşmada önemli bir rol oynaması bekleniyordu. Bu benzeri görülmemiş 

koşullar altında, merkez bankaları ve hükümetler tarafından çok çeşitli politika müdahaleleri 

gerçekleştirilmiştir. Bazı önlemler kısa vadede finansal koşulların keskin bir şekilde sıkılaştırılmasını 

amaçlarken, bazıları ise kredi piyasalarının doğrudan müdahalesi veya bankaların sermaye 

tamponlarının kullanımı üzerindeki kısıtlamalarını gevşeterek işletmelerin kredi akışını desteklemeye 

çalışmışlardır. 

Bankalar ekonominin önemli bir dayanağıdır ve benimsedikleri yönetim stratejileri pandemiden sonra 

ekonominin iyileşmesini etkileyecektir. Bankalar iç ve dış ticareti kolaylaştırdıkları için ekonomik 

alanda önemli bir rol oynamaktadır. Bu sistemdeki herhangi bir bozulma toplumu bir bütün olarak 

etkileyecektir. Bu alanda güven, bankacılık sisteminin ve ekonominin işleyişi için çok önemlidir. 

Bankaların ekonomik ve sosyal refah için önemi şüphe götürmez. Zira bankalar ekonominin, şirketlerin 

ve bireylerin ana sermaye ve fon sağlayıcılarıdır [1].     

Türkiye’de Covid-19 pandemisinin ekonomiye verdiği zararları hafifletmek adına hükümet tarafından 

bir takım destek paketleri ilan edilmiştir. Bu paketler kapsamında işletmelerin ve bireylerin bu krizden 

en az zararla çıkabilmesi adına yeni kredi paketleri ve mevcut kredilerin ödemelerinin ötelenmesi gibi 

çözüm önerileri sunulmuştur. Bu çözüm önerilerinin temelinde de kamu bankaları ve dolayısıyla 

bankacılık sektörü yer almaktadır. Bankaların ekonominin temel taşı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 

Yapılan araştırmalar sonucu pandemi döneminde mevduat bankalarının finansal performanslarını ölçen 

bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu bağlamda Covid-19 pandemi sürecinde Türkiye’de faaliyet gösteren 

mevduat bankalarının finansal performanslarını ölçmeyi amaçlamayan bu çalışma planlanmıştır. Bu 

bağlamda bu çalışmanın literatüre katkı yapacağı düşünülmektedir. 

2021 yılı haziran ayı itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren toplam 54 adet banka mevcuttur. Tablo 1’de 

de gösterildiği üzere bu bankalardan 34 adetini mevduat bankaları oluştururken, 14 adetini kalkınma ve 

yatırım bankaları, 6 adetini ise katılım bankaları oluşturmaktadır. Mevduat bankalarının 3 tanesi 

kamusal sermayeli, 8 tanesi özel sermayeli, 21 tanesi ise yabancı sermayelidir [2].     

Tablo 1: Banka Sayıları 

Kamu 

Sermayeli 

Bankalar 

Özel 

Sermayeli 

Bankalar 

Tasarruf 

Mevduatı 

Sigorta 

Fonuna 

Devredilen 

Bankalar 

Yabancı 

Sermayeli 

Bankalar 

Kalkınma 

ve 

Yatırım 

Bankaları 

Katılım 

Bankaları 

3 8 2 21 14 6 
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2 Literatür Taraması 

Bu aşamada ulusal ve uluslararası çalışmalar taranarak literatür araştırması yapılmış ve Covid-19 

pandemisinin bankalara olan etkisini ve bankaların finansal performanslarını ölçen araştırmalara yer 

verilmiştir. Aşağıda literatürde yapılmış olan çalışmalar ve elde edilen sonuçları kısaca özetlenmiştir. 

[3]   Karaçor ve diğ. (2017) yapmış oldukları çalışmalarında 2003-2015 dönemleri aralığında Türkiye’de 

faaliyet gösteren kamusal ve özel sermayeli bankaların finansal performanslarını CAMELS modeli 

aracılığıyla karşılaştırmalı olarak incelemişlerdir. Araştırma sonucunda yazarlar özel sermayeli 

bankaların aktif, yönetim kalitesi ve sermaye yeterliliği açısından kamusal sermayeli bankalara göre 

daha iyi bir durumda olduğunu, buna karşın kazanç durumu ve likidite bakımından kamusal sermayeli 

bankaların daha iyi durumda olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca kamusal sermayeli bankaların piyasa 

risklerine karşı daha avantajlı olduğu sonucuna varmışlardır. 

[4] Gündoğdu (2018) yapmış olduğu çalışmasında 2010-2017 dönemleri arasında katılım bankalarının 

finansal performanslarını Gri ilişkisel analiz yardımıyla incelemiştir. Yazar çalışma sonucunda 2017 

yılında finansal performans olarak en başarılı bankanın Türkiye Finans bankası olduğunu en başarısız 

bankanın ise Albaraka Türk olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca diğer yıllarda başarı sıralaması bakımından 

bir netlik olmadığını ve başarı anlamında bir istikrar olmadığı sonucuna ulaşmıştır.  

[5] Ural, Demireli ve Özçelik (2018) yapmış oldukları çalışmalarında 2012-2016 dönemleri arasında 

Türkiye’de faaliyet gösteren kamu bankalarının finansal performanslarını Entropi ve WASPAS 

yöntemlerini kullanarak analiz etmişlerdir. Yapılan analiz sonucunda yazarlar 2012 ve 2013 yıllarında 

finansal performans olarak en başarılı kamu bankasının Vakıf Bank olduğunu, 2014, 2015 ve 2016 

yıllarında ise en başarılı kamu bankasının Ziraat Bankası olduğunu tespit etmişlerdir. 

[6] Gezen (2019) yapmış olduğu araştırmada 2010-2017 dönemleri arasında Türkiye’de faaliyet 

gösteren katılım bankalarının finansal performanslarını Entropi ve WASPAS yöntemlerini kullanarak 

analiz etmiştir. Yazar araştırma sonucunda 2016 ve 2017 yıllarında finansal performans olarak en 

başarılı katılım bankasının Kuveyt Türk bankası olduğunu, diğer yıllarda ise Türkiye Finans bankasının 

en başarılı banka olduğunu tespit etmiştir. 

[7] Akbulut (2020) yapmış olduğu çalışmasında 2018 yılı içerisinde Türkiye’de faaliyet gösteren aktif 

büyüklük sıralamasında yer alan ilk on mevduat bankasının finansal performanslarını Gri Entropi, PSI 

ve ARAS yöntemlerini kullanarak analiz etmiştir. Yazar ayrıca bankaların yaşları ile finansal 

performansları arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek amacıyla korelasyon analizi 

uygulamıştır. Yazar araştırma sonucunda finansal performans bakımından en başarılı bankanın Ziraat 

Bankası olduğunu ve bankaların yaşı ile performansları arasında pozitif ve güçlü bir ilişkinin olduğunu 

tespit etmiştir. 

[8] Küçükbay ve Gözkonan (2020) ise yapmış oldukları çalışmalarında 2008-2017 dönemleri arasında 

katılım bankaları ve geleneksel bankaların finansal performanslarını karşılaştırmalı olarak TOPSİS ve 

Gri ilişkisel analiz yöntemlerini kullanarak incelemişlerdir. Araştırma sonucunda yazarlar her iki 

yönteme göre de geleneksel bankaların finansal performans açısından katılım bankalarına göre daha 

başarılı olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

[9] Kartal (2020) yapmış olduğu çalışmasında 2017-2018 dönemleri arasında katılım bankalarının 

finansal performansını VIKOR modeli aracılığıyla incelemiştir. Yazar söz konusu bankaları incelerken 

kar ve maliyet kriterlerini kullanmıştır. Çalışma sonucunda yazar 2017 yılında Ziraat Katılım ve Vakıf 

Katılım bankalarının diğer bankalara nazaran en düşük riske sahip bankalar olduğunu tespit etmiştir. 

Çalışmada yıllar itibariyle finansal performans açısından belirli bir sıralamanın olmadığı ve bunun 

nedeni olarak sektörde yaşanan rekabet olduğu düşünülmektedir. Ayrıca sektöre yeni katılan bankaların 

rasyolarının sağlıklı sonuç vermeyeceği yazar tarafından öngörülmektedir. 
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[10] Koşaroğlu (2020) yapmış olduğu çalışmasında BİST’te işlem gören mevduat bankalarının finansal 

performanslarını belirlemeyi amaçlamış ve bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemlerinden EDAS 

metodunu kullanmıştır. Yazar çalışma sonucunda araştırmaya konu olan bankalar arasında en başarılı 

bankanın Akbank olduğunu tespit etmiştir. 

[11] Şahin ve Tetik (2020) yapmış oldukları çalışmalarında 2011-2019 yılları arasında katılım 

bankalarının finansal performanslarını TOPSİS yöntemi ile analiz etmişlerdir. Yazarlar analiz 

sonucunda en yüksek finansal performansa sahip katılım bankalarının sırasıyla Türkiye Finans, 

Albaraka Türk ve Kuveyt Türk olduğunu tespit etmişlerdir. 

[12] Bektaş (2020) yapmış olduğu çalışmasında 2018-2019 dönemlerinde mevduat bankalarının finansal 

performanslarını CRITIC ve MAİRCA yöntemleriyle analiz etmiştir. Çalışma sonucunda finansal 

performans açısından en başarılı banka Ziraat Bankası olurken ikinci sırada Akbank yer almaktadır. 

Ayrıca yazar finansal performansı en kötü olan bankanın ise Deniz Bank odluğunu tespit etmiştir. 

[13] Haddad, El Ammari ve Bouri (2021) yapmış oldukları çalışmalarında denetim komitelerinin 

kalitesinin Subprime (eşik altı) ve Corona krizleri arasında İslami ve geleneksel bankalar arasındaki 

farklılıkların finansal performans üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada dört kıtadan 112 

bankadan elde edilen veriler GLS analizi yardımıyla incelenmiştir. Araştırma sonucunda yazarlar 

denetim komitesinin her iki banka türünün de karlılığını azalttığını, geleneksel bankaların verimliliğine 

zarar verdiğini, buna karşın geleneksel ve islami bankalara likidite ve ödeme gücü açısından olumlu bir 

etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. 

[14] Candera ve Indah (2021) de yapmış oldukları çalışmalarında Endonezya'da islami bankaların 

Covıd-19 pandemisi öncesi ve pandemi anında finansal performanslarını karşılaştırmışlardır. Çalışmada 

çok değişkenli varyans analizi (Monava) kullanılmıştır. Analiz sonucunda Endonezya'daki COVID-19 

pandemisi öncesi ve pandemi anında İslami bankacılığın finansal performansında farklılıklar olduğunu 

tespit etmişlerdir. Ayrıca, Covid 19 pandemisi öncesinde ve pandemi anında takipteki finansman (NPF), 

sermaye yeterlilik oranı (CAR) ve varlık getirisinden (ROA) oluşan islami bankacılık finansal 

performans kriterleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. 

[15] Nurdiansari ve diğ. (2021) yapmış oldukları çalışmalarında Endenozya’daki PT bankın COVID-19 

pandemisi öncesinde ve pandemi anında bankanın finansal performansındaki farklılıkları tespit etmeyi 

ve COVID-19 pandemisinin bankanın finansal performası üzerindeki etkisini belirlemeyi 

amaçlamışlardır. Araştırmada finansal nakit oran, kredi mevduat oran, birincil oran, sermaye yeterliliği 

oranı, özkaynak kârlılığı ve aktif kârlılığı rasyoları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda PT bankasının 

2020 yılındaki nakit rasyosu, kredi mevduat rasyosu, faiz dışı oranı, sermaye yeterliliği rasyosu, aktif 

kârlılığı ve özkaynak kârlılığının azaldığını tespit etmişlerdir. 

[16] Rachmadi ve Suyono (2021) yapmış oldukları çalışmalarında KOBİ'lerin kredilerinin yeniden 

yapılandırma uygulanmasının, NPL (batık krediler) ve NIM (net faiz marjı) kalemlerini kullanarak 

COVID-19 pandemisi döneminde bankaların finansal performansı üzerindeki etkisini analiz etmişlerdir. 

Çalışmanın sonucunda yazarlar kredi yeniden yapılandırmasının, üretim parça onay süreci maliyetlerini 

azaltarak karlılığı koruyabilen bankaların performansını etkilediğini, kredi yeniden yapılandırmasının 

batık kredileri (NPL) azaltabileceği sonucuna ulaşmışlardır. 

[17] Fakhri ve Darmawan (2021) yapmış oldukları çalışmalarında Covid-19 pandemesinin 

Endenozya’daki geleneksel ve islami bankacılığın finansal performanslarına etkisini incelemişlerdir. 

Yazarlar araştırmada yapay sinir ağı modelini kullanarak Covid-19 pandemesinin her iki banka türünün 

finansal performansını etkilediğini, bunun yanı sıra islami bankacılığın bu tip krizlere karşı geleneksel 

bankacılıktan daha savunmasız olduğunu tespit etmişlerdir. 

[18] Bayram (2021) yapmış olduğu çalışmasında Türkiye’deki katılım bankalarının performanslarını 

belirlemeye çalışmıştır. Çalışmada CRITIC temelli EDAS yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda 

2019 yılı içinde performans olarak en başarılı katılım bankası Ziraat Katılım bankası olurken Türkiye 
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Finans bankası ise ikinci sırada yer almıştır. Ayrıca özel sermayeli katılım bankaları arasında ise 

Albaraka Türk ilk sırada yer almıştır. 

3 Veri ve Yöntem 

Çalışmada mevduat bankalarının finansal performansları CIRITIC ve EDAS yöntemleri birlikte 

kullanılarak analiz edilmiştir. Türkiye’de faaliyet gösteren 34 adet mevduat bankasından 32 adeti 

örneklem olarak belirlenmiştir. TMSF’ye devredilen 2 adet mevduat bankası kapsam dışında 

bırakılmıştır. Çalışmada ilk olarak finansal performans analizinde kullanılacak veriler CRITIC yöntemi 

yardımıyla ağırlıklandırılmıştır. Daha sonra elde edilen bu kriterler EDAS yöntemine ilave edilerek 

bankaların finansal performansları belirlenmiş ve bankalar performanslarına göre sıralanmıştır. CRITIC 

ve EDAS analizlerinin uygulanması Microsoft Excel programı yardımıyla yapılmıştır. Analizlerde 

kullanılan veriler Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) web sitesinden alınmıştır. Tablo 2’de örnekleme 

dahil edilen mevduat bankalarının gruplarına ve araştırmada kullanılan kısaltmalarına yer verilmiştir. 

Tablo 2: Örnekleme Dahil Edilen Bankalar 

KODLAR BANKALAR BANKA GRUPLARI 

Banka 1 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.  

Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları Banka 2 Türkiye Halk Bankası A.Ş.  

Banka 3 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.  

Banka 4 Akbank T.A.Ş.  

Özel Sermayeli Mevduat Bankaları 

Banka 5 Anadolubank A.Ş.  

Banka 6 Fibabanka A.Ş.  

Banka 7 Şekerbank T.A.Ş.  

Banka 8 Turkish Bank A.Ş.  

Banka 9 Türk Ekonomi Bankası A.Ş.  

Banka 10 Türkiye İş Bankası A.Ş.  

Banka 11 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.  

Banka 12 Alternatifbank A.Ş.  

Türkiye´de Kurulmuş Yabancı Sermayeli 

Bankalar 

Banka 13 Arap Türk Bankası A.Ş.  

Banka 14 Bank of China Turkey A.Ş.  

Banka 15 Burgan Bank A.Ş.  

Banka 16 Citibank A.Ş.  

Banka 17 Denizbank A.Ş.  

Banka 18 Deutsche Bank A.Ş.  

Banka 19 HSBC Bank A.Ş.  

Banka 20 ICBC Turkey Bank A.Ş.  

Banka 21 ING Bank A.Ş.  

Banka 22 MUFG Bank Turkey A.Ş.  

Banka 23 Odea Bank A.Ş.  

Banka 24 QNB Finansbank A.Ş.  

Banka 25 Rabobank A.Ş.  

Banka 26 Turkland Bank A.Ş.  

Banka 27 Türkiye Garanti Bankası A.Ş.  

Banka 28 Bank Mellat  
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Banka 29 Habib Bank Limited  

Türkiye´de Şube Açan Yabancı Sermayeli 

Bankalar 

Banka 30 Intesa Sanpaolo S.p.A.  

Banka 31 JPMorgan Chase Bank N.A.  

Banka 32 Société Générale (SA)  

Tablo 3’te araştırmada kullanılan oranlar ve kısaltmalarına yer verilmiştir. Çalışmada 15 adet oran 

kullanılmıştır. Bu oranlar Sermaye yeterliliği, bilanço yapısı, aktif kalitesi, likidite, karlılık ve gelir-

gider yapısı oran gruplarından oluşmaktadır..  

Tablo 3: Çalışmada Kullanılan Finansal Oranlar 

No ORANLAR  KODLAR 

1 Sermaye Yeterlilik Oranı 

Sermaye Yeterlilik Oranı 

SY1 

2 Özkaynaklar/Toplam Varlıklar SY2 

3 Net Bilanço pozisyonu/Özkaynaklar SY3 

4 Toplam Mevduat/Toplam Varlıklar Bilanço Yapısı Oranları BY1 

5 Alınan Krediler/Toplam Varlıklar BY2 

6 Finansal Varlıklar (Net)/Toplam Varlıklar  

Aktif Kalitesi Oranları 

AK1 

7 Toplam Krediler/Toplam Varlıklar  AK2 

8 Tüketici Kredileri/Toplam Krediler AK3 

9 Likit Varlıklar/Toplam Varlıklar 
Likidite Oranları 

LK1 

10 Likit Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler LK2 

11 Ortalama Aktif Karlılığı 

Karlılık Oranları 

KR1 

12 Ortalama Özkaynak Karlılığı KR2 

13 Sür. Faal. Dön. Net Kar (Zarar)/Topl. Var. KR3 

14 Diğer Faaliyet Gid./ Toplam Varlıklar 
Gelir Gider Yapısı Oranları 

GGY1 

15 Faiz Dışı Gelirl.(Net)/Diğer Faal. Gider. GGY2 

3.1 CRITIC Yöntemi 

Kriterlerin ağırlıkları, karar vericinin öznel bakış açısından olduğu kadar kriterlerin özelliklerinden de 

etkilenir. Kriterlerin bu tür öznel ağırlıkları genellikle karar vericilerin deneyim, bilgi ve problem algısı 

tarafından şekillendirilir. Bu nedenle, çeşitli öznel ağırlıklandırma yöntemleri geliştirilmiştir. Bu tür 

öznel ağırlıklar, sonuçların güvenilirliği konusunda şüpheye yol açmaktadır. Bu tür sorunların 

üstesinden gelmek için objektif ağırlıklandırma yöntemleri kullanılır. Bu amaçla bu çalışmada 

Diakoulaki vd. (1995) tarafından literatüre kazandırılan CRITIC (Criteria   Importance   Through   

Intercriteria   Correlation) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde hem kriterlerin standart sapması hem 

de kriterler arasındaki korelasyon ağırlıklandırma sürecine dahil edilir. Yöntem aşağıda Tablo 4’te ifade 

edildiği gibi beş aşamadan oluşmaktadır [19, 20, 21].  
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Tablo 4: CRITIC Yönteminin Aşamaları 

CRITIC Yönteminin Aşamaları 

1. Aşama: Karar matrisinin oluşturulması 

 

Bu aşamada eşitlik 1 yardımıyla n adet kriter ve m adet alternatiften meydana gelen karar matrisi hazırlanır. 
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21 22 2
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2. Aşama: Karar Matrisinin Normalize Edilmesi 

 

İkinci aşamada, eğer karar matrisi fayda yönlü ise eşitlik 2; maliyet yönlü ise eşitlik 3 yardımıyla normalize 

edilir 
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3. Aşama: Korelasyon Katsayılarına İlişkin Matrisin Oluşturulması 

Üçüncü aşamada normalize edilen değelerlere eşitlik 4 kullanılarak kriterler arasındaki korelasyon katsayıları 

elde edilir. 
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4. Aşama: cj Bilgi Miktarının Elde Edilmesi 

Dördüncü aşamada her bir kritere ait bilgi miktarını temsil eden cj değeri eşitlik 5’te ifade edilen formül 

yardımıyla hesaplanır. 

1
(1 ); 1,...,

n

j j jkk
c p j n


  

                                                                                                         (5) 

Eşitlik 5’te ifade edilen “σj “değeri her bir kriterin standart sapmasını göstermekte ve eşitlik 6’da verilen formül 

yardımıyla bulunur.  
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5. Aşama: Kriterlere Ait Ağırlık Değerlerinin Tespit Edilmesi  

Beşinci aşamada ise her bir kritere ilişkin ağırlık katsayısı (önem derecesi) olan wj değerleri eşitlik 7 aracılığıyla 

hesaplanır. Ağırlık katsayısı en yüksek çıkan kriterin en iyi kriter olduğu kabul edilir. 

1

; 1,...,
j

j n

ji

c
w j n

c


 

                                                                                                                                (7) 

 

3.2 EDAS Yöntemi 

Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan EDAS (Evaluation based on Distance from Average 

Solution) yöntemi Ghorabaee vd. tarafından 2015 yılında literatüre kazandırılmıştır. EDAS yönteminin 

ana fikri, ortalamadan pozitif mesafe (PDA) ve ortalamadan negatif mesafe (NDA) olmak üzere iki 

mesafe ölçüsünün kullanılmasıdır. Ayrıca alternatifler değerlendirilirken PDA'nın daha yüksek değerde 
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ve NDA'nın daha düşük değerde olması tercih edilir. EDAS yönteminin uygulaması altı aşamadan 

oluşmakta olup, aşağıda Tablo 5’te detaylı olarak açıklanmıştır [22, 23]. 

 

 

Tablo 5: EDAS Yönteminin Aşamaları 

1. Aşama: Karar Matrisinin Oluşturulması 

 

EDAS yönteminin ilk aşamasında CRITIC yönteminde de uygulandığı gibi n adet kriter ve m adet alternatiften 

oluşan karar matrisi oluşturulur. 

2. Aşama: Ortalama Çözüm Değerlerinin Belirlenmesi  

 

Eşitlik 8 yardımıyla tüm kriter değerlerinin ortalaması alınarak ortalama çözüm matrisi (AV) hesaplanmaktadır. 

Eşitlik 8’de ifade edilen AVj değerleri, j kriterin ortalamasını göstermekte ve eşitlik 9’de belirtilen formül 

aracılığıyla hesaplanmıştır. 
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3. Aşama: Ortalamadan Pozitif Uzaklık ve Negatif Uzaklık Matrislerinin Belirlenmesi 

 

Üçüncü aşamada her bir kriter için; ortalamadan pozitif uzaklık (PDA) matrisi eşitlik 10 ve ortalamadan negatif 

uzaklık (NDA) matrisi eşitlik 11 kullanılarak hazırlanır. 

 

[ ]ij nxmPDA PDA
                                                                                                                                                      (10)

                        

[ ]ij nxmNDA NDA
                        (11) 

Eğer kriterler maksimizasyon (fayda) yönlü ise, PDA ve NDA matrisleri Eşitlik 12 ve 13’te ifade edilen 

formüller yardımıyla hesaplanır. 
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Eğer kriterler minimizasyon (maliyet) yönlü ise, PDA ve NDA matrisleri eşitlik 14 ve 15’te ifade edilen 

formüller yardımıyla hesaplanır. 
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4. Aşama: Alternatiflerin Ağırlıklı Toplam Değerlerinin Bulunması 

1[ ]j xmAV AV
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Dördüncü aşamada tüm karar alternatifleri için ağırlıklandırılmış toplam PDA ve NDA değerleri eşitlik 16 ve 

17’de ifade edilen formüller yardımıyla hesaplanır. 
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Eşitlik 16 ve 17’de ifade edilen wj değerleri, kriterlerin önem ağırlıkları göstermektedir. 

 

 

5. Aşama: Ağırlıklı Toplam Değerlerin Normalize Edilmesi 

 

Dördüncü aşamada tespit edilen (SPi) ile (SNi) değerleri eşitlik 18 ve 19’da ifade edilen formüller yardımıyla 

normalize edilir. 
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6. Aşama: Değerlendirme Puanlarının Hesaplanması 

 

Altıncı aşamada ise, her bir karar alternatifi için eşitlik 20’de ifade edilen formül yardımıyla değerlendirme 

puanları (ASi) değerleri bulunur. 
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Eşitlik 20 yardımıyla elde edilen değerlendirme puanları 0 ≤ ASi ≤ 1 aralığında değer alır. Elde edilen 

sonuçlarda 1’e en yakın değer alan karar alternatifi, en iyi alternatif olarak kabul edilir. 

 

 

4 Bulgular 

Bu bölümde CRITIC ve EDAS yöntemleri ile yapılan analizlerin sonucunda elde edilen bulgulara ve 

değerlendirmelere yer verilmiştir. Analiz pandemi sürecinin başlangıcından itibaren başlayan ve Mart 

2021 çeyreği ile son bulan beş çeyrek dönemden oluşmaktadır. Bu bölümde örnek olarak 2021 yılı ilk 

çeyreğinin uygulama süreçlerine yer verilmiş olup önceki dönemleri ait sadece sonuçlara yer verilmiştir. 

4.1 CRITIC Yönteminin Uygulanması 

Tablo 6’da çalışma kapsamına alınan 32 adet mevduat bankası ile kriter olarak belirlenen 15 adet oranın 

2021 yılının ilk çeyreğine ait karar matrisi verilmiştir. Karar matrisi oluşturulurken kriterlerin maliyet 

yönlü mü fayda yönlü mü olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında Tablo 6’da 

ifade edildiği üzere “BY2” kriteri maliyet yönlü olarak değerlendirilmiş ve minimum olması istenmiştir. 

Diğer kriterler ise fayda yönlü olarak değerlendirilmiş ve maksimum olması gerektiğine karar 

verilmiştir.  
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Tablo 6: 2021 Yılı 1. Çeyrek Karar Matrisi 

Kriter Yönü Max Max Max Max Min Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max 

Kriterler SY1 SY2 SY3 BY1 BY2 AK1 AK2 AK3 LK1 LK2 KR1 KR2 KR3 GGY1 GGY2 

Banka 1 17,7 8,7 -64,0 65,6 3,9 32,2 62,9 26,8 10,8 16,1 0,8 7,9 0,1 0,2 -16,0 

Banka 2 14,6 6,1 -60,4 68,1 1,5 20,9 65,4 17,4 9,5 13,9 0,3 4,4 0 0,2 311 

Banka 3 15,5 6,7 -113,1 59,7 7,9 27,1 67,6 23,2 11,8 20,3 0,6 8,9 0,1 0,2 321,4 

Banka 4 21,1 13,1 -79,5 59 8,1 34,6 55,8 24,6 15,3 27,2 1,6 11,5 0,4 0,3 214,6 

Banka 5 16,2 12,8 -25,9 69,5 0,6 24 57,8 0,7 14,8 23,6 1,5 12,2 0,4 0,2 353,5 

Banka 6 19,1 6,5 -120,1 66,5 3,9 23,8 69 16,4 16,6 26,7 0,9 13,5 0,3 0,3 172,5 

Banka 7 14,1 6,7 -81,8 80,5 1,8 17,5 67,3 6,5 15 24,1 0,2 2,6 0 0,4 63,3 

Banka 8 19,7 13,5 -27,7 74,7 7 31,8 65,2 0,4 27,3 39,1 0,2 1,6 0,2 0,7 116,8 

Banka 9 18 8,8 -197,5 68,1 8,2 29,6 61,1 30,1 20 28,1 0,8 9,8 0,2 0,4 -31,5 

Banka 10 17,8 10,6 -112,4 60,6 7,1 28,4 60,9 23,1 15,7 25,8 1,2 11 0,3 0,3 55,1 

Banka 11 17,1 10,1 -82 55,8 8,5 22,7 62,1 25,9 15,2 25,6 1,2 11,4 0,3 0,2 158,2 

Banka 12 24,8 6,3 -131,2 50,1 26,2 28,8 57,2 0,9 23,2 50 0 0,6 -0,1 0,1 -2,1 

Banka 13 22,7 18,3 1,3 52,5 27,3 46,9 25,8 0,1 35,3 66,9 2 10,4 0,6 0,2 205,4 

Banka 14 65,6 78,2 19,7 9,1 4 38,9 17,3 0 38,9 426,1 5,9 7,5 1,6 0,3 80,8 

Banka 15 19,3 8,9 -69,3 62,5 9,2 25 71,9 1,3 18,1 39 -1 -11,9 0,2 0,2 168,9 

Banka 16 28,8 18,2 18,2 78,8 0 61,4 37,7 0 47,6 59,3 4,4 24,6 1,1 0,6 175,1 

Banka 17 17,5 10,8 -85,8 60,6 12,3 24,6 65,8 24,2 15,4 28,6 1,1 9,9 0,5 0,3 220,3 

Banka 18 27,7 15,6 -4,8 52,4 29,3 55,8 39,1 0 44 79,2 3 16,9 1,3 0,4 275 

Banka 19 15,5 7,2 -0,8 75,9 2,6 48,5 52,6 11,5 33,7 51,5 1,2 15,5 0,5 0,4 139,5 

Banka 20 20,1 5,3 27 56 27,4 42,4 41 4,8 20 44,3 0,2 3,4 0,3 0,2 192,1 

Banka 21 24,2 13,8 -53,4 67,9 7,7 34,1 60 30,8 28,3 41,5 0,9 5,8 0,3 0,5 114,9 

Banka 22 17,8 8,7 -3,8 40,3 49,8 32,5 66,7 0,0 32,1 63,9 1,3 14,8 0,5 0,1 314,4 

Banka 23 20,4 8,1 -63,3 66,6 3,5 40,1 54,5 1,8 17 28,1 0,4 4,3 0,1 0,2 354,1 

Banka 24 15,8 7,8 -194,1 59,5 8,7 29 63,3 30,5 16,8 29,7 1,1 13,1 0,3 0,2 11 

Banka 25 69,2 50,3 0,8 1,9 45 47,9 51,5 0 47,1 722 4,7 8,1 1,4 0,5 41,6 

Banka 26 17,9 16,8 -8 69,4 0 19,3 67,6 0 19,3 34,3 0,7 4 1,9 1 87,3 

Banka 27 18,2 12,4 -66,6 64,5 5,2 25,6 64,7 29,8 16,6 26,4 1,5 11,7 0,5 0,3 278,6 

Banka 28 85,7 39,6 20,3 58,7 0 87,2 11,5 1,3 87,2 147,9 3,3 8 1,3 0,1 570,5 

Banka 29 29,8 22,3 1,3 32,2 38,7 73 27,5 0 73 107,5 1,6 5,9 0,3 0,4 27,8 

Banka 30 18,5 8,5 9,4 49,2 41,9 13,2 85,7 0 13,2 303,4 1,4 13,6 0,5 0 321,5 

Banka 31 95,3 44,8 69,7 51,7 0 97 0 2,5 94,8 182,9 8,6 22 3,3 0,8 420,5 

Banka 32 35,3 54,9 -3,1 0,1 31,5 34 0 6,1 34 107,6 -3,5 -6,6 -7,1 3,5 104,3 

Karar matrisi oluşturulduktan sonra bu matrisin normalize edilmesi gerekmektedir. Tablo 4’te ifade 

edilen eşitlik 2 yardımıyla fayda yönlü, eşitlik 3 yardımıyla ise maliyet yönlü olan kriterler normalize 

edilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7: Normalize Karar Matrisi Sonuçları 

Kriter Yönü Max Max Max Max Min Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max 

Kriterler SY1 SY2 SY3 BY1 BY2 AK1 AK2 AK3 LK1 LK2 KR1 KR2 KR3 GGY1 GGY2 

Banka 1 0,04 0,05 0,50 0,81 0,92 0,23 0,73 0,87 0,01 0,00 0,35 0,54 0,69 0,06 0,03 

Banka 2 0,01 0,01 0,51 0,85 0,97 0,09 0,76 0,56 0,00 0,00 0,31 0,45 0,68 0,06 0,57 

Banka 3 0,02 0,02 0,32 0,74 0,84 0,17 0,79 0,75 0,03 0,01 0,34 0,57 0,69 0,06 0,59 

Banka 4 0,09 0,11 0,44 0,73 0,84 0,26 0,65 0,80 0,07 0,02 0,42 0,64 0,72 0,09 0,41 

Banka 5 0,03 0,10 0,64 0,86 0,99 0,13 0,67 0,02 0,06 0,01 0,41 0,66 0,72 0,06 0,64 

Banka 6 0,06 0,02 0,29 0,83 0,92 0,13 0,81 0,53 0,08 0,02 0,36 0,70 0,71 0,09 0,34 

Banka 7 0,00 0,02 0,43 1,00 0,96 0,05 0,79 0,21 0,06 0,01 0,31 0,40 0,68 0,11 0,16 

Banka 8 0,07 0,11 0,64 0,93 0,86 0,22 0,76 0,01 0,21 0,04 0,31 0,37 0,70 0,20 0,25 

Banka 9 0,05 0,05 0,00 0,85 0,84 0,20 0,71 0,98 0,12 0,02 0,36 0,59 0,70 0,11 0,00 

Banka 10 0,05 0,07 0,32 0,75 0,86 0,18 0,71 0,75 0,07 0,02 0,39 0,63 0,71 0,09 0,14 

Banka 11 0,04 0,07 0,43 0,69 0,83 0,11 0,72 0,84 0,07 0,02 0,39 0,64 0,71 0,06 0,32 

Banka 12 0,13 0,01 0,25 0,62 0,47 0,19 0,67 0,03 0,16 0,05 0,29 0,34 0,67 0,03 0,05 

Banka 13 0,11 0,18 0,74 0,65 0,45 0,40 0,30 0,00 0,30 0,07 0,45 0,61 0,74 0,06 0,39 

Banka 14 0,63 1,00 0,81 0,11 0,92 0,31 0,20 0,00 0,34 0,58 0,78 0,53 0,84 0,09 0,19 

Banka 15 0,06 0,05 0,48 0,78 0,82 0,14 0,84 0,04 0,10 0,04 0,21 0,00 0,70 0,06 0,33 

Banka 16 0,18 0,18 0,81 0,98 1,00 0,58 0,44 0,00 0,45 0,06 0,65 1,00 0,79 0,17 0,34 

Banka 17 0,04 0,08 0,42 0,75 0,75 0,14 0,77 0,79 0,07 0,02 0,38 0,60 0,73 0,09 0,42 

Banka 18 0,17 0,14 0,72 0,65 0,41 0,51 0,46 0,00 0,40 0,09 0,54 0,79 0,81 0,11 0,51 

Banka 19 0,02 0,03 0,74 0,94 0,95 0,42 0,61 0,37 0,28 0,05 0,39 0,75 0,73 0,11 0,28 

Banka 20 0,07 0,00 0,84 0,70 0,45 0,35 0,48 0,16 0,12 0,04 0,31 0,42 0,71 0,06 0,37 

Banka 21 0,12 0,12 0,54 0,84 0,85 0,25 0,70 1,00 0,22 0,04 0,36 0,48 0,71 0,14 0,24 

Banka 22 0,04 0,05 0,72 0,50 0,00 0,23 0,78 0,00 0,26 0,07 0,39 0,73 0,73 0,01 0,57 

Banka 23 0,08 0,04 0,50 0,83 0,93 0,32 0,64 0,06 0,09 0,02 0,32 0,44 0,69 0,06 0,64 

Banka 24 0,02 0,03 0,01 0,74 0,83 0,19 0,74 0,99 0,09 0,02 0,38 0,68 0,71 0,06 0,07 

Banka 25 0,68 0,62 0,74 0,02 0,10 0,41 0,60 0,00 0,44 1,00 0,68 0,55 0,82 0,14 0,12 

Banka 26 0,05 0,16 0,71 0,86 1,00 0,07 0,79 0,00 0,11 0,03 0,35 0,44 0,87 0,29 0,20 

Banka 27 0,05 0,10 0,49 0,80 0,90 0,15 0,75 0,97 0,08 0,02 0,41 0,65 0,73 0,09 0,52 

Banka 28 0,88 0,47 0,82 0,73 1,00 0,88 0,13 0,04 0,91 0,19 0,56 0,55 0,81 0,03 1,00 

Banka 29 0,19 0,23 0,74 0,40 0,22 0,71 0,32 0,00 0,74 0,13 0,42 0,49 0,71 0,11 0,10 

Banka 30 0,05 0,04 0,77 0,61 0,16 0,00 1,00 0,00 0,04 0,41 0,40 0,70 0,73 0,00 0,59 

Banka 31 1,00 0,54 1,00 0,64 1,00 1,00 0,00 0,08 1,00 0,24 1,00 0,93 1,00 0,23 0,75 

Banka 32 0,26 0,68 0,73 0,00 0,37 0,25 0,00 0,20 0,29 0,13 0,00 0,15 0,00 1,00 0,23 

Üçüncü aşamada eşitlik 4 kullanılarak kriterler arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla korelasyon 

katsayıları hesaplanmış ve sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur. 
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Tablo 8: Kriterler Arası Korelasyon Katsayısı Sonuçları 

Kriterler SY1 SY2 SY3 BY1 BY2 AK1 AK2 AK3 LK1 LK2 KR1 KR2 KR3 GGY1 GGY2 

SY1 1,00 0,80 0,53 -0,49 -0,01 0,76 -0,73 -0,36 0,83 0,64 0,73 0,16 0,29 0,15 0,32 

SY2 0,80 1,00 0,51 -0,76 -0,10 0,46 -0,75 -0,36 0,59 0,70 0,50 -0,04 -0,06 0,46 0,03 

SY3 0,53 0,51 1,00 -0,32 -0,24 0,56 -0,56 -0,69 0,61 0,41 0,45 0,15 0,17 0,21 0,42 

BY1 -0,49 -0,76 -0,32 1,00 0,63 -0,19 0,50 0,30 -0,32 -0,72 -0,16 0,20 0,32 -0,43 0,14 

BY2 -0,01 -0,10 -0,24 0,63 1,00 -0,03 0,05 0,36 -0,12 -0,43 0,10 0,08 0,23 -0,10 0,11 

AK1 0,76 0,46 0,56 -0,19 -0,03 1,00 -0,78 -0,36 0,94 0,24 0,64 0,35 0,31 0,06 0,34 

AK2 -0,73 -0,75 -0,56 0,50 0,05 -0,78 1,00 0,37 -0,78 -0,26 -0,42 -0,07 0,13 -0,48 -0,19 

AK3 -0,36 -0,36 -0,69 0,30 0,36 -0,36 0,37 1,00 -0,46 -0,38 -0,23 0,11 -0,11 -0,11 -0,24 

LK1 0,83 0,59 0,61 -0,32 -0,12 0,94 -0,78 -0,46 1,00 0,37 0,64 0,27 0,28 0,15 0,31 

LK2 0,64 0,70 0,41 -0,72 -0,43 0,24 -0,26 -0,38 0,37 1,00 0,52 0,06 0,19 0,05 -0,05 

KR1 0,73 0,50 0,45 -0,16 0,10 0,64 -0,42 -0,23 0,64 0,52 1,00 0,66 0,74 -0,29 0,28 

KR2 0,16 -0,04 0,15 0,20 0,08 0,35 -0,07 0,11 0,27 0,06 0,66 1,00 0,52 -0,32 0,27 

KR3 0,29 -0,06 0,17 0,32 0,23 0,31 0,13 -0,11 0,28 0,19 0,74 0,52 1,00 -0,74 0,23 

GGY1 0,15 0,46 0,21 -0,43 -0,10 0,06 -0,48 -0,11 0,15 0,05 -0,29 -0,32 -0,74 1,00 -0,17 

GGY2 0,32 0,03 0,42 0,14 0,11 0,34 -0,19 -0,24 0,31 -0,05 0,28 0,27 0,23 -0,17 1,00 

 

Dördüncü aşamada eşitlik 5 yardımıyla CJ değerleri, eşitlik 6 yardımıyla da standart sapmalar 

hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 9’da sunulmuştur. 

Tablo 9: CJ Değerleri 

Cj 2,6536 2,8223 2,7990 3,8014 4,0294 2,4767 4,4803 6,3357 2,6778 2,5856 1,7214 2,2878 1,6913 2,6697 2,8653 

Son aşamada ise her bir kritere ilişkin ağırlık katsayısı (önem derecesi) olan wj değerleri eşitlik 7 

aracılığıyla hesaplanmıştır. Ağırlık katsayısı en yüksek çıkan kriterin en iyi kriter olduğu kabul edilir. 

Elde edilen sonuçlar Tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 10: 2021 Yılı 1. Çeyrek Kriterleri Önem Ağırlıkları 

Wj 0,0578 0,0615 0,0610 0,0828 0,0878 0,0540 0,0976 0,1380 0,0583 0,0563 0,0375 0,0498 0,0368 0,0582 0,0624 

Tablo 10’da görüldüğü üzere 2021 yılının ilk çeyreğinde 0,1380 değeri ile en yüksek kritere “AK3” 

(Tüketici Kredileri/Toplam Krediler) kriteri sahipken, 0,0368 değeri ile “KR3” (Sür. Faal. Dön. Net Kar 

(Zarar)/Topl. Var.) kriteri ise en düşük ağırlığa sahip kriterdir. 

Tablo 11: 2020 Yılı 4. Çeyrek Kriterleri Önem Ağırlıkları 

Wj 0,0558 0,0659 0,0603 0,1076 0,0847 0,0587 0,1128 0,0900 0,0632 0,0596 0,0470 0,0488 0,0382 0,0581 0,0492 

Tablo 11’de 2020 yılının son çeyreğine dair kriter önem ağırlıklarının sonuçları verilmiştir. “AK2” ( 

Toplam Krediler/Toplam Varlıklar) kriteri 0,1128 değer ile en fazla önem ağırlığına sahipken “KR3” 

(Sür. Faal. Dön. Net Kar (Zarar)/Topl. Var.) kriteri ise 0,0382 değeri ile en düşük önem ağırlığına sahip 

kriter olmuştur. 
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Tablo 12: 2020 Yılı 3. Çeyrek Kriterleri Önem Ağırlıkları 

Wj 0,0559 0,0635 0,0571 0,0863 0,0793 0,0558 0,1031 0,1450 0,0596 0,0516 0,0443 0,0537 0,0416 0,0599 0,0433 

2020 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin kriter ağırlıkları Tablo 12’de verilmiştir. “AK3” (Tüketici 

Kredileri/Toplam Krediler) kriteri 0,1450 değer ile en fazla öneme sahipken, 0,0416 değerle KR3” (Sür. 

Faal. Dön. Net Kar (Zarar)/Topl. Var.) kriteri en az öneme sahip kriter olmuştur.  

Tablo 13: 2020 Yılı 2. Çeyrek Kriterleri Önem Ağırlıkları 

Wj 0,0563 0,0542 0,0457 0,0919 0,0900 0,0558 0,1120 0,1269 0,0622 0,0496 0,0405 0,0492 0,0579 0,0594 0,0485 

Tablo 13’te verilen 2020 yılının ikinci çeyreğine bakıldığında 0,1269 değerle en yük önem ağırlığına 

sahip kriter “AK3” (Tüketici Kredileri/Toplam Krediler) kriteri olmuştur. En az önem ağırlığına sahip 

kriter ise 0,0405 değeri ile “KR1” (Ortalama Aktif Karlılığı) kriteri olmuştur. 

Tablo 14: 2020 Yılı 1. Çeyrek Kriterleri Önem Ağırlıkları 

Wj 0,0514 0,0601 0,0658 0,1018 0,0799 0,0571 0,1084 0,1242 0,0585 0,0585 0,0375 0,0462 0,0418 0,0566 0,0523 

Tablo 14’te 2020 yılı ilk çeyreğine ait kriter önem ağırlıkları verilmiştir. Bu dönemde de 0,1242 değeri 

ile en fazla önem ağırlığına sahip kriter “AK3” (Tüketici Kredileri/Toplam Krediler) kriteri olmuştur. 

“KR1” (Ortalama Aktif Karlılığı) kriteri ise 0,0375 değer ile yine en az önem ağırlığına sahip kriter 

olmuştur. 

Covid-19 pandemisinin Türkiye’de görülmeye başladığı 2020 yılı ilk çeyreğinden 2021 yılı ilk 

çeyreğine kadar geçen 5 çeyrek dönemin kriter önem ağırlıkları toplu olarak değerlendirildiğinde 

“Tüketici Kredileri/Toplam Krediler” ve “Toplam Krediler/Toplam Varlıklar” kriterleri en yüksek önem 

ağırlığına sahip kriterler olurken “Sür. Faal. Dön. Net Kar (Zarar)/Toplam Varlıklar” ve “Ortalama Aktif 

Karlılığı” kriterleri ise en düşük öneme sahip kriterler olmuşlardır. 

4.2 EDAS Yöntemi Aşamaları ve Sonuçları 

Bu bölümde çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan EDAS yönteminin uygulama aşamaları 

ve sonuçları verilmiştir. Bu yöntemin uygulanmasında birinci aşamasında CRITIC yönteminin de ilk 

adımını oluşturan Tablo 6’da verilen karar matrisi kullanılmıştır. İkinci aşamada karar matrisinde yer 

alan kriterlerin ortalamaları eşitlik 9 yardımıyla hesaplanmış ve Tablo 15’te sunulmuştur. 

Tablo 15: Kriterlerin Ortalama Değerleri 

Kriterler SY1 SY2 SY3 BY1 BY2 AK1 AK2 AK3 LK1 LK2 KR1 KR2 KR3 GGY1 GGY2 

Avj 27,53 17,51 -46,28 55,88 13,40 37,43 51,77 10,65 28,99 90,96 1,50 8,64 0,36 0,43 181,89 

Üçüncü aşamada ise ortalamadan pozitif uzaklık (PDA) ve negatif uzaklık (NDA) matrisleri 

oluşturulmuştur. Fayda yönlü kriterler için eşitlik 12, maliyet yönlü kriterler için eşitlik 14 yardımıyla 

ortalamadan pozitif uzaklık (PDA) değerleri hesaplanmış ve Tablo 16’da sunulmuştur. 
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Tablo 16: Ortalamadan Pozitif Uzaklık Değerleri 

Kriter Yönü  Max Max Max Max Min Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max 

Kriterler SY1 SY2 SY3 BY1 BY2 AK1 AK2 AK3 LK1 LK2 KR1 KR2 KR3 GGY1 GGY2 

Banka 1 0,000 0,000 0,000 0,174 0,709 0,000 0,214 1,531 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Banka 2 0,000 0,000 0,000 0,218 0,888 0,000 0,263 0,642 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,710 

Banka 3 0,000 0,000 0,000 0,068 0,410 0,000 0,305 1,189 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 0,767 

Banka 4 0,000 0,000 0,000 0,055 0,396 0,000 0,077 1,321 0,000 0,000 0,067 0,337 0,000 0,000 0,180 

Banka 5 0,000 0,000 -0,441 0,243 0,955 0,000 0,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,419 0,000 0,000 0,943 

Banka 6 0,000 0,000 0,000 0,190 0,709 0,000 0,332 0,547 0,000 0,000 0,000 0,570 0,000 0,000 0,000 

Banka 7 0,000 0,000 0,000 0,440 0,866 0,000 0,299 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Banka 8 0,000 0,000 -0,402 0,336 0,478 0,000 0,259 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,750 0,000 

Banka 9 0,000 0,000 0,000 0,218 0,388 0,000 0,180 1,840 0,000 0,000 0,000 0,140 0,000 0,000 0,000 

Banka 10 0,000 0,000 0,000 0,084 0,470 0,000 0,176 1,179 0,000 0,000 0,000 0,279 0,000 0,000 0,000 

Banka 11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,366 0,000 0,199 1,443 0,000 0,000 0,000 0,326 0,000 0,000 0,000 

Banka 12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Banka 13 0,000 0,046 -1,028 0,000 0,000 0,254 0,000 0,000 0,217 0,000 0,333 0,209 0,500 0,000 0,129 

Banka 14 1,385 3,469 -1,425 0,000 0,701 0,040 0,000 0,000 0,341 3,682 2,933 0,000 3,000 0,000 0,000 

Banka 15 0,000 0,000 0,000 0,118 0,313 0,000 0,388 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Banka 16 0,047 0,040 -1,393 0,410 1,000 0,642 0,000 0,000 0,641 0,000 1,933 1,860 1,750 0,500 0,000 

Banka 17 0,000 0,000 0,000 0,084 0,082 0,000 0,270 1,283 0,000 0,000 0,000 0,151 0,250 0,000 0,211 

Banka 18 0,007 0,000 -0,896 0,000 0,000 0,492 0,000 0,000 0,517 0,000 1,000 0,965 2,250 0,000 0,512 

Banka 19 0,000 0,000 -0,983 0,358 0,806 0,297 0,015 0,085 0,162 0,000 0,000 0,802 0,250 0,000 0,000 

Banka 20 0,000 0,000 -1,583 0,002 0,000 0,134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,056 

Banka 21 0,000 0,000 0,000 0,215 0,425 0,000 0,158 1,906 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 

Banka 22 0,000 0,000 -0,917 0,000 0,000 0,000 0,288 0,000 0,106 0,000 0,000 0,717 0,271 0,000 0,728 

Banka 23 0,000 0,000 0,000 0,191 0,739 0,072 0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,947 

Banka 24 0,000 0,000 0,000 0,064 0,351 0,000 0,222 1,877 0,000 0,000 0,000 0,523 0,000 0,000 0,000 

Banka 25 1,516 1,874 -1,017 0,000 0,000 0,281 0,000 0,000 0,624 6,934 2,133 0,000 2,500 0,250 0,000 

Banka 26 0,000 0,000 -0,827 0,242 1,000 0,000 0,305 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,750 1,500 0,000 

Banka 27 0,000 0,000 0,000 0,154 0,612 0,000 0,249 1,811 0,000 0,000 0,000 0,360 0,250 0,000 0,532 

Banka 28 2,116 1,263 -1,438 0,050 1,000 1,332 0,000 0,000 2,007 0,625 1,200 0,000 2,250 0,000 2,136 

Banka 29 0,084 0,274 -1,028 0,000 0,000 0,952 0,000 0,000 1,517 0,181 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 

Banka 30 0,000 0,000 -1,203 0,000 0,000 0,000 0,654 0,000 0,000 2,334 0,000 0,581 0,250 0,000 0,767 

Banka 31 2,465 1,560 -2,505 0,000 1,000 1,594 0,000 0,000 2,269 1,010 4,733 1,558 7,250 1,000 1,312 

Banka 32 0,284 2,137 -0,933 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,172 0,182 0,000 0,000 0,000 7,750 0,000 

Fayda yönlü kriterlerin hesaplanmasında eşitlik 13, maliyet yönlü kriterlerin hesaplanmasında ise eşitlik 

15 kullanılmıştır. Ortalamadan uzak negatif uzaklık değerleri Tablo 17’de sunulmuştur. 
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Tablo 17: Ortalamadan Uzak Negatif Uzaklık Değerleri 

Kriter Yönü  Max Max Max Max Min Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max 

Kriterler SY1 SY2 SY3 BY1 BY2 AK1 AK2 AK3 LK1 LK2 KR1 KR2 KR3 GGY1 GGY2 

Banka 1 0,357 0,505 -0,383 0,000 0,000 0,140 0,000 0,000 0,629 0,823 0,496 0,086 0,732 0,520 1,088 

Banka 2 0,469 0,651 -0,305 0,000 0,000 0,442 0,000 0,000 0,672 0,847 0,800 0,491 1,000 0,535 0,000 

Banka 3 0,436 0,617 -1,444 0,000 0,000 0,276 0,000 0,000 0,593 0,777 0,600 0,000 0,722 0,535 0,000 

Banka 4 0,233 0,251 -0,718 0,000 0,000 0,076 0,000 0,000 0,472 0,701 0,000 0,000 0,000 0,302 0,000 

Banka 5 0,411 0,269 0,000 0,000 0,000 0,359 0,000 0,934 0,489 0,741 0,000 0,000 0,000 0,535 0,000 

Banka 6 0,305 0,629 -1,595 0,000 0,000 0,364 0,000 0,000 0,427 0,706 0,400 0,000 0,167 0,302 0,052 

Banka 7 0,487 0,617 -0,768 0,000 0,000 0,532 0,000 0,390 0,483 0,735 0,867 0,699 1,000 0,070 0,652 

Banka 8 0,284 0,229 0,000 0,000 0,000 0,150 0,000 0,962 0,058 0,570 0,867 0,815 0,444 0,000 0,358 

Banka 9 0,345 0,497 -3,268 0,000 0,000 0,209 0,000 0,000 0,310 0,691 0,467 0,000 0,444 0,070 1,173 

Banka 10 0,353 0,394 -1,429 0,000 0,000 0,241 0,000 0,000 0,458 0,716 0,200 0,000 0,167 0,302 0,697 

Banka 11 0,378 0,423 -0,772 0,001 0,000 0,394 0,000 0,000 0,476 0,719 0,200 0,000 0,167 0,535 0,130 

Banka 12 0,098 0,640 -1,835 0,103 0,955 0,231 0,000 0,915 0,200 0,450 1,000 0,931 1,278 0,767 1,012 

Banka 13 0,175 0,000 0,000 0,060 1,037 0,000 0,502 0,991 0,000 0,265 0,000 0,000 0,000 0,535 0,000 

Banka 14 0,000 0,000 0,000 0,837 0,000 0,000 0,666 1,000 0,000 0,000 0,000 0,132 0,000 0,302 0,556 

Banka 15 0,298 0,491 -0,497 0,000 0,000 0,332 0,000 0,878 0,376 0,571 1,667 2,377 0,444 0,535 0,071 

Banka 16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,272 1,000 0,000 0,348 0,000 0,000 0,000 0,000 0,037 

Banka 17 0,364 0,383 -0,854 0,000 0,000 0,343 0,000 0,000 0,469 0,686 0,267 0,000 0,000 0,302 0,000 

Banka 18 0,000 0,109 0,000 0,062 1,187 0,000 0,245 1,000 0,000 0,129 0,000 0,000 0,000 0,070 0,000 

Banka 19 0,436 0,589 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,434 0,200 0,000 0,000 0,070 0,233 

Banka 20 0,269 0,697 0,000 0,000 1,045 0,000 0,208 0,549 0,310 0,513 0,867 0,606 0,167 0,535 0,000 

Banka 21 0,120 0,211 -0,154 0,000 0,000 0,089 0,000 0,000 0,024 0,544 0,400 0,329 0,167 0,000 0,368 

Banka 22 0,354 0,504 0,000 0,278 2,715 0,131 0,000 1,000 0,000 0,297 0,156 0,000 0,000 0,882 0,000 

Banka 23 0,258 0,537 -0,368 0,000 0,000 0,000 0,000 0,831 0,414 0,691 0,733 0,502 0,722 0,535 0,000 

Banka 24 0,425 0,554 -3,194 0,000 0,000 0,225 0,000 0,000 0,420 0,673 0,267 0,000 0,167 0,535 0,940 

Banka 25 0,000 0,000 0,000 0,966 2,358 0,000 0,005 1,000 0,000 0,000 0,000 0,063 0,000 0,000 0,771 

Banka 26 0,349 0,040 0,000 0,000 0,000 0,484 0,000 1,000 0,334 0,623 0,533 0,537 0,000 0,000 0,520 

Banka 27 0,338 0,291 -0,439 0,000 0,000 0,316 0,000 0,000 0,427 0,710 0,000 0,000 0,000 0,302 0,000 

Banka 28 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,778 0,878 0,000 0,000 0,000 0,074 0,000 0,767 0,000 

Banka 29 0,000 0,000 0,000 0,424 1,888 0,000 0,469 1,000 0,000 0,000 0,000 0,317 0,167 0,070 0,847 

Banka 30 0,327 0,514 0,000 0,120 2,127 0,647 0,000 1,000 0,545 0,000 0,067 0,000 0,000 1,000 0,000 

Banka 31 0,000 0,000 0,000 0,075 0,000 0,000 1,000 0,765 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Banka 32 0,000 0,000 0,000 0,998 1,351 0,092 1,000 0,427 0,000 0,000 3,333 1,764 20,722 0,000 0,427 

Ortalamadan pozitif uzaklık (PDA) ve negatif uzaklık (NDA) değerleri hesaplandıktan sonra CRITIC 

yöntemi yardımıyla elde edilen kriterlerin önem ağırlıkları bu aşamada EDAS yöntemine dahil edilerek 

eşitlik 16 yardımıyla ağırlıklandırılmış PDA değerlerinin toplamı (SPİ) hesaplanmıştır. Daha sonra 

ağırlıklandırılan SPİ değerleri eşitlik 18 yardımıyla hesaplanıp normalize edilmiş NSPİ değerleri elde 

edilmiştir. Tablo 18’de ağırlıklandırılmış PDA değerleri sunulmuştur. 
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Tablo 18: Ağırlıklandırılmış PDA Değerleri 

Kriter Yönü  Max Max Max Max Min Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max 

Kriterler SY1 SY2 SY3 BY1 BY2 AK1 AK2 AK3 LK1 LK2 KR1 KR2 KR3 GGY1 GGY2 

Banka 1 0,000 0,000 0,000 0,014 0,062 0,000 0,021 0,211 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Banka 2 0,000 0,000 0,000 0,018 0,078 0,000 0,026 0,089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,044 

Banka 3 0,000 0,000 0,000 0,006 0,036 0,000 0,030 0,164 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,048 

Banka 4 0,000 0,000 0,000 0,005 0,035 0,000 0,008 0,182 0,000 0,000 0,003 0,017 0,000 0,000 0,011 

Banka 5 0,000 0,000 -0,027 0,020 0,084 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,021 0,000 0,000 0,059 

Banka 6 0,000 0,000 0,000 0,016 0,062 0,000 0,032 0,076 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,000 0,000 

Banka 7 0,000 0,000 0,000 0,036 0,076 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Banka 8 0,000 0,000 -0,024 0,028 0,042 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,044 0,000 

Banka 9 0,000 0,000 0,000 0,018 0,034 0,000 0,018 0,254 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 

Banka 10 0,000 0,000 0,000 0,007 0,041 0,000 0,017 0,163 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000 0,000 

Banka 11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,032 0,000 0,019 0,199 0,000 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 

Banka 12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Banka 13 0,000 0,003 -0,063 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000 0,013 0,000 0,013 0,010 0,018 0,000 0,008 

Banka 14 0,080 0,213 -0,087 0,000 0,062 0,002 0,000 0,000 0,020 0,207 0,110 0,000 0,111 0,000 0,000 

Banka 15 0,000 0,000 0,000 0,010 0,028 0,000 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Banka 16 0,003 0,002 -0,085 0,034 0,088 0,035 0,000 0,000 0,037 0,000 0,073 0,093 0,064 0,029 0,000 

Banka 17 0,000 0,000 0,000 0,007 0,007 0,000 0,026 0,177 0,000 0,000 0,000 0,008 0,009 0,000 0,013 

Banka 18 0,000 0,000 -0,055 0,000 0,000 0,027 0,000 0,000 0,030 0,000 0,038 0,048 0,083 0,000 0,032 

Banka 19 0,000 0,000 -0,060 0,030 0,071 0,016 0,002 0,012 0,009 0,000 0,000 0,040 0,009 0,000 0,000 

Banka 20 0,000 0,000 -0,097 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 

Banka 21 0,000 0,000 0,000 0,018 0,037 0,000 0,015 0,263 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 

Banka 22 0,000 0,000 -0,056 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,006 0,000 0,000 0,036 0,010 0,000 0,045 

Banka 23 0,000 0,000 0,000 0,016 0,065 0,004 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,059 

Banka 24 0,000 0,000 0,000 0,005 0,031 0,000 0,022 0,259 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 0,000 0,000 

Banka 25 0,088 0,115 -0,062 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,036 0,391 0,080 0,000 0,092 0,015 0,000 

Banka 26 0,000 0,000 -0,050 0,020 0,088 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,138 0,087 0,000 

Banka 27 0,000 0,000 0,000 0,013 0,054 0,000 0,024 0,250 0,000 0,000 0,000 0,018 0,009 0,000 0,033 

Banka 28 0,122 0,078 -0,088 0,004 0,088 0,072 0,000 0,000 0,117 0,035 0,045 0,000 0,083 0,000 0,133 

Banka 29 0,005 0,017 -0,063 0,000 0,000 0,051 0,000 0,000 0,089 0,010 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 

Banka 30 0,000 0,000 -0,073 0,000 0,000 0,000 0,064 0,000 0,000 0,131 0,000 0,029 0,009 0,000 0,048 

Banka 31 0,143 0,096 -0,153 0,000 0,088 0,086 0,000 0,000 0,132 0,057 0,178 0,078 0,267 0,058 0,082 

Banka 32 0,016 0,131 -0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,010 0,000 0,000 0,000 0,451 0,000 

NDA değerleri eşitlik 17 yardımıyla ağırlıklandırılarak SNİ değerleri elde edilmiş ve Tablo 19’da 

sunulmuştur. Daha sonra elde edilen SNİ değerleri eşitlik 19 yardımıyla normalize edilmiş ve NSNi 

değerleri elde edilmiştir. Elde edilen bu NSNi değerleri kullanılarak eşitlik 20 yardımıyla ASi değerleri 

elde edilmiş ve sonuçlar Tablo 20’de sunulmuştur. 
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Tablo 19: Ağırlıklandırılmış NDA Değerleri 

Kriter Yönü  Max Max Max Max Min Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max 

Kriterler SY1 SY2 SY3 BY1 BY2 AK1 AK2 AK3 LK1 LK2 KR1 KR2 KR3 GGY1 GGY2 

Banka 1 0,021 0,031 -0,023 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,037 0,046 0,019 0,004 0,027 0,030 0,068 

Banka 2 0,027 0,040 -0,019 0,000 0,000 0,024 0,000 0,000 0,039 0,048 0,030 0,024 0,037 0,031 0,000 

Banka 3 0,025 0,038 -0,088 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,035 0,044 0,023 0,000 0,027 0,031 0,000 

Banka 4 0,013 0,015 -0,044 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,028 0,039 0,000 0,000 0,000 0,018 0,000 

Banka 5 0,024 0,017 0,000 0,000 0,000 0,019 0,000 0,129 0,029 0,042 0,000 0,000 0,000 0,031 0,000 

Banka 6 0,018 0,039 -0,097 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,025 0,040 0,015 0,000 0,006 0,018 0,003 

Banka 7 0,028 0,038 -0,047 0,000 0,000 0,029 0,000 0,054 0,028 0,041 0,033 0,035 0,037 0,004 0,041 

Banka 8 0,016 0,014 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,133 0,003 0,032 0,033 0,041 0,016 0,000 0,022 

Banka 9 0,020 0,031 -0,199 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,018 0,039 0,018 0,000 0,016 0,004 0,073 

Banka 10 0,020 0,024 -0,087 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 0,027 0,040 0,008 0,000 0,006 0,018 0,044 

Banka 11 0,022 0,026 -0,047 0,000 0,000 0,021 0,000 0,000 0,028 0,040 0,008 0,000 0,006 0,031 0,008 

Banka 12 0,006 0,039 -0,112 0,009 0,084 0,012 0,000 0,126 0,012 0,025 0,038 0,046 0,047 0,045 0,063 

Banka 13 0,010 0,000 0,000 0,005 0,091 0,000 0,049 0,137 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,031 0,000 

Banka 14 0,000 0,000 0,000 0,069 0,000 0,000 0,065 0,138 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,018 0,035 

Banka 15 0,017 0,030 -0,030 0,000 0,000 0,018 0,000 0,121 0,022 0,032 0,063 0,119 0,016 0,031 0,004 

Banka 16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,027 0,138 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 

Banka 17 0,021 0,024 -0,052 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,027 0,039 0,010 0,000 0,000 0,018 0,000 

Banka 18 0,000 0,007 0,000 0,005 0,104 0,000 0,024 0,138 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 

Banka 19 0,025 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 0,008 0,000 0,000 0,004 0,015 

Banka 20 0,016 0,043 0,000 0,000 0,092 0,000 0,020 0,076 0,018 0,029 0,033 0,030 0,006 0,031 0,000 

Banka 21 0,007 0,013 -0,009 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,001 0,031 0,015 0,016 0,006 0,000 0,023 

Banka 22 0,020 0,031 0,000 0,023 0,238 0,007 0,000 0,138 0,000 0,017 0,006 0,000 0,000 0,051 0,000 

Banka 23 0,015 0,033 -0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,115 0,024 0,039 0,028 0,025 0,027 0,031 0,000 

Banka 24 0,025 0,034 -0,195 0,000 0,000 0,012 0,000 0,000 0,025 0,038 0,010 0,000 0,006 0,031 0,059 

Banka 25 0,000 0,000 0,000 0,080 0,207 0,000 0,001 0,138 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,048 

Banka 26 0,020 0,002 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 0,138 0,020 0,035 0,020 0,027 0,000 0,000 0,032 

Banka 27 0,020 0,018 -0,027 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000 0,025 0,040 0,000 0,000 0,000 0,018 0,000 

Banka 28 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,076 0,121 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,045 0,000 

Banka 29 0,000 0,000 0,000 0,035 0,166 0,000 0,046 0,138 0,000 0,000 0,000 0,016 0,006 0,004 0,053 

Banka 30 0,019 0,032 0,000 0,010 0,187 0,035 0,000 0,138 0,032 0,000 0,003 0,000 0,000 0,058 0,000 

Banka 31 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,098 0,106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Banka 32 0,000 0,000 0,000 0,083 0,119 0,005 0,098 0,059 0,000 0,000 0,125 0,088 0,764 0,000 0,027 

EDAS yönteminin son aşamasında her bir karar alternatifi için eşitlik 20 yardımıyla ASİ değerlendirme 

puanları elde edilmiştir. Örnekleme dahil edilen beş dönem için elde edilen ASi değerleri ve bankaların 

performans sıralamaları Tablo 20’de verilmiştir. 
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Tablo 20: ASİ değerleri ve Bankaların Sıralaması 

  2020/1 Ç. 2020/2 Ç. 2020/3 Ç. 2020/4 Ç. 2021/1 Ç. 

BANKALAR ASİ Sıralama ASİ Sıralama ASİ Sıralama ASİ Sıralama ASİ Sıralama 

Ziraat Bankası A.Ş.  0,466 13 0,654 8 4,327 11 0,386 17 0,541 16 

Halk Bankası A.Ş. 0,414 21 0,491 17 8,745 20 0,275 26 0,511 19 

Vakıflar Bankası T.A.O.  0,495 7 0,665 7 3,832 12 0,393 16 0,574 11 

Akbank T.A.Ş.  0,466 12 0,582 12 6,291 10 0,460 9 0,590 10 

Anadolubank A.Ş. 0,472 11 0,449 19 9,724 19 0,359 18 0,470 21 

Fibabanka A.Ş.  0,443 17 0,488 18 9,244 16 0,415 15 0,565 15 

Şekerbank T.A.Ş.  0,287 28 0,315 27 13,658 27 0,332 20 0,446 23 

Turkish Bank A.Ş.  0,361 23 0,335 24 12,167 24 0,270 27 0,435 24 

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 0,529 5 0,708 5 2,854 4 0,578 2 0,637 7 

Türkiye İş Bankası A.Ş.  0,475 9 0,592 11 5,796 9 0,447 11 0,568 13 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 0,457 15 0,549 13 6,774 15 0,440 12 0,568 14 

Alternatifbank A.Ş.  0,314 27 0,296 30 15,148 26 0,220 28 0,343 29 

Arap Türk Bankası A.Ş. 0,363 22 0,350 22 11,175 21 0,278 25 0,383 26 

Bank of China Turkey A.Ş.  0,852 2 0,811 1 0,905 1 0,548 3 0,702 3 

Burgan Bank A.Ş.  0,359 25 0,341 23 11,670 25 0,155 29 0,372 28 

Citibank A.Ş.  0,442 18 0,631 9 4,816 8 0,512 6 0,599 9 

Denizbank A.Ş.  0,435 19 0,530 15 7,765 14 0,431 14 0,573 12 

Deutsche Bank A.Ş.  0,453 16 0,381 21 10,691 22 0,289 22 0,485 20 

HSBC Bank A.Ş.  0,473 10 0,525 16 8,263 18 0,448 10 0,517 18 

ICBC Turkey Bank A.Ş. 0,360 24 0,306 29 14,653 29 0,138 30 0,317 31 

ING Bank A.Ş. 0,509 6 0,690 6 3,345 6 0,488 7 0,617 8 

MUFG Bank Turkey A.Ş.  0,275 29 0,190 31 15,595 30 0,109 31 0,337 30 

Odea Bank A.Ş. 0,350 26 0,325 26 13,163 23 0,288 23 0,452 22 

QNB Finansbank A.Ş. 0,561 4 0,762 2 1,381 3 0,515 5 0,638 6 

Rabobank A.Ş.  0,626 3 0,759 3 1,880 13 0,436 13 0,672 4 

Turkland Bank A.Ş.  0,022 32 0,162 32 16,081 32 0,340 19 0,523 17 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 0,463 14 0,619 10 5,310 5 0,463 8 0,640 5 

Bank Mellat 0,480 8 0,728 4 2,364 2 0,530 4 0,721 2 

Habib Bank Limited 0,432 20 0,443 20 10,221 17 0,281 24 0,381 27 

Intesa Sanpaolo S.p.A.  0,261 30 0,308 28 14,154 31 0,095 32 0,406 25 

JPMorgan Chase Bank N.A. 0,877 1 0,530 14 7,265 7 0,807 1 0,923 1 

Société Générale (SA)  0,038 31 0,334 25 12,667 28 0,307 21 0,253 32 

Tablo 20 detaylı olarak incelendiğinde Covid-19 korona virüsünün Türkiye’de ortaya çıktığı ilk dönem 

olan 2020 yılının birinci çeyreğinde finansal performans olarak en başarılı ilk üç banka sırasıyla “J.P. 

Morgan Chase Bank N.A., Bank of China Turkey A.Ş. ve Rabobank A.Ş.” olmuştur. Finansal 

performans olarak en başarısız olan ilk üç banka ise sırasıyla  “Turkland Bank A.Ş., Société Générale 

(SA) ve Intesa Sanpaolo S.p.A”. olmuştur. Buna göre 2020 yılının ilk çeyreğinde finansal olarak en 

başarılı ve en başarısız olan bankaların yabancı sermayeli bankalar olduğu görülmektedir.  

2020 yılının ikinci çeyreğinde en başarılı ilk üç bankanın ise sırasıyla “Bank of China Turkey A.Ş, QNB 

Finansbank A.Ş. ve Rabobank A.Ş” iken en başarısız ilk üç banka ise sırasıyla “Turkland Bank A.Ş, 

MUFG Bank Turkey A.Ş. ve Alternatifbank A.Ş.” olarak ortaya çıkmıştır. Pandeminin görüldüğü ikinci 
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çeyrekte de en başarılı ve en başarısız olan bankaların yine yabancı sermayeli bankalar olduğu 

görülmektedir. 

2020 yılının üçüncü çeyreğine baktığımız zaman bir önceki çeyreğin en başarılı bankası olan“Bank of 

China Turkey A.Ş,”nin yine ilk sırada olduğunu görmekteyiz. İkinci ve üçüncü başarılı bankalar ise 

Bank Mellat ve QNB Finansbank A.Ş.’dir. Bu çeyrekte de en başarısız ilk üç banka sırasıyla “Turkland 

Bank A.Ş, Intesa Sanpaolo S.p.A ve MUFG Bank Turkey A.Ş” olmuşlardır. Bu yılın ikinci ve üçüncü 

çeyreklerinde bankaların en başarılı ve en başarısız banka sıralamalarında büyük bir benzerlik 

görülmektedir. 

2020 yılının son çeyreğine bakıldığında en başarılı banka 2020 yılının ilk çeyreğinde olduğu gibi yine 

“J.P. Morgan Chase Bank N.A” olmuştur. İkinci en başarılı banka olarak “Türk Ekonomi Bankası A.Ş.” 

ve üçüncü başarılı banka olarak ise “Bank of China Turkey A.Ş” olmuştur. Bu çeyrekte en başarısız 

bankaların sırasıyla “Intesa Sanpaolo S.p.A, MUFG Bank Turkey A.Ş. ve ICBC Turkey Bank A.Ş.” 

olmuşlardır. 

2021 yılının ilk çeyreği incelendiğinde ise en başarılı bankalar sırasıyla “J.P. Morgan Chase Bank N.A, 

Bank Mellat ve Bank of China Turkey A.Ş” olmuşlardır. En başarısız bankaların sırasıyla “Société 

Générale (SA) ICBC Turkey Bank A.Ş ve MUFG Bank Turkey A.Ş” olduğu görülmektedir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde J.P. Morgan Chase Bank N.A’nın üç dönemde en başarılı banka 

olduğu, Bank of China Turkey A.Ş’nin ise iki çeyreklik dönemde en başarılı banka olduğu görülmüştür. 

Turkland Bank A.Ş’nin 2020 yılının ilk üççeyreğinde Société Générale (SA) ve Intesa Sanpaolo S.p.A 

bankalarının ise birer çeyreklik dönemde en başarısız bankalar olduğu görülmüştür. En başarılı ve en 

başarısız bankların yabancı sermayeli bankalar olduğu görülürken en başarılı özel sermayeli banka 

“Türk Ekonomi Bankası A.Ş” olmuştur. Kamusal sermayeli bankalara bakıldığında finansal başarı 

sıralamasında orta sıralarda yer aldıkları ve Vakıflar Bankasının diğerlerine göre daha başarılı olduğu 

görülmektedir. 

5 Sonuç ve Öneriler 

Bankalar ülke ekonomisi içerisinde büyük bir öneme sahiptir. Covid-19 pandemisinin ortaya çıkardığı 

ekonomik sorunların çözümlerinde de yine bankaların rolü çok büyük olmuştur. Bu dönemde ekonomik 

ve sosyal hayatı canlandırma adına bankalar gerek destek kredi paketleri ve gerekse de ödemeleri 

ötelemeleriyle salgının hafifletilmesine büyük katkı sağlamışlardır. Pandemi sürecinde bankaların 

finansal performanslarının belirlenmesi, Covid-19 pandemisinin mevduat bankalarına vermiş olduğu 

zararların ortaya çıkarılması adına bir gerekliliktir. Bu bağlamda Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat 

bankalarının finansal performansları pandemi döneminde bütünleşik CRITIC ve EDAS yöntemleri ile 

analiz edilmiştir.  

Yapılan CRITIC analizi ile çalışmada kullanılan oranların kriter ağırlıkları belirlenmiş ve böylece nesnel 

bir değerlendirme yapma imkanı sağlanmıştır. Nitekim oranların ağırlıklarının öznel olarak 

belirlenmesinde elde edilen sonuçların farklı çıkacağı aşikardır. Covid-19 pandemisinin Türkiye’de 

görülmeye başladığı 2020 yılı ilk çeyreğinden 2021 yılı ilk çeyreğine kadar geçen 5 çeyreklik dönemin 

kriter önem ağırlıkları toplu olarak değerlendirildiğinde “Tüketici Kredileri/Toplam Krediler” ve 

“Toplam Krediler/Toplam Varlıklar” kriterleri en yüksek önem ağırlığına sahip kriterler olurken “Sür. 

Faal. Dön. Net Kar (Zarar)/Toplam Varlıklar” ve “Ortalama Aktif Karlılığı” kriterleri ise en düşük 

öneme sahip kriterler olmuşlardır. 

Mevduat bankalarının finansal performans analizleri çok kriterleri karar verme yöntemlerinden birisi 

olan EDAS yöntemi yardımıyla yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 5 çeyreklik dönem 

değerlendirildiğinde “J.P. Morgan Chase Bank N.A” bankasının üç dönemde en başarılı banka olduğu 

Bank of China Turkey A.Ş’nin ise iki çeyreklik dönemde en başarılı banka olduğu görülmüştür. 

Turkland Bank A.Ş’nin 2020 yılının ilk üç çeyreğinde Société Générale (SA) ve Intesa Sanpaolo S.p.A 

bankalarının ise birer çeyreklik dönemde en başarısız bankalar olduğu görülmüştür. En başarılı ve en 
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başarısız bankların yabancı sermayeli bankalar olduğu görülürken en başarılı yerli özel sermayeli banka 

ise “Türk Ekonomi Bankası A.Ş” olmuştur. Bu dönemde pandeminin etkilerinin azaltılmasında başrol 

oynayan kamu bankalarının finansal performans sıralamasında orta sıralarda yer aldığı görülmüştür. Bu 

durumun nedeninin bankaların aktif yapılarının farklılığından kaynaklanmış olabileceği 

düşünülmektedir. Nitekim mevduat bankaları aktif büyüklüğü en fazla olan bankalardır. 

Gelecek çalışmalarda pandemi döneminde mevduat bankaları dışındaki bankaların ve diğer sektördeki 

işletmelerin finansal performanslarının belirlenmesinin literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca pandemiden önceki dönemlerle pandemi dönemleri kıyaslanarak Covid-19’un bankacılık 

sektörüne verdiği zararların tespit edilebileceği düşünülmektedir. Bu duruma ek olarak pandemi 

döneminde bankacılık sektörünün durumu farklı teknik ve yöntemler yardımıyla da irdelenebilir.  
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ÖZ 

Yatırımcıların bir menkul kıymet piyasasında yatırım yapma eğilimleri, getiri ve risk karşısındaki 

tutumlarını temsil eden temel kavram risk iştahıdır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin finansal 

piyasaların gelişmişliği reel sektör ve ülke ekonomisinin gelişimi için büyük önem arz etmektedir. 

Yatırımcıların gerçekleştirecekleri yatırımlar için üstlendikleri risk, beklenen getiri yanında piyasa 

seçimi içinde önemli bir kriterdir. Çalışmada önemli bir risk kriteri olan ülke riskini de temsil eden 

CDS primleri ile yerli ve yabancı yatırımcı risk iştahları arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Değişkenlerin durağanlıklarının tespitinde iki rejim kırılmalı Narayan-Popp Birim Kök testiyle, 

eşbütünleşik ilişkileri Hatemi-J eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi ise Hatemi-J asimetrik 

nedensellik testlerinden faydalanılmıştır. Analizler sonucunda değişkenlerin eşbütünleşik oldukları, 

yatırımcı risk iştahlarının artışlarından CDS priminin azalışına ve CDS primlerindeki azalışlardan 

yatırımcı risk iştahlarının azalışına doğru nedensellik ilişkilerinin olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Risk, Risk İştahı, CDS Primi, Hatemi-J Eşbütünleşme, Hatemi-J Asemitrik 

Nedensellik 

 

Does Investor Risk Attitude Trigger Country Risk?: An 

Application on Turkey With Hatemi-J Cointegration and 

Asymmetric Casuality Analysis 

 
ABSTRACT 

 

The basic concept that represents investors' tendencies to invest in a stock exchange market, their 

attitudes towards return and risk is risk appetite. The development of financial markets in developing 
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1 Giriş 

Yatırımlarını finansal piyasalarda değerlendirmek isteyen yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyen 

temel faktörler risk ve getiridir. Risk genel olarak gelecekte ortaya çıkabilecek olayların gerçekleşme 

olasılığı olarak tanımlanabilirken, finansal anlamda risk geleceğe yönelik yapılan tahminler ile fiili 

durumları arasındaki sapmalar olarak ifade edilebilir (Bolak, 2004). Yatırımcılar genel olarak, 

yatırımlarından yüksek getiri beklerlerken risklerini de asgari düzeyde tutmayı arzu ederler. Bir 

yatırımdan beklenen getirinin tespit edilmesi önemli bir sorun değilken, yatırıma ait riskin tespit 

edilmesi, riski oluşturan sistematik ve sistematik olmayan farklı faktörlerin dikkate alınmasını 

gerektirmektedir [1]-[2].  

Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde sistematik riski etkileyen önemli faktörlerden biride 

ülke riskidir. Ülke riski, bir ülkenin ekonomik, siyasi, politik, yatırım profili, sosyo ekonomik  vb. birçok 

kriterin dikkate alınmasıyla belirlenen, ulusal ve uluslararası finansal piyasalar açısından önemli bir 

kriter olarak kabul edilen bir faktördür [3].  

Akademik çalışmalarda 1960’lı yıllardan itibaren ele alınan ülke riski kavramı, başlangıçta çokuluslu 

şirketlerin karşı karşıya kaldıkları kâr transferleri, haciz, kamulaştırma gibi faktörler ile doğrudan 

yabancı yatırımlara etkileri açısından incelenmiştir. Finansal piyasalar açısından ülke risklerinin 

incelenmesi ise küreselleşmenin yaygınlaşmaya başladığı 1980’li yıllardan sonra, finansal piyasalarda 

meydana gelen entegrasyon, belirsizliklerin artması, yaşanan ekonomik krizlerden tüm ülke ve 

piyasaların etkilenmesi ile daha fazla önem kazanmıştır [4]. Küreselleşme ve teknolojideki gelişmeler 

ile hızlı bir şekilde gelişen finansal piyasalarda, yatırımcılar herhangi bir finansal piyasada, hızlı ve 

güvenli bir şekilde yatırım yapabilecek duruma gelmiştir. Günümüzde yatırımcılar yerel piyasalarda 

işlem yapabilecekleri gibi farklı ülke finansal piyasalarında da cazip gördükleri yatırımları 

gerçekleştirebilmektedirler. Yüksek getiri bekleyen özellikle yabancı yatırımcılar, risklerini asgari 

düzeyde tutabilmek için birçok farklı risk faktörünü incelemek yerini, uluslararası kredi derecelendirme 

şirketlerinin vermiş olduğu kredi derecelendirme notlarından, uluslararası kuruluşların hazırlamış 

oldukları risk derecelerinden veya kredi temerrüt swaplarından (CDS) faydalanmayı tercih 

etmektedirler.  

Yatırımcıları riske bakış açıları açısından riski seven, riske duyarsız ve riskten kaçınan yatırımcılar 

olarak üç kategoriye ayırmak mümkündür. Bir yatırımdan beklenen getirinin sağlanabilmesi açısından 

yatırımcıların üstlendikleri risk finansal risk toleransı olarak kabul edilmektedir. Yüksek risk toleransına 

sahip olan yatırımcıların risk alma eğilimleri ve getiri beklentileri de yüksek olmaktadır. Finansal risk 

toleransı eğitim, kültür, sosyal çevre, gelir düzeyi, ekonomik şartlar gibi birçok faktörden etkilenmekte 

ve zamana göre de değişiklik göstermektedir. Bu nedenle yatırımcıların, yatırım kararları, getiri ve riske 

karşı eğilimleri tespit edilirken, farklı gruplar halinde ele alınmaları ve risk toleranslarının ölçülmesi 

gerekmektedir [5]. Risk toleransını belirlemede birçok farklı ölçü kullanılıyor olmasına rağmen, 

uluslararası finansal piyasalarda, sistematik risk sebebiyle oluşan makroekonomik belirsizlikler ve 

bireysel riskten kaçınma eğilimlerini temsil eden risk iştahı kavramı önemli bir gösterge olarak kabul 

edilmektedir. Bir ülkedeki makroekonomik faktörler sebebiyle oluşan etkiler yatırım araçlarında benzer 

etkilere sahipken, yatırımcıların risk iştahları varlık fiyatlarının belirlenmesinde ve piyasaların yönünün 

tahmininde daha etkili faktörlerdir [6]. 

Bu çalışmada ülke riskleri ile yatırımcı risk iştahları arasındaki ilişki incelenecektir. Çalışmanın bundan 

sonraki bölümünde, konu ile ilgili literatür taraması sunulduktan sonra, veri, yöntem ve bulgulardan 

bahsedilecek ve sonuç bölümünde genel bir değerlendirme yapılacaktır.  

2 Literatür 

JP Morgan EMBI endeksi içerisindeki gelişmekte olan 12 ülkenin CDS primleri ile hisse senedi 

endeksleri ve döviz kurları arasındaki ilişkinin tespit edilmesinin amaçlandığı çalışmalarında Başarır ve 

Keten (2016), çalışmalarını aylık veriler kullanarak 2010-2016 dönemi kısa dönemli Granger 

nedensellik, uzun dönemli Johansen Kointegrasyon testleri ile analiz etmişlerdir. Yapılan analiz 

sonucunda ele alınan dönem için ele alınan ülkelerde CDS primleri ile hisse senetleri arasında %95 

anlamlılık düzeyinde çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Döviz kurları ile herhangi bir 

kısa ve uzun dönemli nedensellik ilişkisine ise rastlanılamamıştır [7]. 
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Çelik vd. (2017), çalışmalarında Türkiye’de yatırımcıların risk iştahını etkileyen faktörleri regresyon 

analizi yardımı ile incelemişlerdir. Bu amaçla haftalık veriler kullanılarak 04.01.2008 - 31.03.2017 

dönemi bağımlı değişken olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanan Risk İştahı 

Endeksi, bağımsız değişkenler olarak ise enflasyon, döviz kuru, faiz oranı, ekonomik büyüme 

değişkenleri analize dâhil edilmiştir. Zaman serileri regresyon analizi sonucunda, makroekonomik 

faktörlerden faiz oranları, döviz kuru, para arzı ve merkez bankası döviz rezervlerinin Türkiye’de 

yatırımcıların risk iştahını etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca faiz oranları ve döviz kurundaki artışın, 

risk iştahı üzerinde negatif yönlü, para arzı ve döviz rezervlerindeki artışın ise pozitif yönlü etkisi olduğu 

sonucuna varılmıştır [6]. 

Türkiye’nin kredi riskinin artmasına yol açan makroekonomik değişkenler ve finansal değişkenler ile 

ülke CDS primleri arasındaki ilişkinin analiz edilmesinin amaçladığı çalışma Kılcı (2017a) tarafından 

araştırılmıştır. Bu doğrultuda, makroekonomik göstergeler olarak enflasyon, işsizlik, büyüme oranı, reel 

efektif döviz kuru ve cari açık gibi değişkenler; finansal göstergelerden ise bankacılık sektörü takipteki 

krediler artış oranı, sermaye yeterlilik oranı değişkenleri kullanılmıştır. Söz konusu analiz için aylık 

verilerin kullanıldığı 2010-2016 dönemi tercih edilmiş ve Engle-Granger ve Johansen Koentegrasyon 

Testleri uygulanmıştır. Analizin ampirik sonuçlarına göre Türkiye 5 yıllık CDS primleri ile büyüme, 

enflasyon, işsizlik, cari açık gibi makroekonomik göstergelerin arasındaki ilişkinin zayıf olduğu, söz 

konusu değişkenlerin açıklayıcı gücünün belirgin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, Engle-Granger 

Koentegresyon Testi sonuçlarına göre, bağımlı değişken ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler 

sırasıyla analiz edildiğinde, reel efektif döviz kuru ile bankacılık sektörü sermaye yeterliliği, takipteki 

krediler/toplam krediler ve BIST 30 değerleri gibi finansal göstergeler ve CDS primleri arasında uzun 

dönemli ilişkiler tespit edilmiştir. Söz konusu değişkenlerin hep birlikte analize dâhil edilmesiyle 

yapılan Johansen Koentegresyon Testinde, BIST 30’daki değişimler ile CDS primleri arasında uzun 

dönemli bir ilişki olduğu, Türkiye CDS primlerindeki değişimin özellikle bankacılık sektörü 

performansından kaynaklandığı vurgulanmıştır. Reel efektif döviz kuru ile CDS primleri arasında ise 

yine uzun dönemli ilişkinin varlığı tespit edilmiştir [8]. 

Kılcı (2017b) aynı yıl yaptığı bir diğer çalışmasında ise Türkiye’nin, ülke kredi riskinin artmasına yol 

açan makroekonomik ve finansal değişkenler ile ülke CDS primleri arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. 

Diğer çalışmasında olduğu gibi 2010-2016 dönemini kullanarak Toda-Yamamoto testi aracığıyla CDS 

primleri ile söz konusu değişkenler arasındaki nedensellik araştırılmıştır. Çalışmada reel efektif kur, 

sermaye yeterlilik rasyosu ve BİST 30 değişkenleri ile 5 yıllık CDS primleri arasında uzun dönemli bir 

nedensellik ilişkisi olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, makroekonomik göstergeler ile CDS 

primleri arasında bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir [9]. 

“Gelişmekte Olan Ülkelerde Ülke Riski Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swapları: Asimetrik 

Nedensellik Yöntemi” başlıklı çalışmalarında Aksoylu ve Görmüş (2018), 2005-2015 arası veri seti 

kullanarak Türkiye, Brezilya, Arjantin, Meksika, Endonezya, Filipinler, Polonya, Malezya, 

Portekiz’den oluşan 9 gelişmekte olan ülkenin CDS primleri ile Amerikan doları döviz kuru, Amerika 

10 yıl vadeli devlet tahvili faiz oranı ve VIX endeksi arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır.  

Çalışma nedenselliği tespit etmek üzere için simetrik [11] ve asimetrik [12] olmak üzere iki test 

uygulanmıştır. Çalışmada CDS primleri ile seçilen finansal değişkenler arasında asimetrik nedensellik 

ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Hatemi-J asimetrik nedensellik testinin CDS primleri ve seçilen 

finansal değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini açıklamakta Granger testine göre daha etkili olduğu 

gözlemlenmiştir [10]. 

Özpınar vd. (2018), Türkiye’deki döviz kuru ve faiz seviyesinin ülke CDS primleri üzerindeki etkisini 

2005-2017 dönemi verilerini kullanılarak incelemişlerdir. Ampirik sonuçlar Türkiye’de, US Dolar kuru 

ile CDS primi arasında hem uzun hem de kısa dönemde pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu dolayısıyla 

her iki değişkeninde uzun dönemde birlikte hareket ettiği tespit edilmiştir. İlişkinin yönünün ise sadece 

US Dolar kurundan CDS’e doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bir diğer 

bulguya göre gösterge tahvil faizinin de CDS’ler üzerinde etkili ve anlamlı olduğu gözlemlenmiştir [13]. 

Akkuş (2020) üçer aylık veriler kullanarak 2000-2019 yılları arası Türkiye’nin kamu ve özel sektör dış 

borcu ile kredi temerrüt swapları (CDS) arasında nedensellik ilişkisini araştırmıştır. Değişkenler 

arasındaki simetrik nedensellik ilişkisi Hacker ve Hatemi-J (2006) nedensellik testi, değişkenlerin 
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pozitif ve negatif bileşenleri arasındaki ilişki ise Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik testi aracılığıyla 

test edilmiştir [36]. Çalışmadan elde edilen ampirik sonuçlara göre kamu dış borçlanması ile CDS 

primleri arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Özel sektör dış borcu ile CDS 

primleri arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Ayrıca kamu dış borcundaki 

pozitif bir şokun CDS primlerindeki pozitif ve negatif şokların bir nedeni olduğu ancak kamu dış 

borcundaki negatif bir şokun CDS primi bileşenlerinin bir nedeni olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yine 

özel sektör dış borcundaki pozitif ve negatif şokların CDS risk primindeki pozitif şokların bir nedeni 

olduğu, CDS risk primlerindeki pozitif şokun ise özel sektör dış borcundaki negatif şokun bir nedeni 

olduğu bulgularına ulaşılmıştır [14]. 

Fettahoğlu (2019), CDS primleri ile risk iştahı endeksi arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmasında 

CDS primi bağımlı değişken olarak kullanılmıştır.  Bağımsız değişkenler olarak Yabancı Yatırımcı Risk 

İştahı (FIRA), Yerel Yatırımcı Risk İştahı (DIRA) ve Kurumsal Yatırımcı Risk İştahı (IIRA) analize 

dâhil edilmiştir. Risk iştahına ilişkin bağımsız değişkenlerden yabancı ve yerel yatırımcı risk iştahının 

CDS primini açıklamada anlamlı sonuç verdiği; CDS ile her üç yatırımcı sınıfına göre risk iştahı endeksi 

arasında negatif yönlü ve anlamlı bir korelasyon olduğu gözlemlenmiştir [15]. 

İskenderoğlu ve Akdağ (2019), risk iştahı verileri ile petrol fiyatları, döviz kurları, altın fiyatları ve faiz 

oranları arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin var olup olmadığı aratırmışlardır. 2008-2015 yılları 

arası haftalık veriler kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada Granger (1969) Nedensellik Testi ile 

Breitung ve Candelon (2006) Frekans Nedensellik Testi uygulanmıştır [35]. Elde edilen sonuçlar petrol 

fiyatlarından risk iştahına doğru uzun dönemli bir nedenselliğin varlığına işaret etmektedir. Ayrıca döviz 

kurundan risk iştahına doğru kısa, orta ve uzun dönemli bir nedensellik ilişkisinin olduğu tespit 

edilmiştir. Altın fiyatları ve faiz oranlarında oluşan değişimler yatırımcıların risk iştahında kısa süreli 

bir nedenselliğe sahip olmakla birlikte; uzun dönemde ise ilgili faktörlerin yatırım tercihleri üzerinde 

herhangi bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir [16]. 

Balat (2020), BIST 100 endeksi ile yerli ve yabancı yatırımcılar risk iştahı arasındaki ilişkiyi 2013-2019 

yılları arası zaman serisi analizleri yardımıyla araştırmıştır. Çalışmada Johansen Eşbütünleşme testine 

göre değişkenler arasında eşbütünleşik ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca seriler arasındaki 

ilişkinin yönünü belirleyebilmek için de Granger Nedensellik analizi yapılmış olup BİST 100 

endeksinden hem yerli hem de yabancı yatırımcı risk iştahı endeksine doğru anlamlı bir nedensellik 

ilişkisi bulunduğu tespit edilmiştir [17]. 

Remolona vd. (2008) çalışmalarında, 24 ülkenin aylık veriler kullanılarak 2002-2006 dönemi CDS 

primleri ve ülke riski üzerinde etkisi olduğu düşünülen faktörler arasındaki ilişkiyi aratırmışlardır. 

Regresyon analizinin kullanıldığı çalışmada enflasyon oranının, Volatilite Index (VIX) endeksi ve RTI 

gibi risk toleransını gösteren endekslerin ülke riski ve risk primi üzerinde etkili olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır [18]. 

Pan ve Singleton (2008) çalışmalarında, farklı jeopolitik karakteristiklere ve kredi notlarına sahip olan 

Meksika, Türkiye ve Kore’nin CDS primlerini araştırmışlardır. Araştırma sonuçları ülkeye özgü ve 

bölgesel ekonomik risklerin yanı sıra, yatırımcıların risk iştahının CDS primlerinin etkili olduğunu 

ortaya koymaktadır [19].  

Makroekonomik değişkenlerin ülkelerin CDS primleri üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçladıkları 

çalışmalarında Tang ve Yan (2009), GSYH’deki büyüme ile CDS primleri arasında negatif bir yönlü 

ilişkinin bulunduğunu belirtmişlerdir. Öte yandan, yatırımcı risk iştahının yükseldiği ve sistematik riskin 

düşük olduğu dönemlerde ise CDS primlerinin düştüğünü ortaya koymuşlardır [20].  

İtalya, Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve İspanya’nın CDS primleri ile GSYH, brüt borç stoku, işsizlik ve 

enflasyon oranı gibi değişkenler arasındaki ilişki Brandorf ve Holmberg (2010) tarafından 

araştırılmıştır. Araştırmacılar 2004-2009 dönemini kullandıkları çalışmada regresyon analizi yöntemini 

tercih etmişlerdir. Ampirik bulgular anılan dönemdeki CDS primleri ile kamu borcu, işsizlik ve 

enflasyon oranları arasında bir ilişkinin varlığına işaret etmektedirler [21].  

Plank (2010) yaptığı çalışmasında, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Rusya, Polonya, Romanya ve 

Macaristan’ın 5 yıl vadeli CDS primlerinin 2001-2009 dönemindeki belirleyicilerini aratırmıştır. Model 
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sonuçları CDS primleri ile ülkelerin dış borç kredibilitesi arasında yüksek bir korelasyon olduğunu 

ortaya koymaktadır [22].  

Longstaff vd. (2011) yaptıkları çalışmalarında, 2000-2010 dönemi Romanya, Meksika, Şili, Kore, 

Malezya ve Japonya gibi gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelere ait CDS verilerini kullanarak, ülkelerin 

kredi risklerini analiz etmişlerdir. Analiz sonuçları ülke kredi riskinin ağırlıklı olarak global faktörlerle 

ilişkilendirilebileceğini ortaya koymuştur. CDS primlerinin, yerel ekonomik göstergelerden ziyade, 

ABD hisse senedi piyasası ve yüksek getirili piyasalarla ve VIX endeksiyle yakın ilişkide olduğu 

sonucuna varılmıştır [23]. 

Fontana ve Scheicher (2016) çalışmalarında, Euro Bölgesi’ndeki 10 ülkenin (Avusturya, Belçika, 

Fransa, Almanya Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya) 1 Ocak 2007 - 31 Aralık 2012 

dönemi haftalık veriler kullanılarak CDS primleri ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir.  Çalışma sonucunda açığa satış sürtüşmelerinin pozitif sapmalarının sürekliliğini 

açıkladığını, finansman sürtüşmelerinin ise zayıf kamu maliyesine sahip ülkeler için gözlemlenen 

olumsuz sapmalarının sürekliliğini açıkladığını ortaya koymaktadır [24]. 

Mili (2019), yaptığı çalışmasında risk ve getiri arasındaki dönemler arası takasın bağımsız CDS 

yayılmalarındaki ortalama geri dönüşü açıklayıp açıklamadığını incelemiştir. Çalışma 2004-2013 yılları 

arası günlük veriler kullanılarak İtalya, Fransa, Yunanistan, Almanya İspanya ve Portekiz ülkelerinde 

test edilmiştir. Sonuçlar, kriz öncesi dönemde, egemen CDS yayılma değişikliklerinin çoğu Avrupa 

ülkesi için ortalama geri dönüş hipotezi ile daha tutarlı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, volatilite ve 

getiri arasındaki dönemler arası değiş tokuşun, kısmen Avrupa CDS piyasalarındaki ortalama geri 

dönüşü açıkladığına dair güçlü kanıtlar tespit edilmiştir [25].  

Qadan ve Bayaa (2020) petrol fiyatlarının ve dalgalanmalarının artık sadece petrol arz ve talebine 

yönelik gerçek ekonomik şoklarla değil, aynı zamanda hisse senedi piyasasında hâkim olan 

yatırımcıların ekonomik belirsizlikten ve risk iştahı ile ortaya çıkan şoklardan da kaynaklanıp 

kaynaklanmadığını tespiti etmeyi amaçlamışlardır. Bu amaçla çalışmada, ekonomik belirsizliği temsil 

etmek üzere S&P 500 VIX endeksi, risk iştahını temsil etmek üzere hisse senedi getirilerindeki koşullu 

varyans ve özkaynak varyans risk primi değişkenler olarak kullanılmıştır. Risk iştahı, petrol fiyatı 

getirileri ve oynaklık arasındaki ilişki GARCH eşiği, yapısal vektör otomatik regresyon ve nedensellik 

modellerini kullanılarak test edilmiştir. Ampirik bulgular, yatırımcıların risk iştahındaki değişimlerin 

sadece hisse senedi fiyatları için değil, aynı zamanda en önemli enerji kaynağı olan petrol için de önemli 

bir belirleyici olduğunu göstermektedir [26]. 

3 Veri,  Yöntem ve Bulgular 

3.1 Veri 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yatırımcı risk iştahı ile ülke riski arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. 

Analizlerde ülke riskini temsilen Türkiye’nin CDS primleri, yatırımcı risk iştahı olarak ise yerli ve 

yabancı yatırımcılara ait risk iştahlarının etkilerini ayrı ayrı tespit etmek amacıyla yerli yatırımcı risk 

iştahı ve yabancı yatırımcı risk iştahı endeksleri kullanılacaktır. Analizlerde 04.01.2016- 10.08.2020 

dönemi haftalık verileri kullanılmıştır. Yatırımcı risk iştahı verileri Merkezi Kayıt Kuruluşu 

(MKK)’ndan, CDS primleri verileri ise web sitesinden temin edilmiştir. Çalışmada kullanılan 

değişkenler, kısaltmaları ve temin edildikleri kaynaklar Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Değişkenlere Ait Bilgiler 

Kısaltmalar Değişkenler Kaynaklar 

Yerli Yerli Yatırımcı Risk İştahı 
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 

Yabancı Yabancı Yatırımcı Risk İştahı 

CDS CDS Primleri www.worldgovernmentbonds.com 

 3.2 Yöntem 

Yatırımcı risk iştahı ve CDS primleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla, değişkenler arasındaki 

uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığı, iki rejim değişikliğini dikkate alan Hatemi-J Eşbütünleşme 
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testi ile analiz edilecektir. Değişkenlerin eşbütünleşik olmaları durumunda ise değişkenler arasındaki 

nedensellik testi ise klasik nedensellik testlerinin sadece pozitif şoklar üzerinden nedensellik ilişkisini 

ortaya koyması sebebiyle diğer testlere göre üstünlüğü bulunan ve pozitif ve negatif şokları ayrı ayrı 

değerlendirebilen Hatemi-J asimetrik nedensellik testinden faydalanılacaktır.  

3.2.1 Eşbütünleşme Testi 

Literatürde sıkça kullanılan eşbütünleşme testlerinde analiz dönemine ait verilerin eşbütünleşme 

vektörlerinin aynı kaldığı kabul edilmektedir. Fakat uzun dönemli ilişkiler incelenirken, krizler, 

ekonomik faktörler gibi sebeplerle dönem içerisinde ilişkilerin değişebileceği, yani vektörlerde 

kaymalar söz konusu olabilir. Perron (1989) çalışmasında verilerde dikkate alınmayan yapısal 

kırılmaların olması durumunda birim kök testlerinin düşük güce sahip olduklarını ortaya koymuştur 

[27]. Aynı şekilde, Gregory ve Hanseb (1996), dikkate alınmayan bir rejim kaymasının varlığı, 

eşbütünleşme testlerininde analiz gücünün azalmasına sebep olacağını ifade etmişlerdir [28]. Bu nedenle 

çalışmada, değişkenler arasındaki eşbütünleşme analizinde, iki rejim değişikliğine izin verecek şekilde 

Hatemi-J (2008) tarafından geliştirilen eşbütünleşme testi kullanılacaktır. Analiz için aşağıdaki (1) 

numaralı regresyon modeli dikkate alınmaktadır [29].  

 

Analizde öncelikli olarak, iki yapısal kırılmanın kesişme noktası ve eğimler üzerindeki etkileri aşağıdaki 

(2) numaralı formüller ile hesaplanmaktadır.  

 

   

(2) numaralı formülde kullanılan Dummy (D1t ve D2t) değişkenler 3 ve 4 numaralı varsayımlar ile ele 

alınmıştır.  

 

 

Z ve Zt test istatistiklerinin belirlenmesi için gerekli olan yanlılık düzeltmeli birinci dereceden seri 

korelasyon katsayısı değerinin hesaplanmasında, (5) numaralı formülle hesaplanmaktadır.  

 

Otokovaryans fonksiyonu ise (6) numaralı denklemdeki gibi tanımlanmaktadır.  

 

Eşbütünleşme ilişkisinin varlığı için kullanılacak olan Z ve Zt test istatistikleri (7) ve (8) numaralı 

formüller ile hesaplanmaktadır.  

 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

(6) 

(7) 
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Belirlenen Z ve Zt test istatistiklerinin % 1, % 5 ve % 10 önem düzeylerine göre dağılımlarının 

tespitinde ise aşağıdaki formüller ile belirlenmektedir.  

  

3.2.2 Nedensellik Testi 

İki değişken arasındaki nedensellik ilişkisi birçok amprik araştırmada incelenmiştir. Özellikle Granger 

(1969) tarafından geliştirilen Granger Nedensellik testi yoğun bir şekilde tercih edilen analiz yöntemidir. 

Granger nedensellik testinde iki değişken arasında bir nedenselliğin var olup olmadığı incelenmekte ve 

pozitif şoklar üzerinden inceleme yapılarak bu ilişkinin negatif şoklar içinde var olduğu kabul 

edilmektedir. Pozitif ve negatif şokların ayrı ayrı ele alınmamasının temel sebebi asimetrik bir yapının 

dikkate alınmamasıdır. Değişkenler arasındaki asimetrik nedensel etkilerin var olmasının önemli bir 

sebebi de asimetrik bilgi olgusunun varlığıdır. Asimetrik piyasaların varlığı ile ilgili olarak ilk çalışma 

Akerlof (1970) tarafından yapılmış ve bu çalışmayı Spence (1973) ve Stiglitz (1974) geniş bir şekilde 

ele almışlardır [30]-[31]-[32]. Nedensellik testlerinde asimetrik davranışın dikkate alınması büyük önem 

arz etmektedir. Bu nedenle çalışmada değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi, asimetrik davranış ve 

gecikmeli artırılmış ön yükleme simülasyonlarını dikkate alan ve etkin piyasalar hipotezine 

uygulanabilen Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik analizi kullanılacaktır. 

Türkiye ekonomisi için CDS ve yatırımcı risk iştahı (Yerli ve Yabancı) arasındaki nedensellik ilişkisini 

test için izlenecek prosedürde y1t  CDS değişkenini, y2t ise risk iştahını temsil etmektedir. Değişkenlerin 

rassal yürüyüş süreci (9) ve ( 10) numaralardaki eşitlikler ile belirlenmektedir [12].  

 

 

Eşitliklerdeki sabit değerler olan y1,0 ve y2,0 değerleri başlangıç değerlerini temsil etmektedir. Pozitif 

ve negatif şoklar sırasıyla; 𝜀1𝑖
+ = 𝑚𝑎𝑥 (𝜀1𝑖, 0), 𝜀2𝑖

+ = 𝑚𝑎𝑥 (𝜀2𝑖, 0), 𝜀1𝑖
− = 𝑚𝑖𝑛 (𝜀1𝑖, 0) ve 𝜀2𝑖

− =
𝑚𝑖𝑛 (𝜀2𝑖, 0) olarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle, y1t  ve y2t’nin hesaplanması (11) ve (12) numaralı 

denklemlerdeki hale dönüşecektir.  

 

 

Her bir değişkene ait pozitif ve negatif şokların kümülatif olarak; 𝑦1𝑡
+ = ∑ 𝜀1𝑖

+𝑡
𝑖=1 , 𝑦1𝑡

− = ∑ 𝜀1𝑖
−𝑡

𝑖=1  , 𝑦2𝑡
+ =

∑ 𝜀2𝑖
+𝑡

𝑖=1  ve 𝑦2𝑡
− = ∑ 𝜀2𝑖

−𝑡
𝑖=1  hesaplamaları ile tespit edilecektir. Değişkenler arasındaki nedensellik 

ilişkisinin test edilmesinde, aşağıdaki vektör kullanılarak p derecesinin otoregresif modeli, VAR(p) 

modeli (13) numaralı model ile elde edilecektir.  

(8) 

 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 
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Nedensellik testlerinde uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi önemli bir kriterdir. Hatemi-J 

nedensellik testinde uygun gecikme uzunluklarının tespitinde, oluşturulan VARp+d modeli ve Hatemi-

J kritik bilgi değerleri kullanılmaktadır. (14) numaralı VAR (p) modeli oluşturularak, H0: Granger 

nedeni değildir hipotezi (15) numaralı metot izlenerek test edilmektedir.  

 

 

3.3 Bulgular 

Ülke riskini temsilen kullanılan CDS primleri ile yerli ve banacı yatırımcı risk iştahları arasındaki 

ilişkiyi araştırmak üzere, değişkenler arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi analizleri 

yapılmıştır. Analizde kullanılacak verilerin zaman serisi olması sebebiyle, değişkenlerin durağan 

olmaları gerekmektedir. Serilerin durağan olmamaları yapılacak analizlerde sahte regresyon problemi 

söz konusu olacaktır [33]. Bu nedenle analizlere geçmeden önce değişkenlere durağanlık testi 

yapılmıştır. Klasik birim kök testleri, serilerde meydana gelen şokların etkilerinin geçici olduğu ve bu 

etkinin uzun dönemde etkisiz kalacağı varsayımı altında yapılmaktadır. Serilerin durağan ve doğrusal 

olup olmaması, mevsimsel etkiler gibi özelliklerinin de dikkate alınması gerekmektedir [34]. 

Analizlerde rejim değişikliklerini dikkate alan eşbütünleşme ve asimetrik nedensellik analizleri 

kullanılacağından, Narayan ve Popp (2010) tarafından geliştirilen, değişkenlerin durağanlık testinde iki 

kırılmaya izin veren ADF tipi birim kök testi Narayan-Popp birim kök testi kullanılmıştır. Şekil 1’de 

grafikleri sunulmuş olan CDS, Yerli ve Yabancı değişkenlerine ait Narayan-Popp birim kök testi 

sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2. Narayan-Popp Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler 

Seviye Değeri I. Seviye Değeri 

Sabitli Sabitli ve Trendli Sabitli Sabitli ve Trendli 

CDS -1,922 (1) -2,055 (1) -7,65 (5)* -14,28 (0)* 

Yerli -5,288 (12)* -5,698 (12)*   

Yabancı -6,371 (12)* -6,231 (12)*   

Kritik Değerler 

    a= % 1 

     b= % 5 

     c= % 10 

 

-4,672 

-4,081 

-3,772 

 

-5,287 

-4,692 

-4,396 

 

-4,672 

-4,081 

-3,772 

 

-5,287 

-4,692 

-4,396 

* % 1 önem düzeyinde anlamlılığı, parantez içindeki rakamlar uygun gecikme uzunluklarını göstermektedir.  

Birim kök testi sonuçları incelendiğinde, Yerli ve Yabancı değişkenlerinin seviye değerinde, CDS 

değişkenin ise birinci seviye değerinde istatistiksel olarak % 1 önem düzeyinde durağan oldukları tespit 

edilmiştir. Narayan-Popp Birim kök testi ile CDS değişkeni verilerinde 06.08.2018 ve 18.03.2019 

tarihlerinde, Yerli değişkeni verilerinde 16.07.2018 ve 01.04.2019 tarihlerinde ve Yabancı değişkeni 

verilerinde ise 12.02.2018 ve 16.07.2018 tarihlerinde kırılmalar olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgiler 

ışığında yapılacak analizlerde, CDS değişkeni birinci seviyede, Yerli ve Yabancı değişkenleri ise seviye 

değerleri ile kullanılacaktır.  

(13) 

(14) 

(15) 
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CDS, Yerli ve Yabancı değişkenleri arasındaki eşbütünleşme ilişkisini tespit etmek amacıyla (16) 

numaralı ekonometrik model oluşturulmuş ve yapılanHatemi-J Eşbütünleşme testi sonuçları Tablo 3’te 

sunulmuştur.  

𝐶𝐷𝑆 = 𝐶 +  𝛽1 𝑌𝑒𝑟𝑙𝑖 +  𝛽2 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 + 𝑒  
Tablo 3. Hatemi J Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

t istatistiği -13,96* 

Za -217,1 

Zt -13,99 

İlk kırılma noktası 27.08.2018 

İkinci kırılma noktası 17.12.2018 

Kritik Değerler 

% 1    -6,928 

% 5    -6,458 

%10   -6,224 
* % 1 önem düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.  

İki rejimde kırılmayı dikkate alan Hatemi-J eşbütünleşme analizi sonuçlarını gösteren Tablo 3 

incelendiğinde CDS, Yerli ve Yabancı değişkenlerinin eşbütünleşik oldukları, yani değişkenler arasında 

uzun dönemli bir ilişkinin varolduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle değişkenlerin eşbütünleşik 

olmaları, uzun dönemde benzer şoklardan etkilendiğini göstermektedir.  

Değişkenlerin eşbütünleşik olmaları, değişkenler arasında en az tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin 

olabileceğinide ortaya koymaktadır [33]. CDS ile Yerli ve Yabancı değişkenleri arasında bir nedensellik 

ilişkisinin olup olmadığını test etmek amacıyla yapılan Hatemi-J asimetrik nedensellik testi sonuçları 

Tablo 4 ve Tablo5’te gösterilmiştir.  

Tablo 4. CDS-Yerli Değişkenleri Hatemi J Asimetrik Nedensellik Testi Sonuçları 

Değişken Çifti 
Optimal Gecikme 

Uzunluğu 

Test İstatistiği 

(MVald) 
Kritik Değerler 

 

Yerli (+)           CDS (+) 2 0,402 

%1     10,233 

%5       6,319 

%10     4,638 

 

Yerli (+)           CDS (-) 3 43,243* 

%1     12,703 

%5       7,840 

%10     6,018 

 

Yerli (-)           CDS (-) 1 2,289 

%1     12,694 

%5       6,195 

%10     4,458 

 

Yerli (-)           CDS (+) 3 1,969 

%1     13,363 

%5       7,790 

%10     6,261 

 

CDS (+)         Yerli (+)            2 11,351 

%1       9,794 

%5       6,390 

%10     4,935 

 

CDS (+)          Yerli (-)            1 0,000 

%1       6,873 

%5       3,995 

%10     2,652 

 

CDS (-)          Yerli (-)            2 16,121* 

%1     12,873 

%5       6,819 

%10     4,815 

 

CDS (-)          Yerli (+)            1 1,468 

%1       6,815 

%5       3,913 

%10     2,646 
* ve ** sırasıyla % 1 ve % 5 anlamlılığı ifade etmektedir. 

(16) 
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CDS ve Yerli değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkisini gösteren Tablo 4 incelendiğinde, Yerli 

değişkenindeki artışların, CDS değişkeninin azalışlarının bir nedeni olduğu ve CDS değişkeninin 

azalışların ise Yerli değişkeninin azalışlarının bir nedeni olduğu ve nedensellik ilişkilerinin istatistiksel 

olarak % 1 önem düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir.  

Yerli yatırımcı risk iştahının artması, menkul kıymet piyasalarına yerli yatırımcıların yatırımlarının 

artması dolayısıyla finansal piyasalar üzerinde olumlu bir etkinin oluşmasına yol açmakta ve bu durum 

Türkiye’nin CDS primlerinin azalmasına etki edeceği şeklinde ifade edilebilir. Bu bulgu, Fettahoğlu 

(2019) ve Pan ve Singleton (2008) çalışmalarında da ortaya koydukları bulgular ile de örtüşmektedir. 

Yerli yatırımcıların risk iştahlarında meydana gelen artış, ülkenin önemli makroekonomik 

göstergelerinden biri olan finansal piyasa endekslerinin artmasına yol açacağından, uluslararası finansal 

kuruluşlar tarafından olumlu olarak algılanmakta ve bu durum ülkenin riskinin ve dolayısıyla CDS 

priminin azalmasına sebep olmaktadır.  

Yatırımcı risk iştahını etkileyen temel iki faktörler, makroekonomik koşullar sebebiyle oluşan belirsizlik 

düzeyi ve yatırımcıların riskten kaçınma tercihleridir. Riskli bir yatırım aracını satın almak karşılığında 

talep edilen ek getiri olarak ifade edilen risk primi, menkul kıymetin riski yanında yatırımcının risk 

iştahınada bağlıdır.  

CDS primlerindeki azalışın Yerli Yatırımcı Risk İştahınının azalışının bir nedeni olması durumu ise 

CDS primini dolayısıyla ülke riskini takip ederek yatırım yapan yatırımcıların riske duyarsız veya riski 

seven yani getiri odaklı yatırım yapan yatırımcılar olduklarını göstermektedir. Bu nedenle ülke CDS 

priminin azalması, ülke riskinin de azaldığı anlamına geleceğinden yatırımcının nominal getirisinin de 

azalmasına sebep olacak ve nominal getirisi azalan yerli yatırımcıların yatırım iştahlarının azalmasına 

sebep olacaktır.  

Tablo 5. CDS-Yabancı Değişkenleri Hatemi J Asimetrik Nedensellik Testi Sonuçları 

Değişken Çifti 
Optimal Gecikme 

Uzunluğu 

Test İstatistiği 

(MVald) 
Kritik Değerler 

 

Yabancı(+)          CDS(+) 1 0,202 

%1       8,597 

%5       3,909 

%10     2,828 

 

Yabancı(+)          CDS(-) 

 

3 54,130* 

%1     13,252 

%5       7,852 

%10     6,014 

 

Yabancı(-)          CDS(-) 

 

1 0,216 

%1       11,046 

%5       3,999 

%10     2,522 

 

Yabancı(-)          CDS(+) 

 

3 0,261 

%1     13,366 

%5       8,088 

%10     6,259 

 

CDS(+)           Yabancı(+)           1 10,087* 

%1       6,425 

%5       3,779 

%10     2,658 

 

CDS(+)           Yabancı(-)           

 

1 0,409 

%1       7,629 

%5       3,838 

%10     2,704 

 

CDS(-)           Yabancı(-)           

 

1 9,647** 

%1     14,162 

%5       4,000 

%10     2,497 

 

CDS(-)           Yabancı(+)           

 

1 0,566 

%1       7,468 

%5       3,466 

%10     2,561 
* ve ** sırasıyla % 1 ve % 5 anlamlılığı ifade etmektedir. 

Tablo 5 incelendiğinde ise Yabancı değişkenindeki artışların CDS değişkeninin azalışlarının istatistiksel 

olarak % 1 önem düzeyinde bir nedeni olduğu, ayrıca CDS değişkeninin artmasının Yabancı 
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değişkeninin artmasına istatistiksel olarak % 1 önem düzeyinde, CDS değişkeninin azalmasının yabancı 

değişkeninin azalmasının ise istatistiksel olarak % 5 önem düzeyinde bir nedeni olduğu sonucuna 

varılmıştır.  

Yabancı yatırımcı risk iştahının artması, Türkiye’de Borsa İstanbul’da yabancı yatırımlarının artmasına 

yol açacaktır. Bu olumlu ekonomik gelişmeye bağlı olarak CDS primlerinin de azalması söz konusu 

olacaktır.  

CDS primlerindeki artışların ve azalışların, yabancı yatırımcı risk iştahı üzerinde pozitif bir 

nedenselliğinin olması da, yerli yatırımcılar için ifade edildiği gibi, yabancı yatırımcılarında riskten 

kaçınmadıkları ve nominal getiri odaklı olarak yatırım yaptıklarının bir göstergesi olarak 

değerlendirilebilir. Bu sebeple CDS primlerindeki artışların, risk primini ve nominal getirinin artışına 

yol açacağından yabancı yatırımcıların risk iştahları artacak, CDS pirimlerinni düşmesi ise tam tersi etki 

oluşturacaktır.  

Nedensellik ilişkisi genel olarak değerlendirildiğinde, yerli ve yabancı risk iştahlarındaki artışların 

finansal piyasaların gelişmesi ve ülke ekonomisi için olumlu bir gösterge olması sebebiyle CDS 

primlerinin azalmasına yol açacaktır. CDS primlerindeki değişimler ile risk iştahları arasındaki doğrusal 

nedensellik ilişkisi ise CDS primlerinden etkilenen yatırımcıların risk eğilimlerinin getiri odaklı 

olduklarını ortaya koymaktadır. Bu nedenle CDS primlerindeki artış, nominal getiriyi olumlu 

etkileyeceğinden risk iştahını da artıracaktır.  

SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ki yatırımcı risk iştahı ile ülke risklerini arasındaki ilişkiyi ve ilişkinin 

yönünü tespit etmektir. Analizlerde ülke riskini temsil etmek üzere Türkiye’nin 5 yıllık CDS primleri 

kullanılmıştır.  Ayrıca yerli ve yabancı yatırımcılara ait risk iştahlarının etkilerini ayrı ayrı tespit etmek 

amacıyla yerli yatırımcı risk iştahı endeksi ve yabancı yatırımcı risk iştahı endeksi analize dahil 

edilmiştir. Analiz 04.01.2016 - 10.08.2020 dönemi haftalık veriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Değişkenler arasındaki ilişkinin tespitinde, uzun dönemli ilişkinin varlığı Hatemi-J eşbütünleşme testi, 

nedensellik incelemesi ise Hatemi-J asimetrik nedensellik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Analizlerde 

kullanılan veriler zaman serisi olduğundan öncelikli olarak değişkenlerin durağanlıkları test edilmiştir. 

Durağanlık testi olarak iki kırılmalı birim kök testi olan Narayan-Popp birim kök testi kullanılmıştır. 

Birim kök testi sonuçlarına göre CDS değişkeninin birinci fark değerinde, Yerli ve Yabancı 

değişkenlerinin ise seviye değerlerinde durağan oldukları tespit edilmiş ve değişkenler durağan değerleri 

ile analizlere dahil edilmiştir. 

Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi ölçmek amacıyla yapılan Hatemi-J eşbütünleşme testi 

sonucunda değişkenlerin eşbütünleşik olduğu diğer bir ifadeyle CDS ile yerli ve yabancı değişkenleri 

arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir. Değişkenler arasında uzun dönemli 

ilişkinin varlığı, nedensellik ilişkisinin göstergesi olabileceğinden, değişkenler arasındaki nedensellik 

ilişkisinin tespiti için Hatemi-J asimetrik nedensellik analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, Yerli 

değişkeninin pozitif artışlarından CDS değişkeninin negatif artışlarına, CDS değişkeninin negatif 

artışlarından Yerli değişkeninin negatif artışlarına doğru bir nedensellik ilişkisinin olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca Yabancı değişkeninin pozitif artışlarından CDS değişkeninin negatif artışlarına, CDS 

değişkeninin pozitif artışlarından Yabancı değişkenini pozitif artışlarına ve CDS değişkeninin negatif 

artışlarından Yabancı değişkeninin negatif artışlarına doğru bir nedensellik ilişkisinin olduğu 

belirlenmiştir.  

Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, CDS primleri ile yerli ve yabancı yatırımcı risk iştahının 

uzun dönemde birlikte hareket ettikleri diğer bir ifadeyle uzun dönemde benzer şoklardan etkilendiği ve 

risk iştahlarında meydana gelen artışların, ülke riski açısından olumlu olarak değerlendirildiği ve 

uluslararası kuruluşlarca hesaplanan CDS primlerinin bu durumdan olumlu etkilendikleri ifade 

edilebilir. Bu bulgular ışığında yatırımcı risk iştahının CDS primini tetiklediği şeklinde ifade edilebilir.  

CDS primlerinin risk iştahları üzerindeki nedensellik ilişkileri incelendiğinde ise CDS primi ile risk 

iştahları arasında pozitif bir nedensellik olduğu görülmektedir. Bu durum Türkiye’de CDS priminden 

etkilenerek yatırım yapan yatırımcıların riske karşı duyarsız ve getiri odaklı bir eğilim içerisinde 

olduklarını göstermektedir. Bu nedenle ilgili yatırımcıların risk primlerindeki artış ile nominal 
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getirilerdeki artışa bağlı olarak risk iştahları artarken, risk primindeki azalış ile de risk iştahlarında azalış 

söz konusu olacaktır.  

Finansal piyasaların gelişmesi yanında ülke riskinin ve CDS primlerinin de azalması için sermaye 

piyasaları kurumları ve yasa koyucuların, yerli ve yabancı yatırımcıların risk iştahlarını diğer bir 

ifadeyle Borsa İstanbul’daki yatırım eğilimlerinin artırılmasına yönelik ortamlar oluşturulmalı ve 

düzenlemeler yapılmalıdır.  

Menkul kıymet piyasalarında yatırım yapan yatırımcılar ise CDS primlerini takip ederek, primlerin artış 

veya azalışlarına göre genel yatırımcı risk iştahı eğilimlerini tahmin ederek, daha sağlıklı yatırım kararı 

alabileceklerdir.  
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ÖZ 

Bu çalışmanın temel amacı, tasarruf finansman faaliyetinin risk yönetimi için kritik önem taşıyan 

fiyatlama süreci için bir model önerisi geliştirilmesidir. Bu amaçla, literatürdeki yapı tasarrufu 

fiyatlama yöntemleri araştırılmıştır. Çalışmada, yapı tasarrufu faaliyetinde olduğu gibi tasarruf 

finansman sözleşmelerinin bir faiz oranı opsiyonu olduğu varsayımına çerçevesinde, Black-Scholes 

modeline dayanan fiyatlama yaklaşımı önerilmektedir. Önerinin geçerliliğini analiz etmek için 

yapılan ampirik çalışmada hipotetik bir tasarruf finansman sözleşmesinin değeri, bir yıl vadeli 

Hazine tahvili faiz oranı göstergesi verileri, Cox-Ingersoll-Ross stokastik faiz oranı modeli ve Monte 

Carlo simülasyonu kullanılarak tahmin edilmektedir. Analiz sonuçları, önerilen yöntemin tasarruf 

finansman fiyatlandırması için uygun bir model olduğunu göstermektedir. Çalışma ile sektör 

uygulamaları ve sonraki akademik çalışmalar için kapsamlı bir fiyatlandırma yaklaşımı 

sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tasarruf-Finansman, Black-Scholes, Cox-Ingersoll-Ross, Monte Carlo 

Simülasyonu 

 

A Pricing Proposal for Savings Financing Contracts: 

Option Valuation Method with Stochastic Models 

ABSTRACT 

The purpose of this study is develop a proposal for pricing of savings financing (SF) contracts, which 

is critical for risk management of the SF system. For this purpose, pricing approaches in the 

literature, which are mainly developed for contractual saving for housing, are investigated. 

Assumption that the SF contract is an interest rate option allows a pricing proposal method which is 

based on the Black-Scholes model. Value of a hypothetical SF contract is estimated by using Cox-

Ingersoll-Ross stochastic interest rate model, one-year Treasury bond rate data and Monte Carlo 

simulation. Results of the empirical analysis indicates that proposed method is convenient for SF 

contracts pricing. Study provides a comprehensive pricing model for sector practices and subsequent 

studies. 

 

Key Words: Saving-Financing, Black-Scholes, Cox-Ingersoll-Ross, Monte Carlo Simulation 

 

1 Giriş 

Konut finansmanı, insanoğlunun en temel gereksinimlerinden biri olan barınma ihtiyacının 

giderilmesindeki önemi nedeniyle finansal faaliyetler arasında özel bir yere sahiptir. Bu nedenle, 
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politika yapıcıların sürekli olarak gündeminde olan bir konudur. Modern dönemlerde konut finansmanı 

için sermaye piyasalarına dayalı, kamu destekli, mevduat kaynaklı veya bunların karışımı olan çok 

sayıda model geliştirilmiştir. Bu modeller, yöntem, etki ve maliyet bakımından birbirinden oldukça 

farklı sonuçlar üretmekte, nihayetinde ülke ekonomisine ve konut edinme düzeyine etkileri de 

birbirinden farklı olmaktadır (Hegedüs ve Struyk, 2005).  

Son yıllarda ülkemizde hızlı bir şekilde yaygınlaşan konut finansman yöntemlerinden biri kamuoyunda 

“evim” firmaları olarak bilinen kuruluşların uyguladıkları yöntemdir. Kamuoyuna yaptıkları 

açıklamalarda faizsiz şekilde “ev” ve “araba” edindirdiklerini ileri süren bu firmalar, esasında 

müşterilerine belirli bir tasarruf dönemi sonrası, önceden kararlaştırılmış tutar veya oranda bir 

finansman sağlama faaliyetini sürdürmektedirler (Koç ve Çekin, 2016). Uzun bir dönem herhangi bir 

yasal düzenlemeye tabi olmadan uygulanan söz konusu faaliyet, 7 Mart 2021 tarihli ve 7292 sayılı 

“Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” ile düzenleme altına alınmış ve tasarruf finansman olarak adlandırılmıştır 

(TBMM, 2021).  

Tasarruf finansman faaliyeti dünyanın birçok ülkesinde uygulanan ve literatürde “dönüşümlü kredi 

tasarruf birlikleri” (rotating saving credit assosiations - RoSCA), “yapı tasarrufu” (building societies, 

bausparen, épargne logement), “tasarrufa dayalı finansman”, “konut tasarruf planı” (housing saving 

plans) veya genel bir tanımlama ile “sözleşmeye dayalı tasarruf” (contractual saving for housing) olarak 

adlandırılan faaliyetin bir türüdür (Koç, 2020: 50).  

Bu faaliyetlerin ortak özelliği, tasarruf sahiplerinin hem fon sağlayıcı hem de finansman müşterisi 

olması diğer bir deyişle, bir fon havuzunda biriken tutarların likiditesinin yönetimine dayanmasıdır. Bu 

nitelik, tasarruf finansman faaliyetini ve diğer sözleşmeye dayalı tasarruf uygulamalarında gelişmiş risk 

yönetim modelleri kullanılmasını özellikle de etkin bir fiyatlama mekanizması kurulmasını zorunlu 

kılmaktadır. Çünkü burada fiyatlama, görece uzun vadeli ve hem tasarruf hem de finansman dönemi 

içeren çok boyutlu bir ürünün maliyetinin yanı sıra sistemin nakit giriş ve çıkışlarını belirlemekte diğer 

bir deyişle sistemin likiditesini belirlemektedir (Koç ve Aykaç Alp, 2020). 

Bu çalışmada, literatürde yer alan fiyatlama modellerinden hareketle, ülkemizde henüz yeni yasal 

altyapıya kavuşmuş bulunan ve mevcut firmaların intibak süreci devam eden tasarruf finansman 

sistemine yönelik bir fiyatlama modeli önerisi geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Geliştirilen öneri Türkiye’deki finansal piyasa verileri ile analiz edilmekte, bulunan sonuçlar ile 

fiyatlama yaklaşımının uygun olup olmadığı tartışılmaktadır. Stokastik faiz oranı sürecine bağlı olarak 

uygulanan modelin, ülkemiz finansal piyasaları için oldukça yeni bir konu olan tasarruf finansman 

faaliyetine ilişkin literatüre katkı sağlayacağı ve araştırmacılara önemli bir kaynak olacağı 

değerlendirilmektedir. 

Diğer taraftan, sektörün henüz yeni düzenlenmiş olması ve lisanslama sürecinin bu çalışmanın 

hazırlandığı dönemde devam etmesi araştırmanın sonuçlarının değerlendirilmesinde önemli bir kısıt 

oluşturmaktadır. Resmi olarak tasarruf finansman faaliyetini sürdüren bir kuruluş olmaması nedeniyle 

elde edilen sonuçların sektör verileri ile kıyaslama imkânı bulunmamaktadır. Bu nedenle, model ve 

modelden elde edilen parametrelerle gerçekleştirilen simülasyonda gerçek piyasa verileri kullanılmış 

olmakla birlikte, çalışmanın özünde yöntemin uygulanmasını göstermeyi hedefleyen, hipotetik bir 

niteliğe sahip olduğu ifade edilebilir.  

Çalışmanın devam eden bölümlerinde öncelikle tasarruf finansman faaliyetinin temel nitelikleri ve bir 

finansal ürün olarak tasarruf finansman sözleşmesinin özelliklerinin açıklanmakta, fiyatlama modeli, 

diferansiyel denklem çözümlemesine dayanan hesaplama yöntemleri ve simülasyonda kullanılan veri 

hakkında bilgi verilmekte, fiyatlama uygulaması sonuçları raporlanmakta ve sonuç bölümünde ise 

gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları tartışılmaktadır.  

1.1 Sözleşmeye Dayalı Tasarruf Sistemleri ve Tasarruf Finansman Sözleşmeleri 

Sözleşmeye dayalı tasarruf sistemleri, temel olarak bir sözleşme çerçevesinde belirli bir dönem birikim 

yapılması karşılığında, önceden belirlenmiş bir hakkın kazanılmasını sağlayan finansal faaliyet şeklinde 

tanımlanmaktadır (Vittas ve Skully, 1991). Türkiye’de çeşitli firmalar tarafından 90’lı yıllardan itibaren 
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gayri resmi şekilde uygulanan yöntemin de tasarruf ve finansman unsurlarını aynı anda barındırması 

nedeniyle bir tür sözleşmeye dayalı tasarruf faaliyeti olarak adlandırılması mümkündür (Berberoğlu, 

2005). Nitekim 7292 Kanunda da bu faaliyet için lisans alacak şirketlerin “tasarruf finansman şirketi” 

olarak adlandırılması öngörülmüştür.  

Tasarruf finansman faaliyetini sürdüren firma sayısının 35 olduğu 2021 yılı Temmuz ayında Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulunun aldığı kararla bu kuruluşlardan 29’unun tasfiye sürecine alındığı, 

6 firmanın ise intibak sürecinin devam ettiği kamuoyuna duyurulmuştur1. Ülkemizde çoğunlukla dar 

gelirli kesimlerin tercih ettiği bu yöntemde, firmalar farklı şekillerde isimlendirilmekle birlikte temel 

olarak, “çekilişli” ve “vade ortası” olmak üzere, iki sözleşme türü uygulamaktadır. Vade ortası olarak 

adlandırılan yöntemde müşteriler belirli bir süre, çoğunlukla sözleşme süresinin ortasına kadar tasarrufta 

bulunmakta sonra finansman elde etmektedir. Çekilişli yöntemde ile 30, 60, 80 veya 100 aylık dönemler 

itibariyle tasarruf grupları oluşturulmakta, yapılan çekiliş ile üyelerin bir kısmı tasarruf ederken diğer 

kısmı finansman elde etmektedir. Fakat bu grup üyelerinin birbirini finanse ettiği anlamına 

gelmemektedir. Esasında firmanın imzaladığı tüm sözleşmelerden tek bir fon havuzu oluşturulmakta ve 

tüm müşteriler bu havuzdan finanse edilmektedir (Koç ve Çekin, 2016). 

Tipik bir vade ortası tasarruf finansman sözleşmesinin bakiye gelişimi aşağıdaki grafikteki gibidir. 

Grafik 1: Tipik Bir Tasarruf Finansman Sözleşme Hesabının Bakiye Gelişimi 

 

 

Grafikte, 60 aylık bir sözleşme örneği gösterilmektedir. İlk 30 ayda müşteri hesabında 90.000 TL 

biriktirmektedir. İkinci dönemin sonunda biriktirmiş olduğu tutara ilave olarak 90.000 TL finansman 

almakta toplamda 180.000 TL bir kaynağa sahip olmaktadır. İkinci 30 ayda 90.000 TL’lik finansmanı 

geri ödemektedir. Bu örnekte, anlatımı basitleştirmek için giriş ücreti, faiz, kar payı veya benzeri 

ödemeler dikkate alınmamış, ayrıca tasarruf ve finansman dönemlerinin ikisinin de aynı uzunlukta 

olduğu varsayılmıştır. Gerçek uygulamada hem maliyet hem de vade bakımından çok farklı sözleşme 

örneklerinin var olduğu hatta neredeyse bir standart olmadığı bilinmektedir.  

Tasarruf finansman faaliyeti, 7292 sayılı Kanunun gerekçesinde de ifade edildiği üzere, İkinci Dünya 

savaşından sonra Kıta Avrupa’sında çok popüler hale gelen ve 90’lı yıllardan itibaren eski Doğu Bloku 

üyesi ülkeler başta olmak üzere, birçok ülkede örnekleri görülen kapalı yapı tasarrufu (YT) modelinin 

bir versiyonu olarak görülebilir (TBMM; 2021). YT sisteminde de Tasarruf Finansman (TF) sisteminde 

olduğu gibi konut finansmanı amaçlı olarak tasarruf sözleşmesi imzalanmakta ve belirli bir dönem 

                                                           
1 BDDK kamuoyu açıklaması (https://www.bddk.org.tr/Duyuru/EkGetir/846?ekId=773 (Erişim tarihi: 

02.07.2021) 
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birikim sağlandıktan sonra sözleşme başlangıcında belirlenen bir maliyetten finansman sağlanmaktadır. 

Bununla birlikte, tasarruf finansman sistemi belirli açılardan YT sisteminden ayrışmaktadır. Bu iki 

sistemin bazı temel farklılıkları şu şekilde özetlenebilir: 

Tablo 1. Tasarruf Finansman Sistemi ve Yapı Tasarruf Sistemi Farklılıkları  

Tasarruf Finansman Sistemi Yapı Tasarruf Sistemi 

- TF Şirketleri banka dışı finansal kuruluş 

olarak düzenlenmiştir. 
- YT Sandıkları banka statüsündedir. 

- TF şirketlerinde açılan hesaplar mevduat 

kabul edilmemektedir ve tasarruf 

mevduatı sigortasına değildir. 

- YT Sandıklarında açılan tasarruf hesapları mevduat 

olarak kabul edilmekte ve mevduat sigortasına tabi 

tutulmaktadır. 

- TF şirketlerinin sözleşmeleri yalnızca 

faizsiz esasa uygun şekilde 

kurulabilmektedir. 

- Çeşitli ülke örneklerinde faizsiz YT uygulamaların 

rastlanmakla birlikte, YT faaliyeti genel olarak 

faizli şekilde uygulanmaktadır.  

- TF mevzuatında konut ve işyeri dışında 

taşıt için de sözleşme yapılabilmektedir. 

- YT sisteminde gayrimenkul harici emtia için 

sözleşeme yapılmamaktadır. 

- Konut geliştirme veya arazi arsa gibi 

gayrimenkul alımları için TF sözleşmesi 

yapılması mümkün değildir.   

- YT sisteminde hem arsa hem de konut veya 

gayrimenkul geliştirme için sözleşme imzalanması 

mümkündür.  

 

Sayılan söz konusu farklılıklara rağmen, her iki sistem de özünde aynı finansal faaliyeti 

kapsamakta ve Şekil 1’deki gibi oluşan bir fon havuzunun yönetimine dayanmaktadır.  

 

Şekil 1: Fon Havuzunun Gelişimi (Koç, 2020: 107) 

Şekilden de anlaşıldığı üzere, tasarruf birikimleri ve daha önce yapılmış finansmanların geri ödemeleri 

fon havuzuna nakit girişi sağlarken, tasarruf birikimlerinden geri ödemeler ve finansmanlar fon 

havuzundan nakit çıkışlarına neden olmaktadır. Fon havuzunda kalan ve finansman için kullanılmayan 

tutarlar ise çeşitli yatırımlarda kullanılmaktadır. Burada havuzunun likiditesinin korunması diğer bir 

deyişle, finansman almaya hak kazanmış müşterilerin alacaklarının zamanında ödenmesi sistemin en 

önemli önceliğidir. Bunun için 7292 sayılı Kanunda tasarruf fon havuzu hesaplarının şirket 

hesaplarından ayrılması öngörülmektedir (TBMM, 2021). 
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Alman YT modelinde sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi için fon havuzuna giriş ve çıkışların tahmin 

edilmesine dayalı, oldukça karmaşık bir likidite yönetimine dayanmaktadır. Sistemin bu özelliği, dar 

gelirli kesimlerin konut finansmanına erişimini kolaylaştırma veya ulusal tasarruf oranlarını arttırma 

gibi sağlamış olduğu birçok faydaya rağmen literatürde eleştirilmesine neden olmuştur (Lea ve Renaud, 

1995). Söz konusu karmaşık yapı doğru yönetilmezse sistemin düzenleme altında bile ciddi bir risk 

barındırmasına neden olmakta ve faaliyetin uygulanabilirliğini etkilemektedir. 

1.2 Tasarruf Finansman Sistemi Risk Kaynakları  

Bu bölümde, YT sisteminin veya onun uyarlanmış bir versiyonu olan TF faaliyetinin risk kaynakları ve 

bu riskleri yönetmek için geliştirilen yaklaşımlara ilişkin bilgi verilmektedir. TF veya YT gibi tasarrufa 

dayalı finansman sistemlerinde likidite yönetimi diğer finansal kuruluşlardan daha büyük bir önem 

taşımaktadır. Bu tür faaliyetlerdeki en büyük risk, sisteme müşteri girişlerinin azalması, dolayısıyla nakit 

girişinin olmaması durumunda oluşacak likidite açığının yönetilmesidir. Bunun en önemli 

nedenlerinden biri bu tür sözleşmelerin süreli olması ve süre bitiminde nadiren sözleşmenin 

yenilenmesidir. Bu durum müşteri tasarruflarından sağlanan nakit girişinin belirli bir dönemle kısıtlı 

kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca bu kuruluşlarda ödeme veya saklama amaçlı para tutulan vadesiz 

hesapların olmaması da, mevduat veya katılım bankalarının sahip olduğu gibi, belirli düzeyde sürekli 

likit kaynağın oluşmasını engellemektedir.  Bu özellikler nedeniyle TF ve benzeri sistemlerde likidite 

yönetimi çok daha kritik bir nitelik arz etmekte ve gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının tahmin edilmesi 

ve nakit akışlarındaki dalgalanma yaşanması halinde yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yeterli 

düzeyde rezerv tutulması gerekmektedir (Dübel, 2009: 225).  

Bunların dışında, tasarrufa dayalı finansman sistemlerinde risk yönetiminin önemli bir unsuru da her bir 

sözleşme için tasarruf ve finansman dönemlerine ilişkin vade, maliyet ve tutar unsurlarını içeren bir 

fiyatlama modelinin geliştirilmesidir. TF sisteminde fiyatlama yalnızca firmanın karlılığını değil, 

sistemin likiditesini de etkilemektedir. Sözleşmenin müşterilere olan toplam maliyet ve getirisi, yeni 

katılımcıların sisteme girmesini veya mevcut katılımcıların sistemden ayrılma, erken ödeme, finansman 

almaktan vazgeçme veya finansman hakkını öteleme gibi sisteme nakit giriş ve çıkışını etkileyecek 

davranışlar sergilemelerine neden olmaktadır (Chevalier, 2005). Söz konusu davranışlar ise sözleşme 

fiyatlamasını da belirleyen en önemli faktörü oluşturmaktadır.  

Tasarrufa dayalı finansman sistemlerinin en kritik niteliklerinden biri finansman kullanımının müşteri 

açısından seçimlik bir hak olarak tanımlanmasıdır. Buna göre, tasarruf dönemi sonrası müşterinin piyasa 

koşullarına bağlı olarak, finansman kullanmak yerine sistemden ayrılma, tasarrufa devam etme veya 

finansman hakkını ötelemesi gibi hakları kullanabilmesi söz konusudur. Bu durum ise bu sözleşmeleri 

bir tür “kredi opsiyon” sözleşmesine dönüştürmektedir. Ayrıca, maliyetlerin baştan sabitlenmiş olması 

da sözleşmeye bir tür “faiz oranı opsiyonu” niteliği kazandırmaktadır (Dübel, 2009: 218).  Bu nedenle 

de literatürde bu tür sözleşmelerin fiyatlamasında, opsiyon değerlemesinde yaygın şekilde kullanılan 

Black-Scholes Modelinden yararlanıldığı görülmektedir (Cieleback, 2002; Chevalier, 2005).      

2 Literatür İncelemesi 

TF sisteminin dayandığı Alman YT sisteminde nakit giriş ve çıkışlarının tahmin edilmesine yönelik 

olarak araştırmacılar kısıtlı sayıda, ancak oldukça gelişmiş çeşitli model ve yöntemler geliştirmiştir. 

Aşağıdaki tabloda doktora tezi veya kitap şeklinde hazırlanmış, YT sisteminin risk model yapısına 

ilişkin detaylı bir çerçeve ortaya koyan çalışmalar özet olarak sunulmaktadır: 

Tablo 2. Alman YT sistemi Risk Modellerine İlişkin Çalışmalar. 

Yazar Yıl Çalışma Yöntem 

Vannahme 1996 
“Clusteralgorithmen zur Mathematischen Simulation 

von Bauspar kollektiven” 
Kümeleme 

Knab 2000 
“Erweiterung von Hidden-Markov-Modellen zur 

Analyse ökonomischer Zeitreihen”  
Saklı Markov Modeli 

Wichern 2001 
“Hidden-Markov-Modelle zur Analyse und Simulation 

von Finanzzeitreihen” 

Saklı Markov Modeli 

Tabanlı Kümeleme 
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Cieleback 2002 “Bausparen und Optionstheorie” 
Swapsiyon            

(Black Scholes) 

Chevalier 2005 “Ein Risikomodell für Bausparkollektive” 

Faiz Opsiyonu (Black 

Scholes), Saklı Markov 

Modeli, Regresyon 

Kümelemesi 

 

Tablo 2’de yer alan eserlerden Chevalier’in (2005) Almanya YT piyasası verileri ile stokastik kısa vadeli 

faiz oranı modeli ile fiyatlama yönteminin analizini de içeren çalışması, YT risk yönetimi için bütüncül 

bir yaklaşım sunmaktadır. Çalışmada piyasa verilerinin simülasyonu ile YT sözleşme fiyatlarının 

belirlendiği bir finansal analiz yöntemi ortaya konulmuştur. Bu çalışmada da söz konusu fiyatlama 

yöntemi esas alınmış, Türkiye piyasa verileri kullanılarak yöntemin uygulanabilirliği analiz edilmiştir.  

 

3 Yöntem  

Bir TF sözleşmesi, temel olarak bir tasarruf hesabı ve bir kredi olmak üzere iki sabit maliyetli finansal 

ürünün birleşmesinden oluşmaktadır. Sözleşmenin değerlenmesinde her iki ürünün ayrı ayrı sıfır 

kuponlu ve sabit faizli bono olarak değerlenmesi mümkündür. Ancak, Chevalier’in (2005) önerdiği 

yaklaşımda, kredi kullanımının müşteri tercihine dayanması nedeniyle bu tür sözleşmelerin bir bütün 

olarak “opsiyon” şeklinde fiyatlanması önerilmektedir. Buna göre, krediyi kullanma hakkı (opsiyon) 

için müşteri opsiyon yazıcısı olan finansal kuruluşa bir prim ödemektedir. Bu prim, müşterinin tasarruf 

döneminde piyasaya göre daha düşük gelir elde etmesi veya ülkemizdeki bazı uygulamalarda da 

görüldüğü üzere, hiç gelir elde etmemesidir. TF sözleşmesinin bir bono opsiyonu olarak işleyişi şekil 

2’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 21. TF sözleşmesinin bir bono opsiyonu olarak gösterimi 

Diğer taraftan, TF sözleşmesinin bir fiyatlama modelinin ortaya konulması için opsiyon tipinin de 

tanımlanmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde, TF sözleşmesinin bir opsiyon 

olarak niteliğini belirleyen iki temel özelliği bulunmaktadır. 

1- Opsiyon hakkı müşteriye aittir, yani müşteri TF sözleşmesi ile tasarruf dönemi tamamlandıktan sonra 

isterse finansman kullanma isterse finansman kullanmaktan vazgeçme hakkına sahiptir. 
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2- Opsiyon hakkı tüm vade boyunca değil yalnızca opsiyon vadesinde (tahsisat tarihinde) 

kullanılabilmektedir. 

Birinci özellik, TF sözleşmesinin müşterinin bir anlamda kişisel bonosunu finansal kuruluşa satma 

hakkına sahip olduğu bir “satım opsiyonu” (put option) olmasını sağlamaktadır. İkinci özellik ise TF 

sözleşmesinin opsiyonun yalnızca uygulama tarihinde kullanılabildiği “Avrupa tipi” bir opsiyon niteliği 

kazanmasını sağlamaktadır. Bu nitelikler nihayetinde TF sözleşmelerinin “Avrupa tipi bono satım 

opsiyonu” (European bond put option) olarak kabul edilmesi ve fiyatlamasının da bu niteliklere uygun 

şekilde yapılması sonucunu doğurmaktadır.  

Fiyatlama modeli için öncelikle YT sözleşmeleri içinde önerilen ve en yaygın opsiyon değerleme 

yöntemlerinden biri olan Black-Scholes modeli incelenecektir. 

 

3.1 Model 

Temel Black-Scholes modelinde opsiyonun değeri; 

C:  Opsiyonun değeri, 

x:  Dayanak varlık fiyatı, 

T:  Dayanak varlık vadesi, 

r:  Risksiz faiz oranı, 

t:  Opsiyon vadesi, 

𝜎:  Volatilite ve 

P:  Uygulama fiyatı olmak üzere, 

                              𝐶(𝑥, 𝑡) = 𝑥𝑁(𝑑1) − 𝑃𝑁(𝑑2)                                                                      (𝟏) 

𝑑1 =  
ln (

𝑥
𝑃) + (𝑟 +

1
2  𝜎2)(𝑇 − 𝑡)

𝜎√𝑇 − 𝑡
                                                              (𝟐) 

𝑑2 =  
ln (

𝑥
𝑃

) + (𝑟 −
1
2

 𝜎2)(𝑇 − 𝑡)

𝜎√𝑇 − 𝑡
                                                              (𝟑) 

eşitlikleri ile hesaplanmaktadır (Black ve Scholes, 1973). Modelin temel varsayımları, varlık değerinin 

“lognormal” bir dağılıma sahip olması ve opsiyon sözleşmesine konu finansal varlığın fiyatının arbitraj 

oluşmayacak biçimde sürekli değişmesidir. Arbitrajın olmadığı varsayımının geçerli olması için ise 

varlıktan elde edilen getirinin risksiz faiz oranına (𝑟) eşit olması gerekmektedir (Junghenn, 2019: 58). 

Bu nedenle, bir opsiyon fiyatlama modeli için öncelikle risksiz faiz oranı (𝑟) süreci elde edilmesi 

gerekmektedir. Stokastik kısa vadeli faiz oranı modeli ile elde edilen (𝑟) süreci ise “Itô Lemması” olarak 

da adlandırılan kısmı diferansiyel denklem sürecine dayanmaktadır (Choudhry, 2004). Ancak buna 

geçmeden önce, risksiz faiz oranı gibi stokastik süreçleri açıklayan Wiener Süreci kavramının 

anlaşılmasında fayda bulunmaktadır. 

Weiner Süreci: Fizik biliminden gelen ve çok sonraları finans alanında kullanılan Weiner süreci kısaca 

artarda çeşitli etkilere maruz kalan partiküllerin hareketlerini tahmin etmek üzere geliştirilmiş bir 

modeldir. “Standart Brownian Hareketi” olarak da ifade edilen Wiener Süreci, (𝑊𝑡 ; 𝑡 ≥ 0 ) koşulunu 

taşıyan bir stokastik (rassal) süreci tanımlamaktadır.  Söz konusu sürecin iki bileşeni bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi, birim zaman başına varyansı gösteren, “sürüklenme oranı” (drift rate) ve rassal 

süreci yâda volatiliteyi gösteren stokastik terimdir. Wiener sürecinin denklemsel gösterimi;  

𝑑𝑋𝑡 = 𝜇(𝑋𝑡 , 𝑡)𝑑𝑡 +  𝜎(𝑋𝑡 , 𝑡)𝑑𝑊𝑡                                                        (𝟒) 

şeklindedir. Denklemde önceki adımlardan etkilenme düzeyini gösteren sürüklenme terimi “𝜇”, 

volatiliteyi gösteren stokastik terim ise “𝜎” ile ifade edilmektedir. "𝑋𝑡" stokastik süreci, "𝑑𝑡" terimi, 

42 



 

zamana değişkenlerin göre türevini,  "𝑑𝑊𝑡" ise sürecin standart Brownian Hareketi olduğunu 

göstermektedir (Hull, 2012: 304). 

Denklem 4’den hareketle, bir finansal varlığın değerinin stokastik değişkenlerinin zaman dayalı bir 

fonksiyonu olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle stokastik değişkenlerin fonksiyonlarının 

matematiksel olarak tanımlanması gerekmektedir. Bu amaçla geliştirilmiş yaklaşımlardan biri Japon 

matematikçi Kiyoshi Itô tarafından ortaya konulan ve “Itô Lemması” olarak bilinen yöntemdir (Itô, 

1951).    

Itô Lemması: Wiener süreci Denklem 4’de yer alan stokastik bir 𝑋𝑡  değişkeni,  𝜇  sürüklenme (drift) 

oranına ve 𝜎2 varyansa sahiptir.  Buna göre 𝜇 ve 𝜎 ise (𝑋𝑡 , 𝑡)’nin fonksiyonlarıdır. (𝑋𝑡 , 𝑡) bir "𝐺" 

fonksiyonu olarak alınırsa Itô Lemması uyarınca bu sürecin kısmı diferansiyel denklem olarak 

çözümlenmesi;  

𝑑𝐺 =  (
𝜕𝐺

𝜕𝑥
𝜇𝑋𝑡 +

𝜕𝐺

𝜕𝑡
+

₁

²

𝜕2𝐺

𝜕𝑥2
𝜎2𝑋𝑡

2) 𝑑𝑡 +
𝜕𝐺

𝜕𝑥
𝜎𝑋𝑡𝑑𝑧                                  (𝟓) 

eşitliği ile gerçekleştirilir. Itô lemmasının temel Black-Scholes modeline uygulanması ile bir finansal 

varlığa (𝑋𝑡) dayalı opsiyon değerini (𝑆𝑡) belirlemek üzere;  

𝑑𝑆𝑡 = [
𝜕𝑔(𝑋𝑡 , 𝑡)

𝜕𝑡
+  

1

2
 
𝜕2𝑔(𝑋𝑡 , 𝑡)

𝜕𝑋𝑡
2 ] 𝑑𝑡 +

𝜕𝑔(𝑋𝑡 , 𝑡)

𝜕𝑋𝑡
𝑑𝑋𝑡                                  (𝟔) 

kısmi diferansiyel denklemine ulaşılır. Denklem 6’nın çözümlenmesi ile ise Black-Scholes modeline 

uyarlanmış stokastik diferansiyel denklemi (SDD) elde edilir (Braumann, 2019: 222).  

𝑆𝑡 = 𝑆0𝑒𝑥𝑝 ((𝜇 −
𝜎2

2
) 𝑡 +  𝜎𝑊𝑡)                                                         (𝟕) 

Denklem 7’de "𝜇" finansal varlığın ortalama değerini, "𝜎" ise bu değerin volatilitesini göstermektedir.  

Diğer taraftan, burada tanımlanan finansal varlığın değerine ilişkin süreç “süreklidir”. Söz konusu model 

ile değer simülasyonu yapılabilmesi, yani varlığın gelecekteki fiyatının tahmin edilebilmesi için ise 

sürecin “kesikli” (discrete) hale getirilmesine ihtiyaç vardır. Bunun için “Euler-Maruyama Yöntemi” 

veya “Euler Şeması” olarak bilinen yöntemin uygulanması önerilmektedir (Lawler, 2006: 80).  

Euler-Maruyama Yöntemi: Euler-Maruyama yöntemi analitik çözümün mümkün olmadığı 

hesaplamalarda yaklaşık sayısal çözüm elde edebilmek için kullanılan bir metottur. Stokastik 

diferansiyel denklemlerin çözümlemesinde sıklıkla kullanılan bu yöntemde, sürekli sürecin 

değerlerinden çok küçük farkları alınmak suretiyle kesikli, ancak neredeyse sürekli süreçle aynı sonucu 

veren seriler elde edilir. Diğer bir deyişle, Euler-Maruyama Yöntemi ile diferansiyel denklemlerin basit 

bir biçimde genelleştirilmesi işlemi yapılmaktadır (Kloeden ve Platen, 1992). Örnek olarak, Euler-

Maruyama Yöntemi ile temel stokastik süreç denklemi;          

∆𝑋𝑡 = 𝜇(𝑋𝑡 , 𝑡)∆𝑡 +  𝜎(𝑋𝑡 , 𝑡)∆𝑊                                                           (𝟖) 

şeklinde gösterilebilmektedir.  Black-Scholes denklemi ise aynı yöntem ile; 

𝑆𝑛 = 𝑥 exp ((𝜇 −
𝜎2

2
) 𝑛∆𝑡 + 𝜎√∆𝑡 ∑ 𝑔𝑖

𝑛

𝑖=1

)                                                 (𝟗) 

şekline dönüşmektedir (Lamberton ve diğ., 1996:167).  

Bono Fiyatlaması: TF sözleşmesinin fiyatlama modelindeki temel varsayımın bu sözleşmenin bir bono 

opsiyonu olarak esas alınması olduğu daha önce ifade edilmişti. Bu noktada, modele “faiz oranı” süreci 

dâhil edilerek, temel Black-Scholes modelinden farklılaştırılması gerekmektedir. Zira temel modelde 

opsiyona varlığın cari fiyatı, örneğin hisse senedinin borsa değeri esas alınmakta iken, faiz oranı (bono) 
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opsiyonunda ise “kısa vadeli faiz oranı” olarak da adlandırılan çok kısa zaman için geçerli “risksiz faiz 

oranı” esas alınmaktadır. Stokastik bir süreç olan risksiz faiz oranı ise çoğunlukla “sıfır kuponlu bono” 

getirilerinden elde edilmektedir (Choudhry, 2004: 17).  

Buna göre sıfır kuponlu bono değerini belirleyen SDD’i 

𝑟(𝑡)𝑃(𝑡) =
𝜕𝑃(𝑡)

𝜕𝑡
+ (𝜇( ) −  𝜆(𝑡, 𝑟(𝑡))𝜎( ))

𝜕𝑃(𝑡)

𝜕𝑟
+  

𝜎2( )

2

𝜕2 𝑃(𝑡)

𝜕𝑟2
                         (𝟏𝟎) 

şeklinde yazılabilmektedir. Denklem 10’da yer alan "𝜆 (𝑡, 𝑟(𝑡))"  terimi “riskin piyasa fiyatını”, yani 

volatilitenin (𝜎) sonucu doğan “risk” nedeniyle talep edilecek ilave fiyatı ifade etmektedir. Bu durumda 

risksizlik koşulu için 𝜆 (𝑡, 𝑟(𝑡)) > 0 olması ve riskten bağımsızlık için 𝜆 (𝑡, 𝑟(𝑡)) = 0 olması 

gerekmektedir (Privault, 2019: 535).  

Risksiz olma hali bononun değerinin tahmini için gereken gerçek dünya olasılık ölçüsü (𝑃) ve risk-

tarafsız (risk neutral) ölçü (𝑄) için önemlidir. 𝜆 (𝑡, 𝑟(𝑡)) terimi modelin parametrelerinin belirlenmesi 

için kullanılmakta, ayrıca bu parametrelerle yapılacak simülasyon için "𝑃"  ve "𝑄"  olasılık ölçüleri 

arasındaki ilişkiyi belirlemektedir. Bu iki süreç arasındaki geçiş ise Radon-Nikodym Türevi ile mümkün 

olmaktadır (Oksendal, 1992: 153).  

Girsanov Teoremi ve Radon-Nikodym Türevi: Girsanov Teoremi stokastik diferansiyel denklemlerin 

çözümünde olasılık ölçüleri arasında geçiş yapması sağlayan bir yaklaşımdır. (Karatzas ve Shreve, 

1988: 129). Teorem temel olarak, difüzyon katsayısı değişmemesi şartıyla sürüklenme (drift) 

katsayısının değiştirilmesi halinde bir Itô işleminin sonucunun önemli ölçüde değişmeyeceği 

varsayımına dayanmaktadır. Teoreme göre böyle bir durumda iki farklı olasılık ölçüsü arasındaki ilişki 

Radon-Nikodym türevi tarafından hesaplanması mümkün olmaktadır (Oksendal, 1992: 153).  

Bu şekilde, Radon-Nikodym türevi ile 𝑃 ile 𝑄 olasılık ölçüleri arasındaki geçiş; 

𝑑𝑄

𝑑𝑃
|(𝐹𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 (−

1

2
 ∫ 𝜆2(𝑠, 𝑟(𝑠))𝑑𝑠 − ∫ 𝜆(𝑠, 𝑟(𝑠))𝑑𝑊𝑠

𝑝
𝑡

0

𝑡

0

)                         (𝟏𝟏) 

denklemi ile yapılabilmektedir (Artzner ve Delbaen, 1989). Girsanov Teoremine göre "𝑃" olasılık 

ölçüsündeki Wiener süreci (𝑊𝑡
𝑃) ile "𝑄" olasılık ölçüsündeki Wiener süreci (𝑊𝑡

𝑄
)  arasındaki ilişki ise; 

�̃�𝑡 = 𝑊𝑡
𝑄 =  𝑊𝑡

𝑃 +  ∫ 𝜆(𝑠, 𝑟(𝑠))𝑑𝑠
𝑡

0

,                                                       (𝟏𝟐) 

�̃�𝑡 = 𝜇(𝑡, 𝑟(𝑡)) − 𝜎(𝑡, 𝑟(𝑡))𝜆(𝑠, 𝑟(𝑠)𝑡                                                      (𝟏𝟑)      

ve 

𝜎�̃� = 𝜎(𝑡, 𝑟(𝑇))                                                                           (𝟏𝟒) 

eşitlikleri ile tanımlanmaktadır. Bu noktada, arbitrajsızlık varsayımı altında, bono fiyatlaması (𝑃(𝑡, 𝑇)) 

için;  

- 𝜇𝑡 ve 𝜎𝑡 terimleri tarafından belirlenen 𝑃 altındaki kısa vadeli faiz oranı sürecinin (𝑟(𝑡)) 

dinamiklerinin,  

- Piyasa risk primi  𝜆(𝑠, 𝑟(𝑠))’nin ve  

- Riske göre ayarlanmış �̃�𝑡  ve 𝜎�̃� terimleri tarafından belirlenen risk tarafsız (risk neutral) olasılık 

ölçümü 𝑄 altındaki stokastik 𝑟(𝑡)’nin hesaplanması gerekmektedir (Carmona ve Tehranchi, 2006: 50).  

Özetlemek gerekirse, Black-Scholes modelinde sabit faizli bir varlığa dayalı (bono) fiyatlaması için 

varlığın zaman içerindeki değerini tahmin eden bir modele ihtiyaç vardır. Bunun için ise stokastik kısa 

vadeli faiz oranı sürecine ihtiyaç bulunmaktadır. Literatürde bahse konu kısa vadeli faiz oranı sürecini 

açıklayan çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir.  
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Kısa Vadeli Faiz Oranı Modelleri: Stokastik kısa vadeli faiz oranı modelleri tek faktörlü ve çok faktörlü 

modeller olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tek faktörlü modellerde, kısa vadeli faiz oranı (𝑟(𝑡)), faiz 

oranı süreci için tek açıklayıcı değişken olarak alınmaktadır. Bu modellerin temel varsayımı piyasa faiz 

oranları veya sabit faizli menkul kıymet getirilerinin kısa vadeli faiz oranının 𝑟(𝑡) beklentisel bir sonucu 

olarak tanımlanmasıdır. Bu şekilde faiz oranı kısa vadeli oranın bir fonksiyonu olarak dinamik bir 

şekilde modellenebilmektedir (Harrison ve Kreps, 1979). 

Kısa vadeli faiz oranının, volatilite bileşeninin bir fonksiyonu olarak kabul edildiği faiz oranı modelleri 

iki veya çok faktörlü modeller olarak isimlendirilmektedir. Söz konusu modellerde, faiz oranı yapısını, 

diğer bir deyişle verim eğrisini etkileyen faktörler ayrı süreçler olarak analiz edilmektedir (Brigo ve 

Mercurio, 2001: 137). 

Çok faktörlü modellerin piyasa faiz oranı değişimini açıklama bakımından kısa vadeli modellere göre 

ciddi avantajları bulunmaktadır. Ancak, uygulama esnekliği bakımından tek faktörlü modeller 

araştırmacılara önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Ayrıca varsayımın basit olması kurulan modelin 

karmaşıklığını azaltmaktadır. Nitekim YT fiyatlama modeliyle ilgili olarak da en yaygın kullanılan tek 

faktörlü modellerden biri olan Cox-Ingersoll-Ross modeli önerilmiştir (Chevalier, 2005).  

Cox-Ingersoll-Ross (CIR) modeli: Cox, Ingersoll ve Ross tarafından 1985 yılında geliştirilen bu model, 

öncülü olan Vasicek (1977) modeli gibi arbitrajsızlık prensibine ve "getiri eğrisi yapısının” (term 

structure) tersine dönme (inversion) süreci izlemesine ilişkin varsayıma dayanmaktadır. Ancak diğer tek 

faktörlü modellerden farklı olarak CIR’da “karekök dağılım” süreci ile negatif faiz oranı oluşumunun 

engellenmesi nedeniyle önemli bir avantaj sağlamaktadır (Choudhry, 2004: 68).  

CIR modelinin temel denklemi;  

𝑑𝑟(𝑡) = 𝑘(Θ − 𝑟(𝑡))𝑑𝑡 +  𝜎√𝑟(𝑡)𝑑𝑊𝑡
𝑄                                            (𝟏𝟓)  

şeklindedir. Burada "𝑘" başlangıç değeri, "𝜃" ortalamaya dönme seviyesi ve "𝜎" volatilite olmak üzere, 

pozitif sabit değerlerdir. CIR modelinde sürüklenme (drift) terimi;  

𝜇( ) = 𝑘(Θ − r(𝑡))                                                                     (𝟏𝟔) 

volatilite terimi ise, 

𝜎( ) = 𝜎√𝑟(𝑡)                                                                            (𝟏𝟕) 

ile hesaplanmaktadır. Temel CIR denkleminin SDD’si 

𝑟(𝑡) =  𝜃 + (r(s) − 𝜃)𝑒−𝑘(𝑡−𝑠) + 𝜎𝑟𝑒−𝑘(𝑡−𝑠) ∫ 𝑒−𝑘(𝑡−𝑠)√𝑟(𝑢)
𝑡

𝑠

 𝑑𝑊(𝑢)        (𝟏𝟖)  

eşitliği ile olarak gösterilmektedir. CIR modelinde 𝑟(𝑡) ‘nin, verili bir risksiz faiz oranına (𝑟(𝑠)) göre 

ortalaması;  

𝐸(𝑟(𝑡)|𝑟(𝑠)) = 𝜃 + (𝑟(𝑠) − 𝜃)𝑒−𝑘(𝑡−𝑠)                                              (𝟏𝟗) 

varyansı ise; 

𝑉(𝑟(𝑡) |𝑟(𝑠)) = (𝑟(𝑠)
𝜎𝑟

2

𝑘
(𝑒−𝑘(𝑡−𝑠) − 𝑒−2𝑘(𝑡−𝑠)) + 𝜃

𝜎𝑟
2

2𝑘
(1 − 𝑒−𝑘(𝑡−𝑠))

2
      (𝟐𝟎) 

denklemleri ile belirlenmektedir (Gibson ve diğ., 2001: 31-33).  

Çalışmanın devam eden bölümünde CIR modeli simülasyonu için parametre hesaplamalarına geçilecek, 

uygulama kısmında ise CIR modeli ile Avrupa tipi opsiyon fiyatlama denklemi ile TF sözleşme 

fiyatlama örneği hesaplanacaktır.  

3.2 Veri 

Teorik altyapısı önceki bölümlerde sunulan TF fiyatlama yaklaşımının önemli bir aşaması, stokastik 

faiz oranı sürecinin simülasyonunda kullanılacak olan risksiz faiz oranı serisinin belirlenmesi ve bu 

seriden simülasyon için gerekli parametrelerin elde edilmesidir. Ancak pratikte risksiz faiz oranı olarak 
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hangi faiz oranının alınması gerektiği açık değildir. Literatürdeki çalışmalarda 3 ay vadeli devlet iç 

borçlanma senet faiz oranı, LIBOR veya gecelik endekslenmiş swap oranlarının kullanıldığı 

görülmektedir (Hull, 2012).  

Bu çalışmanın amacı açısından risksiz faiz oranı tanımı öncelik oluşturmamaktadır. Burada TF 

sözleşmesinin fiyatlamasına ilişkin yöntem önerisi sunmak hedeflendiğinden, ulaşılabilir, kesintisiz ve 

en kısa vadeli faiz oranı serisinin seçilmesi yeterli görülmektedir. Bu kapsamda risksiz faiz oranı olarak 

bir yıl vadeli hazine tahvil faiz oranı endeksi (IECM1Y) serisi tercih edilmiştir. Test çalışmalarında 3 

ay, 6 ay, 1 yıl ve 5 yıl vadeli gösterge oranlarda test edilmiş olmakla birlikte, en uygun sonuç IECM1Y 

verisi kullanılarak elde edilmiştir. Grafik 2’de IECM1Y serisinin 21.06.2006 ve 29.03.2019 dönemleri 

arasındaki günlük gelişimi ve Tablo 3’de özet istatistikleri sunulmaktadır: 

 

Grafik 2: IECM1Y Serisi Gelişimi 

 

Kaynak: Bloomberg Veri Terminali 

 

Tablo 3. Faiz Oranı Zaman Serilerinin Özet İstatistikleri 

  IECM1Y 

Ortalama 12,23 

Standart Hata 0,09 

Ortanca 10,34 

Standart Sapma 5,04 

Varyans 25,39 

Basıklık -0,20 

Çarpıklık 0,93 

Aralık 23,44 

En Büyük 4,59 

En Küçük 28,03 

Gözlem Sayısı 3.332 

 

Parametere Hesaplama: CIR modelinde bir faiz oranı zaman serisinden parametrelerin elde edilmesi 

için yaygın şekilde maksimum olabilirlik (MLE) metodu önerilmektedir (Choudhry, 2004: 92; Brigo ve 

diğ., 2007; Hull, 2012 s.710). Bu çalışmada da MLE yöntemi uygulanarak IECM1Y serisinden 

parametre hesaplanmaktadır. Bunun için öncelikle zaman serisinin olabilirlik fonksiyonunun 
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oluşturulması gerekmektedir. CIR modelinde parametre vektörü (𝜃 ≡ (𝛼, 𝜇 ve 𝜎)) ve “N” gözlem sayısı 

olmak üzere, olabilirlik fonksiyonu;  

𝐿(𝜃) = ∏ 𝑝(𝑟𝑡𝑖+1
|𝑟𝑡𝑖

; 𝜃, ∆𝑡)                                                      

𝑁−1

𝑖=1

(𝟐𝟏) 

ile tanımlanmakta ve  

𝑙𝑛 𝐿(𝜃) = ∑ 𝑙𝑛

𝑁−1

𝑖=1

𝑝(𝑟𝑡𝑖+1
|𝑟𝑡𝑖

; 𝜃, ∆𝑡)                                                 (𝟐𝟐) 

eşitliği ile “log-olabilirlik” (log-likelihood) fonksiyonu elde edilmektedir. Log-olabilirlik fonksiyonu 

𝜃 ≡ (�̂�, �̂�, �̂�) = 𝑎𝑟𝑔 max
𝜃

ln 𝐿(𝜃).                                                      (𝟐𝟑) 

denklemi ile maksimize edilerek CIR parametreleri hesaplanmaktadır. Hesaplama için, Hull (2012) 

ekinde sunulan şablon2 kullanılmış, IECM1Y serisi için gerçek dünya (𝑃 ölçüsü altındaki) 𝛼, 𝜇 ve 𝜎 

sabit katsayıları elde edilmiştir. “𝑄” ölçüsü altında (risk tarafsız) 𝜃 vektörünün hesaplanabilmesi için 

söz konusu parametrelerin yanında bir de denklem 11, 12 ve 13’de ifade edilen piyasa risk primi (𝜆) 

parametresinin de hesaplanması gerekmektedir. Piyasa risk primi, bir finansal varlığın getirisi ve bu 

getiri için maruz kalınan risk arasındaki ilişki ile belirlenmektedir. Sabit getirili bir varlığa dayalı 

opsiyon için ise risk primi, dayanak varlığın risksiz oranı aşan getirisi ile piyasa risk priminin dayanak 

varlık volatilitesi ile çarpımı ile bulunmaktadır. Piyasa risk primi hesaplaması denklem 24’de 

gösterilmektedir (Hull, 2012): 

𝜇 − 𝑟 = 𝜎 × 𝜆.                                                                           (𝟐𝟒) 

Yukarıda açıklanan CIR parametre hesaplama yöntemi çerçevesinde, MLE yöntemi kullanılarak, 

hesaplanan CIR parametreleri aşağıdaki Tablo 4’de sunulmaktadır: 

Tablo 4.  IECM1Y serisi için hesaplanan CIR Parametreleri 

 IECM1Y 

�̂� 0,1492 

�̂� 0,1428 

�̂̃� 0,1485 

�̂� 0,0383 

�̂� -0,0220 

𝒓�̂� 0,2494 

3.3 Fiyatlama 

TF fiyatlama yönteminin ilk adımı, Black-Scholes modeli dayanak varlık değerinin belirlenmesi için 

kullanılacak faiz oranı serisinin elde edilmesi, diğer bir deyişle kısa vadeli faiz oranı simülasyonu 

yapılmasıdır. Bunun için önerilen metot, finansal matematikte yaygın şekilde kullanılan Monte Carlo 

simülasyonudur. Monte Carlo simülasyonu kısaca, simüle edilmek istenen değişken için bir dağılım 

modeli kurulması ve varsayılan dağılım yaklaşımına göre rassal değerler atanarak en olası sonucun elde 

edilmesi yaklaşımına dayanmaktadır (Hilpisch, 2015: 297).   

Monte Carlo Simülasyonu:  IECM1Y serisi için hesaplanan CIR parametreleri kullanılarak için 

gerçekleştirilen simülasyon3 Grafik 3’de sunulmaktadır. 

                                                           
2 Hull (2012) 10. Baskı ekinde Vasicek ve CIR modellerine ilişkin parametrelerin hesaplaması için verilen Excel 

dosyasına http://www-2.rotman.utoronto.ca/~hull/VasicekCIR/ adresinden ulaşılabilmektedir.  

3 Monte Carlo simülasyonu için Brandimarte (2014)’de yer alan R programlama dili, SMFI5 paketi kodlarından 

faydalanılmıştır. 
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Grafik 1. IECM1Y serisi CIR modeli simülasyonu 

 

Grafikte 3’de CIR parametreleri ile yapılan Monte Carlo simülasyonu ile belirlenen olası faiz oranı 

gelişimlerinin başlangıç seviyesi (𝑟0̂) olan %24,94’den ortalama (�̂̃�) düzeye seviyesi olan %14,85’e 

geldiği görülmektedir.  

Elde edilen gelişim simülasyonunun gerçek durumla karşılaştırılması için Borsa İstanbul nezdinde 

oluşturulan bankalar arası referans faiz oranının (TP-BISTTLREF ORAN) 29.03.2019 – 09.01.2020 

verileri ile simülasyon sonuçları Grafik 4’de karıştırılmıştır.  

 

Grafik 4. Referans Faiz oranı ve CIR Simülasyonu sonucu elde edilen faiz oranı tahmininin 

Karşılaştırması 

 

Grafik 4’e bakıldığında ilk dört aylık dönem haricinde simülasyon ile gerçek verilerin büyük ölçüde 

yakın şekilde hareket ettiği görülmektedir. Grafikten CIR modeli ve IECM1Y serisi kullanılarak tahmin 

edilen faiz oranı serisinin TF fiyatlaması için kullanılmasının uygun olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.  

 

4 Uygulama ve Bulgular  

Çalışmanın önceki bölümlerinde TF sözleşmelerinde opsiyon (finansman) kullanma hakkının 

katılımcıya ait olması ve yalnızca tahsisat tarihinde opsiyonun kullanımının mümkün olması nedeniyle 

TF sözleşmesinin bir “Avrupa tipi bono satım opsiyonu” (European bond put option) olarak ele alınması 

gerektiği ifade edilmiştir.  

CIR modelinde sıfır kuponlu Avrupa tipi alım opsiyonu (call option) fiyatı (𝐶𝑂): 
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𝑟(𝑡)= Kısa vadeli faiz oranı,   

𝜌 = 𝜌(𝑇 − 𝑡) =
2ℎ

𝜎2(exp[ℎ(𝑇 − 𝑡)] − 1
 , 

𝜓 =
𝑘 + ℎ

𝜎2
  , 

ℎ = √𝑘2 + 2𝜎2  ve 

�̅� = �̅�(𝑆 − 𝑇) =
ln (𝐶|𝑇, 𝑆)/𝑋

𝐷(𝑇, 𝑆)
 olmak üzere; 

𝐶𝑂 = 𝑃(𝑡, 𝑆)𝑋2  (2�̅� [𝜌 +  𝜓 +   𝐷(𝑇, 𝑆)];
4𝑘𝜃

𝜎2
,
2𝜌2𝑟(𝑡) exp{ℎ(𝑇 − 𝑡)}

𝜌 + 𝜓 + 𝐷(𝑇, 𝑆)
)  

− 𝑋𝑃(𝑡, 𝑇)𝑋2 (2�̅� [𝜌 +  𝜓 ];
4𝑘𝜃

𝜎2
,
2𝜌2𝑟(𝑡) exp{ℎ(𝑇 − 𝑡)}

𝜌 + 𝜓
)                                              (𝟐𝟓) 

denklemi ile hesaplanmaktadır. Alım opsiyonu için verilen bu denklemin alım- satım paritesi (put-call 

parity) ile satım (put) opsiyonuna dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunun için ise 

𝑃𝑂 =  𝐶𝑂 − 𝑆 + 𝐾𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)                                                          (𝟐𝟔)  

eşitliği kullanılmaktadır (Brigo ve Mercurio, 2001: 67). 

Örnek Sözleşme Tarifesi: TF sözleşme fiyatlama örneği için Tablo 5’de yer alan varsayımsal sözleşme 

örneği kullanılmaktadır. Burada TF sözleşmesinin optimal maliyet seviyesinin belirlenebilmesi için 

tabloda sunulan tutar ve oranlar, CIR modeli ile tahmin edilen 𝑟(𝑡) süreci ile modellenmektedir. Bu 

hesaplamada temel amaç, finansman dönemi maliyeti ile tasarruf dönemi getirisi arasındaki farkın tespit 

edilmesidir. Hesaplama kolaylığı açısından sözleşme ile tasarruf döneminde müşteriye faiz veya kar 

payı şeklinde bir getiri sağlandığı varsayılmıştır. Ancak, tamamen getirisiz bir tasarruf dönemi 

öngörülmesi halinde de hesaplama yöntemi değişmemekte, yalnızca finansman maliyetinin 

uygulanmayan getiri nispetinde azaltılması gerekmektedir.  

Tablo 5. Örnek TF sözleşme tarifesi 

Sözleşme başlangıç tarihi 01.04.2019 

Sözleşme tutarı 300.000 TL 

Tahsisat tarihi (öngörülen) 01.03.2024 

Finansman tutarı 150.000 TL 

TF Sözleşmesi Finansman Maliyeti (%) %18,00 

Piyasa ortalama Konut kredi faizi* (%) %22,32 

Piyasa mevduat faizi* (%) %19,47 

Piyasa risksiz faiz oranı* (%) %19,50 

Sözleşme Bitiş Tarihi 01.04.2029 

*Cari dönem yaklaşık kredi ve mevduat faiz oranları ile risksiz faiz oranı TCMB 

EVDS’den alınmıştır. 

 

TF sözleşmesinin bono opsiyonuna uyarlanması sonucunda; 
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 TF finansman tutarı = Opsiyona dayalı varlık (bono) tutarı (𝑋), 

 Tahsisat tarihi = Opsiyon tarihi (𝑇), 

 Sözleşme vadesi = Varlık vadesi (𝑆), 

 Sözleşme başlangıç tarihi = Değerleme zamanı (𝑡), 

 Finansman maliyet oranı = Opsiyona konu varlık faiz oranı (�̅�) ve 

 Risksiz faiz oranı = 𝑟(𝑡) 

olarak alınmakta ve denklem 25 ve 26’ya göre opsiyon maliyeti hesaplanmaktadır. Sözleşme 

unsurlarının opsiyon unsurlarına uyarlanmış hali Şekil 3’de daha açık bir şekilde görülebilmektedir. 

 

 

Şekil 3. TF sözleşmesinin bono opsiyonuna uyarlanması 

 

TF sözleşmesinin (bono opsiyonunun) fiyatı (𝑃𝑂) ,  dayanak varlık değerine yani TF sözleşmesi ile 

sağlanan finansmanın kredisinin (müşteri bonosunun) 𝑇 zamanındaki değerine bağlıdır. TF sözleşmesi 

kapsamındaki finansmanın değerini ise IECM1Y serisi ce CIR modeli kullanılarak tahmin edilen 𝑟(𝑡) 

serisi belirlenmektedir.  

Bu noktada, Tablo 10’da verilen varsayımsal değerler ile denklem 25 ve 26 kullanılarak yapılan CIR 

modeli simülasyonu ile bono satım opsiyonu fiyatı yaklaşık 21.270 TL bulunmuştur4. Bu rakam esasında 

vadeli işlem borsası gibi TF sözleşmelerinin işlem gördüğü bir piyasa olması halinde sözleşme sahibinin 

elindeki sözleşmeyi satabileceği optimal fiyatı, diğer bir deyişle sözleşmenin müşteriye olması gereken 

maliyetini göstermektedir. Bir kere opsiyon fiyatı elde edildikten sonra opsiyon priminin hesaplanması 

da mümkün hale gelmektedir. Söz konusu prim, müşterinin opsiyon uygulama tarihine kadar (𝑇) 

katlanacağı alternatif maliyet kadar olacaktır. Bu maliyet ise sözleşmenin koşullarına göre getiri (veya 

hiç getiri elde edilmemesi) ile alternatif piyasa getiri arasındaki farka eşit olacaktır. Diğer bir deyişle;  

alternatif piyasa yatırım getirisi “𝑌𝐴” ve TF sözleşme getirisi “𝑌𝑇𝐹” olmak üzere, finansman kullanma 

opsiyonu için sözleşme sahibinin ödemesi gereken prim tutarı: 

𝐶 =  𝑌𝐴 − 𝑌𝑇𝐹                                                                                      (𝟐𝟕)   

olacaktır. Tablo 5’de yer alan örnek kapsamında alternatif yatırım getirisinin (𝑌𝐴) ortalama mevduat 

faiz oranı (𝑟(𝑑)) olduğu ve 150.000 TL’lik toplam tutarın 2.500 TL’lik taksitler halinde 60 ay boyunca 

yatırılacağı varsayılırsa, toplam alternatif getiri; 

𝑌𝐴 = 𝐴 ×
(1 + 𝑟(𝑑))𝑛 − 1

𝑟(𝑑)
                                                              (𝟐𝟖)  

                                                           
4 Buradaki opsiyon prim hesaplaması için (Brandimarte, 2014 s:567)’de sunulan R kodu kullanılmıştır.   
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            𝑌𝐴 = 2.500 𝑇𝐿 ×  
(1 + % 1,62)60 − 1

% 1,62
 

           𝑌𝐴 = 250.630 𝑇𝐿                                        

olarak hesaplanır. Bulunan rakamlar Denklem 27’deki yerlerine konulursa; 

𝐶 = 𝑌𝐴𝑙𝑡 − 𝑌𝑇𝐹                             

21.270 𝑇𝐿 = 250.630 𝑇𝐿 − 𝑌𝑇𝐹                                

                                                              𝑌𝑇𝐹 =   229.360 TL  sonucu elde edilir. 

TF getiri hesaplaması ise  “gelecek dönem taksit anuitesi” ile yapılırsa TF sözleşmesinde 

uygulanması gereken getiri oranı  (𝑟(𝑚)); 

𝑌𝑇𝐹 =   𝐴 ×
(1 + 𝑟(𝑚))𝑛 − 1

𝑟(𝑚)
                                                          (𝟐𝟗)  

                  229.360 𝑇𝐿 =  2.500 𝑇𝐿 ×
(1 + 𝑟(𝑚))60 − 1

𝑟(𝑚)
                         

𝑟(𝑚) = % 13,57                                      

 

bulunur. TF finansman maliyeti %18 olarak belirlendiğinden TF getirisi ile bu finansman maliyeti 

arasındaki marjın % 4,43 olması gerekmektedir. Bunun üstündeki bir marj TF müşterisinin olması 

gerekenden yüksek prim ödeyeceği anlamına gelmektedir. Altında bir marj verilmesi ise TF 

kuruluşunun özkaynaklarından veya gelecekteki müşterilerine karşılaması gereken bir maliyete 

katlanması ya da zarar etmesi sonucunu doğuracaktır. Diğer taraftan, Tablo 5’de yer alan örnek yalnızca 

bir senaryo üzerinden hazırlanmış olup, sağlıklı bir fiyatlama için bu çalışmada örnek olan gösterilen 

hesaplamanın farklı alternatif senaryolar geliştirilerek tekrar tekrar yapılması gerekmektedir. Böylece, 

TF kuruluşunun gelecekteki olası gelişmelere göre uygulaması gereken tarife yapısı ve buna bağlı 

likidite yönetimi belirlenebilecektir.    

5 Sonuç 

Bu çalışmada, dünyanın birçok ülkesinde uzun zamandır uygulanan ve ülkemizde de yakın zamanlarda 

düzenleme altına alına TF faaliyetinin finansal sağlamlığı için büyük önem arz eden sözleşme 

fiyatlamasına ilişkin bir yaklaşım geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, TF sistemine büyük 

benzerlik gösteren Almanya kökenli yapı tasarrufu (bausparen) sisteminin risk yönetimine ilişkin 

literatürde yer alan kaynaklar incelenmiştir. Buna göre TF sözleşmeleri müşteriye finansman sağlama 

hakkı sağlayan bir bono opsiyonu olarak kabul edilerek bir ampirik analiz gerçekleştirilmiştir. R 

programlama dili kullanılarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen bir yıl vadeli 

hazine bonosu endeksi (IEC1Y) için Cox Ingersoll Ross (CIR) kısa vadeli faiz oranı modeli ile faiz oranı 

gelişiminin tahmin edildiği analizde, varsayımsal bir TF sözleşmesi üzerinden fiyatlamanın nasıl 

gerçekleştirileceği gösterilmiştir. Ampirik analiz ile elde edilen sonuçlar, çalışmada sunulan 

yaklaşımının TF fiyatlaması için uygun olduğunu göstermektedir.  

Diğer taraftan, geleceğe yönelik etkin bir tahmin sistemi önermesi bakımından önemli bir avantaj 

sağlayan bu yöntem, modelin karmaşıklığından kaynaklanan uygulama zorluğu ve ülkemizde piyasa 

dışı faktörlerin neden olduğu volatilite nedeniyle çeşitli dezavantajlara sahiptir. Bu noktada fiyatlama 

modelinin basitleştirilmesi için çeşitli varsayımlar uygulanması söz konusu olabilecektir. Örneğin, 

finansman hakkının her müşteri tarafından kabul edildiği veya finansman hakkından vazgeçen müşteri 

sayısının anlamlı düzeyde olmadığı kabul edilirse, TF sözleşmesinin opsiyon özelliği ortadan 

kalkacaktır. Opsiyonun olmadığının varsayılması halinde ise sözleşme fiyatlamasının yapılmasını 

basitleştirecek, sabit getirili bir tasarruf ve yine sabit maliyetli bir finansman ürününün net bugünkü 

değer yöntemi ile değerlenmesi TF sözleşme fiyatlaması için yeterli olacaktır.   
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Ancak bu durumda yine de müşteri davranışlarının tahmin edilmesi için fiyat tahminine dolayısıyla 

stokastik sürece ihtiyaç duyulacaktır. Tahmin modelleri rezerv hesaplaması için de gereklidir. Söz 

konusu gereklilik TF faaliyetinin bankacılıktan farklı olarak tortu mevduat gibi görece sürekli bir likidite 

kaynağından mahrum olmasının bir sonucudur. Bu nedenle TF kuruluşlarının gerekli fiyatlama 

modellerini geliştirecek güçlü bir risk yönetim altyapısına sahip olması, söz konusu faaliyetin sağlıklı 

bir şekilde sürdürülebilmesi için kritik bir gereksinimdir.    

Bu çalışma, TF sözleşmelerinin fiyatlamasının yanı sıra bir TF kuruluşunun genel likidite yönetimi için 

gereken stokastik süreçlerin belirlenmesi için genel bir çerçeve sunmaktadır. Bu kapsamda, çalışmanın 

hem literatürdeki gelecek çalışmalar hem de sektör uygulamaları için önemli bilgiler sunduğu 

değerlendirilmektedir. 
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A BST R AC T  

We study the causal relationship between the risk appetite indices (RISE) and several financial indicators over the period 

2008M01–2021M05 by employing the causality-in-quantiles technique and using weekly observations. The results 

suggest one-way causality-in-mean from the changes in CDS spreads and interest rates to all RISE indices in all quantiles. 

The findings, for example, show that the strength of the causality from CDS peaks in the bearish market but weakens as 

we move towards the medium and upper quantiles, that is, in the normal and bullish markets. However, the results of 

causality-in-variance exhibit unidirectional linkages from all RISE indices to bond yields at the normal and upper 

quantiles, implying no predictability of bond markets in the bearish markets. The findings yield significant implications 

in constructing monetary policy and measuring risk factors during different market conditions. 

Keywords: RISE, CDS, Bonds, Causality-in-quantiles, GEPU. 

1 Introduction 

The financial literature assumes that changes in risk appetite are an important factor in determining the price of assets 

(Bekaert et al., 2019; Qadan, 2019). A systematic shift in investors' attitudes towards risk or a decrease in investors' risk 

appetite may cause correlations between the prices of different financial assets, weakening financial stability and increasing 

the risk of financial contagion (Fung et al., 2008:294). Although the terms "risk appetite", "risk premium" and "risk 

aversion" are generally used interchangeably in the literature, the concept of risk appetite is more commonly used in the 

finance community (Misina, 2003:1). However, the concepts are very different, and the misuse of these terms makes it 

difficult to assess the true extent of the willingness to hold risky assets (Gai and Vause, 2005:168).  

Risk includes the basic elements of financial investment with the most complex and incomprehensible features since each 

investor has different attitudes and behaviors towards risk (Saraç et al., 2016:30). Investors may exhibit different attitudes 

and behaviors such as disliking risk (risk-averse), being neutral to risk (risk-neutral), or loving risk (Illing and Aaron, 

2005:37). For example, those with limited tolerance for financial risks may find safer assets such as bonds, treasury, or 

other bonds as more suitable investment instruments in fixed income markets. On the other hand, high-yield assets in the 

equity, foreign exchange, or derivatives markets are more suitable for more aggressive investors willing to take risks (Hui 

et al., 2013:2801).  

Examining the relationship between risk appetite and macroeconomic factors is very crucial financially. Because investors 

find safe bonds less attractive when risk appetite increases and they are more willing to finance risky projects in an 

environment where real interest rates are high, investments are booming, and economic expansion is encouraged. 

Conversely, when risk appetite is low, investors are less willing to finance risky investments and therefore turn to safe 

bonds (Pflueger et al., 2018:1). Therefore, risk appetite is expected to decrease in periods when financial distress increase 

due to economic contraction and recession and macroeconomic indicators deteriorate, while risk appetite is expected to 

increase in opposite periods (İskenderoğlu and Akdağ 2019:3). In this context, the term risk aversion essentially refers to 

the degree to which investors dislike uncertainty determined by the macroeconomic environment (Chen and Poon 2007:6). 

On the other hand, risk appetite refers to the subjective degree of willingness of investors to endure uncertainty, responding 

to changing levels of uncertainty in the macroeconomic environment, and the general level of uncertainty about the 

underlying factors driving asset prices (González-Hermosillo, 2008:6). For example, while variables such as the level of 
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interest rate, inflation rate, price index, and production index are effective on the level of risk appetite, risk aversion is 

considered as a part of investors' internal characteristics and does not change frequently (Hui et al., 2013:2801). Finally, 

the risk premium demanded above the risk-free interest rate to hold a risky financial instrument varies according to the risk 

perspective of the investors. Accordingly, since the risk appetite of a risk-loving investor will be higher than that of a risk-

neutral or risk-averse investor, this type of investor will demand a lower risk premium for a risk-fixed asset (Kalafatcılar 

and Keles, 2011:3). 

Many investment banks and central banks have developed their own risk appetite indexes to measure the risk perception of 

investors. Illing and Aaron (2005) stated that although the developed indices have different names, the concept of risk 

appetite is implicitly included in their methodology and interpretations and these indices are variously called “risk aversion”, 

“risk appetite”, “investor confidence” and “investor sentiment” indices. These risk appetite indices are (i) the JP Morgan’s 

liquidity, credit, and volatility index, (ii) the UBS’s investor sentiment index, (iii) the Merrill Lynch’s Financial stress index; 

(iv) the Westpac’s risk appetite index, (v) the Tarashev et al., (2003) risk appetite index developed at the Bank for 

International Settlements; (vi) the Gai and Vause’s (2004) risk appetite index developed at the Bank of England; the Kumar 

and Persaud’s (2002) global risk appetite index used by both the IMF and JPMorgan; Wilmot, Mielczarski and Sweeney’s 

(2004) global risk appetite index developed at the Credit Suisse First Boston; the State Street Investor Confidence Index 

and Goldman Sachs Risk Aversion Index. Finally, the Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX), which is 

derived from S&P 500 options that investors buy and sell to change the amount of risk they are exposed to, is often 

considered a quick and easy proxy for risk appetite and is frequently used in the literature. 

Risk appetite (RISE) in Turkey is calculated for different investor groups (all investors, domestic investors, foreign 

investors, domestic real entities, domestic legal entities, domestic funds, and qualified investors) by the cooperation of the 

Central Registry Agency (MKK) and Ozyegin University (Saraç et al., 2016:30). It is calculated based on the weekly 

portfolio changes of every investor with a stock portfolio value of 5,000 TL or more in any previous period. The index is 

calculated by using the changes in the total portfolio value of stocks and type A mutual funds held by investors every Friday, 

adjusted for the changes in the BIST100 index. By subtracting the weighted average of the previous 52 weeks' values from 

the adjusted portfolio value in the relevant week, it is calculated how much each investor deviated from his own normal 

that week. The threshold value for the risk appetite index is accepted as 50. The fact that the announced index value is above 

50 indicates that investors have a higher risk position than the average risk of their previous 52-week positions in the stock 

market. If the index value is below 50, it means that there is a decrease in position risks on average compared to the previous 

52-week period. Since the risk perception of each investor type is different in the markets, separate indices are calculated 

for 6 different investor groups (domestic investors, foreign investors, domestic real entities, domestic legal entities, domestic 

funds, and qualified investors) as well as the general RISE index covering all investors. 

In this paper, we prefer using the nonparametric causality-in-quantiles approach of Balcilar et al. (2016), as this method has 

received great interest in the financial literature, in recent years, including those of Balcilar et al (2017), Jena et al. (2019), 

Shao et al. (2021), among others. The results suggest one-way causality-in-mean from the changes in CDS spreads and 

interest rates to all RISE indices in all quantiles over the period 2008M01–2021M05. The findings, for example, show that 

the strength of the causality from CDS peaks in the bearish market but weakens in the normal and bullish markets. However, 

the results of causality-in-variance exhibit unidirectional linkages from all RISE indices to bond yields at the normal and 

upper quantiles, implying no predictability of bond markets in the bearish markets (at the lower quantiles). 

The rest of the paper is structured as follows. In the next section, we briefly review the existing literature. Section 3 

introduces the causality-in-quantiles approach. Section 4 presents the dataset and the preliminary test results. The findings 

are discussed in Section 5 and the last section (6) offers concluding remarks and policy implications. 

2 Literature Review 

In retrospect of the literature, there is a lot of previous empirical research that investigates the effect of risk appetite on asset 

prices. An illustrative list of studies includes Allen et al. (2013), Tsai (2014), Bouri et al. (2018), and Kyrtsou et al (2019) 

for stock markets; Adrian et al. (2010), Liu et al. (2012), Lu et al. (2017), and Feng et al. (2021) for currency markets; Hood 

and Malik (2013), Kang et al. (2015), Lin et al. (2019), and Salisu et al. (2020) for commodity markets; and Ji et al. (2019), 

Chen et al. (2020), and Akyildirim et al. (2020) for cryptocurrency markets. However, there are very limited studies that 

consider the risk appetite index (RISE) created for Turkey. Saraç et al. (2016) examined the predictability of risk appetite 

data of domestic and foreign investors with the 2008-2013 period data, and found that the risk appetite data of domestic 
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investors was linear and did not have a threshold effect, while the risk appetite series of foreign investors had the opposite 

effect and the risk appetite of foreign investors could be predicted during periods of decreasing trend, but not in periods 

when risk appetite increased. Fettahoglu (2019) tested a relationship between CDS premiums and risk appetite index and 

found that the risk appetite of foreign and domestic investors is significant in explaining the CDS premium and there is a 

negative significant correlation between CDS and risk appetite index according to all three investor classes. İskenderoğlu 

and Akdağ (2019) investigated whether there is a causal relationship between risk appetite data of all investor types and oil 

prices, exchange rates, gold prices, and interest rates, using weekly data from the 2008-2015 periods. They found that there 

is a long-term causality relationship between oil prices and risk appetite. Also, they found that the causality relationship 

from exchange rate to risk appetite is short, medium, and long-term, and changes in gold prices and interest rates have a 

short-term causal effect on investors' risk appetite. Akdağ and İskenderoğlu (2019) searched whether the risk appetite index 

of all investors is parametrically divided into regimes for the 2008-2016 period and they found that the risk appetite index 

of all investors showed high volatility and low volatility regime. Also, they revealed that economic crisis, political 

instability, and increasing terror attacks in the World and Turkey occurred in the high volatility period of the risk appetite. 

Uzkaralar and Kandir (2020) studied the relationship between CDS premiums and risk appetite and found a bi-directional 

causality between CDS spreads and risk appetite. Balat (2020) investigated the relationship between the BIST 100 index 

and the risk appetite data of domestic and foreign investors for the 2013-2019 period and conclude that there is a long-term 

relationship between BIST 100 index and domestic and foreign investor risk appetite index, and a causal relationship from 

BIST 100 index to both domestic and foreign investor risk appetite index. Demirez and Kandir (2020) examined the effect 

of risk appetite on the returns of portfolios with the lowest market value of 10% in the BIST 100 index for the period of 

January 2009-January 2019 and found that risk appetite has a limited effect on share returns. Akdağ et al. (2020) examined 

the volatility spillover effects between the VIX and the investor risk appetite index (RISE) for the period January 2010 to 

December 2018 and they revealed that there is a unilateral causal relationship from VIX to the RISE index. Çı̇ftçı̇ and Reı̇s 

(2020) examined the causality relationship between risk appetite and market liquidity and revealed a one-way causality 

relationship from liquidity to risk appetite. 

3 Methodology 

In this paper, we preferred using the nonparametric causality-in-quantiles technique proposed by Balcilar et al. (2016), 

which combines the framework of two noteworthy studies of Nishiyama et al. (2011) and Jeong et al. (2012). Let’s begin 

by defining 𝑌𝑡−1 ≡ 𝑦𝑡−1, 𝑦𝑡−2, … , 𝑦𝑡−𝑝, 𝑋𝑡−1 ≡ 𝑥𝑡−1, 𝑥𝑡−2, … , 𝑥𝑡−𝑝 and 𝑍𝑡 = (𝑌𝑡 , 𝑋𝑡), where 𝑝 represents the optimal lag 

order determined by the Schwarz Information Criterion. In investigating the causal linkages between the RISE indices and 

several financial indicators, the authors (2016) suggest following the procedure in Jeong et al. (2012). We test the causal 

linkage for the hypothesis of “the independent variable 𝑥𝑡 does not cause the dependent variable 𝑦𝑡” and the hypothesis of 

“𝑥𝑡 is a prima facie cause of 𝑦𝑡” in the 𝜃-quantile with respect to the lag-vector of 𝑍𝑡−1 if Equation (1) and (2) holds  

 

 

𝑄𝜃(𝑦𝑡|𝑦𝑡−1, … , 𝑦𝑡−𝑝, 𝑥𝑡−1, … , 𝑥𝑡−𝑝) = 𝑄𝜃(𝑦𝑡|𝑦𝑡−1, … , 𝑦𝑡−𝑝) (1) 

𝑄𝜃(𝑦𝑡|𝑦𝑡−1, … , 𝑦𝑡−𝑝, 𝑥𝑡−1, … , 𝑥𝑡−𝑝) ≠ 𝑄𝜃(𝑦𝑡|𝑦𝑡−1, … , 𝑦𝑡−𝑝) (2) 

Here, 𝑄𝜃(𝑦𝑡| ∙) is the 𝜃–th quantile of 𝑦𝑡 depending on 𝑡 with the condition of 0 < 𝜃 < 1.  

Using the definitions in Equations (1) and (2) gives the following equations for the testing of the null and alternative 

hypotheses 

𝐻0 ∶ 𝑃 {𝐹𝑦𝑡|𝑍𝑡−1
{𝑄𝜃(𝑌𝑡−1)|𝑍𝑡−1} = 𝜃} = 1   (3) 
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H1 ∶ P {Fyt|Zt−1
{Qθ(Yt−1)|Zt−1} = θ} < 1    (4) 

where 𝐹𝑦𝑡|𝑌𝑡−1
(𝑦𝑡|𝑌𝑡−1) and 𝐹𝑦𝑡|𝑍𝑡−1

(𝑦𝑡|𝑍𝑡−1), respectively, indicate the conditional distribution functions of 𝑦𝑡 given 𝑌𝑡−1 

and 𝑍𝑡−1. Besides, the conditional distribution of the latter function is assumed to be completely continuous in 𝑦𝑡 for nearly 

all 𝑍𝑡−1. Lastly, 𝐹𝑦𝑡|𝑍𝑡−1
{𝑄𝜃(𝑍𝑡−1)|𝑍𝑡−1} = 𝜃 holds with a probability of one if we denote 𝑄𝜃(𝑌𝑡−1) ≡ 𝑄𝜃(𝑦𝑡|𝑌𝑡−1) and 

𝑄𝜃(𝑍𝑡−1) ≡ 𝑄𝜃(𝑦𝑡|𝑍𝑡−1).  

Balcilar et al. (2016) offer using the following hypotheses for higher-order quantile causality (the second-moment causality) 

after extending Jeong et al. (2012) econometric framework and following the method of Nishiyama et al. (2011)  

𝐻0 ∶ 𝑃 {𝐹𝑦𝑡
𝑘|𝑍𝑡−1

{𝑄𝜃(𝑌𝑡−1)|𝑍𝑡−1} = 𝜃} = 1,     𝑘 = 1, … , 𝐾  (5) 

𝐻1 ∶ 𝑃 {𝐹𝑦𝑡
𝑘|𝑍𝑡−1

{𝑄𝜃(𝑌𝑡−1)|𝑍𝑡−1} = 𝜃} < 1,     𝑘 = 1, … , 𝐾  (6) 

Accordingly, we can test whether 𝑥𝑡 Granger causes 𝑦𝑡 in the quantile 𝜃 up to the 𝐾-th moment by employing Equation 

(5) to construct the test statistic of the following equation for each 𝑘. 

𝐽𝑇 =
1

𝑇(𝑇 − 1)ℎ2𝑝
∑ ∑ 𝐾

𝑇

𝑠=𝑝+1,𝑠≠𝑡

(
𝑍𝑡−1 − 𝑍𝑠−1

ℎ
)

𝑇

𝑡=𝑝+1

𝜀�̂�𝜀�̂� (7) 

where 𝐾(∙) represents the kernel function with bandwidth ℎ while 𝑝, 𝑇, and 𝜀�̂� are, respectively, the lag-order, the sample 

size, and the estimate of the unknown regression error term. 

After including a sequential-testing method of Nishiyama et al. (2011) with some modifications, we can test for the 

existence of causality-in-mean (first moment) and causality-in- variance (second moment) for 𝑘 = 1 and 𝑘 = 2, 

respectively. It should be noted that the application of this causality-in-quantiles test requires specifying (i) the lag order ℎ, 

(ii) the bandwidth ℎ, and (iii) the kernel type. 

4 Data and Preliminary Analysis 

This paper uses weekly data on four RISE indices, 2-year government bond yields, 5-year sovereign CDS spreads in Turkey, 

and global economic policy uncertainty index from January 2008 to May 2021, consisting of 700 observations for each 

series. The indices of RISE, including all investors’, domestic investors’, foreign investors’, and qualified investors’ risk 

appetite index, were obtained from the official website of the Central Registry Agency of Turkey (CRA, MKK)1. Bond 

yields and CDS spreads of Turkey were extracted from Bloomberg while the monthly global economic policy uncertainty 

index –a GDP-weighted average of national EPU indices for 21 countries– was available from 

https://www.policyuncertainty.com, which converted into weekly frequency through quadratic match average method. We 

calculated the continuously compounded growth rates by taking the first difference in the logarithms of two consecutive 

closing prices and presented the summary statistics of each series in the following table. 

Table 1: Descriptive Statistics for Growth Rate Series 

  RISE_ALL RISE_DOM RISE_FRGN RISE_FQI CDS Bond2 GEPU 

                                                      
1 https://www.vap.org.tr/Endeksler/Sayfalar/RISE-Risk-Istahi-Endeksi.aspx 
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Mean -0.0003 -0.0001 -0.0006 -0.0002 0.0012 0.0002 0.0005 

Median 0.0058 0.0062 0.0057 0.0074 -0.0011 -0.0004 -0.0023 

Maximum 0.5643 0.4594 0.6674 0.5632 0.373 0.1758 0.3821 

Minimum -0.5762 -0.5608 -0.5873 -0.6267 -0.4483 -0.2924 -0.3411 

SD 0.1111 0.1061 0.1193 0.1136 0.0673 0.0346 0.064 

Skewness -0.2207 -0.2339 -0.1926 -0.3634 0.4264 -0.3437 0.3717 

Kurtosis 3.9206 2.7405 4.6961 4.0232 6.1228 9.5463 6.6218 

JB 453.35*** 225.12*** 646.62*** 486.8*** 1113.04*** 2667.98*** 1293.17*** 

N 699 699 699 699 699 699 699 

Note: *** denotes rejection of the null hypothesis of nonstationarity at the 1% significance level. 

Table 1 shows that the average growth rates are negative for all RISE indices whereas other variables have a positive mean 

during the underlying period. The largest weekly changes among the RISE indices are observed in RISE_FRGN with more 

than 66%, occurred during the end of 2008-2009 financial crisis, followed in turn by RISE_ALL, RISE_FQI, and 

RISE_DOM. The largest negative growth rates for those variables vary between a maximum of -63.7% and a minimum of 

-56.1%, coinciding with the failed coup attempt in Turkey. On the other hand, the maximum values for domestic variables, 

37.3% for CDS and 17.6% for bond yields are attributable to the dismission of the central bank governor, in the 3rd week 

of March 2021, in Turkey. The bond market faces its largest decrease of more than 29% in April 2020, coinciding with the 

central bank’s decision on interest rate cut by 100 basis points. While the largest drop, 34.1%, in the uncertainty index 

occurred in November 2013, the largest increase, 38.2%, occurred in November 2016. The RISE_FRGN posted the highest 

standard deviation (11.9%), while the RISE_DOM documented the least (11.9%) among the indices. CDS (6.7%) was a 

more volatile market than the bond market (3.5%). The standard deviation of GEPU was relatively high, indicating the 

existence of large variability in the index. Evidently, the changes in indices and bond yields are negatively skewed while 

the movement in CDS spreads and GEPU are positively skewed, with all the variables showing positive excess kurtosis. 

Accordingly, the results of the Jarque–Bera (J-B) test reject the assumption of normality at the 1% significance level. 

The findings of Lee and Strazicich’s (2003) unit root test are given in the following table. The results show that all RISE 

indices and GEPU are stationary according to the “Model A” with an abrupt change only in level whereas the null hypothesis 

is strongly rejected for CDS and Bond2 according to both “Model A” and “Model C” with concurrent changes in level and 

trend. All variables become level and trend stationary in the presence of two structural breaks at the 10% or lower 

significance level after taking their first logarithm differences. Accordingly, to proceed with, we prefer using the growth 

rate of the variables in investigating causal relationships because of the different results of the models.   

Table 2: Unit Root Test Results 

 Model A  Model C 

Level LM BP1 BP2  LM BP1 BP2 

RISE_ALL -3.948** 2013-09-13 2016-07-29  -4.349 2016-11-04 2018-07-20 

RISE_DOM -4.046** 2011-11-25 2016-04-15  -4.458 2009-09-04 2012-01-27 

RISE_FRGN -3.977** 2013-09-13 2016-07-29  -4.455 2009-09-11 2016-05-06 

RISE_FQI -4.161** 2011-11-25 2016-05-06  -4.558 2013-11-01 2016-05-06 

CDS -3.503 2010-05-07 2018-08-10  -4.747 2009-09-04 2018-06-29 

BOND2 -2.38 2013-06-07 2018-11-16  -3.956 2013-04-26 2019-10-11 

GEPU -4.074** 2016-09-02 2018-03-02  -5.105 2011-04-29 2014-06-20 

Difference        

DL_RISE_ALL -4.78*** 2013-05-31 2016-09-16  -31.711*** 2012-06-01 2015-11-13 

DL_RISE_DOM -5.222*** 2013-01-25 2017-09-22  -34.015*** 2012-01-13 2013-08-09 

DL_RISE_FRGN -4.078** 2013-06-07 2017-09-22  -30.355*** 2012-01-13 2014-11-21 

DL_RISE_FQI -3.754* 2014-01-31 2019-03-29  -31.167*** 2012-01-13 2016-04-22 

DL_CDS -5.001*** 2009-09-11 2020-01-10  -10.978*** 2011-08-05 2019-03-29 

DL_BOND2 -6.379*** 2018-10-12 2020-02-07  -9.822*** 2013-07-05 2019-10-18 

DL_GEPU -9.913*** 2015-05-01 2016-08-26   -10.926*** 2013-09-27 2016-09-09 

Note: *** denotes rejection of the null hypothesis of nonstationarity at the 1% significance level. 
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5 Empirical Results and Discussions 

The estimation results from the BDS test, proposed by Brock et al. (BDS, 1996), for nonlinearity on VAR equation residuals 

are reported in Table 3. The results suggest a rejection of the null of linearity at various embedded dimensions at the 1% 

significance level and indicate that each series in VAR models is independently and identically distributed. Both the results 

of the Jarque-Berra and BDS tests taken together vindicate studying the causality at different quantiles through the 

application of the causality-in-quantile approach of Balcilar et al. (2016).  

Table 3. Brock et al. (BDS, 1996) test for nonlinearity for bivariate VAR models 

  m = 2 m = 3 m = 4 m = 5 m = 6   m = 2 m = 3 m = 4 m = 5 m = 6 

Relationship between the changes in RISE indices and CDS spreads 

 Residuals of each RISE index  CDS Residuals 

A-C [6] 0.0194a 0.0375a 0.0502a 0.0581a 0.0606a  0.026a 0.0456a 0.0546a 0.0564a 0.0546a 

D-C [5] 0.0176a 0.0338a 0.0455a 0.0517a 0.0543a  0.027a 0.0469a 0.0549a 0.0563a 0.0543a 

F-C [6] 0.0233a 0.0429a 0.0565a 0.0638a 0.0654a  0.0259a 0.0452a 0.0541a 0.0557a 0.0539a 

Q-C [6] 0.0189a 0.0391a 0.0519a 0.0594a 0.0618a   0.0249a 0.0438a 0.0527a 0.0535a 0.0517a 

            

Relationship between the changes in RISE indices and BOND2 yields 

 Residuals of each RISE index  BOND2 Residuals 

A-B [1] 0.0228a 0.0464a 0.0634a 0.0728a 0.0768a  0.0222a 0.0396a 0.0549a 0.0653a 0.0689a 

D-B [1] 0.0209a 0.0436a 0.0609a 0.0696a 0.073a  0.0218a 0.0388a 0.054a 0.064a 0.0674a 

F-B [1] 0.0257a 0.0506a 0.0678a 0.0773a 0.0809a  0.0224a 0.04a 0.0554a 0.0659a 0.0695a 

Q-B [3] 0.02a 0.0412a 0.0556a 0.0633a 0.0666a   0.0219a 0.0393a 0.0546a 0.065a 0.0687a 

            

Relationship between the changes in RISE indices and GEPU 

 Residuals of each RISE index  GEPU Residuals 

A-G [10] 0.0198a 0.0393a 0.0526a 0.0615a 0.0644a  0.0281a 0.0384a 0.0404a 0.0519a 0.063a 

D-G [10] 0.014a 0.0312a 0.0438a 0.0514a 0.0548a  0.0254a 0.0361a 0.0391a 0.0499a 0.0602a 

F-G [10] 0.0226a 0.0451a 0.0595a 0.0701a 0.0737a  0.0266a 0.0367a 0.0388a 0.0495a 0.0598a 

Q-G [10] 0.0166a 0.0338a 0.0462a 0.0542a 0.0578a   0.0267a 0.0381a 0.0422a 0.054a 0.0645a 

Note: “m” represents the embedding dimensions while “a” indicates the rejection of the null hypothesis at the 1% significance level, based on the bootstrapped p-values, 

computed with 5000 repetitions. “A”, “D”, “F”, and “Q” represent the rise index for the “all”, “domestic”, “foreign”, and “qualified investors”, respectively. Further, 
“C”, “B”, and “G” signify CDS, Bond2, and the global economic uncertainty index. Values in the cells represent BDS z-statistic. 

We present the results of the causality-in-quantile tests in Figs. 1–3, where 𝑥-axis measures the quantiles ranging from 0.10 

to 0.90 and 𝑦-axis represents the estimated test statistics along with the 5% critical value (1.96), given by a horizontal 

dashed red line. Additionally, the null hypothesis for “RISE index does not Granger cause financial variable” and for the 

reverse causal direction is represented by the bar chart and solid line, respectively. In the case of the null rejection, we color 

bars with the green color or add a scatter plot with a yellow-colored circle.   

Before proceeding further, we should remark that we classified the underlying markets as bearish (bad market), normal 

(average market), and bullish (good market) corresponding to the lower quantiles [0.1 ≤ 𝜃 < 0.40], middle quantiles 
[0.4 ≤ 𝜃 < 0.70], and upper quantiles [0.7 ≤ 𝜃 ≤ 0.90], respectively. Evidently, there are one-way causal linkages in both 

mean and variance, see Fig. 1, running from the changes in CDS spread to the changes in the RISE indices varying at 

different market conditions. The causality in the first moment seems to be running from the DL_CDS to the DL_RISE_ALL 

and DL_RISE_FRGN over all quantiles, and not the other way around. The same results are obtained for the 

DL_RISE_DOM and DL_RISE_FQI over all quantiles except for the last quantile, 𝜃 = 0.90. On the other hand, the 

causality-in-variance is unidirectional and that exists only in the normal to bull markets for all RISE indices, with an 

exception for the changes in the foreign investors’ risk appetite index, which holds over all quantiles. Those results indicate 

that CDS returns are a good indicator for predicting future RISE index returns when the market in bad, normal, and good 

mode while CDS volatilities can be used to predict RISE index volatilities with causality-in-variance existence in the median 

and upper quantiles.  
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Fig. 2 presents the quantile causality for the bond changes and RISE indices. The results are reasonably interesting. 

Explicitly, the results show a unidirectional causal linkage, i.e. bond returns can forecast RISE index movements in the first 

market conditions for DL_RISE_ALL, DL_RISE_DOM, and DL_RISE_FRGN and in the normal (median quantiles) and 

bullish (upper quantiles) regimes for DL_RISE_QFI, indicating bond yields changes has no useful information to predict 

the qualified investors’ risk appetite index changes when the market is in the bearish, [0.1 ≤ 𝜃 < 0.40], regime. Conversely, 

the test detects strong evidence of unidirectional causality, running from the changes in the RISE indices to the bond-price 

fluctuations, for the second moment during normal and up-market conditions. These findings indicate that the direction and 

strength of causal linkage depend on the degree of the moment and imply significant information in predicting bond market 

or investors' risk appetite changes during different market conditions. The results reinforce the findings of İskenderoğlu and 

Akdağ (2019), who used a frequency-based causality test and found a unidirectional short-run causality running from 

interest rates to RISE_ALL index. 

Figure 3 reveals the causality-in-mean and variance results between the GEPU index and four RISE indices. Using the 

weekly global uncertainty indexes of Davis (2016), the test shows one-way causal linkages from the RISE index changes 

to the GEPU index changes in the first and second moment. The results are quite surprising in terms of the direction of 

causality, namely, they are econometrically logical, but not economically. While one may expect the existence of causal 

impact from the GEPU index to the RISE index, it would be irrational to suppose that the changes in the Turkish RISE 

index are Granger-cause of the global economic policy uncertainty index changes with no reverse causality. In other words, 

considering the absence of this country’s data in calculating the index, we do not find it economically reasonable for an 

emerging country to be a useful predictor of global economic uncertainty index changes. Our findings partially support the 

findings of Uzkaralar and Kandir (2020), who revealed a bidirectional causal relationship between CDS and RISE_ALL 

index over the period 2010M01–2019M01. 
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Figure 1: Causality-in-Quantiles between the CDS and the RISE index changes 
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Figure 2: Causality-in-Quantiles between the Bond Yields and the RISE index changes 

 

 

 

 

 

62 



 

Figure 3: Causality-in-Quantiles between the GEPU and the RISE index changes 

In the next stage, we investigate the causality-in-quantile relationship between the underlying variables before and 

throughout the COVID19 pandemic era and depict only significant results in Fig. 4. Using a subsample with 64 observations 

for the before and throughout the COVID19 pandemic period due to data availability, we fail to reject the null hypothesis 

for the post-period for all pairs of variables, indicating that neither RISE indices nor the other variables have a causal impact 

on each other during the pandemic period. On the other hand, the test finds a little evidence of causality-in-variance, running 

from the changes in bond yields to the qualified investors’ risk appetite index movements, in the quantile of 0.6 during the 

pre-COVID19 period, indicating that investors can use the bond market changes to predict the risk appetite changes in the 

normal market condition only. Other econometrically significant but economically insignificant results are negligible given 

the aforementioned reasons.   
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Figure 4: Causality-in-Quantiles Relationship during the pre-COVID19 era 

6 Conclusions and Implications 

This paper investigates, using weekly observations and utilizing the nonparametric causality-in-quantiles method, the causal 

relationship between the RISE indices and several financial indicators in Turkey. The no-normality and no-linearity 

characteristics of the underlying variables vindicate studying the causal linkage at different quantiles, i.e., in different 

market conditions. The findings reveal one-way causality-in-mean from the changes in the CDS spreads and bond yields to 

the changes in all investors’ risk appetite indices at all quantiles, in other words, the changes in the country risk premium 

and borrowing cost exhibit causal effects on investor risk appetite regardless of market conditions. Specifically, the shape 

of the causality implies an asymmetric and strong conditional causal linkage in the lower quantiles, and but the strength of 

the causality from the CDS to the risk appetite indices weakens as we move towards the medium and upper quantiles. The 

causality-in-variance results also suggest unidirectional causality from the CDS to all indices at medium and upper 

quantiles, however, in bearish market CDS plays no significant role in predicting risk appetite changes. On the other hand, 

there is no evidence of causal impacts from the risk appetite index changes to the CDS fluctuations using either conditional 

mean or variance, rendering CDS movements unpredictable. The causality-in-variance results, however, suggest that the 

changes in investor risk appetite index Granger-cause bond yields fluctuations rather than the reverse at the medium and 

higher quantiles, i.e., the indices exhibit significant predictive powers in the normal and bullish market conditions. For the 

RISE-GEPU relationship, however, the results are statistically significant but not economically significant, as the existence 

of predictability of risk appetite index of Turkey on global economic uncertainty index is not economically meaningful. 

The findings related to the causality-in-variance before and during the COVID19 pandemic periods show that the changes 
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in bond yields are the only leading factor in predicting qualified investors’ risk appetite index changes in normal market 

conditions with no reverse direction. 

The results provide significant implications for investors in identifying, assessing, and measuring risk factors affecting their 

risk appetite levels and policy-makers in constructing monetary policies to strengthen economic and financial stability 

through decreasing risk premiums. From the investors’ perspective, the causality from CDS and bond markets to risk 

appetite indices underlines the usefulness of using these markets movements in predicting investors’ risk appetite levels in 

all market conditions. From the policymaker's perspectives, the results reveal that the level of, whether domestic or foreign, 

investors’ risk tolerance level is closely attributed to the country risk premium and interest rate changes and therefore 

suggest monitoring movements in CDS and interest rates, creating uncertainty for investors, to predict fluctuations in the 

level of risk appetite to attain and sustain economic and financial stability for an emerging country having higher sensitive 

to the internal and external shocks. In this paper, we did not account for the effect of the third variable on the causal 

relationship, and this deficiency warrants future research. 
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A BST R AC T  

The study examines intraday price relationships between SP500 and Dow Jones Industrial (DJI) in 

the 3 months following the V-type recovery from the stock market crash due to the pandemic. 

Analysis with Momentum Threshold Value (MTAR) cointegration and error correction models 

revealed the existence of an intraday non-linear asymmetric relationship in US stock markets. While 

the MTAR model shows small decreases for positive ex values , it shows significant decreases for 

negative ex values.  Vector error correction model findings indicate the existence of an asymmetric 

causality relationship from the SP500 index to the DJI index in the long run. 

Keywords: Intraday Price, DJI, SP500, momentum threshold model, asymmetrical relationship. 

 

ABD Borsalarında Gün İçi Doğrusal Olmayan Asimetrik İlişkinin 

Momentum Eşik Değerli Modellerle Analizi 

Ö Z  

Çalışma, pandemi nedeniyle borsalarda yaşanan çöküşün V tipi toparlanmasını takip eden 3 aylık 

dönemde SP500 ve Dow Jones Industrial (DJI) arasındaki güniçi fiyat ilişkilerini incelemektedir. 

Momentum Eşik Değerli (MTAR) eşbütünleşme ve hata düzeltme modelleri ile yapılan analizler, 

ABD borsalarında gün içi doğrusal olmayan asimetrik ilişkinin varlığını ortaya koymuştur. Bir 

dönem önceki pozitif değerleri için MTAR modeli küçük azalmalar gösterirken, değişkenlerin bir 

dönem önceki negatif değerleri için ise önemli azalmalar göstermektedir. Vektör hata düzeltme 

modeli bulguları, uzun dönemde SP500 endeksinden DJI endeksine doğru asimetrik bir nedensellik 

ilişkisinin varlığına işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Güniçi fiyat, DJI, SP500, momentum eşik değer, asimetrik ilişki.
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1 Giriş 

Uluslararası finansal piyasaların entegrasyonunda bilgi teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak son 

yıllarda önemli ölçüde bir artış yaşanmıştır. Uluslararası finansal entegrasyon seviyesinde yaşanan bu 

artış, daha güçlü sınır ötesi sermaye hareketliliğini, getiri ve oynaklık yayılmalarını kolaylaştırmaktadır. 

Diğer yandan gelişen teknolojiler ile sermaye piyasalarında işlem hızı mikrosaniyelere inmektedir. 

Uluslararası finans piyasalarındaki işlemlerin %70’ini oluşturan algoritmik işlemler, teknik analiz yolu 

ile gün içindeki bilgiyi de kullanarak alım satım işlemlerine karar vermektedir. Hız ve teknolojinin 

öneminin arttığı finansal piyasalarda, doğru zamanda doğru varlığı almak veya satmak için birçok 

yöntem geliştirilmiştir. Dijital finans ekosisteminde yapay zeka, derin öğrenme, algoritmalar, blok zincir 

öne çıkan konular arasında. Bu ürün ve teknolojilerin ortak kullanımı ise gün içi fiyat ilişkilerinin 

önemini arttırmaktadır. 

Piyasaların etkin işlemesi fiyatlardaki değişimin piyasaya yeni gelen her bir bilgi doğrultusunda hızlı ve 

gecikmesiz, önceden tahmin edilemeyen bir şekilde yani fiyatların rassal olarak oluştuğu bir 

mekanizmanın sonucudur. Finansal teorisinin altında yatan rassal yürüyüş hipotezi, pay senedi 

fiyatlarının tahmin edilemeyeceğini belirtir (Malkiel, 1973). Pay senedi fiyatlarındaki değişimler aynı 

dağılıma sahiptir birbirinden bağımsızdır. Günümüz teknolojisinde piyasaya gelen bilgiler hızlı bir 

şekilde fiyata yansırken, teknolojinin avantajlarından yararlananlar bu rassal yürüyüş sürecinde varlık 

fiyatlarını tahmin ederek normal üstü (anormal) getiri elde edebilirler mi? Teknolojiyi kullanan ve varlık 

fiyatlarını tahmin eden yatırımcıların kısa vadeli normal üstü getirilerinin piyasanın uzun vadede etkin 

olduğu teorilerini göz ardı edip etmediği (Fama, 1970; Fama, 1991) teorik tartışmalar devam ederken, 

finans sektöründe varlık fiyatlarının tahmininde kullanılan yöntemler de gelişmekte, piyasalar 

arasındaki kısa süreli etkileşimler önemini artarak korumaya devam etmektedir. Güncel literatürde 

tartışılan bir diğer konu ise, menkul kıymet fiyatları arasındaki ilişkilerin doğrusal olmadığıdır. Pay 

piyasalarında ilişkiler doğrusal olmadığında durumlarda normalüstü getiri elde etmek mümkün. 

İlaveten, değişkenler arası ilişkilerin her koşulda aynı doğrultuda olmasını beklemek, günümüz finans 

piyasalarını açıklamakta çok zayıf kalmaktadır. Bu nedenlerle doğrusal olmayan modellerle yapılan 

analizler artan bir değere sahip. Geçmiş pozitif/negatif değerler için daha düşük/yüksek azalmaları 

ortaya koyan Momentum Eşik Değerli Modeller (MTAR), finans piyasalarındaki ilişkileri daha gerçekçi 

bir şekilde ortaya koyabilmektedir. Bu çalışma, küresel pay piyasalarının tamamı üzerinde etkisi olduğu 

bilinen ve takip edilen ABD pay piyasaları arasındaki gün içi fiyat ilişkilerini analiz etmektedir. Covid-

19 pandemisi nedeniyle borsalarda meydana gelen çöküşün V tipi toparlanmasını takip eden 3 aylık 

dönemde SP500 ve Dow Jones Industrial (DJI) arasındaki güniçi fiyat ilişkisi MTAR modelleri ile analiz 

edilmiştir. Doğrusal olmayan MTAR modeli ile yapılan analizlerde keskin artış ve azalışları 

modellemek mümkün hale gelmektedir. 

2 Literatür Taraması 

Son dönemde borsaların gün içi fiyat hareketlerinin birbirleri ile ilişkisi uluslararası literatürde sıklıkla 

incelenmekte ve araştırmacılar tarafından ilgi görmektedir. Konuya ilişkin ilgi artışındaki temel nedeni 

pay senedi piyasalarının küreselleşme eğilimi, uluslararası fonların gittikçe artan büyüklüğü, para ve 

sermaye piyasalarının liberalleşmesi ve gelişen teknolojiler ile farklılaşan dijital finans ekosistemi 

olarak sıralanabilir. Pay senedi piyasalarının birbirleri ile ilişkisi; volatilite yayılımları, borsaların 

birbirlerine karşı bağımlılığı, etkilenme ve eşbütünleşme olarak dört ana başlık altında ortaya 

konmaktadır (Tan, 2012). Herhangi bir pay senedi piyasasında meydana gelen fiyat oynaklıkları diğer 

piyasalarda bir etkiye sahip ise bu duruma volatilite yayılma etkisi denilmektedir. Volatilite yayılımı, 

bir piyasadaki volatilitede meydana gelen ve diğer pay senedi piyasalarının volatilitesi üzerinde 
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gecikmeli bir etkiyle sonuçlanan değişimi ifade etmektedir (Milunovich ve Thorp, 2006). Volatilite ile 

birlikte bir pay senedi piyasasındaki getiri değişimi kısa vadede diğer piyasaları da etkileyebilmektedir. 

Bu durum pay senedi piyasalarının ya da borsaların birbirlerine karşılıklı bağlılığı, eş hareketliliği ve 

birbirinden etkilenmesi olarak adlandırılmaktadır. Borsalar arasında literatürde volatilitenin 

ölçülmesinde iki ana kavram ortaya çıkmakta ve bunlar Sıcak Dalga (Heat Wave) ve Meteor Yağmuru 

(Meteor Shower) olmak üzere Engle ve diğ. (1990) tarafından literatüre kazandırılmıştır. Sıcak Dalga 

volatilitenin coğrafik olarak belirleneceği düşüncesini ortaya koyarken, Meteor Yağmuru düşüncesine 

göre ise volatilitenin bir borsadan diğerine yayılacağını, örneğin Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan ise 

Kuzey Amerika borsasına ulaşacağını iddia etmektedir (Engle ve diğ 1990). 

Literatür gelişmiş ülkelerde yapılmış çalışmalar açısından incelendiğinde; 2012 yılında eş zamanlı 

olarak açık bulunan borsalar arasında volatilite aktarımının incelendiği çalışmada İtalya, İrlanda, 

İspanya ve Yunanistan ülkelerine ait borsa verileri kullanılmış ve İtalya’nın diğer tüm ülkeleri etkilediği 

raporlanmıştır (Kohonen, 2012). Yunanistan borsası ile Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik 

Devletleri arasındaki volatilite bağlarını Johansen-Juselius yöntemini kullanarak 1991-2004 yılları 

arasında inceleyen Mavrakis ve Alexakis (2008), Yunanistan ile Almanya, İngiltere ve ABD arasında 

uzun vadeli ilişki olduğunu belirtmişlerdir. İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve İsviçre borsaları 

arasındaki volatilite yayılımını inceleyen Arago ve Fernandez (2007), yaptıkları çalışmada İspanya ve 

İngiltere borsaları arasında çift yönlü bir volatilite yayılımı olduğunu, aynı zamanda Almanya, İsviçre 

ve Fransa borsalarından İspanya borsasına doğru tek yönlü bir yönlü bir ilişki olduğunu raporlamışlardır.  

Konu ile ilgili yapılmış çalışmalar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere ait verilerin aynı anda 

incelendiği ve mukayese edildiği çalışmalar incelendiğinde Sharkasi ve diğ. (2004:1) gelişmekte olan 

ve gelişmiş ülkelere ait borsaların birbirleri ile olan ilişkisini incelemişlerdir. Gelişmiş ülke olarak ABD 

ve Birleşik Krallığın, gelişmekte olan ülke olarak ise İrlanda ve Portekiz’in ele alındığı çalışmada 

Amerika’nın gelişmekte olan ülkelere etkisinin anlamlı olduğu, ayrıca gelişmekte olan ülkelerin fiyat 

hareketlerinin de birbirleri ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Ancak çalışmada elde edilen bulguların 

gelişmiş ülkeler için eşbütünleşik olmadığı yönündedir. Granger nedensellik analizi kullanarak Türkiye, 

Rusya ve Macaristan borsaları arasında eşhareketliliğin olup olmadığını incelendiği başka bir çalışmada 

2000-2008 yıllarına ait veriler kullanılmış ve borsalar arasında kısa vadeli ilişki ve nedensellik tespit 

edilmiştir. Çalışmada ayrıca Rusya ve Türkiye arasında iki yönlü bir ilişki tespit edilirken, Macaristan 

borsasının Türk borsasına etkisinin olduğu ancak tersi durumun olmadığı ve aynı şekilde Rus borsasının 

Macaristan borsasını etkilerken tersi durumun olmadığı raporlanmıştır (Aktar, 2009:194). Standard and 

Poors (S&P500) borsa getirilerinin gelişmekte olan ülkeler Türkiye örneğini inceleyen Berument ve 

İnce (2005:64), vektör otoregresyon (VAR) modelini ve günlük verileri kullandıkları çalışmada Standart 

and Poors getirilerinin Borsa İstanbul’u dört güne kadar pozitif etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Rusya borsalarındaki volatilite yayılımını inceleyen Berberoğlu (2020), 

Türk pay senedi borsasının diğer üç ülke borsasından etkilendiğini ancak volatilite yayılımının özellikle 

Rusya ve İtalya arasında olduğunu vurgulamıştır.  

Özellikle son dönemde Covid-19 pandemisi ve finansal krizlerin etkileri açısından incelendiğinde, 

Economist dergisi salgının kürese piyasalar için ciddi bir tehdit olduğunu belirtmiştir (The Economist 

2020a). Örneğin Dow Jones Endüstri endeksi 9 ve 12 Mart 2020 tarihlerinde %12,93 ve %9,99 luk 

düşüşler kaydederken benzer şekilde Londra Borsa (FTSE 100) endeksi %24,8’lik bir düşüş yaşamıştır. 

Ayrıca Tokyo Menkul Kıymetler Borsası (Nikkei 225) endeksi ise 2019 yılı aralık ayı en yüksek 

seviyesine göre %20 değer kaybetmiştir (Bloomberg 2020). Ortaya çıkan bu yayılım emek, mal ve 

hizmet arzına müdahale ederek dünya ekonomisini etkilemekte ve endişe yaratmaktadır (The Economist 

2020c). Özellikle finansal krizler sırasında piyasalar, diğer piyasalardaki oynaklık ve yayılmalara karşı 
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keskin bir artış göstermektedir. Bu durum Covid-19 döneminde de doğrulandı, pay senedi 

endekslerindeki önemli düşüşlere ek olarak pandemi döneminde pay senedi piyasalarının 

oynaklıklarında da bir artış kaydedilmiştir (McKibbin ve Vines, 2020; Ali ve diğ. 2020; Barro ve diğ. 

2020) ve bu durum büyük yatırım kayıplarına neden olmuştur (Zhang ve diğ. 2020). Ayrıca, Avrupa 

borsalarının ve forex piyasalarının gün içi etkinliği COVID-19 salgını sırasında düşmüştür (Aslam ve 

diğ. 2020b) ve bu gibi kriz dönemlerinde krizin boyutunu takip etmek ve pay senedi piyasaları arasındaki 

yayılmaları ölçerek erken uyarılarda bulunmak çok önemli hale gelmektedir (Diebold ve Yılmaz 2012).  

Finansal piyasalar arasındaki oynaklık yayılmalarını tahmin etmek için ampirik literatürde çok çeşitli 

modeller uygulanmıştır. Örneğin, Jebran ve diğ. (2017), EGARCH modelini kullanarak 2007 öncesi ve 

sonrası finansal kriz dönemlerinde gelişen Asya pay senedi piyasaları arasındaki oynaklık yayılımını 

incelemiştir. Yazarlar, Hindistan ve Sri Lanka piyasalarındaki oynaklık yayılımının 2007 krizleri 

çevresinde çift yönlü olduğunu belgelemiş, ancak Pakistan ve Sri Lanka pazarlarının yayılması sadece 

kriz sonrası dönemde çift yönlü olduğunu raporlamışlardır. Benzer şekilde Xu ve diğ. (2017), GARCH-

X modelini kullanarak Şanghay ve Hong Kong pay senedi piyasaları arasındaki oynaklık yayılımını 

araştırmışlardır, çalışmada yayılmaların çoğu zaman çift yönlü olduğu ve sermaye akışındaki bir artıştan 

veya büyük finansal olaylar sırasında güç kazandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Artan ampirik literatür 

çeşitli istatistiksel teknikler uygulayarak COVID-19'un finansal etkilerine odaklanmaktadır. Bununla 

birlikte, Covid-19 salgını sırasında özellikle gün içi ilişkilere odaklanan kapsamlı bir çalışma 

bulunmamaktadır. Ayrıca, yüksek frekanslı verilere çok az yer verilmiştir. Gelişen teknoloji ile değişen 

finans piyasalarında gün içi verinin önemi giderek artmaktadır. 

3 Veri, Yöntem ve Bulgular 

S&P 500 ve DJI endeksleri arasındaki gün içi ilişkilerin analiz edildiği çalışmada 5 dakikalık aralıklı bir 

veri seti kullanılmıştır. İncelenen dönem Covid-19 pandemisi sürecinde borsalarda yaşanan çöküşün V 

tipi toparlanmasını takiben 04 Ağustos 2020 ve 30 Ekim 2020 dönemini kapsamaktadır. Şekil 1 verilerin 

seviye değerlerine aittir. 

Matriks IQ’dan elde edilen verilerin her biri 4946 adettir. Verilere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de 

yer almaktadır.  

Basıklık (kurtosis), normal dağılım eğrisinin ne kadar dik veya basık olduğunu gösterir. Tam çan 

eğrisinin basıklık katsayısı sıfırdır. Basıklık katsayısı pozitif ise, eğri normale göre daha diktir. Negatif 

ise normale göre daha basıktır. Tablo 1 incelendiğinde her iki verinin de basık olduğu görülmektedir. 

SP500 endeksinin çarpıklık (skewness) değeri negatiftir. Serinin normal dağılmayıp sola çarpık olduğu 

anlamına gelmektedir. Jarque Bera testinin yüksek, anlamlılığının düşük olması da bu sonuçları 

desteklemektedir. Seriler normal dağılım göstermemektedir. 

 Borsa endeksleri arasındaki ilişkiler MTAR Hata düzeltme modeli, Enders ve Siklos (2001) 

eşbütünleşme testi ve nedensellik testi ile analiz edilmiştir. 
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Şekil 1: SP500 ve DJI 

 

 

 

 Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler 

 SP500 DJIC 

 Mean 27885 3395 

 Median 27927  3390 

 Maximum  29183  3588 

 Minimum 26157 3213 

 Std. Dev. 588.4354 73.5272 

 Skewness -0.5862 0.0397 

 Kurtosis  2.9206 2.5688 

   

73 



 

 

 Jarque-Bera  284.5888  39.6126 

 Probability  0.000000  0.000000 

   

 Observations  4946 4946 

Tablo 2’de serilerin birim kök test sonuçlarına yer verilmiştir. Çalışmada, Genişletilmiş Dickey-Fuller 

(ADF), Philips-Perron (PP) ve Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) birim kök testleri ile 

durağanlıkları test edilmiştir. Birim kök testi sonuçlarına göre, çalışmamızda birinci dereceden fark 

alınmış zaman serilerinin durağan oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın devam eden 

bölümlerinde açıklanan eşbütünleşme ve hata düzeltme modelleri, durağan olmayan, verinin dönüşüm 

uygulanmamış seviye değerlerine uygulanmıştır. 

 

 

 

 

 

Tablo2: Birim Kök Testleri 

  ADF Philips Perron KPSS 

  T-stat. Prob. Lag Bandwidt

h 

Adj. T-stat. Prob. Bandwidth L-M Stat. 

SP500 I(0) -2.0385 0.2704 9 14 -2.0307 0.2737 54 0.5570 

 I(1) -22.6081 0.0000 8 14 -73.0608 0.0001 13 0.1900 

DJIC I(0) -2.1338 0.2314 9 17 -2.1056 0.2426 54 0.4506 

 I(1) -22.2987 0.0000 8 16 -72.0788 0.0001 16 0.3136 

3.1. Momentum Eşik Değerli Otoregresif Eşbütünleşme Testi, Hata Düzeltme Modeli ve 

Nedensellik Testi  

Enders ve Granger(1998) tarafından ortaya atılan ve Enders ve Siklos (2001) makalesi ile geliştirilen 

Momentum TAR(MTAR) modeli, eşik değerli bir otoregresif modeldir. I(.) gösterge fonksiyonu olmak 

üzere eşik değeri 0 olan MTAR modeli aşağıdaki şekilde gösterilir (Güriş, 2020): 

∆𝑦𝑡−1  ≥ 0;  𝐼𝑡 =  1 

∆𝑦𝑡−1  < 0;  𝐼𝑡 =  0 
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∆𝑦𝑡 =  𝐼𝑡𝑝1𝑦𝑡−1 + (1 − 𝐼𝑡)𝑝2𝑦𝑡−1+ ɛ𝑡                                         (1) 

Eğer modelde |𝑝1| < |𝑝2|  ise ∆𝑦𝑡−1 ’in pozitif değerleri için MTAR modeli küçük azalmalar 

gösterirken, ∆𝑦𝑡−1’in negatif değerleri için ise önemli azalmalar göstermektedir. MTAR modeli artış ve 

azalışlardaki keskin hareketleri modelleyebilmektedir. Eşik değerinin τ olduğu ve bilinmediği genel 

MTAR modeli aşağıdaki gibi gösterilir (Güriş, 2020): 

∆𝑦𝑡−1  ≥ 𝜏;  𝐼𝑡 =  1 

∆𝑦𝑡−1  < 𝜏;  𝐼𝑡 =  0 

∆𝑦𝑡 =  𝐼𝑡𝑝1𝑦𝑡−1 + (1 − 𝐼𝑡)𝑝2𝑦𝑡−1+ ɛ𝑡                                            (2) 

Modelde otokorelasyon olması durumunda genişletilmiş hali aşağıdaki gibidir (Enders & Siklos, 2001): 

∆𝜇𝑡 =  𝐼𝑡𝑝1𝜇𝑡−1 + (1 − 𝐼𝑡)𝑝2𝜇𝑡−1 +  ∑ 𝛾∆𝜇𝑡−𝑝
𝑝
𝑖=1 + ɛ𝑡                          (3) 

 

Yt ve Xt serileri ile kurulan MTAR tipi hata düzeltme modeli aşağıdaki gibidir (Güriş, 2020): 

 

∆𝑋𝑡 =  𝜇 +  𝐼𝑡𝑝1𝐸𝐶𝑡−1 + (1 − 𝐼𝑡)𝑝2𝐸𝐶𝑡−1 +  ∑ 𝛼𝑘∆𝑌𝑡−𝑝
𝑝
𝑘=1  + ∑ 𝛽𝑘∆𝑋𝑡−𝑘

𝑝
𝑘=1 +  v𝑡                         (4) 

 

MTAR modelinin test istatistiği Tablo 3’te yer almaktadır: 

 

Tablo 3: Test İstatistiği Dağılım Tablosu 

Gözlem 

Sayısı 

Gecikmesiz değişim 

(no lagged change) 

Bir gecikmeli değişim 

(one lagged change) 

Dört gecikmeli değişim 

(three lagged change) 

 %90 %95 %99 %90 %95 %99 %90 %95 %99 

 TAR düzeltmesi 

50 5.09 6.20 8.78 5.08 6.18 8.67 5.22 6.33 9.05 

100 5.01 5.98 8.24 4.99 6.01 8.30 5.20 6.28 8.82 

250 4.94 5.91 8.08 4.92 5.87 8.04 5.23 6.35 8.94 
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500 4.91 5.85 7.89 4.88 5.79 7.81 5.21 6.33 9.09 

 MTAR düzeltmesi 

50 5.59 6.73 9.50 5.56 6.67 9.32 5.32 6.39 8.89 

100 5.45 6.51 8.78 5.47 6.51 8.85 5.20 6.20 8.46 

250 5.38 6.42 8.61 5.36 6.38 8.62 5.13 6.12 8.26 

500 5.36 6.35 8.43 5.32 6.28 8.40 5.06 6.05 8.31 

 

Tablo 4’te Enders ve Siklos’un MTAR modeline dayanan doğrusal olmayan eşbütünleşme testinin 

sonuçları özetlenmiştir. Momentum değerinin sabit olarak sıfır (0) kabul edildiği model iki rejimlidir. 

Düşük ve yüksek olarak iki rejime ayrılan modelde birinci rejimin olasılığı %51,45, ikinci rejimin 

olasılığı ise %48,55’tür. Akaike bilgi kriterine göre seçilen gecikme uzunluğunun 1 olduğu modelde  

“p1 =  p2  = 0” olarak gösterilen test istatistiği 1292.093’tür. Bu değer, Tablo 3’teki kritik değerlerle 

karşılaştırılmalıdır. Elde edilen değer (23,30711) %10 için 5.32, %5 için 6.28 ve %1 için 8.40 olan üç 

tablo değerinden de büyüktür. Değişkenler arasında koentegre ilişki bulunmamasını ifade eden temel 

hipotez reddedilir. Düşük rejimin katsayısı -0,018003, yüksek rejimin katsayısı ise -0,020988’dir.  

 

 

 

Tablo 4: MTAR Eşbütünleşme ve Simetri Testi  

Rejim p1       (low regime) p2     (high regime) 

Katsayı  -0,018003 -0,020988 

Standart Hata  0,003944  0,004117 

T değeri -4,5648    -5,0985   

Olasılık 0,0000 0,0000 
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Rejim Olasılığı %51,45 %48,55 

 

Hipotez  p1 =  p2  = 0  p1 =  p2  

İstatistik 23,30711 0,275595 

 

|𝑝1| < |𝑝2| olduğu için değişkenlerin bir dönem önceki pozitif değerleri için MTAR modeli küçük 

azalmalar gösterirken, değişkenlerin bir dönem önceki negatif değerleri için ise önemli azalmalar 

göstermektedir. 

MTAR hata düzeltme modelinin sonuçları Tablo 4’te özetlenmiştir. ECT1 ve ECT2 hata düzeltme 

parametreleridir. Her iki terimin de olasılık değerleri 0,05’ten küçük olduğu için parametreler istatistiki 

olarak anlamlıdır. Parametrelerin anlamlı olması hata düzeltme mekanizmasının çalıştığını 

göstermektedir. SP500 endeksinin gecikmeli değerinin katsayısının anlamlı olması, uzun dönemde 

SP500 endeksinden DJI endeksine doğru asimetrik bir nedensellik ilişkisinin varlığını göstermektedir. 

Tablo 4’ün alt iki satırında, MTAR hata düzeltme modeli ile kısa dönemli nedensellik sonuçlarına yer 

verilmiştir. Nedensellik test istatistiği 0,7141, olasılık değeri ise 0,3981 olarak bulunmuştur. 0,3981’in 

0,05’ten büyük olması, kısa dönemde bir nedensellik ilişkisi bulunmadığını göstermiştir. 

 

 

 

 

 

Tablo 4: MTAR Hata Düzeltme Modeli ve Nedensellik 

Hata Düzeltme Parametreleri /Değişken ECT1 ECT2 ∆𝐷𝐽  ∆𝑆𝑃  

Katsayı 0,023561 0,018782 0,101579 -0,042514 

Standart Hata 0,003566 0,003723 0,120205 0,015218 

T değeri 6,607 5,045 0,845 -2,794 

Olasılık  0,0000 0,0000 0,1780 0,00523 
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Nedensellik - Test İstatistiği 0,7141 

Nedensellik - Olasılık 0,3981 

 

 

4 Sonuç 

Dijitalleşmenin ve yeni teknolojilerin diğer sektörlerden daha hızlı olarak ön plana çıktığı ve 

kullanıldığı finans ekosisteminde piyasalar arasındaki dinamikleri yüksek frekanslı verilerle 

incelemenin önemi arttı. Küresel yatırımcılar artan fon büyüklüklerinin ve teknolojik yeniliklerin 

gücüyle yatırım kararlarını en yeni bilgiye dayalı olarak hızlı bir şekilde alıyorlar. Bu kapsamda çalışma, 

küresel finans piyasaları için öncelikli takip edilen ABD endekslerindeki veriye odaklanmıştır. Pandemi 

nedeniyle borsalarda yaşanan çöküşün V tipi toparlanmasını takip eden 3 aylık dönemde SP500 ve Dow 

Jones Industrial (DJI) arasındaki güniçi fiyat ilişkilerini inceleyen çalışmada, 5 dakikalık veriler 

kullanılmıştır. 4946’şar adet gözlemin analize dahil edildiği çalışmada doğrusal olmayan modellerden 

Momentum Eşik Değerli (MTAR) eşbütünleşme ve hata düzeltme modelleri kullanılmıştır. Analizler, 

ABD borsalarında gün içi doğrusal olmayan asimetrik ilişkinin varlığını ortaya koymuştur. Geçmiş 

pozitif/negatif değerler için daha düşük/yüksek azalmaları işaret eden MTAR vektör hata düzeltme 

modeli bulguları, uzun dönemde SP500 endeksinden DJI endeksine doğru asimetrik bir nedensellik 

ilişkisinin varlığına işaret etmektedir. Kısa dönemde ise bir nedensellik bulgusuna ulaşılamamıştır. 

Kanıtlar, ABD piyasalarında güniçi verilerden faydalanılarak yapılan alım satım stratejilerinde, keskin 

azalış ve artışlara yer verilmesinin ve SP500 endeksinin bir değişken olarak kullanılmasının önemli 

olduğuna dair bilgiler vermektedir.  
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Ö Z  

Kredi temerrüt swapları, ülke risklerinin önemli bir göstergesidir. Çalışmanın amacı 12.04.2013-

03.12.2020 dönemine ilişkin günlük verilerle CDS primlerindeki değişimler ile BİST 100 endeksi, 

döviz kuru ve tahvil fiyatları arasındaki etkileşimi literatürdeki çalışmalardan farklı olarak çok 

değişkenli GARCH modelleri ve dinamik koşullu korelasyon analizi ile ortaya koymaktır. 

Çalışmada en uygun modelin bulunması için yirmi farklı model kurulmuş, en uygun modelin cDCC-

EGARCH olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonucunda CDS, USD/TL, EU/TL ve tahvil faizi serileri 

için artışların yarattığı şokların etkisinin azalışların yarattığı şoklara göre daha fazla ve anlamlı 

olduğu görülmüştür.  CDS primleri ile USD /TL, EU/TL ve tahvil faizi arasındaki dinamik koşullu 

korelasyon katsayı ortalaması pozitifken CDS primleri ile BİST 100 endeksi arasındaki katsayı 

ortalaması negatiftir. Bu sonuç CDS primleri USD/TL, EU/TL ve tahvil faizinin aynı yönde hareket 

ederken, borsa endeksi ile ters yönde hareket ettiğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kredi Temerrüt Swapları, cDCC-EGARCH, Volatilite.  

 

Modeling of Turkey's CDS Priors BIST 100, Exchange Rates and 

Bonds Interests With cDCC-EGARCH  

A BST R AC T  

Credit default swaps are an important indicator of country risks. Daily data for the period of 

12.04.2013-03.12.2020 were used in the study. The aim of the study is to reveal the interaction 

between CDS premiums, BIST 100 index, exchange rate and bond interest rates with multivariate 

GARCH models and dynamic conditional correlation analysis, unlike the literature. In the study, 

twenty different models were established to find the most suitable model, and it was determined that 

the most suitable model was cDCC-EGARCH. As a result of the analysis, it has been seen that the 

effect of shocks created by increases for CDS, USD/TL, EU/TL and bond rate series is more and 

more significant than shocks created by decreases. While the dynamic conditional correlation 

coefficient average between CDS premiums and USD/TL, EU/TL and bond rates is positive, the 

average coefficient between CDS premiums and BIST 100 index is negative This result shows that 

while CDS premiums USD/TL, EU/TL and bond interest move in the same direction, they move in 

the opposite direction with the stock market index. 

Key Words: Credit Default Swaps, cDCC-EGARCH, Volatility.
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1 Giriş 

Ekonomik küreselleşmenin bir sonucu olarak artan küresel rekabet gelişmekte olan ekonomilerin 

ekonomik kalkınma ve büyümenin finansmanı için ihtiyaç duydukları yabancı sermayeye ulaşmaya 

yönelik rekabetini de artırmıştır. Özellikle küresel pandemi sebebiyle dünya ekonomisi ve finans 

piyasalarında yaşanan daralma bu rekabeti daha da önemli hale getirmiştir.  Dünya genelinde 2019 

yılında 1 trilyon 489 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen uluslararası doğrudan yatırım 2020'de yüzde 

42 düşerek 859 milyar dolara gerilemiştir. Bu dönemde gelişmiş ülkelere yapılan uluslararası doğrudan 

yatırımlar yüzde 69 azalırken gelişmekte olan ekonomilere yapılan yatırımlarda da yüzde 12 düşüş 

görülmüştür (UNCTAD, 2021). 2018 yılından itibaren gelişmiş ülkelere olan doğrudan yatırım miktarı 

azalırken gelişmiş ülkelerin doğrudan yatırım payı Covid-19 salgını öncesine kadar bu azalıştan 

etkilenmemiştir.  Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kalkınma ve büyümelerine kaynak olabilecek 

fonları sağlayabilmek için bu fon akışlarından en yüksek düzeyde yararlanmak istemektedir. 

Uluslararası finans piyasalarındaki fonlar, yüksek getiri sağlayabilecek ancak riski düşük olan ülkelere 

yönelme eğilimindedir. Bu durum küresel sermaye akışından yararlanmak isteyen gelişmekte olan 

ülkeleri birbirileri ile rakip duruma getirmiştir. Bu noktada kredi temerrüt takasları (CDS) 2008 finansal 

krizi sonrasında ülkelerin riskliliklerinin karşılaştırılabilmesinde önemli bir gösterge olmuştur.  

CDS primleri, borçlunun temerrüde düşme riskine karşı bir nevi sigorta görevi gören bir takas 

sözleşmesidir. CDS yani Credit Default Swap (Kredi Temerrüt Takası), elinde tahvil vb. finansal araçlar 

bulunduran bir kişinin, vade sonundaki alacağının belirli bir bedel karşılığında ödenmeme riskinin 

ortadan kaldırılmasına yarayan bir finansal enstrümandır CDS primlerinin günlük olarak 

belirlenebilmesi mevcut koşulların daha hızlı piyasalara yansımasını sağlamaktadır. CDS primlerindeki 

artışlar ülkeye ilişkin riskin arttığı şeklinde yorumlanmaktadır. CDS primleri hem bazı makro ekonomik 

değişkenleri etkileyebilmekte hem de bu değişkenlerden etkilenebilmektedir. Örneğin, ülke borsaları, 

döviz kurları ile CDS primleri arasında karşılıklı etkileşim bulunmaktadır. 

Türkiye gelişmekte olan bir ülke olması nedeniyle yabancı sermaye akımlarına   ihtiyaç duyan bir 

ülkedir.  Bu durum CDS primlerindeki değişimi yatırımcılar açısından önemli hale getirmektedir. CDS 

primlerindeki değişimlerin aynı zamanda ülkedeki makroekonomik değişkenlerin üzerindeki etkisi de 

önem arz etmektedir.  

Literatürde yer alan çalışmalar CDS primlerinin borsa, faiz ve döviz kuru arasındaki etkileşimine 

odaklanmıştır. Çalışmanın amacı 12.04.2013-03.12.2020 dönemine ilişkin günlük verilerle CDS 

primleri, BİST 100 endeksi, döviz kuru ve tahvil faizleri arasındaki etkileşimi ortaya koymaktır. 

Literatürde eş bütünleşme testleri, GARCH modelleri, nedensellik analizleri kullanılarak bu etkileşim 

araştırılmıştır.  Çalışmanın literatürdeki diğer çalışmalardan farklılığını en uygun çok değişkenli 

GARCH modeli tahmini yapılması oluşturmaktadır. 

Çalışmamızın ikinci bölümünde literatür, üçüncü bölümünde çalışmanın metodolojisi, dördüncü 

bölümünde ise veri seti ve analiz bulgularına yer verilerek sonuçlar tartışılmıştır.  

2 Literatür 

CDS primleri yatırımcıların korunması amacıyla geliştirilmiş olmakla birlikte hem piyasalardaki risk 

göstergesi ihtiyacını karşılamakta hem de ülke piyasalarının nabzının göstergesi olarak görülmektedir. 

Çalışmanın bu kısmında finansal piyasalarda CDS primlerini konu alan çalışmalardan borsa, faiz ve 

döviz kuru ilişkisini konu alan çalışmalara değinilecektir.  

Carr ve Wu (2007) çalışmalarında Brezilya ve Meksika ekonomilerinde CDS primleri ve döviz piyasası 

arasında nedensellik bağlantısını ortaya koymuşlardır. CDS primlerinin belirleyicilerini ve aralarındaki 

ilişkiyi gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin verilerini kullanarak 2000-2007 yılları arasında araştıran 

Longstaff ve diğerleri (2011) küresel risklerin ve Amerika borsalarında yaşanan oynaklıkların CDS 

primlerindeki değişimin en önemli nedeni olduğunu tespit etmişlerdir. Liu ve Morley (2012) yaptıkları 

çalışmada Amerika ve Fransa’ya ait farklı dönem verilerini kullanarak CDS primleri ve döviz kuru 
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arasında nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır.   

Bekkour ve diğerleri (2015) Euro bölgesi krizi esnasında CDS primlerinin Euro üzerindeki etkili olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. Omachel ve Rudolf (2014) ise Euro krizi sonrasında CDS primleri ile Euro 

arasında zayıf nedensellik bağlantısı bulmuştur. Hui ve Fong(2015) Euro bölgesi, ABD, Japonya ve 

İsviçreyi incelerken; Zhang ve diğerleri (2009 ) Japonya, Euro bölgesi ve İngiltere’yi incelemiştir. Her 

iki çalışmada CDS primlerinin döviz kuru arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisi olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. Della Corte ve diğerleri (2015), uzun bir zaman döneminde yirmi gelişmiş ve 

gelişmekte olan ekonomide CDS primlerinin ulusal para birimlerinin değeri üzerindeki etkisine ilişkin 

geniş bir analiz yapmışlardır. Çalışmalarında hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde CDS 

primleri ile para birimleri arasında bağlantı ortaya koymuşlardır.  

Kar ve diğerleri (2016) MS-VAR modelini kullanarak CDS primlerinin Euro/Türk Lirası üzerindeki 

etkisini araştırmıştır. Çalışmanın sonuçları CDS primlerindeki azalışın Euro/Türk Lirası kurunu 

etkilediği ancak CDS primlerindeki artışın döviz kuru üzerindeki etkisi olmadığını göstermiştir. Hassan 

ve diğerleri (2017), 2009-2015 yılları arasında Markov değişimi VAR Modeli ile CDS primleri ve döviz 

kuru ilişkisini araştırmıştır. Çalışmada 2012 yılına kadar dolardaki düşük volatilitenin CDS primlerinin 

düşük kalmasını sağladığı ancak 2012 yılından sonra Türkiye’nin CDS primlerindeki artışlar nedeniyle 

dolardaki volatilitenin de arttığını ortaya koymuştur. Çonkar ve Vergili (2017) ve Özpınar (2018) 

çalışmalarında Dolar/ Türk Lirasından CDS primlerine doğru tek yönlü bir nedensellik varken Euro/ 

Türk Lirasından CDS primlerine doğru herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. 

Başarır ve Keten 2016; Şahin ve Özkan 2018; Şenol 2020; Akgüneş 2021 ise çalışmalarında farklı 

değişkenlerle birlikte CDS primleri döviz kuru ilişkisini incelemişlerdir. Başarır ve Keten (2016) farklı 

ülkeler için 2010-2016 yılları arasında CDS primleri ile borsa endeksleri ve döviz kurları arasındaki kısa 

ve uzun dönemli ilişkiyi incelemiştir. Çalışmanın sonuçları CDS primleri ile borsa endeksi arasında çift 

yönlü ilişki bulurken, CDS primlerinden döviz kurlarına doğru ise tek yönlü nedensellik ortaya 

konmuştur. Şahin ve Özkan (2018) BİST100 endeksi ile CDS arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi 

bulmuş, ancak çalışmada CDS primleri ile döviz kuru ilişkisi araştırılmamıştır. BİST 100 endeksi ile 

döviz kurları arasında ise nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Şenol (2020) 2010-2020 döneminde Borsa 

İstanbul (BİST) 100 endeksi, döviz kuru, faiz oranı ve kredi temerrüt takası (CDS) primleri arasındaki 

oynaklık yayılımları ve oynaklık ilişkilerini araştırmıştır. Çalışmada, CDS primleri – faiz oranı arasında 

karşılıklı oynaklık yayılımı, CDS primlerinden döviz kuruna doğru ise tek yönlü oynaklık yayılımı 

görülmüştür. CDS primleri – BİST 100 endeksi arasında negatif oynaklık ilişkisi belirlenirken CDS 

primleri – faiz oranı ve CDS primleri – döviz kuru arasında ise pozitif oynaklık ilişkisi belirlenmiştir. 

Akgüneş (2021) 2018-2020 dönemindeki haftalık verileri kullanarak Türkiye özelinde CDS primleri, 

borsa endeksleri, tahvil faizleri ve döviz kuru arasındaki ilişkileri analiz etmiştir. Analiz sonucunda 

döviz kuru ile BİST tüm arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilirken, CDS primleri ile BİST 

tüm ve döviz kuru arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Kargı (2014), Türkiye 

örneğinde faiz oranı, GSYİH ve CDS primi arasındaki ilişkiyi inceldiği çalışmasında, CDS primleri ile 

faiz oranı arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Ülke finansal piyasaları ile CDS primleri arasındaki ilişkiyi araştıran çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 

Ancak literatürde borsa endeksleri ile CDS primleri arasındaki ilişkinin yönü konusunda kesin bir karara 

varılamamıştır. Literatürde uluslararası farklı ülkeleri konu alan çalışmaların bir kısmında CDS primleri 

ile borsa endeksi arasında çift taraflı nedensellik ilişkisi öngörülmektedir (Breitenfellner ve Wagner 

2012; Sadegzadeh 2018; Baykut 2020). Borsa endekslerinden CDS primlerine doğru (tek yönlü) ilişki 

öngören çalışmalarda mevcuttur. (Forte ve Peña 2009; Norden ve Weber 2009; Hilscher ve diğerleri 

2015; Narayan ve diğerleri 2014; Chau ve diğerleri 2018). 

Türkiye finansal piyasasını konu alan çalışmalarda da borsa ve CDS primleri arasındaki ilişkinin yönü 

hakkında net bir görüşe varılamadığı görülmektedir.  

Değirmenci ve Pabuçcu (2016) çalışmalarında, 2010-2015 yılları arasındaki verilerle CDS primleri ile 

borsa endeksi arasındaki ilişkiyi Granger nedensellik analizi ile incelemişlerdir. Analiz sonuçları borsa 
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endeksi ile CDS primleri arasında çift yönlü nedensellik öngörmüştür. 

Bektur ve Malcıoğlu (2017) 2000- 2017 yılları arasında CDS primleri ile borsa ilişkini Hatemi J 

asimetrik nedensellik testi ile incelemiştir. Çalışma, CDS primlerinden borsaya tek yönlü bir nedensellik 

ilişkisi ortaya koymuştur. 

Topaloğlu ve Ege (2020) 2010- 2019 yılları arasını kapsayan verilerle CDS primleri ve BIST 100 endeks 

getirileri arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. Çalışma sonucu, borsa endeksi ile CDS primleri arasında 

negatif yönlü bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır.  

Evci (2020) 2010-2019 dönemi için CDS primleri ile borsa endeksi arasında nedensellik ilişkisini 

araştırmış ve nedenselliğin yönünün CDS primlerinden borsa endeksine doğru olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Avcı (2020) ise 2003-2018 verilerini kullandığı çalışmasında Evci (2020) den farklı olarak 

ilişkinin yönünü borsa endeksinden CDS primlerine doğru olduğunu tespit etmiştir. 

Vurur (2021) ise 2015-2020 döneminde Covid- 19 pandemisinin yarattığı kırılma etkisini dikkate olarak 

CDS primleri ile borsa endeksi arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmada Covid 19 dönemi öncesi ve 

tüm dönemde nedensellik ilişkisi borsa endeksinden CDS primlerine doğru iken kırılma sonrası 

dönemde nedensellik ilişkisinin CDS primlerinden borsa endeksine doğru olduğu sonucun ulaşılmıştır. 

Çalışmanın bundan sonraki kısmında gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye’nin CDS primleri ile borsa, 

Dolar/Türk lirası, Euro /Türk Lirası ve tahvil faizleri arasındaki etkileşim çok değişkenli cDCC-

EGARCH modeli ile ortaya konmaya çalışılacaktır.  

3 Yöntem 

Çalışmada CDS primleri ile BİST 100 Endeksi, tahvil faiz oranı, USD/TL ve EU/TL döviz kurlarının 

volatilite modeli ve zamanla değişen korelasyon bağıntıları test edilmiştir. Serilerin volatilitesi ve 

zamanla değişen korelasyonlarını analiz etmek için çok değişkenli cDCC-EGARCH modeli 

kullanılmıştır. 

3.1 cDCC-EGARCH 

GARCH çerçevesinde çok değişkenli koşullu korelasyon analizi bir BEKK modeli ya da DCC 

modelleriyle test edilebilir. Ancak DCC modelleri seri sayısıyla sınırlı olmadığı için BEKK modellerine 

kıyasla hesaplama avantajına sahiptir (Tsay, 2013; Do vd., 2019). Buna ek olarak Aielli (2006; 2013), 

DCC modelinin korelasyon parametre tahmin sonuçlarının cDCC modeline göre daha tutarsız sonuç 

verdiğini belirtmiştir. Dolayısıyla cDCC, örneklemimizin volatilitesini ve zamanla değişen korelasyon 

bağıntılarını analiz etmek için uygulanabilir bir modeldir.  

cDCC parametrelerinin tahmini 2 aşamalı bir yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilir. İlk olarak, her bir 

zaman serisinin standartlaştırılmış kalıntıları ile bir EGARCH (1,1) modelinden tahmin edilir. İkinci 

olarak, seriler arasındaki zamanla değişen korelasyon dinamiklerini çok değişkenli bir bağlamda test 

etmek için cDCC modeli uygulanır. 

3.2 Veri Seti ve Uygulama 

Çalışmada 12.04.2013-03.12.2020 döneminin kapsayan, CDS primleri, BİST 100 Endeksi, USD/TL, 

EU/TL, tahvil faiz oranı günlük verileri kullanılmıştır. Veriler, https://tr.investing.com/ web sitesinden 

edinilmiştir. Veri setine ilişkin ayrıntılar Tablo 1’de özet olarak sunulmuştur. 
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Tablo1. Veri Tanımlamaları 

DEĞİŞKEN DEĞİŞKEN TANIMI DEĞİŞKEN KULLANIMI 
GÖZLEM 

SAYISI 

CDS Türkiye CDS primleri 
Günlük logaritmik getirisi hesaplanarak 

kullanılmıştır. [100*LN(CDST/ CDST-1)]  
1918 

XU100 BİST 100 Endeksi 
Günlük logaritmik getirisi hesaplanarak 

kullanılmıştır [100*LN(XU100T/ XU100T-1)] 
1918 

USD USD/TL döviz kuru 
Günlük logaritmik getirisi hesaplanarak 

kullanılmıştır [100*LN(USDT/ USDT-1)] 
1918 

EU EU/TL döviz kuru 
Günlük logaritmik getirisi hesaplanarak 

kullanılmıştır [100*LN(EUT/ EUT-1)] 
1918 

THVL  Tahvil faizi 
Günlük logaritmik getirisi hesaplanarak 

kullanılmıştır [100*LN(THVLT/ THVLT-1)] 
1918 

Çalışmada, ilk olarak getiri serilerinin durağanlığı test edilmiştir. Seviye hallerinde durağan olduğu 

tespit edilen seriler için uygun ARMA modeli belirlenmiştir. Sonraki aşamada tablo 5’de görüleceği 

üzere DCC, cDCC, ADCC ve cADCC çok değişkenli modellerle; GARCH, EGARCH, GJRGARCH, 

APARCH ve IGARCH olmak üzere 20 farklı model kurulmuştur. Sonrasında Schwarz, Akaike ve 

Hannan-Quinn bilgi kriterleri kullanılarak en uygun model tespit edilmiştir. Tespit edilen modelin 

tahmini yapılmış ve model ile değişkenler arasındaki çok değişkenli dinamik koşullu korelasyonları 

raporlanmıştır. 

4 Bulgular 

Tanımlayıcı istatistik analizleri öncesinde, serilerin günlük logaritmik getirisi hesaplanmıştır. 

Şekil 1. Getiri Serilerinin Zaman Yolu  Grafiği 

 

Serilerin tanımlayıcı istatistikleri tablo 2’de sunulmuştur: 
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Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler 

İstatistik CDS XU100 USD EU THVL 

Ortalama  271.5843  895.3107 3.774532 4.371926  11.23818 

Medyan 240.6200 862.3600 3.379850 3.582050 10.42000 

Maximum 652.3000 1235.560 8.520000 10.111870 21.53000 

Minimum 109.8180 611.8900 1.788000 2.339400 6.020000 

Std. Sapma 3.155716 1.443871  0.980102  0.994897 1.822723 

Çarpıklık  0.886142 -0.653813 1.656.462 1.069.745  0.104555 

Basıklık 9.823996 7.435203 35.67617 28.61804 14.37563 

Jarque-Bera 3972.491 1708.691 86206.72 52813.84 14906.19 

P-value (0.00)*** (0.00)*** (0.00)*** (0.00)*** (0.00)*** 

ARCH LM test (1) 99.311*** 17.463*** 180.87*** 226.46*** 209.22*** 

ARCH LM test (5) 48.675*** 17.773*** 73.325*** 90.378*** 47.291*** 

ARCH LM test (10) 27.447*** 11.741*** 36.870*** 45.419*** 31.635*** 

ARCH LM test (20) 14.669*** 7.6284*** 19.005*** 23.439*** 16.369*** 

Q (5) 27.9089*** 10.4463 53.3242*** 44.1655*** 14.0395** 

Q (10) 54.4881*** 16.8428 53.8145*** 49.0257*** 17.9669* 

Q (20) 75.6324*** 23.0524 79.4953 *** 69.6596*** 30.3061* 

Q2 (5) 387.227*** 110.205*** 514.784 *** 620.325*** 277.816*** 

Q2 (10) 558.977*** 176.947*** 528.935*** 642.496*** 438.887*** 

Q2 (20) 688.499 *** 239.846*** 550.727*** 663.016*** 496.472*** 

Not: ‘***’, ‘**’ ve ‘*’ işaretleri sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeylerinde anlamlılığı göstermektedir. 

 Serilerinin tanımlayıcı istatistiklerine ilişkin tablo 2 incelendiğinde tüm serilerin normal dağılmadığı, 

ARCH etkisinin olduğu, serilerin kendisinde ve karelerinde çoklu doğrusal bağlantı sorunu olduğu 

gözlenmiştir. Dolayısıyla hem ARCH etkisinin hem de çoklu bağlantı sorununun olması nedeniyle,  

getiri serilerine değişen koşullu varyans etkisi olduğu söylenebilir. Serilere ilişkin birim kök analiz 

sonuçları tablo 3’te sunulmuştur:  
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Tablo3. Birim Kök Testleri 

 ADF PP 

Seriler 
Seviye-Sabit Model 

Seviye-Sabit ve 

Trend Model 
Seviye-Sabit Model 

Seviye-Sabit ve 

Trend Model 

CDS -393.221*** -393.175*** -39.1511*** -39.1441*** 

XU100 -445.137*** -445.233*** -44.5329*** -44.5408*** 

USD -284.140*** -284.096*** -39.8317*** -39.8224*** 

EU -283.415*** -283.598*** -40.6077*** -40.6133*** 

THVL -43.38492*** -43.39369*** -43.38310*** -43.39215*** 

Not: Serilerin birim kök analizleri yalnızca seviye hallerinde ADF ve PP testleriyle analiz edilmiştir. 

‘***’ % 1düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

ADF ve PP birim kök analizleri sonuçlarına göre getiri serilerinin tamamının seviye halinde durağan 

olduğu gözlenmiştir. Seviye halde durağan olan serilere uygun ARMA modeli seçilecektir. Bağımlı 

değişken CDS’e ait uygun ARMA model tahmin sonuçları tablo 4’te özetlenmiştir: 

Tablo 4. Uygun AR/MA Yapısının Belirlenmesi  

AR /MA 0.000000 1.000000 2.000000 3.000000 4.000000 5.000000 

0.000000 5.141773 5.139001 5.141337 5.143308 5.147093 5.150933 

1.000000 5.138364 5.142106 5.144594 5.146222 5.150109 5.153667 

2.000000 5.141914 5.145288 5.145416 5.150091 5.150431 5.152963 

3.000000 5.143632 5.146142 5.145085 5.153047 5.147802 5.150487 

4.000000 5.147430 5.150086 5.150470 5.150003 5.151991 5.151245 

5.000000 5.151357 5.153248 5.153364 5.153689 5.152643 5.153390 

Schwarz kriterine göre uygun ARMA modeli (1, 0) olarak tahmin edilmiştir. Sonraki aşamada getiri 

serilerini modelleyen ve ARMA (1,0) ve GARCH (1,1) yapısı ile kurulan DCC GARCH/APARCH tipi 

modeller içinden uygun model seçimi yapılacaktır. En uygun model, Akaike Information Criterion 

(AIC), Schwarz Bayesian Criterion (SBC) ve Hannan-Quinn (HQ) minimum değerlerine göre 

seçilecektir. Uygun model seçimi tablo 5’te özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

86 



 

 

Tablo 5. En Uygun DCC-GARCH/APARCH Tipi Model Seçimi 

Model log-likelihood SBC HQ AIC 

DCC-GARCH -13635.311 14.269 14.246 14.232 

DCC-EGARCH -13591.482 14.224 14.200 14.186 

DCC-GJRGARCH -13626.645 14.260 14.237 14.223 

DCC-APARCH -13605.484 14.238 14.215 14.201 

DCC-IGARCH -13686.090 14.322 14.299 14.285 

cDCC-GARCH -13630.112 14.264 14.240 14.226 

cDCC-EGARCH -13588.990 14.221 14.197 14.184 

cDCC-GJRGARCH -13621.988 14.256 14.232 14.218 

cDCC-APARCH -13601.083 14.234 14.210 14.196 

cDCC-IGARCH -13677.836 14.314 14.290 14.276 

ADCC-GARCH -13633.258 14.271 14.246 14.231 

ADCC-EGARCH -13590.439 14.227 14.201 14.186 

ADCC-GJRGARCH -13625.839 14.264 14.238 14.223 

ADCC-APARCH -13604.672 14.241 14.216 14.201 

ADCC-IGARCH -13685.227 14.325 14.300 14.285 

cADCC-GARCH -13628.643 14.266 14.241 14.226 

cADCC-EGARCH -13588.053 14.224 14.199 14.185 

cADCC-GJRGARCH -13621.360 14.259 14.233 14.218 

cADCC-APARCH -13600.430 14.237 14.211 14.196 

cADCC-IGARCH -13677.479 14.317 14.292 14.277 

Uygun model seçimini özetleyen tablo 5 incelendiğinde her üç kriter (SBC, HQ ve AIC ) için de uygun 

modelin cDCC-EGARCH olduğu tespit edilmiştir. ARMA (1,0), cDCC-EGARCH (1,1) modeli tablo 

6’da sunulmuştur. 
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Tablo 6. ARMA(1,0)-cDCC EGARCH Model Tahmini 

Değişkenler CDS XU 100 USD EU THVL 

Cs (M) 
0.028658 

(0.6244) 

0.035611 

(0.2416) 

0.078123*** 

(0.0000) 

0.075324*** 

(0.0000) 

0.051990 

(0.1251) 

AR(1) 
0.124090 

(0.2335) 

-0.012693 

(0.6150) 

0.030581 

(0.3655) 

-0.006783 

(0.8283) 

0.115988*** 

(0.0001) 

Cst (V) 
2.279680***  

(0.0000) 

0.718660*** 

(0.0000) 

-0.074878 

(0.7002) 

-0.091701 

(0.5340) 

1.564127*** 

(0.0006) 

ARCH  

(Alpha1) 

0.017137 

(0.9284) 

0.830390 

(0.4674) 

-0.196780 

(0.4071) 

-0.127612 

(0.4916) 

-0.487671*** 

(0.0000) 

GARCH  

(Beta1) 

0.930510*** 

(0.0000) 

0.927834*** 

(0.0000) 

0.948447*** 

(0.0000) 

0.921629*** 

(0.0000) 

0.987339*** 

(0.0000) 

EGARCH  

(Theta1) 

0.068915***  

(0.0074) 

-0.061562 

(0.1862) 

0.110955* 

(0.0514) 

0.140970*** 

(0.0017) 

0.106452*** 

(0.0001) 

EGARCH 

(Theta2) 

0.266465*** 

(0.0004) 

0.080907* 

(0.0636) 

0.331715*** 

(0.0000) 

0.345864*** 

(0.0000) 

0.320378*** 

(0.0000) 

Not: ‘***’, ‘**’ ve ‘*’ işaretleri sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeylerinde anlamlılığı göstermektedir. 

Tablo 6 incelendiğinde CDS, USD, EU ve THVL serileri için pozitif şokların etkisinin negatif şoklara 

göre daha fazla ve anlamlı olduğu (Theta1 katsayıları pozitif ve anlamlı); XU 100 serisi için negatif 

şokların etkisi pozitif şoklara göre daha fazla ancak anlamlı olmadığı (Theta1 katsayısı negatif ve 

anlamsız) gözlenmiştir.  Dolayısıyla CDS, USD, EU ve THVL serileri için pozitif şoklar negatif şoklara 

göre daha etkilidir.       

Tablo7. cDCC-EGARCH Modelinin Artıkların Tanımlayıcı İstatistikleri  

Değişkenler CDS XU 100 USD EU THVL 

JB 716.39 325.01 656.08 619.66 712.91 

Q (5) 4.70704 3.62454 33.4524 3.38695 22.8057 

Q (10) 12.5290 7.80310 39.1860 9.40388 28.0795 

Q (20) 16.9087 17.4573 53.2807 30.8250 41.4222 

Q2 (5) 4.13260 6.66324 21.5566 3.48322 2.60981 

Q2 (10) 5.77109 9.82426 24.9664 7.14628 6.67131 

Q2 (20) 7.85568 12.9918 29.8825 17.4385 10.5590 
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Artıkların tanımlayıcı istatistiklerine ilişkin tablo 7 incelendiğinde tüm serilerin normal dağıldığı, 

artıklarda ve artıkların karelerinde oto korelasyon probleminin olmadığı, dolayısıyla değişen koşullu 

varyans etkisinin ortadan kalktığı görülmüştür. Değişkenlerin diğer değişkenlerle olan zamanla değişen 

koşullu korelasyon ortalaması tablo 8’de özetlenmiştir. 

Tablo 8. Her Bir Serinin Diğer Serilerle cDCC Ortalaması 

Değişkenler XU 100 USD EU THVL 

CDS -0.467863*** 0.503956*** 0.463377*** 0.505785*** 

XU 100  -0.405795*** -0.369883*** -0.438373*** 

USD   0.805521*** 0.483036*** 

EU    0.429947*** 

Alpha 0.021748*** 

Beta 0.949955*** 

df 6.501639*** 

Not: ‘***’, işareti % 1 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Tablo 8 incelendiğinde CDS, USD, EU ve THVL serilerinin birbirleriyle pozitif yönlü anlamlı 

korelasyon olduğu; XU 100 serisinin diğer serilerle anlamlı negatif korelasyon olduğu; geçmiş şokların 

korelasyon üzerindeki etkisinin ve bu etkinin kalıcılığının anlamlı olduğu; dağılım parametresinin 

anlamlı sonuç verdiği gözlenmiştir. CDS serisini USD, EU ve THVL pozitif yönde etkilerken, XU 100 

serisinin negatif yönde etkilediği söylenebilir. Ayrıca CDS serisinin diğer serilerle olan cDCC 

ortalamasının yüksek olduğu ve her bir serinin CDS ile önemli ölçüde etkileşim içinde olduğu ifade 

edilebilir. Serilere ilişkin zamanla değişen koşullu korelasyon grafikleri şekil 2’de sunulmuştur: 

Şekil 2. Serilerin Zamanla Değişen Koşullu Korelasyon   
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5 Sonuç 

CDS’ler 2008 yılından sonra ülkelerin ve şirketlerin kredi derecelendirme sürecinde yapılan sübjektif 

not değerlendirmeleri nedeniyle yatırımcılar için yeni bir risk değerlendirme ölçütü olmuştur. CDS’ler 

aynı zamanda gelişmekte olan ülkelere yatırım yapmak isteyen küresel yatırımcılar içinde göstergedir. 

Ülke ve şirketlerin borçlanma maliyetlerini doğrudan etkileyen CDS’ler gelişmekte olan ülkelerin 

küresel yatırımlardan aldıkları payı ve ülkedeki makroekonomik değişkenleri de etkilemektedir. 

Çalışmamızda literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak değişkenlere çok değişkenli GARCH 

modelleri ve dinamik koşullu korelasyon analizi uygulanmıştır. Çalışmada en uygun çok değişkenli 

GARCH model tahmininin yapılması, çalışmanın literatüre sağlayacağı katkı olarak ifade edilebilir. 

Bu çalışmada, Türkiye’nin CDS primleri, BİST 100 endeksi, tahvil faizi, USD ve EU döviz kurlarının 

volatilite modellemesi ve CDS ile diğer değişkenler arasındaki dinamik koşullu korelasyon bağıntıları 

araştırılmıştır. İlk aşamada DCC, cDCC, ADCC ve cADCC çok değişkenli modellerle; GARCH, 

EGARCH, GJRGARCH, APARCH ve IGARCH olmak üzere 20 farklı model kurulmuştur. En uygun 

modelin cDCC-EGARCH olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre CDS, USD, EU ve THVL 

serileri için artışların yarattığı şokların etkisinin azalışların yarattığı şoklara göre daha fazla ve anlamlı 

olduğu görülmektedir.  Ancak BİST 100 serisi için negatif şokların etkisi daha fazla olmakla birlikte 

istatiksel olarak anlamlı değildir. CDS primleri ile USD, EU ve THVL arasındaki dinamik koşullu 

korelasyon katsayı ortalaması pozitiftir. Bu sonuç CDS primleri USD, EU ve tahvil faiz serilerinin aynı 

yönde hareket ederken, borsa endeksi serisinin ters yönde hareket ettiğini göstermektedir. Literatürde 

Şenol (2021) ve Topaloğlu ve Ege (2020)’nin çalışmalarında da benzer bulgulara ulaşıldığı 

görülmektedir.  

Amprik bulgularımız yatırımcılar ve politika yapıcılar için önemlidir. Yatırımcı ve politika yapıcıların 

döviz kuru, tahvil faizi, borsa endeksi ve CDS primleri arasındaki koşullu dinamik korelasyona ilişkin 

bilgileri kullanarak riski izleme noktasında fayda sağlayacağı düşünülmektedir.  

Döviz kuru, borsa ve faiz hareketlerinden kaynaklanan risklerin CDS primleri üzerinde etkili olabileceği 

gibi CDS primlerindeki hareketler de döviz kuru, borsa ve faiz artışlarına neden olabilir. Gelecekte 

yapılacak çalışmalarda CDS primleri ile döviz kuru, borsa ve tahvil faizi arasındaki oynaklık yayılımının 

yönünün belirlenmesi politika yapıcılar ve yatırımcılar için yararlı olacaktır.  
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ÖZET 

Şirketler küresel dünyada ihtiyaçlarını karşılamada iç fonlarının yetersiz kaldığı durumlarda dış fon 

kaynaklarına başvururlar. Dış fon kaynaklarından biri olan halka açılma işlemi yeni yatırımcılar ile şirketlere yeni 

fon akışı sağlanmaktadır. Araştırmamızda; BİST’ te 2010-2020 yılları arasında halka ilk kez açılan hisse 

senetlerinin kısa dönem fiyat performanslarını ve devam eden günlerdeki hareketleri incelenmiştir, düşük 

fiyatlandırma olgusuna bakılmıştır.   

Çalışma kapsamında kullanılacak tüm veriler Pyhton(https://www.python.org/) programlama dili, Veri 

Kazıma(Web Scraping) yöntemiyle  BİST, SPK ve diğer servis sağlayıcılardan çekilerek veri seti elde edilmiştir. 

Python’ın veri analiz kütüphanesi olan Pandas(https://pandas.pydata.org/) ile veriler analiz edilerek çalışma 

değerlendirilmeye alınmıştır. 

Çalışma sonucunda araştırma kapsamında olan dönemlerde ilk gün getirisinin pozitif olduğu görülmüştür. 

Kısa dönem performans aralığı olarak alınan 30 işlem gününe kadar elde tutma stratejisini uygulayan yatırımcıların 

karlı olduğu, al-sat hareketliliği ile hareket eden yatırımcıların ise kayıplar yaşayabildiği gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İlk Halka Arz, Kısa Dönem Performans, Düşük Fiyatlama  

ABSTRACT 

Companies resort to external funding sources when their internal funds are insufficient to meet their needs 

in the global world. Going public, which is one of the external funding sources, provides new funds to new 

investors and companies. In our research; The short-term price performances and movements of the stocks that 

went public for the first time in the BIST between 2010 and 2020 were examined, and the phenomenon of 

underpricing was examined. 

All the data to be used within the scope of the study were obtained from BIST, CMB and other service 

providers with the Python (https://www.python.org/) programming language, Data Scraping (Web Scraping) 

method. The study was evaluated by analyzing the data with Pandas (https://pandas.pydata.org/), Python's data 

analysis library. 

As a result of the study, it was seen that the first day return was positive in the periods covered by the 

research. 

Keywords: Initial Public Offering, Short-Term Performance, Underpricing 

1.GİRİŞ 

Şirketler işletme sürekliliği açısından kendilerini ayakta tutabilmek adına finansman kaynaklarına 

her zaman ihtiyaç duymaktadırlar. İç finansman kaynaklarını kullanan ya da iç finansman kaynaklarının 

yetersiz kaldığı şirketler, sektöre ayak uydurmak, rekabet edebilmek ve kurumsallaşmak gibi istek ve 

nedenlerden dolayı dış finansman kaynaklarına da ihtiyaç duymaktadırlar. Dış finansman 

kaynaklarından biri olan halka arz olma yeni ortakların gelmesiyle yeni nakit akışlarına olanak 

sağlamaktadır. Aynı zamanda halka arzlar sermaye şeklinde sunulabileceği gibi sabit getirili menkul 

kıymet olarak da sunulabilmektedir. Yatırımcıların dikkatini çeken bir durum olduğundan ilk kez halka 
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açılma ile şirketler düşük maliyetli ve uzun vadeli finansman imkânlarından yararlanma fırsatına sahip 

olmaktadırlar. 

Brealey vd. (2011) ilk halka arzı, bir şirketin sahip olduğu menkul kıymetleri birincil piyasada 

daha geniş bir kitleye sunması şeklinde tanımlamışlardır. Ritter ve Welch, 2002; Logue, 1973; Reilly, 

1973 yapmış oldukları çalışmalardan örnekle uluslararası finans literatürünün ortaya koyduğu bu olguya 

bakıldığında şirketlerin ilk halka arz ediliş hareketlerinden sonra getirilerinin ortalaması pozitif yönde 

etkilenmiştir. 

 

İlk halka arz işlemleri ile Türkiye’de sermaye piyasasında yaşanan hacim artışı ve gelişmeler 

olumlu etki oluştururken, yatırımcı açısından bir tartışma konusudur. İlk halka arz işleminin 

yatırımcılara sağladığı kısa ve uzun dönem getirileri bu tartışmanın kaynağını oluşturmaktadır.  

 

Araştırma kapsamında belirlenen  yıllar (2010-2020) arasında BİST’te ilk kez halka arz edilmiş 

olan 115 şirketin arz ettikleri hisse senetlerinin ilk gün ve kısa vadeli (30 işlem günü) anormal 

getirilerine bakılmıştır. Araştırmaya dahil edilen toplam 115 şirket; yıllar, sektörler, işlem gördüğü 

pazarlara ayrı ayrı bakılmış, bu farklılıkların ilk gün anormal getirileri ve kısa vadeli anormal getirileri 

üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

BIST’de 2010-2020 yılları arasında ilk halka arz edilen hisse senetlerinin Python programlama 

dili ile verileri toplanıp kısa dönem fiyat performans analizini yapılmıştır.  Bu analiz ile ayrıca halka arz 

edilirken sunulan fiyatların düşük ya da yüksek olarak hesaplanıp hesaplanmadığına bakılmıştır. 

Gelişmiş olan sermaye piyasalarında ve günlük fiyat marjı olmayan borsalarda, ilk ihraç gününde oluşan 

fiyat baz alınarak hesaplanmış olan getiriler; düşük fiyatlandırmanın olup olmadığının dair kanıt 

niteliğindedir. Bu nedenle birçok çalışmada ilk halka açılmada düşük fiyatlandırmaya dair getiriler 

hesaplanırken hisse senedinin borsada ilk işlem gördüğü günün kapanış fiyatı kullanılmaktadır 

(Ljungqvist,2004: 6). Ancak ilk gün fiyatı değerleme fiyatını tam olarak açıklamakta yeterli 

gelmemektedir. İlk kez halka açılan paylara yatırımda bulunan yatırımcılar, payların sağlamış olduğu 

uzun vadede kar payı veya fiyat getirisinden daha çok ilk gün sağlayacağı yüksek getiri oranından 

yararlanmak istemektedirler. Bu beklenti ve yatırım düşüncesi ilk halka arzlara olan ilgi ve talebi 

artırmaktadır. Oluşan bu ilgiden dolayı ilk halka arz olan payların fiyatlarının yüksek olmasına ortam 

hazırlamaktadır.  

Talebin yoğunluğu aracı kuruluşların halka arz olan şirketi doğru bir yöntem ve güçlü bir 

pazarlama tekniği ile oluşturacağı algı, yatırımcının firmayı algılama şekline de yön vermektedir. Bunun 

yanında şirketin ilk halka arz olacağı gündeki piyasanın durumu da önemlidir. Bu sebeple ilk halka 

arzlarda hisse değerlerinin düşük değerlendirilip değerlenmediğini ilk günkü getirinin yanı sıra ilk hafta, 

ilk ay veya ilk üç ay ki getirilerin de dikkate alınması ile değerlendirilmesi daha doğru sonuçlar verebilir.  

Yapılan bu çalışmamızda daha önceden yapılan araştırmalardan farklı olarak daha uzun yıl aralığı 

alınarak daha çok sayıda hisse senedi değerlemesinin önceki çalışmalar üzerindeki tutarlılığına bakmak 

istenmiştir. Bu kapsamda toplamda 115 adet ilk halka arz veriler Python programlama dili ile verileri 

çekme,  Pandas kütüphanesi kullanılarak analiz etme ve raporlama şeklinde yapılmıştır.  

 

Çalışmamızın amaçlarından bir diğeri de kısa dönemde BİST’te anormal getirinin olup 

olmadığını önceden yapılan araştırmalardan sağlanan bulguları kullanarak test etmektir. Araştırmamızın 

kısıtına giren halka arz olan firma sayılarındaki artış göz önüne alındığında sonuçların güvenirliliğinin 

yüksek olacağı düşünülmektedir.   

 

2.LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

İlk defa halka arza ilişkin yapılan çalışmalar literatüre bakıldığında genellikle halka arz olma 

nedenleri, halka açılma zamanları, düşük fiyatlama, halka arz sonrası piyasa ile kısa ve uzun dönem 

performansları gibi konulara yer verildiği görülmektedir(Wagner, 2006). 

İlk halka arz şirketlerin kurumsallaşmasına olanak sağlamaktadır. Bunun beraberinde şirketlerin 

hem kendi ülkelerinde hem de uluslararası platformlarda tanınırlıklarını da artırmaktadır. Bundan dolayı 
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ilk halka açılmalara dair literatürde şirketlerin halka arza olma sebeplerinden (örneğin Pagano vd., 1998) 

ilk halka açılmanın zamanına (örneğin Benninga vd., 2005) kadar bir çok konu akademik çalışmalarda 

ele alınmıştır. Bunların en önemlilerinden biri de ilk halka açılmalarda fiyatlandırmaya (örneğin Ritter 

and Welch, 2002) yöneliktir. Piyasa yön verecek halka arz olan şirketlerin beklentilerine cevap 

olabilecek bir konu olduğundan oldukça hassas bir konudur. Düşük ya da yüksek fiyatlandırma ya da 

kısa ve uzun dönem getirileri de bu konunun kapsamında yer almaktadır. Uzun dönemde halka arzları 

ele alan çalışmalarda  düşük performans sonucuna ulaşan çalışmaların  (Sevim ve Akkoç, 2006; Ünlü 

vd., 2008 ) aynı zamanda düşük performanslara ait bulgulara ulaşamayan (Durukan, 2002) ya da yüksek 

performansın devam ettiğine dair sonuçlar elde eden araştırmalar da bulunmaktadır (Kıymaz, 1997 (b)). 

Halka açılmalara konu olan hisse senetlerinde karşılaşılan düşük fiyatlama durumu gelişmiş ve 

gelişmekte olan piyasalarda birçok çalışmanın araştırmacılarının değerlendirmelerinde yerini almıştır. 

Düşük fiyatlandırma ve fiyat performansına dair yapılan çalışmalara öncesinde neler yapıldığına dair 

bilgilenme ve yapılacak çalışmalara da ışık tutması açısından iki ayrı başlık altında yer verilmiştir.  

2.1. İlk Halka Arzlarda Düşük Fiyatlandırma Olgusu Üzerine Yapılmış olan Araştırmalar 

Hisse senetlerinin farklı nedenlerden dolayı gerçek değerinden daha düşük olacak şekilde 

fiyatlandırılması yapılan çalışmalarla açığa çıkmıştır. Bu düşük fiyatlandırmanın nedenleri ve 

doğuracağı sonuçlar araştırıp, değerlendirilmiştir. 

 Halka arz edilirken ki düşük fiyatlandırma üzerine yapılan hipotezler ile çeşitli piyasalar ve farklı 

zaman dilimlerinde ampirik testler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı hipotezlerin 

ampirik bulgularla desteklenmediğine rastlanmıştır.  Hipotezlerin bazıları asimetrik bilgiye öne 

çıkarırken bazıları da piyasa yapısının daha önemli olduğunu savunmaktadır. 

 D.P. Baron (1982) yılında yapmış olduğu çalışmada aracı kuruluşların sermaye piyasalarıyla 

ilgili hisselerini arz etmek isteyen şirketlerden daha çok bilgiye hakim olduğunu kabul eden bir model 

geliştirmiştir. Geliştirilen bu modele göre; arz edilen hisselere yapılacak olan talebi ve piyasa fiyatının 

seviyesinden emin olamayan ihracatçı şirketler bu konudaki kararlarını aracı kuruluşa devretmektedir. 

Bu hak devriyle hisselerin daha düşük fiyatla piyasaya sunulması işlemini de kabul etmiş olmaktadırlar. 

Aracı kuruluşlar ise olası talep toplayamama riskinden dolayı genelde fiyatı düşük tutmaktadır. 

Muscarella ve Vetsuypens (1989),  1970-1987 yıllarını kapsayan araştırmalarında aracı 

kuruluşları ele almıştır. Bu tarihleri kapsayan süre zarfında ilk kez kendi hisselerini halka arz eden 38 

aracı kuruluşu araştırmışlardır. Bu araştırmada asimetrik hipotezini test etmişlerdir. Hisseleri ihraç eden 

şirket ve aracı kuruluşun aynı olması durumunda düşük fiyatlandırmanın olmayacağı yönünde kurmuş 

oldukları hipotez, çıkan sonuçlarda hipotezi desteklememiştir. Araştırmanın sonucunda ortalama ilk 

getiri %7,12 olarak bulunmuştur.  

Ritter (1984), yapmış olduğu bu çalışmada küçük spekülatif şirketlerin halka açılmada onlara 

aracılık eden aracılık eden kurumların monopson gücü sonucunda hisselerin düşük fiyatla sunulduğu 

görüşünü ortaya atmıştır. Ayrıca ilk halka arz piyasasını bölümlendiğini savunmuştur. 

Carter ve Manaster (1990), 1 Ocak 1979 ve 17 Ağustos 1983 tarihlerini kapsayan dönem 

içerisinde halka açılan 501 hisse sendini araştırmışlardır. Yaptıkları analiz neticesinde, aracılık eden 

kuruluşun itibarı, ilk getirilerin büyüklüğü ve varyansı arasında negatif bir ilişki olduğu sonucuna 

varmışlardır. Fakat James ve Wier (1990) in yapmış oldukları araştırmanın sonucunda aracılık eden 

kuruluşun itibarı ve ilk getiri arasında anlamlı bir ilişki bulamamışlardır.   

Ritter (1987), 1977-1982 yıllarını kapsayan dönemdeki çalışmasında ilk halka açılan 926 hisse 

senedinin incelenmiştir. Çalışmasının sonucunda küçük ve daha spekülatif olan şirketlerin en iyi gayret 

anlaşması yöntemini kullanarak düşük fiyatlandırma düzeylerini daha yüksek tutukları bilgisine 

ulaşmıştır. 

Tınıç (1988), ABD piyasasında düşük fiyatlandırmanın ele alan bir hipotez geliştirerek, aracı 

kuruluşların itibarını korumak ve kendilerini yasal sorumluluklar karşısında güvenceye alacakları bir 

model olarak sunmuştur.  
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Lowry ve Shu (2002) yapmış oldukları araştırmada 1933 yılındaki Kıymetli Evrak Yasası’nın 

düşük fiyatlandırma üzerindeki etkisine bakmışlardır. Yasanın geçerli olmadığı ülkelerde de de düşük 

fiyatlandırmanın yapıldığını araştırmalarıyla ortaya koymuşlardır. Bundan hareketle yaşanan düşük 

fiyatlandırmanın oluşturduğu zararı daha sonraki ihraçların telafi edeceği yönünde bir algı olduğu 

varsayımına ulaşmışlardır.  Ibbotson (1975) ise bu durumu “yatırımcının damağında iyi bir tat 

bırakmak” olarak ifade etmiştir. Gelecek yatırımları teşvik edeceğini savunmuştur. 

Allen ve Faulhaber (1989); Chemmanur (1993); Grinblatt ve Hwang (1989); Welch (1989) 

araştırmalarında ilk halka arzlarda oldukça sıkça rastlanan düşük fiyat hipotezine başvurmanın aslında 

yatırımcılara güvenli bir liman olma sinyalinin verildiğini savunmuşlardır. Bu şekilde yatırımcıya daha 

rahat bilgi aktarılabileceğini düşünmektedirler. Chemmanur (1993)da bu görüşü savunur nitelikteki 

çalışmasında, ihraççı şirketlerin gelecekte gerçekleştirecekleri halka arzlardaki yapacakları fiyat artışları 

ve bilgi edinmeyi teşvik etmek adına ilk halka açılmalarda hisse senedi fiyatlarının düşük tutmakta fayda 

olduğunu ileri sürmüştür.  

Allen ve Faulhaber (1989) konuya başka bir bakış açısıyla, karın direkt alıcısı olan yatırımcının 

düşük fiyatlandırma da diğer değişkenlere nazaran daha düşük maliyetler ile takip edip rahatlıkla bilgi 

edinebileceğini savunmuşlardır. Bunu ele aldıkları kurumsal gecikme hipotezine göre bakıldığında hisse 

senetlerinin halka ilk açılmalarında düşük fiyatla sunulması halka arz sürecinde belirlenen fiyat ile hisse 

senetlerinin borsada işlem göreceği zaman diliminde borsa endeksinde meydana gelen yükselişten 

kaynaklandığıyla açıklamaktadırlar.  

Ritter (1984) yaptığı araştırmanın sonucu olarak ilk gün gerçekleşen hissenin yüksek getirisinin 

düşük fiyatlandırmayla anlamlandırmanın doğru olmayacağı kanısına varmıştır. Kıymaz (1997) ise 

düşük fiyatlandırma adına öne sürülen, kurumsal gecikme hipotezini, İMKB’de 1990-1995 aralığındaki 

dönemde ilk kez halka açılan hisse senetlerini üzerinden test ederek değerlendirmiştir. Yapılan testler 

sonucunda, bu hipotezin düşük fiyatlandırma hususunu ifade etmede anlamlı olduğu kanısına ulaşmıştır.  

Ritter (1987) ve Chalk-Peavy (1987) çalışmalarında, Hisse senetlerinin düşük 

fiyatlanlandırılmasındaki ana etkenin aracılık eden kuruluşun ve ihraççı olan şirketin tecrübesizliğinden 

kaynakladığını savunmuşlardır(Kunz ve Aggarwal, 1994: 715).  

Hanley (1993), yaptığı çalışmada Ocak 1983-Eylül 1987 yılların içerisinde tam yüklenim aracılığı 

ile halka ilk kez açılan 1430 adet hisse senedini araştırmıştır. Araştırmasında ilk satış sürecinde ihraç 

fiyatının revizyonu, ihracın boyutu ve ilk getirilerin seviyesi arasındaki ilişki ele almıştır. Sonuç olarak 

İhraç fiyatının revizyonu ile ilk getiriler arasında pozitif bir ilişki bulmuştur. 

2.2 İlk Halka Arzların Fiyat Performansları İle İlgili Yapılmış olan Araştırmalar 

İlk halka açılmalarda önemli bir konu olan fiyat performansları ile ilgili yapılmış çalışmalarda, 

düşük fiyatlandırma ve kısa dönem performanslarının değerlendirilmesi ile varılan sonuçlar genellikle 

paralel nitelikte uyumlu sonuçlardır.   Uzun dönem performanslarla ilgili elde edilen sonuçlarda arasında 

önemli farklılıkların ortaya çıktığı tespit edilmiştir.  

McDonald ve Fisher (1972) ABD Borsasında ilk halka açılan 142 hisse senedini performansları 

açısından değerlendirdikleri bir çalışma yapmışlardır. Hisselerin 5 dönemlerini ele alan bu çalışmada 5 

dönemi incelemeler sonucunda ilk halka arz edilişte yüksek getiri sağlayan hisselerin zamanla getiri 

oranlarında düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir. 

Reilly 1978deki araştırmasında, 1972-1975 yılları arasında ABD’de ilk halka arz olan 553 şirketi 

ele almıştır. Yaptığı araştırmanın sonucunda ilk halka arz olan hisseleri arz fiyatından satın alan 

yatırımcıların piyasada yapacakları yatırımlara oranla daha büyük getiriler elde ettiği sonucuna 

varmıştır. 

Lee, Taylor ve Walter’ın (1996), çalışmalarında 1976-1989 yıllarını kapsayan Avustralya 

Borsası’nda yer alan ilk halka açılan 266 hisse senedinin performanslarını araştırmışlardır. Yaptıkları 

testlerle kısa dönemde düşük fiyatlamanın %11,8, uzun dönemde ise getirisinin de (-%51) sonucunu 

bulmuşlardır.  
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Kunz ve Aggarwal (1994)  İsviçrede ki ilk halka arzları konu alarak yapmış oldukları çalışmada 

1983-1989 yılları arasındaki 42 hisse senedinin kısa ve uzun dönemdeki performanslarına bakmışlardır. 

Araştırma sonucunda gerçekleşen ilk halka arzların ilk gün getirisini %35,8 olarak hesaplanmışlardır. 

İlk üç yıllık performansları ise sırasıyla sırasıyla %6,7, %1,8 ve - %6,1 olarak gerçekleştiği 

söylemişlerdir.  

Lyn ve Zychowicz (2003), 1991-1998 yıllarını ve aradaki dönemleri kapsayan 103’ü Polonya, 

33’ü Macaristan şirketlerinin olmak üzere toplamda 136 ilk halka açılan hisseleri incelemiştir. 

Çalışmalarında bu hisse senetlerinin kısa ve uzun dönem performanslarına bakmışlardır. Hesaplanan İlk 

gün düzeltilmiş getiri değerleri Macaristan ve Polonya şirketleri adına sırayla için %15,12 ve %54,45’tir. 

 Chi ve Padgett (2005) Çin ve Shanghi piyasalarındaki toplamda 668 adet ilk halka arz edilen 

hisse senetlerini incelemişlerdir.  1996-2000 yılları arasında gerçekleşen ilk halka arzlarda düşük 

fiyatlandırma unsurunun olup olmadığına bakmışlardır. Bu hususta hisse senetlerinin işlem gördüğü 1., 

5., 10. ve 20. Günü verilerini alarak  piyasaya göre düzeltilmiş ortalama getirilerini hesaplamışlardır. 

Hesaplama sonucunda sırasıyla %129,16, %126,93, %126,93 ve %124,95 sonuçlarına ulaşmışlardır. 

Yu ve Tse (2005) ise, 1995-1998 yılları kapsayan çalışmalarında Çin borsasında ilk halka açılan 

343 şirketin ilk gün ortalama getirilerini hesaplayarak, %123,59 olarak bulmuşlardır.  

Türkiye’de halka ilk kez arz edilen hisse senetlerinin kısa ve uzun dönem fiyat performansları 

farklı araştırmacılar tarafından ele alınarak farklı değer ve sonuçlar elde edilmiştir. Yapılmış olan 

çalışmalara bakıldığında kullanılan yöntemlerin çoğunlukla birbirleri ile benzer nitelikte olduğu 

görülmüştür. Ülkemizde bu konuda yapılan araştırmalar, Aydoğan ve Yıldırım(1992), Güzelhan ve 

Ağar(1991), Kıymaz (1996), Kıymaz (1997), Canbaş ve Düzakın (1998), Özer (1999), Kıymaz (2000), 

Ayden ve Karan (2000), Durukan (2002), Teker ve Ekit (2003), Küçükkocaoğlu ve Alagöz (2006), 

Bildik-Yılmaz (2008) ve Kırkulak (2010) tarafından yapılmıştır. Ülkemizde yapılmış olan araştırmaların 

çoğu düşük fiyatlama teorisi ve kısa dönem performanslarını dikkate almıştır. Uzun dönem 

performanslarına dair yapılan çalışmalarda ise araştırma sonuçlarında fikir ayrılıkları oluşmaktadır.  

Canbaş ve Düzakın (1998), 1994-1997 yıllarını kapsayan çalışmalarında toplamda 92 ilk halka 

arz olmuş hisse senedinin fiyat performansını ele almışlardır. Çalışmalarında kısa dönem kümülatif 

düzeltilmiş olan getiri %6, uzun dönem kümülatif düzeltilmiş getiri ise -%37,2 olarak hesaplanmışlardır. 

 Özer (1999), Kasım 1989-Aralık 1994 dönemlerini kapsayan süreçte ilk halka arz olan hisselerin 

fiyat performanslarını incelemiştir. Araştırmasında ilk halka arzın ilk 3 gününde yatırımcıların yüksek 

getiri elde ettiklerini sonucuna varmıştır. 

Durukan (2002) 1990–1997 yıllarını kapsayan 173 ilk halka arza çıkan şirketi araştırmıştır. 

Yaptığı araştırmada ilk halka arzların piyasayla karşılaştırıldığında düzeltilmiş getirilerin birinci yılda 

azaldığı, ikinci yılda yükselişe geçtiği ve üçüncü yılında da tekrardan düşüşe geçtiği görülmüştür. 

Yapılan testler sonucunda yalnız 24. ayın sonunda hesaplanmış olan getiri değeri %5 seviyesinde 

istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. 

Kırkulak (2010) yapmış olduğu bu çalışmada, 1995-2004 yıllarındaki ilk halka açılmaların uzun 

dönem performanslarını araştırmıştır. Beş yıl olarak aldığı dönemsel hesaplamalarının sonucunda 

ortalama ilk getiri %8,26 olarak bulmuştur. Sektörel anlamda bir dağılıma gitdiğinde ise ortalama 

getirisinin en yüksek olduğu sektör olarak elektrik ve mali kuruluşlar olduğunu söylemektedir. 

İlk halka ihraç edilen hisse sentlerinin kısa dönemdeki fiyat performansları üzerine yapılan 

çalışmaların birçoğunda yatırımcıların yapmış olduğu yatırımlarda kısa dönem içerisinde piyasa 

getirisinin üzerinde bir getiri sağladığına ulaşılmıştır. Uzun dönem için yatırımlar değerlendirildiğinde 

hisse senedi getirilerinin bazı araştırma sonuçlarında pozitif, bazı çalışma sonuçlarında ise negatif olarak 

ortaya çıkmıştır. 

Ünlü ve Ersoy (2008) çalışmalarında 1995-2008 yıllarında İMKB’de halka açılan hisse 

senetlerinin düşük fiyatlama olgusuna, kısa dönemdeki fiyat performansına ve düşük performansın 

fiyatlandırmaya etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonuçlarının genel itibariyle literatürle tutarlı sonuçlar 

verdiğini ve 20 seneden daha süredir faaliyette olan şirketler ile sabit fiyatla talep toplama yöntemini 
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değerlendirmişlerdir. Son olarak halka arz edilen şirketlerde düşük fiyatlamanın daha çok yapıldığı 

kanaatine varmışlardır.  

 

3. İLK HALKA ARZ VE HALKA ARZ KAVRAMI  

Halka arz kavramının en genel tanımıyla “kapalı bir şirketin sermaye yapısında, bu şirkete halkın 

katılmasına imkan verecek düzeltmelerin yapılması” şeklinde ifade edilebilir(Akbulak S., 2005: 3). Öyle 

ki yapısal olarak Halka kapalı bir şirketin, halka arza çıkarak ortak sayısını çoğaltması ve büyümesi 

kolay verilebilecek bir karar değildir(Megginson, Smart ve Lucey, 2008: 389) 

Sayılgan’ın (2013, s. 119) çalışmasında halka arzı sermaye piyasası araçlarının satın amacıyla 

halka tüm aracı kanallar ile başvurarak ortaklık için çağrıda bulunmak olarak tanımlamıştır. Diğer bir 

ifadeyle halka açılma olan ilk halka arzı en basit ifadeyle daha önce borsa ya da organize olmuş diğer 

piyasalarda işlem görmemiş şirketlerin ilk kez hisse olarak alım satıma koymasıyla ortaklara sahip 

olması şeklinde tanımlanabilir. Bu ortaklık sonucunda hissedarlardan sağladığı yeni finansman 

kaynaklarına da sahip olunmaktadır. Bu finansman kaynaklarına sahip olurken aracı kuruluşlar, 

uygulamada, istisnaların haricinde halka arz etme ve satış işlemlerinde tüm süreçlerde rol almaktadır. 

Fiyat saptamasından SPK ile olan ilişkilere, yüklenim taahhüdünden pazarlama çalışmalarına kadar tüm 

sorumlulukları üstlenerek birincil piyasa işlemlerinin en önemli işlevini yerine getirmektedirler(Tanör, 

2000: 260). 

Halka arz olmada yasal süreçlerden sonra ki en önemli husus payların ihraç fiyatlarının doğru 

değerlendirilip, hesaplanmasıdır. Nominal değeri 1 TL olan hisse senetlerinin kaç liradan ihraç edileceği 

yatırımcılar ve ihraççı kuruluşlar açısından önemli bir detaydır. 

İlk halka arzlarda yaşanan düşük fiyatlama üzerine yapılmış çalışmalara bakıldığında düşük 

fiyatlamanın çok hızlı bir şekilde meydana gelen fiyat düzeltmesi olduğunu görünmektedir. Bu düzeltme 

genellikle halka ar edilip açıldıktan sonraki ilk haftada oluşmaktadır. Logue 1973:91-103, Ibbotson 

1975:232-272, Baron 1982:955-976, Tınıç 1988:789-822, Carter ve Manaster 1990:1045-1067, Ritter 

1991:3-27, Levis 1993:28-41 gibi bir çok araştırmacı da çalışmalarında bu durumu 

desteklemişlerdir(Ritter, 1987 :187). 

BIST’ te kullanılan halka arz ve satış yöntemleri BİST’te yer alan bilgilendirmeye göre 3 şekilde 

gerçekleşmektedir. 

1.mevcut olan payların satılması 

2.sermaye artırımına gidilmesi 

3. Hem mevcut paylar satılırken hem de sermaye artırımının gerçekleşmesi 

Payların halka arz edilmesi 3 satış şekliyle gerçekleştirilir. Bunlar; 

1. Talep toplanması(sabit fiyatla toplama, fiyat aralığı ile toplama) 

2. Borsada satışa sunulması 

3. Talep toplanmaksızın direk satışa gidilmesi şeklindedir. 

 

 

4.ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMİ 

Araştırmanın amacı; 2010-2020 yılları dahil bu tarihler arasındaki zamanlarda ilk kez halka açılan 

şirketlerin kısa dönem performansların değerlendirilmesi, fiyatlandırmanın gerçeğe uygun yapılıp 

yapılmadığına bakılması ve düşük fiyatlandırmanın varlığının araştırılması amaçlanmıştır.  

Bu çalışma ilk halka arzları birçok kategoride ayrı ayrı incelemesi ve geniş yıl aralığını ele 

almasıyla kapsamlı bir çalışma olmuştur. Ayrıca bilimler arası etkileşimin arttığı teknoloji çağında bir 

programlama dili ile sosyal bilimler alanındaki çalışma örneği olmuştur. 

4.1.Araştırmanın Kapsamı ve Sınırları 
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 Çalışma kapsam olarak 2010-2020 arasında BİST’ te kayıtlı ve ilk kez halka arz olan şirketlerin 

(araştırmaya konu olan tüm verilerine ulaşılabilen ) hisselerinin ilk 30 günlük verileri ele almaktadır. 

4.2. Veri Seti  

Araştırma, Ocak 2010 ve Aralık 2020 tarihlerinin arasını kapsayan 11 yıllık zaman diliminde ilk 

kez halka arz olmuş şirketlerin verileri  ele alınarak oluşturulmuştur. 

Belirlenen bu tarihlerde BİST’ de toplam 115 şirket halka açılmıştır. Bu şirketlerin araştırmanın 

kapsamı içerisinde olan dönemlerdeki verilerine ulaşılan şirketler olarak analize dahil edilmişlerdir. Bu 

veriler BİST ve SPK’dan Python programlama dili aracılığıyla çekilmiştir. Veriler kendi içerisinde 

karşılaştırma yapılarak tüm gerekli veri setini sağlayan şirketler araştırmanın kapsamına dahil edilmiştir.  

2010-2020 yılları arasında gerçekleşen ve analize dahil edilen halka arz sayıları Grafik 1’de verilmiştir. 

 

Grafik 1: İlk Halka Arzların Yıllara Göre Dağılımı 

Araştırmaya konu olan yıllar arasında En fazla halka arz 2011 ve 2012 yıllarında 17 adet şirketin 

ilk halka arzı ile gerçekleşmiştir. En az halka arz işleminin gerçekleştiği yıl ise 1 şirket ile 2016 yılıdır. 

2013 yılında SPK’ın arz olacak paylar için getirmiş olduğu yeni ek düzenlemeler ile halka arzlarda ciddi 

düşüşler yaşanmaya başlanmıştır. Bu düşüşlerle 2016 yılında 1 halka arza kadar devam ederken 2017 

yılı itibariyle yerini yeniden yükselişe bırakmıştır. 2018 yılında BIST raporlarında da paylaşılan yeni 

düzenlemeler ile artış yaşanmıştır. Şirketlerin halka arz olmalarında sağlanan kolaylık ve kotasyon 

şartlarından “kâr şartına” ve “özsermaye şartına”  dair uygulanacak istisnalar yükselişe neden olmuştur. 

Yapılan bu düzenlemelerin etkisiyle 2018 BIST raporuna göre gerçekleşen yeni halka arzlar ile toplam 

14,8 milyar TL finansman sağlandığı söylenmiştir  

Bu çalışmada ilk halka arz olan şirketler faaliyet gösterdikleri sektörlere göre 5 gruba 

ayrıştırılmıştır. Sektör ayrımı BİST’te yer alan sektör sınıflandırması göz önüne alınarak yapılmıştır. Bu 

ayrıştırmada öncelikle ana sektörlere bakılmıştır. Bunun sonucuna; 27 adet mali kuruluşlar, 40 adet 

imalat,10 adet toptan ve parakende ticaret,3 adet idari ve destek hizmetlerin ve 30 adet diğer olarak 

adlandırılan farklı sektörlerde ilk halka arzlar gerçekleşmiştir. Bu ayrımın yıllara göre dağılımı Tablo 1 

de yer almaktadır. 

Tablo 1: 2010-2021 Yılları İlk Halka Arzların Sektörel Dağılımı 

Sektörler/yıllar 
Mali 

Kuruluşlar 
İmalat 

Toptan ve 

Parakende 

Ticaret 

İdari ve 

Destek 

Hizmetleri 

Diğer 

2010 9 3 0 0 5 
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Yıllara Göre Halka Arz Sayıları
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2011 4 8 2 0 5 

2012 5 7 4 1 2 

2013 4 5 0 0 6 

2014 2 6 1 0 1 

2015 1 3 0 1 0 

2016 0 1 0 0 0 

2017 0 0 1 0 1 

2018 2 2 1 0 4 

2019 0 1 0 1 3 

2020 0 4 1 0 3 

Toplam 27 40 10 3 30 

Kaynak: SPK,2020 

Türkiye borsasında 2010 ve 2020 yılları arasında halka arz olan şirketlerin BİST’ de yer aldığı 

pazarlara göre dağılımı ve yıllar itibariyle hareketliliği Grafik 2 de verilmiştir. Ana pazarda 2011 yılında 

artış yaşanırken bu yıldan sonra azalma gözlemlemiştir. 2016-2017 yılları arasında gerçekleşen halka 

arz sayısındaki azlıktan dolayı sabit kalan bu pazar 2018 yılında da artış yaşamıştır. Diğer pazarlarla 

ilgili hareketler grafikte yer almaktadır. 

 

Grafik 2:Yıllara Göre Halka Arz Edilen Hisse Senetlerin Pazar Dağılımı 

  

5.YÖNTEM  

Yöntem olarak verilerin toplanması ve istatistiksel olarak analiz etme sürecinde Python 

programından yararlanılmıştır.  

İlk halka açılma esnasında en zor olan arz olacak hisse sentlerinin fiyatının ne olacağıdır. İhraç 

fiyatı yüksek tutularak yüksek fiyatlandırma yapılırsa talep toplamada arzın başarısız olması ve bu 

durumda da geri çekilme yaşanabilme riski vardır. Eğer düşük fiyatlandırma yapılırsa bu seferde mevcut 
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hissedarlarının potansiyel bir kayıp yaşamasına sebep olacaktır.  Yapılan araştırmaların incelenmesi 

sonucunda düşük fiyatlandırmanın daha çok yapıldığı gözlemlenmiştir. 

Düşük fiyatlandırma düzeyini tespit etmek adına öncelikli olarak arz edilen payların halka açıldığı 

ilk işlem günündeki getirinin hesaplanması gerekir. Bu hesaplama; 

Hisse senedinin     
𝑎ç𝚤𝑙𝚤ş 𝑓𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤 − 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝚤ş 𝑓𝑖𝑦𝑎𝑡𝚤

100
   olarak hesaplanmaktadır. 

 

İlk halka arzlarda hisse senedi ilk defa o gün işlemeye başladığı için arz edildiği fiyatı açılış fiyatı 

olarak kabul edilmektedir. O günün kapanışında gerçekleşmiş olan fiyata ise ilk işlem ya da kapanış 

fiyatı denilmektedir. Bu ilk getiriler (halka arz ve ilk getiriler) piyasa hareketlerine göre düzeltilmemiş 

olan getirilerdir. 

İlk halka arzların getirilerini hesaplamak adına yaygın olarak bilinen 3 hesaplama şekli 

bulunmaktadır. Literatürde İlk halka arzların getirilerini hesaplama da farklı alternatif hesaplamalar 

mevcuttur. En yaygın olarak getiri hesaplaması içi kullanılan yöntemler ilk getiri, açılış getirisi ve gün 

içi getirilerdir, 1993: 57). Bu getirilerin hesapların formülleri şu şekildedir;  

1- Halka ilk arzların ilk getirisi 

İ𝑙𝑘 𝑔𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖 =
İlk Gün Kapanış Fiyatı 

Halka  
 Fiyatı 

− 1 

     2- Açılış fiyatı ile ilk halka arz fiyatının değişim yüzdesi olarak ifade edilen: Açılış Getirisi  

Açılış Getirisi =
İlk Gün Açılış Fiyatı 

Halka Arz Fiyatı 
− 1 

 

     3- Halka arz sürecinin başladığı ilk gün gerçekleşen kapanış ve açılış fiyatı arasındaki 

değişimin yüzdesi olarak ifade edilen: Gün İçi Getiri(Barry ve Jennings 

 

 𝐺ü𝑛 𝑖ç𝑖 𝑔𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖 =
İlk Gün Kapanış Fiyatı 

İlk Gün Açılış Fiyatı 
− 1 

Çalışmada, yaygın olarak kullanılan üç yöntemden gün içi yöntemi kullanılmıştır.  Özellikle 2020 

yılında dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgı nedeniyle ekonominin de payını aldığı bu süreçte 

ilk halka arzlarda ne tür bir etki gözlemlendiğine dair istatiksel veriler elde edilmek istenmiştir.  Bu 

nedenle ilk halka arzların ilk hafta ve ilk ay kapanış fiyatları da değerlendirmeye tabi tutularak daha 

kapsamlı bir karşılaştırma yapmak için verilerle değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  

Çalışmada anormal getiriyi hesaplamak için olay etüdü yöntemini kullanarak halka arz edilmiş 

hisse senedinin piyasanın ne kadar üzerinde veya altında bir getiri sağladığını bulabilmek adına hisse 

senedinin getirisi ile piyasanın o günkü getirisi arasındaki farka bakılmıştır. İlk halka arzların arz 

gününden önce herhangi bir fiyatı bilgisi olmadığından Beta katsayısı 1 olarak kabul edilmektedir. Olay 

günü hisse senetlerinin piyasaya sunuldukları gün olarak alınmıştır. Hisse senetlerinin her bir işlem 

gününe ait getirileri ve anormal getirileri ayrı ayrı hesaplanırken,  günlük getirilerin hesaplanmasında o 

günün işlem sonu kapanış değerleri alınmıştır. Ham veriler tek başına gerekli, yeterli ve güvenli 

bilgilendirme tam olarak sağlayamadığından düzeltilmiş getiri hesaplamalarında BİST 100 Endeksleri 

de dikkate alınmıştır. Bu endeksler ve kapanış fiyatları araştırmamızda olay tarihinden sonraki 30 işlem 

günü verileri kullanılmıştır. 

  

5.1.Fiyat Performansının İncelenmesi Sürecince Kullanılan Formüller  
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-Öncelikle hisse halka arz olan hisse senetlerinin günlük getirinin hesaplanması yapılmıştır. 

𝑅𝑖𝑡 = (𝑃𝑖𝑡/𝑃𝑖𝑡 − 1) 

Rit = Hisse senedinin “t” günündeki getirisi 

Pit = Hisse senedinin “t”günündeki kapanış fiyatı 

Pit-1 = Hisse senedinin “t-1”günündeki kapanış fiyatı 

-Günlük getiriden sonra ham verinin piyasa faktörleriyle daha anlamlı sonuçlar vereceğinden 

piyasa getirisinin hesaplanmıştır. 

𝑅𝑚𝑡 = (𝑃𝑚𝑡/𝑃𝑚𝑡 − 1) 

Rmt = BIST 100 endeksinin “t” günündeki getirisi 

Pmt = BIST 100 endeksinin “t”günündeki kapanış fiyatı 

Pmt-1 = BIST 100 endeksinin “t-1”günündeki kapanış fiyatı 

-İlk halka arz olan hisselerin piyasanın altında ya da üstünde bir getiri sağladığını görebilmek 

için  anormal getirisi hesaplanmıştır. 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑚𝑡 

 

ARit = Anormal getiri 

Rit = Hisse senedinin “t” günündeki getirisi 

Rmt = BIST 100 endeksinin “t” günündeki getirisi 

-t zaman da n tane hisse senedinin anormal getirisi olduğunu hesaplamak içinse toplamlarına 

aşağıdaki formül ile bakılmıştır. 

𝐴𝑅𝑡̅̅ ̅̅ ̅ = (∑ 𝐴𝑅𝑖, 𝑡
𝑛

𝑖
)/𝑛 

-Son olarak birikimli anormal getiri hisse senedinin halka arz edildiği günden ilgili güne 

kadar olan toplam getirisi hesaplanmıştır.  

𝐶𝐴𝑅𝑡 = ∑ 𝐴𝑅𝑡

𝑡

0

 

 

ilk kez halka açılan şirketlerin ihraç ettikleri hisse senetlerini almak bize norma seviyenin üstünde 

bir getiri sağlaması çokta mümkün değildir. Bunu test etmek adına oluşturduğumuz  

 

Ho: İlk defa halka ihraç edilen hisse senetlerinin halka arz olduğu işlem günü ortalama anormal 

getirisi ve 30 günlük kümülatif anormal getirisi sıfıra eşit ve piyasanın üzerinde bir getiri sağlaması 

mümkün değildir. 

 

H1: İlk defa halka ihraç edilen hisse senetlerinin halka arz olduğu işlem günü ortalama anormal 

getirisi ve 30 günlük kümülatif anormal getirisi sıfıra eşit ve piyasanın üzerinde bir getiri sağlaması 

mümkündür. 

hipotezler doğrultusunda araştırılmıştır.  
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Yapılan tüm bu analizlerin istatistiksel olarak anlım sonuçlar verip vermediği karşılaştırmak adına 

ve hisse getirilerinin sıfırdan farklı olup olmadığa bakmak hipotezlerinde testleri için t değeri 

hesaplanmıştır. t değeri,H0 hipotezinin red mi kabul mü edileceği ve bunu belirleyen güven aralıklarını 

bulabilmek için bakılmıştır. 

 

5.2.Bulgular 

Araştırma kapsamında yer alan 115 şirketin analizleri sonucunda ilk gün getirisi %1,70 ilk gün 

anormal getiri ise %4,85 olarak bulunmuştur. Analiz edilen 115 hisse senedinin 33 tanesi pozitif getiri 

sağlarken, 82 tanesi negatif getiri sağlamıştır. Bu sonuç bize 33 halka arz olmuş hisse senedinde düşük 

fiyatlama olduğunu göstermektedir. Tablo 2 de araştırmamıza dahil edilen ilk halka arz olmuş tüm 

hisselerin ilk 30 gününün günlük ortalama anormal getirileri ve kümülatif anormal getirileri yer 

verilmektedir. En yüksek getiri t+1.gün (0,485),  onu t+5.gün (0,296) takip etmiştir. Kümülatif anormal 

getirinin en yüksek olduğu gün t+21.(1,763)  gündür. 

 

TABLO 2 :İlk Halka Arz Olmuş Hisse Senetlerinin Günlük Anormal Ve Kümülatif Anormal 

Getirileri 

Gün AR CAR 

t+1 0,485349 0,485349 

t+2 0,170307 0,655656 

t+3 0,141589 0,797245 

t+4 0,246096 1,043341 

t+5 0,296867 1,340208 

t+6 0,167643 1,507851 

t+7 0,046994 1,554845 

t+8 0,019695 1,57454 

t+9 -0,07563 1,498908 

t+10 -0,04909 1,449816 

t+11 0,029986 1,479802 

t+12 0,052374 1,532176 

t+13 0,036439 1,568616 

t+14 0,027461 1,596077 

t+15 0,06498 1,661056 

t+16 0,041974 1,70303 

t+17 -0,04135 1,661685 

t+18 0,081717 1,743402 

t+19 -0,04546 1,697945 

t+20 0,045594 1,743539 

t+21 0,019693 1,763233 

t+22 -0,11321 1,650024 

t+23 -0,09798 1,552047 

t+24 -0,02995 1,522098 

t+25 0,002055 1,524153 

t+26 -0,0079 1,516258 

t+27 0,035822 1,55208 

t+28 -0,01282 1,539259 

t+29 0,006849 1,546107 

t+30 -0,00831 1,537795 
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Bu verilere göre 2010-2020 yıllarında halka arz olmuş hisse senetleri ilk gün yüksek bir 

performansla getiri sağlamışlardır. İlk gün yatırımda bulunarak 30 işlem günü içerisinde al-sat 

işlemlerinde bulunan yatırımcılar hisseler fiyatlarında yaşanan iniş-çıkış hareketlerinin etkisiyle çok 

karlı olamasalar da kısa vadede (30 gün) elde tutma stratejisini uygulayan yarımcılar, ilk işlem günü 

almış oldukları hisseleri 30. İşlem gününe kadar elde tutmuş olmalarının pozitif getirisi olmuştur.  

Yıllar itibariyle hisse senetlerinin ilk gün getirisi ve kısa dönem(30gün) getirilerine bakıldığında 

2010-2020 yıllarını kapsayan dönemde 2010 ve 2015 yılı anormal getirisi pozitif yıllardır. Arkasından 

gelen iki yıl negatife dönen ilk gün anormal getirisi 2018 ve sonrasında da devam etmiştir. Araştırma 

kapsamı içerisindeki yıllarda anormal ilk gün anormal getirisi en yüksek olan 0,788 ile 2014 yılıdır. Bu 

yılı 0,171 ile 2020 yılı takip etmektedir. 

30 günlük kısa vadede ulaşılan kümülatif anormal getiri ilk gün anormal getirisinde yaşanan 

aksine 2014 ve 2020 yılları birinci ve ikinci sıra şeklinde değişerek ilk sırayı 2020 (0,707) yılı almıştır. 

Diğer yıllara ait bilgiler Tablo 3 ‘te yer almaktadır.  

 

 

ANALİZ 

EDİLEN ŞİRKET 

SAYISI 

İLK GÜN ELDE 

EDİLEN 

ANORMALGETİRİ 

30 GÜNLÜK 

KÜMÜLATİF 

ANORMAL GETİRİ 

2010 17 -0,226564336 -0,21269877 

2011 21 -0,121561772 0,123353222 

2012 21 -0,231751041 -0,320808946 

2013 15 -0,046135468 0,194782436 

2014 11 0,788424494 0,680860732 

2015 5 0,017979615 0,190036565 

2016 1 -0,013038276 -0,271883561 

2017 2 -0,001575864 0,059110149 

2018 9 0,036013037 0,004918269 

2019 5 0,039084218 -0,0120383 

2020 8 0,171597892 0,707813039 

Tablo 3: Yıllar İtibariyle İlk Halka Arzların İlk İşlem Günü ve 30 Günlük Kısa Dönem Performansları 

Tablo 4 de yer alan analiz sonuçlarına göre 2010-2020 yılları arasında ilk gün anormal getirisi en 

yüksek olan 0,788 ile 2014 yılıdır. İkinci ve üçüncü en yüksek ilk gün anormal getirisi sırasıyla 2020 ve 

2019 yılıdır. 30 günlük kümülatif anormal getiride ise ilk üç en yüksek değer sırasıyla 

2015(0,016),2018(0,006) ve 2013(0,005) yıllarıdır. 

2014,2015,2018,2019 ve 2020 yıllarının ilk gün anormal getirileri pozitifken 30 günlük yatırım 

sürecinde 201,2016,2019 ve 2020 yılları haricindeki yıllarda pozitif kümülatif getiri sağlanmıştır.2016 

yılı verilerini değerlendirirken 2016 yılında sadece 1 şirketin ilk halka arz olduğu bilindiğine göre 2016 

yılına ait veriler 1 hissenin değerlerini yansıtmaktadır. Değerlendirme kapsamında bunu göz ardı 

etmemek gerekir. 

Yıllara ait veriler Tablo 4’te yer almaktadır. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

t+1 -0,22656 -0,12156 -0,23175 -0,04614 0,788424 0,01798 -0,01304 -0,00158 0,036013 0,039084 0,171598 

t+2 0,03091 -0,0055 -0,00733 0,012183 0,009211 0,036253 -0,02483 -0,02 -0,00528 0,01738 0,05706 

t+3 -0,00634 0,004409 0,002409 -0,00077 0,002704 0,044573 -0,03701 0,024716 -0,02846 0,010277 0,064498 

t+4 0,010177 0,016228 0,013081 0,005059 0,002472 -0,01896 0,024456 0,079602 -0,01335 -0,01992 0,078217 

t+5 0,028418 0,007828 -0,00815 0,015343 -0,02527 0,041209 -0,0091 0,031135 -0,00656 0,023847 0,10227 

t+6 -0,00203 -0,00268 -0,01041 0,003553 -0,0019 0,005514 0,007982 0,044849 -0,00542 -0,01072 0,084763 

t+7 -0,00798 -0,00401 0,002706 0,013327 0,004737 0,001439 -0,01 -0,02672 0,010186 0,000911 0,079208 

t+8 0,001689 0,004476 -0,00452 0,009502 -0,02245 0,038962 -0,02578 0,001469 0,009905 -0,00443 0,030423 
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t+9 0,0042 0,001865 -0,00735 0,006272 -0,00024 -0,01419 -0,00964 -0,04331 -0,00229 -0,01322 0,00537 

t+10 0,006295 0,03241 -0,00464 0,004346 -0,00668 -0,00083 -0,00402 -0,05308 0,01375 -0,02215 -0,00671 

t+11 -0,00671 -0,0005 -0,00921 0,005301 0,006047 -0,00121 -0,00872 0,008365 -0,00236 -0,00595 0,00437 

t+12 0,002364 0,017926 -0,01808 0,005951 -0,01293 0,006466 0,005631 -0,02936 -0,01181 0,005218 0,040514 

t+13 -0,00345 0,023294 0,003658 0,008634 -0,01815 0,029554 -0,00858 -0,01081 0,013535 -0,00963 -0,00602 

t+14 -0,00827 -0,00377 0,011582 0,00649 -0,01528 0,010869 -0,02034 0,015514 0,011268 0,018477 -0,00302 

t+15 -0,01662 -0,00061 0,006705 0,013317 0,02112 0,002688 -0,03995 0,070367 -0,01043 0,010604 0,005113 

t+16 -0,00923 -0,00294 0,015722 0,010479 -0,00849 -0,00848 -0,0044 -0,02722 0,005394 -0,0022 0,060246 

t+17 0,00542 -0,00981 -0,0031 0,000736 -0,00418 -0,0003 -0,00147 -0,00055 0,006592 -0,02108 -0,02694 

t+18 -0,00058 0,011535 0,00252 0,011974 0,021914 0,008611 -0,00462 -0,00185 0,008059 0,006088 0,022596 

t+19 -0,00618 0,00703 -0,02858 -0,00031 -0,00136 -0,00912 -0,00995 0,026654 -0,00343 -0,00603 -0,01457 

t+20 -0,0109 0,122339 -0,02387 0,016445 -0,00762 -0,00457 -0,02923 0,00231 -0,00776 -0,02643 -0,02037 

t+21 0,000863 0,001216 0,010111 0,020097 -0,02381 -0,02759 -0,03367 0,079715 -0,00806 0,005117 0,002996 

t+22 0,000004 0,004205 0,001318 0,001891 -0,00045 -0,01969 -0,01169 -0,05753 -0,02207 0,027546 -0,00579 

t+23 0,00089 -0,00012 -0,00127 0,011196 0,004053 -0,01283 0,004619 -0,04743 -0,00702 -0,01559 0,003925 

t+24 0,012476 -0,00915 -0,00104 0,009131 -0,00093 0,003897 0,025695 -0,02611 -0,00179 -0,00069 -0,01736 

t+25 -0,01078 -0,00157 -0,00829 -0,00135 -0,01631 0,010628 -0,00364 0,013252 0,008551 0,003854 0,005998 

t+26 -0,00375 0,005413 -0,00635 0,001647 -0,00528 0,017598 0,005926 0,006747 0,006649 -0,01242 -0,01726 

t+27 0,009356 0,006556 -0,0042 0,024266 0,004825 -0,00161 -0,00361 -0,00784 0,002118 0,01244 0,013838 

t+28 -0,00016 0,009651 -0,01405 0,010148 -0,01373 0,001865 -0,01591 0,008547 0,005819 0,009141 -0,00181 

t+29 -0,00448 0,008053 -0,00097 0,010283 -0,00367 0,014697 -0,01468 -0,00461 -0,0036 -0,01196 0,008891 

t+30 -0,00173 0,001149 0,002545 0,005779 0,004079 0,016608 -0,0023 0,003847 0,006768 -0,01958 -0,01423 

 

Tablo 4: Yıllar İtibariyle İlk Halka Arz Olan Hisse Senetlerinin Ortalama Günlük 

Kümülatif Anormal Getirileri 

6.Sonuç  

Şirketlerin faaliyetlerini yürütme sürecinde fon kaynağı bulmaları, tutunabilmeleri ve finansal 

yapılarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bir işlemdir. İlk halka arzlar işlemi sayesinde 

şirketler yeni alternatif bir fona rahatlıkla erişme imkânını sağlamaktadırlar. Yatırımcılar açısından 

bakıldığında ise ilk halka arzlar kısa vadede yüksek getiri sağlayabilecek bir yatırım aracı olarak 

görülmektedir. Ancak beklenen getirilerin elde edilebilmesi için yatırım sürecinde değerlendirilmelerin 

iyi yapılmasının gerekmektedir. Çalışma kapsamındaki yılları kapsayan süre içerisinde ilk halka arzların 

ilk gün getirileri yüksek olmakla birlikte 30 işlem günü içerisinde iniş çıkışlar yaşandığı için kazançlar 

kadar kayıplarda yaşanabilmektedir. Genele bakıldığında ise ilk halka arazların arz oldukları ilk işlem 

günü yatırımda bulunup 30 işlem günü elde tutma stratejisini uygulayan yatırımcılarda kar elde 

etmişlerdir. 

İlk halka arz ve düşük fiyatlandırma konusunda yapılan çalışmalara göre araştırılan yılların fazla 

ve verilerin çok olması araştırma sonuçlarının güvenirliliğini artırmaktadır. Bunun yanı sıra alan ilk kez 

olarak bir yazılım programıyla elde edilen verilerin asıl kaynaklardan direkt alınması ve beraberinde 

birçok veri kaynağından anlık olarak güvenilirliğinin test ediliyor olması, güvenirliliği önemli ölçüde 

artırmaktadır. Çalışma kapsamında ele alınan işlem gününün dezavantajı sayılabilecek olan husus 

yatırımcıyı etkileyecek farklı unsurların, yatırım kararlarına etki edebilecek olası nedenlerin dikkate 

alınmayarak sadece işlem günlerinde gerçekleşen hareketlilik dikkate alınmıştır. Ayrıca çalışmada ilk 

halka arazlara bakıldığı ve yıllar itibariyle çalışmada da verildiği üzere sektörel ve pazar olarak farklılık 

gösterdiği için böyle bir ayrıma gidilmemiştir. Yeni araştırmacılar için ışık olacağını düşündüğümüz bu 

çalışma ayriyeten sektörel olarak da incelenerek yeni bir araştırma konusu olabilecektir.  

Çalışmamızın farklı bir yanı ise gelişen ve değişen dünyamızın teknolojiyle her geçen gün daha 

da farklılaşmasıyla akademik çalışmalar arasında da bilimler arası etkileşim ve iletişim artırmaktadır. 

Bu yönüyle bir yazılım programının alt yapısının veri çekme, analiz etme ve grafiksel olarak 

sergilemesine kadar kullanılıyor olması açısından da çalışmamız güncel araştırma ve analiz etme 

hususunda yenilikçi bir yaklaşım sergilemektedir. 
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Kısa dönem performansı incelenen ilk halka arz edilen hisse senetlerinin ilk gün getirilerinin 

kazanç sağlarken kısa vadede elde tutma (30 işlem günü) çıkan genel sonuçlara göre çok karlı olmadığı 

görülmüştür. Yıllar itibariyle bu sonuçlar değişkenlik gösterse de düşük fiyatlama olgusu 

yaşanabilmektedir. Ani iniş ve çıkışlardan elde edilecek kar ve zararlara yönelik BIST yeni 

düzenlemeler yapmaktadır. Yatırımcıların kısa vadede kar elde etme düşüncesiyle yatırımlarını 

yönlendirdiği ilk halka arz olan hisse senetleri bazı zamanlarda beklenenin aksine zararla 

sonuçlanabilmektedir. Şirketlerin itibari değerini korumak ve yatırımcıları yanıltmamak adına fiyatla 

olgusunun üzerinde daha çok durulmalıdır. Düşük ya da yüksek fiyatlamalar piyasaya zarar 

verebilmektedir. Her geçen gün büyüyen borsada ilk halka arz olma arda yaşanabilecek aşırı kazanç ve 

kazanç kayıplarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. 

Yaşanan ekonomik krizlerde şirketlerin bir çıkış kaynağı olan, yatırımlarına fon sağlama imkanı 

sunan, kurumsallaşmak için önemli bir adım olan halka arzlarda ülke bazında oluşan krizlerde 

yatırımcılarında bir umut olarak gördüğü ve elde edeceği getirinin umuduyla yatırımda bulunduğu 

hisselerin önemli kriz dönemlerini baz alan çalışmalar yapılabileceğini de önerebilir. Daha detaylı 

araştırmaların yapılarak ve uzun vadede etkilerine ve yatırımcıyı etkileyen faktörlere de bakılması da 

mümkündür.  
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AB S T R A CT  

With the advancing technology, algorithmic transactions and artificial intelligence have increasing 

usage in globalized financial markets where transactions occur in microseconds. In this High-

Frequency Trading (HFT) process, which is a subclass of algorithmic trading transactions, intraday 

information has increasing importance. In this study, in which intraday data of the BIST100 index 

are analyzed with artificial neural network models, the closing price of the index is estimated. In the 

study, two different models were constructed in which the BIST100 index's opening price, lowest 

price, highest price, averages, RSI and MACD indicators are used as input variables. The findings 

show that the developed models both complete the training stages with very high accuracy and the 

predictions have very low error values. Although both models are successful, there is evidence that 

the model studied with 5-minute data is more successful than the model studied with 15-minute data 

in both training and prediction stages. 

. 

Keywords: High-Frequency, ANN, intraday data, BIST100.  
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1 Giriş 

Algoritmik alım satım işlemlerinin bir alt sınıfı olan Yüksek Frekanslı Alım Satım (HFT), önceden 

programlanmış yatırım stratejileri doğrultusunda saniyenin milyonda biri (mikrosaniye) hızlara ulaşan 

otomatik alım satım işlemleri olarak tanımlanmaktadır. İleri teknoloji bağlantılı altyapılarla çalışan 

HFT'ler, organize borsalar ve elektronik ticaret platformları aracılığıyla pay senedi, döviz ve vadeli 

işlem piyasalarında kullanılmaktadır. Algoritmik ticaretin ve HFT'lerin finans piyasalarında 

yaygınlaşması, bu işlemlere yönelik akademik çalışmaların da önemini artırdı. HFT'lerin kazanç 

sağladığı iki ana kaynak vardır. Kısa vadeli alım satım işlemleri ve yüksek işlem hacimleri ile küçük 

fiyat farklarından getiri elde edilmesi, bu kaynakların başında gelmektedir. HFT'lerin kar elde ettiği 

ikinci ana kaynak, likidite sağlama işlevidir. Piyasa yapıcı fonksiyonu sayesinde alış ve satış fiyatları 

arasındaki farktan kar elde etmek veya maliyet avantajı elde etmek için sürekli ikili kotasyonlar verilir. 

HFT'nin getiri arama faaliyetleri piyasalardaki işlem hacimlerini ve likiditeyi artırarak fiyat etkinliğini 

iyileştirirken, piyasalardaki yüksek işlem iptalleri ile satış baskısı da yaratabilmektedir (Anagnostidis 

ve diğ.,2020, Carrion, 2013, Hruška, 2016). Böylece HFT’ler, piyasalardaki dalgalanmaların şiddetini 

de artırırlar. Öte yandan, algoritmik ticaret işlemleri HFT'ler ve diğerleri olarak iki gruba ayrılırsa, bunun 

tersi davranış olduğuna dair kanıtlar da vardır (Arumugam, D. ve Prasanna, 2021). HFT’ler algoritmik 

ticaretin piyasa dengeleyici etkilerini desteklerken, düşük frekansla işlem yapan klasik yatırımcılar 

üzerinde de dışlama etkisi vardır (Bongaerts ve Van Achter, 2020). Bireysel bir yatırımcının HFT'lerle 

rekabet etmesi çok zordur. Öte yandan, HFT ile fiyat etkinliği arasında çift yönlü nedensellik olduğuna 

dair kanıtlar da bulunmaktadır. HFT'nin fiyat etkinliğindeki hareketlere aktif olarak yanıt vermesi, 

HFT'nin yoğunluğunun artması ise daha etkin fiyatlar ile ilişkilendirilmektedir (Ammar ve Hellara). 

Rassal yürüyüş hipotezi, pay senedi fiyatlarının tahmin edilemeyeceğini ifade etse de (Malkiel, 1973), 

mevcut teknolojinin avantajları ile yapay zeka destekli algoritmik işlemler ve HFT'ler pay senedi fiyat 

tahminlerinden yararlanarak finansal piyasalarda yer almaya devam etmektedir. Yabancı yatırımcıların 

yoğun ilgi gösterdiği Borsa İstanbul'da dünyanın her yerinden HFT'ler ile çok sayıda işlem yapılması 

mümkündür. Borsa İstanbul, 2021 yılına kadar uzun yıllar %50'nin üzerinde yabancı yatırımcı payı olan 

gelişmekte olan bir borsadır. Bu çalışma, bu bağlamda, Borsa İstanbul’un temel pay endeksi olan 

BIST100 endeksinin gün içi fiyat tahmininde hangi veri aralığının başarılı olması gerektiğini 

incelemektedir. Çalışmada, 5 dakikalık ve 15 dakikalık olarak farklı veri aralıklarıyla iki farklı YSA 

modeli tahmin edilmiştir. 
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2 Literatür 

Gelişmekte olan piyasalar için YSA modelleri ile gün içi fiyat hareketlerini analiz eden çalışmalar 

oldukça sınırlıdır. Oliveria ve diğ. (2013) Brezilya Bolsa Balcao'da pay senedi fiyatlarının yönünü 

farklı pencere boyutları için teknik göstergeler ve makro ekonomik değişkenlerden oluşan 26 

değişkenli YSA modelleri tahmin etmiştir. Buldukları en iyi YSA modelinin pencere boyutu 3’tür. 

YSA modellerinde 24 teknik gösterge kullanan Chang ve diğ. (2012) üç farklı deneyde SP500 ve TSE 

(Tayvan Menkul Kıymetler Borsası) endeksindeki pay senedi fiyatını tahmin etmek için Evrişimsel 

Sinir Ağları (CNN) modellerini  kullanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre EPCNN'nin tahmin gücü 

TSE için avantajlı bulunmuştur. Naik ve Mohan (2020)'ın çalışmasına göre Hindistan'daki Ulusal 

Menkul Kıymetler Borsası için beş katmanlı bir DNN (Derin Sinir Ağı) modeli uygulanmış ve üç 

katmanlı YSA modeliyle karşılaştırıldığında daha iyi performans gösterdiği ortaya çıkmıştır. 

Modellerde, pay senetlerinin yukarı ve aşağı hareketlerini belirlemek için mum verileri ve teknik 

göstergeler kullanılmışdır. 

Borsa İstanbul'da gün içi fiyat dinamikleri üzerine yapılan çalışmalar sınırlıdır. Gün içi fiyat 

dinamikleri ile YSA modellerini kullanarak tahmin yapan birkaç çalışma bulunmaktadır. Gündüz ve 

diğerleri (2017) 100 pay senedinin saatlik fiyatlarını CNN ile tahmin etmiştir. Derin öğrenme 

metodolojisini kullanan çalışmalarında teknik göstergelerin zamansal özellikleri kullanılmıştır. 100 

pay senedinin 54'ünde en iyi Makro Ortalamalı (MA) F-Measure metrik puanlarına sahip lider 

algoritma, kümelenmiş özellik korelasyonuna göre yeniden sıralanmış özelliklere sahip CNN-Corr 

modelidir. RSI, Bollinger bantları, Stokastik Osilatör ve MACD gibi teknik göstergeleri kullanan 

başka bir derin öğrenme çalışmasında Raşo ve Demirci (2019) , 27 aylık bir dönem için BIST 30 

Endeksini tahmin etmiştir. 

Borsa İstanbul için pay senedi fiyatları ve pay senedi endekslerinin tahminine yönelik çalışmaların 

çoğunda günlük gözlem kullanılmaktadır. Egeli ve diğ. (2003) haftanın günü etkisini, endeks değeri, 

TL/USD döviz kuru ve gecelik faiz oranını kullanarak modellerine 5 kukla değişken ekleyerek 

incelemiş ve hareketli ortalamalar (MA) ile karşılaştırmıştır. Sonuçlara göre YSA modelleri MA 

modellerinden daha iyi performans göstermiştir. Telli ve Coşkun (2016) BİST100 için arasında döviz 

kurları, gelişmiş piyasaların pay senedi endeksleri (DAX, Dow Jones, FTSE,…) ve Türkiye ekonomik 

takviminin olduğu değişkenler kullanmıştır. Ekonomik takvimde haber günlerine 1 diğerlerine 0 

vererek kukla değişken kullandıkları çalışmada, ekonomik takvimin 29 Temmuz ve 15 Kasım 2015 

döneminde BİST100'ü tahmin etmek için iyi bir açıklayıcı değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

23.10.1987-22.02.2008 dönemine ait günlük bir veri seti için Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu 

Değişken Varyans (GARCH) modellerini YSA modelleriyle birleştiren Bildirici ve Ersin'in (2009) 

çalışması, YSA modellerinin tahminleri güçlendirdiğine dair kanıtlar sunmaktadır. Sonuçlar, yapay 

sinir ağları ile güçlendirilmiş koşullu varyans modellerinin oynaklığı daha verimli bir şekilde 

yakaladığını göstermektedir. Göçken ve diğ. (2010)’nın günlük verilerle BIST100'ü tahmin etmek için 

kapanış fiyatı, hareketli ortalamalar ve momentum fiyatı gibi teknik göstergeleri kullanan hibrit 

modelli çalışmasında Harmony Search – YSA modeli diğerlerinden önemli ölçüde daha iyi 

bulunmuştur. 

Aylık verileri kullanan Boyacıoğlu ve Avcı (2016), Uyarlanabilir Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi 

(ANFIS) ile BIST100'ü tahmin etmiştir. Makroekonomik değişkenler, DJI, DAX, BOVESPA 

Endeksleri ve BIST100'ün aylık getirilerinin kullanıldığı çalışmada, endeks %98,3 doğruluk oranı ile 

tahmin edilmektedir. 

3 Veri ve Yöntem 

Çalışmada kullanılan tüm değişkenler Matriks IQ işlem platformundan elde edilmiş olup Tablo 1'de 

gösterilmiştir. Matriks IQ, Matriks Bilgi Dağıtım A.Ş. 2003 yılında Türkiye'de kurulmuş ve payları 2021 

yılında halka arz edilmiş bir fintech şirketidir. Borsa İstanbul'un ana endeksi olan BİST100 endeksinin 

açılış, kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatlarına ek olarak dört teknik gösterge çalışmaya dahil 

edilmiştir. Matriks IQ'dan indirilen teknik göstergeler, işlem platformu bunları hesapladığı için analiz 
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etmeye hazırdır. Finans uzmanları, teknik analiz için çok sayıda farklı araç kullanır. Geçmiş fiyatlardan 

hesaplanan hareketli ortalamalar, teknik analizde genel olarak kullanılır. Hareketli ortalamalara ek 

olarak, hareketli ortalamalardan ve geçmiş fiyatlardan hesaplanan birçok teknik gösterge bulunmaktadır. 

Finans sektöründe sık kullanılan teknik göstergeler, 21 profesyonelle görüşülerek belirlenmiştir. Bu 

görüşmeler sonucunda, geçmiş fiyatlar ve ortalamalara ek olarak, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve 

Hareketli Ortalama Yakınsama Endeksi'nin (MACD) daha çok kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 0 ile 

100 arasında değer alan RSI endeksi, 70'in üzerinde aşırı alım bölgesine, 30'un altında aşırı satım 

bölgesine işaret ediyor. Diğer momentum endeksi ise iki farklı hareketli ortalama fiyat arasındaki ilişkiyi 

gösteren MACD'dir. MACD göstergesi sinyal çizgisinin altına düşerse düşüş sinyali oluşturur ve satış 

zamanının geldiğini gösterebilir. Tersine, MACD göstergesi sinyal çizgisinin üzerine çıkarsa, yukarı 

yönlü bir sinyal oluşturur ve alım seviyelerinin yaklaştığını gösterebilir. 

Söz konusu dönem, covid19 pandemisinin neden olduğu yüksek fiyat hareketlerinin göreli olarak 

azaldığı 2020 Eylül ayının son günleri olarak seçilmiştir. 5 dakikalık veriler 30 Eylül 2020 gününe aittir. 

30 Eylül tarihindeki 5 dakikalık 98 gözlemin tamamı kullanılmıştır. 15 dakikalık veride günlük gözlem 

sayısı yetersiz kalacağı ve modellerin karşılaştırılabilir olması açısından 28-30 Eylül tarihlerindeki 99’ar 

gözlem kullanılmıştır. 

Tablo 1. Veri 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veriler  Kaynak 

BIST100  BIST100 Kapanış Fiyatı MatrixIQ 

BIST100 OPEN BIST100 Açılış Fiyatı MatrixIQ 

BIST100 HIGH BIST100 En Yüksek Fiyat MatrixIQ 

BIST100 LOW BİST100 En Düşük Fiyat MatrixIQ 

MOV15 15 Dakikalık Hareketli Ortalama MatrixIQ 

MOV60 60 Dakikalık Hareketli Ortalama MatrixIQ 

RSI RSI MatrixIQ 

MACD MACD MatrixIQ 

TRIGGER MACD Sinyal Çizgisi MatrixIQ 
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Veri aralıklarının gün içi yüksek frekanslı işlemlere etkisini analiz etmek amacıyla Borsa İstanbul için 

iki farklı YSA modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen YSA modellerinde sıklıkla tercih edilen ileri beslemeli 

(FF) geri yayılımlı (BP) çok katmanlı algılayıcı (MLP) ağ modeli kullanılmaktadır (Vaferi ve 

diğ.,(2014), Çolak, 2020, Canakci ve diğ, 2012, Vaferi ve diğ., 2011). MLP ağ modellerinde bir girdi 

katmanı, en az bir gizli katman ve tahmin sonuçlarının elde edildiği bir çıktı katmanı bulunmaktadır. 

Gizli katman, nöron adı verilen bir hesaplama elemanı içerir ve her katman bir sonraki katmana bağlanır 

(Ahmadloo ve Azizi, 2016, Güzel ve Çolak, 2021). Bir MLP ağ modelinin temel yapılandırma topolojisi 

Şekil 1'de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. MLP Ağ Modelinin Temel Yapılandırma Topolojisi 
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ve 15 dakikalık veriler kullanılarak geliştirilen YSA modellerinde, giriş parametreleri olarak Açık, 

Yüksek, Düşük, MOV60, MOV15, RSI, MACD ve TRIGGER değerleri tanımlanmış ve çıkış 

katmanında BIST100 değerler tahmin edilmiştir. MLP modellerinin gizli katmanında kullanılacak nöron 

sayısı ve kullanılan verilerin optimizasyonu, modelin tahmin performansı için önemli bir parametredir 

(Çolak, 2021, 1). Bu nedenle veri seti optimize edilmiş ve tahmin performansı en yüksek olan gruplama 

kullanılmıştır. 98 veri ile geliştirilen YSA modelinde, verilerin %70'i eğitim, %20'si doğrulama ve 

%10'u test aşaması için kullanılmıştır. Eğitim algoritması olarak yüksek performanslı ve MLP ağlarında 

sıklıkla kullanılan Levenberg-Marquardt algoritması tercih edilmiştir (Ali ve diğ., 2019, Kareem ve diğ., 

2017). YSA modelinin gizli katmanında transfer fonksiyonu olarak Tan-Sig fonksiyonu, çıktı 

katmanında ise Purelin fonksiyonu kullanılmıştır. Kullanılan transfer fonksiyonları aşağıda verilmiştir 

(Çolak ve diğ., 2020). YSA modellerinin gizli katmanındaki nöron sayısını belirlemek için kullanılan 

bir model veya korelasyon yoktur (Bonakdari ve diğ., 2016, Çolak ve diğ., 2021, Çolak, 2021, 2). Bu 

nedenle literatürde olduğu gibi farklı nöron sayıları ile geliştirilen YSA modellerinin performansı analiz 

edilmiş ve gizli katmanda 5 nöronlu model kullanılmıştır.  

 

 

 

f(x) =
1

1 + exp(−x)
(1) 

 

purelin(x) = x                                                (2) 

 

Geliştirilen YSA modelinin tahmin performansını analiz etmek için Ortalama Kare Hata (MSE), 

belirlilik katsayısı (R) ve Sapma Marjı (MoD) değerleri kullanılmıştır. Performans parametrelerinin 

hesaplanmasında kullanılan denklemler aşağıda verilmiştir (Senff ve diğ., 2009). 

MSE =
1

N
∑(Xexp(i) − XYSA(i))

2

N

i=1

(3) 

R = √1 −
∑ (Xexp(i) − XYSA(i))

2N
i=1

∑ (Xexp(i))
2N

i=1

(4) 

MoD(%) = [
Xexp − XYSA

Xexp
] x100(5) 

 

4 Bulgular ve Tartışma 

Şekil 2'de geliştirilen YSA modellerinin eğitim aşamasının doğrulama performansları gösterilmektedir. 

Grafikler incelendiğinde eğitim döneminin başında yüksek olan MSE değerlerinin ilerleyen dönemlerle 

birlikte azaldığı görülmektedir. MSE değerlerinin sıfıra yakınlığı, YSA modelinin eğitim aşamasından 

elde edilmiş olan hata oranları düşük olduğunun bir göstergesidir. Her üç veri setinden elde edilen MSE 

değerlerinin en ideal değere ulaştığı noktada modellerin eğitim süreci tamamlanmıştır. 
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Şekil 2. Eğitim Aşaması Doğrulama Performansları a) 5 dakikalık Model b) 15 dakikalık Model 
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Şekil 3 ve Şekil 4, YSA modellerinin eğitim aşamasından elde edilen verileri göstermektedir. Grafiklerin 

x ekseninde hedef veriler yer alırken, y ekseninde ise YSA modelinden elde edilen tahmin değerleri yer 

almaktadır. Grafiklerde üç farklı değer bulunmaktadır. Noktalarla ifade edilen değerler, veri noktalarını, 

noktalı çizgiler eşitlik çizgilerini ve düz çizgiler ise uygunlaştırılmış değerleri temsil etmektedir. 

Grafikler incelendiğinde veri noktalarının eşitlik doğrusu üzerinde yer aldığı görülmektedir. Ancak 

eşitlik çizgilerinin de uygunlaştırılmış doğru ile mükemmel bir uyum içinde olduğu görülmektedir. 

Ayrıca denklem 4 kullanılarak elde edilen R değerlerinin 1'e olan yakınlığına da dikkat edilmelidir. Bu 

bulgular, geliştirilen YSA modellerinin eğitim aşamalarının çok yüksek doğrulukla tamamlandığını 

göstermektedir. Ancak 5 dakikalık değerler kullanılarak geliştirilen YSA modelinin R değerinin 15 

dakikalık değerler kullanılarak geliştirilen modele göre daha yüksek olması da 5 dakikalık modelin 

nispeten daha yüksek tahmin performansına sahip olduğunu göstermektedir. 

 

 

Şekil 3. 5 dakikalık YSA Modelinin Eğitim Performansları  
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Şekil 4. 15 dakikalık YSA Modelinin Eğitim Performansları  

 

YSA modellerinin hata histogramları Şekil 5'te verilmiştir. Hata histogramlarında, YSA modellerinden 

elde edilen veriler ile hedef veriler arasındaki farklar gösterilerek modellerin eğitim süreçlerine ait 

hatalar analiz edilebilir. Grafikler incelendiğinde hata noktalarının sıfır hata doğrusu etrafında 

yoğunlaştığı görülmektedir. Ayrıca, hataların sayısal değerlerinin de çok düşük olduğu da grafiklerden 

görülmektedir. Hata histogram grafiklerinden elde edilen bu bilgiler, geliştirilen YSA modellerinin 

eğitim süreçlerinin düşük hata ile tamamlandığını göstermektedir. 
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Şekil 5. YSA Modellerinin Hata Histogramları a) 5 dakikalık Model b) 15 dakikalık Model  
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Şekil 6, YSA modellerinin eğitim durumunu göstermektedir. Gradyan ve mu değerlerinin ilerleyen 

devirlerle azaldığı grafiklerde görülmektedir. Ayrıca, hataların 6 kez tekrar edilmesinden sonra 

modellerin eğitiminin sonlandırıldığı ve bu nedenle validasyon kontrol değerlerinin 6'ya eşit olduğu da 

anlaşılmaktadır. 

 

119 



 

 

 

Şekil 6. YSA Modellerinin Eğitim Durumları a) 5 dakikalık Model b) 15 dakikalık Model 

Şekil 7, her bir veri noktası için denklem 3 kullanılarak hesaplanan MSE değerlerini göstermektedir. 

MSE değerlerine bakıldığında genellikle sıfıra yakın olduğu görülmektedir. MSE değerlerinin sıfıra 
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yakınlığı, YSA modellerinin eğitim aşamalarının düşük hata değerleri ile tamamlandığının bir başka 

kanıtı olarak değerlendirilmektedir. 
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Şekil 7. Veri Noktasına Göre MSE Değerleri 

Şekil 8, her bir veri noktası için YSA modelinden elde edilen değerler ve hedef değerleri göstermektedir. 

Grafiklere dikkat edildiğinde YSA modelinden elde edilen değerler ile hedef değerlerin tam bir uyum 

içinde olduğu açıkça görülmektedir. Bu sonuç, geliştirilen YSA modellerinin BIST100 değerlerini 

yüksek doğrulukla tahmin edebildiğini göstermektedir. Şekil 9'daki x ekseninde BIST100 değerleri yer 

alırken, y ekseninde YSA modelinden elde edilen tahmin değerleri bulunmaktadır. Grafiklerdeki veri 

noktalarına dikkat edildiğinde, verilerin sıfır hata çizgisine çok yakın konumlandığı görülmektedir. Veri 

noktalarının sıfır hata doğrusuna bu yakınlığı, YSA modelinden elde edilen tahmin edilen değerler ile 

gerçek BIST100 değerleri arasındaki hata oranının çok düşük olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 8. YSA Model Değerleri ve Hedef Değerler 
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Şekil 9. Tahmin Değerleri ve Gerçek Değerler 
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Şekil 10, her bir veri noktası için denklem 5 kullanılarak hesaplanan MoD değerlerini göstermektedir. 

Grafikler incelendiğinde veri noktalarının genellikle sıfır hata çizgisine yakın konumlandığı 

görülmektedir. Veri noktalarının sıfır hata doğrusuna yakınlığı, YSA modelinden elde edilen tahmin 

edilen değerler ile gerçek BIST100 değerleri arasındaki hata oranlarının çok düşük olduğunu 

göstermektedir. Grafiklerden elde edilen sonuçlar, geliştirilen YSA modellerinin ideal doğruluk ve çok 

düşük hata oranları ile BIST100 değerlerini tahmin edebildiğini açıkça göstermektedir. Ancak her iki 

grafik de incelendiğinde 5 dakikalık verilerle geliştirilen YSA modelinin hata oranlarının 15 dakikalık 

verilerle geliştirilen YSA modeline göre nispeten daha düşük olduğu görülmektedir. 5 dakikalık verilerle 

geliştirilen YSA modeli ile 15 dakikalık verilerle geliştirilen YSA modeli arasındaki tahmin 

performansının daha iyi anlaşılabilmesi için her bir veri noktasındaki hata oranları karşılaştırmalı olarak 

Şekil 11'de gösterilmiştir. Grafik dikkate alındığında 5 dakikalık verilerle geliştirilen YSA modelinin 

hata oranlarının 15 dakikalık modele göre daha düşük olduğu açıkça görülmektedir. 
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Şekil 10. MoD Değerleri 
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Şekil 11. Karşılaştırmalı MoD Değerleri 

 

5 Sonuç 

Teknolojinin getirdiği hız doğrultusunda küreselleşmiş finans piyasalarında çeşitli algoritmalar 

kullanarak mikrosaniyeler içinde işlem yapan HFT’ler, piyasaya gelen bilgiyi ve fiyat hareketlerini en 

kısa veri aralıklarıyla değerlendirmekteler. Diğer yandan yapay zeka, derin öğrenme, makine öğrenmesi 

gibi yöntemler bu hızlı alım satım işlemlerine dahil edilmekte. Bu bağlamda gün içi ve farklı 

frekanslardaki verilerin yapay zeka modelleriyle analiz edildiği bu çalışma, literatür kadar sektör için 

de yön gösterici olma hedefiyle gerçekleştirilmiştir. Covid19 pandemisinin neden olduğu yüksek fiyat 

hareketlerinin göreli olarak azaldığı 2020 Eylül ayının son üç gününün örneklem dönemi olarak ele 

alındığı çalışmada,  15 dakikalık 99’ar gözlemden oluşan bir veri seti ve yalnızca ayın son günü için 5 

dakikalık 98 gözlemden oluşan bir veri seti kullanılmıştır. BİST100 endeksinin açılış fiyatı, en düşük 

fiyat, en yüksek fiyat, ortalamalar, RSI ve MACD indikatörlerinin girdi değişkeni olarak kullanıldığı, 

BİST100 kapanış fiyatının ise tahmin edildiği YSA modellerinde, ileri beslemeli (FF) geri yayılımlı 

(BP) çok katmanlı algılayıcı (MLP) ağ modeli kullanılmıştır. Bulgular, geliştirilen YSA modellerinin 

eğitim aşamalarının çok yüksek doğrulukla tamamlandığını ancak, 5 dakikalık değerler kullanılarak 

geliştirilen YSA modelinin R değerinin 15 dakikalık değerler kullanılarak geliştirilen modele göre daha 

yüksek olması da 5 dakikalık modelin nispeten daha yüksek tahmin performansına sahip olduğunu 

göstermektedir. Modellerin MSE değerleri ve MoD değerleri incelendiğinde, her iki modelin de çok 

düşük hatalara sahip olduğu ve modellerin tahminlerinin başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma, 

5 dakikalık verilerle yapılan tahminlerin 15 dakikalık verilerle yapılan tahminlere göre daha başarılı 

olduğuna dair kanıtlar sunmaktadır. 
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Ö Z  

Bu çalışmada temel piyasalar arasındaki oynaklık yayılımları Diebold ve Yılmaz (2012) tekniğiyle 

araştırılmıştır. Temel piyasaları temsilen MSCI dünya endeksi, ABD 2 yıllık devlet tahvil faizi, 

dolar endeksi, ons altın, brent petrol ve bitcoin kullanılmıştır. Çalışmada 2 Ocak 2015 – 29 Haziran 

2021 dönemine ait günlük verilerden elde edilen oynaklıklar kullanılmıştır. Çalışmada, temel 

piyasalar arasındaki oynaklık yayılım endeksinin %30,9 olduğu, faiz ve MSCI dünya endeksinin 

oynaklık yayıcısı buna karşın dolar endeksi, altın, petrol ve bitcoinin oynaklık alıcısı oldukları, 

faizin temel piyasalarda önemli oynaklık yayıcısı olduğu, bitcoinin temel piyasalarla oynaklık 

ilişkisinin zayıf olduğu ve temel piyasalar arasındaki oynaklık yayılımlarının COVID-19 sürecinde 

yükseldiği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, portföy yönetimi, risk yönetimi, yatırımlar, ekonomi 

yönetimleri açısından kullanılabilirlik taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Borsa, Faiz, Altın, Volatilite Yayılımı

The Spillovers of Volatility Between The Stock Market, Interest, 

Currency, Gold, Oil And Bitcoin 

A BST R AC T  

In this study, volatility spillovers between fundamental markets were investigated using the Diebold 

and Yılmaz (2012) method. MSCI world index, US 2-year government bond interest rates, dollar 

index, ounce of gold, brent oil and bitcoin are used to represent the main markets. It were used that 

the volatilities obtained from the daily data for the period of January 2, 2015 - June 29, 2021 in the 

study. In this study, it has been determined that the volatility spillover index among the main markets 

was 30,9%, the interest rate and MSCI world index are the volatility emitters, whereas the dollar 

index, gold, oil and bitcoin are the volatility buyers, interest is the important volatility emitter in the 

main markets, and the volatility relationship of bitcoin with the main markets is weak. In addition, 

volatility spillovers between main markets have increased during the COVID-19 process. The 
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results obtained are usable in terms of portfolio management, risk management, investments and 

economy managements. 

Keywords: Stock Market,  Interest Rate, Gold, Volatility Spillover 

1 Giriş 

Oynaklık finansal varlık fiyatlarında meydana gelen ani ve aşırı fiyat değişimleridir. Günümüz 

ekonomik ve finansal koşullarında finansal piyasalar arası entegrasyonların artması, bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin yaygınlaşması, rekabetin yükselmesi, risklerin artmasına paralel bir şekilde 

oynaklıklarda ve oynaklık yayılımlarında artışlar görülmektedir. Oynaklık yayılımları portföy yönetimi, 

yatırım kararları, sermaye hareketleri, risk yönetimi gibi konular bakımından önem taşımaktadır. 

Oynaklıklar finansal piyasalardaki fiyat istikrarının oluşturulmasında önemli engellerden birisidir. Bu 

bakımdan oynaklıklar ve oynaklık yayılımları ekonomi yönetimleri tarafından yakından takip 

edilebilmektedir. 

Oynaklık yayılımı çoğunlukla finansal piyasalarda oluşmakta ve yatırımcıların yatırım stratejilerini ve 

karar alma süreçlerini önemli düzeyde etkilediği gibi ülke politikalarının da belirlenmesine ve yönünün 

tayin edilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Oynaklık yayılımı, mikro politikalar noktasında 

yatırımcılar açısından, makro politikalar noktasında ise devletler ve hükümetler nezdinde önem arz 

etmesinden dolayı finans literatüründe geniş bir yer tuttuğu görülmektedir (Değirmenci, 2017). 

Bu çalışmada temel finansal piyasalar arasındaki oynaklık yayılımları ve bu yayılımların COVID-19 

sürecindeki seyri incelenmeye çalışılmıştır. Temel piyasalar olarak pay piyasaları, borçlanma araçları 

piyasaları, döviz piyasaları, emtia piyasaları ve kripto piyasaları esas alınmıştır. Çalışmanın bulgularıyla 

portföy yönetimi, portföy riskinin yönetilmesi, yatırım kararları ve finansal piyasaların istikrarı gibi 

konulara ışık tutulmaya çalışılmıştır. 

2 Literatür 

Oynaklık yayılım çalışmaları son zamanlarda artmaya başlamıştır. Gokmenoglua ve Fazlollahi (2015), 

Cabarcos vd. (2021), Zhang ve He (2021), Zhang ve Jaffry (2015), Şenol (2020), Şenol (2021)   ve 

Akkuş vd. (2018) çalışmalarında bu çalışmada olduğu gibi finansal piyasalar arasındaki oynaklık 

ilişkileri ve yayılımlar araştırılmıştır. 

Gokmenoglua ve Fazlollahi (2015) yapmış oldukları çalışmalarında altın fiyatı, petrol fiyatı, altın fiyat 

oynaklığı (GVZ) ve petrol fiyatı oynaklığının (OVX) borsa fiyat endeksi (GSPC) üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olup olmadığını ARDL eşbütünleşme yaklaşımını kullanarak araştırmışlardır. İncelenen 

değişkenler arasında uzun dönemli dengenin olduğunu ve S&P500 borsa fiyat endeksinin petrol ve altın 

piyasası fiyatlarına ve oynaklıklarına neden olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Cabarcos vd. (2021) bitcoin davranışını ve yatırımcı duyarlılığı, S&P 500 getirileri ve VIX getirilerini 

GARCH ve EGARCH modelleri kullanarak bitcoin oynaklığı üzerindeki etkisi analiz etmişlerdir. 

Bitcoin oynaklığının spekülatif dönemlerde daha kararsız olduğu görülmüş ve istikrarlı dönemlerde 

S&P 500 ile VIX oynaklıklarının bitcoin  oynaklığını etkilediğini ileri sürmüşlerdir.  

Zhang ve He (2021) yapmış oldukları çalışmalarında dinamik korelasyon ve Granger nedenselliği ile 

MSV modelini kullanarak bitcoin, altın, ham petrol ve büyük borsalar arasındaki yayılma etkisini 

incelemişler. Bitcoin’in diğer varlıklardan daha önemli bir Granger nedensellik yayılma etkisine sahip 

olmadığını ve altın fiyatlarının tek yönlü olarak borsa fiyatlarından etkilendiğini, ham petrol fiyatları ile 

borsa fiyatları arasında yüksek korelasyonun olduğunu belirtmişlerdir.  
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Zhang ve Jaffry (2015) yapmış oldukları çalışmalarını kriz öncesi ve kriz dönemi olmak üzere ikiye 

ayrılmışlar ve  Çin ile Hong-Kong hisse senedi piyasaları arasındaki oynaklık yayılımını 2002-2013 

dönemleri arasındaki günlük kapanış fiyatlarını kullanarak BEKK-GARCH metodu ile incelemişler. 

Kriz öncesinde herhangi bir oynaklık yayılımı olmadığını, kriz döneminde ise çift yönlü oynaklık 

yayılımının söz konusu olduğunu belirtmişlerdir. 

Şenol (2020) Borsa İstanbul (BİST), döviz kuru ($/₺) ve petrol (WTI) arasındaki oynaklık yayılımlarını 

4 Ocak 2010 - 15 Mart 2019 dönemine ait günlük veriler ve DCC GARCH yöntemiyle araştırmıştır. 

Çalışmada BİST ile döviz arasında karşılıklı, petrolden BİST ve döviz kuruna doğru tek yönlü oynaklık 

yayılım ilişkisi belirlenmiştir. 

Şenol (2021) BİST, döviz kuru ($/₺), faiz ve CDS primleri arasındaki ilişkiyi 2 Ocak 2010 - 10 Nisan 

2020 dönemine ait verilerle Türkiye örneğinde araştırmıştır. Çalışmada, BİST ile döviz kuru, faiz ile 

döviz kuru ve faiz ile CDS primleri arasında karşılıklı oynaklık ilişkisi görülmüştür. 

Akkuş vd. (2018) yapmış oldukları çalışmalarında tahvil faizleri ile CDS primleri arasındaki oynaklık 

yayılım ilişkilerinin belirlenmesini incelemişlerdir. Araştırma sonucunda Türkiye’de 5 yıllık devlet 

tahvillerinin faiz oranları ile CDS risk primleri arasında yüksek pozitif korelasyon olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Değirmenci (2017) Akel (2015) ve Şimşek (2016) çalışmalarında pay piyasaları arasındaki ilişkileri ve 

oynaklık yayılımları araştırılmıştır. Değirmenci (2017) yapmış olduğu çalışmasında korelasyon ve 

eşbütünleşme analizleri GARCH ve türevleri bazında oynaklık yayılımını incelemiş,  ABD hisse senedi 

piyasasının dünyadaki diğer piyasalar üzerindeki en etkili hisse senedi piyasası olduğunu ileri sürmüştür. 

ABD’den Japonya ve İngiltere borsalarına, Mısır ve İsrail borsalarına, Güney Afrika borsasına doğru 

tek yönlü oynaklık yayılımı olduğu bulunmuştur. Türkiye ile Brezilya borsaları arasında ise çift yönlü 

oynaklık yayılımının olduğu belirlenmiştir. Diğer borsalar ele alındığında GARCH modeli kullanılarak 

İngiltere borsasından Japonya’ya ve Arjantin’den Türkiye borsasına doğru tek yönlü oynaklık 

yayılımının olduğu görülmüştür. Japonya borsasından İngiltere borsasına doğru tek yönlü oynaklık 

yayılımının olduğu, Londra ve Paris borsaları arasında çift yönlü oynaklık yayılımının olduğunu 

belirtilmiştir. 

Akel (2015) kırılgan beşli ülkeleri pay senedi piyasa endekslerinin 2000-2013 dönemindeki haftalık 

kapanış verilerini kullanarak Johansen eşbütünleşme analizi ile Granger nedensellik testi yapmış ve 

sonuçlarını raporlamıştır. Johansen eşbütünleşme testi sonuçlarına göre analiz dönemi içerisinde BIITS 

ülkelerinin sermaye piyasaları arasında uzun dönemli bir denge ilişkisinin geçerli olduğunu tespit 

etmiştir. Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye pay senedi piyasaları arasında bir 

eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edildikten sonra bu piyasalar arasındaki kısa dönemli nedensellik 

ilişkisinin geçerliliği, Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ile araştırılmıştır. Bu sonuçlara göre, pay 

senedi piyasa endeksleri kapsamında Hindistan’ın diğer ülkelerin hepsiyle kısa dönem nedensellik ilişki 

içerisinde olduğu, Türkiye’den Endonezya’ya tek yönlü, Brezilya’dan Endonezya ve Güney Afrika’ya 

tek yönlü, Endonezya’dan Güney Afrika’ya tek yönlü, Güney Afrika’dan Türkiye’ye tek yönlü bir 

Granger nedenselliğin olduğunu ileri sürülmüştür.  

Şimşek (2016) yapmış olduğu çalışmasında,  BRICS ülkeleri ile Türkiye pay piyasaları arasındaki 

etkileşimi 2008-2015 dönemlerini kapsayan  günlük veriler kullanılarak GARCH modelleri ile incelemiş 

ve çalışmada BİST’in BRICS ülkelerinin gösterge endeksleriyle ilişki içerisinde olduğu ve son dönemde 

en fazla Hindistan ve Güney Afrika ülkeleriyle ilişkisi bulunduğu ileri sürülmüştür.  

3 Yöntem ve Veri 

Bu çalışmanın amacı küresel düzeyde temel piyasalar arasındaki oynaklık yayılımlarını araştırmaktır. 

Temel piyasalar olarak pay, borçlanma araçları, döviz, emtia ve kripto piyasalar ele alınmıştır. Pay 
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piyasalarını temsilen MSCI dünya endeksi, faizi temsilen ABD 2 yıllık devlet tahvil faizi, döviz kurunu 

temsilen Dolar endeksi, emtia piyasasını temsilen Ons altın ve Brent petrol ve kripto piyasasını temsilen 

bitcoin kullanılmıştır. Örneklem dönemi 2 Ocak 2015 – 29 Haziran 2021 şeklinde oluşmuştur.  

Oynaklık yayılımları genellikle tek değişkenli GARCH modellerinden elde edilen varyansta nedensellik 

testleri ve çok değişkenli GARCH modelleri üzerinden yapılmaktadır. Bu çalışmada Diebold ve Yılmaz 

(2012) tarafından geliştirilen oynaklık yayılım endeksi kullanılmıştır. Diebold ve Yılmaz (2012) yayılım 

endeksi diğer yöntemlere göre bazı avantajlar sergilemektedir. Yöntemde ikiden daha fazla değişkenin 

kullanımından tek bir yayılım endeksi elde edilebilmektedir. Bununla birlikte yöntem iki değişken 

arasındaki yayılımları, net yayılımları, bir değişkenin net olarak oynaklık yayıcısı ya da oynaklık alıcısı 

olup olmadığını ortaya koymaktadır.  

𝑆𝑔(𝐻) =  

∑ 𝜃𝑖𝑗 
𝑔

(𝐻)𝑁
𝑖.𝑗=1
𝑖≠𝑗

∑ 𝜃
𝑖𝑗 
𝑔

(𝐻)𝑁
𝑖.𝑗=1

∗ 100 =   

∑ 𝜃𝑖𝑗 
𝑔

(𝐻)𝑁
𝑖.𝑗=1
𝑖≠𝑗

𝑁
∗ 100      (1) 

   

θij 
g

(H), j piyasasından i piyasasına olan ikili yayılımı ve yayılım etkisini ölçmek için kullanılmaktadır. 

N oynaklık yayılımında kullanılan piyasa sayısı, 𝑆𝑔(𝐻) oynaklık yayılımıdır. 

Oynaklıklar Diebold ve Yılmaz (2012) çalışmasında olduğu gibi en yüksek ve en düşük gün içi 

verilerinden aşağıdaki gibi elde edilmiştir. 

𝜎𝑖𝑡
2 =  0,361[ln(𝑃𝑖𝑡

𝑚𝑎𝑥) − ln(𝑃𝑖𝑡
𝑚𝑖𝑛)]

2
        (2) 

Burada i piyasayı, t gün, 𝑃𝑖𝑡
𝑚𝑎𝑥 günlük en yüksek fiyatı, 𝑃𝑖𝑡

𝑚𝑖𝑛 günlük en düşük fiyatı ve 𝜎𝑖𝑡
2  ise günlük 

varyansı temsil etmektedir. 

𝜎𝑖𝑡 = 100 √365 ∗  𝜎𝑖𝑡
2           (3) 

Burada 𝜎𝑖𝑡 standart sapmaları yani oynaklıkları göstermektedir. Oynaklıklar Şekil 1’de görülmektedir. 

COVID-19’un salgın olarak ilan edildiği Mart 2020’de oynaklıkların genel olarak bütün varlıklarda 

önemli derecede arttığı görülmektedir. Ayrıca en yüksek oynaklık sergileyen varlığın bitcoin olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Şekil 1: Volatilite 

Çalışmada kullanılan varlıklar arasında en yüksek ortalamalar bitcoin ve faizde gerçekleşmiştir. Buna 

dayanarak en yüksek oynaklıkların bitcoin ve faizde, en düşük oynaklıkların ise dolar endeksi ve MSCI 

dünya endeksinde olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 1). Günlük verilerden elde edilen oynaklık verilerinin 

ADF (Augmented Dickey-Fuller) ve PP (Phillips-Perron) testlerine göre birim kök içermedikleri, 

durağan oldukları anlaşılmaktadır. 

 

 

 

Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler 

 MSCI FAIZ ALTIN DOLAR PETROL BITCOIN 

Ortalama  11.41003  65.13414  15.01283  7.189923  38.86155  70.16141 

En Büyük  119.0209  623.2725  94.22929  39.26607  475.6539  533.0779 

En Küçük  1.328141  5.429522  4.289815  1.584210  8.276603  0.000000 

Std. Sapma  9.873528  66.94418  8.421371  3.806732  29.99228  56.25064 

Çarpıklık  4.331208  3.225123  3.069103  2.595851  5.665561  2.506136 

Basıklık  34.54397  18.11653  19.95665  15.16905  61.14271  13.35827 

Jarque-Bera  72318.17***  18255.28***  21978.47***  11829.75***  237147.9***  8949.155*** 

Gözlem Sayısı 1232 1232 1232 1232 1232 1232 

ADF -5.3718*** -4.9025*** -5.8718*** -6.8658*** -4.0705*** -5.6366*** 

PP -25.6601*** -23.6319*** -40.8501*** -39.7177*** -27.0415*** -27.4556*** 

*** işareti %1 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir.  
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4 Bulgular 

Finansal varlıklar arasındaki korelasyon katsayıları pozitiftir (Tablo 2). Dolar ve bitcoin arasındaki 

korelasyon katsayısı anlamsız, petrol ve bitcoin arasındaki korelasyon katsayısı %5 diğer korelasyon 

katsayıları %1 önem düzeyinde anlamlıdır. Varlıklar arasında en yüksek katsayı değerlerine faiz ve 

MSCI dünya endeksinin sahip olduğu görünmektedir. Varlıklar arasında en düşük korelasyon ilişkisine 

sahip varlık ise bitcoindir. 

Tablo 2: Korelasyon Sonuçları 

 MSCI FAIZ ALTIN DOLAR PETROL BITCOIN 

MSCI 1      

FAIZ 0.61*** 

[30.985] 
1     

ALTIN 0.51*** 

[24.260] 

0.60*** 

[30.907] 
1    

DOLAR 0.36*** 

[15.816] 

0.43*** 

[19.569] 

0.45*** 

[20.330] 
1   

PETROL 0.52*** 

[25.054] 

0.46*** 

[21,085] 

0.33*** 

[14.531] 

0.25*** 

[10.492] 
1  

BITCOIN 0.18*** 

[7.444] 

0.09*** 

[3.721] 

0.10 

[5.395] 

0.009 

[0,380] 

0.06** 

[2.427] 
1 

** ve *** sembolleri sırasıyla %5 ve %1 önem düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. Köşeli parantez 

içindeki değerler t istatistik değerlerini göstermektedir. 

Diebold ve Yılmaz (2012) yayılım endeksi VAR (Vector Autoregressive) modelden türetilmiştir. Son 

hata tahmin ve Akaike bilgi kriterlerine göre uygun gecikme uzunluğu 14 olarak belirlenmiştir (Tablo 

3). 

Tablo 3: Uygun Gecikme Uzunlukları 

 Gecikme LR FPE AIC SC HQ 

0 NA   2.19e+14  50.04636  50.06646  50.05382 

1  3277.031  2.95e+13  48.04302  48.18369  48.09525 

2  538.2531  2.20e+13  47.75015   48.01139*  47.84714 

3  247.0110  1.97e+13  47.63941  48.02122  47.78116 

4  248.3490  1.76e+13  47.52723  48.02961  47.71374 

5  154.3597  1.67e+13  47.47409  48.09704   47.70536* 

6  72.55800  1.67e+13  47.47268  48.21619  47.74871 

7  79.13928  1.66e+13  47.46688  48.33097  47.78767 

8  68.96875  1.66e+13  47.46742  48.45208  47.83297 

9  72.91436  1.66e+13  47.46524  48.57047  47.87556 

10  79.71867  1.65e+13  47.45848  48.68428  47.91356 

11  69.87782  1.64e+13  47.45791  48.80428  47.95775 

12  82.63093  1.63e+13  47.44885  48.91579  47.99345 

13  78.78680  1.62e+13  47.44209  49.02960  48.03145 

14  90.82467   1.60e+13*   47.42722*  49.13530  48.06135 

15   58.82352*  1.60e+13  47.43322  49.26187  48.11211 

Optimal gecikme uzunlukları * ile gösterilmiştir. LR (sequential modified LR), ardışık geliştirilmiş LR test istatistiği; FPE 

(Final prediction error), son hata tahmin kriteri; AIC (Akaike information criterion), Akaike bilgi kriteri, SC (Schwarz 

information criterion) Schwarz bilgi kriteri ve HQ (Hannan-Quinn information criterion) Hannan-Quinn bilgi kriteridir. 

Tablo 4’de oynaklık yayılımları görülmektedir. Oynaklık alımları bir finansal varlığın diğer finansal 

varlıktan almış olduğu oynaklıkları, oynaklık yayılımı bir finansal varlığın diğer finansal varlıklara 

yaymış olduğu oynaklıkları, toplam oynaklık yayılımı bir finansal varlığın kendi de dahil olmak üzere 
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ortaya çıkardığı oynaklıkları ve net oynaklıklar ise bir finansal varlığın yaymış olduğu oynaklıklar ile 

almış olduğu oynaklıklar arasındaki farkı göstermektedir. 

Tablo 4: Oynaklık Yayılımları 

 
MSCI FAIZ ALTIN DOLAR PETROL BITCOIN 

Oynaklık 

Alımı 

MSCI 61,05 17,81 7,76 6,08 5,26 2,05 38,9 

FAIZ 14,34 62,14 12,26 8,52 2,11 0,63 37,9 

ALTIN 10,34 16,20 59,59 10,38 2,16 1,34 40,4 

DOLAR 9,59 13,85 11,03 63,13 1,65 0,75 36,9 

PETROL 10,86 5,17 2,09 2,35 78,32 1,21 21,7 

BITCOIN 3,02 3,26 1,20 0,61 1,46 90,45 9,5 

Oynaklık 

Yayımı  
48,1 56,3 34,3 27,9 12,6 6,0 185,3 

Toplam 

Oynaklık 

Yayımı 

109,2 118,4 93,4 91,1 91,0 96,4 %30,9 

Net 

Oynaklıklar 
9,19 18,43 -6,08 -8,93 -9,04 -3,57  

Toplam oynaklık yayılımı %30,9 olarak ortaya çıkmıştır. Bu değer oynaklık yayılımı toplamının (185,3) 

oynaklık alım ve oynaklık yayımlar toplamına (600,02) bölünmesiyle elde edilmektedir. Toplam 

oynaklık yayılımının örneklem dönemi süresince seyri Şekil 2’de görülmektedir.  

 

Şekil 2: Toplam Oynaklık Yayılımı 

Temel piyasalar arasındaki oynaklık yayılımlarının zaman zaman önemli derecelerde arttığı 

görülmektedir. Toplam yayılım endeksi 27 Haziran 2017 tarihinde %51’e yükselmiş, uzun süre %50 

düzeyinde devam etmiş, 5 Nisan 2017 tarihinde %53,6 seviyesini gördükten sonra endeks azalmaya 

başlamış ve 24 Ocak 2018 tarihinde %27,1 değerine kadar düşmüştür. Oynaklık yayılım endeksinin 

özellikle COVID-19 döneminde önemli derecede arttığı anlaşılmaktadır. 19 Şubat 2020 tarihinde %43 

olan oynaklık yayılım endeksi 15 Mayıs 2020 tarihinde tarihi zirve olarak %57,3’e ulaşmış, 13 Kasım 

2020 tarihinde %52,5 seviyesindeyken azalarak 21 Ocak 2021 tarihinde %33,7 seviyelerine kadar 

düşmüştür. Yayılım endeksinin 2020 sonu ve 2021 başlangıcında azalmasının sebebi olarak COVID-19 

aşısı ile ilgili gelişmeler gösterilebilir. Aşının ilk olarak ortaya çıktığı Kasım 2020 döneminden itibaren 
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aşının yaygın kullanıma başlandığı 2021 yılı başlangıcına kadar oynaklık yayılımları önemli derecede 

azalmıştır. 

Oynaklıklar risklerin arttığı dönemlerde genel olarak yükselmektedirler. Oynaklık yayılımları da 

risklerin arttığı dönemlerde yükselmişlerdir. Temel piyasalar arasındaki oynaklık yayılımları grafiği 

(Şekil 2) ile oynaklık endeksi (VIX) (Şekil 3) karşılaştırması yapılınca risklerin arttığı dönemlerde 

yayılımların da arttığı anlaşılmaktadır. VIX endeksinin eşik değer olarak kabul edilen 28 değerinin 

üzerinde olan tarihler 24 Ağustos 2015 (40,74), 5 Şubat 2018 (37,32), 24 Aralık 2018 (36,07) ve 16 

Mart 2020 (82,69) şeklindedir. Bu tarihler ve bu tarihlere yakın tarihler aynı zamanda temel piyasalar 

arasındaki toplam yayılım endeksinin arttığı dönemlerdir. 

 

Şekil 3: VIX Oynaklık Endeksi 

Tablo 4’ün son sütununda ve Şekil 4’de oynaklık alımları görülmektedir.  Şekil 4 tüm döneme ait 

oynaklık alımlarını gösterirken, Tablo 4’deki oynaklık alımları ise tüm dönemin ortalamasını 

yansıtmaktadır. Bunlara göre en yüksek oranda oynaklık alan finansal varlıklar altın ve MSCI dünya 

endeksi olurken en düşük düzeyde oynaklık alan varlıklar ise bitcoin ve petrol olmuştur. 

 

Şekil 4: Oynaklık Alımları 

Tablo 4’ de tüm dönemin ortalaması olarak, Şekil 5’de ise tüm döneme yayılmış bir şekilde oynaklık 

yayılımları görülmektedir. En yüksek oynaklık yayan finansal varlıkların faiz ve MSCI dünya endeksi 

olduğu buna karşın en düşük düzeyde oynaklık yayan varlıkların ise bitcoin ve petrol olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Şekil 5: Oynaklık Yayımları 

Tablo 4’ ün en alt satırında ve Şekil 6’da net oynaklık yayılımları görülmektedir. Bunlara göre, büyükten 

küçüğe doğru, faiz ve MSCI dünya endeksinin net oynaklık yayıcısı, buna karşın petrol, dolar endeksi, 

altın ve bitcoinin net oynaklık alıcısı olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuçlara göre temel finansal 

piyasalarda en önemli oynaklık yayıcısının faiz olduğu, faizin temel piyasalar arasında önemli bir fiyat 

ve oynaklık belirleyicisi olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Şekil 6: Net Oynaklık Yayılımları 

Çalışmada ortaya çıkan sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 

 Küresel düzeyde temel piyasalar arasında ortaya çıkan oynaklık yayılım endeksi %30,9’dur.  

 En yüksek düzeyde oynaklık yayan varlık faiz olurken en fazla oynaklık alan varlıklar ise altın 

ve MSCI dünya endeksi olmuştur. Bitcoin ve petrol düşük düzeyde oynaklık yayan ve düşük 

düzeyde oynaklık alan varlıklar olmuştur. Özellikle bitcoin temel finansal piyasalar arasında 

oynaklık yayım ve alımı en düşük varlık olmuştur. 

 Net oynaklıklar açısından faiz ve MSCI dünya endeksinin oynaklık yaydığı, petrol, dolar 

endeksi, altın ve bitcoinin oynaklık aldığı belirlenmiştir. Bu varlıklar içinde faiz değişkeninin 

diğer varlıklara kıyasla en önemli oynaklık yani risk yayıcısı olduğu anlaşılmıştır. 

 Bitcoinin diğer varlıklara göre daha düşük düzeyde oynaklık yaydığı ve aldığı bunun sonucunda 

net oynaklık bakımından da diğer varlıklara göre düşük bir durum sergilediği anlaşılmaktadır. 

Dolayısıyla temel piyasalarda bitcoinin diğer varlıklarla oynaklık ilişkisinin en düşük düzeyde 

olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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 COVID-19 sürecinde temel piyasalar arasındaki oynaklık yayılımları önemli ölçüde artmıştır. 

19 Kasım 2019 tarihinde %39,4 olan oynaklık yayılım endeksi 15 Mayıs 2020 tarihinde tarihi 

zirve olarak %57,3’e ulaşmış, 21 Ocak 2021 tarihinde ise %33,7 seviyesine kadar düşmüştür. 

2021 Ocak ayında başlayan düşüşte aşı etkisinin olduğu değerlendirilmektedir. 

 MSCI dünya endeksi yüksek düzeyde hem oynaklık yayan hem de oynaklık alan bir görünüm 

sergilemiştir. Bu sonuç borsaların hassas ve aynı zamanda gösterge olma işlevinin sonucu olarak 

değerlendirilebilir. 

 Elde edilen bulgular uluslararası sermaye hareketleri, yabancı portföy yatırımları, portföy 

yatırımları, risk yönetimi ve ekonomi yönetimleri açısından sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. 

Küresel düzeyde fiyat ve oynaklık belirleyicisinin faiz olduğu anlaşılmıştır. 

5 Sonuç 

Küreselleşmenin artması, rekabetin yükselmesi, bilgi ve iletişim teknolojisinin finansal piyasalardaki 

altyapıları geliştirmesi, dünya genelinde risklerin yükselmesi gibi etkenler finansal piyasalarda 

oynaklıkları ve oynaklık yayılımlarını artırmıştır. Ortaya çıkan oynaklık yayılımları yatırımları, sermaye 

hareketlerini, yatırım tercihlerini, portföy yönetimlerini, risk yönetimlerini ve ekonomi yönetimlerinin 

karar süreçlerinin önemli derecede etkileyebilmektedir. 

Bu çalışmada, MSCI dünya endeksi, ABD 2 yıllık tahvil faizi, dolar endeksi, ons altın, brent petrol ve 

bitcoin arasındaki oynaklık yayılımları araştırılmıştır. 2 Ocak 2015 – 29 Haziran 2021 dönemine ait 

günlük verilerden elde edilen oynaklıklar Diebold ve Yılmaz (2012) oynaklık yayılım endeksi 

yöntemiyle araştırılmıştır. Çalışmada, temel piyasalar arasındaki oynaklık yayılım endeksinin %30,9 

olduğu, faiz ve MSCI dünya endeksinin oynaklık yaydığı buna karşın dolar endeksi, petrol, altın ve 

bitcoinin oynaklık aldığı, faizin önemli derecede oynaklık yayıcısı olduğu, bitcoinin temel piyasalarla 

oynaklık ilişkisinin diğer finansal varlıklara göre oldukça düşük olduğu ve COVID-19 sürecinde 

oynaklık yayılımlarının önemli derecede arttığı görülmüştür. 
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ÖZ 

Bu çalışmada kırılgan beşli ülkeler ile VIX endeksi arasında getiri ve volatilite yayılımı araştırılmıştır. BİST 

100 (Türkiye), BOVESPA-BVSP (Brezilya), IDX (Endonezya), JTOPI40(Güney Afrika), NIFTY50(Hindistan) 

ve VIX endekslerinin 2 Ocak 2014 ve 18 Şubat 2021 tarihleri arası günlük kapanış verileri kullanılmıştır. 

Çalışmada Genişletilmiş EGARCH yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular göre negatif şokların volatiliteye 

etkisinin pozitif şoklardan daha fazla olduğunu görülmüştür. VIX endeksinden tüm borsalara volatilite yayılımı 

olduğunu tespit edilmiştir. 

ASYMMETRIC RETURN AND VOLATILITY SPILLOVER BETWEEN THE 

VOLATILITY INDEX (VIX) AND BORSA ISTANBUL: A COMPARATIVE 

ANALYSIS WITH THE STOCK EXCHANGE INDEXES OF FRAGILE FIVE 

COUNTRIES 

 

ABSTRACT 

In this study, the return and volatility spillover between the fragile five countries and the VIX index 

investigate. Daily closing data of BIST 100 (Turkey), BOVESPA-BVSP (Brazil), IDX (Indonesia), JTOPI40 

(South Africa), NIFTY50 (India) and VIX indices between January 2, 2014 and February 18, 2021 are use. 

Extended EGARCH method use in the study. According to the findings, it seen that the effect of negative shocks 

on volatility is more than positive shocks. It has been determine that there is a volatility spillover from the VIX 

index to all stock markets. 

1.GİRİŞ 

Finansal piyasalarda volatilite kavramı modern finans teorisinde sürekli olarak araştırılan bir 

konudur. Bu nedenle volatilite endeksleri de finansal piyasalarla ilgili çalışmalarda yerini almaktadır.  

Finansal varlıklarda volatilite siyasal, ekonomik, yatırımcı davranışları gibi bir çok faktörden 

etkilenmektedir Yatırımcılar finansal piyasalardaki yatırım kararlarında yoğun olarak volatiliteyi 

dikkate almaktadır. Finansal veriler volatilite kümelenmesi, kaldıraç etkisi ve aşırı basıklık özellikleri 

gösterebilmektedir. Bu özellikler finansal verilerde varyansın zamanla değişmesine neden olmaktadır. 

Volatilitenin doğrudan gözlenebilir olmaması nedeniyle de volatilitenin tahmini amacıyla çok sayıda 

alternatif ampirik yöntem geliştirilmiştir.  

The Chicago Board of Trade (CBOT) tarafından yalnız hisse senetleri üzerine opsiyon 

sözleşmelerinin işlem göreceği, standartları tespit edilmiş organize bir piyasa olan Chicago Opsiyon 

Borsası (Chicago Board Options Exchange, CBOE) kurulmuştur. CBOE tarafından S&P 500 Endeksi 

üzerine yazılan opsiyonlara dayalı olarak oluşturulan VIX, beklenen volatiliteyi, geniş bir aralıkta 

kullanım fiyatına sahip olan alım ve satım opsiyonlarının ağırlıklandırılmış fiyatlarının ortalamasını 

alarak tahmin etmektedir. Literatür kısmında bir çok çalışmada volatilite endeksi olarak VIX 

kullanılmıştır. 

Bu çalışmada da Borsa İstanbul’a VIX endeksinden asimetrik getiri ve volatilite yayılımı 

araştırılmıştır. Volatilite yayılımının asimetrik olarak ele alınmasının nedeni negatif şokların aynı 
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büyüklükteki pozitif şoklardan daha fazla volatiliteye sahip olabilmesidir.Çalışmanın niteliğinin 

artırılması amacıyla karşılaştırmalı analiz yapılmıştır. Karşılaştırma için gelişmekte olan ülkeler 

sınıflandırmasından ziyade makroekonomik açıdan Türkiye ile aynı kategoride olan ülkeler seçilmiştir. 

Döviz piyasasını destekleyen unsurların zayıflaması yüksek enflasyon ve cari açık gibi makroekonomik 

nedenlerden ötürü Hindistan, Brezilya, Endonezya, Türkiye ve Güney Afrika’dan oluşan ülkeler 

Morgan Stanley’in 5 Ağustos 2013 tarihli raporunda kırılgan olarak nitelendirilmiştir. Raporda orta ve 

uzun vadede Amerikan dolarının bu ülke para birimleri üzerinde ciddi etkilerinin olduğunu belirtilmiştir.  

 Chen ve vd. (1986; 383)’e göre faiz oranları, enflasyon ve üretim seviyesi gibi makroekonomik 

faktörlerin borsa getirilerini sistematik şekilde etkilemektedir. Hisse senedi piyasası ile makroekonomik 

göstergeler arasındaki ilişkiyi inceleyen öncü çalışmalardan sayılan Ross (1976)’da AFT geliştirilmiştir. 

Ardından Chen vd. (1986) bu teoriyi genişleterek Çok Faktörlü AFT ile beklenen hisse senedi getirisi 

üzerinde cari dönem makroekonomik göstergelerinin anlamlı etkilerini ortaya koymuştur. Fama (1990) 

tarafından yapılan çalışmada 1953-1987 dönemleri için ABD’de gecikmeli (lagged) hisse senedi 

getirilerinin gelecekteki üretim büyümesini açıkladığı elde edilmiştir. Aynı zamanda Fama (1990)’da 

cari üretim büyümesinin cari hisse senedi getirilerini açıkladığını ortaya konmuştur. Ardından Schewert 

(1990) çalışmasında Fama’nın (1990) analizini kullanmış ve verileri 1889-1998 tarihleri için genişletip 

Fama (1990)’daki aynı sonuçlara ulaşmıştır.  

Türkiye üzerine borsa ve ekonomik aktivite ilişkisini inceleyen çalışmalardan olan Gökdeniz vd. 

(2003) Türkiye'de 1989-2002 yılları arasında finansal piyasaların ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 

OLS yöntemiyle analiz etmiştir. Çalışma sonucunda, hisse senedi fiyatları ve özel tahvil getirilerinin 

Türkiye'deki ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı bulunmuştur. Bu ilişkiyi zaman 

serisi koentegrasyon ve nedensellik analizleriyle ortaya koyan çalışmalara rastlanmıştır. Aydemir 

(2008), hisse senedi getirileri ve ekonomik büyüme arasındaki ilşkiyi incelemiştir. Analiz için, Vektör 

Hata Düzeltme Modeli (Vector Error Correction Model-VECM) ve Granger nedensellik testi 

kullanılmıştır. Çalışmayla, uzun dönemde hisse senedi getirileri ve ekonomik büyüme arasında anlamlı 

ve çift yönlü bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kaplan (2008) çalışmasında 1987- 2006 yılı 

arasındaki dönemde hisse senedi piyasası ve reel ekonomi arasındaki ilişkinin Türkiye’de nasıl 

olduğunu analiz etmiştir. Çalışmada VAR analizi kullanılmıştır. Hisse senedi fiyatları ve ekonomik 

aktivite arasında uzun dönemli anlamlı bir ilişkinin varlığı saptanmıştır. Gelişmiş ülkelerin çoğunda 

olanın tersine bu nedensel ilişkinin Türkiye’de tek yönlü olarak hisse senedi piyasasından ekonomik 

aktiviteye doğru olduğu kanıtlanmıştır. Çalışma sonucunda, hisse senedi piyasasında oluşan bir şokun 

gelecekteki ekonomik faaliyeti dinamik biçimde belirlediği ileri sürülmüştür. İlaveten, geleneksel 

ilişkinin aksine hisse senedi piyasasının reel ekonomik aktivitedeki etkiye kapalı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Basdas ve Soytas (2009) 1997-2006 dönemi aylık verilerle ekonomik büyüme, hisse senedi 

getirileri ve faiz oranları arasındaki ilşkiyi incelemişlerdir. Çalışmada, VAR ve Granger nedensellik 

analizleri kullanılmıştır. Sonuçlara göre, özellikle hisse senedi getirilerinden ekonomik büyümeye doğru 

tek yönlü nedenselliğin olduğu ortaya çıkmıştır. Tuncer ve Turaboğlu (2014) tarafından yapılan 

çalışmada, hisse senedi piyasa endeksi ve ekonomik aktivite göstergeleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

Aylık frekanstaki 1990-2008 dönemini içeren veriler Johansen Koentegrasyon yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Hisse senedi piyasasından GDP’ye doğru tek yönlü bir nedensel ilşkinin olduğu bulunmuştur. 

Şentürk vd. (2014), Türkiye’de 1998- 2014 döneminde borsa getirisi ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Analiz olarak Bootstrap tabanlı Toda-Yamamoto ve Frekans Dağılımı 

nedensellik (Frequency Domain causality) testleri uygulanmıştır. Frekans Dağılımı nedensellik testi 

(Frequency Domain causality test ) sonucunda, borsa getirisinin kısa dönemde ekonomik büyümenin ve 

ekonomik büyüme de orta dönemde borsa getirisinin nedeni olduğu ortaya konmuştur. Tiryaki ve 

Tiryaki (2019) Türkiye’de hisse senedi getirilerinin belirleyen makroekonomik değişkenleri tespit 

edilmesi amaçlanmıştır. Veriler aylık frekansta 1991-2017 yılları arası dönemi kapsamakatadır. ARDL 

metoduyla ilişkiler analiz edilmiştir. ARDL tahmin sonuçlarına göre imalat sanayi endeksinin hem kısa 

hem de uzun dönemde hisse senedi getirilerini pozitif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışmada da makroekonomik nedenlerden dolayı kırılgan beşli olarak adlandırılan ülkelerin 

endekslerinin de kırılgan olabileceği düşünülerek BİST 100 (Türkiye), BOVESPA (Brezilya), IDX 

(Endonezya), JTOPI40(Güney Afrika) ve NIFTY50(Hindistan)  endeksleri ile VIX arasında asimetrik 

getiri ve volatilite yayılımı incelenmiştir.  
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2. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatür taramasının özeti Tablo 1’de sunulmuştur. Literatüre göre çalışmada Hindistan, 

Brezilya, Endonezya, Türkiye ve Güney Afrika’nın gelişmiş ülkelerle, gelişmekte olan ülkelerle ve VIX 

endeksi ile getiri ve volatilite yayılımı mevcuttur. Ayrıca çalışmalarda nedensellik de incelenmiştir. 

Kaya (2015) VIX endeksinden BİST 100 endeksine doğru nedensellik tespit etmiştir. Regresyon analizi 

sonucunda VIX endeksinin BİST 100 endeksini negatif yönde etkilediği belirlenmiştir. Sarıtaş ve Nazlıoğlu  

(2019), VIX endeksi şokunun BİST 100 üzerinde negatif etkisi olduğunu tespit etmiştir.  

 

Tablo 1. Literatür Taraması 

Yıl Yazar Eser Değişkenler Yöntem Sonuç 

2005 Giot, P. 

Relationships 

Between Implied 

Volatility Indexes 

and Stock Index 

Returns 

S&P 100, 

Nasdaq 

100,VIX ve 

VXN 

Doğrusal 

regresyon 

S&P 100 ve NASDAQ 100 

endekslerinin getirileri ile 

bunların ilgili volatilite endeksleri 

arasında negatif ve anlamlı bir 

ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Ancak NASDAQ 100 ve VXN 

arasında sadece zayıf bir 

asimetrik ilişki olduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır. 

2006 
Zhang, J, E.  

vd 
VIX Futures S&P 500, VIX 

Stokastik 

Varyans 

Modeli 

Vadeli işlem sözleşmelerinin 

fiyatlarının tespiti için vadeli 

ortalama varyans seviyesinin 

tespit edilmesinin önemli 

olduğunun yanı sıra, VIX vadeli 

işlem fiyatlandırma modelindeki 

parametrelerin yapısal 

dalgalanmayı tahmin etek için 

kullanılması mümkündür. 

2006 
Kamath ve 

Wang 

The causality 

between stock index 

returns and volumes 

in the asian equity 

markets 

Hong Kong, 

Endonezya, 

Malezya, 

Singapur, 

Kuzey Kore ve 

Tayvan Borsa 

getirileri, işlem 

hacmi 

Granger 

Nedensellik 

Testi  

2003-2005 dönemi 34 aylık 

periyotta Hong Kong, 

Endonezya, Malezya, Singapur, 

Kuzey Kore ve Tayvan borsasının 

günlük getiri ve işlem hacmi 

incelenmiştir. Çalışma 

neticesinde Kuzey Kore ve 

Tayvan piyasalarında getiri ve 

volatilite ilişkisinin pozitif yönde 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Literatür Taraması (dvm.) 

2007 Mishra vd. 

Volatility Spillover 

between Stock and 

Foreign Exchange 

Markets: Indian 

Evidence 

Hindistan 

Borsası ve 

Döviz piyasası 

E-GARCH 

Hindistan borsası ve döviz 

piyasası arasında karşılıklı bir 

volatilite yayılımı sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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2009 
Mahajan ve 

Singh 

The Empirical 

Investigation of 

Relationship 

between Return, 

Volume and 

Volatility Dynamics 

in Indian Stock 

Market 

SENSEX 

getirileri, 

volatilite 

ARCH, 

GARCH 

1996-2016 yılları arasında 

SENSEX günlük verileri 

kullanılarak hacim ve volatilite 

dinamikleri incelenmiştir. Sonuç 

olarak ardışık dağılım hipotezini 

destekleten, volatiliteden işlem 

hacmine  doğru bir nedensellik 

ilişkisinin olduğu tespit 

edilmiştir. 

2010 Alemdar, A. 

İMKB endeksindeki 

oynaklığın 

ekonometrik olarak 

modellenmesi ve 

İMKB ile bazı 

uluslararası borsa 

endeksleri arasındaki 

ilişkiler 

  

Koşullu 

Değişken 

Varyans 

ARCH-M, 

GARCHM 

Türkiye, Brezilya, Arjantin, 

Japonya ve ABD hisse senedi 

piyasaları 2003-2007 yılları 

arasındaki günlük verileri ile 

anlamlı bir getiri ve volatilite 

yayılımını test edilmektedir. 

Sonuç olarak Türkiye’nin 

Brezilya ve ABD’den 

etkilendiğine; ayrıca Türkiye’nin 

ise Japonya, Arjantin ve 

Brezilya’yı etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

2011 Yonis, M. 

Stock Market Co-

Movement and 

Volatility Spillover 

between USA and 

South Africa 

ABD ve Güney 

Afrika pay 

getirileri 

GARCH 

2005-2011 yılları arasında ABD 

(NYSE) ve Günay Afrika (JSE) 

borsaları arasındaki oynaklık 

yayılımı incelenmiştir. Çalışma 

neticesinde ABD’den Güney 

Afrika’ya doğru tek yönlü bir 

yayılım olduğu tespit edilmiştir. 

2012 Sarwar, G. 

IS VIX invstor fear 

gauge in BRIC 

equity markets? 

S&P 500, VIX 

ve BRIC 

ülkeleri 

Çok 

değişkenli 

regresyon 

Regresyon sonuçlarına göre, S&P 

endeks getirileri ve VIX 

değişimleri arasında çok kırılgan 

günlü negatif bir ilişki var. Sonuç 

olarak VIX ABD, Çin, Hindistan 

ve Brezilya hisse senedi 

piyasalarını negatif yönde 

etkilemektedir. 

2012 Chiang,S.,M. 

The Relationships 

between Implied 

Volatility Indexes 

and 

S&P 500, 

Nasdaq 

100,VIX ve 

VXN 

GARCH 

VIX, S&P 500 üzerinde güçlü bir 

etkiye sahiptir; ancak Nasdaq 100 

ile VXN arasında bariz lead-lag 

ilişkisi bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Literatür Taraması (dvm.) 

2012 Palakkod, S. 

Integration of 

Capital, Commodity 

and Currency 

Markets: A Study on 

Volatility Spillover 

Hindistan 

döviz, sermaye 

ve emtia 

piyasası 

getirileri 

AR (1)- 

GARCH (1,1) 

2005-2010 yılları arasında 

Hindistan sermaye, döviz ve 

emtia piyasası arasındaki 

volatilite yayılımını ölçen 

çalışma, döviz piyasaları ve emtia 

piyasalarından sermaye 

piyasalarına doğru ve sermaye 

piyasalarından döviz piyasasına 
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doğru volatilite yayılımı olduğu 

tespit edilmiş emtia 

piyasalarından döviz piyasasına 

doğru bir yayılım gözlenmemiş 

bunun yanı sıra emtia 

piyasalarında volatilite 

yayılımına yönelik bir kanıta 

ulaşılmamıştır. 

2015 Kaya, A. 

VIX endeksi Menkul 

Kıymet Piyasalarının 

bir nedeni midir? 

Borsa İstanbul örneği 

BİST 100, VIX 

Granger 

Nedensellik 

testi ve 

Regresyon 

analizi 

VIX endeksinden BİST 100 

endeksine doğru %1 önem 

düzeyinde bir nedensellik tespit 

edilmiştir. Ayrıca, yapılan 

regresyon analizi sonucunda VİX 

endeksinin BİST 100 endeksini 

negatif yönde etkilediği 

belirlenmiştir. 

2015 Akel, V. 

Kırılgan Beşli 

Ülkelerinin Hisse 

Senedi Piyasaları 

Arasındaki 

Eşbütünleşme 

Analizi 

2000-Aralık 

2013 dönemleri 

haftalık veriler 

Johansen 

eşbütünleşme 

analizi ile 

Granger 

nedensellik 

Pay piyasa endeksleri 

kapmasında Hindistan’ın diğer 

ülkelerle kısa dönem nedensellik 

ilişkisi içerisinde olduğu, 

Türkiye’den Endonezya’ya tek 

yönlü, Brezilya’dan Endonezya 

ve Güney Afrika’ya tek yönlü, 

Endonezya’dan Güney Afrika’ya 

tek yönlü, Güney Afrika’dan 

Türkiye’ye tek yönlü bir 

nedenselliğin geçerli olduğu 

tespit edilmiştir. 

2015 

Chandra, A, 

Thenmozhi 

A. 

On Asymmetric 

Relationship of India 

Volatility Index 

(India Vıx) With 

Stock Market Return 

and Risk 

Management 

Hindistan VIX, 

NIFTY 

ARCH/GAR

CH 

Hindistan VIX endeksini 

ARCH/GARCH modeli ile diğer 

geleneksel hisse senedi 

fiyatlarının oynaklığının 

ölçüldüğü çalışmada, borsa 

getirileri ile oynaklık arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir 

negatif ilişki olduğunu sonucuna 

varılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Literatür Taraması (dvm.) 

 

2016 
Gürsoy, 

Eroğlu 

Yükselen 

Ekonomilerin Pay 

Piyasaları Arasında 

Getiri Ve Volatilite 

Yayılımı: 2006 - 

2015 Yılları 

Arasında Yapılmış 

Bir Analiz 

  
VAR E-

GARCH 

2006- 2015 yılları arasında 

kırılgan beşli ismi ile 

gruplandırılan ülkelere ait pay 

piyasaları arasında bir etkileşim 

olup olmadığını analiz eden 

çalışmada, pay piyasaları arasında 

getiri ve volatilite yayılımını 

incelemiştir. Sonuç olarak 

piyasalar arasında bir etkileşim 

görülmesine rağmen bu etkinin 
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çok güçlü olmadığı tespit 

edilmiştir. 

2017 
Değirmenci 

ve Abdioğlu 

Finansal Piyasalar 

Arasındaki Oynaklık 

Yayılımı 

İlgili ülkelerin 

hisse senedi 

getirileri 

Üstel 

genelleştirilm

iş otoregresif 

şartlı değişen 

varyans 

modeli 

2006-2015 dönemine ilişkin 

haftalık verilerle ABD, Kanada, 

Çin, Japonya, Güney Kore, 

Almanya, İngiltere, İsviçre ve 

Yunanistan hisse senedi 

piyasalarından kırılgan sekizlinin 

hisse senedi piyasalarına doğru 

oynaklık yayılımı incelenmiştir. 

Gelişmiş ülkelerin pay 

piyasalarından kırılgan sekizlinin 

pay piyasalarına doğru oynaklık 

yayılımı gerçekleşmektedir 

sonucuna ulaşılmıştır. 

2018 Başarır, Ç. 

Korku Endeksi 

(VIX) ile BİST 100 

arasındaki ilişki: 

Frekans Alanı 

nedensellik analizi 

BIST 100 

endeksi, VIX 

Frekans alanı 

nedensellik 

testi 

BIST 100 endeksinden VIX 

endeksine doğru ne geçici ne de 

kalıcı bir nedensellik ilişkisi 

bulunamamıştır. Ancak BİST 100 

endeksinden VIX endeksine hem 

geçici hem de kalıcı tek yönlü 

nedensellik ilişkisi tespit 

edilmiştir. 

2018 Şahin, C. 

Korku Endeksi Hisse 

senedi piyasaları 

üzerinde etkili midir? 

Borsa İstanbul 

üzerinde bir 

uygulama 

BİST 100, VIX 

Johansen-

Juselius 

eşbütünleşme 

testi ve vektör 

hata düzeltme 

modeli 

Korku endeksi ile BIST 100 

endeksi arasında uzun dönemli bir 

ilişki tespit edilmiştir. 

2018 Çelik vd. 

Gelişmekte Olan 

Hisse Senedi 

Piyasaları İle 

Kıymetli Madenler 

Arasındaki Getiri ve 

Volatilite Yayılımı 

Brent petrol 

getirileri ve 

Endonezya, 

Hindistan, 

Brezilya, 

Türkiye hisse 

senedi getirileri 

VAR-

EGARCH 

Kıymetli madenlerle gelişmekte 

olan ülke borsa endeksleri 

arasındaki getiri ve volatilite 

yayılımlarını ortaya koymayı 

amaçlayan çalışma neticesinde 5 

gelişmekte olan ülke borsa 

endeksleri arasındaki volatilite 

yayılımına ilişkin XU100 

endeksinin kendi geçmiş şokları 

hariç diğer endekslerden 

etkilenmediği dolayısıyla diğer 

piyasalara göre daha güçlü bir 

yapıya sahip olduğudur. 

Tablo 1. Literatür Taraması (dvm.) 

 

2018 Çelik vd,  

İslami Hisse Senedi 

Endeksleri Arasında 

Getiri ve Volatilite 

Yayılımı: Gelişmiş 

ve Gelişmekte Olan 

Piyasalarda Çok 

Değişkenli VAR-

EGARCH 

Uygulaması 

MSCI İslami 

endeksler 

VAR(4)-

EGARCH(1,

1) 

Çalışmada 2012-2017 yılları arası 

ABD ile Endonezya, Malezya ve 

Türkiye İslami endeksleri 

arasındaki getiri ve volatilite 

yayılımları incelenmiştir. Yapılan 

analizlerde, konvansiyonel pay 

endeksleri üzerine yapılan 

çalışmalara benzer şekilde İslami 

endeksler açısından da gelişmiş 

ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler 

arasında asimetrik ve çok yönlü 

bir getiri ve volatilite yayılımı 

olduğu neticesine ulaşılmıştır. 
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2019 
Qadan, M. 

vd 

Idiosyncratic 

volatility, the VIX 

and stock returns 

S&P 500, 

IVOL, ABD 

firma verileri 

ADF, Phillips 

ve Peron test 

VIX’te artış olduğu dönemlerde, 

IVOL’ün gelecekteki hisse senedi 

getirilerinde olumsu etkiye sahip 

olduğu, azalış olduğu dönemlerde 

ise olumlu etkiye sahip olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

2019 
Sarıtaş ve 

Nazlıoğlu 

Korku endeksi, hisse 

senedi piyasası ve 

döviz kuru ilişkisi: 

Türkiye için ampirik 

bir analiz 

VIX, BİST 100, 

Dolar 

Granger 

nedensellik 

testi 

Korku endeksi şokunun BİST 100 

üzerinde negatif, dolar kuru 

üzerinde pozitif etkisi olduğu 

tespit edilmiştir. Nedensellik 

analizine göre ise, VIX’ten BIST-

100’e ve dolar kuruna doğru bir 

nedensellik vardır. 

2020 Sarı, S. Vd 

COVID-19 

Salgınının Altın 

Fiyatları, Petrol 

Fiyatları ve VIX 

Endeksi ile 

Arasındaki İlişki 

Ons Altın, 

Brent Petrol 

fiyatları, VIX, 

vaka sayıları 

ARDL Sınır 

Testi  

Ulaşılan sonuçlara göre vaka 

sayıları ve altın fiyatları arasında 

aynı yönlü ilişki tespit edilmiştir. 

vaka sayıları ve VIX Endeksi 

arasında da aynı yönlü bir ilişki 

tespit edilmiştir. Ancak vaka 

sayıları ve petrol fiyatları arasında 

herhangi bir eş bütünleşme ilişkisi 

tespit edilememiştir. Sonuç 

olarak COVID-19 vaka 

sayılarının altın fiyatları ve VIX 

Endeksini önemli derecede 

etkilediğini göstermiştir. 

 

2020 
Yaman ve 

Korkmaz 

Döviz Kurları ile 

BİST Turizm 

Endeksi Getirileri 

Arasındaki Volatilite 

Yayılım Etkisinin 

Belirlenmesi 

USD, EUR, 

JPY, GBP, 

RUB ve BİST 

Turizm Endeksi 

Diagonal 

VECH-

GARCH 

2010- 2019 yılları arası döviz 

kurları ile BİST Turizm Endeksi 

getirileri arasındaki volatilite 

yayılım etkisin incelenmiş ve 

BİST Turizm Endeksi ve Döviz 

kurlarında volatilitenin sürekli 

etkilere sahip olduğunu ve 

volatilite yayılımının oluştuğunu 

sonucuna varılmıştır. 

2020 Gürsoy, S. 

Investigation of The 

Relationship 

Between VIX Index 

and BRICS 

Countries Stock 

Markets: An 

Econometric 

Application 

BRICS ülkeleri 

hisse senedi 

fiyatları 

(BOVESPA, 

RTSI,BSESN,S

SEC, 

INVSAF40) 

VE VIX 

endeksi 

Toda 

Yamamoto 

nedensellik 

testi 

VIX endeksinde meydana gelen 

fiyat hareketlerinin 2011-2020 

yılları arasında BRICS ülkeleri 

hisse senedi piyasalarına etkisinin 

araştırıldığı çalışma, VIX 

endeksinin güney Afrika borsaları 

ile iki taraflı nedensellik ilişkisi 

içinde olduğu, öte yandan 

Hindistan ve Çin ile tek taralı bir 

nedensellik olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca VIX 

endeksinin Brezilya borsası ile 

herhangi bir nedensellik ilişkisi 

tespit edilmemiştir. 

 

3.VERİ 

BİST 100 (Türkiye), BOVESPA-BVSP (Brezilya), IDX (Endonezya), JTOPI40(Güney Afrika), 

NIFTY50(Hindistan)  ve VIX endekslerinin doğal logaritması alınarak analize dahil edilmişlerdir. 

Endekslerin 2 Ocak 2014 ve 18 Şubat 2021 tarihleri arası günlük kapanış verileri kullanılmıştır. Bu tarih 

aralığının seçilme sebebi Morgan Stanley raporunun 2014 ve sonrasına ilişkin orta ve uzun vadeli 

öngörüde bulunmasıdır. Endekslerle ile ilgili tanımlayıcı istatistikler, Tablo 2'de verilmiştir. VIX 

endeksinin çarpıklık katsayısının pozitif yani sağa çarpık, diğer endeks çarpıklık katsayılarının negatif 

yani sola çarpık olması verilerin asimetrik yapı sergilediğini ortaya koymaktadır. Normal bir dağılımın 
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basıklığı tam olarak üçtür. Bu nedenle, basıklığı üçten büyük olan bir dağılım leptokurtik dağılım olarak 

adlandırılır. Tablo 2'deki basıklık katsayıları da üçten büyüktür. Tarihsel getirileri analiz ederken 

basıklık, yatırımcıların bir varlığın risk seviyesini ölçmesine yardımcı olabilir. Leptokurtik dağılım, 

yatırımcının daha geniş dalgalanmalar yaşayabileceği, aşırı düşük veya yüksek getiriler için daha büyük 

potansiyel ile sonuçlanabileceği anlamına gelmektedir. Jargue Bera istatistikleri de normal dağılım 

olmadığı görüşünü desteklemektedir. Tablo 3'de ise endeksler arası korelasyon katsayıları verilmiştir. 

Borsa endeksleri arasından orta derecede pozitif korelasyon, VIX endeksi ile diğer endeksler arasında 

ise negatif korelasyon olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler, Otokorelasyon, Değişen Varyans 

 BVSP IDX JTOPI NIFTY50 XU100 VIX 

Ortalama 0.000463 0.000193 0.000205 0.000477 0.000450 0.000246 

Medyan 0.000000 0.000134 0.000000 0.000234 0.000467 -0.003822 

Maksimum 0.130097 0.097041 0.090570 0.084003 0.058104 0.768245 

Minimum -0.159939 -0.068050 -0.104504 -0.139038 -0.084162 -0.299831 

Stand. Sap. 0.016539 0.009892 0.011623 0.010673 0.013257 0.081248 

Çarpıklık -1.045158 -0.122657 -0.477100 -1.580624 -0.589645 1.369103 

Basıklık 17.82213 12.31654 13.30317 27.76184 6.287948 10.80431 

Jarque-Bera (JB)  17365.04  6731.499  8297.603  48293.54  5301.391  945.6029 

JB Olasılık  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

Gözlem 1860 1860 1860 1860 1860 1860 
                         

Tablo 3. Endeksler arası Korelasyon 

 BVSP IDX JTOPI NIFTY50 XU100 VIX 

BVSP 1,00      

IDX 0,23 1,00     

JTOPI 0,40 0,36 1,00    

NIFTY50 0,31 0,41 0,46 1,00   

XU100 0,29 0,23 0,38 0,31 1,00  

VIX -0,38 -0,15 -0,33 -0,22 -0,26 1,00 

 

 

 

 

4. YÖNTEM 

Çalışmada ilk olarak, sahte regresyon sorunuyla karşılaşmamak için getiri serilerinin durağanlık 

testleri yapılmıştır. Durağanlığın incelenmesinde zaman serileri durağanlık analizinde yaygın olarak 

kullanılan Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF (1979)), Philip Perron (PP (1988)) ve Kwiatkowski–

Phillips–Schmidt–Shin  (KPSS (1992)) birim kök testlerinden yararlanılmıştır. Durağanlık sağlandıktan 

sonra, getiri serilerinde seri korelâsyon ve koşullu değişken varyans sorunlarının varlığı araştırılmıştır. 

Bunun için, Ljung ve Box (1978) Q testi ve ARCH-LM (Engle, 1982) testi uygulanmıştır.   

İkinci aşamada, getirilerdeki volatilitede asimetrik yapı Engle ve Ng (1993) tarafından önerilen 

asimetri tanı testleri ile araştırılmıştır. Engle ve Ng (1993) tarafından volatilite asimetrisinin tespiti 

amacıyla sunulan tanısal göstergeleri aşağıdaki regresyon denklemi aracılığıyla hesaplanmaktadır: 

   

 𝜀𝑖,𝑡
2 = 𝛼 + 𝑏1𝑆İ,𝑡−1

− + 𝑏2𝑆𝑖,𝑡−1
− 𝜀𝑖,𝑡−1 + 𝑏3𝑆𝑖,𝑡−1

+ 𝜀𝑖,𝑡−1 + 𝑢𝑖,𝑡 (1) 

 

1 numaralı denklemde 𝜀𝑖,𝑡−1  t – 1 dönemindeki i. serinin hata terimidir. 𝑆𝑖,𝑡−1, eğer 𝜀𝑖,𝑡−1<0 ise 

1, değilse 0 değeri alan bir kukla değişkendir. 𝑆𝑖,𝑡−1
+ , eğer 𝜀𝑖,𝑡−1 > 0 ise 1, değilse 0 değeri alan kukla 

değişkendir. 𝑆𝑖,𝑡−1
− , eğer 𝜀𝑖,𝑡−1 < 0 ise 1, değilse 0 değeri alan kukla değişkendir. Bileşik asimetri 

testinde ise,  𝑏1, 𝑏2𝑣𝑒 𝑏3 parametrelerinin hepsinin birlikte sıfır olduğunun testi için yapılan F testinin 

değeri ve istatistiksel anlamlılığı raporlanmaktadır (Patterson, 2000: 729). b1 işaret, b2 ve b3 ise büyüklük 

göstergesidir. 
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Üçüncü adımda, Jebran ve İkbal (2016a), Jebran ve İkbal (2016b) ve Jebran vd. (2017) tarafından 

kullanılan, iki aşamalı bir süreç izlenmiştir. Birinci aşamada her bir borsa endeksinin standardize edilmiş 

hata terimlerinin elde edilmesi amacıyla GARCH modeli tahmin edilmiştir. İkinci aşamada borsa 

endekslerinin volatilite tahmininde, VIX endeksinin bir gecikmeli getirisi ortalama denkleme ve ilk 

aşamadan elde edilen standart hata terimlerinin bir gecikmesi ise, varyans denklemine ilave edilmiştir. 

Böylece, borsa endekslerine VIX endeksinden volatilite yayılım etkileri Genişletilmiş (Extented) 

EGARCH modeliyle tahmin edilmiştir. Genişletilmiş EGARCH modelinin formülü aşağıda 

sunulmuştur: 

  (2) 

                (3) 

Yukarıdaki denklem (2) ve (3) genişletilmiş EGARCH modelinin sırasıyla koşullu ortalama ve 

varyans denklemlerini göstermektedir. Denklemlerdeki i borsa endeksleridir. j’ler ise VIX endeksidir. 

Denklem (2)  t zamanında borsa günlük getirisi,  getiri sabiti,  borsa bir gün gecikmeli getirisini 

ve  j. VIX endeksinden borsalara getiri yayılımı etkisini ölçer. Denklem (3)’deki  t zamanında 

borsaların günlük koşullu varyansı temsil eder.  varyans sabiti,  haberdeki değişime karşı 

volatilitenin reaksiyonu,  geçmiş volatiliteyi,  asimetrik volatiliteyi ve  VIX’den borsalara volatilite 

yayılımı etkisini gösterir. Burada γ ≠0 ise, asimetrik etkinin bulunduğunu ve γ < 0 ise kaldıraç etkisinin 

olduğunu yani aynı büyüklükteki negatif şokların volatiliteye etkisinin pozitif şoklardan daha fazla 

olduğunu işaret etmektedir. 

 

5. BULGULAR 

Tablo 4’de birim kök test sonuçları ile asimetrik tanı test sonuçları verilmiştir. Birim kök test 

sonuçlarına göre getiri serilerinde birim kök mevcut değildir. Asimetrik tanı testine göre ise getiri 

serilerinde asimetrinin etkisi gözlemlenebilmektedir. BVSP, IDX ve NIFTY50 şokun büyüklüğünden, 

JTOPI, XU100 ve VIX ise şokun hem işaret hem de büyüklüğünden etkilenmektedir. Bu durum bir 

piyasada ortaya çıkan kötü haberlerin, diğer bir piyasanın volatilitesi üzerinde iyi haberlerden daha 

büyük bir etkisinin olduğu anlamında asimetrik olduğunu göstermektedir. Böylece getirilerdeki 

volatilitenin ARCH tipi asimetrik bir modelle araştırılmasının gerekliliği görülmüştür. 

Tablo 4. Birim Kök Testleri ve Asimetrik Tanı Testi 

 BVSP IDX JTOPI NIFTY50 XU100 VIX 

ADF -48.864* -40.274* -46.027* -18.603* -43.213* -45.925* 

PP -48.506* -40.240* -45.929 -43.580* -43.244* -48.457 

KPSS 0.056* 0.067* 0.041* 0.075* 0.083* 0.018* 

b1 -0.453 -1.440 -2.315** -0,048 -3.073* -2.713* 

b2 -15.043* -9.059* -10.227* -11.724* -9.030* -3.398* 

b3 10.504* 1.332 1.589 8.797* 0.272 -0.711 

F İstatistiği 112.533* 30.996* 37.584* 71.710* 28.114* 4.194* 

Q (5) 13.522** 6.942 11.401** 19.280* 6.112 7.579 

Q (20) 56.486* 35.104 69.496* 112.74* 17.343 29.667** 

Q2 (5) 1370.8* 368.5* 887,8* 558.88* 115.44* 81.145* 

Q2 (20) 1877.3* 1060.5* 1952.1* 1187.8* 204.93* 92.672* 

ARCH LM 379.786* 73.042* 20.154* 54.283* 2.015 37.125* 

          * ve **, sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı 

 

Genişletilmiş EGARCH modeli getiri denklemi bulguları Tablo 5’de verilmiştir. Elde edilen 

bulgulara göre VIX endeksi BVSP endeksi hariç tüm endeksleri getiri yönünden negatif olarak 

etkilemektedir. 

Tablo 5. Genişletilmiş EGARCH Getiri Denklemi Katsayıları 

 BVSP IDX JTOPI NIFTY BIST 

α0  0,001* 0.000* 0.000** 0.000* 0.001* 

α1 -0.060 -0.0353 -0.059 0.034 -0.028 
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α2 -0.002 -0,021* -0.030* -0.025* -0.015* 

          * ve **, sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı 

Tablo 6’da verilen Genişletilmiş EGARCH volatilite denklemi bulgularına göre tüm endeksler volatilite 

açısından VIX’den etkilenmektedir.  β1’in anlamlılığı haberlerdeki değişime karşı endekslerin reaksiyon 

gösterdiği göstermektedir. γ katsayılarının anlamlı ve sıfırdan küçük olması, kaldıraç etkisinin olduğunu 

yani aynı büyüklükteki negatif şokların volatiliteye etkisinin pozitif şoklardan daha fazla olduğunu 

göstermektedir. β3 katsayılarının anlamlılığı endekslerin kendi geçmiş volatilitelerinden etkilendikleri 

anlamına gelmektedir. φ katsayılarının anlamlılığı ise VIX endeksinden borsalara volatilite yayılımı 

olduğunu göstermektedir. Model tanı testleri de otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarının ortadan 

kalktığını göstermektedir. 
Tablo 6. Genişletilmiş EGARCH Volatilite Denklemi Katsayıları 

                          * ve **, sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı 

 

 

SONUÇ 

 

Piyasalar arası etkiler hem reel hem de finansal piyasalarda yatırımcı karalarında önemlidir. Çünkü bir 

piyasadaki haberin diğer piyasa hakkında kullanışlı bir bilgi sağlaması, bu bilginin farkında olan 

yatırımcıya bir avantaj sağlayacaktır. Makroekonomik gelişmeler menkul kıymet endekslerinde 

dalgalanmalara (şok) neden olmaktadır. Bu dalgalanmalar sonucunda volatilite kümelenmesi meydana 

gelmektedir ve negatif şoklar pozitif şoklara göre daha fazla etkili olmaktadır. Bu çalışmada kırılgan 

beşli ülke endekslerine karşı VIX endeksinin volatilite şokunun asimetrik ve negatif yönlü olduğu 

görülmüştür. 

İstikrarsız finansal piyasalara sahip gelişmekte olan ülkelerde yatırımcılar için bazı bilgiler 

bulunmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular yatırımcıların finansal şoklardan endişe duymaları 

gerektiğini ve küresel finansal piyasalarda beklenmeyen şoklarından korunmak için adımlar atmaları 

gerektiğini göstermektedir. 

Borsa yatırımları riskli ve kar odaklıdır. Yatırımcılar kırılgan beşli ülkelere yatırımlarında VIX 

endeksinin volatilitesini dikkate almaları gerekmektedir. 
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A BST R AC T  

Estimating stock-based indices is always a challenging problem. Since many potential variables 

determine prices and much unpredictable noise, the ability to analyze stock market trends can be 

invaluable to investors and researchers and is therefore of constant interest. The classical statistical 

analysis method and the artificial intelligence-based model on BIST 30 Index were compared in this 

study. While the Auto-Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) model was chosen as the 

classical statistical estimation method, Long-Short Term Memory (LSTM) was chosen as an 

artificial intelligence-based estimation model. As a result, it was revealed that LSTM performed 

26% better than the best ARIMA method in estimations.  

Keywords: RNN-LSTM, ARIMA, BIST30, Machine Learning, Prediction 

 

1 Introduction 

There is no doubt that stocks and derivative instruments on stocks occupy the largest share in financial 

markets. The general performance of the stock exchanges, where stocks are bought and sold, is 

monitored through indices composed of various stocks. These indices are essential in terms of showing 

the general performance of the stocks they are created. Through stock market indices, direct or indirect 

investment can be made on these indices, and it is also crucial in understanding the general trend in the 

stock markets. Different indices are calculated for investors on Borsa Istanbul (BIST) in Turkey. The 

BIST 30 index is an index that measures the performance of the stocks of the 30 companies with the 

highest trading volume and market value traded on Borsa Istanbul (Borsa Istanbul, 2021). Investors have 

used specific estimation methods to limit their risks, understand the indices' trends, and predict how they 

will show in the future. This study aims to compare the forecasting performances of the BIST 30 index 

using traditional statistical forecasting methods and artificial intelligence-based models. 

The methods used to predict stock market indices and stock prices can be divided into two groups as 

statistical models and artificial intelligence-based models. Some of the studies in this field are given 

below. 

Faria et al. (2009) analyzed the base index of the Brazilian stock market through artificial neural 

networks and exponential smoothing, respectively. The study aims to compare the estimation 
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performance of both methods in the market index and especially to evaluate the accuracy of both 

methods to predict the sign of market returns. Empirical findings show that both methods give similar 

results regarding the estimation of index returns. 

Ok et al. (2011) estimated the predictability of the Istanbul Stock Exchange (ISE) National 100 Index 

using the Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS). For this purpose, approximately four and 

a half years were chosen as the analysis period; Two different models have been established as two 

inputs (dollar rate and overnight interest rate) and three inputs (dollar rate, overnight interest rate, and 

transaction volume). By using ANFIS, consistent estimation results were obtained with both models. 

The experimental results showed that the ISE 100 Index is predictable in the short run, without a 

complex model, using only two input variables with ANFIS. 

Guresen et al. (2011) examined the effectiveness of neural network models, which are dynamic and 

effective in stock market predictions. Multilayer perceptron (MLP), dynamic artificial neural network 

(DAN2), and generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) models were used to 

extract new input variables. Mean Square Error (MSE) and Mean Absolute Deviation (MAD) were 

compared for each model from two perspectives, using the NASDAQ Stock Exchange index's real 

exchange daily rate values. The results show that MLP outperforms DAN2 and GARCH-MLP by a 

small margin. 

Divya and Kumar (2012), proposed a study called “The Investment Portfolio Selection Using Fuzzy 

Logic Genetic Algorithm”, it includes a prediction model using fuzzy logic and genetic algorithms to 

select the portfolio. They claimed that more successful results could be obtained via a developed hybrid 

prediction model. 

Yakut et al. (2014) tried to determine whether an adequate estimation of the BIST index with artificial 

neural networks and support vector machine methods. For this purpose, BIST (Borsa Istanbul) index 

NIKKEI (Japan Stock Exchange), BOVESPA (Brazil Stock Exchange), FTSE (England Stock 

Exchange), CAC (French Stock Exchange), DAX (German Stock Exchange) American dollar rate, and 

overnight interest rate variables are used to developed prediction model between 2005-2012. Two 

different models were developed. The study showed that artificial neural networks and support vector 

machine methods could be used to predict the stock market index. 

Ozkan and Gungor (2017) evaluated the usability of ARIMA and Geometric Brownian Motion models 

for BIST-30, BIST-100 and S&P 500 indices. As a result of the study, it was concluded that the 

Geometric Brownian Motion Model would be more suitable than ARIMA for the estimation of BIST-

30, BIST-100, and S&P 500 index values. 

Kanat and Dilek (2018) developed a model that gives buy and sell signals by using fundamental analysis 

and market anomalies. The related method has been tested on BIST 30 companies selected according to 

various criteria. The study observed that the analysis made with the fuzzy logic approach gave better 

results than the classical approach. Also; It has been concluded that using analysis methods and 

anomalies together may be more beneficial than using them separately. 

Çınaroğlu and Avcı (2020) estimated the stock values of Turkish Airlines, traded on the BIST, using 

ANN. In the study, using the daily data of the 2015-2018 period, stock values were predicted with 

different ANN models, these values were compared with the real values, and the most successful ANN 

model was determined. The stock value was used as output in the analysis. BIST 100 and BIST 

Transportation Indices, oil, and USD/TRY exchange rate were used as inputs. The findings revealed 

that the real stock values of THY are very close to the estimated stock values. 
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Yigit et al. (2020) developed forecasting models using ARIMA and LSTM models to predict BIST 30, 

BIST 50, and BIST 100 price indices. It has been observed that ARIMA models exhibit better prediction 

performance according to performance metrics. 

Cipiloglu Yıldız and Yıldız (2020) suggest a new framework to predict returns. In the first stage of the 

model, the long-short-term memory (LSTM) model is trained to predict the monthly closing prices of 

stocks. In the second stage, portfolio weights are calculated with the help of estimations. The proposed 

method is compared with a number of basic methods using BIST30 Turkey index stocks. When the 

developed model was used to create a portfolio, significant improvements were achieved in portfolio 

performance. 

This study aims to predict BIST 30 indexes by using LTSM and ARIMA methods. The BIST 30 indexes 

were predicted, and the results were compared via performance metrics. The difference of this study 

from previous studies on BIST 30 estimation in the literature is that both proposed models can make 

predictions without knowing the actual data of the previous period. The model developed with this 

feature can be used for long-term forecasts. 

2 Research Methodology 

The performance of the ARIMA model, which is used to predict time series, is good enough in terms of 

prediction, but with the emergence of the concept of deep learning in the literature. Using models of this 

concept for prediction, the need to compare the results of classical approaches with artificial neural 

networks has emerged. In this study, the ARIMA model and LSTM were used to predict BIST 30 

indexes, and results were compared. 

In this research, BIST 30 indexes were used as the primary data source. The daily data were collected 

from Borsa Istanbul Primary Data Center from January 4, 2000, to May 22, 2020. ARIMA model was 

processed with Statagraph Centrum18, and the developed RNN-LSTM model was handled with Python. 

The 20- year data is split into two with an 80% (4067 data points) training set and 20% (1017 data 

points) test set.  

Table 1: The descriptive statistic of the data set 

 N Ort Std Skew Kurtosis Minimum Maximum 

Data Set 5084 66487.9 38417 0.14333 -1.11648 9073.53 150517.27 

Training Set 4067 53355.7 30396.1 0.12431 -1.29605 9073.53 115837.18 

Test Set 1017 119004 15346.4 -0.1836 -0.87221 88839.19 150517.27 

3 Theory and Calculation 

3.1 ARIMA 

Box et al. (1970) proposed an iterative three-step method for time series estimation. These three stages 

are model definition, model prediction, and model validation. (Box and Jenkins, 1970). Most of the 

series encountered in practice, especially economic time series, are not stationary. The stability of these 

series is disturbed by factors such as trends, seasonal and cyclical fluctuations, and random causes. 

Modeling of non-stationary time series depends on providing stationarity in the series. In order to ensure 

stability, these factors must first be identified and then eliminated. Numerous tests have been utilized 

154 



  

for looking through the stationarity. In this study, Augmented Dickey-Fuller (ADF), most frequently 

employed by searching the stationary, was used. In addition, the stationarity of the time series was 

controlled by the autocorrelation graphs given in Fig 1. As can be seen from the autocorrelation graph, 

since there is autocorrelation between BIST 30 index values, difference equations must be used in 

ARIMA. In addition, the stationarity of the data set was checked by the autocorrelation charts in Fig. 2.  

 

Figure 1: Autocorrelations for the data set 

The ARIMA model consists of Autoregression (AR), Moving Average (MA), and integrated operator 

(I) parts, and its mathematical representation is given in Eq. 1 (Makridakis and Hibon, 1997). 

Yt =  ∑ βiεt−i

q

i=1

+ ∑ αiYt−i

p

i=1

+ εt (1) 

Here represents the moving average of the data set, and α_i is an autoregressive parameter. Y is the 

actual value at time t and is the variation at time t. If the time series is not stationary, a new time series 

should be created with the differential equations, and predictions should be made with the new time 

series. The process continues with the difference equations until the time series becomes stationary. In 

the model definition phase of the ARIMA process, the parameters p, d, and q are estimated. 

Autocorrelation function (ACF) and partial autocorrelation function (PACF) diagrams are used to define 

parameters (Guleryuz, 2021). 

ACF and PACF diagrams of the best estimation model for the BIST 30 datasets are shown in Fig. 2.  
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ACF PACF 

  

Figure 2: The ACF and PACF charts of the dataset. 

3.2 LSTM 

Long-Short Term Memory (LSTM) has some advantages over recurrent neural networks (RNN), and it 

is one of the RNN. In order to examine the details of these advantages, it should be looked at how the 

neural network is formed. A classical neural network consists of three layers: input, an input layer, 

hidden layers, and an output layer. According to the available data, the size of the input layer, the number 

of hidden layers, and the necessary nodes for them are determined. These nodes are connected to each 

other by synapses. These synapses are linked together by carrying weights that decide which signals can 

pass and which cannot. Therefore, a neural network can learn by adjusting the weight of each synapse. 

Nodes use an activation function (for example, Sigmoid) for the signal from the input layer to pass 

through the hidden layers and reach the output layer. 

A recurrent neural network (RNN) is an example of a particular neural network that predicts a next step 

in the same directory as previously observed steps. The underlying logic is to learn from these stages by 

using previous observations and predicting future trends with the help of this learned information. 

Although the RNN structure is based on remembering previous data, this is very briefly limited to the 

previous steps. Therefore, it is not suitable for remembering it with comprehensive data. 

This problem is solved using the "memory line". This new RNN' is called LSTM. As a result, LSTM is 

a type with additional features compared to RNN for learning data arrays. Most RNNs use Eq. 2 to 

define the values of hidden layers; 

ℎ𝑡 = 𝑓(ℎ𝑡−1, 𝑥𝑡;  𝜃) (2) 

LSTM, introduced by Hochreiter and Schmidhuber in 1997, replaces the hidden layers with LSTM cells. 

These cells consist of various gates that can control the input flow. In this structure, the same parameters 

always use the same transition. 

To summarize these; 
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Figure 3: The internal structure of an LSTM 

 Input Gate: It consists of the place where the data will be entered first. 

 Cell Status: It works on the entire network, allowing information to be added or removed with 

the help of gates. 

 Forget Layer: Decides some of the information to be allowed. It creates a value between 0 and 

1. Here, 0 means that the incoming data is completely ignored, while one means that the 

incoming data should be completely protected. 

 Output gate: Consists of the output produced by the LSTM and is based on the value obtained 

from the cell. 

The state of the cell is updated according to the outputs from the gates. This situation can be 

represented as follows using the equations below; 

𝑓𝑡 = 𝜎(𝑊𝑓 . [ℎ𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝑓 (3) 

𝑖𝑡 = 𝜎(𝑊𝑖 . [ℎ𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝑖 
(4) 

𝑐𝑡 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑊𝑐 . [ℎ𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝑐 
(5) 

𝑜𝑡 = 𝜎(𝑊𝑜. [ℎ𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝑜 
(6) 

ℎ𝑡 = 𝑜𝑡 ∗ tanh (𝑐𝑡) 
(7) 

where xt: input vector, ht: output vector, ct: cell state vector, ft: forget gate vector, it: input gate vector, 

ot: output gate vector, and W,b are the parameter matrix and vector. 

Therefore, the structure of the LSTM can identify long-term dependencies and use them for future 

predictions. Ultimately, the main motivation behind the use of LSTM in this study is to determine 

whether BIST 30 has a long-term dependence on its data and to use it for future prediction. 
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LSTM was run by using the opening values of BIST 30 index from the available data set. The financial 

data set was divided into two subsets, 80% training and 20% test set, and the test set was used to test the 

model's accuracy while the train set was used for training. Different layers and different neurons (units) 

were used for the data set, and ten layers and 100 units in each layer were used, suitable for a data set of 

more than 20 years. These 100 units are divided into 80% and 20% for training and testing, respectively, 

in each cycle. Another important issue for LSTM is to determine the appropriate epoch and batch size. 

Epochs were tested between 25-250, and 100 epochs were selected as the most suitable, and since a 30-

day forecast was made, the most suitable batch size was determined as 30. 

3.3 Model Performance Measurement 

In the study, two criteria were calculated to test model accuracy ARIMA and LSTM: Mean Absolute 

Percentage Error (MAPE), Akaike’s information criterion (AIC). MAPE values have been taken into 

account primarily to identify the most accurate model since evaluation and calculation are more 

comfortable. The formulations of these criteria expressed Eq. (8) and Eq. (9), respectively (Becerra et 

al., 2020). 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑

|𝑒𝑡| 
𝑎𝑡

 100𝑛
𝑡=1

𝑛
 

(8) 

𝐴𝐼𝐶 =  −2 ln(𝐿) + 2𝑘 (9) 

4 Results and Discussion 

The structure of artificial neural networks has a significant effect on the accuracy of predictions. Also, 

the performance estimation of the LSTM model is highly correlated with the number of hidden neurons. 

The insufficient number of neurons can cause dissonance, while an excessive number of neurons can 

cause overfitting.  

Therefore, various heuristic approaches can determine the number of neurons for the hidden layer. For 

BIST 30 opening value estimation, an LSTM network is designed with a visible input layer, ten hidden 

LSTM blocks with 100 units, and one output layer. The sigmoid function was chosen as the activation 

function. 

ARIMA (2,2,2), ARIMA (3,2,2), ARIMA (1,2,1) and ARIMA (4,2,4) models were designed to develop 

prediction model. All parameters and error values of these models are given in Table 2. 
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Table 2: ARIMA Models Summaries 

ARIMA Models Parameter Estimate 
Stnd. 

Error 
t P-value 

ARIMA (2.2.2) 

AR (1) -0.45121 0.014034 -321,516 0 

MA (1) 0.598532 7.43E-09 8.06E+07 0 

MA (2) 0.39369 8.36E-09 4.71E+07 0 

ARIMA (3.2.2) 

AR (1) -0.46643 0.014038 -332,271 0 

MA (1) 0.584001 9.50E-16 6.15E+14 0 

MA (2) 0.410513 1.20E-15 3.43E+14 0 

AR (1) -0.0553 0.014068 -393,078 0.000085 

ARIMA (1.2.1) MA (1) 0.994988 0.002247 442,757 0 

ARIMA (4.2.4) AR (1) -0.51646 0.014036 -367,951 0 

  AR (2) -0.34731 0.015732 -220,769 0 

  AR (3) -0.11628 0.01572 -739,713 0 

  AR (4) 0.034482 0.014047 245,478 0.014097 

  MA (1) 0.533355 2.75E-05 19387 0 

  MA (2) 0.109037 9.12E-05 1195 0 

  MA (3) 0.218741 0.000101 2170.45 0 

  MA (4) 0.132184 3.70E-05 3568.87 0 

MAPE and AIC values for the testing phase were compared. These metrics are in the testing stage; 

MAPE values were found as 1.54708 and 1.1396 for ARIMA (2,2,2) and LSTM, respectively. 

Table 3: Comparison of MAPE Values 

Model MAPE AIC 

(A) ARIMA (2,2,2) 1.5471 14.2556 

(B) ARIMA (3,2,2) 1.5473 14.2551 

(C) ARIMA (1,2,1) 1.5474 14.2526 

(E) ARIMA (4,2,4) 1.5480 14.2554 

LSTM 1.1396 14.7216 

 

In Table 3, it is seen that the developed LSTM model can be used to determine the BIST 30 index with 

the least estimation error. The graph in Fig. 3 represents the observed and predicted values via LSTM 

for the testing phase.  
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Figure 4: Actual and Predicted BIST 30 indexes via LSTM 

5 Conclusion 

ARIMA and a deep learning-based method, LSTM, were used to estimate the BIST 30 index. According 

to the results, it is seen that the deep neural network architecture can capture the hidden dynamics 

between the data better than ARIMA. To be more precise, the LSTM-based algorithm gave better results 

than ARIMA by 26.34%. Accordingly, BIST 30 forecast was made using 20-year-old daily data, and it 

was seen that the LSTM model was able to catch the index trend well. This study shows that deep 

learning-based algorithms give better results, especially for forecasts based on financial data. Since 

predictions can be made for other problems by using deep learning in finance and economics, it is 

predicted that new applications can be made to other problems and data sets in light of the information 

obtained from this study in future studies. 
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ÖZ 

Bu çalışmanın temel amacı Küresel Belirsizlik Endeksi ile BRICS ülkelerinin borsaları arasındaki 

volatilite etkileşimini araştırmaktır. Buna bağlı olarak Ocak 2005 – Ekim 2020 dönemine ait aylık 

veriler kullanılarak BEKK-GARCH modeli çalıştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Küresel 

Belirsizlik Endeksinden BRICS ülkelerinin borsalarının tamamına doğru volatilite etkileşimi 

olduğu görülmüştür. Fakat BRICS borsalarından sadece Hindistan ve Güney Afrika borsalarından 

Küresel Belirsizlik Endeksine doğru volatilite yayılımı gerçekleşmektedir. Sonuç olarak Küresel 

Belirsizlik Endeksi ile Brezilya, Rusya ve Çin borsaları arasında tek yönlü volatilite yayılımı 

gerçekleşmekte, fakat Hindistan ve Güney Afrika borsaları ile çift yönlü yayılım bulunmaktadır.   

Anahtar kelimeler: Küresel belirsizlik endeksi, BRIC ülkeleri, BEKK modeli. 

 

The Volatility Spillover Between Global Uncertainty Index And 

Brics Stock Market: Analysis With Bekk Garch 

ABSTRACT 

This study investigates the volatility interaction between the Global Uncertainty Index and the 

stock markets of BRICS countries. Therfore, the BEKK-GARCH model was run using monthly 

data from January 2005 to October 2020. As a result of the analysis, it was seen that there is a 

volatility interaction from the Global Uncertainty Index to all stock markets of BRICS countries. 

However, it was reached the volatility spillover from BRICS stock markets only from India and 

South Africa stock markets to the Global Uncertainty Index. As a result, there is a one-way 

volatility spread between the Global Uncertainty Index and the Brazilian, Russian and Chinese 

stock markets, but there is a two-way spread with the Indian and South African stock markets. 

Keywords: Global uncertainty index, BRIC countries, BEKK model. 

1 Giriş 

Globalleşme, piyasalar arasındaki değişim ve hareketliliği her geçen gün hızlı bir şekilde artmaktadır. 

Bu değişime ve hareketliliğe ayak uydurmaya çalışan gelişmekte olan ülkeler belirsizlik ile karşı 

karşıya kalmaktadırlar. Özellikle 1980’li yıllardan sonra finansal piyasalarda ortaya çıkan 

liberalleşmenin hız kazanması ile birlikte ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmeye çalışan 

gelişmekte olan ekonomiler için dış şoklara karşı duyarlılıklarda artış görülmüştür. Finansal piyasa, 

düzenleyicileri tarafından gerçekleştirilen kararsız veya belirsiz söylemler finansal piyasalarda 
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şokların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Aynı şekilde şokların ortaya çıkmasının ardında finansal 

piyasalar üzerindeki etkileri de devam etmektedir.  

Küresel piyasalarda gerçekleşen belirsizliklere yönelik birçok tahmin ve hesaplama yöntemleri 

geliştirilmiştir. Bilinen bu yöntemler haricinde son yıllarda finans literatüründe sıkça karşılaşılan bir 

endeksten bahsetmek mümkündür. Ekonomik politik belirsizliklerin hesaplandığı bu endeks, finansal 

riskin yanı sıra politik söylemlerinde de yer aldığı bir hesaplama bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel 

değişkeni olarak belirlenen Küresel ekonomik politik belirsizlik endeksi (GEPU) oluşturulmadan önce 

başta ABD olmak üzere birçok ülke için Ekonomik politik belirsizlik (EPU) endeksleri 

oluşturulmuştur.  

Baker vd. (2013) tarafından ekonomik politik belirsizlikle ilgili bir endeks oluşturmuşlardır. 

Oluşturulan bu endeks ile ilgili olarak ABD’nin on büyük gazetesini incelenmişler ve üç sınıfa 

ayırmışlardır. Akabinden ekonomik ve politika belirsizlik (EPU) endeksi Baker vd. (2016) tarafından 

daha kapsamlı ele alınan ABD’nin yanı sıra 11 Avrupa ülkesinin yer aldığı bir geniş bir çerçevede 

oluşturmuşlardır. Çalışmada VAR yöntemi kullanarak endeks test edilmiştir. EPU endeksinin 

sonuçları borsada işlem gören inşaat, sağlık vb. sektörler üzerinde etkisi olduğu tespit etmişlerdir. 

Davis (2016) tarafından küresel ekonomi politika belirsizlik (GEPU) endeksi geliştirilmiştir. Elde 

edilen bu endeks, 16 ülke için küresel çıktılarının üçte ikisini oluşturan GSYİH ağırlıklı ulusal EPU 

endeksidir. Her ulusal EPU endeksi, ekonomi, belirsizlik ve politikayla ilgili konulara ilişkin üçlü 

terimleri içeren kendi ülke gazete makalelerinin nispi frekansını yansıtmaktadır. GEPU endeksi, hali 

hazırda 21 ülkenin ulusal EPU endeksinden oluşmaktadır(Korkmaz ve Güngör, 2018:212).  

Finansal piyasalardaki risk, belirsizliğin ölçüsünü ifade etmektedir. Aynı zamanda gelecekte ortaya 

çıkma ihtimali olan olayların dağılım yaygınlığını açıklamaktadır. Dağılımın yaygınlığı ise varyans ile 

ölçülmektedir. Varyansın karekökü alınarak standart sapma hesaplanmakta ve risk ölçütü olan 

volatiliteyi açıklamaktadır (Bolgün ve Akçay, 2009:149). Volatilite finans literatüründe risk ile ilgili 

olduğu söylenmektedir. Ancak volatilite risk ile aynı şey değildir. Çünkü volatilite belirsizliğin net bir 

ölçüsü olmasının yanı sıra istenen bir sonuçtan da kaynaklanmaktadır. Ancak risk istenmeyen bir 

sonuçla ilgili belirsizliği açıklamaktadır (Çil, 2015:423).  

Finansal piyasalarda volatilitenin dikkate almaya başlaması 1990’lı yılların başına dayanmaktadır 

(Kula ve Baykut, 201728). Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte ülkeler karşılaştırıldığında gelişmekte olan 

ülkelerde volatilitenin daha yüksek olduğu söylenebilir. Dolaysıyla gelişmekte olan ülkelerin finansal 

istikrarsızlığı daha yüksektir. Bu durum yatırımcıların piyasaya dahil olup ve yatırım kararları 

almalarını engelleyebilir. Ayrıca sermaye maliyetlerinin artmasına, sermaye ile risk paylaşımının 

azalmasına neden olmaktadır (Ilgın ve Sarı, 2018:276). Bu nedenle özellikle gelişim içinde olan 

ülkelerin piyasalarında yatırım kararlarının istikrar ile sürekliliği ve sermaye ile riskin paylaşımında 

etkinliği sağlamak açısından finansal piyasalarda volatilitenin takip edilmesi ve volatiliteyi etkileyen 

unsurların belirlenmesi oldukça önem arz etmektedir.  

Bu çalışmada yatırımcılar ve finansal piyasalar açısından oldukça önem arz eden iki aktör küresel 

belirsizlik endeksi ve volatilitenin gelişmekte olan borsaları üzerindeki etkileşimi incelenmiştir. 

Küresel belirsizlik endeksinde meydana gelen bir şokun gelişmekte olan ülkelerin borsalarının getirisi 

üzerindeki etkisinin nasıl olduğu belirlenmek istenmiştir. Elde edilecek olan sonuçlar ile hem finansal 

piyasalara katkı sağlanacak hem de yatırımcıların yatırım kararlarına yön verecektir. Çalışma giriş 

bölümünde sonra literatüre yer verilmiştir. Daha sonra çalışmada kullanılan yöntemden bahsedilmiştir. 

Çalışmanın dördüncü bölümünde analizlerde elde edilen bulgulara yer verilmiş ve yorumlanmıştır. 

Nihai olarak sonuç bölümü ile çalışma sonuçlandırılmıştır.  
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2 Literatür  

Yu, Fang ve Sun (2018) küresel belirsizlik endeksinin Çin borsası ile arasındaki volatilite yayılımını 

araştırmışlardır. Çalışmada 2 Ocak 2001 – 31 Mart 2016 dönemine ait veriler kullanılmıştır. Elde 

edilen sonuçlara göre;  küresel belirsizlik endeksi ile Çin borsası arasında volatilite yayılımı olduğu 

tespit etmişlerdir. Volatilite yayılımının olumlu ve önemli bir etkiye sahip olduğu gözlemlemişlerdir.  

Mei, dv. (2018) ABD EPU endeksi ile Avrupa hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi belirlemeye 

çalışmışlardır. ABD genişleme ve durgunluk dönemlerinde, ABD EPU endeksinin daha faydalı tahmin 

bilgileri sağlayabildiğini ve durgunluklar sırasında genişlemelere kıyasla Avrupa hisse senedi 

piyasaları için tahmin kabiliyetini önemli ölçüde artırabildiği sonucunu elde etmişlerdir. 

He vd. (2020) ekonomik politika belirsizliğinin (EPU) S&P500 endeksi üzerindeki asimetrik yayılma 

etkisini incelemişlerdir. Çalışmada 2000 – 2019 dönemine ait veriler kullanmışlardır. Yapılan analizler 

sonucunda EPU ile S&P500 endeksi üzerindeki volatilitenin asimetrik bir yapı sergilediği tespit 

etmişlerdir.  

Li vd. (2020) küresel ekonomik politika belirsizliğinin (GEPU) Çin borsa oynaklığı üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. GEPU'nun Çin borsa oynaklığını tahmin etmede etkili olduğu sonucuna varmışlardır.  

Ziwei vd. (2020) ekonomik politika belirsizliği (EPU) ile borsada gerçekleşen oynaklık arasındaki 

yayılmaları incelemişlerdir. Çin ve ABD EPU ile borsada gerçekleşen oynaklıkların aylık endekslerini 

ikili yönlü yayılmaları analiz etmek için kullanmışlardır. Çin borsa oynaklığının hem ABD hem de 

Çin EPU'suna duyarlı olduğunu ve yayılmanın farklı dönemlerde asimetrik olduğunu sonucuna 

varmışlardır.  

Korkmaz ve Güngör (2018) küresel belirsizlik endeksinin Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 

getirisi üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalışmada Ocak 1997 – Nisan 2018 dönemine ait veriler 

kullanmışlardır. Yapılan analizler sonucunda küresel belirsizlik endeksinin Borsa İstanbul’da işlem 

gören şirketlerin getirisi üzerinde oynaklık yayılımı olduğu belirlemişlerdir. 

Emsen ve Aksu (2020) küresel belirsizlik endeksi ile BIST 100 arasındaki ilişkinin asimetrik ve 

simetrik boyutta incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre küresel belirsizlik endeksi ile BIST 100 

arasında simetrik ilişki bulunmamış ancak asimetrik ilişkinin var olduğu belirlemişlerdir. Asimetrik 

ilişkilerde uzun dönemde belirsizlik endeksindeki pozitif ve negatif şokların borsayı ters yönde 

etkilemektedir.  

Gürsoy ve Kılıç (2021) küresel belirsizlik endeksi GEPU ile Türkiye’de Mart 2010-Ekim 2020 

arasındaki dönem itibari ile 5 yıllık CDS primleri ve Bist bankacılık endeksi verileri kullanılarak 

DCC-Garch modeli çalıştırılmıştır. Çalışmanın neticesinde GEPU endeksi ile CDS primi, BİST 

bankacılık endeksi arasında iki yönlü güçlü volatilite etkileşim olduğu görülmüştür. Yine aynı şekilde 

Gürsoy (2021) çalışmasında Türkiye’de işsizlik Dolar/TL, Euro/TL, enflasyon ve BİST100 endeksine 

ait aylık veriler kullanılarak Hatemi-J asimetrik nedensellik testi çalıştırılmıştır. Çalışmadan elde 

edilen bulgulara göre bir dış faktör olarak değerlendirilen GEPU endeksinden Türkiye’de hem dolar 

hem de Euro döviz kurları üzerinde pozitif bir nedensellik etkisi bırakırken enflasyon, işsizlik ve 

bist100 endeksi değişkenleri üzerinde bir nedensellik etkisi gerçekleşmediği tespit edilmiştir. 

3 Veri Seti ve Yöntem 
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Küresel Belirsizlik Endeksi ile BRICS ülkelerinin borsaları arasındaki volatilite etkileşimini BEKK-

GARCH modeliyle araştırıldığı bu çalışmada, Ocak 2005 – Ekim 2020 dönemine ait aylık veriler 

kullanılmıştır. Küresel Belirsizlik Endeksi (GEPU) değişkenine ait veriler policyuncertainty.com, 

borsalara ait değişkenlerin verileri ise investin.com adresinden alınmıştır. Analizler, EViews 10 paket 

programı ile WinRATS 8.0 paket programları yardımıyla gerçekleştirilmiştir. BRICS ülkelerinin 

borsaları temsilen; Brezilya için Bovespa endeksi, Rusya için Moex endeksi, Hindistan için Nifty Next 

50 endeksi, Çin için Shanghai Composite endeksi ve Güney Afrika için Güney Afrika 40 endeksi 

kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenlerin getiri serilerini hesaplayarak analizlerde 

değişkenlere ait getiri serileri kullanılmıştır. 

Tek değişkenli yapılar için volatiliteyi modellemek için ARCH ve GARCH modelleri 

kullanılmaktadır. Ancak ARCH ve GARCH modelleri birden fazla değişkenin volatilitesini 

modellemede yetersiz kalmaktadır. Özellikle birçok ülkenin finansal piyasalarının birbirleriyle olan 

ilişkilerini araştırmak ve finansal piyasalarda işlem gören finansal varlıkların birbirleriyle olan 

ilişkilerini araştırmakta yetersiz olduğu belirlenmiştir (Hepsağ ve Akçalı, 2016:57). Tek değişkenli 

ARCH ve GARCH modelleri ile Çok değişkenli ARCH ve GARCH modelleri arasındaki temel fark 

koşullu varyans ve koşullu kovaryansların elde edilmesi noktasından ortaya çıkmaktadır. Tek 

değişkenli ARCH ve GARCH modellerin elde edilmesinde tek bir zaman serisi değişkenin varlığından 

dolayı koşullu varyansları yeterlidir. Ancak çok değişkenli ARCH ve GARCH modellerinde koşullu 

varyansların yanında kovaryanslar da gereklidir.  

Çok değişkenli GARCH modelleri ilk olarak Bollersley, Engle ve Wooldridge (1988) tarafından 

literatürü kazandırılmıştır. Birden fazla finansal varlığın volatilitesinin belirlemek için tek değişkenli 

ARCH ve GARCH modellerinin genişletmişlerdir. Çok değişkenli GARCH modelli için VEC 

parametrizasyonu olarak adlandırılan bir teknik geliştirmişlerdir. Geliştirilen VEC parametrizasyonu 

sayesinde çok değişkenli GARCH modeli ortaya çıkartılmış ve VEC-GARCH modeli olarak 

adlandırılmaktadır. VEC parametrizasyondan kaynaklı bazı sorunlardan dolayı Engle ve Kroner 

(1995), VEC parametrizasyonun yerine BEKK (Baba, Engle, Kraft ve Kroner) parametrizasyonunu 

kullanarak çok değişkenli GARCH modelleri için BEKK-GARCH modelini ortaya çıkarmışlardır.  

𝐻𝑡 =   𝐶0
′ 𝐶0 + ∑ ∑ 𝐴𝑘𝑗

′𝑞
𝑗=1 𝜀𝑡−𝑗𝜀𝑡−𝑗

′ 𝐴𝑘𝑗 + ∑ ∑ 𝐵𝑘𝑖
′𝑝

𝑖=1 𝐻𝑡−𝑖𝐵𝑘𝑖
𝐾
𝑘=1

𝐾
𝑘=1    

𝐻𝑡 =  𝐶0
′ 𝐶0 + 𝐴1

′ 𝜀𝑡−1𝜀𝑡−1
′ 𝐴1 + 𝐵1

′ 𝐻𝑡−1𝐵1    

[
ℎ11,𝑡 ℎ12,𝑡

ℎ21,𝑡 ℎ22,𝑡
] =  [

𝑐11,0 𝑐12,0

𝑐21,0 𝑐22,0
]

′

[
𝑐11,0 𝑐12,0

𝑐21,0 𝑐22,0
]

+ [
𝐴11,1 𝐴12,1

𝐴21,1 𝐴22,1
]

′

[
𝜀1,𝑡−1

2 𝜀1,𝑡−1𝜀2,𝑡−1

𝜀2,𝑡−1𝜀1,𝑡−1 𝜀2,𝑡−1
2 ] [

𝐴11,1 𝐴12,1

𝐴21,1 𝐴22,1
]

+ [
𝐵11,1 𝐵12,1

𝐵21,1 𝐵22,1
] [

ℎ11,𝑡−1 ℎ12,𝑡

ℎ21,𝑡−1 ℎ22,𝑡−1
] [

𝐵11,1 𝐵12,1

𝐵21,1 𝐵22,1
]

′

        

BEKK-GARCH modelinde, A11 ve B11 birinci finansal varlığın volatilitesinin kalıcılığı hesaplayan 

parametrelerdir. İkinci finansal varlığın volatilitesinin kalıcılığını ölçen parametreler ise A22 ve B22 

parametreleridir. A11, B11 ile A22, B22 parametrelerinin istatiksel açıdan anlamlı olması gerekmektedir. 

Ayrıca A11 ve B11 parametrelerinin toplamı 1’den küçük olmalı, aynı şekilde A22 ve B22 parametrelerin 

de toplamının 1’den küçük olması gerekmektedir. Birinci finansal varlıktan ikinci finansal varlığa 

doğru volatilite etkileşimini ifade eden parametreler ise A21 ve B21 parametreleridir. Bu parametrelerin 

istatistiki açıdan anlamlı olması durumunda birinci finansal varlıktan ikinci finansal varlığa doğru 
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volatilite etkileşimi mevcuttur. A12 ve B12 parametrelerinin toplamı ise ikinci finansal varlıktan birinci 

finansal varlığa doğru volatilite etkileşimini açıklamaktadır. 

4 Bulgular ve Yorumlar 

Tablo 1: Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler  

 LNGEPU LNBRE LNRUS LNHIN LNCIN LNAFR 

Ortalama 0.8720 0.7144 0.2726 0.9518 0.5266 0.7824 

medyan 0.6584 0.7096 0.8219 1.1157 0.6760 1.0162 

Max. 62.4770 15.6733 26.6842 24.8851 24.2526 12.9008 

Min. -49.6139 -35.5309 -44.9138 -27.2992 -28.2779 -16.1427 

 Standart Sapma 18.5991 6.8498 9.4659 6.4920 8.0138 4.6736 

 Jarque-Bera 15.2012 192.9478 89.0179 121.9027 40.8082 8.6740 

Olasılık  0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0131 

Değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de verilmiştir. Ortalama değer incelendiğinde en 

düşün getiri getiren Rusya borsası olduğu görülmektedir. En yüksek getiri sağlayan borsa ise 

Hindistan borsası olduğu söylenebilir. Maksimum değerlere bakıldığın BRICS borsaları arasında en 

yüksek değer sahip olan borsa ise Rusya borsası iken en düşük değere sahip olan borsa ise Güney 

Afrika borsasıdır. Standart Sapma değeri incelendiğinde en fazla oynaklığın olduğu borsa Rusya 

borsası, en düşük olan ise Güney Afrika borsasıdır. Değişkenlerin hiçbirinin normal dağıl 

göstermedikleri görülmektedir.  

Çalışmada belirsizlik endeksi ile BRICS ülkelerine ait borsalar arasındaki volatilite yayılımı BEKK-

GARCH modelleri yardımıyla araştırılmıştır. Analizlerde yüksek boyut sorunuyla karşılamamak 

amacıyla tahmin edilen BEKK-GARCH modelleri ikili gruplar şeklinde incelenmiştir.  

Tablo 2: Küresel Belirsizlik Endeksi ve Brezilya Borsası Getirilerine ait BEKK-GARCH Modeli Sonuçları 

 Kat sayılar Std. Spm. T-Stat Olasılık 

C(1,1) 4.1244 2.8729 1.4356 0.1511 
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C(2,1) -0.5605 1.1272 -0.4973 0.6190 

C(2,2) 0.0000 1.1342 0.0000 1.0000 

A(1,1) 0.3434 0.1778 1.9315** 0.0534 

A(1,2) 0.0809 0.0579 1.3963 0.1626 

A(2,1) 0.9118 0.4680 1.9483** 0.0514 

A(2,2) 0.0011 0.1787 0.0064 0.9949 

B(1,1) 0.3741 0.1756 2.1299** 0.0332 

B(1,2) 0.1317 0.0895 1.4724 0.1409 

B(2,1) 1.3023 0.3833 3.3976* 0.0007 

B(2,2) 0.4007 0.1857 2.1586** 0.0309 

Not: * %1, ** %5, *** %10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.  

Tablo 2’de Küresel Belirsizlik Endeksi ile Brezilya borsası getirilerine ait BEKK-GARCH modeli 

sonuçlarına göre, Küresel Belirsizlik Endeksi volatilitesinin kalıcılığını açıklayan A(1,1) ve B(1,1) 

parametreleri %5 önem seviyesine göre istatistiki açıdan anlamlıdır. Ayrıca bu parametrelerin 

toplamının 1’e yakın olmasından dolayı Belirsizlik endeksinin volatilite kümelemesi olduğu ve bu 

piyasada volatilitenin kalıcı olduğu görülmektedir. Brezilya borsasına ait volatilite kalıcılığını ifade 

eden A(2,2) ve B(2,2) parametrelerinden sadece B(2,2) parametresi istatistiki açından anlamlıdır. 

B(2,2) parametresinin değeri 0.40 bu durumda Brezilya borsasında volatilite kümelemesinin olduğu 

görülmektedir.   

Brezilya borsasından Küresel Belirsizlik Endeksine doğru volatilite etkileşimini tepsi eden A (1,2) ve 

B(1,2) parametrelerinden ikisinin de istatistiki olarak anlamsız olmasından dolayı Brezilya 

borsasından Küresel Belirsizlik Endeksine doğru volatilite etkileşimi olmadığı söylenebilir. Küresel 

Belirsizlik Endeksinden Brezilya borsasına doğru volatiliteyi açıklayan A(2,1) ve B(2,1) 

parametrelerinin her ikisinin de istatistiki olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bu durumda Küresel 

Belirsizlik Endeksinden Brezilya borsasına doğru volatilite etkileşimi mevcuttur.  

Tablo 3: Küresel Belirsizlik Endeksi ve Rusya Borsası Getirilerine ait BEKK-GARCH Modeli Sonuçları 
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 Kat sayılar Std. Spm. T-Stat Olasılık 

C(1,1) 4.4169 2.3687 1.8647*** 0.0622 

C(2,1) -2.2340 1.3592 -1.6437 0.1002 

C(2,2) 0.0000 5976.9092 0.0000 1.0000 

A(1,1) 0.0348 0.2082 0.1673 0.8672 

A(1,2) -0.0438 0.1784 -0.2453 0.8062 

A(2,1) 1.1996 0.2316 5.0791*** 0.0000 

A(2,2) 0.1816 0.1507 2.5316** 0.0114 

B(1,1) 0.6255 0.1125 5.5590* 0.0000 

B(1,2) -0.1144 0.0717 -1.5951 0.1107 

B(2,1) 0.0899 0.1879 0.4785 0.6323 

B(2,2) 0.7610 0.0963 7.9000* 0.0000 

Not: * %1, ** %5, *** %10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.  

Tablo 3’te Küresel Belirsizlik Endeksi ile Rusya borsası getirilerine ait BEKK-GARCH modeli 

sonuçlarına göre, Küresel Belirsizlik Endeksi volatilitesinin kalıcılığını açıklayan A(1,1) ve B(1,1) 

parametrelerinden sadece B(1,1) %1 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır. B(1,1) parametresinin 0.62 

olmasından dolayı Küresel Belirsizlik endeksinin volatilite kümelemesi olduğu söylenebilir.  Rusya 

borsasına ait volatilite kalıcılığını ifade eden A(2,2) ve B(2,2) parametrelerinin her ikisinin de 

istatistiki açıdan anlamlı olması ve bu parametrelerinin toplamı 0.94 olarak hesaplanmıştı. Bu değerin 

1’e yakın olmasından dolayı Rusya borsasından volatilite kümelemesi olduğu görülmekte ve volatilite 

süreklilik göstermektedir.  

Rusya borsasından Küresel Belirsizlik Endeksine doğru volatilite etkileşimini tepsi eden A (1,2) ve 

B(1,2) parametrelerinden ikisinin de istatistiki olarak anlamsız olmasından dolayı Rusya borsasından 

Küresel Belirsizlik Endeksine doğru volatilite etkileşimi bulunmamaktadır. Küresel Belirsizlik 

Endeksinden Rusya borsasına doğru volatiliteyi açıklayan A(2,1) ve B(2,1) parametrelerinden sadece 
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A(2,1) parametresi istatistiki açıdan anlamlıdır. Bu durumda Küresel Belirsizlik Endeksinden % 1’lik 

bir şok Rusya borsasını %1.20 oranından artırmaktadır.  

Tablo 4. Küresel Belirsizlik Endeksi ve Hindistan Borsası Getirilerine ait BEKK-GARCH Modeli Sonuçları 

 Kat sayılar Std. Spm. T-Stat Olasılık 

C(1,1) 12.9733 1.6038 8.0891* 0.0000 

C(2,1) 2.8793 1.0994 2.6191* 0.0088 

C(2,2) 0.0000 2.9116 0.0000 1.0000 

A(1,1) 0.3510 0.1954 1.7962*** 0.0725 

A(1,2) 0.2028 0.0529 3.8343* 0.0001 

A(2,1) 0.4821 0.7615 0.6331 0.5267 

A(2,2) 0.0385 0.2160 0.1781 0.8586 

B(1,1) 0.2710 0.4852 0.5585 0.5765 

B(1,2) -0.0286 0.1940 -0.1475 0.8827 

B(2,1) -0.8122 0.3220 -2.5225** 0.0117 

B(2,2) 0.7551 0.0571 13.2205* 0.0000 

Not: * %1, ** %5, *** %10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.  

Küresel Belirsizlik Endeksi ile Hindistan borsası getirilerine ait BEKK-GARCH modeli sonuçlarına 

göre, Küresel Belirsizlik Endeksi volatilitesinin kalıcılığını açıklayan A(1,1) ve B(1,1) 

parametrelerinden sadece A(1,1) istatistiki açıdan anlamlıdır. A(1,1) parametresinin 0.35 olmasından 

dolayı Küresel Belirsizlik Endeksinin volatilite kümelemesi mevcuttur. Hindistan borsasına ait 

volatilite kalıcılığını ifade eden A(2,2) ve B(2,2) parametrelerinden sadece B(2,2)’nin %1 kritik değere 

göre anlamlı olması ve aynı zamanda katsayısının 1’den küçük olması ile Hindistan borsasından 

volatilite kümelemesi olduğu görülmekte ve volatilite kalıcılığı bulunmaktadır.  

Hindistan borsasından Küresel Belirsizlik Endeksine doğru volatilite etkileşimini tepsi eden A (1,2) ve 

B(1,2) parametrelerinden sadece A (1,2) parametresinin %1 önem seviyesinden anlamlıdır. Bu 
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durumda Hindistan borsasındaki %1’lik bir şok Küresel Belirsizlik Endeksini %0.20 oranında 

artırmaktadır. Küresel Belirsizlik Endeksinden Hindistan borsasına doğru volatiliteyi açıklayan A(2,1) 

ve B(2,1) parametrelerinden sadece B(2,1) parametresi istatistiki açıdan anlamlıdır. Bu durumda 

Küresel Belirsizlik Endeksinden % 1’lik bir şok Hindistan borsasını %0.81 oranından azaltmaktadır. 

Hindistan borsası ile Küresel Belirsizlik Endeksi arasındaki volatil davranışlar dikkate alındığın 

Hindistan borsası ile Küresel Belirsizlik Endeksi arasında çift yönlü volatilite yayılımı bulunmaktadır.  

Tablo 5: Küresel Belirsizlik Endeksi ve Çin Borsası Getirilerine ait BEKK-GARCH Modeli Sonuçları 

 Kat sayılar Std. Spm. T-Stat Olasılık 

C(1,1) 10.2440 1.7124 5.9821 0.0000 

C(2,1) 4.8579 1.5329 3.1691 0.0015 

C(2,2) 0.0000 2285.6332 0.0000 1.0000 

A(1,1) 0.5449 0.2776 1.9631** 0.0496 

A(1,2) -0.0314 0.1441 -0.2180 0.8275 

A(2,1) -1.1449 0.2933 -3.9031* 0.0001 

A(2,2) 0.9226 0.2442 3.7778* 0.0002 

B(1,1) 0.1224 0.1483 0.8252 0.4092 

B(1,2) -0.1099 0.0768 -1.4311 0.1524 

B(2,1) -0.2935 1.0791 -0.2720 0.7856 

B(2,2) 0.0363 0.3701 0.0982 0.9218 

Not: * %1, ** %5, *** %10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.  

Küresel Belirsizlik Endeksi ile Çin borsası getirilerine ait BEKK-GARCH modeli sonuçları Tablo 5’te 

verilmiştir. Yapılan analizlerde elde edilen sonuçlara göre, Küresel Belirsizlik Endeksi volatilitesinin 

kalıcılığını açıklayan A(1,1) ve B(1,1) parametrelerinden sadece A(1,1) parametresinin anlamlı olduğu 

görülmektedir. A(1,1) parametresinin katsayısı 0.54 olarak tespit edilmiştir. Bu durumda Küresel 

Belirsizlik Endeksinin volatilite kümelemesi bulunmaktadır. Çin borsasına ait volatilite kalıcılığını 
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ifade eden A(2,2) ve B(2,2) parametrelerinden sadece A(2,2)’nin %1 kritik değere göre anlamlı olması 

ve katsayısının 1’e yakın olması Çin borsasından volatilite kümelemesi olduğu görülmekte ve 

volatilite süreklilik görülmektedir. 

Çin borsasından Küresel Belirsizlik Endeksine doğru volatilite etkileşimini tepsi eden A (1,2) ve 

B(1,2) parametrelerinin her ikisinin de istatistiki açıdan anlamsız olduğundan dolayı Çin borsasından 

Küresel Belirsizlik Endeksine doğru volatilite etkileşimi gerçekleşmemektedir. Küresel Belirsizlik 

Endeksinden Çin borsasına doğru volatiliteyi açıklayan A(2,1) ve B(2,1) parametrelerinden sadece 

A(2,1) parametresi istatistiki açıdan anlamlıdır. Bu durumda Küresel Belirsizlik Endeksinden % 1’lik 

bir şok Çin borsasını %1.14 oranından azaltmaktadır.  

Tablo 6: Küresel Belirsizlik Endeksi ve Güney Afrika Borsası Getirilerine ait BEKK-GARCH Modeli Sonuçları 

 Kat sayılar Std. Spm. T-Stat Olasılık 

C(1,1) 2.2597 3.8934 0.5804 0.5617 

C(2,1) 1.0267 0.9213 1.1144 0.2651 

C(2,2) 0.0000 1729.2923 0.0000 1.0000 

A(1,1) 0.5011 0.1813 2.7649* 0.0057 

A(1,2) -0.1858 0.0561 -3.3099* 0.0009 

A(2,1) 2.7309 0.5115 5.3393* 0.0000 

A(2,2) 0.0882 0.1613 0.5467 0.5846 

B(1,1) 0.4451 0.1590 2.7985* 0.0051 

B(1,2) 0.0073 0.0580 0.1257 0.9000 

B(2,1) 0.6312 0.3590 1.7585*** 0.0787 

B(2,2) 0.7180 0.0932 7.7065* 0.0000 

Not: * %1, ** %5, *** %10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.  

Küresel Belirsizlik Endeksi ile Güney Afrika borsası getirilerine ait BEKK-GARCH modeli 

sonuçlarına göre, Küresel Belirsizlik Endeksi volatilitesinin kalıcılığını açıklayan A(1,1) ve B(1,1) 
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parametrelerinin her ikisi de istatistiki açıdan anlamlıdır. A(1,1) ve B(1,1) parametrelerinin toplamı 

1’den küçük ve 1’e yakın olmasından dolayı Küresel Belirsizlik Endeksinin volatilite kümelemesi 

bulunmakta ve volatilite kalıcılığı bulunmaktadır. Güney Afrika borsasına ait volatilite kalıcılığını 

ifade eden A(2,2) ve B(2,2) parametrelerinden sadece B(2,2)’nin %1 önem seviyesinden anlamlı 

olması ve katsayısının 1’e yakın olması Güney Afrika borsasından volatilite kümelemesi olduğu 

görülmektedir.  

Güney Afrika borsasından Küresel Belirsizlik Endeksine doğru volatilite etkileşimini tepsi eden A 

(1,2) ve B(1,2) parametrelerinden sadece A(1,2) parametresi istatistiki açıdan anlamlıdır. Bu durumda 

Güney Afrika borsasından Küresel Belirsizlik Endeksine doğru volatilite etkileşimi olduğu 

söylenebilir. Güney Afrika borsasında meydana gelen %1’lik bir şok Küresel Belirsizlik Endeksini 

%0.18 oranında azaltmaktadır. Küresel Belirsizlik Endeksinden Güney Afrika borsasına doğru 

volatiliteyi açıklayan A(2,1) ve B(2,1) parametrelerinin her ikisi de istatistiki açıdan anlamlıdır. 

Küresel Belirsizlik Endeksinden ortaya çıkan %1’lik bir şok Güney Afrika borsasını %3.36 oranında 

artırmaktadır. Güney Afrika borsası ile Küresel Belirsizlik Endeksi arasındaki volatil davranışlar 

dikkate alındığın Güney Afrika borsası ile Küresel Belirsizlik Endeksi arasında çift yönlü volatilite 

yayılımı bulunmaktadır. Güney Afrika borsasındaki şoklar Küresel Belirsizlik Endeksini negatif yönde 

etkilerken, Küresel Belirsizlik Endeksinde meydana gelen şoklar Güney Afrika borsasını pozitif yönde 

etkilemektedir.  

5 Sonuç 

Küresel Belirsizlik Endeksi ile BRICS ülkelerinin borsaları arasındaki volatilite etkileşimini BEKK-

GARCH modeliyle araştırıldığı bu çalışmada, Ocak 2005 – Ekim 2020 dönemine ait aylık veriler 

kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenlerin getiri serilerini hesaplayarak analizlerde 

değişkenlere ait getiri serileri kullanılmıştır. 

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre; Küresel Belirsizlik Endeksinde volatilite kümelemesinin 

oluştuğu ve süreklilik gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca BRICS ülkelerine ait borsalarında volatilite 

kümelemesi oluştuğu görülmektedir. En fazla volatilite kümelemesi Rusya ve Çin borsalarında olduğu 

bulgusu elde edilmiştir. Küresel Belirsizlik Endeksinden BRICS ülkelerinin borsalarına doğru 

volatilite etkileşimi gerçekleşmektedir. Ancak BRICS ülkelerinin Hindistan ve Güney Afrika 

borsalarından Küresel Belirsizlik Endeksine doğru volatilite yayılımı olduğu görülmektedir. Sonuç 

olarak Küresel Belirsizlik Endeksi ile Brezilya, Rusya ve Çin borsaları arasında tek yönlü volatilite 

etkileşimi bulunurken Hindistan ve Güney Afrika borsaları ile çift yönlü volatilite etkileşimi 

bulunmaktadır.  

Elde edilen bu sonuçlara göre Hindistan ve Güney Afrika borsalarının Küresel Belirsizlik Endeksinin 

volatilitesini etkilediği görülmektedir.  Yatırımcıların BRICS ülkelerinin borsaları arasında yatırım 

tercihlerini Hindistan ve Güney Afrika borsalarına yana kullanmaları onlar açısından daha sağlıklı 

olacağı söylenebilir.  
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Ö Z  

Bu çalışmada Borsa İstanbul (BİST) temel sektör endeksleri olan hizmet, sınai, mali ve teknolojinin 

volatil davranışlarının ve endeksler arasındaki volatilite yayılımının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Verilerin günlük frekansta olduğu ve 02.01.2017 – 05.07.2021 dönem aralığının analiz edildiği 

çalışmada, Covid-19 pandemisinin endeks getirilerinin volatiliteleri üzerindeki etkisi de 

incelenmiştir. Bu sebeple, virüsün Türkiye’de ilk defa görüldüğü 11.03.2020 tarihine göre veri seti 

ayrıca ikiye ayrılmış ve 02.01.2017 – 11.03.2020 dönem aralığı Covid-19 öncesi, 12.03.2020 – 

05.07.2021 dönem aralığı ise Covid-19 sonrası olarak belirlenerek toplamda üç dönem için analizler 

yapılmıştır. Varlık getirilerinin karakteristik özellikleri ve volatilitenin çok değişkenli bir yapıda 

modellenmesinin istatistiksel açıdan daha etkin sonuçlar verdiği dikkate alınarak, Dinamik 

Korelasyonlu Çok Değişkenli Stokastik Volatilite (DC-MSV) modeli uygulanmıştır. Çalışma 

sonucunda dönemler itibariyle volatilite etkileşimlerinin farklılaştığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Borsa İstanbul, Sektör Endeksleri, Stokastik Volatilite, Covid-19.

 

Analyzing the Volatility Structure and Spread of Borsa İstanbul Main 

Sector Indices with the Stochastic Volatility Model 

A BST R AC T  

In this study, it is aimed to determine the volatile behavior of services, industrial, financial and 

technology, which are the main sector indices of Borsa Istanbul (BIST), and the volatility spillover 

among the indices. In the study, where the data is in daily frequency and the period range of 

02.01.2017 - 05.07.2021 is analyzed, the effect of the Covid-19 pandemic on the volatility of the 

index returns was also examined. Thus, analyzes were made for three periods; full period and the 
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data set is further divided into two according to the date of 11.03.2020, when the coronavirus was 

first seen in Turkey, and the period between 02.01.2017 - 11.03.2020 is pre-Covid-19, and the period 

between 12.03.2020 - 05.07.2021 is post-Covid-19. Considering that the characteristics of asset 

returns and modeling volatility in a multivariate structure yield statistically more effective results, 

Dynamic Correlation Multivariate Stochastic Volatility (DC-MSV) model was applied. As a result 

of the study, it was determined that the volatility spillover differed by periods. 

Keywords: Borsa Istanbul, Sector Indices, Stochastic Volatility, Covid-19 

1 Giriş 

Yatırım faaliyetleri getiri ve risk çerçevesinde kurgulanmakta ve uygulanmaktadır. Çeşitli risk unsurları 

mevcut olmakla birlikte, genel itibarıyla risk ile fiyat veya değerin aşağı ya da yukarı yönlü ani 

hareketleri bağdaştırılmaktadır. Finansal varlıkların değerindeki dalgalanma veya fiyatlardaki değişim 

ise volatilite kavramı ile ifade edilmektedir. Küresel bazda ülke ekonomilerinin, ulusal bazda ise sektör 

ve piyasaların entegrasyon düzeyinin artması ile finansal varlık veya göstergenin volatilitesi diğer 

finansal varlık veya göstergeyi etkileme noktasında güç kazanmıştır. Başka bir ifade ile ekonomik 

entegrasyon volatilite etkileşimini artırmıştır. Ayrıca, volatilite etkileşimde bir taraf, teorik olarak, daha 

stratejik, likit ve etkin konumda bulunabilir [1]. Böylece, finansal varlıkların volatilite yönü ve boyutu 

değişmekte, volatilite etkileşiminde etkileyen ve etkilenen taraflar oluşmaktadır. Volatilite etkileşimi 

(veya yayılımı) bir finansal varlıkta oluşan riskin diğer finansal varlıklara sıçrayıp sıçramayacağını ve 

riskin boyutunu tahmin etmeye çalışmaktır. Yatırım sürecinde portföy riskini azaltmak amacıyla 

çeşitlendirme yapılmaktadır. Çeşitlendirmenin etkin bir şekilde yapılması için portföye dâhil edilecek 

finansal varlıklar arasındaki etkileşimin doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Finansal varlıklar 

arasındaki volatilite yayılımı ilişkisi ise hem risk yönetimini kolaylaştırma hem de getiri imkânı sunma 

potansiyeli ile önemli bir olgu ve çeşitlendirme çerçevesinde önemli bir parametre olmaktadır.  

Yatırım sürecinde karşılaşılan problemler arasında uygun yatırım araçları seçmek için yapılması gereken 

analizler, aktif olarak alım satım sonucu katlanılması gereken maliyetler ve genel seyri takip etme ve 

çıkarım yapmada kullanılabilecek parametrelerin tespiti sayılabilir. Bu noktada endeksler yatırımcılara 

büyük fayda ve kolaylık sağlamaktadır.  Endeksler özellikle borsalarda çeşitli kriterlere ve finansal 

araçlara göre oluşturulmakta, ilgili piyasa veya genel ekonomiye ilişkin genel bir gösterge niteliği 

bulunmaktadır. Ayrıca, endeksler aktif yönetim stratejilerinden daha fazla çeşitlendirme ile daha düşük 

masraf ve ücretle yatırım imkânı sağlamaktadır. Bu çerçevede endeksler yatırımcı motivasyonu veya 

ihtiyaç durumuna göre yatırım aracı veya gösterge parametresi olarak kullanılabilmektedir. Endeksler 

bireysel finansal varlıklara nazaran münferit olaylardan daha az etkilenmekte, ancak yapısal değişikliğe 

neden olan krizler karşısında bireysel finansal varlıklara benzer şekilde aşırı volatil yapı sergilemektedir. 

Örneğin, ABD sermaye piyasası için temel bir gösterge olan S&P 500 endeksi 2008 krizinde 1400 

seviyelerinden 700 seviyelerine doğru bir değişim sergilemiştir. Covid-19 ise 2008 finansal krizine 

kıyasla, ABD (S&P 500) piyasa volatilitesi üzerinde iki kat daha büyük bir etki yaratmıştır [2]. 

Pandeminin küresel etkileri 2021 yılında halen devam etmekle birlikte, bu etkinin daha uzun yıllar 

süreceği tahmin edilmektedir. 

Bu çalışmada Borsa İstanbul (BİST) temel sektör endeksleri hizmet, sınai, mali ve teknoloji 

endekslerinin volatilite yapısı ve sektörler arasında volatilite yayılımı stokastik volatilite modeli ile 

analiz edilmiştir. Veri seti günlük frekanslı gözlem birimlerinden oluşmakta ve 02.01.2017 – 30.06.2021 

tarihlerini kapsamaktadır. Ayrıca, veri seti Covid-19 pandemi sürecinin etkilerini de gözlemlemek adına 

salgın öncesi ve sonrası dönem olmak üzere iki alt sete ayrılmıştır. 
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2 Literatür Özeti 

Borsa endeksleri ve özelinde sektör endeksleri, ulusal ve uluslararası literatürde araştırmalara konu 

olmaktadır. Her ülkenin sektör yapısı, organizasyonu, yasal statüsü ve tabi olduğu kısıtlamalar ile 

tanımlamaları farklı olması nedeniyle elde edilen bulgular farklılık göstermektedir. Bu nedenle 

çalışmanın amacına uygun olarak, literatür kapsamında incelenen eserler Türkiye ve Borsa İstanbul 

çerçevesinde ele alınmıştır. 

BİST sektör endekslerini inceleyen çalışmaların bir kısmı, her sektöre ait endeksin kendi volatilite 

dinamiklerini anlama ve uygun yapının tespit edilmesine [3, 4, 5, 6, 7]) yöneliktir. BİST sektör 

endekslerini inceleyen çalışmaların büyük bir kısmı ise, endeksler arasındaki ilişkinin tespitine 

yöneliktir. Sektör endeksleri arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalar ise yıllar itibarıyla artan oranda 

gerçekleştirilmektedir. 

 Sektör endeksleri arasındaki eşbütünleme ilişkisi [8] ile [9] çalışmalarında araştırılmıştır. [8], mali, sınai 

ve hizmet sektör endekslerine ilişkin eşbütünleşme ilişkisini 01.02.1997-24.09.2003 dönemi için [10], 

Johansen (1988) ve Akdi (1995) yöntemleri ve günlük frekanslı veriler ile incelemiştir. Çalışmada sektör 

endeksleri arasında Eşbütünleşme ilişkisinin mevcut olmadığı bulgusu raporlanmıştır. [9], mali, sınai, 

hizmet ve teknoloji sektör endeksleri arasındaki Eşbütünleşme ilişkisini 02.01.2014-14.05.2017 için 

hem günlük hem de haftalık bazda incelemiştir. Yazarlar, Johansen eşbütünleşme testi çerçevesinde 

endeksler arasında eşbütünleşme ilişkisinin mevcut olmadığı ve Granger nedensellik testi çerçevesinde 

de endeksler arasında nedensellik ilişkisinin mevcut olmadığı bulgusunu elde etmişlerdir. Sektör 

endeksleri arasındaki volatilite etkileşimine ilişkin çalışma sayısı ise görece daha fazladır. 

[11], sınai, mali, hizmetler ve teknoloji endeksleri arasındaki volatilite etkileşiminin varlığı ve yönünü 

E-GARCH ve VAR analizi ile araştırmıştır. Çalışma Temmuz 2000 – Nisan 2004 dönemini kapsamakta 

ve veri seti günlük frekanslı gözlem birimlerinden oluşmaktadır. VAR analizinden elde edilen sonuçlara 

göre, endeksler arasında anlamlı bir volatilite etkileşimi, her endeks ile diğer endeksler arasında 

volatilite yayılımı bulunmaktadır. 

[12], sınai, hizmet, mali ve teknoloji sektör endeksleri arasındaki volatilite etkileşimini BEKK-GARCH 

modeli ile incelemiştir. Çalışmada 30.06.2000 – 27.08.2009 dönemi konu edinmiş ve günlük frekanslı 

veriler kullanılmıştır. Yazar, sektörler arasında önemli derecede volatilite etkileşiminin bulunduğunu, 

özellikle sınai – mali ve hizmet – teknoloji sektör endeksi çiftleri arasında etkileşimin kuvvetli olduğunu 

bildirmiştir. 

[13], mali, sınai, hizmet sektörleri arasındaki ilişkiyi Hafner and Herwartz (2006)  varyans nedensellik 

testi ile araştırmışlardır. Veri seti günlük frekanslı gözlemlerden oluşmakta ve 02.20.2001 - 06.18.2015 

dönemini kapsamaktadır. Ayrıca, veri seti kriz öncesi dönem (02.20.2001 – 08.14.2008), kriz dönemi 

(09.14.2008 – 03.11.2009) ve kriz sonrası dönem (04.11.2009 – 06.18.2015) olmak üzere üç alt döneme 

bölünerek incelenmiştir. Çalışma bulguları, kriz öncesi dönemde sınai - mali endeksleri arasında çift 

yönlü ve hizmet endeksinden mali endeksine doğru tek yönlü; kriz döneminde nedenselliğin mevcut 

olmadığı; kriz sonrası dönemde sınai endeksinden mali ve hizmet endekslerine doğru tek yönlü, hizmet 

endeksinden de mali endeksine doğru tek yönlü nedensellik, başka bir ifade ile volatilite aktarımı olduğu 

yönündedir. 

[14], mali, sınai, hizmetler sektörleri alt endeksleri arasındaki ilişkiyi DCC-GARCH modeli ile 

incelemişlerdir. Çalışmada günlük frekanslı veriler kullanılmış ve 02.01.1997 - 24.03.2015 dönemi 

analiz edilmiştir. Asya Krizi, Rusya krizi, 1999 Depremi, 2002 genel seçimi, 2003 Körfez Savaşı, Gezi 
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Parkı olayları, 17-25 Aralık operasyonları, Merkez Bankası faiz politikaları ile sektörlere özgü olayların 

yayılımları etkilediği, her bir sektörün alt endekslerinin tamamına yakınında birbiri arasında volatilite 

yayılımı sergilediği tespit edilmiştir. 

[15], mali ve hizmet sektör endeksleri arasındaki ilişkiyi 4.01.2010 – 24.07.2018 dönemi için günlük 

frekanslı veriler ile incelemiştir. Çalışmanın analiz sürecinde DCC-GARCH, Granger nedensellik ve 

Hong (2001) varyans nedensellik testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, her iki sektör endeksi 

arasında volatilite yayılımının olduğu ve hem getiri hem de volatilite anlamında çift yönlü bir 

nedensellik olduğu yönündedir. 

[16], teknoloji, sınai, hizmet ve mali endeksleri arasındaki ilişkiyi Hafner ve Herwartz (2006) varyans 

nedensellik testi ile analiz etmiştir. Çalışma 03.01.2011 – 14.11.2019 dönemini kapsamakta ve veri seti 

günlük frekanslı verilerden oluşmaktadır. Çalışma sonucunda, teknoloji endeksinden diğer endekslere 

doğru oldukça güçlü tek yönlü volatilite yayılımı; sınai endeksinden hizmet ve mali endekslerine doğru 

volatilite yayılımı; hizmet ve mali endeksleri arasında çift yönlü volatilite yayılımı raporlanmıştır. 

[1], mali, sınai, hizmet ve ticaret sektör endeksleri arasındaki ilişkiyi DCC-GARCH ile Hafner ve 

Herwartz (2006) varyans nedensellik testleri ile incelemiştir. Veriler günlük frekanslıdır ve 04.01.2010 

– 28.08.2019 dönemini kapsamaktadır. Çalışmadan elde edilen bulgular, sınai, ticaret ve hizmet 

sektöründen mali sektöre doğru volatilite yayılımı ve sektör endeksleri arasında dinamik koşullu 

korelasyon ilişkisi bulunduğu yönündedir. Mali-sınai (%77), hizmet-ticaret (%75), mali-hizmet (%71) 

ve hizmet-sınai (%71) sektörleri arasındaki ilişki düzeyi sanayi-ticaret (%51) ve ticaret-mali (%45) 

sektörleri arasındaki ilişki düzeyinden daha yüksek olduğu rapor edilmiştir.  

[17], sınai ve mali sektör endekslerinin volatilite yapıları ve yayılımlarının tespiti için çok sayıda 

GARCH ve çok değişkenli GARCH modeli kullanmıştır. Günlük frekanslı gözlem birimlerinden oluşan 

veri seti 14.03.2001-10.08.2018 dönemini kapsamaktadır. Çok değişkenli GARCH modeli sonucuna 

göre sınai endeksinde meydana gelen bir şokun, mali endekste gerçekleşen bir şoktan daha büyük 

olduğu, sistemdeki şokun etkisinin mali endekste daha çok kaldığı ve uzun hafıza özelliği gösterdiği 

belirlenmiştir. Ayrıca, mali endeksten sınai endeksine doğru pozitif yönde bir volatilite yayılımının 

varlığı tespit edilmiştir. 

3 Yöntem 

Finansal varlıkların fiyatlarında meydana gelen azalış ve artış biçimindeki hareketler olarak tanımlanan 

volatilitenin modellenmesinde kullanılan ARCH tipi modeller, koşullu volatilitenin gözlemlenebileceği 

varsayımı üzerine kurulmuştur. Ancak gerçekte gizli bir gözlenemeyen değişken olan koşullu volatilite, 

ilk kez [18] tarafından öngörülebilir bir bileşenle modellenerek stokastik volatilite modeli ortaya 

çıkmıştır [19].   

Varlık getirilerine ilişkin, dağılımlarının leptokurtik (aşırı basık) olması, volatilite kümelenmelerine 

sahip olması, bir varlıktan diğerine doğru volatilite yayılımının olması, korelasyonların zamanla 

değişmesi, kaldıraç etkisine sahip olması gibi çeşitli özellikler söz konusudur [20]. Bu özellikler göz 

önünde bulundurulduğunda ARCH tipi modellerden daha başarılı sonuçlar veren stokastik volatilite 

modelleri tüm volatilite modellerinde ortalama modelinden hariç olarak bir hata teriminin olduğunu, 

dolayısıyla bu volatilite sürecinin bir stokastik yapıyla açıklandığını ifade etmektedir. Oysa ki diğer 

volatilite modellerine ait ortalama modeli tipik bir regresyon yapısını içerdiği halde model yapısının bir 

hata terimine ait olmadığı bilinmektedir. Buradan hareketle stokastik volatilite modelleri literatürdeki 

yerini almıştır. Finansal piyasalarda ortaya çıkan volatil hareketlerin birbirleriyle etkileşim içinde 
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olduğu bilindiğinden, bu volatilitenin çok değişkenli bir yapıda modellenmesinin istatistiksel açıdan 

daha etkin sonuçlar verdiği ifade edilmektedir [21 - 22].  

Stokastik volatilite modelleri tek değişkenli ve çok değişkenli modeller olarak ayrılmaktadır. Harvey 

vd. (1994) tarafından geliştirilen çok değişkenli stokastik volatilite modelleri, alternatif özelliklerine 

göre temel, asimetrik, uzun hafızalı, faktör ve dinamik korelasyonlu olarak çeşitli alt modellere 

ayrılmaktadır. Temel çok değişkenli stokastik volatilite modellerinin en zayıf yönü olan koşullu 

korelasyon matrisinin zamana bağlı değişen bir yapıya sahip olmama sorununun üstesinden gelmek için 

toplamsal faktör modelleri geliştirilmiştir. Ancak faktör çok değişkenli stokastik volatilite modellerinde 

zamana bağlı değişen korelasyonlar ile zamana bağlı değişen volatil hareketler aynı parametre setleri 

tarafından belirlendiği için bu dinamiklerin ayrı ayrı modellenebildiği ve zamana bağlı değişen 

korelasyonların doğrudan tahmin edilebildiği başka bir modele ihtiyaç duyulmuş ve Dinamik 

Korelasyonlu Çok Değişkenli Stokastik Volatilite (Dynamic Correlation Multivariate Stochastic 

Volatility DC-MSV) modelleri geliştirilmiştir [23]. 

[20] tarafından literatüre kazandırılan DC-MSV modelinde t = 1, …, T için t zamanında gözlemlenen 

getiriler 𝑦𝑡 = (𝑦1𝑡 , 𝑦2𝑡)′ olmak üzere, diğer parametreler şu şekildedir [20]: 

𝜖𝑡 = (𝜖1𝑡, 𝜖2𝑡)′     (1) 

𝜂𝑡 = (𝜂1𝑡 , 𝜂2𝑡)′     (2) 

𝜇 = (𝜇1, 𝜇2)′      (3) 

ℎ𝑡 = (ℎ1,𝑡, ℎ2,𝑡)′     (4) 

Ω𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(exp (
ℎ𝑡

2
))     (5) 

𝛷 = (
𝛷11 𝛷12

𝛷21 𝛷22
)     (6) 

∑ 𝜖 = (
1 𝜌𝜖

𝜌𝜖 1
)     (7) 

∑ 𝜂 = (
𝜎𝜂1

2 𝜌𝜂𝜎𝜂1𝜎𝜂2

𝜌𝜂𝜎𝜂1𝜎𝜂2 𝜎𝜂2
2 )    (8) 

(1) nolu parametre 𝜖𝑡 sıfır ortalamalı ∑ 𝜖 kovaryans matrisli çok değişkenli normal dağılıma uygunluk 

gösteren hata terimidir. Stokastik volatilite modeline işaret eden 𝜂𝑡 , ∑ 𝜂  kovaryans matrisli sıfır 

ortalamalı çok değişkenli normal dağılıma uygunluk gösteren hata terimini ifade etmektedir. 𝜇 varyans 

modelindeki sabitler vektörünü, 𝛷 parametre matrisinin köşegen elemanlarını göstermektedir [23]. İki 

değişkenli yapıyı dikkate alan [20] tarafından geliştirilen model (9) nolu gösterimdeki gibidir: 

𝑦𝑡 = Ω𝑡𝜖𝑡, 𝜖𝑡 ∣ Ω𝑡 ∼ 𝑁(0, ∑∈,𝑡) 

∑∈,𝑡 = (
1 𝜌𝑡

𝜌𝑡 1
)                                                                       (9)                                          

ℎ𝑡+1 = 𝜇 + 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝛷11, 𝛷22)(ℎ𝑡 − 𝜇) + 𝜂𝑡 ,  𝜂𝑡 ∼ 𝑁(0, 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜎𝜂1
2 , 𝜎𝜂2

2 )), 
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𝑞𝑡+1 = ψ0 + ψ(𝑞𝑡 − ψ0) + 𝜎𝜌𝜐𝑡,   𝜈𝑡 ∼ 𝑁(0,1),   𝜌𝑡 =
exp(𝑞𝑡)−1

exp(𝑞𝑡)+1
 

Modelde ℎ0 = µ ve 𝑞0 = 𝜓0  olarak kabul edilmekle birlikte, sadece volatiliteler değil, korelasyon 

katsayıları da zamana bağlı olarak değişmektedir. Korelasyon katsayısı 𝜌𝑡 , Fisher dönüşümü 

kullanılarak elde edilmekte ve Σε’nin iyi tanımlanmış bir korelasyon matrisi olabilmesi için −1 ile 1 

arasında bir değere sahip olması gerekmektedir [20]. 

Varlık getirilerinin volatilite kalıcılığını (𝛷11, 𝛷22), karşılıklı volatilite etkileşimlerini, bir varlıktan 

diğerine olan volatilite aktarımını (𝛷12, 𝛷21), volatilitelerin değişkenliğini (𝜎𝜂1
2 , 𝜎𝜂2

2 ) ortaya koyarken 

korelasyonları zamana bağlı değişen (ψ, ψ0) özellik gösteren DC-MSV modeli, BİST endeks getirileri 

arasındaki volatilite etkileşiminin tespit edilmesinin amaçlandığı bu çalışmada uygulama yöntemi olarak 

tercih edilmiştir.  

3.1 Veri Seti ve Ampirik Bulgular 

BİST Teknoloji, BİST Hizmetler, BİST Mali ve BİST Sınai endekslerinin getirileri arasındaki volatilite 

etkileşiminin araştırıldığı bu çalışmada, veriler günlük frekansta olup, tüm endeksler için 02.01.2017 – 

05.07.2021 dönemini kapsamaktadır. Ayrıca çalışmada tüm ülkeleri etkisi altına alan Covid-19 

pandemisinin borsa endeks getirilerinin volatiliteleri üzerindeki etkisi de tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Buradan hareketle, virüsün Türkiye’de ilk defa görüldüğü 11.03.2020 tarihine göre veri seti ikiye 

ayrılmıştır. Buna göre Covid-19 öncesi dönem aralığı 02.01.2017 – 11.03.2020 ve Covid-19 sonrası 

dönem aralığı 12.03.2020 – 05.07.2021 olarak analizlere dahil edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sitesinden (EVDS) elde edilen gözlem verilerinin getiri serileri 𝑟𝑡 =

𝑙𝑛(𝑃𝑡 𝑃𝑡−1⁄ )  formülü yardımıyla oluşturulmuştur. BİST Teknoloji, BİST Hizmetler, BİST Mali ve 

BİST Sınai endekslerinin getiri serilerine ait grafikler Şekil 1’de ve bu serilerin tanımlayıcı istatistikleri 

Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1: Endeks Getiri Serilerine Ait Grafikler 
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Tablo 1: Endeks Getirilerine Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

   
Ort. Medyan Maks. Min. S. S. Çarpıklık Basıklık Jarque-Bera p 

T
ü

m
 D

ö
n

em
le

r 

BİST Teknoloji 0.0011 0.0012 0.0982 -0.1406 0.0204 -0.4731 8.1713 1295.566*** 0.00 

BİST Hizmet 0.0008 0.0001 0.0466 -0.0957 0.013 -1.0144 8.6854 1708.160*** 0.00 

BİST Mali 0.0003 0.0004 0.0722 -0.098 0.0168 -0.4733 6.2711 543.6067*** 0.00 

BİST Sınai 0.001 0.0019 0.0648 -0.0966 0.0133 -1.0962 9.0956 1967.054*** 0.00 

   

C
o

v
id

-1
9

 Ö
n

c
e
si

 D
. 

BİST Teknoloji 0.0009 0.0012 0.0917 -0.1406 0.0202 -0.418 7.8684 809.2595*** 0.00 

BİST Hizmet 0.0007 0.0012 0.0427 -0.0541 0.0123 -0.4218 4.8674 139.2612*** 0.00 

BİST Mali 0.0002 0 0.0557 -0.0699 0.0161 -0.2199 4.8661 121.9178*** 0.00 

BİST Sınai 0.0005 0.0013 0.0383 -0.0583 0.0117 -0.6000 4.7549 149.9048*** 0.00 

  

C
o

v
id

-1
9

 S
o

n
ra

sı
 D

. 

BİST Teknoloji 0.0015 0.0012 0.0982 -0.0996 0.0211 -0.5941 8.7691 475.6038*** 0.00 

BİST Hizmet 0.0010 0.0019 0.0466 -0.0957 0.0148 -1.8316 12.6695 1465.676*** 0.00 

BİST Mali 0.0006 0.0008 0.0722 -0.098 0.0186 -0.8769 7.9706 380.8513*** 0.00 

BİST Sınai 0.0023 0.0033 0.0648 -0.0966 0.0164 -1.5771 10.7776 965.6142*** 0.00 

Not: ***, **, ve * sırasıyla, %1, %5 ve %10 önem seviyesinde istatistiksel anlamlılığı göstermektedir.  

Kısaltmalar: Ort. Ortalama, Maks. Maksimum, Min. Minimum, S.S. Standart Sapma, p Olasılık. 

BİST Teknoloji, Hizmetler, Mali ve Sınai endekslerinin getirilerine ait tanımlayıcı istatistikler 

incelendiğinde; üç dönem için de serilerin mutlak değerce standart sapma değerleri ortalama 

değerlerinden daha büyüktür ve bu sonuç ortalamaların sıfırdan önemli ölçüde farklı olmadığını 

göstermektedir. Ayrıca bu frekanstaki finansal zaman serilerinin genellikle rassal bir yürüyüş süreci 

izlediğine dair kabul görmüş bilgi ile tutarlıdır [24]. Diğer taraftan getiri serilerinin her dönem için 

negatif çarpıklık değerine sahip olduğu ve basıklık değerine göre de serilere ait dağılımın pozitif olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla normal dağılıma göre kalın kuyruklu bir dağılım olduğu ifade edilmektedir. 
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Ayrıca Jarque-Bera test istatistiği incelendiğinde de getiri serilerine ait dağılımın normal olmadığı 

(p=0.00) anlaşılmaktadır. 

WinBUGS 1.4 paket programı kullanılarak yapılan tahminlerde 50.000 adet örnekleme yapılmış ve DC-

MSV modelinin kullanıldığı çalışmada, modeller ikili yapılar şeklinde tahmin edilmiştir. Buna göre tüm 

endekslerin getirileri arasındaki volatil davranışların belirlenebilmesi için BİST Teknoloji-BİST 

Hizmetler, BİST Teknoloji-BİST Mali, BİST Teknoloji-BİST Sınai, BİST Sınai-BİST Mali, BİST 

Sınai-BİST Hizmetler ve BİST Mali-BİST Hizmetler olarak altı adet ikili endeks grupları oluşturulmuş 

ve her grup için Covid-19 pandemi öncesi, Covid-19 pandemi sonrası ve tüm dönemlere ilişkin volatilite 

etkileşimlerinin belirlenebilmesi amacıyla üçer model kurularak toplam 18 model yapısı analiz 

edilmiştir. Model sonuçları her bir endeks grubu için söz konusu dönemlerin bir arada kıyaslanabilmesi 

amacıyla ayrı tablolar şeklinde raporlanmıştır. Endeks getirileri için tahmin edilen DC-MSV 

modellerine ait sonuçlar Tablo 2 ile Tablo 7 aralığında sunulmuştur. 

Tablo 2: BİST Teknoloji-BİST Hizmetler Endeks Getirilerine Ait DC-MSV Modeli Sonuçları 

 µT µH ɸT ɸH ɸTH ɸHT σηT σηH Ψ0 Ψ1 

T
ü

m
 D

ö
n

em
le

r 

Ort. -8.159** -8.805** 0.6144** 0.8454** 0.3956** 0.0878 0.5097 0.2321 1.556 0.9177** 

S.S 0.5792 0.6711 0.1307 0.0875 0.1792 0.0712 0.0980 0.0619 0.6422 0.0481 

MC 0.0389 0.0456 0.0080 0.0055 0.0112 0.0045 0.0062 0.0041 0.0435 0.0031 

G. A.  

(%95) 

-8.599 -9.24 0.3455 0.6459 0.0409 -0.0197 0.2167 0.103 1.11 0.7766 

-5.728 -6.108 0.8938 0.9732 0.7911 0.2581 0.6653 0.3346 4.224 0.9775 

  

C
o

v
id

-1
9

 Ö
n

c
e
si

 D
ö

n
e
m

 

Ort. -8.061** -8.739** 0.6358** 0.9136** 0.4786** 0.0369 0.5073 0.1463 1.523** 0.914** 

S.S 0.6945 0.7437 0.1082 0.0619 0.2404 0.0477 0.1636 0.04162 0.7478 0.0676 

MC 0.0462 0.0502 0.0061 0.0038 0.0152 0.0030 0.0107 0.0027 0.0509 0.0044 

G. A.  

(%95) 

-8.788 -9.41 0.4137 0.7561 0.1756 -0.0312 0.0957 0.08335 0.9744 0.7192 

-5.908 -6.162 0.8239 0.9909 1.066 0.1553 0.7328 0.2406 3.991 0.9811 

 

C
o

v
id

-1
9

 S
o

n
ra

sı
 D

ö
n

em
 

Ort. -7.054** -7.759** 0.8651** 0.5425** -0.0734** 0.3883** 0.3615 0.1494 2.1 0.9701** 

S.S 1.095 1.031 0.1007 0.1784 0.3924 0.1665 0.1061 0.0702 0.8905 0.0269 

MC 0.0746 0.0704 0.0055 0.0116 0.0262 0.0110 0.0067 0.0044 0.0597 0.0015 

G.A.  

(%95) 

-8.424 -9.028 0.6073 0.187 -1.497 0.0777 0.1392 0.0666 1.268 0.8986 

-4.948 -5.454 0.9884 0.8904 0.4463 0.7116 0.5599 0.3331 5.046 0.9983 

Not: Kısaltmalar; Ort. Ortalamayı, S.S Standart sapmayı, MC MC Hatasını, G. A. Güven Aralığını, T BİST Teknolojiyi, H 

BİST Hizmetleri ifade etmektedir. ** %5 düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlılığın göstergesidir. 

BİST Teknoloji ve BİST Hizmetler Endekslerinin sırasıyla kendi volatilitelerini ifade eden ɸT ve ɸH 

parametreleri, Tablo 2’de raporlandığı üzere analize dahil edilen her dönem için %5 düzeyinde 
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istatistiksel olarak anlamlıdır. Katsayı olarak ɸT parametresi tüm dönemlerde 0.6144, Covid-19 öncesi 

dönemde 0.6358 ve Covid-19 sonrası dönemde 0.8651 değerine sahiptir. Bu katsayının 1’e yakın olması 

volatilite kalıcılığını ifade ettiğinden, BİST Teknoloji volatilitesinin Covid-19 sonrası dönemde diğer 

dönemlere kıyasla daha kalıcı olduğu söylenmektedir. ɸH parametresinin ise tüm dönemlerde 0.8454, 

Covid-19 öncesi dönemde 0.9136 ve Covid-19 sonrası dönemde 0.5525 değerine sahip olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla BİST Hizmetler volatilitesinin Covid-19 öncesi dönemde çok kalıcı olduğu, 

Covid-19 sonrası dönemde ise kalıcılığının azaldığı görülmektedir. BİST Hizmetler endeksinin 

volatilitesinden BİST Teknoloji endeksinin volatilitesine doğru etkileşimi ifade eden ɸTH parametresi 

analize dahil edilen üç dönem açısından da %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlıdır. Buna 

göre BİST Hizmetler endeksinin volatilitesinin BİST Teknoloji endeksinin volatilitesi üzerinde etkisi 

olduğu söylenmektedir. Dolayısıyla BİST Hizmetlerde meydana gelecek %1’lik volatilite şoku, bir 

sonraki işlem günü BİST Teknolojideki volatiliteyi tüm dönemlerde %0.3956, Covid-19 öncesi 

dönemde %0.4786 kadar artırmaktayken, Covid-19 sonrası dönemde %0.0733 azaltmaktadır. BİST 

Teknoloji endeksinin volatilitesinden BİST Hizmetler endeksinin volatilitesine doğru etkileşimi ifade 

eden ɸHT parametresi ise sadece Covid-19 sonrası dönemde istatistiksel açıdan anlamlıdır. Dolayısıyla 

burada tüm dönemler ve Covid-19 öncesinde volatiliteler arasında tek yönlü bir nedensellik varken, 

Covid-19 sonrasında çift yönlü bir nedensellik söz konusudur. 𝜎𝜂
2  değerleri volatilite 

öngörülebilirliğinin göstergesidir. Buna göre 𝜎𝜂𝑇
2 , 𝜎𝜂𝐻

2  değerleri tüm dönemler için sırasıyla 0.2597 ve 

0.0538, Covid-19 öncesi dönemde 0.2573 ve 0.0214, Covid-19 sonrası dönemde ise 0.1306 ve 

0.0223’tür. Dolayısıyla her dönem için 0 <  𝜎𝜂𝐻
2   < 𝜎𝜂𝑇

2  olduğundan, BİST Hizmetler endeksinin 

volatilite değişkenliğinin BİST Teknoloji endeksinin volatilite değişkenliğinden daha az olduğu 

söylenebilir. Ayrıca zamana bağlı değişen korelasyon katsayısını ifade eden Ψ1 parametresi üç dönem 

için de %5 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlıdır. Ancak tüm dönemler ve Covid-19 öncesi 

dönem için BİST Teknoloji ile BİST Hizmetler getirisi arasında sırasıyla 0.9177 ve 0.914 olan 

korelasyon katsayısı, Covid-19 sonrası dönemde daha da artarak 0.9701 olarak belirlenmiştir. Buna göre 

diğer dönemlere kıyasla Covid-19 sonrası dönemde BİST Teknoloji ile BİST Hizmetler getirisi arasında 

pozitif yönlü ve çok kuvvetli zamana bağlı olarak değişen bir korelasyon ilişkisi bulunmaktadır. 

 

Tablo 3: BİST Teknoloji-BİST Mali Endeks Getirilerine Ait DC-MSV Modeli Sonuçları 

  

  

µT µM ɸT ɸM ɸTM ɸMT σηT σηM Ψ0 Ψ1 

T
ü

m
 D

ö
n

em
le

r 

Ort. -8.276** -8.4** 0.6605** 0.833** 0.35** 0.07611 0.5535 0.2796 1.595 0.9515** 

S.S 0.1889 0.168 0.0854 0.0798 0.1192 0.05326 0.0914 0.0594 0.3316 0.0419 

MC 0.0088 0.0088 0.0048 0.0048 0.0066 0.0031 0.0056 0.0038 0.0207 0.0027 

G. A. 

(%95) 

-8.6 -8.668 0.4652 0.6349 0.1515 -0.0087 0.4106 0.1779 1.016 0.8307 

-7.844 -7.989 0.8027 0.9549 0.6189 0.2038 0.8048 0.4169 2.731 0.9943 

 

C
o

v
id

-1
9

 

Ö
n

c
e
si

 

D
ö

n
e
m

 

Ort. -8.171** -8.304** 0.6672** 0.8834** 0.3864** 0.0453 0.5512 0.192 1.519 0.909** 

S.S 0.4791 0.4854 0.107 0.0721 0.1668 0.0422 0.1079 0.0524 0.5205 0.07174 

182 



 

 

MC 0.0305 0.0321 0.0064 0.0045 0.0099 0.0026 0.0068 0.0034 0.0346 0.0047 

G. A. 

(%95) 

-8.654 -8.717 0.4569 0.699 0.0551 -0.02206 0.2563 0.1141 1.082 0.7055 

-6.875 -6.814 0.905 0.9822 0.7285 0.1489 0.7273 0.3258 3.164 0.9782 

 

C
o

v
id

-1
9

 S
o

n
ra

sı
 D

ö
n

em
 

Ort. -6.299** -6.653** 0.8204** 0.7948** 0.1964 0.169 0.3701 0.1849 2.066 0.854** 

S.S 0.6561 0.5499 0.1252 0.1561 0.1458 0.1294 0.1033 0.0736 0.4266 0.1059 

MC 0.0378 0.0325 0.0078 0.0104 0.0090 0.0086 0.0063 0.0047 0.0281 0.0062 

G. A. 

(%95) 

-7.717 -7.831 0.4798 0.4312 0.0005 0.01086 0.1974 0.06818 1.651 0.56 

-5.047 -5.635 0.9862 0.9844 0.6151 0.5004 0.6153 0.3395 3.427 0.9802 

Not: Kısaltmalar; Ort. Ortalamayı, S.S Standart sapmayı, MC MC Hatasını, G. A. Güven Aralığını, T BİST Teknolojiyi, M 

BİST Maliyi ifade etmektedir. ** %5 düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlılığın göstergesidir. 

Tablo 3’te yer alan ɸT ve ɸM parametreleri, analiz edilen her dönem için %5 düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Katsayı olarak ɸT parametresi tüm dönemlerde 0.6605, Covid-19 öncesi dönemde 0.6672 ve 

Covid-19 sonrası dönemde 0.8204 değerine sahiptir. ɸM parametresinin ise tüm dönemlerde 0.833, 

Covid-19 öncesi dönemde 0.8834 ve Covid-19 sonrası dönemde 0.7948 değerine sahip olduğu 

görülmektedir Bu sonuca göre BİST Teknoloji volatilitesi Covid-19 sonrası dönemde diğer dönemlere 

kıyasla daha kalıcı iken, BİST Mali volatilitesi Covid-19 sonrası dönemde diğer dönemlerle 

kıyaslandığında daha az volatilite kümlerine sahiptir. BİST Mali endeksinin volatilitesinden BİST 

Teknoloji endeksinin volatilitesine doğru etkileşimi ifade eden ɸTM parametresi Covid-19 sonrası dönem 

için %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan anlamsız iken diğer dönemlerde anlamlıdır. Buna göre 

BİST Mali endeksinde meydana gelecek %1’lik volatilite şoku, bir sonraki işlem günü BİST 

Teknolojideki volatiliteyi tüm dönemlerde %0.35, Covid-19 öncesi dönemde ise %0.3864 kadar 

artırmaktadır. BİST Teknoloji endeksinin volatilitesinden BİST Mali endeksinin volatilitesine doğru 

etkileşimi ifade eden ɸHT parametresi ise üç dönemde de istatistiksel açıdan anlamsız olduğundan 

herhangi bir volatilite aktarımı bulunmamaktadır.  𝜎𝜂𝑇
2 , 𝜎𝜂𝑀

2  değerleri tüm dönemler için sırasıyla 0.3063 

ve 0.0781, Covid-19 öncesi dönemde 0.3038 ve 0.0368, Covid-19 sonrası dönemde ise 0.1369 ve 

0.0341’dir. Dolayısıyla her dönem için 0 <  𝜎𝜂𝑀
2   < 𝜎𝜂𝑇

2  olduğundan, BİST Mali endeksinin volatilite 

öngörülebilirliği BİST Teknoloji endeksinin volatilite öngörülebilirliğinden daha fazladır. Ayrıca Ψ1 

parametresi üç dönem için de %5 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlıdır. Ancak Covid-19 

öncesi dönem için BİST Teknoloji ile BİST Mali getirisi arasında 0.909 olan pozitif yönlü ve çok 

kuvvetli zamana bağlı olarak değişen korelasyon ilişkisi, Covid-19 sonrası dönemde azalarak 0.854 

olmuştur. 

Tablo 4: BİST Teknoloji-BİST Sınai Endeks Getirilerine Ait DC-MSV Modeli Sonuçları 

  

  

µT µS ɸT ɸS ɸTS ɸST σηT σηS Ψ0 Ψ1 

T
ü

m
 

D
ö

n
e
m

le

r
 Ort. -8.278** -8.979** 0.731** 0.8127** 0.2167** 0.1087 0.5027 0.2858 1.405 0.9778** 

S.S 0.1437 0.1252 0.0802 0.0777 0.0932 0.0572 0.0666 0.0651 0.2898 0.0198 
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MC 0.0039 0.0039 0.0044 0.0047 0.0049 0.0034 0.0038 0.0041 0.0168 0.0013 

G. A. 

(%95) 

-8.566 -9.225 0.5509 0.6353 0.0546 0.0215 0.3815 0.1774 0.6738 0.9241 

-7.997 -8.733 0.8672 0.9373 0.4244 0.2403 0.64 0.4262 1.832 0.9977 

 

C
o

v
id

-1
9

 Ö
n

c
e
si

 D
ö

n
e
m

 

Ort. -8.131** -8.941** 0.5916** 0.8297** 0.5487 0.0780 0.4497 0.214 1.318 0.962** 

S.S 0.3508 0.3681 0.1345 0.0923 0.3318 0.0746 0.2156 0.0751 0.4501 0.0631 

MC 0.0221 0.0244 0.0083 0.0056 0.0219 0.0048 0.0145 0.0050 0.0293 0.0042 

G. A. 

(%95) 

-8.587 -9.304 0.3093 0.6119 0.1076 -0.0424 0.0790 0.0884 0.705 0.7342 

-6.808 -7.535 0.8231 0.9746 1.287 0.2518 0.735 0.3776 2.9 0.9979 

 

C
o

v
id

-1
9

 S
o

n
ra

sı
 D

ö
n

em
 

Ort. -6.814** -7.461** 0.7398** 0.8597** 0.2049 0.0999 0.1853 0.2279 2.562 0.9383** 

S.S 0.722 0.6789 0.1596 0.0886 0.3788 0.0952 0.1551 0.0862 0.9648 0.0618 

MC 0.0480 0.0454 0.0105 0.0048 0.0256 0.0059 0.0105 0.0056 0.0654 0.0037 

G. A. 

(%95) 

-8.065 -8.544 0.3985 0.6599 -0.7 -0.0773 0.0688 0.0771 1.794 0.7622 

-5.3 -5.687 0.9802 0.9847 0.6731 0.3357 0.6966 0.4012 5.901 0.9956 

Not: Kısaltmalar; Ort. Ortalamayı, S.S Standart sapmayı, MC MC Hatasını, G. A. Güven Aralığını, T BİST Teknolojiyi, S 

BİST Sınaiyi ifade etmektedir. ** %5 düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlılığın göstergesidir. 

Tablo 4’e göre, BİST Teknoloji ve BİST Sınai Endekslerinin kendi volatilitelerini ifade eden ɸT ve ɸS 

parametreleri analize dahil edilen her dönem için %5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve değerleri 

1’e yakındır. Dolayısıyla üç dönemde de ɸS > ɸT olduğundan BİST Sınainin volatilitesinin daha kalıcı 

olduğu söylenmektedir. BİST Sınai endeksinin volatilitesinden BİST Teknoloji endeksinin volatilitesine 

doğru etkileşimi ifade eden ɸTS parametresi sadece tüm dönemler açısından %5 anlamlılık düzeyinde 

istatistiksel açıdan anlamlıdır. BİST Teknoloji endeksinin volatilitesinden BİST Sınai endeksinin 

volatilitesine doğru etkileşimi ifade eden ɸST parametresi ise üç dönemde de istatistiksel açıdan anlamsız 

olduğundan herhangi bir volatilite aktarımı bulunmamaktadır. Dolayısıyla burada sadece tüm dönemler 

için yapılan analizde volatiliteler arasında tek yönlü bir nedensellik vardır. 𝜎𝜂𝑇
2 , 𝜎𝜂𝑆

2  değerleri tüm 

dönemler için sırasıyla 0.2527 ve 0.0816, Covid-19 öncesi dönemde 0.2022 ve 0.0457, Covid-19 sonrası 

dönemde ise 0.0343 ve 0.0519’dur. Dolayısıyla tüm dönemler ve Covid-19 öncesi dönem için 0 <  𝜎𝜂𝑆
2   

< 𝜎𝜂𝑇
2  olduğundan, BİST Sınai endeksinin volatilite değişkenliğinin BİST Teknoloji endeksinin 

volatilite değişkenliğinden daha az olduğu söylenebilir. Ayrıca, Covid-19 sonrası dönem için ise 0 <  

𝜎𝜂𝑇
2   < 𝜎𝜂𝑆

2  olduğundan BİST Teknoloji endeksinin volatilite değişkenliği BİST Sınai endeksinin 

volatilite değişkenliğinden daha azdır. Ayrıca üç dönem için de %5 anlamlılık düzeyinde istatistiki 

olarak anlamlı olan Ψ1 parametresi, BİST Teknoloji ile BİST Sınai getirisi arasında pozitif yönlü ve çok 

kuvvetli zamana bağlı olarak değişen bir korelasyon ilişkisi bulunduğunu ifade etmektedir. Aradaki 

ilişkinin Covid-19 sonrası dönem için diğer dönemlere kıyasla azalarak 0.9383 olduğu görülse de yine 

pozitif ve oldukça kuvvetli olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 5: BİST Sınai-BİST Mali Endeks Getirilerine Ait DC-MSV Modeli Sonuçları 
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µS µM ɸS ɸM ɸSM ɸMS σηS σηM Ψ0 Ψ1 
T

ü
m

 D
ö

n
em

le
r 

Ort. -8.547** -8.05** 0.6492** 0.8436** 0.3623 0.0734 0.2044 0.2689 2.553 0.9714** 

S.S 1.038 1.027 0.1757 0.09586 0.1972 0.08278 0.0811 0.0664 1.097 0.0306 

MC 0.0711 0.0704 0.0118 0.0059 0.0132 0.0050 0.0054 0.0044 0.0752 0.002 

G. A. 

(%95) 

-9.17 -8.653 0.3312 0.6007 0.0301 -0.0573 0.0855 0.1334 1.771 0.8884 

-4.714 -4.245 0.9571 0.9818 0.7389 0.2728 0.3573 0.3944 6.581 0.9974 

  

C
o

v
id

-1
9

 Ö
n

c
e
si

 D
ö

n
e
m

 

Ort. -9.029** -8.422** 0.6622** 0.8359** 0.3222** 0.09415 0.1572 0.2604 2.109 0.9096** 

S.S 0.1665 0.1731 0.1314 0.109 0.1332 0.1062 0.0691 0.0623 0.2212 0.0753 

MC 0.0095 0.0099 0.0085 0.0065 0.0086 0.0062 0.0046 0.0039 0.0135 0.0048 

G. A. 

(%95) 

-9.332 -8.728 0.3892 0.5608 0.104 -0.0570 0.0630 0.1676 1.845 0.7073 

-8.692 -8.058 0.869 0.9825 0.6002 0.3375 0.3275 0.4208 2.667 0.9912 

  

C
o

v
id

-1
9

 S
o

n
ra

sı
 D

ö
n

em
 

Ort. -7.006** -6.631** 0.7994** 0.5566** 0.1808 0.48 0.2799 0.1615 2.298 0.8543** 

S.S 0.6772 0.6765 0.1831 0.245 0.1929 0.2794 0.0761 0.0764 0.1871 0.1016 

MC 0.0454 0.0453 0.0121 0.0166 0.0128 0.0190 0.0047 0.0050 0.0114 0.0059 

G. A. 

(%95) 

-8.26 -7.909 0.2837 0.0902 -0.0250 0.0088 0.1106 0.06522 1.968 0.588 

-5.642 -5.445 0.9897 0.9806 0.7419 1.042 0.4226 0.352 2.657 0.9765 

-5.642 -5.445 0.9897 0.9806 0.7419 1.042 0.4226 0.352 2.657 0.9765 

Not: Kısaltmalar; Ort. Ortalamayı, S.S Standart sapmayı, MC MC Hatasını, G. A. Güven Aralığını, S BİST Sınaiyi, M BİST 

Maliyi ifade etmektedir. ** %5 düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlılığın göstergesidir. 

Tablo 5’te yer alan ɸS ve ɸM parametreleri analize dahil edilen her dönem için %5 düzeyinde istatistiksel 

olarak anlamlı ve değerleri 1’e yakındır. Ayrıca tüm dönemler ve Covid-19 öncesi dönemde ɸM > ɸS 

olduğundan BİST Mali endeksinin volatilitesinin, Covid-19 sonrası dönem için ise ɸS > ɸM olduğundan 

BİST Sınai endeksinin volatilitesinin daha kalıcı olduğu söylenmektedir. BİST Mali endeksinin 

volatilitesinden BİST Sınai endeksinin volatilitesine doğru etkileşimi ifade eden ɸSM parametresi sadece 

Covid-19 öncesi dönem için %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. BİST Sınai 

endeksinin volatilitesinden BİST Mali endeksinin volatilitesine doğru etkileşimi ifade eden ɸMS 

parametresi ise üç dönemde de istatistiksel açıdan anlamsız olduğundan herhangi bir volatilite aktarımı 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla volatiliteler arası etkileşimde sadece BİST Mali endeksinin 

volatilitesinden, BİST Sınainin volatilitesine doğru sadece Covid-19 öncesi dönem için aynı yönlü bir 

aktarım söz konusudur. 𝜎𝜂𝑆
2 , 𝜎𝜂𝑀

2  değerleri tüm dönemler için sırasıyla 0.0417 ve 0.0723, Covid-19 

öncesi dönemde 0.0247 ve 0.0678, Covid-19 sonrası dönemde ise 0.0783 ve 0.0260’tır. Dolayısıyla tüm 

dönemler ve Covid-19 öncesi dönem için 0 <  𝜎𝜂𝑆
2   < 𝜎𝜂𝑀

2  olduğundan, BİST Sınai endeksinin volatilite 

öngörülebilirliği BİST Mali endeksinin volatilite öngörülebilirliğinden daha fazladır. Ayrıca Ψ1 
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parametresi üç dönem için de %5 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlıdır. Ancak BİST Sınai 

ile BİST Mali getirisi arasındaki zamana bağlı olarak değişen korelasyon ilişkisinin en kuvvetli olduğu 

dönem 0.9714 ile tüm dönemlerdir. 

Tablo 6: BİST Sınai-BİST Hizmetler Endeks Getirilerine Ait DC-MSV Modeli Sonuçları 

  

  

µS µH ɸS ɸH ɸSH ɸHS σηS σηH Ψ0 Ψ1 

T
ü

m
 D

ö
n

em
le

r 

Ort. -8.633** -8.639** 0.3898 0.8951** 0.6486** 0.03912 0.1753 0.2175 2.248 0.9403** 

S.S 0.843 0.8157 0.2734 0.07442 0.3166 0.0726 0.0919 0.05655 0.943 0.0588 

MC 0.0578 0.0559 0.0185 0.0042 0.0214 0.0042 0.0062 0.0038 0.0646 0.0039 

G. A. 

(%95) 

-9.16 -9.15 -0.1151 0.7036 0.0552 -0.0702 0.0732 0.08734 1.61 0.7508 

-5.65 -5.867 0.9313 0.9891 1.204 0.2153 0.4172 0.3109 5.557 0.9843 

  

C
o

v
id

-1
9

 Ö
n

c
e
si

 D
ö

n
e
m

 

Ort. -8.527** -8.416** 0.843** 0.7008** 0.0843 0.3282 0.1561 0.1047 2.462 0.9533** 

S.S 1.337 1.361 0.1169 0.1609 0.124 0.2064 0.0506 0.0291 1.419 0.0264 

MC 0.0919 0.0935 0.0072 0.0107 0.0078 0.0138 0.0033 0.0018 0.0971 0.0015 

G. A. 

(%95) 

-9.417 -9.388 0.5335 0.3156 -0.1285 0.0136 0.0702 0.0594 1.5 0.8883 

-4.474 -4.241 0.9863 0.942 0.4048 0.856 0.2769 0.173 6.619 0.99 

 

C
o

v
id

-1
9

 S
o

n
ra

sı
 D

ö
n

em
 

Ort. -6.697** -6.892** 0.6838** 0.8732** 0.3078 0.1298 0.176 0.201 2.506 0.9095** 

S.S 0.8542 0.8777 0.165 0.0931 0.17 0.0984 0.0701 0.0611 0.9559 0.0870 

MC 0.0571 0.0586 0.0109 0.0057 0.0113 0.0061 0.0044 0.0038 0.0650 0.0053 

G. A. 

(%95) 

-7.922 -8.107 0.3592 0.654 0.0313 0.0051 0.0748 0.0895 1.672 0.6644 

-3.745 -3.969 0.9628 0.9905 0.6246 0.3666 0.3342 0.328 6.013 0.9917 

Not: Kısaltmalar; Ort. Ortalamayı, S.S Standart sapmayı, MC MC Hatasını, G. A. Güven Aralığını, S BİST Sınaiyi, H BİST 

Hizmetleri ifade etmektedir. ** %5 düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlılığın göstergesidir. 

Tablo 6’ya göre tüm dönemler için %5 düzeyinde istatistiksel açıdan anlamsız olan ɸS parametresi, 

Covid-19 öncesi ve sonrası dönem için anlamlı olup, Covid-19 öncesi dönemde BİST Sınaiye gelecek 

bir volatilite şoku sürekli etkilere sahip değildir. ɸH parametresi ise analiz edilen her dönem için %5 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır ve katsayılar 1’e yakın olduğu için yoğun volatilite 

kümelenmeleri söz konusudur. BİST Hizmetler endeksinin volatilitesinden BİST Sınai endeksinin 

volatilitesine doğru etkileşimi ifade eden ɸSH parametresi sadece tüm dönemler için yapılan analizlerde 

%5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlıdır.  Dolayısıyla BİST Hizmetler endeksinde 

meydana gelecek %1’lik volatilite şoku, bir sonraki işlem günü BİST Sınaideki volatiliteyi tüm 

dönemlerde %0.6486 kadar artırmaktadır. ɸHS parametresi ise üç dönemde de istatistiksel açıdan 

anlamsız olduğundan herhangi BİST Sınai volatilitesinden BİST Hizmetler volatilitesine doğru bir 
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volatilite aktarımı bulunmamaktadır.  𝜎𝜂𝑆
2  değerleri tüm dönemler için %5 düzeyinde istatistiksel açıdan 

anlamsızdır. Covid-19 öncesi dönemde 0.0243 ve Covid-19 sonrası dönemde ise 0.0309’dur. 𝜎𝜂𝐻
2  

değerleri ise üç dönemde de %5 düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı ve volatilite değişkenliği çok 

değildir. Ayrıca Ψ1 parametresi üç dönem için de %5 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlıdır 

ve BİST Sınai ile BİST Hizmetler getirisi arasında pozitif yönlü ve çok kuvvetli zamana bağlı olarak 

değişen korelasyon ilişkisi mevcuttur. 

Tablo 7: BİST Mali-BİST Hizmetler Endeks Getirilerine Ait DC-MSV Modeli Sonuçları 

  

  

µM µH ɸM ɸH ɸMH ɸHM σηM σηH Ψ0 Ψ1 

T
ü

m
 D

ö
n

em
le

r 

Ort. -8.387** -8.89** 0.5126** 0.8781** 0.4895** 0.06368 0.2265 0.2187 1.983 0.9202** 

S.S 0.2594 0.2648 0.1942 0.0943 0.2362 0.0992 0.0782 0.0469 0.2621 0.0665 

MC 0.0169 0.0173 0.0128 0.0057 0.0158 0.0061 0.0052 0.003 0.0174 0.0044 

G. A. 

(%95) 

-8.711 -9.2 0.0338 0.6072 0.1254 -0.0536 0.0755 0.1155 1.726 0.7445 

-7.577 -7.949 0.829 0.988 1.081 0.373 0.3698 0.3169 2.929 0.9787 

  

C
o

v
id

-1
9

 Ö
n

c
e
si

 D
ö

n
e
m

 

Ort. -8.403** -8.925** 0.7699** 0.8692** 0.1955 0.1251 0.2122 0.1244 1.925 0.9292** 

S.S 0.2683 0.2721 0.1278 0.0780 0.1327 0.0841 0.0744 0.0303 0.2352 0.0513 

MC 0.0163 0.0164 0.0079 0.0049 0.0083 0.0053 0.0049 0.0019 0.0150 0.0032 

Güven 

A. 

(%95) 

-8.869 -9.433 0.4708 0.6663 0.0168 0.0086 0.1065 0.0759 1.631 0.786 

-7.7 -8.284 0.9581 0.9766 0.5305 0.3229 0.3808 0.1964 2.666 0.9862 

 

C
o

v
id

-1
9

 S
o

n
ra

sı
 D

ö
n

em
 

Ort. -6.717** -7.305** 0.6454** 0.8507** 0.2984 0.1193 0.1759 0.243 2.051 0.916** 

S.S 0.7363 0.6655 0.1541 0.1182 0.3356 0.1127 0.0885 0.07874 0.5454 0.0650 

MC 0.0488 0.0441 0.0101 0.0072 0.0227 0.0069 0.0057 0.005 0.034 0.0038 

G. A. 

(%95) 

-8.16 -8.678 0.3454 0.5448 -0.6806 -0.0442 0.0684 0.0777 0.9316 0.749 

-5.402 -6.183 0.9316 0.9889 0.7436 0.4065 0.4059 0.39 3.476 0.9972 

Not: Kısaltmalar; Ort. Ortalamayı, S.S Standart sapmayı, MC MC Hatasını, G. A. Güven Aralığını, M BİST Maliyi, H BİST 

Hizmetleri ifade etmektedir. ** %5 düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlılığın göstergesidir. 

Tablo 7’deki ɸM ve ɸH parametreleri analize dahil edilen her dönem için %5 düzeyinde istatistiksel 

olarak anlamlı ve ɸH > ɸM ‘dir. Dolayısıyla her dönem için BİST Mali endeksinin volatilitesi BİST 

Hizmetler endeksinin volatilitesinin daha kalıcıdır. BİST Hizmetler endeksinin volatilitesinden BİST 

Mali endeksinin volatilitesine doğru etkileşimi ifade eden ɸMH parametresi sadece tüm dönemler için 

%5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. BİST Mali endeksinin volatilitesinden BİST 

Hizmetler endeksinin volatilitesine doğru etkileşimi ifade eden ɸMS parametresi ise üç dönemde de 

istatistiksel açıdan anlamsız olduğundan herhangi bir volatilite aktarımı bulunmamaktadır. Dolayısıyla 

sadece tüm dönemler açısından BİST Hizmetler endeksinin volatilitesi, BİST Mali endeksinin 
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volatilitesi üzerinde etkilidir. 𝜎𝜂𝑀
2 , 𝜎𝜂𝐻

2  değerleri tüm dönemler için sırasıyla 0.0513 ve 0.0478, Covid-

19 öncesi dönemde 0.0450 ve 0.0154, Covid-19 sonrası dönemde ise 0.0309 ve 0.0590’dır. Dolayısıyla 

tüm dönemler ve Covid-19 öncesi dönem için 0 <  𝜎𝜂𝐻
2   < 𝜎𝜂𝑀

2  olduğundan, BİST Hizmetler endeksinin 

volatilite değişkenliği BİST Mali endeksinin volatilite değişkenliğinden daha azdır. Bununla birlikte Ψ1 

parametresi %5 anlamlılık düzeyinde üç dönem için de istatistiki olarak anlamlıdır. Buna göre BİST 

Mali getirisi ile BİST Hizmetler getirisi arasında pozitif yönlü ve çok kuvvetli (tüm dönemler için 

0.9202, Covid-19 öncesi için 0.9292 ve sonrası için 0.916) zamana bağlı olarak değişen bir korelasyon 

ilişkisi bulunmaktadır. 

4 Sonuç ve Öneriler 

Portföy yöneticileri ve yatırımcılar gibi aktörler tarafından piyasanın genel seyrinin öngörülebilmesi 

amacıyla takip edilen finansal göstergelerden biri de borsa endeksleridir. Temsil ettiği grubun 

özelliklerini yansıtan endekslerin birbirleriyle de etkileşim halinde olduğu bilinmektedir. Bu etkileşim 

ise varlık fiyatlarında meydana gelen azalış ve artış biçimindeki hareketler olarak tanımlanan volatilite 

aktarımıyla mümkün olmaktadır. 

BİST temel sektör endekslerinin kendi volatil davranışlarının ve endeksler arasındaki volatilite 

etkileşiminin zamana bağlı değişen bir yapıda tespit edilmesinin amaçlandığı bu çalışmada, aynı 

zamanda tüm dünyaya yayılan Covid-19 pandemisinin de söz konusu volatilite yayılımlarına olan etkisi 

belirlenmeye çalışılmıştır. WinBUGS 1.4 paket programının kullanıldığı, günlük frekanslı verilerin 

02.01.2017 – 30.06.2021, 02.01.2017 – 11.03.2020 ve 12.03.2020 – 05.07.2021 olarak üç dönemde 

incelendiği çalışmada, zamana bağlı değişen korelasyonların doğrudan tahmin edilebildiği Dinamik 

Korelasyonlu Çok Değişkenli Stokastik Volatilite (DC-MSV) modeli uygulanmıştır. 

Analizden elde edilen sonuçlara göre, tüm dönemler (02.01.2017 – 30.06.2021) için BİST Hizmetler, 

Mali ve Sınai endekslerinden BİST Teknoloji endeksinin volatilitesine doğru tek yönlü ve sırasıyla 

%0.3956, %0.35 ve %0.216 oranında aktarım vardır. Aynı dönemde BİST Hizmetler endeksinin 

volatilitesinden ise BİST Sınai ve Mali endekslerinin volatilitesine doğru bir etkileşim söz konusuyken, 

BİST Sınai ile BİST Mali arasında çift yönlü olarak bir nedensellik tespit edilememiştir. Zamana bağlı 

değişen korelasyon katsayıları incelendiğinde; pozitif ve en kuvvetli ilişkinin (0.977) BİST Sınai ile 

BİST Teknoloji arasında olduğu görülmüştür. 

Covid-19 öncesi dönemde, tıpkı tüm dönemlerdeki analiz sonuçlarında olduğu gibi BİST Hizmetler ve 

Mali endekslerinden BİST Teknoloji endeksinin volatilitesine doğru aynı yönlü aktarım devam ederken, 

BİST Sınaiden BİST Teknoloji endeksinin volatilitesine doğru aktarım istatistiksel açıdan anlamsız 

bulunmuştur. Bununla birlikte tüm dönemlerde anlamsız bulunan BİST Mali volatilitesinin BİST Sınai 

volatilitesi üzerindeki etkisi, Covid-19 öncesi dönemde istatistiksel açıdan anlamlı olup katsayı 0.322 

olarak bulunmuştur. Buna göre BİST Mali endeksinde meydana gelecek %1’lik volatilite şoku, bir 

sonraki işlem günü BİST Teknolojideki volatiliteyi %0.322 kadar artırmaktadır. Ayrıca aynı dönemde 

BİST Sınai ve Teknoloji, BİST Hizmetler ve Sınai, BİST Hizmetler ve Mali endekslerinden birbirlerine 

doğru herhangi bir volatilite aktarımı bulunmamaktadır. 

Covid-19 sonrası dönem açısından ise diğer dönemlerde aralarında bir etkileşim bulunmayan BİST 

Teknoloji endeksinin volatilitesi ile BİST Hizmetler endeksinin volatilitesi arasında %0.3883’lük bir 

etkileşim olduğu belirlenmiştir. Ayrıca söz konusu endeks getirileri arasında pozitif yönlü ve çok 

kuvvetli (0.9701) zamana bağlı olarak değişen bir korelasyon ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Diğer 
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tüm endeksler arasında ise karşılıklı olarak herhangi bir volatilite aktarımının Covid-19 sonrası dönem 

için olmadığı görülmektedir.            

Çalışma sonuçları literatür ile karşılaştırıldığında, sınai ile mali sektör endeksi arasında volatilite 

yayılımının bulunmaması [12], [17] ve [16] sonuçları ile çelişmektedir. Ayrıca, mali sektörden sınai 

sektör endeksine tek yönlü volatilite yayılımının olmaması ise [11] ile uyuşmaktadır. [15] ile hizmet 

sektör endeksinden mali sektör endeksine doğru volatilite yayılımı noktasında bulgular paralellik 

gösterirken, tersi yöndeki ilişki için elde edilen bulgular çelişmektedir. [16] hizmet ile mali sektör 

endeksleri arasında çift yönlü bir ilişki raporlamış, mevcut çalışmadan elde edilen bulgular ise volatilite 

yayılımın hizmet sektör endeksinden mali sektör endeksine doğru tek yönlüdür. Aynı çalışma ile sınai 

ve hizmet sektör endeksleri arasındaki ilişki aksi yönde olarak tespit edilmiştir. Çalışmanın Covid-19 

dönemine ilişkin bulguları veri setini kriz dönemine göre sınıflandıran [13] sonuçları ile 

karşılaştırıldığında kriz döneminde ilişkilerin tamamının bozulması ve değişmesi açısından uyuştuğu 

söylenebilir. Son olarak, elde edilen bulgular [11]’in teknoloji ve mali sektör endeksleri ile ilgili 

sonuçları ile uyuşmakta diğer endekslere ilişkin sonuçları ile çelişmektedir. 

Araştırma dönemler itibarıyla ayrıldıktan sonra, özellikle Covid-19 sonrası dönem için veri sayısının 

nispeten az olmasından dolayı volatilite etkileşimlerinin istatistiksel olarak anlamsız bulunmuş 

olabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmalarda bu durumun göz önünde 

bulundurulması ve dönemdeki veri sayısı arttıktan sonra farklı endeksler arasındaki volatilite 

etkileşiminin de incelenmesi tavsiye olarak belirtilebilir. 
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ÖZ 

Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren hisse senetleri halka açık bankaların kamuoyu ile paylaştıkları 

sürdürülebilirlik açıklamalarının bu bankaların hisse senedi getirilerine etkisinin incelenmesi bu çalışmanın amacını 

oluşturmaktadır. Çalışmada, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan 9 bankanın 2018 ve 2021 yılları arasındaki 27 

adet sürdürülebilirlik açıklamasının bu bankaların hisse senedi getirileri üzerinde etkisi olay çalışması (event study) 

yöntemiyle araştırılmıştır. Analize dahil edilen her bir banka için günlük getiriler üzerinden piyasa modeli kullanılarak 

ortalama anormal getiriler ve kümülatif ortalama anormal getiriler hesaplanmış ve farklı olay pencereleri belirlenmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre, sadece olay tarihi ve sonrasındaki 2. gün arasındaki zaman aralığında elde edilen kümülatif 

ortalama anormal getiri oranı negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş, diğer tüm olay pencerelerinde hesaplanan 

kümülatif ortalama anormal getiri oranlarının sıfırdan farklı, ancak istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Bu 

çerçevede, analize konu bankaların sürdürülebilirlik uygulamalarına ilişkin açıklamalarının bu bankaların hisse senedi 

getirileri üzerinde etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Olay Çalışması, Türk Bankacılık Sektörü 

 

The Effect of Sustainability Announcements on Stock Returns: An 

Analysis on Turkish Banking Sector 

ABSTRACT 

The aim of this study is to analyze the effect of the sustainability announcements of the publicly traded banks operating in 

the Turkish banking sector on the stock returns of these banks. In the study, the effect of 27 sustainability announcements 

of 9 banks in the BIST Sustainability Index between 2018 and 2021 on the stock returns of these banks was analyzed using 

the event study method. For each bank included in the analysis, average abnormal returns and cumulative average 

abnormal returns were calculated using the market model over daily returns, and different event windows were determined. 

According to the results of the analysis, only the cumulative average abnormal return rate obtained in the time interval 

between the event date and the 2nd day after the event was found to be negative and statistically significant, while the 

cumulative average abnormal return rates calculated in all other event windows were different from zero, but not 

statistically significant. In this framework, it has been concluded that the sustainability announcements of the banks in the 

analysis have no effect on the stock returns of these banks. 

Keywords: Sustainability, Event Study, Turkish Banking Sector

1 Giriş 

Sürdürülebilirlik kavramı, ekonomik faaliyetlerin çevre üzerinde olumsuz etkilerinin ortaya çıkmasıyla tüm dünyada önem 

kazanmaya başlamıştır. Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu için 1987 yılında hazırlanan ve ekonomide sürdürülebilir 

kalkınma kavramının ilk kez kullanıldığı Brundtland Raporu ile, çevre ve kalkınma sorunlarının çözümlenmesine yönelik 
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somut ve gerçekçi eylem önerileri sunmak ve bu alanda uluslararası işbirliğini güçlendirerek ülkelerin politikalarını gerekli 

değişim yönünde etkileyebilecek politika önerilerini geliştirmek amaçlanmıştır [WCED, 1987]. Söz konusu Rapor 

sonrasında çevre ve kalkınma sorunları hakkında birçok uluslararası zirve ve toplantı düzenlenerek, bu alanlardaki 

sorunların çözümü için ülkeler tarafından etkin politikaların yürürlüğe konulması sağlanmaya çalışılmıştır.  

Sürdürülebilir kalkınma alanındaki en geniş katılımlı uluslararası işbirliği platformu olan ve Eylül 2015’de düzenlenen 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi ile, “Dünyamızı Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 

Gündemi” planı kabul edilmiştir [UN, 2015]. Bu plan çerçevesinde, 2030 yılına kadar ulaşılmak üzere 17 sürdürülebilir 

kalkınma amacı (sustainable development goals) ve bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için 169 sürdürülebilir kalkınma 

hedefi, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından benimsenmiştir.  

Sürdürülebilirlik kavramına işletmeler açısından bakıldığında, işletmelerin faaliyetlerini yürütürken sadece yüksek karlar 

elde etmek için finansal ve ekonomik faktörlere yoğunlaşmak yerine, paydaşları için uzun vadeli değer yaratmak amacıyla 

faaliyetlerinde çevresel ve sosyal faktörleri de dikkate alması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, son dönemlerde 

işletmelerin faaliyetlerinde; çevresel, sosyal ve yönetişim (environmental, social and governance) olarak üç başlık altında 

sınıflandırılan kriterler büyük önem kazanmıştır. İşletme faaliyetlerinde çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerinin 

uygulanması, şirketler açısından hem hisse senedi fiyatlarına hem de kurumsal imajlarına olumlu katkı sağlayarak şirket 

değerini artırabilmektedir.  

Sürdürülebilirlik yaklaşımı ekonomideki tüm sektörler için uygulanması gerekmekle birlikte, aracılık fonksiyonu 

çerçevesinde ekonomik faaliyetlerin finansmanını gerçekleştirmeleri ve ekonomik büyümeye katkı sağlamaları nedeniyle 

finans kuruluşları açısından daha büyük önem taşımaktadır. Finansal kuruluşlar içerisinde özellikle bankalar, finansmanını 

sağladıkları yatırımlar ve kullandırdıkları krediler yoluyla ekonomide çevresel ve sosyal etkilerin yaşanmasına neden 

olmaktadırlar.  

Bu çerçevede, bankaların faaliyetlerinde sürdürülebilirlik kavramını dikkate alarak yürürlüğe koydukları sürdürülebilirlik 

uygulamalarının değerlendirilmesi, incelenmesi gereken bir konudur. Ayrıca, bankalar tarafından kamuoyuna açıklama 

yapılarak paylaşılan sürdürülebilirlik uygulamalarının, borsada işlem gören halka açık bankaların hisse fiyatları üzerinde 

bir etkisinin olup olmadığının analizi de önemli bir araştırma konusu olarak ortaya çıkmaktadır.  

Bu çalışmada, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul (BIST)’da hisse senetleri işlem gören halka 

açık bankaların, kamuoyu ile paylaştıkları sürdürülebilirliğe ilişkin açıklamalarının bu bankaların hisse senedi fiyatları 

üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, BIST Sürdürülebilirlik Endeksine dahil olan 9 bankanın 

2018 ve 2021 yılları arasında yapmış oldukları 27 adet sürdürülebilirlik açıklamasının yapıldığı tarihten on gün öncesinde 

ve on gün sonrasında bu bankaların hisse senedi fiyatlarındaki değişim olay çalışması yönetimiyle analiz edilmiştir.  

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde, Türk bankacılık sektöründe sürdürülebilirliğe ilişkin olarak 

düzenleyici kurumlar, banka birlikleri ve bankalar tarafından yapılan uygulamalar hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü 

bölümde konuya ilişkin yapılan çalışmalar literatür incelemesi başlığı altında aktarılmaktadır. Araştırma başlıklı dördüncü 

bölümde çalışmada kullanılan yöntem ve veriler hakkında bilgi verilerek elde edilen bulgular sunulmaktadır. Sonuç 

bölümünde ise, analiz sonuçları tartışılmakta ve genel bir değerlendirme sunularak bu konuda gelecekte yapılabilecek 

çalışmalara yer verilmektedir. 

2 Türk Bankacılık Sektöründe Sürdürülebilirlik Uygulamaları 

Türk bankacılık sektöründe sürdürülebilirliğe ilişkin çalışmalar 2000’li yılların başından itibaren hız kazanmıştır. 

Bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu otoriteler ile bankaların oluşturduğu meslek birlikleri 

bu alanda birçok düzenleme ve uygulama gerçekleştirmiştir. Düzenleyici otoriteler ve meslek birliklerinin çalışmalarının 

yanı sıra, yabancı banka ortaklıklarına sahip olan, uluslararası işbirliğine ve uluslararası standartlara uyum konusunda ileri 
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düzeyde bulunan Türk finans sektöründe faaliyet gösteren bankalar da, sürdürülebilirlik alanında birçok öncü girişimde 

bulunmuştur.    

Türk bankacılık sektöründe sürdürülebilirliğe ilişkin ilk uygulama olarak, 2006 yılında Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 

tarafından yayımlanan “Bankacılık Etik İlkeleri” kabul edilmektedir. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 75. maddesi 

uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun uygun görüşü alınarak TBB tarafından 26.07.2006 tarihinde 

kamuoyu ile paylaşılan ve 27.08.2014 tarihinde güncellenen Etik İlkeler ile, bankaların kendi aralarında, kamu kurumları, 

çalışanları ve müşterileri ile olan ilişkilerinde uyacakları etik ilkeler belirlenmiştir [TBB, 2014].  

Türkiye Bankalar Birliği, bankacılık sektöründe sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaların etkin bir şekilde devam edebilmesi 

amacıyla Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörün Rolü Çalışma Grubunu oluşturmuştur. Söz konusu Çalışma Grubu 

tarafından 21.11.2014 tarihinde hazırlanan ve daha sonra 23.03.2021 tarihinde güncellenen “Bankacılık Sektörü 

Sürdürülebilirlik Kılavuzu” ile, bankacılık ve finans sektörünün sürdürülebilir kalkınmaya vereceği katkı dahilinde iyi 

uygulamaları içeren bir rehber hazırlanarak, bankaların faaliyetlerindeki çevresel ve sosyal öngörülebilirlik, saydamlık ve 

izlenebilirlik yaklaşımlarını daha sistematik bir şekilde yönetebilmesi amacı çerçevesinde bankacılık ve finans sektöründe 

iyi sürdürülebilirlik uygulamaları için 10 temel ilke tanımlanmıştır [TBB, 2021].  

Borsa İstanbul, sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artması amacıyla BIST’de işlem gören ve 

kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer alacağı Sürdürülebilirlik Endeksini 2014 yılında 

oluşturmuştur. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, 04.11.2014 tarihinden itibaren XUSRD koduyla fiyat ve getiri olarak 

hesaplanmaya ve yayınlanmaya başlanmıştır [BIST, 2021].  

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka açık şirketlerin kısa, orta ve uzun vadede karar süreçlerine sürdürülebilirlik 

konularını entegre etmelerini ve bunları açıklamalarını teşvik etmek amacıyla 02.10.2020 tarihinde “Sürdürülebilirlik 

İlkeleri Uyum Çerçevesi” açıklamıştır. Söz konusu düzenleme ile halka açık ortaklıkların çevresel, sosyal ve kurumsal 

yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeler belirlenmiştir [SPK, 2020]. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sürdürülebilirlik alanında özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki 

düzenleyici otoriteler ve kuruluş birlikleri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı amaçlayan ve Dünya Bankası 

bünyesinde bulunan Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation-IFC) önderliğinde oluşturulan 

Sürdürülebilir Bankacılık Ağına (Sustainable Banking Network-SBN) 2015 yılında üye olmuştur. BDDK, sürdürülebilirlik 

alanında çalışmalar yapan Basel Bankacılık Denetim Komitesinin “İklimle Bağlantılı Finansal Riskler Görev Gücüne 

(TFRC)” 2020 yılında üye olmuştur [BDDK, 2021].  

BDDK, ayrıca bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarının son 

durumunu tespit etmek amacıyla 2018 yılında “Türk Bankacılık Sektörü Sürdürülebilirlik Araştırması” gerçekleştirmiştir. 

Söz konusu Araştırma çerçevesinde;  

“Sürdürülebilirlik Politikası ve Kurumsal Kapasite” başlığı altında; 21 bankanın(%86 - parantez içindeki oranlar belirtilen 

bankaların aktiflerinin toplamının sektörün toplam aktifleri içindeki payını göstermektir) sürdürülebilirlik politikasının 

bulunduğu; 16 bankanın (%81) sürdürülebilirlik alanında üyelik ve taahhütlerin bulunduğu; 14 bankanın (%80) 

sürdürülebilirlik raporlaması yaptığı; 9 bankanın (%60) BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında yer aldığı; T.Sınai 

Kalkınma Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıfbank ile Ziraat Bankasının (%57) entegre 

raporlama yaptığı,  

“Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi” başlığı altında; 15 bankanın (%62) çevresel ve sosyal risk yönetimi (ÇSRY) sistemi 

bulunduğu; 10 bankanın (%56) sürdürülebilirlik alanında hizmet alımı yaptığı; 17 bankanın (%63) yasaklı sektör ve faaliyet 

listesi bulunduğu; 2017 yılı itibarıyla nakdi kredi portföyünün %11’ini oluşturan 236 milyar TL tutarındaki kredinin ÇSRY 

sürecinde değerlendirildiği ve değerlendirme sonucunda söz konusu kredilerin %51’inin düşük, %30’unun orta ve 
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%20’sinin yüksek derecede riskli olduğunun belirlendiği; 3 bankanın (%20) portföy düzeyinde sürdürülebilirlik analizleri 

yaptığı; 7 bankanın (%39) tedarikçilere yönelik kriterler belirlediği,   

“Sürdürülebilirliğin Finansmanı” başlığı altında; 2017 yılı itibarıyla 29 banka tarafından toplam kredilerin yaklaşık %7’sini 

oluşturan 143 milyar TL tutarında sürdürülebilirliğe yönelik nakdi finansman sağlandığı; bu kapsamda başlıca finansman 

konularının yenilenebilir enerji (69 milyar TL), kadın girişimciliği (28 milyar TL) ve sürdürülebilir tarım (15 milyar TL) 

olduğu; 29 banka tarafından kullandırılan bu krediler sonucunda tahminen Türkiye’nin yıllık emisyon miktarının yaklaşık 

%13’ünü oluşturan 68,3 milyon ton karbon emisyon azaltımı olduğu; 28 bankadan sosyal sorumluluğa ayrılan kaynak 

miktarının bankaların toplam gelirlerin yaklaşık onbinde 6-8’ini oluşturan 195 milyon TL olduğu tespit edilmiştir [BDDK, 

2021]. 

Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların sürdürülebilirliğe ilişkin çalışmalarına bakıldığında, bankaların bu 

alandaki uluslararası oluşumlara ve düzenlemelere taraf oldukları, sürdürülebilirlik kapsamında çevresel ve sosyal alanlarda 

finansal ürünler ve hizmetler sundukları ve kurumsal yönetişim çerçevesinde işletme düzeyinde uygulamalar 

gerçekleştirdiği görülmektedir. BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan ve sektörde faaliyet gösteren bankaların bu 

alanda yapmış oldukları ilk niteliğinde olan bazı önemli girişimler ve uygulamalar aşağıda sunulmaktadır.  

Akbank, şirketleri sürdürülebilir ve sosyal sorumluluklarına uygun uygulamalar geliştirmeye teşvik eden ve 2000 yılında 

resmi olarak yürürlüğe giren BM Küresel İlkeler Sözleşmesini (UN Global Compact) 2007 yılında imzalayan ilk banka 

olmuştur. İş Bankası tarafından sürdürülebilir kalkınmanın çevresel boyutu kapsamında çevreye olumsuz etkisi olabilecek 

şirketlere yatırım yapmayan ve yatırımlarında çevreye ilişkin belirli standartları arayan finansal sektörün ilk çevre odaklı 

yatırım fonunu 2008 yılında kurmuştur.  

Akbank, sürdürülebilirlik konusundaki raporlama çalışmalarına tüm dünyada 1999 yılından itibaren öncülük eden ve bu 

alandaki ilk küresel standartları oluşturan bağımsız uluslararası bir kuruluş olan Küresel Raporlama Girişimi (Global 

Reporting Initiative-GRI) İlkelerine göre hazırladığı sürdürülebilirlik raporunu 2009 yılında yayınlayan ilk banka olmuştur. 

Garanti Bankası, Birleşmiş Milletler bünyesinde 2010 yılında oluşturulan ve cinsiyet eşitliğinde gelişme sağlayarak kadının 

toplumda, iş hayatında ve ekonomik hayatta güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar için yol gösterici nitelikte olan 

Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne (Women's Empowerment Principles) 2014 yılında imza atan ilk banka olmuştur. 

Garanti Bankası, yatırım portföylerine sürdürülebilirlik kriterlerini entegre eden yatırımcılar için küresel çapta 

sürdürülebilirlik göstergesi olarak 1999 yılında kurulan ilk endeks olma özelliği taşıyan ve kurumsal şirketlerin dünya 

çapında sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksine (Dow Jones Sustainability 

Index-DJSI) 2015 yılında dahil olan ilk banka olmuştur. T.Sınai Kalkınma Bankası, düşük karbonlu ekonomiye geçiş için 

yeşil ve sürdürülebilir projelerin finansmanında kullanılmak üzere 300 milyon dolarlık ve 5 yıl vadeli ilk yeşil/sürdürülebilir 

tahvil (green/ sustainable bonds) ihracını 2016 yılında gerçekleştirmiştir. 

Akbank, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Garanti Bankası, Şekerbank, ING Bank ve T.Sınai Kalkınma Bankası, 2017 

yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) Platformu Sürdürülebilir Finansman 

Bildirgesine imza atmıştır. Bildirge ile imzacı bankalar, 50 milyon ABD Doları ve üzerindeki yatırımlardaki kredi 

süreçlerinde çevresel ve sosyal riskleri değerlendirme süreçlerine alacaklarını beyan etmiş, yatırım tutarı limiti 2018 yılında 

20 milyon ABD dolarına, 2019 yılında da 10 milyon ABD dolarına indirilmiştir. 

3 Literatür 

Literatürde sürdürülebilirlik performansının etkilerini ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarıyla ele alan çalışmalar son 

yıllarda önem kazanmıştır. Etkilerin analiz edildiği ampirik çalışmaların genel olarak üç kategoride yoğunlaştığı 

görülmektedir. Bu kategoriler; bilanço göstergeleri üzerine, uzun dönem piyasa performans göstergeleri üzerine ve özellikle 

olay çalışması yöntemiyle kısa dönem hisse senedi fiyatı üzerine etkileri analiz eden çalışmalardan oluşmaktadır [Griffin 
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ve Mahon, 1997; Nelling ve Webb, 2009; Waddock ve Graves, 1997; Gallego, 2006; Ameer ve Othman, 2012]. Kısa dönem 

analizlerde yaygın kullanılan kamuya açıklanan (şirket birleşme ve devir alma, yeni borçlanma ya da karlılık vb.) bilgilerin 

etkilerinin araştırıldığı olay çalışması yöntemi, sürdürülebilirlik performansının etkilerini ekonomik, çevresel ve sosyal 

boyutlarıyla incelenmesinde tercih edilmektedir [Oberndorfer ve diğ., 2013: 498]. Bu çalışmada, sürdürülebilirlik 

açıklamalarının ve ilgili haberlerin olay etkileri incelendiğinden literatürde hisse senedi fiyatına etkileri üzerine yapılan 

çalışmalara yer verilmektedir. 

Hisse senedi getirisi üzerine yapılan çalışmalarda ekonomik, çevresel ve sosyal göstergeleri ayrı ayrı ele alan boyutsal 

çalışmalar oldukça fazla yer almaktadır. Çevresel boyutlu haberler dikkate alındığında çevresel uyum yatırımları, yasal 

zorunluluklar, iklim değişikliği anlaşmaları, karbon emisyonu vb. haberlerin şirketlerin hisse senedi üzerindeki etkisinin 

negatif [Griffin ve Sun, 2013; Jiang ve Luo, 2018; Ramiah ve diğ., 2013; Pham ve diğ., 2019], çevresel konularda alınan 

ödüllerin ise hisse senedi getirisi üzerinde pozitif etkisinin olduğunu belirtilen çalışmalar bulunmaktadır [Filbeck ve 

Gorman, 2004; Klassen ve McLaughlin, 1996; Jacobs ve diğ., 2010]. Kurumsal sosyal sürdürülebilirlik boyutundaki 

çalışmaların çoğunluğunda ise, kurumsal itibar, sosyal paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması, sosyal 

sorumlulukla ilgili benzer açıklamaların yatırımcılar tarafından olumlu algılandığı ve hisse senedi getirisi üzerinde pozitif 

etkisinin olduğu görülmektedir [Orlitzky ve Benjamin, 2001; Lo ve Sheu, 2007; Waddock ve Graves, 1997; Simpson ve 

Kohers, 2002; Dhaliwal ve diğ., 2011].  

Literatürde sürdürülebilirlik boyutlarıyla ilgili yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlarda farklılıkların olduğu 

görülmektedir. Sonuçlarda ortaya çıkan bu çelişkili durumun, araştırmada ele alınan teorik yaklaşımlardaki farklılıklar ile 

araştırmaya konu ülkelerin çevresel mevzuat uygulamaları, toplumsal kültürel yapıları, tüketici davranışları, şirketin 

büyüklüğü ve faaliyet gösterdiği sektör farklılıklarından kaynaklanabileceği belirtilmektedir [Schaltegger ve Synnestvedt, 

2002]. Bu açıdan literatürde, son yıllarda sürdürülebilirlik uygulamalarının önem kazanmasıyla ekonomik, sosyal ve 

çevresel boyutları bütüncül bir yaklaşımla değerlendiren çalışmalar yaygınlaşmaktadır. Sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm 

boyutlarının tek bir çerçevede değerlendirilmesini sağlayan kriter ise piyasalarda oluşturulan sürdürülebilirlik endeksleridir. 

Sürdürülebilirlik endekslerinde işlem gören şirketler üzerinden yapılan araştırmalar bu açıdan önemlidir. Literatür 

araştırmasında endekslerle ilgili çalışmalarının ağırlıklı olarak şirketlerin sürdürülebilirlik endekslerine dahil edilmesi ya 

da endekslerden çıkarılması gibi duyuruların şirketlerin hisse senetleri üzerine etkilerinin incelendiği çalışmalardan 

oluştuğu görülmektedir [Griffin ve Sun, 2013; Jacobs ve diğ., 2010; Jiang ve Luo, 2018, Çıtak ve Ersoy, 2016].  

Literatür incelendiğinde özellikle bankacılık sektörüne ilişkin çalışmalarının sektörel olarak yeterli olmadığı, ağırlıklı 

olarak sürdürülebilirlik endeksi ve genel uygulanan sürdürülebilirlik politikalarına ilişkin duyuru ve haberlerin etkisinin 

araştırıldığı görülmektedir. Endeks üzerinden yapılan çalışmaların bazılarında sektörel ayrım yapılarak bankacılık 

sektörüyle ilgili sonuçlara ulaşılmaktadır. Wang ve Chen [2017], şirketlerin Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne (DJSI) 

dahil edilmesi olayını hisse senedi getirileri üzerinden incelemiştir. Söz konusu çalışmada, sektörel değerlendirme yapılan 

bankacılık sektöründe bu olayın yatırımcılar açısından önemli bir olay gibi algılanmadığı ve herhangi bir etkinin oluşmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, endeks içinde faaliyet gösteren diğer şirketlerin endekse dahil edilmesinin sektör 

bazında pozitif veya negatif anlamlı etkiye sahip olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Genel çerçevede literatür değerlendirildiğinde, sürdürülebilirlik endeksi içinde faaliyet gösteren bankaların sürdürülebilirlik 

uygulamaları kapsamında yapmış oldukları açıklamalar ve haberlerin hisse senedi getirisi üzerine etkilerini inceleyen 

çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Bu konuyla ilgili olarak Türk finansal piyasalarında yapılan bir çalışmaya 

da rastlanmamıştır. Bu açıdan, yapılan bu çalışmanın özgün bir çalışma olduğu ve literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.   

4 Araştırma 

Bu çalışmada, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde (XUSRD) yer alan 9 banka tarafından 2018 ve 2021 yılları arasında 

yapılan sürdürülebilirlik açıklamalarının, bu bankaların hisse senedi getirileri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bankaların, 
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yapmış oldukları sürdürülebilirlik açıklamalarının istatistiksel olarak anlamlı bir anormal getiri veya kümülatif anormal 

getiri sağlayıp sağlayamadıkları olay çalışması (event-study) yöntemi ile araştırılmıştır. Çalışmada, sürdürülebilirlik 

açıklamasının yapıldığı günden -10 gün ile +10 günlük zaman aralığını içeren olay penceresi kullanılmıştır. Olay 

penceresinde yer alan her gün için ortalama anormal getiri oranları, farklı olay pencereleri içinde kümülatif ortalama 

anormal getiri oranları hesaplanmış ve istatistiksel olarak anlamlılığı parametrik ve parametrik olmayan testlerle 

incelenmiştir. 

4.1 Olay Çalışması Yöntemi 

Çalışmada, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan bankaların yapmış oldukları sürdürülebilirlik açıklamalarının hisse 

senedi getirileri üzerinde bir etkisi olup olmadığı olay çalışması yöntemiyle araştırılmıştır. Fama ve diğ. [1969] tarafından 

oluşturulan ve daha sonra Brown ve Warner [1985] tarafından geliştirilen standart olay çalışması yöntemi belli bir olayın 

veya haberin belirlenen zaman aralığında piyasadaki hisse senedini fiyatlarına etkisini araştırmak için yaygın kullanılan bir 

yöntemdir. Bu yöntemde amaç, haber veya olay tarihinin öncesinde ve sonrasındaki günlerde anormal getiri elde edilip 

edilmediğinin test edilmesidir. Başka bir ifadeyle, hisse senedi piyasasının olayın gerçekleştiğinde verdiği olağandışı 

tepkiyi ölçmede kullanılan bir yöntemdir [Sakarya ve Sezgin, 2015: 14].  

Bu kapsamda, çalışmada öncelikle olayın tanımlanması, olay tarihinin belirlenmesi, olay penceresinin oluşturulması ve 

etkilerinin analiz edilmesi süreçleri izlenmiştir. Olay günü, bankaların yapmış oldukları sürdürülebilirlik açıklama tarihleri 

“0t” olarak belirlenmiştir. Olay çalışması yönteminde incelenen konuya bağlı olarak olay tarihinden 5 gün, 10 gün veya 30 

gün öncesi veya sonrası olay penceresi olarak belirlenebilmektedir. Olay penceresi, olay öncesi ve sonrasındaki duyurunun 

etkisinin ölçülmesi için belirlenen bir zaman aralığıdır. Bu çalışmada olay penceresi (event window) zaman aralığı, olay 

tarihinden 10 gün öncesi (t1)ve 10 gün sonrası (t2) olarak belirlenmiştir. Tahmin penceresi (estimation window) ise, olay 

gerçekleşmeden önceki hisse senedi getirisinin piyasa getirisine göre davranışını belirleyen kontrol dönemi olarak ifade 

edilmektedir. Bu dönem için hesaplanan getiri modeliyle analizin sonraki aşamasında kullanılan anormal getiriler 

hesaplanmaktadır [MacKinlay, 1997:15-16; He ve diğ., 2020:2202; Sakarya ve diğ., 2017: 66]. Çalışmada, tahmin penceresi 

ise, olayın öncesini kapsayan (t0) -237 günlük bir periyod olarak belirlenmiştir.  

Öncelikle olayın etkilerinin ölçülebilmesi için t zamanındaki i bankasının hisse senedinin anormal getiri (AR) oranları 

hesaplanmıştır. Anormal getiri oranı; piyasa modeli, sabit beklenen getiri modeli, sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli, 

arbitraj fiyatlama modeli gibi modellerden biri kullanılarak hesaplanabilmektedir [Khotari ve Warner, 2006:10]. Bu 

çalışmada genel olarak etkin kabul edilen piyasa modeli kullanılmıştır [Brenner, 1979; Armitage, 1995; MacKinlay, 1997]. 

Piyasa modeli kullanılarak beklenen getiri ve anormal getiriler aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanabilmektedir 

[MacKinlay, 1997:16]. 

Birinci aşamada, tahmin penceresi aralığında i hisse senedinin t gününde (Rit) getirisi ile o gündeki piyasa getirisi (Rmt) 

arasındaki ilişkiyi normal şartlar altında olay gerçekleşmeden önce açıklamak için bir piyasa modeli oluşturulmaktadır. Bu 

çalışmada, αi ve βi parametreleri, olaydan 10 işlem günü öncesinden başlayarak 237 işlem günü üzerinden tahmin 

edilmektedir. 

Rit = α + 𝛽Rmt +  Ɛit    t∈ [−237, −11],   i  =  1, 2, … … … , N                                              (1)   

Eşitlik 1’de ifade edilen regresyon modeli günlük beklenen getirilerin hesaplanması için α̂i ve β̂i tahminleyicileri 

belirlemektedir. Böylelikle, t günündeki i bankasının gerçekleşen getirisi ve beklenen getirisi arasındaki farkla anormal 

getiri hesaplanabilmektedir.  

 ARit = Rit −  (α̂i +  β̂i Rmt +  Ɛit)     t ∈ [t1, t2], ,   i      = 1, 2, … … … … … … , N             (2)   
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Eşitlik 2’de t1 ve t2, olay penceresinin başlangıç ve bitiş tarihlerini ifade etmekte ve anormal getiri oranı ise, i bankasının 

hisse senedinin t gününde anormal getirisini göstermektedir. Anormal getiriler elde edildikten sonra bu getiriler dikkate 

alınarak “AAR” Ortalama Anormal Getiri elde edilmiştir. 

AAR t = ∑ ARi, t

𝑁

𝑁

𝑖=1

                                                                                                                                  (3) 

Ortalama anormal getiri (AARt), araştırma kapsamında yer alan hisse senetleri için hesaplanan t günündeki anormal 

getirilerin aritmetik ortalaması alınarak (Eşitlik 3) hesaplanmıştır. Ortalama anormal getiri oranlarında N, t gününde işlem 

gören hisse senedini sayısını ifade etmektedir. Kümülatif anormal getiri oranları ise, Eşitlik 4’ de ifade edildiği gibi a ve b 

günleri arasındaki ortalama anormal getiriler toplanarak hesaplanmıştır.  

CAAR a, b = ∑ AARt

𝑏

𝑡=𝑎

                                                                                                                          (4) 

 

Bu çerçevede, çalışmada BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan 9 bankanın sürdürülebilirlik açıklamalarının 

bankaların hisse senedi getirisi üzerindeki etkisi olay çalışması yöntemiyle incelenmiş ve kümülatif ortalama anormal getiri 

oranları dikkate alınarak aşağıdaki hipotezler test edilmiştir. 

H0: BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan 9 bankanın yapmış oldukları sürdürülebilirlik açıklamalarının bu        

bankaların hisse senedi getirilerinin üzerinde etkisi yoktur.  

H0: CAARt = 0  

H1: BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan 9 bankanın yapmış oldukları sürdürülebilirlik açıklamalarının bu    

bankaların hisse senedi getirilerinin üzerinde etkisi vardır.  

H1: CAARt  ≠ 0  

Hesaplanan Kümülatif Anormal Getiriler (CAAR) 0’dan farklı ise H1 hipotezi kabul edilmektedir. Başka bir ifadeyle, olayın 

piyasada duyulmasının bankanın hisse senedi fiyatını etkilemiş olduğu, hisse senedinden anormal getiri elde etme fırsatının 

oluştuğu sonucuna ulaşılacaktır. Eğer elde edilen CAAR değerleri sıfıra eşit ya da çok yakın bir değer ise H0 hipotezi kabul 

edilmektedir. Başka bir ifadeyle, ilgili sürdürülebilirlik açıklamasının piyasa tarafından duyulmasının hisse senedi fiyatına 

etkisinin olmadığı ve piyasanın yarı güçlü formda etkin olduğu sonucuna ulaşılabilecektir. Çalışmada yer alan 9 banka için 

yukarıda ifade edilen hipotezlerin istatistiksel olarak sıfırdan farklılığını test etmek için t testleri kullanılmıştır. 

4.2 Veri Seti 

Olay çalışması yönteminde öncelikle analize konu olacak olayın tanımlanması gerekmedir. Bu çalışmada, BIST 

Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan bankaların 2018 ve 2021 yılları arasında çeşitli tarihlerde yapmış oldukları 

sürdürülebilirlik açıklamaları, sürdürülebilirlik kategorileri kapsamında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim alanları 

dikkate alınarak incelenmiş ve analize dahil edilmiştir. Çalışma kapsamında yer alan bankalara ait sürdürülebilirlik 

açıklamaları, bankaların internet sitelerinden, Borsa İstanbul Kamu Aydınlatma Platformundan ve ekonomi haber 

sitelerinden elde edilmiştir. Bankaların pay getirileri ve endeks getirilerinin hesaplanmasında ise, investing.com internet 

sitesinde yer alan veriler kullanılmıştır. 

Türk bankacılık sektöründe sürdürülebilirlik uygulamalarının sunulduğu ikinci bölümde açıklandığı üzere, sektörde bu 

alandaki uygulamalar 2000’li yıllardan sonra başlamakla birlikte, çalışmada güncelliğin sağlanabilmesi amacıyla özellikle 
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bankacılık sektöründe sürdürülebilir finansal ürünlerin ve kurumsal yönetişim uygulamalarının yoğunlaştığı 2018 ve 2021 

yılları arasındaki sürdürülebilirlik açıklamaları analize dahil edilmiştir.        

Bu çerçevede, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan hisseleri halka açık 9 banka tarafından 2018 ve 2021 yılları 

arasında çeşitli tarihlerde yapılan 27 adet sürdürülebilirlik açıklaması; banka adı, açıklama tarihi, olay ve sürdürülebilirlik 

kategorilerine göre tasnif edilmiş şekilde aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.  

Tablo1: Analize Dahil Edilen Bankaların Sürdürülebilirlik Açıklamaları 

 BANKA TARİH OLAY KATEGORİ 

1 Akbank 06.08.2020 Yeşil bono ihracı Çevresel 

2 Akbank 14.12.2020 Karbon azaltımı raporu ve notu Çevresel 

3 Akbank 27.01.2021 Cinsiyet eşitliği endeksine girme Sosyal 

4 Al Baraka Türk 08.06.2019 Sıfır atık değişim girişimi Yönetişim 

5 Al Baraka Türk 14.12.2020 Karbon saydamlık projesi notu Çevresel 

6 Garanti Bankası 13.06.2018 Kadın girişimcilere sosyal bono ihracı Sosyal 

7 Garanti Bankası 06.09.2019 Cinsiyet eşitliği kredisi Sosyal 

8 Garanti Bankası 06.02.2020 Yeşil bono ihracı Çevresel 

9 Garanti Bankası 18.06.2020 Bilime dayalı karbon azaltım hedefi Çevresel 

10 İş Bankası 21.08.2019 Yeşil tahvil ihracı Çevresel 

11 İş Bankası 26.11.2020 Sorumlu bankacılık prensipleri imzası Yönetişim 

12 İş Bankası 29.05.2021 Sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi Çevresel 

13 Şekerbank 18.10.2019 Tarımda kadın gücüne destek Sosyal 

14 Şekerbank 30.11.2020 Aile çiftçiliği bankacılık programı Sosyal 

15 T. Halk Bankası 13.08.2018 Engelsiz bankacılık platformu Sosyal 

16 T. Halk Bankası 08.03.2021 Kadın girişimci kredisi Sosyal 

17 T. Halk Bankası 04.06.2021 Kadın kooperatiflerine özel kredi Sosyal 

18 T. Sınai Kalk. Bankası 05.05.2020 Sürdürülebilirlik kira sertifikası ihracı Çevresel 

19 T. Sınai Kalk. Bankası 24.07.2020 Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) risk notu Çevresel 

20 T. Sınai Kalk. Bankası 12.08.2020 Sürdürülebilir kalkınma odaklı kredi modeli Çevresel 

21 T. Sınai Kalk. Bankası 01.12.2020 ESG rating notuna endeksli kredi sözleşmesi Çevresel 

22 Vakıflar Bankası 18.09.2020 Karbon negatif kuruluş unvanı alma Çevresel 

23 Vakıflar Bankası 02.12.2020 Sürdürülebilir eurobond ihracı  Çevresel 

24 Vakıflar Bankası 18.12.2020 Yeşil konut finansmanı için kaynak sağlanması Çevresel 

25 Yapı ve Kredi Bankası 04.10.2019 Sorumlu bankacılık prensiplerine kurucu imza Yönetişim 

26 Yapı ve Kredi Bankası 22.01.2020 İlk yeşil tahvil ihracı Çevresel 

27 Yapı ve Kredi Bankası 13.02.2020 Karbon saydamlık projesi notu Çevresel 

 

Tablo 1’in incelenmesinden görüleceği üzere, analize dahil edilen sürdürülebilirlik açıklamalarının banka bazında (BIST 

hisse senedi kodu) dağılımı; Akbank (AKBNK) 3 adet, Al Baraka Türk (ALBRK) 2 adet, Garanti Bankası (GARAN) 4 

adet, İş Bankası (ISCTR) 3 adet, Şekerbank (SKBNK) 2 adet, T. Halk Bankası (HALKB) 3 adet, T. Sınai Kalkınma Bankası 

(TSKB) 4 adet, Vakıflar Bankası (VAKBN) 3 adet ve Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) 3 adet şeklinde oluşmuştur. 

Sürdürülebilirlik açıklamalarının yıllara göre dağılımına bakıldığında ise; 2018 yılında yapılan 2 adet, 2019 yılında yapılan 

5 adet, 2020 yılında yapılan 16 adet ve 2021 yılında yapılan 4 adet açıklama analize dahil edilmiştir.  

Olay çalışmasında, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan 9 bankanın hisse senedi getirilerinin farklı olup olmadığını 

test etmek için gerekli olan getiri oranları, hisse senedi günlük kapanış fiyatları kullanılarak hesaplanmıştır. Açıklamaların 

kısa süreli etkisinin araştırılması için günlük getiri oranları tercih edilmektedir [Khotari ve Warner, 2006:8]. Piyasa 

getirisinin hesaplanmasında BIST Bankacılık Endeksinin (XBANK) günlük kapanış fiyatları dikkate alınmıştır. Endeks ve 

hisse senedi getirileri için veriler investing.com internet sitesinden alınmıştır.  
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4.3 Bulgular 

Olay çalışmasında, -10 gün ile +10 günlük olay penceresinde yer alan her gün için BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer 

alan bankaların hisse senetlerinin anormal getiri oranı (AARit) ve kümülatif anormal getiri oranı ortalamalarının (CAARit), 

istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı parametrik ve parametrik olmayan testlerden faydalanılarak incelenmiştir. 

Anormal getiri oranları ortalamaları ve ortalama kümülatif anormal getiri oranlarının normal dağılım gösterip 

göstermediğine bağlı olarak, Tek Örneklem t-Testi, BMP ve GRANK-T testleri uygulanmıştır.   

Çalışmada öncelikle tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. Daha sonra anormal getiriler ve kümülatif anormal getiriler 

kullanılarak yapılan analizlerden elde edilen bulgular sunulmuş, farklı olay pencerelerine ilişkin değerlendirilmiştir.  

Tablo 2’de -10 gün ile +10 günlük olay penceresinde yer alan günler için hesaplanan ortalama anormal getiri oranlarına 

ilişkin tanımlayıcı istatistikler verilmiştir.  

Tablo 2: Anormal Getiri Oranlarına (AAR) ilişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Gün N Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma 

-10 27 -0.0427 0.0515 -0.0034 0.020234 

-9 27 -0.0449 0.0257 -0.0066 0.020200 

-8 27 -0.0539 0.0819 -0.0013 0.024401 

-7 27 -0.039 0.0388 -0.0043 0.016639 

-6 27 -0.0311 0.0814 -0.0005 0.020752 

-5 27 -0.0232 0.0694 0.0077 0.019585 

-4 27 -0.0517 0.0395 -0.0005 0.022392 

-3 27 -0.0319 0.0471 -0.0006 0.020012 

-2 27 -0.0876 0.0691 -0.0052 0.027721 

-1 27 -0.0488 0.0379 -0.0018 0.019949 

0 27 -0.0443 0.0268 -0.0055 0.018193 

1 27 -0.0447 0.0335 -0.0032 0.018138 

2 27 -0.0870 0.0255 -0.0055 0.021567 

3 27 -0.0660 0.0438 0.0007 0.022036 

4 27 -0.0616 0.0309 -0.0027 0.020387 

5 27 -0.0463 0.0578 0.0019 0.019809 

6 27 -0.0427 0.0335 -0.0027 0.016053 

7 27 -0.0522 0.0541 -0.0011 0.018790 

8 27 -0.0431 0.0278 0.0004 0.015763 

9 27 -0.0405 0.0394 0.0019 0.015729 

10 27 -0.0702 0.0267 -0.0036 0.018866 

Anormal getiri, yapılan açıklamaların olay penceresindeki her bir gün için ortalama piyasa değeri üzerindeki etkisini 

belirlemek için kullanılmaktadır. Yatırımcıların bankalar tarafından yapılan sürdürülebilirlik açıklamalarını olumlu 

algılamasının, olay günü ya da sonrasında anormal getirileri pozitif; olumsuz algılamasının anormal getirileri negatif yönde 

etkilemesi beklenmektedir. Anormal getiri oranı ortalamalarının sıfırdan farklı olup olmadığına dair olay çalışması 

yönteminde öne sürülen aşağıdaki hipotezler oluşturulmuş ve istatistiksel olarak anlamlılığı olay penceresindeki her bir gün 

için test edilmiştir.  

H0: Olay penceresindeki ilgili gün için anormal getiri oranı ortalaması 0’a eşittir. 

 AARt = 0 

H1: Olay penceresindeki ilgili gün için anormal getiri oranı ortalaması 0’dan farklıdır.  
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 AARt ≠ 0 

Tablo 3: Günlük Anormal Getiri Oranı Ortalamaları (AAR) ve Tek Örneklem Testleri Sonuçları 

Gün AAR T-test 

Generalized     

Rank T BMP 

-10 -0.0034 -0.8568 -0.6266 -0.8162 

-9 -0.0066 -1.666*** -0.7979 -1.6466*** 

-8 -0.0013 -0.2717 -0.2751 -0.3381 

-7 -0.0043 -1.3178 -1.7407*** -1.3722 

-6 -0.0005 -0.1229 -0.9631 -0.4295 

-5 0.0077 2.0047** 1.5858 1.9456** 

-4 -0.0005 -0.1139 0.2952 -0.0513 

-3 -0.0006 -0.1529 -0.7123 -0.3684 

-2 -0.0052 -0.9565 -1.0642 -1.3374 

-1 -0.0018 -0.4601 -0.0088 -0.251 

0 -0.0055 -1.5415 -1.1827 -1.4722 

1 -0.0032 -0.8996 -0.4409 -0.6788 

2 -0.0055 -1.3003 -0.554 -1.4111 

3 0.0007 0.162 0.3304 0.1744 

4 -0.0027 -0.6753 -0.0189 -0.5095 

5 0.0019 0.4891 0.4785 0.3621 

6 -0.0027 -0.8576 -0.7048 -0.7501 

7 -0.0011 -0.2985 -0.2424 -0.326 

8 0.0004 0.1294 0.368 -0.2528 

9 0.0019 0.616*** 0.5716 0.6351*** 

10 -0.0036 -0.973 -0.2775 -0.8864 

Not: Hisse senedi anormal getirileri, piyasa modeli kullanılarak olay öncesi 10 işlem 

gününden başlayarak 237 işlem günü tahmin süresi ile XBANK endeks getirisi dikkate 

alınarak hesaplanmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi T-test, BMP [Boehmer ve 

diğ.,1991] ve GRANK-T [Kolari ve Pynnönen, 2011] ile test edilmiştir. * %1, ** %5, 

*** %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Tablo 3’ de belirtilen hipoteze ait Tek Örneklem t-Testi, BMP ve GRANK-T test sonuçları yer almaktadır. Tablo 2’ye göre 

sürdürülebilirlik açıklamaları olayına ilişkin anormal getiri oranı ortalamaları açıklamadan önce en yüksek t-5 gününde 

gerçekleşirken, en düşük getiri t-9 gününde gerçekleşmiştir. Açıklamadan sonra en yüksek getiri t+5 ve t+9 gününde 

gerçekleşirken, en düşük getiri t ve t+2 gününde gerçekleşmiştir. Anormal getiri ortalamaları 0’dan farklı olmakla birlikte 

istatistiksel olarak %5 anlamlılık düzeyinde t-5 günü, %10 anlamlılık düzeyinde ise t-9, t-7 ve t+9 günlerindeki getiriler 

anlamlıdır. Olay penceresinde yer alan günlerin özellikle olay gününden sonra istatistiksel olarak getirilerinin ortalaması 

0’dan farklı değildir.  

Bu çerçevede, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan bankaların sürdürülebilirlik açıklamalarının hisse senedi 

yatırımcılarının yatırım kararları üzerinde etkisi olmadığı, açıklama öncesinde ve sonrasında bilgi edinerek anormal getiri 

sağlama amaçlı alım veya satım gerçekleştirmedikleri görülmektedir. 

Bankalar tarafından yapılan sürdürülebilirlik açıklamalarının toplam etkisinin değerlendirilmesi için kümülatif anormal 

getiri oranı ortalamalarının analiz edilmesi gerekmektedir. Kümülatif anormal getiri oranı ortalamalarının sıfırdan farklı 

olup olmadığına dair olay çalışması yönteminde oluşturulan hipotez olay penceresindeki zaman aralıkları için istatistiksel 

olarak anlamlı olup olmadığı test edilmiştir. 
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H0: Olay penceresindeki ilgili aralık için kümülatif ortalama anormal getiri oranı 0’a eşittir. Eğer elde edilen CAAR 

değerleri istatistiksel olarak sıfıra eşit ise, bu durumda ilgili sürdürülebilirlik açıklamalarının hisse senedi fiyatına 

etkisinin olmadığını ifade etmektedir.  

CAAR (t1, t2) = 0 

H1: Olay penceresindeki ilgili aralık için kümülatif ortalama anormal getiri oranı 0’dan farklıdır. İlgili 

sürdürülebilirlik açıklamaları hisse senedini etkilemiştir ve bu hisse senedinden piyasadan anormal getiri elde etme 

fırsatının oluştuğunu ifade etmektedir. 

CAAR (t1, t2) ≠ 0  

Çalışmada olay penceresi -10 gün ile +10 olarak belirlenmiş olmakla birlikte, literatürde genel kabul görmüş bir süre 

uzunluğu olmadığı için farklı zaman aralıklı olay pencerelerine ait kümülatif ortalama anormal getiri oranları 

hesaplanmıştır. Hipotezi test etmek için kullanılan Tek Örneklem T-testi, BMP ve GRANK-T testi sonuçları Tablo 4’te yer 

almaktadır.  

Tablo 4: Kümülatif Ortalama Anormal Getiri Oranları (CAAR) ve Tek Örneklem Testleri Sonuçları 

 

 

 

 

 

Tablo 4 

incelendiğinde, kümülatif ortalama anormal getiri (CAARt) değerlerinin olay penceresi içerisindeki tüm günler için sıfırdan 

farklı ve negatif olduğu görülmektedir. Sürdürülebilirlik açıklamalarının, farklı zaman aralıklı olay pencerelerinin 

tamamında hisse senedi getirilerini negatif yönlü etkilediği görülmektedir. Bu olumsuz etkinin istatistiksel olarak 

anlamlılığı test edildiğinde ise, sadece (0, +2) olay penceresinde %5 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Diğer tüm 

olay pencerelerinde hesaplanan kümülatif ortalama anormal getiri oranları sıfırdan farklı ancak istatistiksel olarak anlamlı 

olmaması nedeniyle H0 hipotezi kabul edilmektedir. Olay gününden önceki (t-5), (t-10) zaman aralıkları ve olay günü 

sonrasını kapsayan zaman aralıkları için de H1 hipotezi kabul edilmemesi durumunu, yatırımcının sürdürülebilirlik 

açıklamalarına ilişkin bilgiyi olay öncesinde ya da sonrasında kullanarak piyasa getirisinin üzerinde bir kümülatif anormal 

getiri sağlayamayacağını göstermektedir. Ancak “0 ile +2” günleri aralığındaki kümülatif anormal getiri ortalamasının 

Gün CAAR T-test Generalized Rank T BMP 

(-10,10) -0.0359 -1.5735 -1.0848 -1.6521 

(-10,0) -0.0165 -0.0226 -1.2309 -1.3773 

(0,10) -0.0206 -1.2304 -0.399 -1.2345 

(-5,5) -0.0147 -0.8303 -0.5327 -0.8768 

(-5,0) -0.0055 -0.04855 -0.0409 -0.5819 

(-3,3) -0.0210 -1.1542 -0.8934 -1.2643 

(-1,1) -0.0105 -1.1343 -0.6358 -0.9514 

(0,1) -0.0087 -1.3886 -1.0203 -1.2434 

(0,2) -0.0142 -1.7624** -1.275 -1.6995** 

(0,3) -0.0136 -1.2452 -1.0499 -1.2337 

(0,4) -0.0166 -1.2876 -0.5256 -1.2508 

(0,5) -0.0145 -1.0211 -0.9558 -0.2679 

(0,6) -0.0171 -1.1757 -0.3922 -1.1042 

(0,7) -0.5056 -1.1391 -0.5967 -1.0534 

(0,8) -0.0180 -1.1303 -0.5056 -1.137 

(0,9) -0.0166 -1.0298 -0.2109 -1.0376 

(0,10) -0.0206 -1.2304 -0.399 -1.2345 

Not: Hisse senedi anormal getirileri, piyasa modeli kullanılarak olay öncesi 10 işlem gününden başlayarak 237 

işlem günü tahmin süresi ile XBANK endeks getirisi dikkate alarak hesaplanmıştır. İstatistiksel anlamlılık 

düzeyi T-test, BMP [Boehmer ve diğ.,1991] ve GRANK-T [Kolari ve Pynnönen, 2011] ile test edilmiştir. 

 * %1, ** %5, *** %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
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istatistiki olarak negatif yönlü anlamlı olması yatırımcının bu tip açıklamalara olumsuz tepki verdikleri ve bu olumsuz 

tepkinin tahmini iki gün sürdüğü görülmektedir. 

5 Sonuç 

BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan hisseleri halka açık 9 banka tarafından 2018 ve 2021 yılları arasında yapılan 

27 adet sürdürülebilirlik açıklamasının bu bankaların hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi olay çalışması yöntemi 

kullanılarak incelenmiştir. Sürdürülebilirlik açıklamalarının -10 gün ile +10 günlük olay penceresi içinde anormal ve 

kümülatif anormal getiri oranları hesaplanmış, istatistiksel anlamlılığı ise normal dağılım gösterip göstermediğine bağlı 

olarak Tek Örneklem t-Testi, BMP ve GRANK-T testleriyle analiz edilmiştir. Buradaki amaç yatırımcının sürdürülebilirlik 

uygulamaları ile ilgili açıklamalara verdiği tepkiyi ve bu tepkinin yatırım kararında etkileyici bir kriter olup olmadığının 

araştırılmasıdır. Örneğin, Hebbar [2020], Hindistan’da yapmış olduğu 90 kişilik anket sonucunda sürdürülebilir bankacılık 

hakkında yatırımcıların bilgisinin yeterli düzeyde olmadığı ve bu konuyla ilgili haber ve açıklamalar karşısında tepkisiz 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Literatür kısmında da belirtildiği gibi sürdürülebilirlik uygulamalarının etkilerinin çelişkili 

olması şirketlerin faaliyet gösterdiği endüstri veya şirket ölçeği farklılıklarından kaynaklanabileceği vurgulanmaktır.  

Çalışmada, sürdürülebilirlikle ilgili açıklama tarihinden -10 gün ile +10 günlük olay penceresinde her gün için ayrı ayrı 

hesaplanan anormal getiri ortalamaları 4. gün hariç diğer günlerde negatif değer almıştır. Ancak istatistiksel olarak olay 

gününden önceki 5., 7. ve 9. günde elde edilen getiriler anlamlı bulunmuştur. Olay penceresinde özellikle olay gününden 

sonraki günlerdeki getiriler istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu çerçevede, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde 

yer alan bankaların sürdürülebilirlik açıklamalarının, hisse senedi yatırımcılarının yatırım kararları için bir kriter olmadığı, 

olay öncesinde ve sonrasında bilgi edinerek anormal getiri sağlama amaçlı alım veya satım gerçekleştirmedikleri 

görülmektedir. 

Sürdürülebilirlik açıklamalarının kümülatif ortalama anormal getiri oranları incelendiğinde, farklı zaman aralıklı olay 

pencerelerinin tamamında hisse senedi getirilerini negatif yönlü etkilediği görülmektedir. Bu olumsuz etkinin istatistiksel 

olarak anlamlılığı test edildiğinde ise, sadece (0, +2) olay penceresinde %5 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Diğer 

tüm olay pencerelerinde hesaplanan kümülatif ortalama anormal getiri oranları sıfırdan farklı, ancak istatistiksel olarak 

anlamlı olmaması nedeniyle analize konu bankaların sürdürülebilirlik uygulamalarına ilişkin açıklamaların hisse senedi 

getirisi üzerinde etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Başka bir ifadeyle, piyasadaki yeni bir bilginin öncesinde ya da 

sonrasında fiyatlar üzerinde aşırı getiri etkisi olmadığı, etkin piyasalar hipotezine göre bankacılık sektörünün yarı-güçlü 

formda etkin olduğu söylenebilecektir. Benzer şekilde, Wang ve Chen [2017] olay çalışması yöntemiyle yaptıkları 

çalışmada anlamlı kümülatif anormal getirinin olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Söz konusu çalışmada, bankaların 

sürdürülebilirlik endeksine dahil olması haberinin bankacılık sektöründe yatırımcılar açısından önemli bir olay gibi 

algılanmadığı ve herhangi bir etkinin oluşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada diğer endeks içinde faaliyet gösteren 

şirketlerinde endekse dahil edilmesinin sektör bazında pozitif veya negatif anlamlı etkiye sahip olduğu sonuçları da yer 

almaktadır.  

Türk bankacılık sektöründeki sürdürülebilirlik uygulamalarının 2010 yılından sonra yoğunlaşmaya başladığı ve gelişmiş 

ülkelerin bankacılık sektörlerindeki sürdürülebilirlik uygulamalarıyla karşılaştırıldığında başlangıç düzeylerinde bulunduğu 

görülmektedir. Buna bağlı olarak, Türk finansal piyasalarında sürdürülebilirliğe ilişkin algının çok yaygın olmadığı, 

bankaların kamuoyu ile paylaştıkları sürdürülebilirlik açıklamalarının Borsa İstanbul’daki hisse senedi yatırımcılarının 

yatırım kararları üzerinde bir etkisinin bulunmadığı ve bu açıklamaların hisse senedi getirilerini etkilemediği 

düşünülmektedir.  

Diğer taraftan, bu çalışmada sürdürülebilirlik açıklamalarının hisse senedi getirisi üzerindeki kısa süreli etkilerinin olay 

çalışması yöntemi ile analizi yapılmakla birlikte, gelecek dönemdeki çalışmalarda bu etkinin şirket büyüklüğü, karlılık 

oranları ve ülke farklılığı da dikkate alınarak uzun dönemli etkilerinin farklı yöntemler kullanılarak incelenmesi mümkün 

bulunmaktadır. 
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A BST R AC T  

The purpose of this study is to examine whether the service interruption at Akbank on 6-7 July 2021 

has an effect on Akbank stocks and, if any, the consequences of this effect. These effects are 

investigated with the analyzes made with the applied case study method. According to the results of 

the analysis, it is found that the service interruption has a negative effect on the stocks and the 

cumulative returns of the stocks after the event are lower than before the event. It is thought that the 

market value of the stock may have decreased by increasing the perceived operational risk and 

uncertainty for the company and the stock, causing risk aversion, ambiguity aversion and loss 

aversion behavioral finance tendencies to come into play in investors. It is recommended that all 

these behavioral finance trends and how the perceived reputation of the company are affected by 

this event should be investigated with comprehensive and long-term analyzes. 

Keywords: service interruption, banking, stock, behavioral finance 

 

Finansal Hizmet Sektöründeki Kesintiler Firmanın Hisse Senedi 

Değerini Etkiler Mi? Akbank Kesintilerinin Davranışsal Finans Bakış 

Açısı ile İncelenmesi 

Ö Z  

Bu çalışmanın amacı, Akbank’ta 6-7 Temmuz 2021 tarihlerinde yaşanan hizmet kesintisinin 

Akbank hisse senetleri üzerindeki etkisinin olup olmadığını ve varsa bu etkinin sonuçlarını 

incelemektir. Uygulanan olay çalışması yöntemi ile yapılan analizler ile bu etkiler araştırılmıştır. 

Elde edilen analiz sonuçlarına göre, hizmet kesintisinin hisse senetleri üzerinde negatif bir etki 

yarattığı ve olay sonrası hisse senedi kümülatif getirilerinin olay öncesine kıyasla daha düşük olduğu 

bulgularına ulaşılmıştır. Meydana gelen hizmet kesintilerinin firmaya ve hisse senedine yönelik 

olarak algılanan operasyonel riski ve belirsizliği artırarak, yatırımcılarda riskten kaçınma, 

belirsizlikten kaçınma ve kayıptan kaçınma davranışsal finans eğilimlerinin devreye girmesine 

neden olarak hissenin piyasa değerinin düşüş göstermiş olabileceği düşünülmektedir. Tüm bu 

davranışsal finans eğilimlerinin ve firmanın algılanan itibarının bu olay ile nasıl etkilendiğinin 

kapsamlı ve uzun süreli analizler ile araştırılması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: hizmet kesintisi, bankacılık, hisse senedi, davranışsal finans
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1 Giriş 

Yatırımcının borsadaki getirilerle ilgili beklentilerinin, riskte algılanan değişikliklere bağlı olarak 

değişmekte olduğu ve birçok yatırımcının beklentilerinin olumlu olarak deneyimlenmiş geçmiş getiriler 

ile belirlendiği Greenwood ve Shleifer’in [1] çalışmalarında ifade edilmektedir. Ayrıca, beklenen 

getiriler ile ilgili inanışlar oluşturulurken yatırımcı güvenindeki artışın sezgisel yargılara duyulan 

güvende artışa yol açtığı bulgusu Hoffmann ve Post [2] tarafından paylaşılmaktadır. Risk, beklenti ve 

güvenin yatırımcı kararlarındaki etkisi ve tüm bunların piyasalarda yaratabileceği sonuçlar halen merak 

konusu olmaya ve yapılacak akademik araştırmalara konu teşkil etmeye devam etmektedir.  

Yatırımcılar yatırım kararlarını verirken piyasa dinamiklerinin yanında firmalara ait gelişmeleri de 

sürekli olarak takip etmekte ve böylece kendilerindeki bilgileri güncellemektedirler. Bilgi güncelleme 

yapılırken, firmaların faaliyetleri ve ürünleri (mal veya hizmet) yatırımcılar tarafından izlenmekte; risk, 

beklenti ve güven değişkenleri temelinde alım-satım yapma veya yatırım yapmama şeklinde verilen 

yatırım kararlarıyla süreç tamamlanmaktadır. Bu noktada firmaların faaliyetlerinde yaşanan kesintiler 

de önemli hale gelmektedir. Özellikle finansal hizmet sektöründe yürütülen faaliyetler için operasyonel 

kesintiler oldukça hayati önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Akbank’ta 6-7 Temmuz 2021 tarihlerinde 

yaşanan hizmet kesintisinin yarattığı etkiler hisse senedi getirileri açısından incelenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada incelenen hizmet kesintisinin, 6 Temmuz 2021 Salı günü sabahı başlayıp, 7 Temmuz 2021 

saat 23:55’te giderildiği yapılan kamuoyu açıklamasından anlaşılmaktadır [3]. Bu çalışmanın amacı, 

Akbank kesintilerinin hisse senetleri üzerindeki etkisinin olup olmadığını ve varsa bu etkinin sonuçlarını 

analiz edip, davranışsal finans perspektifi ile yorumlamaktır. 

2 Literatür Taraması 

Literatürdeki çalışmalar, operasyonel risk ve itibar riski ile firmaların bilgi teknolojilerine yaptıkları 

yatırımlar ve tüm bunların etkileri çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır. 

Operasyonel risk, yetersiz veya başarısız dahili süreçler, insanlar ve sistemlerden veya harici olaylardan 

kaynaklanan kayıp riski olarak tanımlanmaktadır [4]. Bu tanımla birlikte, operasyonel riskin yasal riski 

ifade ettiği, stratejik ve itibar riskini içermediği de ayrıca ifade edilmektedir. Operasyonel risk 

beraberinde itibar riskini de getirebilmektedir. 

Avrupa finans şirketlerinde operasyonel zararların açıklanmasına borsa tepkisinin incelendiği Sturm’un 

[5] çalışmasında, Alman Kamu Sektörü Bankaları Birliği'nin bir veri tabanından kaynaklanan 136 

operasyonel kayıp örneğine analiz edilmiştir. Sonuçlar, daha önceki literatürle uyumlu şekilde, ilk 

basında yapılan operasyonel zarar duyurusuna önemli ölçüde olumsuz şekilde gerçekleşen hisse senedi 

fiyatı tepkisi oluşturduğunu ifade etmektedir. 

Gatzert [6], kurumsal itibara zarar veren olaylar, kurumsal itibar ve kurumsal finansal performans 

arasındaki ilişkiyi paydaş davranışlarını da dikkate alarak bir literatür inceleme çalışması yapmış ve 

gelecek çalışmalar için de önerilerde bulunmuştur. 

Jiang [7] 2017 yılında yaptığı çalışmasında, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada'daki halka 

açık bankaların değerinin, bankaya ait operasyonel risk ve zarar içerikli duyurulardan finansal anlamda 

nasıl etkilendiğini araştırmıştır. Çalışmada, piyasanın oluşan zarar durumları ile ilgili yapılan ilk 

açıklamalara daha olumsuz tepki verdiği, operasyonel kayıp olaylarının bankalarda güçlü itibar zararları 

oluşturduğu ve piyasanın iç usulsüzlüklerin neden olduğu kayıpların duyurulmasına duyarlı olduğu 

bulguları paylaşılmıştır. 

ABD ve Avrupa bankacılık ve sigorta endüstrisinde itibar riski yönetimi ampirik olarak Heidinger ve 

Gatzert [8] tarafından incelenmiştir. Avrupa’da yerleşik ve yüksek seviyede itibar bilincine sahip olan 

firmaların yanı sıra daha büyük firmaların itibar riski yönetim programı uygulama oranlarının önemli 

ölçüde daha yüksek seviyelerde olduğuna ve değer bağlantılı itibar risk yönetimine dair temel işaretlerin 

varlığına sonuçlar arasında yer verilmiştir. 
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Finans ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, bilgi teknolojileri yatırımlarına ait 

duyuruların firmanın piyasa değerine etkisi, Dos Santos, Peffers ve Mauer [9] tarafından yapılan 

araştırmada incelenmiştir. Yenilikçi bilgi teknolojileri yatırımlarının firma değerini artırırken, yenilikçi 

olmayan yatırımların artırmadığı; yenilikçi ve yenilikçi olmayan bu yatırımların duyurularına piyasanın 

tepkisinin sektörden bağımsız olduğu ve sonuç olarak bu tür yenilikçi yatırımların firma değerini 

artırdığı sonuçları bu çalışmada yer almaktadır. 

Chai, Kim ve Rao [10], borsa yatırımcılarının bir firmanın bilgi teknolojileri güvenliği yatırım 

duyurularına yönelik davranışlarını incelemişlerdir. 1997 ve 2006 yılları arasında hisse senetleri ABD 

borsasında işlem gören firmaların 101 yatırım duyurusu örneğini incelendiği çalışmada, bilgi güvenliği 

yatırımlarının firmalar için pozitif anormal getirilere yol açtığını destekleyen bulgulara ulaşılmıştır. Elde 

edilen bu getirilerin, yatırımlardan daha fazla oldu elde edilen bir diğer bulgudur. 

Yayla ve Hu [11] bilgi güvenliği ile ilgili olaylara borsa tepkilerini çalışmalarında araştırmışlardır. 

Yalnızca e-ticaret yapan firmaların, güvenlik ihlali durumunda geleneksel mal üretimi yapan firmalar 

kıyassa daha yüksek olumsuz piyasa tepkileri yaşadıkları, hizmet reddi saldırılarının diğer güvenlik 

ihlali türlerinden daha fazla olumsuz etkiye sahip oldukları, son yıllarda meydana gelen güvenlik 

olaylarının daha önce meydana gelenlerden daha az önemli etkiye sahip olduğu ve bunun da 

yatırımcıların güvenlik ile ilgili olaylar karşısında duyarlılıklarının azalmış  olmasından 

kaynaklanabileceği sonuçlarına çalışmada yer verilmiştir. 

Hovav ve D'Arcy [12] yaptıkları araştırmada, 4,5 yıllık bir zaman diliminde DoS (Denial of Service) 

siber saldırı duyurularının hisse senetleri üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Çalışma sonuçları, 

piyasanın bu tür deneyim yaşayan firmaları cezalandırmadığını, bu durumun firmanın faaliyet alanının 

internete özel olup olmaması ile değişebildiği ve internete özel olmasa da büyük ölçekli firmaların bu 

durumların medya tarafından abartılmasına aşırı tepki verebilecek şekilde hisse değerlerine marjinal etki 

oluşturan bu problemi engelleyecek kaynaklara yatırım yapabileceği şeklinde bulguları içermektedir. 

Bir diğer çalışmada, gazetelerde bildirilen bilgi güvenliği ihlallerinin halka açık ABD şirketleri 

üzerindeki ekonomik etkisini inceleyen Campbell, Gordon, Loeb ve Zhou [13] tarafından yapılmıştır. 

Bu çalışmada, bilgi güvenliğine yönelik ihlaller durumlarının kamuya açık duyurularına genel olarak 

olumsuz bir borsa hareketi yarattığına dair sınırlı kanıtlar bulunmuş ve ihlalin niteliğinin bu durumu 

etkilediği ifade edilmiştir. Gizli nitelikteki verilere yetkisiz erişime dair bilgi güvenliği ihlallerinin son 

derece önemli olumsuz piyasa değişimlerine neden olduğu bulgularına değinilmiştir. 

Risk yönetimi, firma itibarı ve başarılı siber saldırıların hedef firmalar üzerindeki etkileri, Kamiya, 

Kang, Kim, Milidonis ve Stulz’in [14] çalışmalarında araştırılmıştır. Çalışmada, başarılı olan siber 

saldırıların, hedef sektördeki firmaların hisse senedi fiyatlarını olumsuz etkilediği ve kişisel finansal 

bilgi kaybına neden olan saldırıların, firmalara, paydaşlarına ve rakiplerine siber riskler hakkında 

olumsuz deneyimlere yönelik bilgiler sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır.  

3 Yöntem 

6-7 Temmuz 2021 tarihlerinde yaşanan hizmet kesintisinin Akbank hisse senedi üzerindeki etkileri Olay 

Çalışması yöntemi ile analiz edilmiştir. 6 Temmuz tarihinden önceki ve sonraki hisse senedi getirilerinin 

BİST Bankacılık Endeksi getirilerinden farklarının toplamları kümülatif anormal getiriler şeklinde 

hesaplanmıştır. Hesaplama adımları olarak, aşağıda verilen (1), (2), (3) ve (4) numaralı formüller 

kullanılmıştır. 1 günden 10 güne kadar değişen zaman dilimleri için olay öncesi ve sonrası dönemler 

şeklinde ayrı ayrı hesaplanan kümülatif anormal getiriler, bağımlı örneklem (paired sample) T-Testi 

uygulanarak birbiri ile kıyaslanmıştır. Ayrıca elde edilen bulguların doğruluğu, parametrik olmayan 

testler uygulanarak teyit edilmiştir. 

21 Haziran ve 27 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Akbank Hisse Senetlerine [15] ve BİST Bankacılık 

Endeksi’ne (XBANK) [16] ait günlük kapanış fiyat bilgileri investing.com küresel finans portalından 

207 



 

 

alınmıştır. Akbank Hisse Senetlerinin gün içi fiyat değişim grafikleri için İşyatırım web sayfasından 

yararlanılmıştır [17]. 

𝐺𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖AKBNK𝑡
: AKBNK hisse senedinin t günündeki getiri oranı 

𝐺𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖AKBNK𝑡
=  ln (

𝐺𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖AKBNK𝑡

𝐺𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖AKBNK𝑡−1

)        (1) 

𝐺𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖XBANK𝑡
: BİST Bankacılık Endeksi’nin (XBANK) t günündeki getiri oranı  

𝐺𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖XBANK𝑡
=  ln (

𝐺𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖XBANK𝑡

𝐺𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖XBANK𝑡−1

)        (2) 

Anormal𝐺𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖AKBNK𝑡
: AKBNK hisse senedinin t gününde anormal getiri oranının değeri 

Anormal𝐺𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖AKBNK𝑡
= 𝐺𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖AKBNK𝑡

- 𝐺𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖XBANK𝑡
           (3)

  

KümülatifAnormal𝐺𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖AKBNK𝑡
: AKBNK hisse senedinin seçilen zaman aralığında kümülatif 

anormal getiri oranı 

KümülatifAnormal𝐺𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖AKBNK𝑡
= ∑ Anormal𝐺𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖AKBNK𝑡

t2
t1    (4) 

4 Sonuçlar 

Akbank Hisse senetlerinin 05-08.07.2021 günlerindeki gün içi fiyat hareketlerini gösteren grafikler 

sırasıyla Şekil 1, 2, 3 ve 4’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 1: 05.07.2021 Tarihli Akbank Hisse Senedi Fiyat Değişim Grafiği 

Hizmet kesintilerinden önceki güne (05.07.2021) ait hisse senedi fiyat değişimini gösteren Şekil 1 

incelendiğinde, hisse senedi fiyatının yükselme eğilimi gösterdiği görülmektedir.  
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Şekil 2: 06.07.2021 Tarihli Akbank Hisse Senedi Fiyat Değişim Grafiği 

06.07.2021 tarihinde başlayan hizmet kesintisinin, hisse senedine ait gün içi fiyat değişimine ait Şekil 

2, saat 11:00’a kadar düşüşün devam ettiğini, bu durumun neredeyse yatay bir seyir ile gün sonuna kadar 

sürdüğünü ve gün sonunda düşüş eğilimine girdiğini göstermektedir. 

 

 

Şekil 3: 07.07.2021 Tarihli Akbank Hisse Senedi Fiyat Değişim Grafiği 

Kesintinin ikinci gününe ait hisse senedi fiyat değişimlerini gösteren Şekil 3’e göre, gün içerisinde 

fiyatların önce yukarı sonra yatay bir seyir izlediği anlaşılmaktadır. 

 

209 



 

 

 

Şekil 4: 08.07.2021 Tarihli Akbank Hisse Senedi Fiyat Değişim Grafiği 

Kesintilerin giderildiği günün sonrasındaki hisse senedi fiyatları Şekil 4’te yer almaktadır. Şekilde, 

fiyatların düşüş eğilimi ile kendini gösterdiği dikkat çekmektedir. 

 

 

Şekil 5: Akbank Hisse Senedi (AKBNK) Fiyat ve Bankacılık Sektörü Endeksi (XBANK) Değişim Grafiği 

Akbank hisse senedine ve bankacılık sektörü endeksine ait günlük değişimleri gösteren grafikler Şekil 

5’te verilmiştir.  
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Şekil 6: Akbank Hisse Senedi (AKBNK) ve Bankacılık Sektörü Endeksi (XBANK) Getirilerinin Logaritmik 

Değerleri Değişim Grafiği 

Değişkenlerin logaritmik farklarının alınmış değerlerini içeren grafiklere, Şekil 6’da yer verilmiştir. 

 

 

Şekil 7: Akbank Hisse Senedi Kümülatif Anormal Getirileri (CAR) Grafiği 

Akbank Hisse Senetlerinin olay öncesi ve sonrasına ait 1-10 günlük zaman dilimlerindeki Kümülatif 

Anormal Getirilerine ait Grafikler Şekil 7’de yer almaktadır. Grafik incelendiğinde, tüm zaman 

aralıkları için olay sonrası kümülatif getirilerin, olay öncesine kıyasla daha düşük olduğu görülmektedir. 
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Tablo 1: Akbank Hisse Senetlerinin Kümülatif Anormal Getirilerine Ait Tanımlayıcı İstatistikler ve Bağımlı 

Örneklem T-Testi Sonuçları 

Olay 

Penceresi 
Ortalama Standart Sapma Standart Sapma Hatası t sd p 

(-10, 0) -0,001562 0,003600 0,001138 

10,465000 9 0,000000*** 

(0, +10) -0,016545 0,001988 0,000629 

(-9, 0) 0,003112 0,003672 0,001224 

8,706000 8 0,000000*** 

(0, +9) -0,012148 0,002105 0,000702 

(-8, 0) 0,002526 0,003821 0,001351 

11,012000 7 0,000000*** 

(0, +8) -0,013271 0,002095 0,000741 

(-7, 0) 0,006789 0,003212 0,001214 

13,728000 6 0,000000*** 

(0, +7) -0,009500 0,001982 0,000749 

(-6, 0) -0,000005 0,003518 0,001436 

8,568000 5 0,000000*** 

(0, +6) -0,016391 0,002152 0,000879 

(-5, 0) -0,007181 0,002175 0,000973 

12,786000 4 0,000000*** 

(0, +5) -0,022805 0,002090 0,000935 

(-4, 0) -0,003017 0,001970 0,000985 

15,035000 3 0,001000*** 

(0, +4) -0,018121 0,002405 0,001202 

(-3, 0) 0,001753 0,002161 0,001247 

9,400000 2 0,011000** 

(0, +3) -0,012604 0,000502 0,000290 

(-2, 0) -0,003521 0,001036 0,000733 

11,582000 1 0,055000* 

(0, +2) -0,016863 0,000593 0,000420 

(-1, 0) -0,001465 . . 

   

(0, +1) -0,014494 . . 

not: sd = serbestlik derecesi. p = anlamlılık değeri. *** 0,01 düzeyinde anlamlı (p<0,00). ** 0,05 düzeyinde 

anlamlı (p<0,05). * 0,10 düzeyinde anlamlı (p<0,10). 

Akbank hisse senetlerine ait Tablo 1’de bulunan olay öncesi ve olay sonrası kümülatif anormal getiri 

değerleri kıyaslandığında, istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Tüm zaman aralıkları 

için olay sonrası değerlerin olay öncesinden daha düşük olduğu görülmektedir. Elde edilen bulguların 

doğruluğu, parametrik olmayan testler uygulanarak ayrıca teyit edilmiştir. 
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5 Tartişma 

Elde edilen analiz sonuçlarına göre, hizmet kesintisinin hisse senetleri üzerinde negatif bir etki yarattığı 

ve olay sonrası hisse senedi kümülatif getirilerinin olay öncesine kıyasla daha düşük olduğu bulgularına 

ulaşılmıştır. 

Firmaların, operasyonel faaliyetlerini olumsuz etkileyecek birtakım risklerin aynı zamanda firma itibarı 

açısından olumsuz etkiler yaratabileceği; özellikle bilgi teknoloji konularına olan bakış açılarının ve bu 

alanda yaptıkları yatırımların bir yandan firmaların operasyonel risklerini azaltmalarına hizmet ederken 

bir diğer yandan itibarlarını artıracağı ve sonuçta da firma değerinin yükseleceği yukarıda yer verilen 

çalışmalardan anlaşılmaktadır. Siber saldırıların, firmanın itibarına ve firmaya duyulan güvene 

verebileceği olası zararlar da bu açıdan hassasiyetle üzerinde durulmalıdır. Bilgi teknolojileri kaynaklı 

hizmet kesintilerinin, firmalar üzerinde yukarıda değinilen kapsamda yaratabileceği etkiler nedeniyle 

ele alınmasının önemli olduğu düşünülmektedir.  

Davranışsal finans açısından bakıldığında, kaynağı siber saldırı veya genel bilgi teknolojileri kaynaklı 

sorunlar nedeniyle ortaya çıkabilecek hizmet kesintilerinin yaratabileceği risk ve belirsizlik 

durumlarının yatırımcılar tarafından algılanış biçiminin yatırımcıların yatırım kararlarına etki 

edebileceği düşünülmektedir. Bu süreçte, yatırımcılar üzerinde riskten kaçınma, belirsizlikten kaçınma 

ve kayıptan kaçınma davranışsal finans eğilimlerinin oluşması ve bu eğilimlerin sürü davranışı etkisi ile 

yayılması durumunda, hem firmalar ve hem de piyasalar açısından istenmeyen olumsuz sonuçların 

oluşabileceği olasılıkları akıllara gelmektedir. 
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ESG PUANLARININ İŞLETMELERİN FİNANSAL 

PERFORMANSINA ETKİSİ 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ SEDA TURNACIGİL 

TOROS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI 

FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ 

 

ÖZET 

Yatırımcıların yatırım yaparken finansal faktörlerin yanında çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerini 

de karar verme sürecine dahil etmeleri, işletmelerin bu konulardaki performanslarına önem 

kazandırmıştır. Bu çalışmada işletmelerin ESG puanlarının onların finansal performanslarına etkisi 

panel regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. İşletmelerin finansal performans ölçütleri varlık karlılık 

oranı (ROA) ve öz sermaye karlılık oranı (ROE) olarak belirlenmiştir. Bu amaçla 2011-2019 yılları 

arasında ESG puanlarına kesintisiz ulaşılabilen ve Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören 14 şirketin 

yıllık verileri kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre ESG puanlarının ROA üzerindeki etkisini 

gösteren denklem istatistiki olarak anlamlı değildir. Bunun yanında ESG puanlarının ROE üzerindeki 

etkisini gösteren denklem istatistiki olarak anlamlı olmakla birlikte bağımsız değişkenin bağımlı 

değişkeni açıklama gücü düşüktür.  

Anahtar Kelimeler: ESG, ROA, ROE, Sürdürülebilirlik 

ABSTRACT 

Investors include environmental, social and governance factors in the decision-making process, as well 

as financial factors. For this reason, the performance of enterprises in these matters has gained 

importance. In this study, the effect of enterprises' ESG scores on their financial performance was 

analyzed by panel regression method. The financial performance criteria of the enterprises were 

determined as the return on assets ratio (ROA) and return on equity ratio (ROE). For this purpose, the 

annual data of 14 companies traded in Borsa Istanbul (BIST) between 2011-2019, whose ESG scores 

can be accessed without interruption, were used. According to the results, the equation showing the 

effect of ESG scores on ROA is not statistically significant. In addition, although the equation 

showing the effect of ESG scores on ROE is statistically significant, the power of the independent 

variable to explain the dependent variable is low. 

Keywords: ESG, ROA, ROE, Sustainability 
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1.GİRİŞ 

Çevresel sosyal ve yönetişim anlamına gelen ESG (Çalışmanın bundan sonraki kısımlarında ESG 

olarak bahsedilecektir.), sorumlu yatırım veya sürdürülebilir yatırım şemsiyesi altında ifade edilebilen, 

çevresel (Enviorement), sosyal (Social) ve yönetişim (Governance) hususlarını da dikkate alan 

yatırımcıların portföy kararlarına dahil ettikleri bir terimdir. Portföy yatırımcıları, karbon emisyonları 

gibi çevresel etkileri, çalışan memnuniyeti gibi sosyal etkileri ve yönetim kurulu yapısı gibi yönetim 

özellikleri hakkında finansal olmayan verileri kullanarak işletmeyi değerlendirebilmektedir. Son 

birkaç yılda kurumsal olarak çevresel riskler, sosyal uygulamalar ve yönetim sorunları gibi faktörlere 

maruz kalmanın uzun vadede maddi değeri etkileyebileceğine yönelik farkındalıklar artmıştır.  

Tablo 1. ESG Kavramının Genel Çerçevesi 

Çevre Sosyal Yönetişim 

İklim değişikliği ve karbon 

emisyonları 

İşgücü sağlığı, güvenliği ve 

eğitim 
Hissedar hakları 

Doğal kaynak kullanımı, enerji 

ve su yönetimi 
Müşteri ve ürün sorumluluğu 

Yönetim kurullarının oluşumu 

(bağımsızlık ve çeşitlilik) 

Kirlilik ve atık 
Topluluk ilişkileri ve hayır 

faaliyetleri 
Yönetim Ücret Politikası 

Ekotasarım ve Yenilik 

 

Dolandırıcılık ve Rüşvet 

Kaynak: Matos,2020,7 

Çevresel Boyut (E), işletmenin üretim sürecinde doğal kaynaklarını (enerji, su veya diğer malzemeler) 

verimli kullanmasını, kirlilik ve atık yönetimine yönelik çabaları içermektedir. 

Sosyal boyut (S), işletmenin çalışanları, müşterileri ve toplumla olan ilişkilerini kapsamaktadır. 

İstihdam ettiği işgücünün kalitesi, işgücünün sağlık, güvenlik ve eğitimine yönelik faaliyetleri, 

müşterileri güvende tutan kaliteli mal ve hizmet üretme ve toplum içinde iyi bir vatandaş olma 

çabalarını içermektedir.  

Yönetişim boyutu (G) ise işletmenin, hissedarların uzun vadeli çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi 

ve hissedar haklarının korunmasını işleyen bir yönetim kurulunun oluşturulması, dolandırıcılık, rüşvet 

gibi yasadışı uygulamalardan kaçınmayı hedeflemektedir (Matos,2020,7). 

ESG’nin yatırım kararına entegrasyonu, yatırımcıların yalnızca finansal performanstan ziyade genel 

performansa dayalı kararlar almalarına yardımcı olmaktadır. (Mohammad ve Wasiuzzaman,2021,3) 

Bu yönden bakıldığında ESG puanı, işletmelerin finans dışı konulardaki performanslarını en kapsamlı 

biçimde ele alan ölçüttür. İyi bir ESG puanı, bir işletmenin sosyal refahı iyileştirme yükümlülüğü 

olarak tanımlanmakta, işletmelerin gelecekteki risk ve fırsatları öngörmede donanımlı olduklarının ve 
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paydaşlar için kısa vadeli kazançlar yerine adil ve sürdürülebilir uzun vadeli değer yaratmaya öncelik 

verdikleri düşünülmektedir. 

ESG puanları Bloomberg, Reuters, MSCI vb. kurumlar tarafından hesaplanmakta ve ilan edilmektedir. 

Bir işletmenin ESG puanları, onların kamuya açıklanmış verilerine dayalı olarak Tablo 1’de ifade 

edilen ana temalar çerçevesinde hesaplanmaktadır.  

Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren ve BIST’te işlem gören finansal kurumlar ve holdingler 

haricindeki işletmelerin ESG puanları ile firma performansları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 

İşletmelerin finansal performansı satış hacmi, karlılık, borçluluk oranları ve borç ödeyebilme yeteneği 

gibi göstergeler ile incelenmektedir. Bu çalışmada işletme performansı olarak Öz sermaye getirisi 

(ROE) ve varlık getirisi (ROA) oranları kullanılmıştır. ROE olarak ifade edilen öz sermayenin 

kazanma gücünü, işletmenin öz sermaye üzerinden yüzde kaç kar sağladığını göstermektedir. ROA 

olarak ifade edilen oran ise işletmenin aktiflerini ne derece etkin ve başarılı kullandığını 

göstermektedir (spfinans.com).  

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünden sonra ikinci bölümde literatür taramasına yer 

verilmiş, ardından üçüncü bölümde veri ve yöntem tanıtılmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde 

araştırma bulgularına yer verilmiştir. Son bölüm olan beşinci bölümde ise sonuç ve öneriler yer 

almaktadır.  

2.LİTERATÜR  

ESG, geniş bir çerçevede sürdürülebilirlik çatısı altında incelenebilmekte ve sürdürülebilirlik 

konusunda uzun yıllara dayalı araştırmalar yapılmaktadır. Ancak bu çalışmada literatür olarak sadece 

ESG puanlarını dikkate alan yurt içi ve yurt dışında yapılan akademik çalışmalara yer verilmiştir. ESG 

puanları 2000’li yılların başından itibaren işletmelere verildiği için çalışmalar günümüze yaklaşan 

güncel çalışmalar olmaktadır.  

Aouadi ve Marsat (2018), çalışmalarında çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG)’nin firmaların piyasa 

değeri üzerindeki etkisini araştırmışlardır. 2002–2011 yılları arasında 58 ülkeden 4312 firmanın 

verileri kullanılarak çalışmanın analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın analizinden elde edilen 

sonuçlara göre ESG söylemlerinin büyük firmaların piyasa değeri ile ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Bununla birlikte, Kurumsal sosyal performans (CSP) puanının firmaların performansı üzerinde 

herhangi bir etkisi bulunmamıştır. Ek olarak; daha yüksek CSP puanının diğer firmalara kıyasla daha 

büyük çaplı, daha iyi performans gösteren, daha fazla basın özgürlüğüne sahip, analistler tarafından 

daha çok takip edilen firmalar için piyasa değeri üzerinde bir etkisi olduğunu göstermektedir.  

Ahlklo ve Lind (2019), çalışmalarında hem piyasa hem de muhasebe temelinde çevresel, sosyal ve 

yönetişim (ESG) puanı ile finansal performans arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Ayrıca puanı ayrı 

ayrı E, S ve G bölümlerine ayırmışlar ve hangi faktörün finansal performansla en güçlü ilişkiye sahip 

olduğunu ayırt etmeye çalışmışlardır. Çalışmadan elde edilen bulgularda ESG puanı ile finansal 

performans arasında ne piyasaya ne de muhasebeye dayalı olarak önemli bir ilişki olmadığı sonucuna 

varmıştır. Çalışmada yalnızca çevresel faktör (E), finansal performans ile en güçlü ilişkiyi 

göstermiştir. Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç, çalışmada kullanılan ESG puanına dayanarak 

finansal performans hakkında herhangi bir sonuca varılamayacağını göstermektedir. Çalışmanın 

bulgularında anlamlı bir ilişki bulunmadığı için benzer iki hisse arasında seçim yapılması durumunda 

ESG sıralamasında en yüksek hisse senedine yatırım yapılması tavsiye edilmektedir. 
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Callahan (2019), çalışmasında çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) puanı yüksek şirketlerden oluşan 

portföylerin getirilerini incelemiştir. Çalışmanın analizinden elde edilen bulgular incelendiğinde en 

yüksek %40, en yüksek %30 ve en yüksek %20 ESG puanlarına göre hisse senetlerini seçen 

portföyler, 31 Mart 2014’ten 31 Aralık 2018’e kadar S&P 500 Endeksini geride bırakarak, ESG 

faktörlerinin performansa olumlu katkıda bulunabileceği tespit edilmiştir. Ek olarak, S&P 500 Endeksi 

içindeki en yüksek %40’lık ESG hisseleri eşit ağırlıklı bir portföye yerleştirilmiş ve ESG eşiğini 

%30’a çıkararak getiriyi %52,88’e yükselttiği gözlenmiştir. 

Sabbaghi (2019), çalışmasında ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) yatırımlarının asimetrik 

oynaklığını (volatilite) analiz etmiştir. Bu çalışma, ESG firmalarının asimetrik oynaklığını 

modellemede ilk deneysel çalışmalardan biridir. Morgan Stanley Capital International (MSCI) 

endekslerinin kullanıldığı çalışmada iyi haberlerin ve kötü haberlerin ESG firmalarının riskini nasıl 

etkilediği araştırılmıştır. Analiz sonucunda kötü haberlerin ESG firmalarının oynaklığı üzerindeki 

etkisinin iyi haberler kıyasla daha yüksek olduğu bulgusu elde edilmiştir.  

Alda (2020) çalışmasında geleneksel emeklilik fonlarının ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) 

faktörlerini dikkate alma durumunu incelemiştir. Çalışmada Birleşik Krallık yerel öz sermaye 

emeklilik fonlarının verileri Morningstar Direct’ten alınmıştır ve günlük getiri, aylık getiri, aylık 

Toplam Net Varlıklar (TNA), başlangıç tarihi, yönetici geçmişi, yıllık ciro oranları, yıllık gider 

oranları ve dört yıllık ESG fonu puanı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda SRI (Sosyal Sorumlu 

Yatırım) fonlarının geleneksel fonlardan daha yüksek puanlar sunduğu gözlenmiştir. Bu bulgu, etik 

amaçlarını koruyan SRI fonlarının önemli ölçüde daha yüksek ESG puanları sunduğu yönündeki 

bulguyla tutarlıdır.  

Champagne vd. (2020), çalışmalarında finansal dışı derecelendirmelerin ESG (Çevresel, Sosyal ve 

Yönetişim) olayları üzerinde olumsuzluk meydana getirip getirmeme olasılığını araştırmışlardır. 

Dolayısıyla ekstra finansal derecelendirmelerin ESG riskinin bir göstergesi olup olmadığı 

incelenmiştir. Çalışmada ESG riskini ölçmek için olumsuz ESG olaylarının olasılığını kullanılmıştır. 

Bu bağlamda 2001 ile 2013 yılları arasında WSJ’de yayınlanan olumsuz ESG olaylarının bir 

veritabanı oluşturulmuş ve firmaları etkileyen olaylara odaklanılmıştır. Çalışma sonucunda firmanın 

ekstra finansal performansının olumsuz ESG ve ilgili olaylarla başa çıkma olasılığıyla negatif ilişkili 

olduğu gözlenmiştir.  

Aksoy vd. (2020), çalışmalarında İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan finansal olmayan 

Türk şirketlerinde yüksek düzeyde Kurumsal sürdürülebilirlik performansı (CSP)’yi etkileyen 

faktörleri incelemişlerdir. 2014-2018 dönemleri arasında 63 firmanın verileri ile çalışma yapılmıştır. 

Logit ve probit modellerine dayanan ampirik sonuçlar, CSP’nin şekillenmesinde yabancı ve kurumsal 

sahipliklerin olumlu etkisi olduğu belirlenmiş ve CSP’nin yönetim kurulu büyüklüğü ve bağımsız 

yönetim kurulu üyelerinin oranı ile pozitif bağlantılı olduğunu göstermektedir. Ayrıca yüksek CSP’ye 

sahip şirketlerin, Tobin’s Q yöntemine dayalı piyasa temelli bir ölçüme dayalı olarak düşük CSP’ye 

sahip şirketlerden daha düşük getiriye sahip olduğunu göstermektedir. 

Hübel (2020), çalışmasında ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) risklerinin bağımsız ülkelerin kredi 

temerrüt takası (Credit Default Swap- CDS) üzerindeki etkisini araştırmıştır. 2007’den 2017’ye kadar 

60 ülke için yapılan çalışmada daha iyi ESG performansına sahip ülkelerin daha düşük CDS’e sahip 

olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçla birlikte ESG’nin kısa vadeye kıyasla uzun vadede daha belirgin bir 

risk azaltıcı etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. ESG performansındaki 1 birimlik iyileşme, 1 yıllık 

devlet CDS’lerini %6 oranında azalttığı tahmin edilmiştir ve bu sonuç ortalama 8 baz puanlık bir 

düşüşe denk gelmektedir. Dolayısıyla ESG’nin risk azaltıcı etkiye sahip olduğu belirtilmektedir. 
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Çalışma, yatırımcılar için benzer kredi notlarına sahip ülkeler arasındaki ESG farklılıklarından 

yararlanabileceği görüşünü de vurgulamaktadır. 

Mohammad ve Wasiuzzaman (2021), çalışmalarında firmaların ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) 

açıklamalarının firma performansı üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada 2012-2017 yılları 

arasında Malezya’da listelenen 661 firma örneklem olarak alınmıştır. Çalışma sonucunda ESG 

açıklamalarının rekabet avantajını sağladığı ve firma performansını geliştirdiğini göstermektedir. 

Ayrıca, ESG açıklamalarındaki 1 birimlik artış Malezya’da faaliyet gösteren firma performanslarını 

yaklaşık yüzde 4 arttırdığına dair bulgulara ulaşılmıştır. Çalışmanın bir diğer sonucuna göre elde 

edilen bulgular firmaların sürdürülebilirlik çabalarının, kaynakları daha verimli yönetmesine yardımcı 

olabileceğini ve daha önceki çalışmaların aksine Malezya’daki ESG açıklamalarının hissedarlara daha 

iyi değer sağladığı ve yalnızca piyasada kabul görmek için kullanılmadığını göstermiştir.  

Wong vd. (2021), çalışmalarında ESG sertifikasyonunun Malezya firmaları üzerindeki etkisini 

incelemişlerdir. 2005 ile 2018 yılları arasında Malezya’da listelenmiş ve Bloomberg ESG notu 

verilmiş firma örnekleminden hareketle elde edilen sonuçlarda bir firmanın sermaye maliyetinin 

ortalama olarak %1,2 azaldığını, Tobin Q oranının ise %31,9 arttığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu 

bulgular, gelişmiş ekonomilerde yapılan çalışmalarla tutarlıdır. Ek olarak SRI (Sosyal Sorumlu 

Yatırım) veya ESG gündemini takip eden firmalardan paydaşlara sağlanan faydalar çalışmada 

belirtilmiştir. ESG sertifikalandırmanın firma değeri üzerindeki olumlu etkisi göz önüne alındığında, 

aktivist yatırımcıları ve sorumlu yatırımı teşvik edeceği beklenmektedir.  

Şişman ve Çankaya (2020) ESG puanlarının havayolu sektöründeki firmaların finansal performansları 

üzerindeki etkisini incelemiştir. Bu bağlamda ESG genel skoru ve ayrı ayrı hesaplanan çevresel (E), 

sosyal (S) ve yönetişim (G) puanlarının firmaların ROA,ROE ve TobinQ oranlarına etkisi analiz 

edilmiştir. Çalışmanın sonucunda sadece ESG genel puanının ROA üzerinde istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu bulunmuştur.   

Zehir ve Aybars (2020) çalışmalarında Avrupa ve Türkiye’de ESG puanlarına göre oluşturulan 

portföylerin performanslarını incelemiştir.  En yüksek puana sahip hisse senetlerinin %10’u üstün 

portföye, en düşük puana sahip hisse senetlerinin %10’u alt portföye dahil edilip performansları 

incelenmiştir. CAPM regresyonu ile elde edilen sonuçlara göre, her iki portföy de piyasa endeksinden 

daha düşük performans göstermiştir.  

3.VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Çalışmada panel veriler kullanılmıştır. Panel veriler, diğer verilerden farklı olarak hem yatay hem de 

dikey boyutlara sahiptir. Diğer bir anlatımla panel veriler hem uzam hem de zaman boyutlu verilerdir. 

(Kutlar, 2017,11). Panel verilerin bu özelliği, araştırmacıya daha fazla veri ile çalışma imkânı 

vermektedir. Artan gözlem sayısı sonucunda serbestlik derecesi de artmakta, açıklayıcı değişkenler 

arasındaki çoklu doğrusal bağlantının derecesi de azalmaktadır. Bu da ekonometrik tahminlerin 

güvenirliğini arttıran bir unsurdur (Tatoğlu, 2016,9). 

Çalışmada ESG puanlarının işletmenin ROA ve ROE oranlarına etkisi basit doğrusal regresyon 

yöntemi ile analiz edilmiştir. Bir değişkenin aldığı değerler artıp azaldığında, bu değişimlerin başka 

değişken veya değişkenler ile açıklanabileceği varsayımı ile kurulan modellere regresyon modeli adı 

verilmektedir. Bir değişkendeki değişimler sadece bir değişken tarafından açıklandığı modeller basit 

regresyon, açıklanmak istenen ilişkinin doğrusal olması durumu ise basit doğrusal regresyon modelini 

oluşturmaktadır (Güriş, Akay ve Güriş, 2017,107).  
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Bir basit doğrusal regresyon modeli aşağıdaki eşitlikteki gibi ifade edilebilmektedir. 

Yi = β0 + β1Xi + εi 

Regresyon modelinde yer alan Y değişkeni bağımlı değişkendir. Y değişkenindeki değişmelerin X 

değişkeni tarafından açıklandığı varsayılmaktadır. X değişkeni ise bağımsız değişken veya açıklayıcı 

değişken olarak adlandırılmaktadır. Modelde yer alan εi hata terimini, β0 ise sabit terimi ifade 

etmektedir. Sabit terim, matematiksel olarak bağımsız değişken (X) sıfır olduğunda, bağımlı 

değişkenin (Y) alacağı değeri göstermektedir. Modelde yer alan β parametresi bağımsız değişkene 

aittir. Bağımsız değişkendeki değişimlerin, bağımlı değişkende ne yönde ve ne kadar etkiye sebep 

olacağını göstermektedir. Bu parametrenin işaretinin pozitif olması, değişkenler arasında aynı yönlü, 

negatif olması ise değişkenler arasında ters yönlü ilişkinin olduğu anlamına gelmektedir (Güriş,Akay 

ve Güriş, 2017,109).  

Panel regresyon modellerinin tahmini sabit etkiler ve rassal etkiler yöntemleri ile tahmin 

edilebilmektedir. Panel verilerin kullanımında her birimde gözlenemeyen birim etkiler ortaya 

çıkabilmektedir. Eğer bu etkilere hata terimi gibi tesadüfi bir değişken olarak davranılıyorsa rassal 

etkiler, her bir yatay kesit gözlem için tahmin edilen parametre olarak davranılıyorsa sabit etkiler söz 

konusudur (Tatoğlu,2016,79). Rassal etkiler modelinin sabit etkiler modeline göre görece üstünlüğü 

serbestlik derecesi kaybının ortadan kalkmasıdır. Bunun yanı sıra, rassal etkiler modeli, modele 

örneklem dışındaki etkilerin de dahil edilmesini sağlamaktadır (Özer ve Çiftçi, 2009, 42).  

Çalışmada BIST’te işlem gören finans ve holding dışı 14 işletmenin 2011-2019 yıllarına ait verileri 

kullanılmıştır. Çalışmanın dönemini belirleyen unsur ESG puanlarına kesintisiz ulaşma olanağıdır. 

Türkiye’de 2021 yılı itibariyle BIST’te işlem gören 30’dan fazla işletmenin ESG puanı olmasına 

rağmen, 2011-2019 yılları arasında kesintisiz bir şekilde ESG puanına ulaşılabilen işletme sayısı 

14’tür. Söz konusu tüm veriler Reuters Eikon veri tabanından elde edilmiştir.  

Çalışmada kullanılan işletmelerin ROA ve ROE oranlarına da Thomson Reuters veri tabanından 

ulaşılmıştır. Burada, ESG skorlarının dönemi 2011-2019 iken, ROE ve ROA için bir sonraki dönem 

olan 2012-2020 dönemi verileri kullanılacaktır.   

Firmaların ESG puanlarının ROA ve ROE oranlarına etkisinin incelendiği çalışmanın regresyon 

modeli aşağıdaki gibidir.  

ROAt,i = α + β ESGt-1 + εit 

ROEi,t = α + β ESGt-1 + εit 

Eşitliklerde görüldüğü gibi, ESG puanları ile firma performansı arasındaki nedensellik ilişkisinin daha 

net görebilmek adına yıllık ESG puanlarının bir dönem öncesine ait veriler kullanılmıştır. Benzer 

şekilde, Hubel (2020) de ülkelerin ESG puanlarının, kredi temerrüt takasına (CDS) etkisini araştırdığı 

çalışmasında, CDS puanlarını regresyon denklemine bir dönem gecikmeli dahil etmiştir. 

4.BULGULAR 

Bu bölümde BIST’te işlem gören 14 şirketin ESG puanlarının, finansal performansları üzerindeki 

etkisini içeren analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Bu amaçla öncelikle serilerin durağanlığı incelenmiş 

ve birim kök testleri uygulanmıştır. Ardından Hausman testine göre rassal etkiler modeli ile tahmin 

edilmesi öngörülen regresyon analizi sonuçları tablolarda verilmiştir.  
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Değişkenlerin durağan olmaması sahte regresyon sorununu meydana getirmektedir. Bu nedenle 

regresyon analizlerinde serilerin durağan olması önem taşımaktadır. Bu çalışmada, panel verilerde 

literatürde sıkça başvurulan Im,Paseran Shin birim kök testleri ile Levin-chu birim kök testleri 

uygulanmış ve sonuçlar Tablo 2 ve Tablo 3’te özetlenmiştir.  

 

 

Tablo 2. Im, Paseran,Shin Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler Model İstatistik 

ESG 
Sabit terimli -6.95537* 

Sabit terim ve trendli -2.32902* 

ROA  
Sabit terimli -4.78538* 

Sabit terim ve trendli -1.97100* 

ROE  
Sabit terimli -6.40749* 

Sabit terim ve trendli -2.51849* 
Not: * işareti %1 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

Tablo’da görüldüğü gibi birim kök testlerinde sabit terimli ile sabit terimli ve tendli olmak üzere iki 

model kullanılmıştır. Her iki modelde de işletmelerin ESG puanları ile ROA ve ROE oranlarının 

düzeyde durağan olduğu görülmektedir. Değişkenlerin gecikme değerleri Schwarz (SIC) bilgi kriterine 

göre otomatik olarak seçilmiştir.  

Tablo 3. Levin,Lin,Chu Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler Model İstatistik 

ESG  
Sabit terimli -4.11453* 

Sabit terim ve trendli -15.3700* 

ROA  
Sabit terimli -10.2323* 

Sabit terim ve trendli -13.5890* 

ROE  
Sabit terimli -12.8510* 

Sabit terim ve trendli -13.0519* 

Not: * işareti %1 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

Levin-Lin-Chu birim kök testi sonuçları incelendiğinde sabit terimli ile sabit terimli ve trendli 

modellerin her ikisinde de serilerin %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu, böylece H0 hipotezinin 

reddedildiği ve serilerin durağan olduğu görülmektedir. Değişkenlerin gecikme değerleri Schwarz 

(SIC) bilgi kriterine göre otomatik olarak seçilmiştir.  

Her iki birim kök testine göre düzeyde durağan olduğu belirlenen serilerin bu durumları regresyon 

analizinde kullanılmıştır. Serilerin I(0) durumunda olması regresyon analizi sonuçlarının daha 

güvenilir olmasına katkı sağlayacaktır.  

Düzey değerlerinin durağan olduğu belirlenen seriler ile panel regresyon analizi yapılmıştır.  Tablo 4 

ve Tablo 5’te işletmelerin ESG puanlarının işletme finansal performans göstergesi olarak belirlenen 

aktif karlılığı ve öz sermaye karlılığına olan etkisinin regresyon analizi sonuçları verilmiştir.  
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Tablo 4. ESG Puanlarının ROA’ya Etkisini İçeren Model Sonuçları 

  

 

 

 

 

ESG skorlarının aktif karlılığına olan etkisi rassal etkiler yöntemiyle tahmin edilmiştir. Tablo 4’te 

değişkenlerin %1, %5 ve %10 seviyesinde anlamlı olmadığı görülmektedir. Bunun yanı sıra modelin 

bir bütün olarak anlamlılığını gösteren F değerinin de istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu sonuçlar, 

işletmelerin ESG puanlarının onların aktif karlılığına etkisinin olmadığı sonucuna götürmektedir.  

Tablo 5. ESG Puanlarının ROE’ye Etkisini İçeren Model Sonuçları 

     
     Değişkenler Katsayı St. Sapma t-İstatistik Olasılık.   

     
     C -0.879018 0.313283 -2.805824 0.0058 

ESG 3.165477 1.257585 2.517109 0.0131 

     
     R-kare 0.070401              F-değeri 6.335838 

Düzeltilmiş R-kare 0.040939              Prob(F-istatistik) 0.013108 

     
      

Tablo 5’te rassal etkiler yöntemiyle tahmin edilen regresyon analizi sonuçları özetlenmiştir. ESG 

puanlarının öz sermaye karlılığı üzerine etkisinin tahminini içeren regresyon analizi sonuçlarında 

değişkenlere ait katsayılar istatistiksel olarak %1 ve %5 düzeyinde anlamlıdır. Böylelikle ESG 

puanlarının firmanın öz sermaye karlılığı üzerinde etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. ESG 

değişkenine ait katsayıya bakıldığında bu etkinin pozitif olduğu görülmektedir. Diğer yandan bağımlı 

değişken olan öz sermaye karlılığının bağımsız değişken tarafından açıklanma derecesini gösteren R-

kare değerinin %7 gibi düşük bir rakam olduğu görülmektedir.  Başka bir anlatımla öz sermaye 

karlılığında meydana gelen değişimlerin %7’si ESG puanları tarafından açıklanabilmektedir.  F- 

istatistiği değeri %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı olması da modelin bir bütün olarak anlamlı 

olduğunu göstermektedir.  

5.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

     
     Değişkenler Katsayı St. Sapma t-İstatistik Olasılık.   

     
     C -0.269395 0.205594 -1.310326 0.1925 

ESG 0.975289 0.865495 1.126853 0.2620 

     
     R-kare 0.010137              F-değeri 1.269798 

Düzeltilmiş R-kare 0.002154              Prob(F-istatistik) 0.261980 
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Günümüzde sürdürülebilirlik tedbirlerinin yaygınlaşması, işletmelerin kar merkezli yaklaşımlarının 

odağını finans dışı alanlara kaydırmaya başlamıştır. Çevre, sosyal ve yönetişim anlamına gelen ESG 

kavramı, finans alanındaki diğer kavramlar ile kıyaslandığında nispeten yeni bir oluşumdur. Bu 

oluşum işletmelerde değer yaratmanın farklı bir yolu olarak görülmeye başlanmıştır. Yatırımcıların, 

yatırım yaparken çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerini de karar verme sürecine dahil etmeleri, 

işletmelerin bu konulardaki performanslarına önem kazandırmıştır. 

Bu çalışmada Türkiye’de BIST’te işlem gören ve 2011-2019 yılları arasında yıllık ESG puanlarına 

kesintisiz ulaşılabilen 14 şirketin ESG performanslarının varlık karlılığı (ROA) ve öz sermaye 

karlılığına (ROE) olan etkisi panel regresyon yöntemiyle araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre 

ESG puanlarının şirketlerin varlık karlılığına etkisini gösteren denklem istatistiki olarak anlamsızdır. 

Bunun yanında ESG puanının öz sermaye karlılığına olan etkisi istatistiksel olarak mümkün olmakla 

birlikte bu etkinin büyüklüğünden söz etmek mümkün olmamaktadır. ESG puanlarına bakılarak 

işletmenin finansal performansı hakkında herhangi bir sonuca varmak mümkün görünmemektedir. Bu 

anlamda çalışmanın sonuçları Ahlklo ve Lind (2019) tarafından yapılan çalışma sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir. ESG kavramı Türkiye için yeni bir kavram olup, yatırımcıların sürdürülebilirlik 

konularına olan duyarlılığının gelişme göstermesinin zaman alacağı beklenmektedir.  

Sürdürülebilirlik konusu daha uzun yıllar finans alanında tartışılacak bir konudur. Bundan sonra 

yapılacak olan çalışmalarda literatüre uyumlu olarak performans ölçütü olarak Tobin Q oranları veya 

başka finansal oranlar da kullanılabilir. Bunun yanında ileriki çalışmalarda farklı yöntemler 

kullanılarak da firmaların ESG puanlarının etkisi analiz edilebilir.  
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Ö Z 

 

İpotek kredileri geri ödeme süresine bağlı olarak hasar riski, borçlu riski, teminat riski gibi riskler içermektedir. 

İpotek sigortası ise bankaların kredi borçlularına karşı ihtiyaç duydukları bir sigorta türüdür ve gelişmiş sermaye 

piyasalarının bulunduğu ülkelerde konut ve ipotek finansmanı sisteminin önemli bir bileşeni konumundadır. 

İlave olarak, ipotek kredilerinde peşinat miktarları, konut sahipliği için önemli bir engel oluşturmakta ve birçok 

aile için erişilemez durumdadır. Örneğin, ABD ipotek sigortası kredi borçlularının ihtiyaç duyduğu %20 

oranındaki peşinat miktarını edinmelerine yardımcı olmaktadır. İpotek sigortasının, tüketicilerin ihtiyaç 

duydukları kolaylıkları sağlamasının yanı sıra kredi risklerini azaltıcı bir etkisi de bulunmaktadır. Ayrıca, ikincil 

piyasalarda alım satım işlemleri yapılabilmektedir. Sigortalı ipoteklerin 1930’lu yıllardan itibaren ABD ikincil 

piyasalarında alım satımı yapılmakta ve Federal Mevduat Sigortası Birliği (Federal Deposit Insurance 

Corporation-FDIC), Federal Konut İdaresi (Federal Housing Administration-FHA), Federal Ulusal Kredi 

Kurumu (Federal National Mortgage Association-FNMA), Devlet Ulusal İpotek Kurumu (The Government 

National Mortgage Association-GNMA) ve Federal Konut Kredisi İpotekleri Birliği (Federal Housing Loan 

Mortgage Corparation) gibi kurumlar ipoteklerin finansmanı için kredilerin toplandığı havuzlardaki fonlara 

karşılık olarak ipotek katılım sertifikası, ipoteğe dayalı menkul kıymet ve ipotekli tahvil ihraç etmektedirler. Bu 

çalışmanın amacı, kaynak araştırması sonuçlarına göre uygulama örnekleri perspektifinde önerilerin ortaya 

konulmasıdır. Türkiye sermaye piyasalarında paydaş kurumlar tarafından ipotek sigortası alanında kapsamlı 

düzenleme yapılması zorunlu görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: İpotek Sigortası, FHA, FNMA, GNMA.  

 

 

EVALUATION OF MORTGAGE INSURANCE AND ITS PRACTICES  
 

 

A B S T R A C T 

 

Mortgage insurance is a type of insurance that banks need against borrowers and it is important component of 

the housing and mortgage financing system in countries with developed capital markets. In addition, down 

payment amounts on mortgage loans pose a significant barrier to home ownership and it is inaccessible for many 

families. For instance, US mortgage insurance helps to borrowers to get the %20 down payment. The mortgage 

insurance has a decreasing effect on credit risks as well as providing the convenience that consumers need. In 

addition, buying and selling transactions can be made in the secondary markets. Insured mortgages have been 

traded in the US secondary markets since the 1930s and institutions that such as Federal Deposit Insurance 

Corporation, Federal Housing Administration, Federal National Mortgage Association, Government National 

Mortgage Association and Federal Housing Loan Mortgage Association have been exporting the Mortgage-

Backed Securities, Mortgage Bonds and Mortgage Participation Certificates for mortgage financing. The aim of 

this study is to reveal recommendations within the scope of practices based upon the literature reviews. It is 

deemed necessary to make comprehensive regulations in the field of mortgage insurance institutions for the 

capital markets of Turkey. 

 

Keywords: Mortgage Insurance, FHA, FNMA, GNMA. 
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1. GİRİŞ 

 
Konut sahibi olmak için kullanılan ipotek borcu hane halkı harcamalarında önemli bir paya 

sahiptir. Hane veya fert gelir durumunun bozulması, borçlunun hastalanması veya kaza geçirmesi gibi 

konular ipotek riskleri içerisinde değerlendirilmektedir. İpotek sigortası ipoteğin risk unsurlarına karşı 

önemli bir uygulama olup, ipoteğin geri ödeme döngüsü içerisinde oluşabilecek temerrüt durumlarına 

karşı borç vereni tazmin etmektedir. Gayrimenkul finansman sistemi uygulayan ve ikincil piyasaların 

geliştiği ülkelerde ipotek risklerine yönelik birçok sigorta türü bulunmaktadır. Konunun teorik esasları 

açılandıktan sonra çalışmanın ikinci bölümünde uygulama örnekleri genel olarak değerlendirilmiştir. 

Konu ile ilgili önceki araştırmalar incelendiğinde; Cao (2005), Hollanda ipotek sigortası uygulamasını 

incelemiş ve Amerikan Federal Konut İdaresi tarafından sağlanan ipotek sigortasının aksine, Hollanda 

ipotek sigortasının özellikle yüksek riskli haneleri hedeflemediğini ortaya koymuştur. Dönmez (2008), 

ipotek sigortasının konut finansman sistemlerinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurgulamıştır. 

Hepşen (2010), ipotek piyasalarında nakit akışı devamlılığını sağlamak için gerekli olan ipotek 

sigortasının kredi veren kurum ve kredi alan taraf tarafından yapılabildiğini belirtmiştir. Wong ve diğ. 

(2011), ipotek üzerindeki maksimum kredi-değer (LTV) oranlarının rolünü tartışmaktadır. Cox ve 

Zwinkels (2016), Hollanda’yı temsil eden panel veri seti kullanarak sigorta seçimini etkileyebilecek 

faktörlerin analizini yapmıştır. Sonuç olarak ipotek sigortası tercihini gerçek risk ve ipotek 

özelliklerinin bir karışımı ile açıklamıştır (örneğin zenginlik ve gelir). Gerlach-Kristen ve Lyons 

(2018), temerrütlerin yüksek LTV oranlarına sahip ülkelerde daha yaygın olma eğiliminde olduğunu 

vurgulamıştır. Park (2020), ipotek sigortasının Amerikan konut finansmanı sistemindeki önemine 

değinmiştir. Özellikle, konut satın almada peşinat için sınırlı birikimi olan alıcıların genellikle ipotek 

sigortasına güvendiğine vurgu yapmıştır. Geleneksel borçlular ve federal ipotek yoluyla sigortalanmış 

krediler arasındaki ipotek piyasasını analiz etmiştir. İncelenen çalışmalardan elde edilen temel bulgu, 

ipotek sigortasının finansman sağlama noktasında önemli bir rolü olmasıdır. Türkiye’de ipotek 

sigortasına ilişkin yapılan araştırmaların sınırlı sayıda olması nedeniyle politika yapıcılar için yeterli 

birikim oluşmamıştır.  

 

Birçok ülkede konut finansman sistemlerinin geliştirilmesine ve düzenli kentleşmenin 

sağlanmasına yönelik politikalar izlenmekte ve bu çerçevede konut finansman sistemi ve özellikle 

sigorta ve menkul kıymetleştirme uygulamaları özel önem kazanmaktadır (Aliefendioğlu ve Çevik 

2015). Konut finansmanı sisteminin içinde yer alan sigorta uygulamaları; kredi sözleşmesinin 

taraflarının risklerinin yönetimine olanak verdiği gibi özellikle menkul kıymetleştirme sürecinin 

ürünlerine yatırım yapan kişi ve kurumları koruyucu özellik de taşımaktadır (Topaloğlu 2006, Wong 

ve diğ. 2011, Tanrıvermiş 2017, Tanrıvermiş 2019). Gayrimenkul piyasasının birçok ülkede şeffaf 

olmaması, konut sahipliğinin düşük ve özellikle mevcut konut stokunun birçok yönden riskli olduğu 

ve hanelerin gelir düzeylerinin düşük ve konut fiyatlarının yüksek olduğu ülkelerde sistemin 

risklerinin yüksek olduğu ve risk yönetimi araçlarının geliştirilmesi ve etkin olarak uygulanmasına 

gereksinim olduğu açıktır. Türkiye’de taşınmaz piyasalarında mülkiyet ve imar haklarının ilişkin 

risklerin olduğu ve bu alanda sigorta poliçesinin üretilmesine yönelik düzenleme ve uygulama 

olmadığı gibi, konut finansman sisteminde ikincil piyasaların tesis edilememiş olmasının da etkisi ile 

ipotek sigortası ve menkul kıymetleştirme alanlarında önemli bir gelişme sağlanamamıştır. Bu 

çalışmada kaynak araştırması ve ülke uygulamaları perspektifinde durum analizi yapılmış ve Türkiye 

için mevcut durum tespitine dayalı çözüm önerilerinin ortaya konulmasına özen gösterilmiştir.  

 

2. İPOTEK SİGORTASININ KAPSAMI VE UYGULAMA ESASLARI  
 

İpotek sigortası, ipotek kredi risklerini kredi verenlerden sigortacılara devrederek kredi 

sağlayıcıları koruyucu bir özellik taşımaktadır. İpotek sigortası (MI), genellikle LTV oranına göre 

“sigortalama kapsamını” genişleterek kredi verenler ve tüketiciler için konut finansmanında esneklik 

sağlamaktadır (Blood, 2001). Özel ipotek sigortaları (PMI) borçlunun temerrüde düşmesi durumunda 
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borç verenin kredi riskini sözleşmeyle belirlenmiş bir yüzde oranında koruma sağlar (Canner ve 

Passmore, 1995). MI, birçok ülkede mevcut olmasına rağmen Avustralya, Kanada, Fransa, Hong 

Kong, Hollanda ve ABD’de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde MI, ipotek kredilerindeki 

peşinat yükümlülüğünü indirim yoluyla teşvik eden yüksek LTV oranlı krediler için zorunludur. 

Kanada ve Hong Kong’da, mevduat bankaları tarafından sağlanan yüksek LTV oranlı krediler için MI 

gerekirken, ABD’de devlet destekli işletmeler (GSE) tarafından %80’in üzerindeki LTV oranları için 

MI talep edilmektedir. Avustralya, Kanada, Fransa, Meksika, İspanya ve Birleşik Krallık’ta kredi 

verenlerin risk ağırlığını azaltmak için teşvik edilmektedir. Farklı ürünler, faiz geliri akışını (veya 

anapara faizini ve itfa payını) ve anapara üzerindeki varsayılan riski (anaparaya bazen faiz borçları 

eklenerek) korumaktadır. Klasik uygulamalar, yalnızca belirli LTV oranlarını aşan zararları sigorta 

altına alarak zararları sınırlamaktadır. Bazı ülkelerdeki MI kapsamı, ödenmemiş bakiyenin ilk %10 ila 

%30’una kadar olan zararlarla sınırlıdır (D’Sousa ve Sinha, 2006). Prim ödemelerinin yapısı ülkelere 

göre değişmektedir (Tablo 1). Bazı ülkelerde MI primi tek bir ön ödeme olarak ödenir (veya kredinin 

ömrü boyunca aktifleştirilir), diğer ülkelerde ise primler kredi aktif olduğu sürece aylık olarak 

doğrudan borç alan tarafından ödenmektedir (Jaffee, 2006). 

 
Tablo 1. Fannie Mae (FM) örnek ödeme tablosu 

 Örnek 1 

Tek Primli 

Finansman MI 

Örnek 2 

Tek Primli Ön 
Ödemeli Finansman 

MI 

Örnek 3 

Aylık Primli Emanet 

Ön Ödemeli Finansman 

MI 

Konut Değeri  $254,000 

Güncel Kredi Bakiyesi $225,000 

Maliyetler/Ön Ödeme Kalemi/ 

Puanlar (Ön Ödeme MI Hariç)  

$3,500 

Net Kredi Tutarı $228,500 [$225,000 + $3,500] 

Standart MI Kapsamı (Örnek 

oranlar 740 kredi puanına göre 

hesaplanmış olup, sabit oranlı 

mortgage 30 yıl, mülkiyet 

sahibi)  

Net LTV %90, %25 

MI 

kapsama oranı: 

%1.37 

%95 LTV, %30 MI 

kapsama oranı: %2.15 

%90 LTV, %25 MI 

kapsama oranı: yıllık 

%0.41, 2 ay emanet 

Ön Ödemeli MI Maliyeti (Tek 

primli hariç tüm planlar 

devamlı aylık MI ödemeleri 

gerektirir)  

$3,130 

Hesaplama:  

%1.37x$228,500 

$4,961 

Hesaplama: 

[%2.15x$228,500] ÷ 

(%100-%2.15) 

$156 

Hesaplama: 

[%0.41x$228,500] ÷ 

12x2m 

Finanse Edilen Kredi Tutarı 
$231,630  

(=$228,500+$3,130) 

$233,461  

(=$228,500+$4,961) 

$228,500 

Final LTV: Kredi Tutarı Kadar 

Finanse Edilen (MI primi) ve 

Kapanış Maliyetleri 

%91.2  

(=$231,630÷$254,00

0) 

%91.9  

(=$233,461÷$254,000) 

%90  

(=$228,500÷$254,000) 

MI İçin Kullanılan LTV 

%90  

(=$228,500÷$254,00

0) 

%91.9  

(=$233,461÷$254,000) 

%90  

(=$228,500÷$254,000) 

(Kaynak: Fannie Mae, https://singlefamily.fanniemae.com/media/9596/display) 

 

 Örnek 1: Bu kredi, kredi tutarında finanse edilecek tek primli MI planını kullanır. Fannie Mae 

tarafından kullanılan bir kavram olan sigortacıda (DU)  finanse edilmiş bir MI işlemi olarak 

sunulur ve MI maliyetinin LTV hesaplamasından çıkarılmasına izin verir ve %90 LTV’ye 

dayanan bir primle sonuçlanır. Kredi tutarı ve finanse edilen MI tutarı DU’ya ayrı olarak girilir.  

 Örnek 2: Bu kredi, aynı zamanda toplam finansmana dahil olan tek primli bir MI planını 

kullanır, ancak MI maliyeti DU’da ön ödemeli bir kalem olarak sunulur. Bu %90’ı aşan MI 

maliyeti içeren bir LTV ile sonuçlanır, bu nedenle gerekli standart MI kapsamı %30’dur 

(%90.01–95 LTV kategorisi için).  

 Örnek 3: Bu kredi, kredi tutarına ve kapanış maliyetlerine dahil edilecek emanet primi bulunan 

bir aylık prim MI planı kullanmaktadır. Verilen örnekler yalnızca örnekleme amaçlıdır. Gerçek 

227 



 

uygulamalar, her bir kredinin özelliğine ve gerekli MI primlerine bağlı olarak değişecektir (FM, 

2019). 

MI, aynı zamanda ipotek temerrüt sigortası, ipotek kredi sigortası, ipotek teminat sigortası, 

ipotek tazminat sigortası ve borç verenin ipotek sigortası olarak da adlandırılır. MI, borç verenin 

temerrüde düşmesi durumunda kredi zararlarını korur. Borçlu sigorta primini öder, ancak borç veren 

poliçe lehtarıdır ve zarar kapsamı genellikle kayıp kredi anaparasının bir oranı olarak kapatılır. 

Örneğin, sigorta şirketi borç vereni gerçek satın alma fiyatının %75’ine kadar düşerse ve ev sahibi %5 

düşerse, maksimum talep tutarı satın alma fiyatının %20’si veya kredi miktarının %21’i oranındadır. 

MI politikaları yangın, deprem, sel, fırtına unsurlarının olduğu kayıpları kapsamamaktadır. Borç 

verenler normalde borçlulardan bu diğer risklere karşı ayrı sigorta satın almalarını talep etmektedir 

(Jaffee, 2006). 

 

Gayrimenkul finansman sisteminin geliştiği ülkelerde ipotek piyasalarında ortaya çıkabilecek 

riskleri kontrol altına alan çok sayıda sigorta ürünü bulunmakta olup, ABD’de ve Avrupa’da 

uygulanan temel sigorta ürünlerini “İpotekli Konut Kredisi Ödemelerini Koruma Sigortası (Mortgage 

Payment Protection Insurance), İpotekli Konut Kredisi Koruma Sigortası (Mortgage Protection 

Insurance), Tapu Sigortası (Title Insurance), İpotekli Konut Kredisi Garanti Sigortası (Mortgage 

Guarantee Insurance) ve Değer Kaybı Sigortası (Indemnity Insurance)” şeklinde sıralamak mümkün 

olup, bunlar kısaca aşağıda açıklanmıştır (Hepşen, 2010): 

 

 Title Insurance (Tapu Sigortası): Kredi verilerek ipotek altına alınan gayrimenkulün tapu sicil 

kayıtlarının temiz olduğunu ve ipoteğin nakte çevrilmek istendiğinde bir sorun çıkmayacağını 

garanti eden ve aksi durumlardaki zararı kapsama alan bir sigorta ürünüdür. Bu sigorta tipinde 

primin peşin olarak tahsil edilmesi esastır. Kapsamı farklılık gösteren çok çeşitli türleri olmakla 

birlikte, genel olarak iki ana başlık altında incelenebilecek olan bir sigorta tipidir. İpotek 

alacaklısını korumaya yönelik olan sigortalar (lender’s policy). Taşınmazın mülkiyetini alan 

kişileri korumaya yönelik olan sigortalar (owner’s policy). 

 Mortgage Payment Protection Insurance (İpotekli Konut Kredisi Ödemelerini Koruma 

Sigortası): İşsiz kalınması, hastalık veya kaza gibi nedenlerle gelirde bir azalma olması riskini 

kapsamına alan bir sigorta tipidir. 

 Mortgage Credit Protection Insurance (İpotekli Konut Kredisi Koruma Sigortası): Ölüm 

durumunda mortgage kredisini ödeyen bir sigorta üründür. Bu sigorta yaptırılmadığı takdirde, 

ölüm halinde ev satılarak kalan borç tahsil edilir. 

 Mortgage Insurance (Mortgage Sigortası): Mortgage Sigortası, finans kurumlarının finanse 

ettiği %75 – 80’lik krediye ilave olarak, bakiye kısmın da finansmanının sağlanabilmesi için, 

yaptırılır. Bu sigorta yoluyla borcun %20-25’lik kısmının ödenmemesi riskini garanti altına 

alınmaktadır. 

 Indemnity Insurance (Değer Kaybı Sigortası): İpotek tesis edilen konutun değerinde meydana 

gelebilecek olumsuz değişimleri garanti altına alan bir sigortadır (Oksay, 2006). 

 

Türkiye bankacılık sistemi araçları içerisinde ipotek sigortası uygulaması bulunmamakla birlikte 

borçlunun yazılı talebi olmaksızın krediye ilişkin konut veya hayat sigortası gibi diğer sigorta işlemleri 

uygulanmamaktadır. Türkiye’de konut kredisi kullanımı esnasında hayat ve ferdi kaza sigortası 

düzenlenebiliyor olsa da bu durum zorunluluk olmaktan çıkarılmıştır. Yüksek teminat oranları ve 

yüksek faiz gibi nedenlerle sigorta uygulaması ek maliyet olarak değerlendirildiğinden tercih 

edilmemektedir. Sermaye piyasalarının gelişmesi için önemli bir araç olan ipotek sigortası ve türevleri 

konusu son derece önemlidir.  

 

Türkiye’de hanehalkı toplam harcamaları içerisinde konut ve kira harcamaları önemli bir 

yüzdeye sahip olup, bu harcamaların son 20 yılda hanehalkı harcamaları içinde ilk sırada yer aldığı 

bilinmektedir. TÜİK gelir-tüketim araştırmasının sonuçlarına göre ülke ortalaması olarak 

hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içerisinde en yüksek payı konut ve kira 

harcamalarının (ortalama %24) oluşturduğu görülmektedir (Tablo 2). Son 20 yılda hızla yeni konut 
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yapılması ve mevcut konutların da dönüşüm kapsamında yenilenmesine rağmen, konut harcamalarının 

payının hala yüksekliğini koruduğu ve bunun temel nedenlerinin kira dışındaki yönetim, ısıtma, enerji 

ve diğer giderlerde gözlenen artış olduğu vurgulanmaktadır (Tanrıvermiş, 2019).   

 

Asgari barınma koşullarında yaşamak en önemli temel ihtiyaç konusudur. Kira, gaz, elektrik, su, 

mobilya veya onarım gibi maliyetler hane bütçesinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Türkiye’de 

haneler, OECD ortalamasına paralel olarak, brüt harcanabilir gelirlerinin yaklaşık %15’ini konut 

harcamalarına ayırmaktadır (Şekil 2). Türkiye’de konut kredilerinde peşinat tutarı, ilk uygulamalarda 

%20 ile %30 arasında (Aliefendioğlu ve Çevik 2015) iken, özellikle COVID19 ile mücadele önlemleri 

de dikkate alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Bankaların Kredi 

İşlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında ilk defa konut değeri ile orantılı kredi-değer oranı tespitine 

geçilmiştir. İlk uygulamalarda müşterinin satın alacağı konutun değerleme kurumları ve uzmanları 

tarafından tespit edilen değeri ne olursa olsun, sabit bir oran olarak kullanılmasına karşın, pandemi 

önlemleri kapsamında değeri 500.000 TL ve altındaki konutlar için kullandırılacak konut teminatlı 

kredilerde, kredi tutarının konut değerine oranı %80’den %90’a çıkarılmış ve değeri 500.000 TL’nin 

üzerinde olan konutlarda bu oranın %80 olması ve müşterilerin %20 peşinat yatırması koşulu 

getirilmiştir. Buna göre değerleme kurumlarının raporlarına göre piyasa değeri 200 bin ₺ olan bir 

konut için kredi talebinde bulunan kişilerin, güncel peşinat oranlarına göre 40 bin ₺ ödeme yapması 

gerekeceği halde, değeri 2 milyon ₺ olan bir konutun müşterisi 400 bin ₺ peşinat yatırması zorunlu 

olacaktır. Öztürk ve diğ. (2018) tarafından da vurgulandığı üzere, özellikle dar gelirli hanelerin konuta 

erişebilirliğinin düşüklüğü de dikkate alınarak yapılan düzenlemenin pandemi koşullarında konut 

piyasaları ve satışlarına olumlu yansımaları olmuştur. Hanehalkı harcamaları için konut 

harcamalarının yüksekliğine ilave olarak ödenmesi gereken peşinat miktarının da yüksek olması, 

birçok hanehalkı için konut yatırımının erişilemez olmasına neden olmaktadır. Kredi kullanan 

müşteriler genellikle peşinat oranının ödenebilmesi için tüketici kredisi kullanılması yoluna gitmekte 

olup, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından konut müşterilerinin aynı bankadan eş 

zamanlı tüketici kredisi kullanmalarına kısıtlama getirilmiştir.   

 

Tablo 2. Hanehalkı başına ve eşdeğer fert başına tüketim harcamasının dağılımı (TR 2018, 2019) 

  
Hanehalkı Toplam 

Tüketimi (%) 

Hanehalkı Aylık 

Ortalama Tüketimi 

(TL) 

Fert Başına Aylık 

Ortalama Tüketim 

(TL) 

Harcama türleri (yıllar) 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Toplam hanehalkı tüketim harcaması  100,0 100,0 4.446 4.972 2.181 2.465 

Gıda ve alkolsüz içecekler 20,3 20,8 900 1.033 442 512 

Alkollü içecekler, sigara ve tütün 4,0 4,3 176 215 87 107 

Giyim ve ayakkabı  4,8 5,0 214 249 105 124 

Konut ve kira 23,7 24,1 1.052 1.196 516 593 

Mobilya, ev aletleri, ev bakım hizm. 6,5 6,4 287 319 141 158 

Sağlık  2,2 2,2 98 112 48 55 

Ulaştırma  18,3 16,5 813 818 399 405 

Haberleşme  3,8 3,6 170 180 84 89 

Eğlence ve kültür  2,9 3,1 128 152 63 75 

Eğitim hizmetleri  2,3 2,5 101 123 49 61 

Lokanta ve oteller  6,5 6,5 290 323 142 160 

Çeşitli mal ve hizmetler 4,9 5,1 216 251 106 125 

(Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Tuketim-Harcamasi-2019-33593 ) 
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Şekil.2 Hanehalkı tüketim (konut ve yakıt) harcaması  

(Kaynak: http://www.oecd.org/els/family/HC1-1-Housing-related-expenditure-of-households.pdf) 

 
ABD’de harcanabilir kişisel gelirin bir yüzdesi olarak hane halkı borç servisi ödemeleri ve mali 

yükümlülükler verilerine göre gelirin yaklaşık %4-5’i (10 yıllık ortalama) ipotek borç ödemeleri için 

ayrılmaktadır (Anonymous, 2021). Türkiye koşullarıyla kıyaslandığında ABD’de ipotek ödemelerinin 

hane halkı harcamaları içerisindeki payı oldukça düşük seviyede kalmaktadır (Tablo 3). 

 
Tablo 3. ABD hane halkı borç servisi ödemeleri ve mali yükümlülükler 
Yıllara Göre Dört Çeyrek Ortalaması İpotek Kredileri (%) Tüketici Kredileri (%) Toplam (%) 

2010 6,16 5,13 11,29 

2011 5,60 5,04 10,63 

2012 5,14 4,93 10,06 

2013 4,93 5,17 10,09 

2014 4,63 5,25 9,88 

2015 4,46 5,40 9,86 

2016 4,38 5,52 9,90 

2017 4,23 5,62 9,85 

2018 4,13 5,60 9,73 

2019 4,12 5,71 9,83 

2020 3,90 5,39 9,28 

Genel Ortalama  4,70 5,34 10,03 

(Kaynak: https://www.federalreserve.gov/releases/housedebt/ ) 

 

Konut kredileri, Türk bankacılık sistemi içerisinde önemli bir paya sahiptir. TKGM-TÜİK 

verilerine göre 2013 yılından itibaren konut satış adetlerinin 1 milyonu aştığı ve konut kredilerinin 

2019 yılından itibaren 300 bin adet bandı üzerine çıktığı ve 2020 yılında 500 bin adet bandı üzerine 

çıkarak son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı görülmektedir (Tablo 4). Sonuç olarak gayrimenkul 

alım-satım işlem hacminin ve dolayısıyla ipotek kredisi kullanımının yüksek olduğu Türkiye 

piyasasında gayrimenkul finansman sisteminin sağlıklı işleyebilmesi, piyasaların ihtiyaç duyduğu 

düzenli nakit akışlarının sağlanabilmesi için ipotek riskleri ipotek sigortası gibi araçlarla güvence 

altına alınmalı ve sonraki adımda varlığa dayalı menkul kıymetler olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  
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Tablo 4 Türkiye’de konut kredisi kullanan müşteri sayısı (adet) (2010-2020) 
Yıllar Toplam Birinci Çeyrek İkinci Çeyrek Üçüncü Çeyrek Dördüncü Çeyrek 

2020 573.337 129.299 137.075 130.721 158.655 

2019 332.508 38.189 44.696 105.023 144.600 

2018 276.820 89.380 112.425 54.478 20.537 

2017 473.099 125.093 120.282 117.852 109.872 

2016 449.508 95.861 105.223 102.297 146.127 

2015 434.388 115.445 126.652 95.459 96.832 

2014 389.689 80.570 85.236 109.394 114.489 

2013 460.112 115.540 129.845 115.447 99.280 

2012 270.136 48.753 67.480 66.790 87.113 

2011 289.275 82.878 87.580 60.894 57.923 

2010 246.741 37.535 66.812 61.642 80.752 

(Kaynak: TÜİK 2020) 

 

3. İPOTEK KREDİLERİ VE İPOTEK SİGORTASI 

 
ABD’de ipotek kredilerinde ipotek sigortası uygulaması kullanılan kredi türüne göre çeşitli 

kurumlar (FHA, USDA, VA) tarafından uygulanmaktadır. İpotek sigortası uygulamasıyla kredi 

verenlerin riski azalmakta ve sigorta kapsamında yeterli ödeme gücü olmayanlar dahi krediye hak 

kazanabilmektedir. Konut fiyatının %20’sinden daha az bir peşinat ödeyen borçluların ipotek sigortası 

için ödeme yapmaları gerekmektedir. İpotek sigortası Federal Konut Yönetimi (FHA) ve Tarım 

Bakanlığı (USDA) kredilerinde gereklidir. İpotek sigortası ödenmesi gereken durumlarda sigorta 

bedeli toplam aylık ödemelere, kapanış maliyetine veya her ikisine de dahil edilmektedir (Anonymous, 

2018). Ödeme gücü düşük borçlular için birkaç farklı türde kredi bulunmaktadır. Bu kredilerin 

özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 

 Geleneksel bir kredi kullanılması durumunda, borç veren taraf özel bir şirket ile ipotek sigortası 

düzenleyebilir. Özel mortgage sigortası (PMI) oranları, ödeme tutarı ve kredi puanına göre 

değişir, ancak genellikle kredi borçluları için FHA oranlarından daha ucuzdur.  

 FHA kredisi kullanılması durumunda ipotek sigorta primleri FHA’ya ödenmektedir. Tüm FHA 

kredileri için ipotek sigortası gerekmektedir. FHA ipotek sigortası hem kapanış maliyetlerine 

hem de aylık ödemelere dahil edilen aylık maliyetleri içermektedir.  

 Tarım Bakanlığı (USDA) kredisi FHA kredilerine benzemekte ancak genellikle daha ucuz 

olmaktadır. FHA kredilerinde olduğu gibi sigorta ödemesi kredi kapanışında ve aylık 

ödemelerin bir parçası olarak ödenmektedir.  

 Muharip İşleri Bakanlığı (VA) destekli kredi kullanılması durumunda, VA teminatı ipotek 

sigortasının yerini almaktadır. Hizmet sağlayıcılara, gazilere ve ailelerine yardım etmek için 

kullanılan kredilerden olan VA destekli kredilerde aylık ipotek sigortası primi yoktur. Ancak, 

bir ön ödeme “fonlama ücreti” ödenmesi gerekmektedir (Anonymous, 2018).  

 

MI, hayat sigortası benzeri türde bir sigorta olmamakla birlikte, MI yapılması durumunda, 

borçlular yüksek LTV oranından ve düşük faiz oranından faydalanırken, finansman kurumları artan 

risklerden korunmanın yanı sıra ikincil piyasa işlemlerini oluşturma imkanına sahip olmaktadır 

(Polverini, 2002).  

 

Federal Konut Yönetimi (FHA), Birleşik Devletler ve sınırları dahilinde FHA onaylı borç 

sağlayıcıların (kredi verenler) verdiği borçların mortgage sigortasını sağlamaktadır. FHA, ailelerin 

müstakil konutlar dahil olmak üzere hastanelerin de mortgagelarını sigortalar. FHA, kuruluşundan bu 

yana yaklaşık 34 milyon mülkü sigortalamış dünyadaki en büyük mortgage sigortacısıdır. FHA 

mortgage sigortası, kredi sağlayanlara, borçların ödenmemesi nedeniyle oluşan kayıplarına karşı 

koruma sağlar. Borçların sigortalanabilmesi için FHA tarafından belirli şartlar karşılanmalıdır. Bütün 

Borç Kalemleri (15 yıldan büyük ve 15 yıldan küçük veya eşit): %90’dan büyük LTV; Yıllık MIP 
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ödeme döneminin sonunda veya 30 yılda (hangisi önce oluyorsa) toplanır. %90’dan küçük veya eşit 

LTV; Yıllık MIP ödeme döneminin sonunda veya 11 yılda (hangisi önce oluyorsa) toplanır. Aynı 

zamanda, bütün LTV’ler için herhangi bir borç miktarının %1.75’i ödenmelidir. FHA ülke genelinde 

yerel işletmelere, bina tedarikçilerine ve diğer kazanç formlarına büyük bir ekonomik ivme 

kazandırmaktadır (FHA, 2018).  

 

FHA, 1934 yılında Amerikan Kongresi tarafından kurulmuş ve 1965 yılında Konut ve Kentsel 

Gelişim Bakanlığı’nın (HUD) bir parçası olmuştur. FHA’nın kurulduğu yıllarda konut endüstrisinde 

iki milyon inşaat işçisi işlerini kaybetmişti. Konut alıcıları için mortgage şartlarını karşılamak zordu. 

Mortgage-gayrimenkul değer oranı %50 civarındaydı, ayrıca geri ödeme takvimi de balon ödemeyle 

sonlanan üç veya beş yıla yayılmıştı. Amerika ilk olarak kiracıların ülkesiydi. Hane halklarının sadece 

%40’ı konut sahibiydi. FHA programları; 1940’larda savaş sonrası geri dönen askerlere ve ailelerine, 

finansal olarak konut yardımında bulundu. 1950, 1960 ve 1970’lerde düşük gelirli, engelli ve yaşlı 

Amerikalılar için özel mülkiyet tarzında milyonlarca birim konut üretilmesi için yardımcı oldu. 

1970’lerde yüksek enflasyon tehdidine bağlı olarak, acil durum finansmanı kullanıldı. 1980’lerde 

piyasalardaki durgunluk nedeniyle sabit azalan konut fiyatlarına gidildi ve potansiyel konut alıcıları 

için gerekli olan finansmanı almalarına olanak sağladı. 2001 üçüncü çeyrek itibariyle ABD konut 

sahipliği oranı yükselerek tüm zamanların en yükseği olan %68.1’e ulaşmıştır. FHA ve HUD 1934 

yılından günümüze kadar yaklaşık 34 milyon mortgage sigortalamıştır (FHA, 2018).  

 

Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı (HUD) tarafından “Nitelikli İpotek (QM)” olarak 

tanımlanan ve sigortalı, garanti edilen veya HUD tarafından uygulanan kural yayınlanmıştır. Son 

yayınlanan kural 10 Ocak 2014 tarihinde geçerli olacak ve bu tarihten sonraki ipotekler için geçerli 

olacaktır. Dodd-Frank Wall Street Reformu ve Tüketicinin Korunması Yasası gereğince HUD geri 

ödeme kriterleri ile uyumlu bir QM tanımı önermektedir. Bunun yanı sıra Bakanlığın tarihi misyonu 

hizmetlerden yeterince yararlanamayanlar için düşük maliyetli ipotek finansmanını teşvik etmektir. 

HUD kuralı Tüketici Finansal Koruma Bürosu’nun (CFPB) mevcut yılın başlarında oluşturulan QM 

kuralını kesinleştirir. HUD-QM mortgage kredilerinin özellikleri aşağıdaki gibidir:  

 

 Riskli özellikler olmaksızın periyodik ödemeler gerektirir. 

 30 yıllık bir süreyi aşmaması gerekir. 

 Küçük ölçekli kredilerin kolaylaştırılması için ön ödeme sınırı ve ücretler %3’ten daha fazla 

ayarlanmaktadır. 

 Sigortalı, FHA veya HUD tarafından teminatlı olmalıdır. HUD uzun dönemli (30 yıldan fazla), 

riskli özellikler içeren mortgageları sigorta ve garanti etmemektedir.  

 

Kurum, ödemeler, miktar artışları ve negatif amortisman ödemelerini takip etmektedir. Ayrıca 

HUD standartları, borçlunun mortgage borcunu ödeme yeterliliğine yönelik bir değerlendirme 

gerektirmektedir. Başlık iki altında üretilmeyen tüm konutlar için FHA sigortalı tek aile mortgage 

ücretleri ve sınırları hakkındaki nihai kurallar CFPB’ye bağlıdır ve Fannie Mae ve Freddie Mac 

garantili özel sektör ve konvansiyonel ipotekleri ile uyumludur. 

 

Daha öncede değinildiği üzere ABD’de en az %20 oranında peşinat ödenmeyen konut kredileri 

için ipotek sigortası gerekmektedir. Kredi türüne bağlı olarak birkaç farklı ipotek sigortası 

bulunmaktadır. Ayrıca, borçlunun temerrüde düşmesi durumunda kredi veren kurumları korumaktadır. 

Mortgage sigorta primi, yıllık olarak ödenmemiş kredi bakiyesinin bir yüzdesi olarak ödenir veya 

kredi anında ön ödeme yapılır. Mortgage sigorta oranları, LTV oranına ve kredinin süresine göre 

değişiklik göstermektedir. LTV oranı ne kadar yüksek (veya eşdeğerde peşinat ne kadar küçükse) ve 

kredinin süresi ne kadar uzun olursa ipotek sigortası primi o kadar yüksek olmaktadır. Mortgage 

faizinden farklı olarak, ipotek sigortası primleri vergiden düşülemez (Anonymous, 2019a). Kredi 

türlerine göre çeşitlilik göstermektedir. Buna göre; 
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Geleneksel Krediler: Özel Mortgage Sigortası (PMI) Freddie Mac, Fannie Mae ve 

konvansiyonel kredilerdeki çoğu yatırımcının belirlediği kredi kurallarının bir parçası olarak, borçlu 

tarafından bir evin satın alma fiyatının en az %20’sinin peşinat olarak ödenmediği durumlarda PMI 

ödemesi gerekmektedir. 

 

FHA Kredileri: Mortgage Sigorta Primi (MIP) konvansiyonel kredilerin sigorta poliçeleri daha 

sıkı şartlar içermesine rağmen, FHA-sigortalı krediler bir kredinin kapatılması için az miktarda nakit 

gerektirir. Sonuç olarak, konut sahibinin temerrüde düşmesi durumunda yatırımcının zarar görmemesi 

için MIP ödemesi yapılmalıdır. Konvansiyonel kredilerle PMI’dan kaçınmanın yolları olmakla 

birlikte, FHA kredilerinde MIP’den kaçınmanın bir yolu yoktur, çünkü asgari peşinat sadece %3.5 

oranındadır. MIP peşinat miktarı ve kredi-değer (LTV) oranı da dahil olmak üzere birkaç faktöre 

bağlıdır. FHA kredileri, 3 Haziran 2013 tarihi itibariyle MIP ödemeleri, LTV oranı %90 veya daha 

düşükse 11 yıl, %90 üzerinde olması durumunda kredi dönemi boyunca ödenmesini gerektirir. 4 Ekim 

2010 tarihli krediler için, FHA vadesi 15 yıldan fazla ise, LTV %78’e ulaştığında aylık ipotek sigortası 

ödemeleri iptal edilir. FHA kredi vadesi 15 yıl veya daha azsa, %90 veya daha yüksek bir LTV ile, 

LTV %78 oranına ulaştığında aylık ipotek sigortası ödemeleri sona erecektir (Anonymous, 2019b). 

İpotek sigortacılığı uygulaması çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlar aşağıdaki gibi 

sıralanabilir:     

 

 Kredi verenleri koruması,  

 Risk ve ipotek yönetim süreçlerini iyileştirmesi, 

 Kredi zararlarını en aza indirmesi ve sermaye gereksinimlerini azaltması,  

 Finans piyasalarını teşvik etmesi, 

 İpoteğe erişimi kolaylaştırması, 

 Etkin mülk değerlemesini teşvik etmesi, 

 Kredi riskini paylaştırması, gibi özellikleri nedeniyle ipotek sigortasının finans piyasaları 

üzerinde olumlu etkileri söz konusudur. 

 

FDIC Kredileri: Uygun fiyatlı mortgage kredisi rehberine göre mortgage sigorta primleri (MIP) 

borç verenleri haciz durumlarına karşı korumaktadır. Primler peşin ve aylık olarak ödenir. Tüm 

ipotekler için peşin ipotek sigortası primi (UFMIP) kredi tutarının 175 baz puanı (%1.75) ve 10 takvim 

günü içinde veya ipoteğin kapanış tarihinde ödenmesi gerekir.  

 

Kredi geri ödemesinde aksama olması durumunda ipotek sigortasının çalışma şekli başlangıç 

durumunda örneğin: (i) İpotek Kredisi 55.000$ + Ön Ödeme 5.000$ =  Toplam 60.000$. (ii) Mülkün 

Değeri = 60.000$. (iii) Kredi Tutarının Mülkün Değerine Oranı = (55.000 / 60.000) = %91,7. (iv) 

11.000$ ipotek sigortası yaptırılmıştır. Beş yıl sonra kredi alan ödeme güçlüğü içine düşmüştür. 

Mülkün piyasa değeri 50.000$’a düşmüştür ve mevcut ipotek bakiyesi 52.000$’dır. Seçenek 1: Sigorta 

şirketi sigorta tutarını öder (11.000$). Kredi Verenin Durumu: 50.000$ mülk, 11.000$ sigorta, 

(52.000$) ödenmeyen taksitler, 9.000$ net kar. Sigorta Şirketinin Durumu: 11.000$ zarar. Seçenek 2: 

Sigorta şirketi mülkü ve yükümlülükleri üstüne alır. Kredi Verenin Durumu: 52.000$ sigorta 

şirketinden, (52.000$) ödenmeyen taksitler, 0$ kar/zarar yok. Sigorta Şirketinin Durumu: 50.000$ 

mülk, (52.000$) kredi verene ödenen, 2.000$ net zarar olacaktır (Alp ve Yılmaz 2000; akt: Şahin, 

2007). 

 

İpotek sigortacılığı gelişmiş sermaye piyasalarında konut finansman sisteminin önemli 

fonksiyonlardan biri olarak dikkati çekmektedir. Günümüzde uygulanmakta olan konut kredisi 

sürecine sigortacılık fonksiyonlarının dahil olmasıyla başlamaktadır (Şekil 3). Bu süreçte, hayat 

sigortası ve deprem sigortası haricinde kredi taksitlerinin geri ödenmeme riskine karşı ipoteğe dayalı 

menkul kıymet merkezi (İDMKM) veya kuruluşu tarafından geri ödemelerin de sigortalanması 

gerekmektedir. Kredi alacaklarını finansman kuruluşundan satın alan İDMKM, söz konusu alacakları 

ipotek fonları ile beslenen bir fon havuzuna kendi komisyonunu alarak devredecektir. İpotekli fon 
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alacakları teminat gösterilerek menkulleştirilen ipoteğe dayalı menkul kıymet portföyü, uzun vadeli ve 

risksiz yatırımı tercih eden yatırımcılar için piyasalara ihraç edilecektir (Berberoğlu ve Teker 2005). 

 

 
Şekil 3. İpotek sigortacılığı fonksiyonu (Berberoğlu ve Teker, 2005) 

 

 

4. SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ VE KURUMSAL YAPILARI 

 
Basel Bankacılık Düzenleme Kurumu (Basel Committee on Banking Supervision) 2013 yılı 

raporuna göre; İngiltere’de ipotek sigortası diğer sigorta türlerinden farklı olarak ele alınmamaktadır. 

Bu nedenle ipotek sigortası yapmak isteyen firmaların İngiltere Finansal Hizmetler Kurumu (FSA) 

tarafından yetkilendirilmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ipotek sigortacılarının 

uyması gereken spesifik bir kredi kriteri bulunmamaktadır. 2001 yılından bu yana, FSA tarafından 

ipotek sigortacıları da dahil olmak üzere sigorta şirketlerinin düzenlenme biçimleri konusunda 

kapsamlı bir inceleme yapılmıştır. İncelemenin temel amacı, sigorta şirketlerinin sağlıklı bir şekilde 

yönetilmesi, yeterince kapitalize edilmesi ve müşterilerine adil davranmasıdır. Tüm sigorta şirketleri 

bireysel sermaye rehberliğine (ICG) tabidir. Mortgage sigortacıları için ulusal gereksinimlerin, Avrupa 

sigorta endüstrisi için sermaye yeterliliği rejiminin temel bir incelemesi olan Solvency II’nin 

uygulanmasıyla değişmesi muhtemeldir. Solvency II, AB çapında gözden geçirilmiş bir sermaye 

gereksinimleri ve risk yönetimi standartları kümesi oluşturmayı amaçlamaktadır. İngiltere’de tipik 

olarak, yüksek LTV oranlı (%75-95) krediler için sigorta sağlanmaktadır.  

 

Fransa’da gayrimenkul kredileri, bankalar tarafından hanehalkı harcanabilir gelirlerinin % 

35’inden fazlasını harcamama koşuluyla verilen ve diğer Avrupa ülkelerine göre daha az riskli 

kredilerdir. Bir diğer önemli husus, Fransız konut kredilerinin büyük çoğunluğunun sabit oranlara 

sahip olmasıdır. IMF raporlarına göre Fransız banka kredisi uygulamalarının sağlam yapıda olduğu 

vurgulanmaktadır. Kredi kriterleri ABD, İngiltere ve İspanya, Danimarka ve Hollanda’dan farklı 

olarak, konut fiyatlarındaki değişikliklerden bağımsızdır. İlave olarak, krediler yalnızca “borçlu 

sigortası” olarak bilinen ek sigorta satın alan borçlulara verilir. Bu sözleşmeler borçlunun ölümü, 

sakatlığı veya hastalığından dolayı (ve nadiren işsizlik riski) gecikme riskini kapsar. Bu teminatlar 

genellikle MI’nın kendisinden ziyade, özel sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. Gecikme 

durumunda, karşılık gelen kredi banka tarafından konut kredisi garantörünün bilançosuna aktarılır ve 

bu işlem geri kazanım sürecini devralır. Bu durum, banka ortaklarının uzun mahkeme işlemlerinden 

(haciz) kaynaklanan olumsuz etkilerden kaçınarak müşteri ile ticari bağların korunmasını sağlar 

(BFIS, 2013). 
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Hollanda’da birincil konutların yenilenmesi için ulusal ipotek garantisi veya NHG (Hollandaca: 

“Nationale Hypotheekgarantie”) içeren bir kredi seçilebilmektedir. İlk defa, 1956 yılında tanıtılan 

belediye garantisi, yalnızca yeni inşa edilmiş evleri sübvanse etmiştir. Garanti sistemi, 1993 yılında 

büyük bir revizyon geçirerek kapsamı genişlemiştir. Özel bir kurum olan Ev Sahipliği Garanti Fonu 

(WEW) 1993 yılında Konut, Mekansal Planlama ve Çevre Bakanlığı (VROM) ve Hollanda 

Belediyeler Birliği (VNG) tarafından kurulmuştur. Kurumsal yapılanmaya ilave olarak günümüzde, 

borçlular NHG ipotek tutarının %0.7’sini (Temmuz 2012 itibariyle) peşin ödemek durumundadır. 

Borç verenler, NHG kredileri için tahmini faiz oranlarında %0.6’ya varan indirimler sunmaktadır. 

NHG kredilerindeki kar marjları tipik olarak diğer ipoteklerden daha düşüktür. Kredi riskleri için ucuz 

bir koruma sağlanmaktadır ve düzenleyici sermaye gereklilikleri (ön ödeme veya peşinat) 

bulunmamaktadır. İpotek kredisi verenler için NHG, bir kredide maruz kalınan artık zararları karşılar. 

Bu teminat; ödenmemiş anapara, ödenmemiş faiz ve yeniden ödeme maliyetlerinin yanı sıra diğer 

maliyetleri de kapsar. Kredi türünden bağımsız olarak, teminat miktarı aylık ödemelerle 30 yıllık 

bazda itfa edilir. Yatırım kredisi geri ödeme türleri için, WEW ipotek kaybını belirlerken poliçede 

biriken sermaye birikimini dikkate almaktadır (BFIS, 2013). 

 

Kurumsal yapılar incelenecek olursa, yeterli yasal düzenlemeler çerçevesinde özel ihtisas sahibi 

kurumların varlığı dikkati çekmektedir. Buna göre; FHA veya HUD ipotek karşılığı borç veren 

finansal kuruluşları farklı başlıklar altında sınıflandırmaktadır. Buna göre: Denetime tabi ipotek 

karşılığı borç veren finansal kuruluşlar; Federal Rezerv Sistemine (FRS) üye olan veya hesapları 

Federal Mevduat Sigorta Şirketi (FDIC) veya Ulusal Kredi Birimi İdaresi (NCUA-Federal Bankacılık 

Kuruluşları) tarafından sigortalanan kuruluşlardır. Küçük denetime tabi ipotek karşılığı borç veren 

finansal kuruluşlar ise Federal Bankacılık Kurumu tarafından denetlenen ve finansal raporlama 

eşiğinin altındaki varlıkları konsolide eden işletmelerdir.  

 

Denetime tabi olmayan ipotek karşılığı borç veren finansal kuruluşlar: Ana faaliyet alanı 

gayrimenkul yatırım fonları, tüketici taksit senetleri veya benzeri kredi avansları, tüketici taksit 

sözleşmelerinin satın alınması veya doğrudan ilgili alanlara (ipotek veya kredilere) fon sağlayan veya 

yatırım yapan kredi kuruluşlarıdır. Bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bunlar; faaliyet kapsamı 

içerisinde olmak üzere en az %50 oranında gayrimenkul ipoteği veya benzer kredi avanslarını satın 

almak suretiyle FHA temel faaliyet gereksiniminin karşılanması; geçerli bir ticaret formuna sahip 

olunması; kredi itibarına sahip olunması ve geçerli bir fonlama programına sahip olunması 

gerekmektedir. Devlet kurumları: Federal Konut Finansmanı Kurumu (FHFA), Federal Konut Kredisi 

ve İpotek Şirketi (FHLMC veya Freddie Mac) veya Federal Ulusal İpotek Kurumu’ndan (FNMA veya 

Fannie Mae) oluşmaktadır. İpotek sigortasında özel şirketler önemli bir yer tutmaktadır (Tablo 5).  

 

Tablo 5. Mortgage sigorta şirketleri kredi notu görünümü  
 Finansal Güç Değerlendirmesi(2012) Finansal Güç Görünümü (2012) 

Şirket S&P Moody’s S&P Moody’s 

Genworth MI Co. (GMICO) B Ba1 Negatif Negatif 

Mortgage GI Co. (MGIC) B B1 Negatif Negatif 

PMI MI Co. (PMI) Kanuni Denetim Caa3 N/A Negatif 

Radian Guaranty Inc. B Ba3 Negatif Gözlem Altında 

Republic MI Co. (RMIC) Kanuni Denetim Çekilme N/A N/A 

United GRI Co. (UGRIC) BBB Baa1 Stabil Stabil 

CMG MI Co. (CMG) BBB N/A Negatif N/A 

(Kaynak: Standard & Poor’s, Moody’s) 

 

Başka bir örnek ise, The General Electric Company iştiraki olan GEMI ipotek sigortasında 

uzmanlaşmıştır. Birçok ülkede faaliyet gösteren GEMI tarafından Canada’da 17.6 milyar €, ABD’de 

108.8 milyar €, İrlanda’da 1.6 milyar €, Birleşik Krallık’ta 22.4 milyar €, Avustralya ve Yeni 

Zelanda’da 14.4 milyar € miktarında ipotek sigortası yapılmıştır (Polverini, 2002). İlave olarak, ABD 

özel ipotek sigorta şirketleri bankalar tarafından portföyde tutulan ipotekler ile GSE’ler ve özel 

235 



 

menkul kıymetleştiriciler tarafından verilen ipoteğe dayalı menkul kıymetlere dahil edilen ipotekleri 

kapsayan 712,9 milyar $ sigorta bilgi birikimine sahiptir (MICA, 2013). 

 

Hong Kong Mortgage Şirketi (HKMC) bankacılık sistemindeki gayrimenkul varlık 

yoğunluğunu azaltmak ve ipotek sermaye piyasasının gelişimini teşvik etmek amacıyla 1997 yılında 

kurulmuştur. HKMC, ipotek sigortasının Hong Kong piyasasına girişine öncülük etmiş ve inovasyon 

için bir katalizör rolü üstlenmiştir. İpotek sigortası programı HKMC tarafından sunulmaktadır ve özel 

ipotek sigortası şirketleri (Birleşik Garanti Sigortası ve PMI Mortgage Sigortası) tarafından yeniden 

sigortalanmıştır. Program, maksimum LTV (%90’a kadar) ve ortalama kredi büyüklüğünde bir artış 

sağlamıştır. HKMC’nin başarısı, ipoteğe dayalı menkul kıymetler piyasasını yaratması ve ipotek 

sigortası uygulamasını başlatması olarak değerlendirilebilir. HKMC’nin kurulma amacı, banka 

bilançolarında yoğunlaşan gayrimenkul kredilerinin, piyasa standardizasyonu oluşturması ve likidite 

sağlaması temelinde şekillenmiştir. Bilanço dışı fonlamaya rekabetçi bir alternatif sağlamak için 

HKMC’nin devlet güvencesine sahip olması gerekli görülmüştür (Chiquier ve diğ., 2004).  

 

5. SİGORTA MENKUL KIYMETLEŞTİRMESİ 
 

Konut finansman sisteminin etkin şekilde uygulandığı ülkelerde, konut kredisi veren kurumların 

en önemli finansman kaynaklarından olan ve yurtdışı uygulamalarda “mortgage covered bonds” 

olarak adlandırılan ipotek teminatlı menkul kıymetler, aynı zamanda Avrupa Komisyonu Finansal 

Hizmetler Aksiyon Planı’na göre Avrupa’daki mali piyasaların entegrasyonunu sağlayacak en önemli 

sermaye piyasası araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. Menkul kıymet ihraç eden kredi 

kuruluşu, konut kredilerinden doğan alacaklarını teminat göstermekte ve bu sayede daha düşük faizle 

fon temin etmeyi hedeflemektedir (Gül, 2017). 

 

Sigorta menkul kıymetleştirmesi, finansal menkul kıymetleştirmenin bir alt kümesi ve 

sigortacılar tarafından kullanılabilen bir risk yönetim aracı olarak değerlendirilebilir. İpoteğe dayalı 

menkul kıymet alacaklarından farklı olarak “sigorta menkul kıymetleştirme” kavramı, sigorta 

türevlerinin (özellikle reasürans özellikli sigortalar) ilk defa yirmi beş yıl önce yayınlanan bir makale 

ile ortaya çıkmıştır. Menkul kıymetleştirme kavramı, finansal piyasalar tarafından kullanılmadan önce 

ortaya çıkmış, ancak 1970’li yıllarda sigorta dışı ürünler (özellikle ipoteğe dayalı) işlem görmeye 

başlamıştır. Bu ilk faaliyetten günümüze, sigorta menkul kıymetleştirme uygulamalarının pratiğe 

dönüşmesi yaklaşık yirmi yıllık bir süreç içerisinde gerçekleşmiştir (Gorvett, 1999).  

  

Sigorta menkul kıymetleştirme, finansal risklerin ihracı yoluyla sermaye piyasalarına 

aktarılması olarak tanımlanabilir. Özellikle, sigorta menkul kıymetleştirme süreci iki unsuru içerir. 

Bunlardan birincisi taahhüt edilen nakit akımlarının alım satım amaçlı finansal menkul kıymetlere 

dönüşmesi ve ikincisi ise söz konusu menkul kıymetlerin alım satımı yoluyla taahhüt risklerinin 

sermaye piyasalarına devredilmesi esastır.  İlk unsur, esas olarak nakit akışının birleştirilmesi veya 

ayrıştırılması olan “finansal mühendislik” olarak tanımlanabilir. Bu uygulama, finans piyasalarında 

yaygın bir uygulama olup, örnekleri arasında hazine bonoları veya “sıfır kuponlu tahviller” (esasen tek 

nakit akışlı menkul kıymetler içine yeniden yapılandırılmış anapara ödemeleri içeren) ve teminatlı 

ipotek yükümlülükleri yer almaktadır (ipotek üzerindeki nakit akışının ayrıştırılması ve yeniden 

birleştirilmesi dahil). Sigorta menkul kıymetleştirmesinin ikinci unsuru, işlem gören risklerin nihai 

alıcısını içerir. Sigorta riski sektörde faaliyet gösteren bir reasüröre devredilmek yerine, daha geniş 

sermaye piyasalarına aktarılır. Bu genellikle, nakit akışına (getirileri) bağlı finansal araçların alım 

satımı ile gerçekleştirilir. Örneğin, borsada işlem gören doğal afet seçeneklerinde, opsiyonun getirisi 

belirli bir süre zarfında yeterli miktardaki felaket zararına bağlıdır. Burada, yatırımcıya ödeme 

yapılması olay endeksine bağlı olabilecek bir sigorta olayının oluşması veya gerçekleşmemesi 

koşuluna bağlıdır (Gorvett, 1999).  
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
Dünyada mortgage sigortası hizmetinin kamu ya da özel sektör tarafından sunulduğu 

görülmektedir. Kamu mortgage sigortası sistemi ABD ve Kanada’da geliştirilmiştir. Mortgage 

sigortası dünya genelinde giderek önemli hale gelmektedir. Birçok ülkenin, kamu mortgage sigortası 

sisteminden özel mortgage sigortası sistemine geçme eğiliminde olduğu söylenebilir. Avustralya, Yeni 

Zelanda, İrlanda, Güney Kore, Belçika, İsrail, Güney Afrika ve İngiltere’de özel mortgage sigortası 

uygulaması mevcuttur. ABD, Kanada, Fransa ve Belçika’da özel ve kamu mortgage sigortası 

uygulamasının her ikisi de kullanılmaktadır. Litvanya, İsveç ve Hong Kong’da ise sadece kamu 

mortgage sigortası uygulaması bulunmaktadır (Carolyn, 1998; akt: Topaloğlu, 2006). 

 
Türkiye’de kurumsal gayrimenkul finansman sisteminin oluşturulmasına yönelik 06.03.2007 

tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “5582 Karar Sayılı Konut Finansmanı 

Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” içerisinde, ipotek 

piyasaları açısından son derece önemli olan ipotek sigortacılığına ilişkin herhangi bir unsur 

bulunmamakta ve bunun yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı konut finansmanına ilişkin sigorta 

sözleşmeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. Gayrimenkul finansman 

piyasalarının daha çok gelişebilmesi anlamında son derece önemli olan ipotek sigortacılığı konusunda 

önemli bir ilerleme kaydedilememiştir (Anonim, 2021). 

 

Ülkelerin konut varlıklarına yönelik uygulamaları incelendiğinde; öncelikle dikkat çeken konu, 

konut politikalarından sorumlu olan kurum-kuruluşların varlığıdır. Birçok ülkede konut politikalarını 

belirleyen bakanlık düzeyinde kurumların olduğu bilinmektedir. Finansman konusunda, ipotek 

kredilerini destekleme, piyasaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlama ve konut varlıkları, ipotek 

varlıkları üzerinden menkul kıymet oluşturma aşamasında devlet destekli kuruluşların standartları 

oluşturduğu ve piyasalara yön verdiği görülmüştür.  

 

İnceleme konusu örneklerdeki sigorta uygulaması Amerikan sisteminde “zorunlu” bir uygulama 

niteliğindedir. İpotek sigortasının asli fonksiyonu haricinde Amerikan sisteminde sigorta yoluyla 

menkul kıymet üretilebilmektedir. Türkiye uygulamasındaki Konut Finansmanı Sözleşmeleri 

Yönetmeliği’nde hayat sigortası, konut sigortası gibi tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri 

saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın krediye ilişkin sigorta yaptırılamaz hükmü haizdir. Konut 

sigortasından farklı olarak ipoteklerin sigortalanması işleminin, banka güvencesinin artırılması ve 

riskinin azaltılması açısından zorunlu bir işlem olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra konut kredisi 

kullanımı için gerekli olan %20 oranındaki peşinat miktarının karşılanabilmesi için farklı araçlar 

geliştirilmelidir. Örneğin; Amerikan sisteminde borçlular düşük bir kredi-değer oranıyla (%80’den 

yüksek olmayan) ödeme yöntemi seçerek sigorta maliyetinden kaçınabilir veya daha riskli bir ipotek 

oranı (%90) seçebilir ve buna karşılık gelen sigorta primlerini ödemeyi tercih edebilir. Yüksek LTV 

oranlı riskli bir ipoteğin sigorta gerekliliği, kredinin sağladığı konut giderlerini maliyetli hale 

getirebilir ancak borç verenler yönüyle kurumsal riskler sigorta şirketlerine aktarılmış olmaktadır.  

 

İpotek sigortasından farklı olarak tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için uyarlanabilecek 

birçok uygulama bulunmaktadır. Örneğin LTV oranına göre çok katmanlı faiz oranı yapısı gibi 

uygulamalar değerlendirilmelidir. Bu tür uygulamaların gelişebilmesi için mevcut ödeme kurallarının 

değiştirilmesi veya genişletilmesi gerekmektedir. Daha sonraki aşamada, ipoteğe dayalı menkul 

kıymet yatırımcılarına çeşitli derecelerde risk ve getiri oranında seçenekler sunulabilir. Önerilen 

uygulamalar, özel ihtisas sahibi (ipotek sigortası şirketleri gibi) kurumların gelişmesine öncülük 

edecektir. Sonuç olarak, sermaye piyasalarına dahil olacak ipotek sigortası gibi araçlara dayalı menkul 

kıymetler, yatırımcılara sağlayacağı avantajların yanı sıra gerçek kişilerin kullanacakları konut 

kredilerinde kredi vadelerinin yurtdışındaki örneklerinde olduğu gibi 20 ve 30 yıl vadelere ulaşmasını 

sağlayabilecektir. Türkiye sigorta uygulamalarının bu şekilde gelişmesi, konut finansman piyasasının 

ihtiyaç duyduğu sermaye araçlarına erişimini kolaylaştıracaktır.  
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ÖZET 

 

Bu araştırmanın amacı aracı kurumların al-sat tavsiyelerinin Borsa İstanbul (BIST)’da faaliyet 

gösteren bankaların hisse senedi getirileri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmada dört 

büyük aracı kurumun al-sat tavsiyeleri değerlendirilmiş ve Ocak 2018-Aralık 2020 dönemi 

verileri analiz edilmiştir. Olay çalışması yönteminin kullanıldığı araştırmada anormal getirilerin 

sıfırdan farkını belirlemek için t testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda sat tavsiyesi 

verilen olay günü ve bir gün sonrasında negatif anormal getiri tespit edilmiştir. Ayrıca al 

tavsiyesi verilen banka hisse senetlerinde duyuru yapılmadan bir gün önce ve olay günü pozitif 

anormal getiri belirlenmiştir. Bu açıdan elde edilen ortalama anormal ve kümülatif anormal 

getiriler BIST’in bankacılık sektörü açısından yarı güçlü formda etkin bir piyasa olmadığını 

göstermektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar kısa vadeli hisse senedi yatırımı yapan 

yatırımcılar açısından önem taşımaktadır.      

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to investigate the effect of stock buy-sell recommendations of brokerage 

houses on the stock returns of banks operating in Borsa Istanbul (BIST). In the study, the buy-

sell recommendations of four big brokerage houses were evaluated and the data for the period 

of January 2018-December 2020 were analyzed. In the study, in which the event study method 

was used, the t test was used to determine the difference between abnormal returns and zero. 

As a result of the research, a negative abnormal return was determined on the day of the event 

and the day after the sell recommendation was given. In addition, a positive abnormal return 

was determined on the day before the announcement and on the day of the event in the bank 

stocks that were given a buy recommendation. In this respect, the average abnormal and 

cumulative abnormal returns show that BIST is not an efficient market in semi-strong form for 

the banking sector.The results obtained from the study are important for investors who invest 

in short-term stocks. 

 

1  Giriş 
 

Fama (1965) tarafından geliştirilen “Etkin Piyasa Hipotezi” (EPH) piyasadaki tüm 

katılımcıların aynı bilgiye sahip olduğunu ve bu bilginin hisse senedi fiyatlarına yansıdığını 

belirtmektedir. Fama (1965) piyasaları zayıf formda etkin, yarı güçlü formda etkin ve güçlü 

formda etkin olarak sınıflandırmıştır. Zayıf formda etkin piyasalarda hisse senedi fiyatları 

geçmişe dönük fiyat, hacim ve faiz oranı gibi tüm değişikleri yansıtırken yarı güçlü formda 

etkin piyasalarda bu bilgilere ek olarak firmaya ait kamuya açıklanan finansal tablo bilgileri, 

temettü politikaları, yönetsel bilgiler de hisse senedi fiyatlarını göstermektedir. Buna göre yarı 
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güçlü formda etkin piyasalarda hisse senedi yatırımlarından normal üstü getiri elde etmek 

mümkün değildir. Güçlü formda etkin piyasalarda ise her iki piyasa formuna içerden 

öğrenenlerin sahip olduğu bilgiler de eklenmekte ve hisse senedi fiyatlarına halka açık olan ya 

da olmayan tüm bilgiler yansımış olmaktadır. Bu bağlamda etkin piyasa hipotezine göre hisse 

senedi fiyatlarını etkileyecek bilgiler piyasalarda hızlı şekilde yayılmakta ve rasyonel 

yatırımcılar tarafından hisse senedi fiyatlarına hızlı bir şekilde yansıtılmakta bu da normal üstü 

getiri elde etmeyi engellemektedir (Karan ve Ressamoğlu, 1996; Malkiel, 2003).  

 

Hisse senedi yatırımlarının getirileri EPH çerçevesinde birçok kez gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülke açısından test edilmiştir. Hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar hisse senedi yatırımı 

yaparken yatırım tavsiyelerinden yararlanmaktadırlar. Özellikle finans dergileri, web siteleri, 

finans uzmanlarının ve hisse senedi analistlerinin al-sat tavsiyeleri ve aracı kurum tavsiyeleri 

yatırım öncesi geniş bir kesim tarafından kullanılmaktadır (Yazıcı ve Muradoğlu, 2002; 

Bedelova vd., 2017; Chatterjee vd., 2020).  Aracı kurum tavsiyelerini temel alarak yapılan hisse 

senedi yatırımlarından temel beklenti normal üstü getiri olmakla birlikte yarı güçlü formda ya 

da güçlü formda etkin olan piyasalarda yatırımcıların bu beklentilerinin karşılanması 

beklenmemelidir. Aracı kurumların al-sat tavsiyelerine dayanarak hisse senedi yatırımı yapan 

yatırımcıların ortalamanın üzerinde getiri elde edebilmesi için piyasanın etkin olmaması ya da 

zayıf formda etkin olması gerekmektedir (Bedelova vd., 2017). 

 

Literatürde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yapılan araştırmalarda farklı sonuçlara 

ulaşıldığı görülmektedir. Örneğin Murg vd. (2016) olay çalışması yöntemi ile yapılan 

araştırmada Avusturya piyasasında al-sat tavsiyelerinin hisse senedi getirileri üzerinde anlamlı 

bir etkisi olduğu sonucuna ulaşırken Berkman ve Yang (2019) analist tavsiyelerinin piyasa 

getirilerini tahmin etmede yararlı bilgiler sağladığını belirtmiştir. Buna karşın aracı kurumların 

fiyat hareketlerini doğru tahmin edemedikleri ve al-sat tavsiyelerini izleyen yatırımcıların talep 

ettikleri getirileri elde edemediğini ortaya koyan birçok çalışma da mevcuttur (Groth vd., 1979; 

Grossman ve Stiglitz, 1980; Metrick, 1999; Dewally, 2003). Birçok araştırma sonucunun 

piyasaların zayıf formda etkin olduğunu desteklemesi araştırmacıları piyasaların yarı güçlü 

formda etkin olup olmadığını test etmeye yöneltmiş ve yöntem olarak olay çalışması sıklıkla 

kullanılmıştır (Mandacı, 2018). Stickel (1995)’e göre aracı kurumların alım satım tavsiyeleri 

hisse senedi fiyatlarını etkilemekle birlikte bu etki kısa vadeli fiyat tepkisinin, tavsiyenin 

gücünün, tavsiyedeki değişikliğin büyüklüğünün, analistin itibarının, aracı kurumun 

büyüklüğünün, tavsiye edilen firmanın büyüklüğünün ve eş zamanlı kazanç tahmini 

revizyonlarının bir fonksiyonu olmaktadır. Konuya ilişkin Türkiye’de yapılan oldukça kısıtlı 

araştırma bulunmaktadır. Bedelova vd., (2017) olay çalışması yöntemi ile aracı kurumların al-

sat tavsiyelerinin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini araştırırken tespit edilen diğer 

araştırmalar Yazıcı ve Muradoğlu (2002), Karan ve Ressamoğlu (1996) tarafından 

gerçekleştirilmiştir.   

 

Bu araştırmanın amacı aracı kurum tavsiyelerinin hisse senedi getirileri üzerindeki etkilerini 

incelemektir. Türkiye gelişmekte olan ülkeler kategorisinde olup finansal piyasalar günden 

güne büyümekte ve derinleşmektedir. Bu çerçevede yatırım araçları çeşitlenmekte, bireysel ve 

kurumsal yatırımcıların Türk hisse senedi ve varlık piyasasına olan ilgisi artmaktadır. Halka arz 

edilen şirket sayısı hızlanarak devam etmektedir. 2021 yılının sadece ilk dört ayında 13 şirketin 

halka arzı tamamlanmış ve 11 şirketin hisseleri borsada işlem görmeye başlamıştır. Bu açıdan 

aracı kurum tavsiyeleri hisse senedi piyasasında yatırım yapmaya ve tasarruflarını 

değerlendirmeye çalışan yatırımcılar için son derece önem taşımaktadır. Türkiye’de aracı 

kurum tavsiyelerinin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisine yönelik kısıtlı sayıda çalışma 

yapılmıştır (Kaan ve Ressamoğlu, 1996; Yazıcı ve Muradoğlu, 2002; Bedelova, 2017; Arısoy, 
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2020). Ancak bu çalışmalarda sektör ayrımı ya da firma büyüklüğü sınıflandırmasına 

gidilmemiştir.  

 

Gelişmekte olan piyasalar kategorisinde yer alan Türkiye açısından bankacılık sektöründe al-

sat tavsiyelerinin hisse senedi getirileri üzerindeki etkilerini analiz eden çalışmada bankacılık 

sektörünün tercih edilmesinin altında yatan en önemli motivasyon bankacılık sektörünün 

gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin ve kalkınmanın lokomotif sektörü olması ve 

bu açıdan diğer sektörlerden ayrılmasıdır.  Bunun yanı sıra Türkiye bağlamında daha önceden 

bankacılık sektöründe olay çalışması yöntemi ile al-sat tavsiyelerinin hisse senedi getirileri 

üzerindeki etkisini analiz eden bir araştırma yapılmamış olup bu araştırma literatürdeki boşluğu 

doldurmaktadır. Türkiye’de Çevik ve Erdoğan (2009) yapısal kırılmalar göz önüne 

alınmadığında bankacılık sektörü hisse senedi piyasasının zayıf formda etkin olduğu, yapısal 

kırılmalar göz önüne alındığında ise zayıf formda etkin olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Altunöz 

(2016)’e göre bankacılık sektörü zayıf formda etkin olup hisse senedi fiyatları rassal olarak 

oluşmaktadır. Buna karşın Çevik ve Sezen (2020) bankacılık endekisinin volatilitesinde uzun 

dönem hafızanın varlığına işaret ederek BIST bankacılık sektörünün zayıf formda etkin 

olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Ildırar ve Dallı (2021) ise BIST bankacılık sektöründe yer alan 

12 adet bankadan 11 tanesinin zayıf formda etkin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Türkiye’de BIST 

bankacılık sektörünün etkinliğine yönelik yapılan araştırmalardan elde edilen farklı sonuçlar 

nedeniyle etkin piyasa hipotezinin bankacılık sektörü açısından yeniden test edilmesini gerekli 

kılmaktadır. Bu nedenle araştırmadan elde edilen sonuçlar bankacılık sektöründe etkin piyasa 

hipotezine yönelik yeni kanıtlar sunması bakımından ayrıca önem taşımaktadır. Türkiye’de 

faaliyet gösteren aracı kurumlar işlem hacmine göre incelendiğinde banka kökenli aracı 

kurumların diğer aracı kurumlara göre daha yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Ancak 

banka kökenli aracı kurumlar kendilerine iştirak eden ana kurumlarına yönelik al-sat tavsiyesi 

verememektedir. Bu nedenle banka kökenli aracı kurumların al-sat tavsiyeleri sadece diğer 

bankaların hisselerine yönelik olmakta ve etkileri diğer bankaların hisse senetleri üzerinde 

görülmektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçların bu bağlamda değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bunun yanı sıra uzman anomalileri de normal üstü getirilerin açıklanmasında 

önem taşımaktadır. Buna göre uzman görüşleri ve piyasa söylentileri tavsiye edilen hisse 

senetlerine olan talebi arttırmakta ve böylelikle hisse senedi getirilerinde artışlar 

görünmektedir. Uzman görüşleri hisse senetlerine yönelik spekülasyon ortamı yaratmakta ve 

böylelikle tavsiye edilen hisse senedi fiyatlarını etkilemektedir  (Karan, 2020).  

 

Stickel (1995)’e göre al-sat tavsiyeleri ile firma büyüklüğü arasında bir ilişki bulunmaktadır. 

Bu çerçevede araştırmada marka ve piyasa değeri en yüksek olan bankaların hisse senetleri 

getirilerinde aracı kurum tavsiyelerinin rolünün ortaya konması literatüre ve yatırımcılara 

önemli katkı sağlayacaktır. Bu çalışma Türkiye’nin en önemli sektörlerinden birisi olan 

bankacılık üzerinde yapılan ilk çalışması olması açısından önem taşımaktadır. 

     

Araştırma beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümü takip eden girişten sonra ikinci bölümde 

konuya ilişkin literatür ayrıntılı biçimde sunulmuştur. Üçüncü bölümde araştırmanın 

metodolojisine yer verilmiştir. Takip eden dördüncü bölümde araştırmanın bulgularına yer 

almakta olup beşinci ve son bölüm tartışma ve sonuç kısmından oluşmaktadır.  

 

 

2  Literatür Taraması 

 

Bireysel yatırımcılar arasında finansal okuryazarlık seviyesi görece düşük olanlar hisse senedi 

yatırım kararlarını verirken aracı kurumların al-sat tavsiyelerini dikkatle incelemektedirler.   
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Böylece yatırımcılar al veya sat tavsiyeleri aracılığıyla normalin üzerinde bir getiri elde etmeyi 

beklemektedirler. Ancak literatürde yatırım önerilerinin etkin piyasalar hipotezine göre, etkin 

olmayan veya zayıf formda etkin piyasalarda geçerli olacağı ifade edilmektedir. Bu varsayıma 

göre, piyasalar yarı kuvvetli formda etkin olmaya başladıklarında, yatırım tavsiyelerinin hiçbir 

ekonomik katkısı olmaması gerekmektedir.  

 

Menkul kıymet (varlık) fiyatlarının elde edilebilir bütün bilgileri yansıtması olarak tanımlanan 

piyasa etkinliği kavramı, faaliyet etkinliği, kaynak dağıtımı etkinliği ve bilgi etkinliği olarak üç 

farklı piyasa türü altında değerlendirilmektedir. Faaliyet etkinliğinde, bu piyasada fon arz ve 

talep edenler minimum maliyetle işlemlerini gerçekleştirmektedir. Kaynak dağıtım etkinliği 

türünde, bu piyasada kaynakların optimum dağıtımı hedeflenmektedir. Piyasa etkinlik türü ise 

fiyatların mevcut tüm bilgiyi yansıttığı kabul edilen bilgi etkinliğidir.  

 

Etkin piyasalar hipotezindeki etkin kavramı bilgisel etkinliği ifade etmektedir. Hipotezin en 

önemli varsayımlarından biri herhangi bir yatırımcının herhangi bir bilgiyi kullanarak normal 

üstü getiri sağlayamayacağına dayanmaktadır. Bunun nedeni fiyatların zaten tüm bilgiyi 

içermesidir (Karan, 2001; 268). Bu nedenle literatür taraması sonucu ulaşılan araştırmalarda 

aracı kurum tavsiyeleri yarı güçlü formda piyasa etkinliğinin test edilmesinde kullanıldığı 

görülmektedir. 

 

Aracı kurum tavsiyeleri ile ilgili olarak yapılan çalışmalar literatürde ele alınmıştır. Çalışma 

kapsamında yapılan literatür taraması sonucunda ulaşılan kaynakların çoğunluğu yabancı 

literatürden oluşmaktadır. Borsa İstanbul ve bankacılık sektörü ile ilgili olarak yapılan çalışma 

sayısının kısıtlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle çalışma kapsamında Türkiye’deki aracı kurum 

tavsiyelerinin incelenmesinin literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışma kapsamında incelenen literatür taraması sonucunda ulaşılan yerli ve yabancı 

araştırmalar derlenerek sunulmuştur. Karan ve Ressamoğlu (1996), haftalık borsa dergilerinde 

yayınlanan uzman görüşlerinin hisse senetleri performansına etkilerini ele aldıkları 

çalışmalarında, özellikle bireysel olarak hisse senedi yatırımı yapan yatırımcıların, yatırım 

kararlarında haftalık borsa dergilerinde yer alan uzman görüşlerinden etkilenerek yatırım 

yaptıklarını göstermektedir. Çalışmada etkin piyasalarda ve gelişmiş ülkelerde dahi yatırım 

tavsiyelerinin hisse senedi yatırımından beklenenin üstünde getiri elde edilebilmesinde yatırım 

tavsiyelerinin olumlu etkisi olabileceği görüşü de tartışmaya açılmıştır. Yazıcı ve Muradoğlu 

(2002), yayınlanan yatırım tavsiyelerinin yatırımcılar için daha yüksek getiri sağlayıp 

sağlamadığını inceledikleri çalışmalarında, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda finansal 

basında yer alan menkul kıymet tavsiyelerinin adi hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini 

araştırmıştır. Haftalık olarak yatırım dergisinde yer alan yatırım tavsiyelerinin küçük 

yatırımcıların fazla getiri elde etmesine yardımcı olmadığını sonucuna ulaşmışlardır. Bedelova, 

Yıldız ve Karan (2017), hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere yönelik aracı 

kurumların yaptığı tavsiyelerin hisse senedi fiyatı üzerindeki etkisini incelemeyi amaçladıkları 

çalışmalarında olay çalışması analizi sonucunda, yatırımcıların olumlu ve olumsuz haberlere 

anlamlı tepki verdiği tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle, önerilen hisse senedi listesine giren 

şirketler pozitif anormal getiri elde ederken bu listeden çıkan hisse senetleri için ise piyasa 

duyuruya olumsuz tepki verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Tiniç vd. (2021), Borsa İstanbul’a 

yönelik olarak yabancı yatırım bankalarının not yükseltme ve not düşürme tavsiyeleri üzerine 

anormal getirilerin mutlak büyüklüğünü inceledikleri çalışmalarının sonucunda, yatırım 

bankalarının not yükseltme ve not düşürme tavsiyeleri üzerine anormal getirilerin mutlak 

büyüklüğünün yerel yatırım bankalarınınkinden daha büyük olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Literatür ile uyumlu olmayan ve dikkat çekici olan bir durum ise gelişmekte olan bir pazar 

ülkesi olan Türkiye'de, yatırımcıların bilgi kaynağının yerelden ziyade yabancı olmasına daha 
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fazla dikkat ettiğini göstermektedir. Sharda (2021), Hindistan bağlamında S&P BSE 100'den 

seçilen bir örneklemi kullanarak aracı kurum analistlerinin tavsiyelerinin anormal getiriler 

üzerindeki kısa vadeli etkisini değerlendirmeyi amaçladığı çalışmasında, etkin piyasa 

hipotezinin özellikle yarı güçlü formu, Business Standard'ın elektronik versiyonunda 

yayınlanan "Al" hisse senedi tavsiyeleri için test edilmiştir. Bulgular, etkinlik günü ile sınırlı 

olmak üzere kısa vadede marjinal bir kâr fırsatı olduğunu göstermekle birlikte, etkinin kalıcı 

olmadığı, bu durumun yatırımcıların analistlerin tavsiyelerini takip ederek sürekli olarak 

anormal getiriler elde edemeyecekleri görüşünü desteklemektedir. Kudryavtsev (2021), NYSE, 

AMEX ve  NASDAQ’ta işlem gören hisse senetleri ile ilgili olarak analist tavsiye revizyonları 

öncesi ve sonrası hisse senedi getirileri arasındaki korelasyonun analiz edildiği çalışma 

sonucunda, belirli bir hisse senedi için bir tavsiye revizyonunun, hisse senedi fiyatının ters 

yönde hareket ettiği kısa bir sürenin ardından gerçekleşirse altta yatan bilginin hisse senedi 

fiyatına yeterince dahil edilmediğini gösterebileceği sonucuna ulaşılmıştır.  Su vd. (2020), 

İngiltere borsasında hisse senedi tavsiye revizyonlarını takiben aracı kurum itibarının yatırım 

stratejilerinin performansı üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmalarında,  “Avrupa Araştırma 

Ekibi Kurumsal Yatırımcı Pozisyonları”na ya da aracı kurumların geçmişteki tavsiye 

performansına dayalı olarak, aracı kurum itibarının tavsiye performansı üzerinde önemli bir 

etkisi olmadığı ancak  aracı kurumların bir önceki yılda vermiş oldukları yatırım tavsiyelerine 

ait performanslarının  gelecek yılki tavsiye performansı üzerinde önemli ölçüde olumlu bir 

etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum İngiltere hisse senedi piyasalarındaki 

tavsiye performansının kalıcı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, çalışma kapsamında yürütülen 

ön yükleme simülasyonları, gözlemlenen performans kalıcılığının aracı kurumun şansından 

(yani rastgele şanstan) ziyade aracı kurumun becerisinden kaynaklanabileceğini 

doğrulamaktadır. Song ve Chu (2017), Malezya'daki büyük borsa şirketlerinin analistleri 

tarafından önerilen Malezya hisse senetlerinin fiyat performansını incelemeyi amaçladıkları 

çalışmalarında, yatırımcıların analist tavsiyelerini izleyerek Malezya borsasından kâr sağlayıp 

sağlayamayacakları ve tavsiye edilen hisse senetlerinin alım (veya satımının) aynı dönemde 

piyasadan daha yüksek getiri sağlayıp sağlayamayacağı sorularına cevap aranmaktadır. 

Araştırma, Malezya'daki piyasa performansı ve hedef hisse fiyatları hakkında bilgi veren 

popüler bloglardan veya web sitelerinden elde edilen büyük borsa şirketlerinin yayınladığı 

bilgilere dayanarak yapılmıştır. Çalışma sonucunda, yatırım tavsiyesi raporları her ne kadar 

alanında uzman sayılan kişiler tarafından yazılmış olsa dahi, analist raporlarının doğruluğunun 

sanıldığı kadar övgüye değer olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmada, analistler tarafından tahmin 

edilen önerilen “Satın Al” kategorisinin %10 - %20 arasında değişen en yüksek yükselme 

potansiyeline sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada, süre uzadıkça fiyatın hedef 

fiyatlara daha fazla yaklaşacağına dair bir kanıta ise ulaşılamamıştır. Jiang ve Kim (2013),  

hisse senedi fiyatlarında sıçramalara yol açan konjonktürel dalgalanmalar ile analist 

revizyonlarının bilgi içeriğini inceledikleri çalışmaları sonucunda tavsiye revizyonlarının hisse 

senedi fiyat artışları etrafında kümelenmesi daha muhtemel olsa da, özellikle sıçramalardan 

önce yayınlananlar olmak üzere, önemli bilgiler içerdiği sonucuna ulaşılmıştır. Arun vd. (2016), 

Hindistan borsasına ilişkin 1000'den fazla analist tavsiyesinin yatırım değerini ve piyasa 

etkisini inceledikleri çalışmaları, analistlerin satış tavsiyelerinden ziyade alım konusunda daha 

önyargılı olduklarını ortaya koymaktadır. Bu tavsiyeler, tavsiye tarihinden itibaren üç aylık kısa 

vadeli bir geleceğe yönelik yatırım değerine sahiptir. Satın alma tavsiyelerinin satış 

tavsiyelerinden daha değerli olduğu bulgusuna ulaşılan çalışmada, analistlerin isabet oranı ile 

ölçülen tahmin yeteneği %50'den fazla olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Su vd. (2019), Birleşik 

Krallık'taki satış tarafı analist tavsiye revizyonlarının yatırım değerine ilişkin olarak 1995-2013 

yılları arasını kapsayan veri setini kullanarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında, ortalama olarak 

yükseltmelerin önemli ölçüde pozitif anormallik oluşturmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Not 

indirimleri bazı dönemlerde önemli ölçüde negatif anormal brüt getiriler oluşturabilse de, 
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gözlenen bu önemli getiriler, işlem maliyetlerinin muhasebeleştirilmesinden sonra ortadan 

kalkmaktadır. Genel olarak, çalışma kapsamında yürütülen önyükleme simülasyonları, satış 

tarafı analistlerinin, bu revizyonların yüksek rütbeli aracı kurumlar tarafından yapılıp 

yapılmadığına bakılmaksızın, işlem maliyetlerinin büyüklüğünü karşılamak için değerli 

yukarı/aşağı revizyonlar yapma becerisinin eksikliğini doğrulamaktadır. Bununla birlikte, 

endüstriye dayalı bir analiz, iki yüksek teknolojili endüstri sektöründe, yani sağlık hizmetleri 

ve teknoloji sektörlerinde, satış tarafı analistlerinin bazı zaman dilimlerinde ve özellikle bu tür 

değer düşüşleri yapma konusunda belirli becerilere sahip olduğunu göstermektedir. beceri, 

işlem maliyetlerini dengelemek için yeterli olduğunu göstermektedir. Literatürde ulaşılan 

çalışmalara ait bulgular yatırım önerilerinin etkin piyasalar hipotezine göre, etkin olmayan veya 

zayıf formda etkin piyasalarda geçerli olacağı teorisini desteklemektedir.   

 

3  Metodoloji 

 

Bu araştırmanın temel amacı Borsa İstanbul’da (BİST) pay senetleri işlem gören bankaların 

pay senetlerine yönelik aracı kurumların al ve sat tavsiyelerinin pay senedi fiyatları üzerindeki 

etkisi incelemektedir. Çalışma Ocak 2018-Aralık 2020 dönemi verilerinden yararlanılmış ve 4 

en büyük aracı kurumun al sat tavsiyeleri kullanılmıştır. Söz konusu 4 aracı kurumun 2’si banka 

kökenlidir. Ampirik analizlerde Stata 13.0 programından yararlanarak olay analizi (event study) 

yöntemi aracı kurumların tavsiyeyi duyurduğu gün olarak kullanılmıştır. Olay gününden 15 gün 

öncesi ile 15 gün sonrasının pay senedi getirilerinin pazar getirisinden farkı belirlenerek 

anormal bir getirinin olup olmadığı tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile olay günü, öncesi ve 

sonrası olmak üzere 31 gün (-15,+15) anormal getirilerin tespitinden sonra, söz konusu anormal 

getirilerin sıfırdan farklı olup olmadığı one sample t test istatistiği yardımıyla belirlenmiştir. 

 
Pay senetlerinin anormal getirileri şöyle hesaplanmaktadır: 

                                                                                                                 (1) 

ARit; i pay senedinin t günündeki anormal getiridir. 

Rit; i pay senedi için t gününde gerçekleşen getiridir.  

Rmt; i pay senedi için t gününde ortaya çıkan pazar getirisidir. 

 

Ortalama Anormal Getiri (OAG) ise şöyle hesaplanmaktadır: 

                                                                                                   (2) 

Daha sonra söz konusu örneklemdeki pay senetlerinin sağlanan OAG`ler sırasıyla birbirleriyle 

toplanarak Kümülatif Anormal Getiri (KAG) elde edilen formül şöyledir. 

 

         (3) 

Sonuç olarak kümülatif anormal getirilerin 0’dan farklı olup olmadığı aşağıdaki hipotezler ile 

sınanmıştır. 

 

H1: Aracı kurumların sat tavsiyesi verdiği banka pay senetlerinin anormal getirisi sıfırdan farklıdır. 

H2: Aracı kurumların al tavsiyesi verdiği banka pay senetlerinin anormal getirisi sıfırdan farklıdır. 
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4  Bulgular 

 

Bu çalışmada aracı kurumlarının bankaların hisse senetlerine yönelik yapmış oldukları 

tavsiyelerinin hisse senedi performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada aracı 

kurum tavsiyesinden 15 gün önce ve 15 gün sonraki döneme ait Ortalama Anormal Getiriler 

(OAG) ve Kümülatif Anormal Getiriler (KAG) hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen 

bulgular bu bölümde gösterilmiştir. 

 
Tablo 1. Aracı Kurumun Sat Tavsiyesi Verdiği Banka Hisse Senetlerinin Anormal Getirisi 

 

GÜN 
OAG (%) t(OAG) p değeri KAG (%) t(KAG) p değeri 

-15 0,0000805 0,983 0,333 0,0000805 0,983 0,333 

-14 -0,0001407 -1,248 0,222 -0,0000602 -0,375 0,710 

-13 -0,0000750 -1,214 0,234 -0,0001352 -0,744 0,463 

-12 -0,0002062 -3,138 0,004 -0,0003413 -1,795 0,083 

-11 0,0000100 0,105 0,917 -0,0003314 -1,487 0,148 

-10 0,0002368 1,993 0,055 -0,0000946 -0,387 0,702 

-9 -0,0002263 -2,468 0,020 -0,0003209 -1,293 0,206 

-8 0,0001320 1,411 0,169 -0,0001889 -0,699 0,490 

-7 0,0003290 2,619 0,014 0,0001401 0,533 0,598 

-6 -0,0000279 -0,274 0,786 0,0001123 0,436 0,666 

-5 -0,0001622 -1,430 0,163 -0,0000499 -0,175 0,862 

-4 0,0002866 2,249 0,032 0,0002367 0,779 0,442 

-3 -0,0001274 -1,222 0,231 0,0001094 0,338 0,738 

-2 0,0001116 1,196 0,241 0,0002209 0,673 0,506 

-1 0,0002148 2,564 0,016 0,0004357 1,275 0,212 

0 0,0003098 2,507 0,018 0,0007455 2,076 0,047 

1 -0,0001630 -1,830 0,077 0,0005825 1,854 0,074 

2 -0,0001588 -2,084 0,046 0,0004237 1,326 0,195 

3 -0,0000737 -0,594 0,557 0,0003500 1,034 0,310 

4 -0,0001237 -1,398 0,172 0,0002263 0,693 0,493 

5 0,0001749 1,710 0,098 0,0004012 1,270 0,214 

6 0,0000995 0,755 0,456 0,0005007 1,442 0,160 

7 -0,0001159 -1,758 0,089 0,0003848 1,093 0,283 

8 -0,0001220 -0,877 0,387 0,0002628 0,666 0,511 

9 -0,0002768 -1,949 0,061 -0,0000140 -0,029 0,977 

10 0,0001535 1,784 0,085 0,0001394 0,289 0,775 

11 -0,0000358 -0,332 0,742 0,0001036 0,201 0,842 

12 -0,0002069 -1,826 0,078 -0,0001033 -0,179 0,859 

13 0,0001649 1,979 0,057 0,0000616 0,100 0,921 

14 -0,0001687 -2,602 0,014 -0,0001071 -0,178 0,860 

15 -0,0002392 -2,658 0,012 -0,0003463 -0,561 0,579 

Notlar: OAG ortalama anormal getiri, KAG ortalama kümülatif anormal göstermektedir. Gün satırında yer alan '0' aracı kurumun 

tavsiyesini açıkladığı günü ifade etmektedir.  

 

Tablo 1’de aracı kurumun sat tavsiyesi verdiği hisse senetlerinin anormal getiri sonuçlarına yer 

verilmiştir. Çalışmada ilgili dönemde aracı kurumların bankaların pay senetlerine yönelik 31 

kez sat tavsiyesinde bulunmuş ve toplam gözlem sayısı 961’dir. Analiz sonuçlarına göre sat 

tavsiye edilen banka hisse senetlerinde en yüksek anormal getiri duyuru yapıldığı gün (olay 

günü) ve duyuru yapıldıktan sonra ilk gün gerçekleşmiştir. Banka hisse senedi sat tavsiye 

sonrası fiyat değişimine bakıldığına, duyuru sonrası ilk gün negatif ortalama anormal getiri ve 
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kümülatif anormal getiri olduğu görülmektedir. Yatırımcılar olay günü ve bir gün sonrası aracı 

kurumların tavsiyesine göre hareket etmişlerdir.  Buna karşın +1 gününden sonra istatistiksel 

olarak anlamlı bir negatif anormal ve kümülatif anormal getiri gerçekleşmemiştir. Başka bir 

ifade ile olay sonrası 1. günden sonra piyasa tepkisi normal seviyelere ulaşmış ve 15 günlük 

olay penceresinde fiyatlarda olay öncesi seviyeye dönüş gerçeklemiştir. 

  
 

 

 
Grafik 1. Sat Tavsiyesi KAG 

 

Grafik 1’de sat tavsiyesi verilen banka hisse senetlerinin kümülatif anormal getirileri [-15, +15] 

olay penceresi ekseninde gösterilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde kümülatif anormal getiri olay 

günü maksimum seviyeye ulaşmıştır. Daha sonra aracı kurumların sat tavsiyesi ile banka hisse 

senetlerinin kümülatif anormal getiri düzenli bir şekilde düşmüştür. Banka hisse senedi önemli 

bir şekilde yükselmesinden sonra aracı kurum sat tavsiyesi ile -15 ile +15 olay günleri benzer 

kümülatif anormal getirileri seviyelerine ulaşılmıştır. Başka bir ifadeyle, yatırımcılar 

önerilmeyen hisse senetleri listesine eklenen firmaların gelecekte olumsuz performans 

göstereceğine inanmakta ve bu hisse senetlerini portföylerinden kalıcı olarak çıkarmaktadırlar. 

 
Tablo 2. Aracı Kurumun Al Tavsiyesi Verdiği Banka Hisse Senetlerinin Anormal Getirisi 

 

GÜN OAG (%) t(OAG) p değeri KAG (%) t(KAG) p değeri 

-15 -0,000015 -1,356 0,178 -0,000015 -1,356 0,178 

-14 0,000004 0,306 0,760 0,000003 0,231 0,818 

-13 0,000014 1,158 0,249 0,000014 1,129 0,261 

-12 -0,000019 -1,335 0,185 -0,000016 -1,088 0,279 

-11 -0,000022 -1,825 0,071 -0,000012 -0,852 0,396 

-10 -0,000014 -1,222 0,225 -0,000005 -0,387 0,699 

-9 -0,000018 -1,709 0,090 -0,000011 -0,935 0,352 

-8 0,000016 1,180 0,241 0,000020 1,329 0,187 

-7 0,000021 1,465 0,146 0,000028 1,710 0,090 

-6 -0,000018 -1,830 0,070 -0,000011 -0,920 0,360 

-5 0,000011 0,902 0,369 0,000017 1,256 0,212 

-4 0,000006 0,419 0,676 0,000014 0,840 0,403 

-3 -0,000016 -1,317 0,191 -0,000009 -0,633 0,528 

-2 -0,000016 -1,317 0,191 -0,000009 -0,633 0,528 
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-1 0,000060 3,634 0,000 0,000064 3,555 0,001 

0 0,000022 1,672 0,098 0,000026 1,716 0,089 

1 -0,000005 -0,416 0,678 -0,000002 -0,115 0,909 

2 -0,000003 -0,201 0,841 -0,000004 -0,234 0,816 

3 -0,000004 -0,304 0,762 -0,000005 -0,291 0,771 

4 -0,000021 -1,687 0,094 -0,000020 -1,320 0,190 

5 0,000014 1,216 0,227 0,000015 1,117 0,266 

6 0,000054 3,295 0,001 0,000056 3,286 0,001 

7 -0,000004 -0,222 0,825 0,000004 0,204 0,839 

8 0,000006 0,362 0,718 0,000011 0,703 0,484 

9 -0,000012 -0,786 0,434 -0,000009 -0,550 0,583 

10 0,000010 0,857 0,393 0,000014 1,130 0,261 

11 -0,000028 -1,691 0,094 -0,000024 -1,387 0,168 

12 -0,000026 -1,364 0,175 -0,000021 -1,051 0,296 

13 0,000006 0,542 0,589 0,000008 0,682 0,497 

14 0,000002 0,162 0,872 0,000008 0,468 0,641 

15 0,000018 1,452 0,149 0,000022 1,587 0,115 

Notlar: OAG ortalama anormal getiri, KAG ortalama kümülatif anormal göstermektedir. Gün satırında yer alan '0' aracı kurumun 

tavsiyesini açıkladığı günü ifade etmektedir. 

 

Tablo 2’de aracı kurumun al tavsiyesi verdiği hisse senetlerinin anormal getiri sonuçlarına yer 

verilmiştir. Çalışmada ilgili dönemde aracı kurumların bankaların pay senetlerine yönelik 108 

kez al tavsiyesinde bulunmuş ve toplam gözlem sayısı 3348’dir. Analiz sonuçlarına göre tavsiye 

edilen banka hisse senetlerinde en yüksek anormal getiri duyuru yapılmadan önce [-1] ve olay 

günü gerçekleşmiştir. Banka hisse senedi al tavsiye öncesi fiyat değişimine bakıldığına, olay 

öncesi ilk gün al tavsiye edilen banka hisse senedi fiyatlarının yükselmeye başladığı 

görülmektedir. Bu sonuç, aracı kurumların al tavsiyesinde bulunduğu banka hisse senetleri ile 

ilgili yatırımcıların duyuru öncesinde bir beklentilerinin olduğunu ve bazı yatırımcıların bu 

doğrultuda pozisyon aldığını gösterebilir. Ayrıca aracı kurumların banka hisse senetlerini al 

tavsiye gününden bir önceki gün söz konusu artışın nedeni kamuya duyurulmadan önce içsel 

olarak elde edilen bilgiler edinen birtakım yatırımcıların piyasada al tavsiyesi açıklanacak hisse 

senetleri üzerinde alım işlemi yapılmış olabilir. Sonuç olarak tavsiye öncesi ilk gün hem 

ortalama anormal getiri hem de kümülatif anormal getiri de istatistiksel olarak anlamlı bir 

değişiklik olmuştur (p<0,01). Ayrıca aracı kurumların banka hisse senetleri al tavsiye ettiği gün 

ortalama anormal getiri hem de kümülatif anormal getiri söz konusudur (p<0,01). Elde edilen 

bu bulgu yatırımcıların aracı kurumların sunduğu al tavsiyelerini dikkate aldığını ve söz konusu 

banka hisse senetlerine yatırım yaptıklarını göstermektedir. 
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Grafik 2’de al tavsiyesi verilen banka hisse senetlerinin kümülatif anormal getirileri [-15, +15]  

olay penceresi ekseninde gösterilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde kümülatif anormal getiri -1 

günde ve olay günü anormal getiriye ulaşmıştır. Daha sonra aracı kurumların sat tavsiyesi ile 

banka hisse senetlerinin kümülatif anormal getiri düzenli bir şekilde düşmüştür. Banka hisse 

senedi önemli bir şekilde yükselmesinden sonra aracı kurum sat tavsiyesi ile -15 ile +15 olay 

günleri benzer kümülatif anormal getirileri seviyelerine ulaşılmıştır. Başka bir ifadeyle, 

yatırımcılar önerilmeyen hisse senetleri listesine eklenen firmaların gelecekte olumsuz 

performans göstereceğine inanmakta ve bu hisse senetlerini portföylerinden kalıcı olarak 

çıkarmaktadırlar. 

 

5 Sonuç 

 

Araştırmada aracı kurumların al-sat tavsiyelerinin BIST’de faaliyet gösteren bankaların hisse 

senedi getirileri üzerindeki etkisi Ocak 2018 – Aralık 2020 döneminde olay çalışması yöntemi 

ile analiz edilmiştir. Bu çerçevede Türkiye’de faaliyet gösteren ikisi banka kökenli olmak üzere 

en büyük dört aracı kurumun al-sat tavsiyeleri 15 günlük olay penceresinde araştırmaya dahil 

edilmiştir. Hisse senetlerinin piyasa getirisinden farklı olarak anormal getiri sağlayıp 

sağlamadığını belirlemek amacıyla ortalama anormal getiri ve kümülatif anormal getiri 

formüllerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları Olay olarak nitelenen al-sat 

tavsiyelerinden 15 gün önceki ve 15 gün sonraki periyotlarda hisse senetlerinden ortalama 

anormal getiri ve kümülatif anormal getiri sağlandığını göstermektedir. Buna göre 31 kez sat 

tavsiyesi verilen hisse senetlerinden en büyük anormal getiri duyurunun yapıldığı gün ve ondan 

sonraki ilk gün gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra incelenen dönemde 108 kez al tavsiyesi 

verilmiş olup olaydan önceki gün [-1] ve olay günü en yüksek anormal getirinin sağlandığı 

görülmektedir. Bu bağlamda al tavsiyesinden önce görülen anormal getiri yatırımcıların duyuru 

öncesinde beklentileri satın aldığını ya da içerden öğrenenlerin ticareti olduğunu 

göstermektedir. Aynı zamanda aracı kurumlar tarafından önerilmeyen hisse senedi getirileri 

azalmaktadır. Elde edilen sonuçlar Karan ve Ressamoğlu (1996), Çevik ve Erdoğan (2011), 

Çevik ve Sezer (2020) sonuçlarından farklılaşmakla birlikte Altunöz (2016), Bedelova (2017), 

Arısoy (2020), Ildır ve Dallı (2021) sonuçları tarafından desteklenmektedir. 
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Sat tavsiyeleri ve etkileri incelendiğinde tavsiyenin verilmesinden bir gün önce [-1] p=0,016 

değeri elde edildiği olay günü [0] p=0,018 olduğu sonraki iki günde ise [+1, +2] p=0,077 ve 

0,046 değerleri elde edildiği görülmektedir. Buna karşın al tavsiyeleri ve etkileri incelendiğinde 

tavsiyenin verilmesinden bir gün önce [-1] p=0,000 ve olay gününde [0] p=0,098 değerinin elde 

edildiği görülmektedir. 

 

EPH’ye göre yarı güçlü formda etkin piyasalarda ortalama üstü getirinin sağlanamaması 

gerekmektedir. Ancak araştırmada incelenen dönemde bankacılık sektörünün kullanılan veri 

seti ile yarı güçlü formda etkin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. T testi sonuçları ve p değerleri 

BIST bankacılık sektöründe aracı kurum tavsiyeleri hisse senedi getirileri üzerinde etkili 

olduğunu ve bu nedenle BIST bankacılık sektörünün zayıf formda etkin olduğunu 

göstermektedir. Konuya ilişkin daha önce yapılan ve farklı sektörleri de kapsayan 

araştırmalarda al-sat tavsiyelerinden 15 gün sonra hisse senedi getirilerinde anormal getirilerin 

tespit edildiği görülürken bu araştırmada [-1, +2] periyodunda anormal getiriler tespit 

edilmiştir.  Bu bağlamda bankacılık sektörünün diğer sektörlerden ayrıştığı ve yatırımcıların 

bankacılık sektörüne yönelik tavsiyeleri daha az dikkate aldığı belirtilebilir.  

 

Bu araştırmanın sonuçları aracı kurum tavsiyelerinin bankacılık sektörü hisse senetlerine 

yönelik yaptığı al-sat tavsiyelerinin kısa periyotta [-1, +2] ortalama anormal getiri ve kümülatif 

anormal getiri sağladığını ortaya koyarken sonrasında hızlı bir şekilde getirilerin düştüğünü 

ortaya koymaktadır. Sat tavsiyesi verilen hisse senetlerinin yani öneri listesinden çıkarılan hisse 

senetlerinin gelecek performanslarında olumsuz beklenmekte ve yatırımcılar bu hisse 

senetlerini portföylerinin dışına almaktadırlar. Al tavsiyesi verilen hisse senetlerinde ise 

geleceğe yönelik yüksek performans beklentisi yatırımcıların bu hisse senetlerine yatırım 

yapmasına neden olmakta ve tavsiye günü ve sonrasında getirilerinde artış görülmektedir.  

 

Developed capital markets and banking sector are of critical importance for a country such as 

Turkey, which aims to be among the world’s top 10 biggest economies and to enter the 

European Union. Market inefficiency is an important barrier for Turkey. To developed market 

efficiency it is necessary to raise corporate governance, investor awareness and structural 

reforms for capital markets and banking sector so that more conscious and effective capital 

market investments can be made in the country. Financial statements and important issues that 

may affect the investment decisions of investors should be disclosed to the public without delay. 

In addition, making more proactive decisions on public disclosure and transparency by policy 

makers will help increase efficiency in the markets. 

 

Araştırma birtakım kısıtlara sahiptir. İlk olarak araştırma bankacılık sektörüne yönelik olarak 

yapılmış ve diğer sektörler dahil edilmemiştir. İkinci olarak araştırma Ocak 2018 – Aralık 2020 

dönemine ait verileri kapsamaktadır. Bu açıdan elde edilen sonuçlar araştırmaya konu dönem 

açısından değerlendirilmelidir. Araştırmadan elde edilen bulgular yatırımcılar açısından önem 

taşımaktadır. Özellikle bankacılık sektörüne kısa vadeli yatırım yapan hisse senedi yatırımcıları 

aracı kurum al-sat tavsiyelerinin etkilerini detaylı bir şekilde değerlendirmelidirler. Gelecek 

çalışmalarda birden fazla sektörün daha geniş olay penceresi çerçevesinde ve daha geniş bir 

gözlem döneminde analiz edilmesi elde edilecek sonuçların genelleştirilmesi açısından önem 

taşımaktadır. Bunun yanı sıra aracı kurum tavsiyelerinin firma büyüklüğü ve sektörel 

karşılaştırma çerçevesinde analiz edilmesi literatüre teorik katkı sağlayacaktır.   
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Özet 

 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1967-2015 yılları arasındaki GSYİH ve C𝑂2 arasındaki ilişki Tsong 

(2016) tarafından geliştirilen Fouirer SHIN eş bütünleşme analizi ile incelenerek Çevresel Kuznets Eğrisi 

Hipotezi’nin Türkiye özelinde test edilmesidir. Fourier eşbütünleşme test sonuçlarına göre C𝑂2  ile GSYİH 

arasında uzun dönemli ilişki bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre ekonomik büyüme ve çevresel bozulma 

ilişkisinin ters U formunda olduğu Türkiye’de Kuznetz Eğrisi hipotezinin geçerli olduğu kanıtlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: GSYİH, C𝑂2, Fourier Eşbütünleşme 

 

TESTING THE VALIDITY OF THE ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE 

HYPOTHESIS IN TURKEY 
 

Abstract 

 

The aim of this study is to test the Environmental Kuznets Curve Hypothesis in Turkey by examining the 

relationship between GDP and C𝑂2  between the years 1967-2015 in Turkey with the Fouirer SHIN cointegration 

analysis developed by Tsong (2016). According to the Fourier cointegration test results, a long-term relationship 

was found between C𝑂2  and GDP. In addition, according to the results of the research, the Kuznetz Curve 

hypothesis has been proven to be valid in Turkey, where the relationship between economic growth and 

environmental degradation is in an inverted U form. 

 

Keywords: GDP, C𝑂2, Fourier Cointegration. 

 

1.GİRİŞ 

 
 Günümüzde çevre ve çevre sorunları tüm toplumları yakından ilgilendiren bir konu olmuştur. 

Sanayileşme ve nüfus artışına paralel olarak daha da süregelen sorunlar, yerel ve bölgesel seviyede 

ulusları; küresel seviyede ise tüm insanlığı ilgilendirmektedir. Canlıların çevre üstündeki baskının 

artmasıyla, ekosistemin sağlıklı bir şekilde kendini gerçekleştirmesi zorlaşmış üretim ve tüketimde 

görülen artış; hava, su ile toprağın kirlenmesine yol açmış bu durumun sonucunda doğal kaynaklar zarar 

görerek tükenme sürecine girmiş, birçok bitki ile hayvan türünün nesli tükenmiş, çevre önemli derecede 

zarar görmüştür (Karaca, 2019:1). 

 

 Çevre üzerinde önemli etkileri olan enerji kaynaklarının herhangi bir değişim veya 

dönüştürülmemiş hali birincil (primer) enerji kaynaklarıdır. Birincil enerji kaynakları, petrol, kömür, 

doğal gaz, nükleer, hidrolik, biyokütle, dalga-gelgit, güneş ve rüzgârdır. Birincil enerjinin dönüşüme 

uğraması ile elde edilen enerji ise ikincil (sekonder) enerji kaynakları olarak tanımlanmaktadır. Elektrik, 

benzin, mazot, motorin, kok kömürü, ikincil kömür, hava gazı ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) bu 

gruba girmektedir.  Nüfus artışı, toplumların refah seviyelerinin yükselmesi, teknolojide görülen 

ilerlemeler her geçen gün enerjiye olan ihtiyacı artırmaktadır. Enerji ihtiyacını karşılayabilmek için 

rezervleri yeterli olmayan yenilenemez enerji kaynaklarını verimli ve etkin şekilde kullanarak 
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yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanımını destekleyerek makro düzeyde dünyada, mikro açıdan da 

ülkemizde bulunan enerji kaynaklarını değerlendirmek gerekmektedir (Koç ve Kaya; 2015:37). 

 

 Türkiye’de her geçen gün nüfus artışına paralel şekilde enerji tüketimi de artmaya başlamıştır. 

Teknolojik gelişmeler, elektronik ürün tercihlerinin artması insanların daha fazla konfor istemesi 

enerjiyi endüstrinin en temel girdisi haline gelmesi gibi faktörlerin yanında taşımacılıkta enerji 

tüketiminin artışıyla beraber enerjiye olan bağımlılık artış göstermiştir (Yılankırkan ve Doğan,2020:80). 

Türkiye’de enerji tüketimi BP’nin verilerine göre 2010 yılında kişi başı 62,2 gigajoule iken 2019 yılında 

artış göstererek 78,0 gigajoule, 2020 yılında salgın faktörlü azalış göstererek 74,6 gigajolue’e ulaşmıştır. 

(BP,2021:13). Enerji tüketiminde görülen artış C𝑂2 emisyonlarını da önemli ölçüde etkilemiştir. 

 

 C𝑂2 , en temel ifadeyle karbonun atmosfere salınması demektir. Sera gazı emisyonları 

çoğunlukla karbondioksit eşdeğerleri olarak hesaplanması nedeniyle herhangi bir küresel ısınma ya da 

sera gazı etkisi tartışmasında “karbon emisyonu ya da karbon salınımı” olarak adlandırılır. Karbon 

emisyonu ve sera gazının dünyada artışının en önemli sebepleri;  

Nüfus artışının kontrol edilememesi, sanayileşme,  

küresel enerji talebinde artış,  

şehirleşmenin artışı,  

yeşil alanların azalması,  

sera gazlarının kontrolsüz bir biçimde doğaya salınmasıdır (Gazbir,2017). Nüfus artışı sonucu 

enerji tüketiminin artışına bağlı olarak karbon salınımının da artış göstermesi çevre sorunlarının 

artmasına neden olmaktadır (BP,2021:13). 

 C𝑂2 emisyonları, Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin test edilmesinde en fazla uygulanan 

emisyonlardandır. Küresel çapta bir emisyon olduğu için diğer sera gazı emisyonlarından farklıdır. 

Dünya çapında önemli düzeyde fosil yakıt bağımlılığı sebebiyle C𝑂2 emisyonları küresel ısınma, sera 

gazı etkileri ile iklimlerin değişmesi gibi hayati önem taşıyan birçok problem ile bağlantılıdır.  Bu 

yüzden son yıllarda karbon emisyonları ile ekonomik etkileri konusu birçok araştırmacını merak konusu 

olmuştur (Tutulmaz,2015: 74). 
 

Grafik 1: Dünyada Yıllara Göre C𝑶𝟐 Emisyonu 

 
  
Grafik 1 ‘de 1800-2019 yılı arası dünyadaki C𝑂2 emisyonu görülmektedir. Grafikte 

sanayileşmenin tam anlamıyla görülmediği dönemlerden 1900’lü yıllara kadar nüfus artışı, kentleşme 

ve ticaretin az olması sebebiyle C𝑂2 emisyonu da aynı seviyede devam etmiş, bu yıllardan sonra sürekli 

artış göstermiştir.  
 

Grafik 2: Türkiye’de Yıllara Göre Kişi Başı C𝑶𝟐 Emisyonu 
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Grafik 2 ‘de Türkiye’de 1865-2017 tarihleri arasındaki kişi başı C𝑂2 emisyonu miktarları 

görülmektedir. 1800’lü yıllarda dünya C𝑂2 emisyonu verilerinde olduğu gibi 1900 tarihine kadar aynı 

seviyede kalmış ve ilerleyen yıllarda sanayileşme, kentleşme, nüfus artışı, enerji kaynaklarının 

kullanımının artışına paralel artış göstermiştir. Türkiye’de C𝑂2 emisyonu ve-verilerine bakıldığında 

2009 yılında 275,3 milyon ton olarak gerçekleşirken, 2010 yılında 298,8 milyon ton, 2015 yılında ise 

340,0 milyon tona ulaşmıştır (BP,2020:13).    

 

Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin test edilmesinde kullanılan değişkenlerden birisi de GSYİH 

‘dir.  
Grafik 3: 1967-2015 Yılları Arasındaki GSYİH (*sabit 2010 $)                                                           

 
*Veriler sabit 2010 ABD doları cinsindendir. GSYİH için dolar rakamları, 2010 resmi döviz kurları kullanılarak yerel 

para birimlerinden çevrilmiştir. Resmi döviz kurunun fiili döviz işlemlerine uygulanan oranı etkin bir şekilde yansıtmadığı 

birkaç ülke için dönüştürme faktörü uygulanmaktadır. 

 Kaynak: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/ 

  
 C𝑂2  emisyonu ile ekonomik büyüme arasında bir nedensellik ilişkisinin olduğu 

düşünülmektedir. Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezi; CO2 emisyonlarının belli bir gelir ya da gelişmişlik 

seviyesine kadar gelir artışına paralel olarak artmaya devam ettiği sonrasında belli bir gelişmişlik 

düzeyinden sonra C𝑂2   emisyonunun azalış gösterdiğini savunmaktadır (Şimşek ve Yiğit, 2017: 122). 

 

Grafik 4’te Türkiye’nin 1967-2015 tarihleri arasında kişi başı GSYİH verileri bulunmaktadır. 

GSYİH (Sabit 2010 US$) kişi başı 1967 yılında 3,950.8 $ olurken 2000 yılında 8,278.5 $ 2012 yılında 

12,128.3$, 2015 yılında 13,924.1 $ olarak gerçekleşmiştir. Grafikteki bilgilere dayanarak yıllara göre 

kişi başı GSYİH artışı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla  verilere baılarak C𝑂2  emisyonu ve GSYİH 

ilişkisi bakımından değerlendirmek uygun olacaktır.  
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 Çalışmanın ikinci bölümünde Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinden bahsedilecek, üçüncü 

bölümünde literatür taramasına yer verilecek, dördüncü bölümde veri seti metodoloji anlatılarak analize 

sonucu elde edilen ampirik bulgular bahsedilecektir. 

 

2. ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ 

 
 Dünya genelinde çevre kalitesinin gittikçe bozulması, ilgili kesimlerin endişelenmesine ve bu 

sorunun nedenlerini araştırılmasına odaklanılmasına sebep olmuştur. Her ne kadar çevre kalitesinin 

sebepleri araştırılmaya çalışılsa da ekonomik büyümenin çevresel etkilerinin varlığının da dikkate 

alınması gerekmektedir. Bu bağlamda çevrenin ekonomik büyüme/kalkınma bağlantısı ve kirlilik-gelir 

büyüme ilişkisi incelenen temel konular arasına girmiştir (Dinda,2004:431). 

 

  Kuznets (1955) çalışmasında kişi başına düşen gelir yükseldikçe gelir eşitsizliğinin ilk önce 

yükseldiğini fakat sonrasında belli bir dönüm noktasından sonra azalmaya başladığını belirtmiştir. Gelir 

artışının ilk zamanlarında, gelir dağılımının daha çok eşit olmadığını fakat ekonomik büyüme sürdükçe 

dağılımın sonunda daha çok eşit olmaya başladığını ifade etmiştir. Kuznets Eğrisi Hipotezi, en başta kişi 

başı gelirin düşük seviyelerinde, gelir dağılımının yüksek gelir seviyelerine doğru çarpık olduğunu ileri 

sürmektedir. Gelir yükseldikçe çarpıklık azalmaktadır. 1991 yılında Kuznets Eğrisi yeni bir bakış 

açısıyla kükürt dioksit emisyonlarının konsantrasyonu ile kişi başına gelir ölçümleri vs. çevresel kalite 

seviyelerinin ilişkisini hem geçici hem de mekansal ortamlarda tanımlamak için bir araç olmaya 

başlamıştır. Ekonomistler, büyük ülke örnekleri ile farklı gelir düzeylerinin çevreye ait verilerini 

sıralayabildikçe, ülkelerin gelişimini sürdürdükçe, yaşam kalitesine dair birçok ölçütlerin en başta 

bozulabileceği, daha sonrasında gelişebileceğine yönelik deliller ortaya koymaya başlamıştır (Yandle 

vd.2004: 2). 

 

Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi kapsamında çevresel göstergeler (y), gelir (x) ile edilmektedir. 

ÇKE varsayımları şu şekilde açıklanmaktadır (Dinda,2004:440-441). 

 

(i) 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 0 düz bir model ve x ve y arasında ilişki yok 

(ii) 𝛽1 >0, 𝛽2 = 𝛽3 = 0, x ve y arasında monotonik artan bir ilişki veya doğrusal bir ilişki   

(iii) 𝛽1 < 0 ve 𝛽2 = 𝛽3 = 0, x ve y arasında monoton azalan bir ilişki, 

(iv)  𝛽1 >0, 𝛽2 < 0 ve 𝛽3 = 0. Ters U şeklinde ilişki, ÇKE Hipotezi, 

(v) 𝛽1 < 0, 𝛽2 >0 ve  𝛽3 = 0 , U- şeklinde ilişki, 

(vi) 𝛽1 >0, 𝛽2 < 0  ve 𝛽3>0. Bir kübik polinom veya N-şekilli şekil 

(vii) 𝛽1 < 0 𝛽2 >0  ve 𝛽3 < 0. N şekilli eğrinin karşısında. 

(viii)  

 

 Ulaşılan ortak nokta ekonomik gelişmenin/büyümenin erken dönemlerinde çevresel kalitenin 

zarar gördüğü, ekonominin gelişimine bağlı olarak sonraki dönemlerde düzeldiği düşüncesidir. Çevresel 

baskı, kalkınmanın ilk aşamasında gelire göre hızla artar ve gelir seviyesi arttıkça GSYİH büyümesine 

göre yavaşlamaktadır. Gelir düzeyi değişimi ile çevresel kalite arasında görülen bu ilişki kişi başına gelir 

ya da gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve çevresel bozulma (emisyonlar ya da kirleticiler) ilişkisinin 

ters U şeklini ifade etmektedir (Al Sayed ve Sek: 2013:1082). Bu hipotezi ele alan birçok çalışma 

mevcuttur (Yandle ve Bhattarai,2004, Dinda, 2004, Saatçi ve Dumrul 2011, Tutulmaz 2012, Tutulmaz 

2015, Aytun 2014, Uchiyama 2016, Güzel 2021).  

 
Grafik 4: Çevresel Kuznets Eğrisi 
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Kaynak: Yandle vd .(2004) 

 
Bu çalışma GSYİH ve C𝑂2 ilişkisini Fourier temelli testlerle incelemesi açısından literatürdeki 

çalışmalardan ayrılmaktadır. Fourier temelli nedensellik testlerinin uygulanması ile doğrusal olmayan 

değişkenler arasındaki ilişkilerin daha isabetli test edilmesi mümkündür. Çalışma kapsamında 

C𝑂2 emisyonu ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenerek Çevresel Kuznets eğrisi hipotezinin 

Türkiye özelinde geçerliliğinin test edilmesi amaçlanmaktadır. 

 

3. LİTERATÜR TARAMASI 

 

  Araştırmanın bu bölümünde C𝑂2 emisyonları ve ekonomik büyüme ilişkisini araştıran 

çalışmalara yer verilmiştir.  

 

Tablo 1: Literatür Özeti 
Yazarlar Zaman 

Aralığı 

Örneklem Model Sonuç 

Soytaş vd .(2007) 1960-2004 Abd Granger 

Nedensellik 
GSYİH ile C𝑂2 arasında ilişki 

yok. 

Enerji Tüketimi ‘den C𝑂2 

nedensellik ilişkisi. 

ÇKE Hipotezi red 

Soytaş ve Sarı 

(2009) 

1960-2000 

 

Türkiye Granger 

Nedensellik 
GSYİH ile C𝑂2 arasında uzun 

dönemli ilişki bulunmazken 

C𝑂2′𝑑𝑒𝑛 Enerji Tüketimi’ne 

nedensellik 

Öztürk ve 

Acaravcı (2010) 

1968-2005 Türkiye ARDL Test 

Granger 

Nedensellik 

Enerji Tüketimi ve C𝑂2, GSYİH 

nedeni değil 

İstihdam Oranı, GSYİH’ya 

nedensellik 

ÇKE Hipotezi red 

Saatçi ve Dumrul 

(2011) 

1950-2007 Türkiye Yapısal Kırılmalı 

eşbütünleşme 

(Kejriwal 2008) 

ÇKE kabul Ters-U şeklinde 

Tutulmaz (2015) 1968-2007 Türkiye Johansen 

eşbütünleşme, 

Engle-Granger 

nedensellik 

C𝑂2 emisyonu-GSYİH 

eşbütünleşme. 

ÇKE hipotezi Ters U şeklinde 

Omri (2015) 1990-2011 14 MENA 

Ülkesi 

GMM ve Durbin-

Wu-Hausman Test 
Enerji Tüketimi → C𝑂2 

GSYİH↔ C𝑂2 

Bayramoğlu ve 

Yurtkur (2016) 

 

1960-2010 Türkiye Engle-Granger 

Eşbütünleşme 

Kapetanios, Shin ve 

Shell (KSS 2006) 

doğrusal olmayan 

eşbütünleşme 

C𝑂2 −  𝐺𝑆𝑌İ𝐻 doğrusal ilişki 

yok doğrusal olmayan uzun 

dönemli ilişki var 

Çetintaş vd.(2016) 1960-2011 Türkiye ARDL Testi GSYİH, Enerji Tüketimi → C𝑂2 

Arasında uzun dönemde pozitif 

korelasyon 
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Uddin vd .(2016) 1971-2016 Sri Lanka Granger 

Nedensellik- 

Johansen 

Eşbütünleşme 

GSYİH →C𝑂2 

GSYİH→ Enerji Tüketimi 

Lebe (2016) 1960-2010 Türkiye Ardl Testi ve 

Granger 

Nedensellik 

Finansal Gelişme→ C𝑂2 

Enerji Tüketimi → C𝑂2 

nedensellik 

ÇKE Hipotezi kabul 

Şimşek ve Türker 

(2017) 

1990-2015 Brıct Ülkeleri Panel Var 

Dumitrescu Hurlin 

Nedensellik 

GSYİH→Kentleşme, Yenilenebi 

lir Enerji,Petrol Fiyatları, C𝑂2  
tek yönlü nedensellik 

 

Yurttagüler ve 

Kutlu (2017) 

1960-2011 Türkiye Johansen 

Eşbütünleşme ve 

uzun dönem 

tahmincisi 

C𝑂2  𝑒𝑚𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛𝑢 𝑖𝑙𝑒 GSYİH 

eşbütünleşme,  

ÇKE red N şeklinde 

Kabaklarlı ve Ay 1960-2013 Türkiye Ardl Test ÇKE Hipotezi kabul 

Öztürk ve Gülen 

(2019) 

1960-2014 Türkiye ARDL testi ÇKE kabul, Ters U şeklinde 

ilişki 

Adebayo ve 

Akinsola(2021) 

1971-2018 Tayland Granger ve Toda-

Yamamoto 
C𝑂2- Enerji Tüketimi çift yönlü 

nedensellik, kısa ve uzun 

dönemde pozitif korelasyon, 

GSYİH-     

C𝑂2 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑓 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 

Güzel (2021) 1960-2015 Türkiye ARDL 

eşbütünleşme 

Eşbütünleşme var,  

ÇKE Hipotezi-red- N şeklinde 

Yurtkuran (2021) 1995-2016 Türkiye Fourier Adl, Fourie 

mols,Ccr,Toda-

Yamamato ,Fourier 

Ty nedensellik 

Serilerde uzun dönemli ilişki, 

Ekonomik büyüme↔ C𝑂2, 
Lojistik ↔ C𝑂2 

ÇKE hipotezi kabul 

 
4. VERİ SETİ, MODEL VE YÖNTEM 

 

 Bu çalışmada Türkiye’ de 1967 ve 2015 yılları arasındaki GSYİH ve C𝑂2 ait veriler 

kullanılmıştır. Kullanılan değişkenler dünya bankasının “World Development Indicator” (WDI) veri 

tabanından temin edilmiştir.  Değişkenlere ait veriler dünya bankası veri tabanında 2015 yılına kadar 

bulunmaktadır. Bu durum çalışmanın kısıtlarındandır.  Veriler logaritmik forma dönüştürülmüştür. 

Analiz kapsamındaki değişkenler ve ayrıntılı bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

 

Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Değişkenler ve Veri Seti Bilgileri 

Değişken Sembol Açıklama Frekans 

𝐶𝑂2 𝐶𝑂2 Karbon Emisyonları 

(Metrik Ton) 

Yıllık 

GSYİH Y Reel Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla (2010 Yılı Sabit 

Fiyatlarla, US$) 

Yıllık 

𝐺𝑆𝑌İ𝐻2 𝑌2 Reel Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla Kübik Form 

Yıllık 

 

Tutulmaz (2015), Kabaklarlı ve Ay (2017), Öztürk ve Gülen (2019),Yurtkuran (2021),GSYİH ve 

GSYİH’nin karesini alarak hipotezi test etmişlerdir. Literatürden Omri (2015), Uddin (2016), 

Bayramoğlu ve Yurtkur (2016), Kabaklarlı ve Ay (2017),Adebayo ve Akinsola (2021), Güzel (2021) 
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çalışmalarında GSYİH değişkeni US$ olarak kullanmışlardır. Bu çalışmalar referans alınarak aşağıdaki 

model kurulmuştur.  

 𝐼𝑛𝐶𝑂2𝑡 =  𝛼0 +  𝛼1𝐼𝑛𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡 + 𝛼2𝐼𝑛𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡
2  +  휀𝑡    (1) 

Denklemde yer alan α eğim katsayılarını, ε hata düzeltme terimini temsil etmektedir. 

 

4.1. Fourier KPSS Durağanlık Testi 

 

 Becker, Enders ve Lee (2006), Kwiatkowski vd (1992) tarafından oluşturulmuş KPSS testi 

olarak da bilinen durağanlık testini Fourier fonksiyonunlarla genişleterek yeni bir durağanlık testi 

geliştirmişlerdir. Geliştirilen bu testte, Fourier fonksiyonların kullanılmasının temel nedeni, bu 

fonksiyonun bilinmeyen, ani ve yumuşak geçişleri de modelleyebilmesidir. Ayrıca bu testte yapısal 

kırılmaların konumu, sayısı ve biçimi önem arz etmemektedir. 

 

 Becker vd. (2006) tarafından geliştirilen durağanlığın sıfır hipotezine tanımlı olduğu bu testte 

gerekli olan test istatistiğinin hesaplanabilmesi için öncelikle aşağıdaki modeller En Küçük Kareler 

(OLS) yöntemi ile tahmin edilip, modellere ait kalıntılar elde edilmektedir: 

𝑦𝑡 =  𝛼 +  𝛾1 sin (
2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) +  𝛾2 cos (

2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) +  휀𝑡       (2) 

𝑦𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝑡  + 𝛾1 sin (
2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) +  𝛾2 cos (

2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) +  휀𝑡    (3) 

Yukarıdaki modellerde α eğim katsayılarını, k frekans değerini, t trendi,  휀𝑡 hata terimini, T 

örneklem büyüklüğünü temsil etmektedir.  𝜋 değeri ise 3.1428 olarak dikkate alınmıştır. 

 

Bu modeller tahmin edilirken frekans sayısının doğru tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Uygun frekans sayısı ise (2) ve (3) de yer alan modellerin kalıntı kareler toplamını en küçük yapan 

değerdir. 

𝜏𝜇(𝑘)𝑣𝑒𝑦𝑎 𝜏𝜏 (𝑘) =  
1

𝑇2

∑ �̃�𝑡 (𝑘)2𝑇
𝑡=1

�̃�2        (4) 

Yukarıdaki eşitlikte ise �̃�𝑡 (𝑘) =  ∑  𝑇
𝑡=1 휀𝑡 dir ve 휀𝑡 (3) numaralı eşitlikten elde edilen kalıntıları 

temsil etmektedir. 𝜎’ nın parametrik olmayan tahmini ise 𝑤𝑗, j= 1,2,3…, l ağırlık dizisinden, l ise 

budama gecikme parametresinin seçme yöntemiyle elde edilmektedir. 

 

𝜎2 =  �̃�0  +  2 ∑ 𝑤𝑗�̃�𝑗
𝑙
𝑗=1         (5) 

Bu eşitlikte �̃�𝑗 (3) numaralı denklemin tahmininden elde edilen kalıntıların j. Örneklem 

otokovaryansını temsil etmektedir. K’nın optimal değeri tespit edilirken en küçük kalıntı kareler 

toplamını veren k değeri tercih edilir. 

 

Veri oluşturma aşamasında doğrusal olmayan trend söz konusu ise klasik KPSS durağanlık testi, 

Fourier KPSS durağanlık testinden daha güçlü sonuçlar çıkarmaktadır. Bu noktada Becker vd.(2006) 

doğrusal olmayan trendin yokluğunu yokluk hipotezi olan aşağıdaki denklemle test etmişlerdir: 

𝐹İ(𝑘)  =  
(𝑆𝑆𝑅0 − 𝑆𝑆𝑅1(𝑘))/2

𝑆𝑆𝑅1(𝑘)/(𝑇−𝑞)
        (6) 

Yukarıdaki eşitlikte 𝑆𝑆𝑅0 yokluk hipotezinin kabul edildiği regresyonun kalıntı kareler toplamını, 

𝑆𝑆𝑅1(𝑘) (3) numaralı elde edilen kalıntı kareler toplamını, q bağımsız değişken sayısını temsil 

etmektedir. F testinin kullanımı ise durağanlık temel hipotezinin reddedildiği koşulda 

kullanılabilmektedir. Becker vd. (2006) F testinde; temel hipotez reddedilemezse trigonometrik 

terimlerin anlamsız olduğu bu durumda klasik KPSS testi sonuçlarının dikkate alınmasını önermişlerdir.  
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4.2. Fourier Shin Eşbütünleşme Testi 

 

 Her biri birinci seviyede entegre serilerin arasında uzun dönemli ilişkinin tespit edilebilmesine 

imkân tanıyan, serilerde yapısal kırılmanın yapısını, sayısını ve zamanını tespit etme gibi mecburiyet 

sunmayan Tsong (2016) tarafından geliştirilen Fourier Shin olarak adlandırılan koentegrasyon testi 

uygulanmıştır. FSHIN eşbütünleşme testinde yokluk hipotezi, eşbütünleşmenin varlığını sınamaktadır 

(Yılancı, 2017; 58). Tsong (2016) FSHIN eşbütünleşme testinde aşağıdaki modeli dikkate almaktadır: 

𝑦𝑡 =  𝑑𝑡 + 𝑥𝑡
′𝛽 +  𝜂𝑡         (7) 

Bu denklemde  𝜂𝑡 =  𝛾𝑡 +  𝜐1𝑡 , 𝛾0 = 0 𝑖𝑙𝑒 𝛾𝑡 =  𝛾𝑡−1 +  𝜐𝑡  , 𝑣𝑒 𝑥𝑡 =  𝑥𝑡−1  + 𝜐2𝑡  dir. 𝜐1𝑡 ve 𝜐2𝑡 

durağa olduğu için 𝑥𝑡 ve 𝛾𝑡 birinci farkında durağandır. Yukarıda yer alan 𝑑𝑡 deterministik bileşeni 

aşağıdaki denklemle tanımlanmıştır: 

𝑑𝑡 =  ∑ 𝛿𝑖
𝑚
𝑖=0 𝑡𝑖 + 𝑓𝑡         (8) 

Yukarıdaki eşitlikte yer alan 𝑓𝑡 fourier fonksiyonu olup aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır: 

𝑓𝑡 =  𝛼1 sin (
2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) +  𝛼2𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋𝑘𝑡

𝑇
)         (9) 

(9) numaralı eşitlikte yer alan (k) fourier frekans değerini, T örneklem büyüklüğünü, t ise trendi 

temsil etmektedir. 

𝑦𝑡 =  𝛼0  +  𝛼1 𝑠𝑖𝑛 (
2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) +  𝛼2𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) +  𝑥𝑡

′ 𝛽 + 𝑣1𝑡      (10) 

(10) numaralı eşitlikte trigonometrik terimlerin gerekliliği Fistatistiği ile test edilmektedir. FSHIN 

test istatistiği aşağıdaki denklemle hesaplanmaktadır: 

𝐶𝐼𝑓
𝑚  =  𝑇−2�̂�1

−2 ∑ 𝑆𝑡
2𝑇

𝑡=1         (11) 

Yukarıdaki eşitlikte yer alan �̂�1, 𝑣1𝑡 ‘nin uzun dönem varsans tahmincisini, 𝑆𝑡
2 =  ∑ 𝑣1𝑡

𝑇
𝑡=1  

denklem (7) den elde edilen hata terimlerinin kısmi toplamını temsil etmektedir.  𝐶𝐼𝑓
𝑚 istatistiği Tsong 

vd. (2016) tablo kritik değerlerinden küçükse, değişkenler arasında yapısal kırılmalar altında 

eşbütünleşme ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

 

5. AMPİRİK BULGULAR 

5.1.Birim Kök Testi Sonuçları  

 
Çalışmada öncelikle doğal logaritmaları alınan serilere durağanlık testi uygulanmıştır. Bu teste 

ait sonuçlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:  

 

Tablo 3: Durağanlık Testi Sonuçları 

 FKPSS Durağanlık Testi Sonuçları KPSS  

 Test İst k F Test İst. 

ln𝐶𝑂2 0.11937* 1 12.91472* 

 

 
lnY 0.08178* 1 14.60733* 

ln𝑌2 0.07928* 1 19.02511* 

∆ln𝐶𝑂2 0.12991 4 2.77173 0.244805 

∆lnY 0.12007 5 4.66505 0.126747 

∆ln𝑌2 0.12106 5 4.61836 0.162364 
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Not: Oto korelasyon kontrolü için Akaike bilgi kriterinden yararlanılmıştır. Durağanlık testinde maksimum gecikme uzunluğu 

12 olarak ayarlanmış olup, optimal gecikme uzunluğu t-stat değeriyle belirlenmiştir. Fourier testlerde optimal frekans 

kalıntıların karelerinin minimum toplamı tarafından belirlenmiştir. * ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyini, k: frekans 

sayısını, F testi trigonometrik terimlerin anlamlılığını temsil etmektedir. Kritik değerler Fourier KPSS için Becker vd. (2006) 

makalesinde yer alan tablo değerleri dikkate alınmıştır. Kritik değerler k=1 olduğunda %1 ve %5 anlamlılık düzeyinde sırasıyla 

0.0716 ve 0.0546; k=5 olduğunda 0.4626 ve 0.7386 dır. Fourier terimlerin anlamlılığı için F testi kritik değerler %1 ve %5 

anlamlılık düzeyinde sırasıyla 6.873 ve 4.972 dir. Standart KPSS testi kritik değerleri %1 ve %5 anlamlılık düzeyinde sırasıyla 

0.7390 ve 0.4630. 

 

Tablo 3 te yer alan her üç serinin durağanlık testi sonuçlarına göre, tüm değişkenler için 

hesaplanan test istatistikleri ilgili frekans eşiği için kritik değerden büyüktür. Bu sebeple serilerin 

durağan olduğunu savunan 𝐻0 hipotezi reddedilmiştir. Bu da değişkenlerin düzey değerlerinde yumuşak 

geçişler de dikkate alındığında durağan olmadığı anlamına gelmektedir. Daha sonra farkları alınan 

serilere uygulanan durağanlık testi sonucunda, test istatistikleri kritik değerlerden küçük olduğu için 𝐻0 

hipotezi reddedilememiş, serilerin 1. Farkında durağan oldukları yani I[1] oldukları tespit edilmiştir. 

Fourier KPSS testinde temel hipotezin reddedilemediği yani serilerin durağan olduğu tespit edildikten 

sonra trigonometrik terimlerin anlamlılığını test etmek için F testi uygulanmıştır. F test istatistikleri hem 

%1 hem de %5 kritik değerlerden büyüktür bu sebeple trigonometrik terimlerin anlamlı olmadığı 

sonucuna ulaşılmış, Standart KPSS testi uygulanmış serilerin 1. Farkında durağan olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

Bu aşamadan sonra, her biri birinci seviyede entegre serilerin arasında uzun dönemli ilişkinin 

tespit edilebilmesine imkân tanıyan, serilerde yapısal kırılmanın yapısını, sayısını ve zamanını tespit 

etme gibi mecburiyet sunmayan Tsong (2016) tarafından geliştirilen Fourier Shin koentegrasyon testi 

uygulanmıştır. Doğal logaritması alınan serilere uygulanan Fourier Shin eşbütünleşme testi sonuçları 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

 
Tablo 4: Fourier-Shin Eş-bütünleşme Testi Sonuçları 

Model K F Shin F testi L 

ln𝐶𝑂2, Y, Y2 1 0.052671* 24.69541* 4 

 

Not: Optimum gecikme uzunluğu Akaike bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Uzun dönemli kovaryans tahmininde Newey-West 

bant genişliği kullanılmış ve öncül-gecikme uzunlukları Akaike bilgi kriterine göre belirlenmiştir. * ve ** sırasıyla %1 ve %5 

anlamlılık düzeyini, K: frekans sayısını, F testi trigonometrik terimlerin anlamlılığını, L gecikme uzunluğunu temsil etmektedir. 

Kritik değerler için Tsong vd. (2016) makalesinde yer alan tablo değerleri dikkate alınmıştır. FShin testinde tablo kritik 

değerleri k=1 olduğunda %1 ve %5 anlamlılık düzeyinde sırasıyla 0.059 ve 0.045;. Fourier terimlerin anlamlılığı için kritik 

değerler %1 ve %5 anlamlılık düzeyinde sırasıyla 5.860 ve 4.019’dur. 

 

Tablo 4’te kurulan model için Fourier-Shin eş-bütünleşme testi sonuçları yer almaktadır. Kurulan 

modelde %1 anlamlılık düzeyinde hesaplanan değer, kritik değerden küçüktür. Bu durumda değişkenler 

arasında uzun dönemli ilişkinin varlığını test eden 𝐻0 hipotezi reddedilememektedir. F testi sonucu ile 

de FKPSS testinde olduğu gibi trigonometrik terimlerin eşbütünleşme ilişkisi sınanırken kullanılmasının 

gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 5: Uzun Dönem Katsayıları 

Değişkenler Katsayılar 

Y 5.41746 (2.080) 

Y2 -0.55219 (-1.680) 

Sabit -12.30923 (-2.392) 
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Tablo 5 te değişkenlere ait Tsong vd. (2016) tarafından tavsiye edilen DOLS (Dinamik En Küçük 

Kareler Tahmincisi) katsayıları yer almaktadır. Analiz sonucunda bağımlı değişken ile Y değişkeni 

arasında pozitif; Y2  değişkeni ile negatif ilişki tespit edilmiştir. Bu da ÇKE teorisinin Türkiye’ de ters 

U formunda olduğunu yani ÇKE Hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. 

  

5. SONUÇ 

 

Enerji insanlığın devamını sağlamak için vazgeçilmez bir kaynaktır. Endüstri alanında birçok 

kaynakta gerek hammadde gerekse maddenin değiştirilmesinde ve dönüştürülmesinde de 

kullanılmaktadır. Bu kaynaklar birçok yönden ihtiyacı karşılarken tüketilmesinden dolayı çevresel 

sorunları da beraberinde getirmektedir. Ayrıca enerji tüketimi, kentleşme, nüfus artışı, fosil yakıtların 

kullanımı vs. faktörler C𝑂2  emisyonu ve sera gazı etkisinin artmasına sebep olmaktadır. Makalede test 

edilen Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi tersine U şeklini öngörmektedir.  Hipotez çerçevesinde gelir 

artışı belli seviyeye kadar çevre kirliliğinin artışına daha sonrasında azalışına sebep olmaktadır.  

 

Bu makalede GSYİH ve C𝑂2 ilişkisi Fourier temelli eş bütünleşme testi yapılarak incelenmiştir. 

Bu amaçla doğal logaritmaları alınmış olan verilerin durağanlığını sınamak için birim kök testleri 

yapılmıştır. Değişkenlerin düzey değerlerinde durağan olmadığı tespit edilmiş serilerin farkları 

alındıktan sonra test uygulanmış ve durağanlaştığı görülmüştür. Ayrıca değişkenlerin uzun dönemli 

ilişkisi olup olmadığını incelemek amacıyla Fourier-Shin eş bütünleşme testi uygulanmış C𝑂2 𝑖𝑙𝑒 

GSYİH arasındaki uzun dönemli ilişkinin olduğunu kabul eden 𝐻0  hipotezi kabul edilmiştir. Araştırma 

sonuçları Türkiye’de çevresel Kuznets eğrisi hipotezinin geçerli olduğu sonuçları itibariyle Saatçi ve 

Dumrul (2011), Tutulmaz (2015), Lebe(2016), Kabaklarlı ve Ay (2017), Öztürk ve Gülen (2019), 

Yurtkuran (2021)’ın literatürdeki çalışma sonuçlarıyla benzer göstermektedir.  Türkiye’de Kuznets 

eğrisi hipotezini destekler şekilde gelir seviyesi arttıkça çevresel bozulma artacak belli seviyeye 

ulaştıktan sonra azalmaya başlayacaktır. Araştırma sonuçları literatürde yer alan Soytaş (2007), Öztürk 

ve Acaravcı (2010), Yurttagüler ve Kutlu (2017) ve Güzel (2021)’in çalışma sonuçlarıyla farklılık 

göstermiştir. Türkiye ‘de önemli derecede kullanıma sahip olan yenilenemez enerji kaynakları 

kullanımının sınırlandırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşviki C𝑂2 

emisyonunun azalmasına katkıda bulunacaktır. Bu nedenle temiz enerji kaynaklarının tercih edilmesi 

bilinçsiz enerji tüketiminin önlenmesi ve bu yönde çalışmaların yapılması gerekmektedir. Çevresel 

kirlilik ve C𝑂2 emisyonunu etkileyecek faktörlerin tespiti ve bu yönde düzenlemelerin yapılması uygun 

olacaktır.  

 

Çalışmada kullanılan verilerin 2015 yılına kadar bulunması analizin kısıtı olmakta, ilerleyen 

çalışmalarda veriler güncellendikçe yeni tarihlerle yapılması daha verimli sonuçlar elde edilmesine 

imkân tanıyacaktır. Dolayısıyla yeni verilerle ve farklı tekniklerle analiz yaparak bu ilişkiyi tekrar 

incelemek uygun olacaktır. 
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Ö Z  

Bankacılık sektörü yoğunlaşmasını inceleyen bu çalışmanın amacı; finansal yoğunlaşma teorilerinden hangisinin 

Türkiye için geçerli olduğunu saptamaktır. Bu amaçla; çalışmada 2000-2020 döneminde sürekli faaliyet gösteren 

19 mevduat bankası incelenmiştir. Finansal yoğunlaşmanın ölçülmesinde Herfindahl-Hirschman Endeksi 

kullanılmıştır. Çalışmanın bağımsız değişkenleri; finansal kırılganlık oranı, likidite oranı, faiz oranı, gayrisafi 

yurtiçi hasıla ve sermaye yeterlilik oranıdır. Değişkenler arasındaki ilişki panel veri analizi yöntemiyle 

incelenmiştir. Bu bağlamda iki model oluşturulmuştur. Statik modele göre; finansal kırılganlık ve sermaye 

yeterliliği yoğunlaşma üzerinde istatistiki olarak anlamlıyken dinamik modele göre; finansal kırılganlığın cari 

değeri ve birinci gecikmeli değerinin, yoğunlaşmanın cari değerinde pozitif yönde ve istatistiki olarak anlamlı 

olduğu görülmüştür. Ayrıca, yoğunlaşma oranı ve finansal kırılganlık arasındaki ilişki Holtz-Eakin nedensellik 

analiziyle de incelenmiş buna göre yoğunlaşmayla finansal kırılganlık arasında çift yönlü ilişki olduğu bulgusu 

elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Yoğunlaşma, Bankacılık Sektörü, Rekabet İstikrar Teorisi, 

Rekabet Kırılganlık Teorisi 

Examination The Validity of Financial Concentration Theories In 

Turkey Deposit Banks 

AB S T R A CT  

The aim of this study that examines concentration in the banking sector identifies which are financial concentration 

theories valid for Turkey. For this purpose, it has been examined constantly active 19 deposit banks in 2000-2020 

in the study. Herfindahl-Hirschman Index has been used to measure financial concentration. Independent variables 

of the study are interest rate, gross domestic product, liquidity ratio, capital adequacy ratio, and financial fragility 

ratio. The relationship between variables has been examined with panel data analysis. In this context, two models 

have been created. According to the static model financial fragility ratio and capital adequacy are statistically 

significant on concentration, according to the dynamic model the current value of and of the first delayed value of 

financial fragility positively and statistically significant on the current value of concentration it has been seen. 

Also, the relationship between concentration ratio and financial fragility has been examined with Holtz-Eakin 

causality analysis and according to this, the finding that there is a bidirectional relationship between concentration 

and financial fragility has been obtained.    

Anahtar Kelimeler: Financial Concentration, Banking Sector, Competition-Stability Theory, 

Competition-Fragility Theory. 
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1 Giriş 

Ulusal-uluslararası birleşme ve satın alma faaliyetleriyle bankacılık sektöründeki serbestleşme, 

konsolidasyon, bankaların sahip olduğu daha büyük piyasa gücü ve bunun finansal istikrar üzerindeki 

etkisi tartışmalara neden olmaktadır. Bu nedenle, uygun politika çıkarımları yapmak için; bu 

gelişmelerin banka piyasa yapısı üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve faaliyetlerin finansal istikrar 

üzerindeki etkilerini incelemek önemlidir. Türkiye finans sektörü içinde bankaların gerek fon 

aktarımındaki aracılık faaliyetleri gerekse bunlardan farklı faaliyetler yapmaları ve finans sektörü 

içerisinde en fazla paya sahip olmaları, bankacılık sektörünün önemini artırarak bankaların adeta finans 

sektörünün lokomotifi haline gelmesine neden olmuştur. Bu açıdan bakıldığında bankacılık sektörünün 

incelenmesinin Türkiye ekonomisine ilişkin politika yapımı açısından önemli olduğu görülmektedir.   

Son yaşanan küresel krizde bankaların bilançolarındaki aşırı büyüme ve bu büyüklüğün diğer 

sektörlerdeki payına bakıldığında finansal sistemin daha az hiyerarşik ve dolayısıyla daha az 

ayrıştırılabilir hale geldiği iddiaları güçlenmiştir. Kısaca finansal sistem, sistemik çöküşe daha duyarlı 

hale gelmiştir. Bu nedenle finans sektöründe bankaların önemli bir paya sahip olduğu Türkiye gibi 

gelişmekte olan ekonomilerde sistemik çöküşlere karşı alınacak önlemler bakımından bankacılık 

sektörünün incelenmesi önemli görülmektedir. 

Bankacılık sektörünü etkileyen unsurlardan biri de piyasadaki yoğunlaşmadır. Yoğunlaşma aracılığı ile 

bir ekonominin veya sektörün kaç firma tarafından hangi oranda kontrol edildiğinin araştırılması, 

ölçülmesi değerlendirilmektedir. Yoğunlaşma düzeyi, piyasa yapısının belirlenmesinde aktif olarak rol 

oynamaktadır.  

Türk bankacılık sektöründe 24 Ocak 1980 kararlarından sonra serbestleşme politikaları uygulanmaya 

başlanmış ve 1980’li yıllardan sonra rekabetin etkileri görülmüştür. Bununla birlikte 1980’li yıllarda 

yaşanan kar oranlarının yüksekliği sektörün çekiciliğini artırmıştır. Türk bankacılık sektörü finansal 

serbestleşme, yabancı banka girişindeki engellerin kalkması ve gelişen teknolojiyle hızlı bir şekilde 

ilerleme kaydetmiştir.  

Serbestleşme politikalarının etkisi 2000’li yıllara kadar devam etmiştir. Bu dönemde banka girişleri 

sektörde rekabeti attırmıştır. Artan rekabet ortamında finans politikası hedefi bankacılık sektörünün 

etkin ve sağlıklı bir yapıya ulaşmasıdır. Fakat yanlış politikalar nedeniyle ilgili hedef gerçekleşmemiştir. 

Bu durum 2001 finansal krizine neden olmuştur. 2001 Krizi sonrasında bankacılık sektöründe yeniden 

yapılanmaya gidilmiş, bankaları sağlıklı bir yapıya ulaştırmayı amaçlayan düzenlemeler hayata 

geçirilmiştir. 2001 krizi ile Türkiye bankacılık sektöründe yer alan bankaların ne kadar kırılgan bir 

yapıya sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Nisan 2001’de uygulamaya alınan “güçlü ekonomiye geçiş” 

programıyla artan yapısal sorunların giderilmesi hedeflenmiştir. (Karaçor, 2006: 381).  

Yoğunlaşma çerçevesinden bakıldığında 2000’li yıllara kadar bankacılık sektöründe yoğunlaşma 

düzeyinin kademeli olarak azaldığı ancak 2000’li yıllardan sonra özellikle 2001 krizi sonrası 

yoğunlaşmanın artmaya başladığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle yaşanan ekonomik krizlerde 

bankacılık sektörü oldukça etkilenmiş ve bankaların iflasının ardından sektörde banka sayısının 

azalmasıyla bankacılık sektöründe yoğunlaşma meydana gelmiştir. Bu dönemde yoğunlaşmanın artması 

ve büyük bankaların sektörde refahı artıracağını düşünen görüşlerin yanı sıra, yoğunlaşmanın artmasının 

sektörde rekabeti ve istikrarı azaltacağını belirten görüşler de bulunmaktadır (Kuzucu, 2014: 5).  

Bu çalışma; Türkiye’de bankacılık sektörü yoğunlaşmasını mevduat bankaları aracılığıyla inceleyerek 

hangi yoğunlaşma teorisinin Türkiye için geçerli olduğunu kanıtlamayı amaçlamaktadır. Çalışma; 2000-

2020 döneminde Türkiye’de sürekli faaliyet gösteren mevduat bankalarından elde edilen veriler 

kullanarak yapılmıştır. Çalışma incelenen bankalara ait veri döneminin genişliği ve güncelliği 

bakımından özgün değer yaratmaktadır.  Çalışmanın bankacılık ve finans literatürüne, ilgili sektörde 

yoğunlaşma teorilerinin hangisinin Türkiye için geçerli olduğuna dair kanıtlar sunarak katkı sağlaması 

beklenmektedir. 
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Çalışmanın devam eden bölümlerinde yoğunlaşma ve yoğunlaşma teorileri, literatür incelemesi, 

yoğunlaşmayı ölçmede kullanılan oranlar, veri seti, yöntem ve uygulama yer almaktadır. Son bölümde 

ise genel değerlendirmeye yer verilmiştir. 

2 Finansal Yoğunlaşma Teorileri 

Yoğunlaşma hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin bankacılık sektörleri bağlamında çeşitli 

çalışmalarla incelenmiştir. Yoğunlaşma teorilerinin hangilerinin geçerli olduğuna dair kanıtlar 

değişiklik göstermektedir. Bankacılık sektöründe gerçekleşen yoğunlaşmanın finansal istikrar 

üzerindeki etkisi farklı görüşlerle açıklanmaktadır. Bunlar; 

 Rekabet-kırılganlık 

 Rekabet-istikrar teorileridir. 

Rekabet-kırılganlık teorisi; bankacılık sektöründe görülen yüksek rekabetin, finansal istikrarsızlığı ve 

bankaların kırılganlığını arttıracağını ileri sürmektedir. Yüksek rekabetçi bankacılık sektöründe banka 

yöneticileri, belirledikleri kar amaçlarına ulaşmak amacıyla hızlı kar içeren yüksek riskli faaliyetlere 

yönelebilmektedirler (Ekinci ve Kök, 2020: 880). Bu görüşe göre; bankacılıkta yoğunlaşma yüksek 

olduğunda bankalar riskli projeleri finanse etmekten kaçınmaktadırlar (Fernandez ve Garza-Garciag, 

2015: 2; Korkmaz, Erer ve Erer, 2016) Bu görüşte genel olarak rekabet ve finansal istikrar arasında 

negatif ilişkinin olduğu iddia edilmektedir. Keeley (1990) rekabet-kırılganlık teorisini marka değerine 

dikkat çekerek açıklamıştır. Yoğunlaşan bankacılık piyasasında elde edilen kar, kırılganlık karşısında 

tampon görevi üstlenecektir. Bu tampon sayesinde bankaların risk iştahı engellenmiş olacaktır. Bu 

görüşe göre bankalar rekabetin düşük olduğu dönemlerde marka değerini artırmak için çaba sarf 

edecekler ve riskli pozisyonlardan kaçınacaktır. Demsetz, Saidenberg ve Strahan (1996), Bolt ve Tieman 

(2004), Besanko ve Thakor (1992) bu görüşü destekleyen öncü çalışmalardır. Gai, Haldane ve Kapadia 

(2011) da finansal sistemdeki karmaşıklığın ve banka yoğunlaşmasının kırılganlığı nasıl artırabileceğini 

göstermişlerdir. Bu görüşe göre Türkiye bankacılık sektörünü inceleyen çalışmalar ise Kocabay (2009), 

Kasman ve Kasman (2015), Eyüboğlu ve Eyüboğlu (2018), Yağcılar (2010)’dur. Bu görüşe göre 

yoğunlaşmış bankacılık sektörü öncelikle yüksek kar elde etme amacını gerçekleştirecek ardından daha 

temkinli politikalar izleyecektir (Carletti ve Hartmann, 2002: 8). 

Rekabet istikrar teorisi; birkaç bankanın piyasa kredi faiz oranlarını belirleyeceğini ve yoğunlaşmaya 

gerek duyulmayacağını savunmaktadır (Cipollini ve Fiordelisi, 2009: 3). Aynı zamanda rekabet ve 

finansal istikrar arasında pozitif bir ilişkinin olacağını iddia eden bu teori bankalar arasındaki rekabetin 

artmasının takipteki kredileri azaltırken aynı zamanda aktiflerin kalitesini ve karlılığı artıracağını 

söylemektedir. Caminal ve Matutes (2002), Stiroh ve Strahan (2003), Boyd (2005), Goetz (2016) bu 

görüşü destekleyen çalışmalardır. Bu görüşe göre Türkiye bankacılık sektörünü inceleyen çalışmalar ise 

Emek (2005), Tunay (2009) ve Kuzu (2018)’dir. Bunlara ek olarak; Kasman (2001) Türkiye bankacılık 

sektörünü 1988-1996 döneminde incelemiş ve çalışma sonucunda piyasa yoğunlaşmasının karlılık 

üzerinde bir etkisi olmadığına ulaşmıştır. Günalp ve Çelik (2004) ise Türkiye bankacılık sektörünü 

1990-2000 döneminde piyasa yapısı ve performansı açısından incelemiş çalışma sonucunda 

yoğunlaşmanın azalmasına rağmen karlılığın artması kamu sektörünün finansman ihtiyacının 

karşılanmasına bağlamıştır. 

Schaeck, Cihak ve Wolfe (2006), 38 ülke üzerine 1980-2003 dönemini içeren rekabet-kırılganlık 

görüşünün test edildiği çalışmada rekabetçi bankacılık sisteminin daha az krize eğilimli olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. Jimenez, Lopez ve Saurina (2007), İspanya bankacılık sektörü 1988-2003 

dönemi piyasa yoğunlaşması ve risk arasındaki ilişkiyi araştırmışlar ve çalışma sonucunda 

yoğunlaşmanın riski etkilemediğine ulaşmışlardır. Yayla (2007), Türkiye bankacılık sektöründe 1995-

2005 dönemi için yoğunlaşma ve rekabet arasındaki ilişkiyi incelemiş, sonuçta 1995-1999 döneminde 

yoğunlaşmanın azaldığı 1999-2005 döneminde ise artış trendine sahip olduğuna ulaşmıştır. Tunay 

(2009), Türkiye bankacılık sektöründe 1988-2007 döneminde rekabet ve kırılganlık arasındaki ilişkiyi 

panel logit modeli yardımıyla araştırmış, çalışma sonucunda risk/kırılganlık ve yoğunlaşma arasında 
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pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Gündoğdu (2011), Türkiye bankacılık sektörünün, 2003-

2009 döneminde rekabetçi yapısını araştırmış ve çalışma sonucunda 2004 ve 2006 döneminde hem 

CR3/5 hem de HHI oranı azalmaktayken 2005 yılında her 3 yoğunlaşma oranının arttığı sonucuna 

ulaşmıştır. Türkmen ve Yiğit (2012), 2007-2011 dönemi için hiyerarşik regresyon yöntemi yardımıyla 

Türkiye bankalarının karlılık performansları ile yoğunlaşma arasındaki ilişkiyi incelenmiş ve çalışma 

sonucunda karlılık ve yoğunlaşma arasında negatif bir ilişkinin varlığını tespit etmişlerdir. İskenderoğlu 

ve Tomak (2013), Türkiye’de bulunan 15 özel ticari bankanın 2003-2013 döneminde dinamik panel veri 

yöntemi ile yoğunlaşma ve rekabet arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, yoğunlaşma 

ve rekabet arasında anlamlı bir ilişki tespit edememişlerdir. Ayaydın ve Karakaya (2014), Türkiye 

bankacılık sektöründe 2003-2011 dönemi için banka sermayesinin karlılık ve risk üzerine etkisini 

araştırdıkları çalışmada yoğunlaşmanın artmasının karlılığı pozitif yönde etkilediği sonucuna 

ulaşmışlardır. Tunay (2015), Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankalar için 2002-2014 döneminde 

kredi riski ve yoğunlaşma arasında pozitif yönlü ve güçlü ilişkinin varlığını tespit etmiştir. Özcan ve 

Çiftçi (2015) Türkiye’de bulunan mevduat bankalarının 2006-2013 döneminde yoğunlaşma ve karlılık 

ilişkisini araştırmış, çalışma sonucunda yoğunlaşma ve karlılık arasında pozitif ilişki olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Çalmaşu ve Daştan (2016), Türkiye bankacılık sektöründe 2001-2014 dönemi için piyasa 

yapısı ve karlılık arasındaki ilişkiyi panel veri yardımıyla incelemişler, çalışma sonucunda 

yoğunlaşmanın artmasının karlılığı pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Korkmaz, Erer ve 

Erer (2016), Türkiye için 2007-2014 dönemini kapsayan çalışmada, bankacılık sektöründe yoğunlaşma 

ile finansal kırılganlık arasında çift yönlü ilişkinin olduğunu tespit etmişlerdir. Hazar, Sunal, Babuşcu 

ve Alp (2017), Türkiye bankacılık sektöründe 2001 krizi öncesi ve sonrası yoğunlaşmayı araştırmışlar 

çalışma sonucunda, kredi hacmi, mevduat, özkaynak büyüklüğü, karlılığın kriz sonrasında yoğunlaşma 

oranında artışa neden olduğu bulgusunu elde etmişlerdir. Kuzu (2018) Türkiye bankacılık sektöründe 

1996-2015 döneminde yoğunlaşma ile finansal kırılganlık arasında çift yönlü bir ilişkinin olduğunu yani 

yoğunlaşmanın kırılganlığa, kırılganlığında yoğunlaşmaya yol açtığı sonucuna ulaşmıştır. İşleyen 

(2019), Türkiye bankacılık sektörünü 2000-2017 döneminde CR5 ve HHI yoğunlaşma endekslerini 

incelediği çalışma sonucunda CR5 ve ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını tespit 

ederken HHI ve ekonomik büyüme arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkinin varlığını tespit etmiştir. 

3 Veri Seti ve Yöntem 

3.1 Veri Seti 

Bu çalışmada Türkiye bankacılık sektöründeki yoğunlaşma mevduat bankaları özelinde incelenmiştir. 

Çalışmada 2000-2020 döneminde kesintisiz faaliyet gösteren 19 mevduat bankası dikkate alınmıştır. 

Çalışmaya dahil edilen bankalara ait verilere Türkiye Bankalar Birliği’nden erişilmiştir. İncelenen 

bankaların listesi kamu, özel, Türkiye’de kurulmuş yabancı sermayeli sınıflamasıyla birlikte Tablo 1’de 

verilmiştir.  

 

 

Tablo 1. İncelenen Mevduat Bankaları 

Kamu Sermayeli Bankalar Özel Sermayeli Bankalar Türkiye’de Kurulmuş Yabancı 

Sermayeli Bankalar 
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 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankası A.Ş. 

 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

 Türkiye Vakıflar Bankası 

T.A.O. 

 

 Akbank T.A.Ş. 

 Anadolubank A.Ş. 

 Şekerbank T.A.Ş. 

 Turkish Bank A.Ş. 

 Türk Ekonomi Bankası 

A.Ş. 

 Türkiye İş Bankası A.Ş. 

 Yapı ve Kredi Bankası 

A.Ş. 

 Alternatifbank A.Ş. 

 Arap Türk Bankası A.Ş. 

 Citibank A.Ş. 

 Denizbank A.Ş. 

 HSBC Bank A.Ş. 

 ICBC Turkey Bank A.Ş. 

 ING Bank A.Ş. 

 QNB Finansbank A.Ş. 

 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 

 

Kattai (2010)’ye göre bankaların kredi portföylerinin niteliğiyle makroekonomik değişkenler arasında 

bağlantı bulunmaktadır. O halde bankacılık sektöründe yoğunlaşmanın inceleneceği araştırmalarda 

sadece bankacılık verileri değil aynı zamanda makroekonomik değişkenlerin de kullanılması 

açıklayıcılık noktasında olumlu katkı sağlayacaktır. Makroekonomik politikalarda yapılan değişiklikler, 

bankacılık sektörünün işleyişi üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğundan, kredi yoğunlaşmasını da 

etkileyeceği söylenebilir. Bununla birlikte finans literatüründe bankaların kredi portföylerinin 

niteliğinin makroekonomiyi kırılgan hale getirebileceği de vurgulanmaktadır. Bu durum sistematik 

bankacılık krizi modelleriyle açıklanmaktadır. Kısaca bankacılık faaliyetleri makroekonomik 

faaliyetleri etkileyen ve makroekonomik faaliyetlerden etkilenen çift yönlü bir nedenselliğe sahiptir.  

Bu nedenle bu çalışmada değişkenler; banka sektörü değişkenleri, makroekonomik değişkenler ve 

yoğunlaşma endeksi olmak üzere üç genel kategoriye ayrılmıştır. Çalışmanın değişkenleri belirlenirken 

literatürdeki öncü çalışmalar göz önüne alınmıştır. Buna göre değişkenlere karar vermede kullanılan 

bazı çalışmalar Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Yoğunlaşma Analizine Kullanılacak Değişkenlerin Belirlenmesinde İncelenen Öncü 

Çalışmalar 

Değişkenler Değişkenlerin Adı Açıklama Çalışmalar 

HHI Herfindahl-

Hirschman 

Yoğunlaşma 

Endeksi 

 Korkmaz, Erer ve Erer (2016), Yayla 

(2007), Tunay (2009), İskenderoğlu ve 

Tomak (2013), Türkmen ve Yiğit (2012), 

Çalmaşur ve Daştan (2016), Kasman 

(2001), Ayaydın ve Karakaya (2014), 

Özcan ve Çiftçi (2015), Jimenez Lopez ve 

Saurina (2007), Kuzu (2018). 

FK Finansal Kırılganlık Takipteki 

Krediler/Toplam 

Krediler  

Korkmaz, Erer ve Erer (2016), Tunay 

(2009), Gündoğdu (2011), Günalp ve 

Çelik (2004), Çalmaşur ve Daştan (2016), 

Jimenez vd. (2007), Kuzu (2018). 

LO Likidite Oranı Toplam 

Kredi/Toplam 

Mevduat 

Korkmaz, Erer ve Erer (2016), 

İskenderoğlu ve Tomak (2013), Günalp ve 

Çelik (2004), Çalmaşur ve Daştan (2016), 

Ayaydın ve Karakaya (2014), Kuzu 

(2018). 

GSYİH Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla 

Reel Gayri Safi 

Yurtiçi Hasıla 

Ayaydın ve Karakaya (2014), Jimenez vd. 

(2007), Claessens ve Laeven (2004). 

FO Faiz Oranı  Beck, Kunt ve Levine (2006), Kocabay 

(2009), Saraçoğlu ve Kaplan (2012), 

Claessens ve Laeven (2004). 
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SY Sermaye Yeterliliği Net Kar/Aktif 

Toplam 

Çalmaşur ve Daştan (2016), Türkmen ve 

Yiğit (2012), Ayaydın ve Karakaya 

(2014), Kuzu (2018), Gündoğdu (2011). 

Bu çalışmada makroekonomik değişkenler olarak, faiz oranı, gayrisafi yurtiçi hasıla, yoğunlaşma 

oranının ölçümünde Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI), bankaların finansal yapılarının ölçümünde, 

likidite oranı, sermaye yeterlilik oranı ve finansal kırılganlık oranı kullanılmıştır.  

Yoğunlaşmanın ölçümünde literatürde birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanları; 

k-3 banka yoğunlaşma oranı, CRk ve HHI’dir.  

k-3 banka yoğunlaşma oranı; bir ülkedeki en büyük 3 bankanın varlıklarının, belirli bir zamanda 

bankacılık sistemindeki toplam varlıklara bölünmesiyle elde edilen orandır (Bikker, 2004). Bu oran 

uygulamalı çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yöntemi kullanan bazı çalışmalara; Bikker ve 

Haaf, 2002; Bikker, 2004; Beck ve diğ. 2006 çalışmaları örnek gösterilebilir. Zi;  i bankasının büyüklüğü 

ve Zt bankacılık sisteminin toplam büyüklüğü olmak üzere oran aşağıdaki gibi verilir: 

𝑘3 =
∑ =1 𝑍𝑖

3
𝑖

𝑍𝑡
 (1) 

Burada; k-3’ün rassal bir kesme noktası olan bir yoğunlaşma ölçüsü olduğu unutulmamalıdır. Bu durum 

farklı boyutlardaki örnekleri k-3 değerlerini karşılaştırıldığında bariz sorunlara yol açacaktır (Bikker, 

2004; Alegria ve Schaeck, 2008). 

CRk yoğunlaşma oranı; k sayıdaki firmanın toplam pazardaki payını ifade etmektedir.  

𝐶𝑅𝑘 =  ∑ 𝑆𝑖         𝑆1 ≥ ⋯ ≥ 𝑆𝑛
𝑘
𝑖=1  (2) 

𝑆𝑖  i firmasının toplam pazar içindeki payını, n ise sanayideki firma sayısını ifade etmektedir. 

Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI); literatürde en fazla kullanılan yoğunlaşma oranıdır. Basitçe 

hesaplanabilmesi ve doğrudan sektör paylarını dikkate alan endeks olması sebebiyle diğer yoğunlaşma 

göstergelerine de baz teşkil edebilmektedir. HHI bir piyasada faaliyet gösteren “n” adet bankanın piyasa 

paylarının karelerinin toplamından oluşmaktadır (Aydınlı, 1996: 32; Gündoğdu, 2011: 22). Bu 

hesaplama biçimi, piyasa payı büyük olan firmalara küçük olanlara göre daha fazla ağırlık vermektedir 

(Rhoades, 1993:189). Bu endeks piyasada tek bir firmanın faaliyet göstermesi halinde 100001 değerini 

alır. Ayrıca firma sayısı azaldıkça ve firmaların sahip oldukları piyasa paylarındaki büyük farklılıklar 

olması durumunda endeksin değeri yükselir, şayet firmalar aynı piyasa pay oranına sahipse, örneğin 100 

firma her biri %1 paya sahipse o zaman endeks 100 değerini alır. Buna ek olarak firma sayısının artması 

da endeksin değerini küçülten bir faktör olmaktadır (Kostakoğlu, 2015: 133). Buradan hareketle 

endeksin hesaplanmasında o sektörde faaliyet gösteren tüm firmaların pazar paylarının bilinmesi 

gerektiği açıktır. Oran aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 

𝐻𝐻𝐼: ∑ 𝑆𝑖
2𝑛

𝑖=1  (3) 

Si: i firmasının piyasadaki payını ifade etmektedir. Bu çalışma kapsamında HHI yoğunlaşma ölçüsü 

olarak kullanılmıştır.  

                                                      

1 Tek firmanın Pazar payı 100 ise endeks 10000 olur.  
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3.2 Çalışmanın Hipotezi ve Yöntem 

Çalışmada bankacılık sektöründe yoğunlaşmayı etkileyen faktörler belirlenmek istenmekte ve Pearson 

korelasyon matrisi göz önüne alınarak kısa ve uzun dönem modeller incelenecektir. Çalışmada 

bankacılık sektöründeki yoğunlaşma Model I’de statik model Model II’ de dinamik model yardımıyla 

araştırılmıştır. Çalışmada ayrıca yoğunlaşma ve kırılganlık arasında nedensellik araştırılmıştır. 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 𝐼: 𝐻𝐻𝐼 = 𝑓(𝑆𝑌𝑖𝑡 , 𝐿𝑂𝑖𝑡 , 𝐹𝐾𝑖𝑡 , 𝐹𝑂𝑖𝑡 , 𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑖𝑡) 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 𝐼𝐼: 𝐻𝐻𝐼 = 𝑓( 𝐻𝐻𝐼𝑡−1, 𝑆𝑌𝑖𝑡 , 𝑆𝑌𝑡−1, 𝐿𝑂𝑖𝑡 , 𝐿𝑂𝑡−1, 𝐹𝐾𝑖𝑡 , 𝐹𝐾𝑡−1, 𝐹𝑂𝑖𝑡 , 𝐹𝑂𝑡−1, 𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑖𝑡 , 𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡−1) 

Çalışmanın ilk evresinde değişkenlerin durağanlık dereceleri yani birim kök içerme durumu 

incelenmiştir. Ayrıca yatay kesit bağımlılığının bulunup bulunmadığının tespitinde literatürde yaygın 

olarak Breusch ve Pagan (1980) testi ile Pesaran (2004) testinden faydalanılmaktadır. Zaman boyutunun 

yatay kesit boyutundan fazla olması durumunda, Breusch ve Pagan (1980) Lagrange Multiplier (LM) 

testi; zaman boyutunun yatay kesit boyutundan az olması durumunda ise Pesaran (2004) testi 

önerilmektedir (Pesaran, 2004: 3; Breusch ve Pagan, 1980: 245). 

Holtz-Eakin, Newey ve Rosen nedensellik testi (1988) panel veri nedensellik testidir. Holtz-Eakin, 

Newey ve Rosen, sabit etkilerden arındırmak için değişkenlerin farkını alarak Granger anlamda 

nedensellik testi için uyarlanmış̧ ve değişkenlerin fark veya seviyelerini içeren enstrüman değişken seti 

kullanılmasını önermiştir. İkili dinamik bir panel model için aşağıdaki gibi ifade edilmektedir (Holtz-

Eakin, Newey ve Rosen 1988; Barışık ve Kesikoğlu, 2010; Ağavey, 2010; Öztürk, Darıcı ve Kesikoğlu, 

2010; Kamacı, 2016):  

𝑦𝑖𝑡  =  𝛼0𝑡  + ∑ 𝛼𝑙𝑡𝑦𝑖𝑡−1  + ∑ 𝛿𝑙𝑡𝑥𝑖𝑡−1  + 𝜓𝑡𝑓𝑖  +  𝑢𝑖𝑡
𝑚
𝑙=1

𝑚
𝑙=1  (4) 

4 nolu eşitlikte 𝑦𝑖𝑡 ve 𝑥𝑖𝑡 aralarında nedensellik araştırılacak değişkenleri, 𝑓𝑖 sabit etkileri, m gecikme 

uzunluğunu, 𝑢𝑖𝑡 EKK varsayımlarına uyan rassal hata terimini göstermektedir. Denklemin farkı alınarak 

sabit etkiler giderilmektedir. Farkı alınan eşitlik: 

𝑦𝑖𝑡  −  𝑦𝑖𝑡−1  =  ∑ 𝛼𝑗(𝑦𝑖𝑡−𝑙  −  𝑦𝑖𝑡−𝑙−1)  +  ∑ 𝛼𝑗(𝑥𝑖𝑡−𝑗  −  𝑥𝑖𝑡−𝑗−1)  +  (𝑢𝑖𝑡  − 𝑢𝑖𝑡−1)𝑚
𝑙=1

𝑚
𝑙=1  (5) 

Farkı alınan denklem aşağıdaki gibi ifade edilir: 

∆𝑦𝑖𝑡  =  ∑ 𝛼𝑙
𝑚
𝑙=1 ∆𝑦𝑖𝑡−𝑙  +  ∑ 𝛼𝑗∆𝑥𝑖𝑡−𝑗 𝑚

𝑙=1 +  휀𝑖𝑡 (6) 

Holtz-Eakin, Newey ve Rosen nedensellik testi yönteminde farkı alınmış hata terimleri ile ilişki 

olduğundan denklemde araç değişken kullanılması ve eşanlılık probleminin giderilmesi için denklemin 

en küçük karaler yöntemi ile tahmin edilmesi önerilmektedir (Barışık ve Kesikoğlu, 2010, Öztürk vd., 

2011).  

Nedensellik için test edilen hipotezler ise şunlardır: 

H0 = 𝛼1 =  𝛼2 =, . . . . . . . , = 𝛼𝑚 = 0 (Yoğunlaşma finansal kırılganlığın nedeni değildir) 

H1 = 𝛼1 ≠  𝛼2 ≠, . . . . . . . , ≠ 𝛼𝑚 ≠ 0 (Yoğunlaşma finansal kırılganlığın nedenidir) 

H0 = 𝛼1 =  𝛼2 =, . . . . . . . , = 𝛼𝑚 = 0 (Finansal kırılganlık yoğunlaşmanın nedeni değildir) 

H1 = 𝛼1 ≠  𝛼2 ≠, . . . . . . . , ≠ 𝛼𝑚 ≠ 0 (Finansal kırılganlık yoğunlaşmanın nedenidir) 

Yoğunlaşma ve finansal kırılganlık arasında ilişki olması finansal kırılganlık hipotezinin kabul 

edilmesine neden olacaktır. Bu nedensellik sınaması sonucunda Türkiye mevduat bankaları piyasasında 

hangi finansal yoğunlaşma teorisinin geçerli olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. 
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4 Uygulama 

Çalışmada sahte regresyon analizinden kaçınmak için birim kök araştırılmış ve durağanlık analizine yer 

verilmiştir. Model I ve Model II için yatay kesit bağımlılığını test etmek amacıyla Breusch Pagan LM 

testi uygulanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Breusch ve Pagan LM Yatay Kesit Bağımlılığı Testi 

 Model I Model II 

LM İstatistik Değeri 312.0911 201.0944 

Olasılık Değeri 0.0000 *** 0.0000*** 

*, ** ve *** sırasıyla; 0.10, 0.05 ve 0.01 düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı ifade etmektedir. 

Tablo 3’te sonuçlar incelendiğinde Ho hipotezi reddedilir ve Model I ve Model II’de yatay kesit 

bağımlılığının varlığı kabul edilir. H0 hipotezi “Yatay kesit denkleminin hata terimleri arasındaki 

korelasyon sıfıra eşittir” H0 hipotezi reddedilmesi durumunda yatay kesit bağımlılığının varlığından 

bahsedilir.  

Yatay kesit bağımlılığının olması durumunda II. Nesil Birim kök testleriyle durağanlık sınaması 

yapılmaktadır. Bu çalışmada durağanlık sınaması için II. Nesil Birim kök testlerinden olan en fazla 

kullanılan biri olan Pesaran CADF Birim kök testi tercih edilmiştir. Pesaran CADF testi sonucunda tüm 

değişkenlerin durağan olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple değişkenlerin durağanlığı birinci 

farkları alınarak araştırılmış tüm değişkenler birinci farkları alındıktan sonra durağan hale gelmiştir. 

Değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi için değişkenlerin durağanlıkları göz önüne alınarak 

Pearson Korelasyon Matrisi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4. Pearson Korelasyon Matrisi 

 ΔHHI ΔFK ΔLO ΔGSYİH ΔFO ΔSY 

  1.0000      

ΔFK -0.1047*** 1.0000     

ΔLO 0.0519*** -0.0442 1.0000    

ΔGSYİH 0.515*** 0.02481 0.0528* 1.0000   

ΔFO 0.0119 -0.0210 0.0146 0.0374 1.0000  

ΔSY 0.1634*** 0.2621*** 0.0612* 0.1602 -0.512 1.0000 

*, ** ve *** sırasıyla; 0.10, 0.05 ve 0.01 düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı ifade etmektedir. 

Tablo 4 incelendiğinde HHI endeksi ile finansal kırılganlık, likidite oranı, GSYİH ve sermaye yeterliliği 

arasında; finansal kırılganlık ile sermaye yeterliliği arasında, likidite oranı ile GSYİH ve sermaye 

yeterliliği arasında anlamlı ilişki vardır.  Bu bağlamda korelasyon matrisi sonuçlarına göre kısa ve uzun 

dönem modeller şöyledir: 

 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 𝐼: 𝐻𝐻𝐼 =  𝛽0 + 𝛽1𝐹𝐾𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑂𝑖𝑡 + 𝛽3𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑖𝑡 +  𝛽4𝑆𝑌𝑖𝑡 + 𝑖𝑡 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 𝐼𝐼: 𝐻𝐻𝐼 =  𝛽0 + 𝛽1𝐻𝐻𝐼𝑡−1 + 𝛽2𝐹𝐾𝑖𝑡 + 𝛽3𝐹𝐾𝑡−1 + 𝛽4𝐿𝑂𝑖𝑡 + 𝛽5𝐿𝑂𝑡−1 + 𝛽6𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑖𝑡

+ 𝛽7𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡−1 +  𝛽8𝑆𝑌𝑖𝑡 + 𝛽9𝑆𝑌𝑡−1 + 𝑖𝑡 

Her iki modelin zaman ve birim etkilerine karar vermek için F testi ve Hausman testi yapılmış, test 

sonuçlarına göre her iki model içinde klasik regresyon modelinin yapılmasına karar verilmiştir. Her iki 

model için bilgilerin tutarlı ve güvenilir olması amacıyla otokorelasyon ve farklı varyans sorunlarının 

ortadan kalkmasını sağlayan dirençli standart hatalar yöntemiyle tahminlenmiştir.  
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Tablo 5. Model 1 Sonuçları 

Bağımlı Değişken ΔHHI 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t-İstatistiği Olasılık 

Sabit Terim -0.0016 0.0012 -0.56 0.465 

ΔFK 0.2329 0.8351 2.14 0.076** 

ΔLO 0.0118 0.0201 0.96 0.131 

ΔGSYİH 0.0014 0.0614 0.12 0.053 

ΔSY 0.2811 0.7692 2.32 0.085* 

R2= 0.5901                                                                                                ᵡ2 =7.03 (0.0000***) 

*, ** ve *** sırasıyla; 0.10, 0.05 ve 0.01 düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı ifade 

eder. 

Model 1 incelendiğinde finansal kırılganlık ve sermaye yeterliliğinin istatistiki olarak anlamlı, likidite 

oranı ve GSYİH oranının anlamlı olmadığı görülmektedir. Bağımlı değişkende meydana gelen 

değişimlerin %59’luk kısmı bağımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır. Sermaye yeterliliğindeki 

bir artışın yoğunlaşma oranını 0.2811 oranında artırdığı; finansal kırılganlık değişkeninde meydana 

gelen bir artışın yoğunlaşma oranını 0.2329 oranında artırdığı görülmektedir. 

Tablo 6. Model II Sonuçları 

Bağımlı Değişken: ΔHHIt 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t-İstatistiği Olasılık 

Sabit Terim 0.0003 0.0011 0.1749 0.5338 

ΔHHIt-1 -0.2120 0.0114 -10.869 0.0000*** 

ΔHHIt-2 -0.0343 0.0214 -1.8381 0.0001*** 

ΔHHIt-3 -0.0103 0.0201 -1.0511 0.0328 

ΔHHIt-4 0.0102 0.0129 2.8101 0.1334 

ΔFKt 0.5952 0.0572 -5.243 0.0000*** 

ΔFKt-1 0.0864 0.0211 -1.2046 0.0012** 

ΔFKt-2 0.0115 0.0238 -0.2314 0.1424 

ΔLOt 0.0011 0.0254 0.0221 0.0262 

ΔLOt-1 0.1418 0.0226 0.0225 0.04231 

ΔGSYİHt 0.1506 0.0504 3.3439 0.0002*** 

ΔGSYİHt-1 0.1441 0.0231 5.1856 0.0000*** 

ΔGSYİHt-2 0.0325 0.0226 2.8248 0.1032 

ΔSYt 0.0725 0.0256 3.2342 0.1124 

ΔSYt-1 0.3848 0.0132 5.1242 0.0000*** 

ΔSYt-2 0.1420 0.0203 2.4238 0.1110*** 

R2= 0.3412                                                                                                   ᵡ2=197.2124 

(0.0000***) 

*, **  ve *** sırasıyla;  0.10, 0.05 ve 0.01 düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı ifade eder. 

Model 2 sonuçlarına göre HHI endeksi birinci ve ikinci gecikmeli değeri, HHI endeksinin cari değerini 

negatif yönde ve istatistiki olarak anlamlı şekilde etkilemektedir. Finansal kırılganlığın cari değeri ve 

birinci gecikmeli değeri, HHI endeksinin cari değerini pozitif yönde ve istatistiki olarak anlamlı şekilde 

etkilemektedir. GSYİH cari değeri ve birinci gecikmeli değeri, HHI endeksinin cari değerini pozitif 

yönde ve istatistiki olarak anlamlı şekilde etkilemektedir. Sermaye yeterliliği birinci ve ikinci gecikmeli 

değeri HHI endeksi cari değeri üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye neden olmaktadır. Likidite oranı 

değişkeni HHI endeksi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir. 

Ayrıca yoğunlaşma oranı ve finansal kırılganlık arasındaki ilişki Holtz-Eakin vd. nedensellik analizi ile 

incelendiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmıştır. 
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Tablo 7. Nedensellik Analizi Sonuçları 

H0 Hipotezi F Değeri Olasılık Sonuç 

Yoğunlaşma finansal kırılganlığın nedeni değildir 3.4389 0.0000*** Red 

Finansal kırılganlık yoğunlaşmanın nedeni değildir. 2.4941 0.0001*** Red 

Gecikme uzunlukları Akaike bilgi kriterine göre belirlenmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre yoğunlaşma ile finansal kırılganlık arasında çift yönlü bir ilişkinin varlığı 

geçerlidir. Yoğunlaşma ile finansal kırılganlık arasındaki etkileşim hem Pearson korelasyon matrisinde 

hem de nedensellik analizinde görülmektedir. 

5 Sonuç 

Bankaların gerek fon aktarımındaki aracılık faaliyetleri gerek farklı faaliyetler yapmaları ve finans 

sektörü içerisinde en fazla paya sahip olmaları, bankacılık sektörünün önemini artırarak bankaların adeta 

finans sektörünün lokomotifi haline gelmesine neden olmuştur. Bu açıdan bakıldığında bankacılık 

sektörünün incelenmesinin Türkiye ekonomisine ilişkin politika yapımı açısından önemli olduğu 

görülmektedir.  Finans sektöründe bankaların önemli bir paya sahip olduğu Türkiye gibi gelişmekte olan 

ekonomilerde finansal sistemik çöküşlere karşı alınacak önlemler bakımından bankacılık sektörünün 

incelenmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de bankacılık sektörü yoğunlaşmasını mevduat bankaları aracılığıyla 

inceleyerek hangi yoğunlaşma teorisinin Türkiye için geçerli olduğunu kanıtlamak ve böylece ilgili 

literatür tartışmalarına katkı sağlamaktır. Çalışmada Türkiye bankacılık sektöründeki yoğunlaşma 

mevduat bankaları özelinde incelenmiş olup 2000-2020 döneminde kesintisiz faaliyet gösteren 19 

mevduat bankası dikkate alınmıştır. Çalışmada kısa dönem ilişkiyi ortaya koyan model 1 incelendiğinde 

finansal kırılganlık ve sermaye yeterliliğinin istatistiki olarak anlamlı, likidite oranı ve GSYİH oranının 

ise anlamlı olmadığı görülmektedir. Buna göre Kattai (2010)’nin belirttiği makroekonomik 

değişkenlerin yoğunlaşma ile ilişkisi Türkiye mevduat bankaları uygulamasında kısa dönem model için 

geçerli değildir. 

Uzun dönem modelde ise finansal kırılganlığın yoğunlaşma üzerinde pozitif yönde anlamlı etkiye sahip 

olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuç Tunay (2009) ve Kuzu (2018)’nun çalışmalarını destekler 

niteliktedir. Uzun dönem modelde bir diğer sonuç GSYİH değişkeninin cari değeri ve birinci gecikmeli 

değerinin yoğunlaşma üzerinde pozitif yönde ve anlamlı bir etkiye sahip olduğudur. Bu sonuç İşleyen 

(2019) çalışmasıyla paralellik göstermektedir. Yine uzun dönem modelde sermaye yeterliliği 

değişkeninin birinci ve ikinci gecikmeli değerinin yoğunlaşma üzerinde pozitif yönde ve anlamlı etkiye 

sahip olduğu sonucu elde edilmiştir. Bu sonuç ise Ayaydın ve Karakaya (2014), Özcan ve Çiftçi (2015) 

ve Çalmaşu ve Daştan (2016)’ın çalışmalarıyla paraleldir. Son olarak yapılan nedensellik analizi ile 

yoğunlaşma ve kırılganlığın çift yönlü etkileşimi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Nedensellik analizinden 

elde edilen bu sonuç ise Korkmaz, Erer ve Erer (2016) ve Tunay (2009) çalışmalarıyla uyumludur. Uzun 

dönem modelde makroekonomik gösterge olarak ele alınan GSYİH değişkeninin finansal 

yoğunlaşmayla istatistiksel olarak anlamlı ilişkisi Kattai (2010)’nin varsayımının uzun dönem 

modellemede geçerli olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.   

Çalışmanın uygulama adımının ilk aşamasında yoğunlaşmayı etkileyen değişkenler belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu değişkenlerden biri finansal kırılganlık değişkenidir. Bu değişken hem Model 1 hem 

Model 2’de anlamlı çıkmıştır. Değişkenin rekabet kırılganlık teorisini temsil etmesi nedeniyle Holtz-

Eakin nedensellik testi yapılmış, buna göre yoğunlaşma ve finansal kırılganlık arasında çift yönlü 

nedensellik olduğuna dair hipotez kabul edilmiştir. Başka bir deyişle çalışmanın ana amacı olan finansal 

yoğunlaşma teorilerinden hangisinin geçerli olduğuna dair bulgu elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

Türkiye mevduat bankalarında 2000-2020 dönemi için rekabet-kırılganlık teorisinin geçerli olduğunu 

göstermektedir. Bu bulgular literatürde yer alan; bankacılık sektöründeki rekabetin, beraberinde 

kırılganlığı doğuracağı ve bu kırılganlığın önce finans daha sonra reel sektörü etkileyerek tüm 

ekonomiye yayılacağı yönündeki görüşü desteklemektedir.  
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Elde edilen sonuçlar çalışmanın geniş bir dönemi incelemesi nedeniyle önem arz etmektedir. Bu noktada 

bu çalışma literatürdeki diğer çalışmalardan farklılaşmaktadır. Bununla birlikte bu çalışmanın sadece 

mevduat bankalarına uygulanmış olması çalışmanın örneklemini daraltmakta, daha sonraki çalışmalarda 

kalkınma ve yatırım bankalarının da analize dahil edilmesi suretiyle farklı sonuçlar elde edilebileceği 

ve farklı bankacılık türlerinde farklı yoğunlaşma teorilerinin geçerli olabileceği ihtimali göz ardı 

edilmemelidir. 
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Ö Z 

Bu çalışmada, yönetim kurullarında kadın üye varlığının şirketin muhasebe ve piyasa bazlı 

performansına olan etkisi araştırılmıştır. Bu amaca yönelik olarak Borsa İstanbul’da BIST 100 

endeksinde yer alan şirketlerden finansal kurumlar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve holdingler 

dışındaki 66 şirketin 2007 ilâ 2020 yılları arasındaki verileri kullanılmıştır. Muhasebe bazlı 

performans ölçütü olarak aktif kârlılığı ve piyasa bazlı performans ölçütü olarak da Tobin Q oranı 

kullanılmış olup, analizler panel veri regresyon yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda, şirketlerin yönetim kurulunda kadın üye bulunmasının muhasebe bazlı şirket 

performansına olumlu etkisi olmasına karşın, aynı etkinin piyasa bazlı performansta görülmediği, 

diğer bir ifadeyle yönetim kurullarında kadın üye varlığının piyasa tarafından fiyatlanmadığı 

sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal yönetim, cinsiyet çeşitliği, kadın yönetim kurulu, Tobin Q oranı, 

aktif kârlılığı 

 

The Effect of the Presence of Female Members in the Board of 

Directors on Company Performance 
 

A BST R AC T  

In this study, the effect of the presence of female members in the board of directors on the accounting 

and market based performance of the company was investigated. For this purpose, data from 66 

companies from the listed companies under BIST 100 index of Borsa Istanbul between 2007 and 

2020 were used excluding financial institutions, real estate investment trusts and holdings. Return 

on assets was used as an accounting-based performance measure and Tobin Q ratio was used as a 

market-based performance measure, and the analyses were carried out using panel data regression 

method. As a result of the analysis, it was concluded that although the presence of female members 

in the board of directors of companies has a positive effect on the accounting-based company 

performance, the same effect is not seen in the market-based performance. In other words, 

accounting-based company performance resulted by the presence of female members in the boards 

of directors is not priced by the market. 

Keywords: Corporate governance, gender diversity, female board of directors, Tobin Q ratio, return 

on assets 
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1 Giriş 

Aldığı kararlar ile şirket faaliyetlerine yön veren yönetim kurullarının yapısı, fonksiyonları ve işleyişi 

kurumsal yönetim uygulamalarının odak noktasını oluşturmaktadır. Menfaat sahiplerinin çıkarlarının 

korunması bağlamında, verdiği kararların isabetli olmasını ve görevlerinin tam olarak yerine 

getirilmesini sağlayacak bir yönetim kurulu yapısı oluşturulmasının şirketlerin performansı açısından 

önemi büyüktür. Bu nedenle kurumsal yönetim ilkeleri içinde yönetim kurullarının yapısına ve işleyişine 

ilişkin ilkeler ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerinde yer alan 

kurumsal yönetim ilkelerinin %46’sı yönetim kuruluna ilişkindir (Öcal, 2021).   

Bazı ülkeler yönetim kurullarında belirli oranda kadın üyelere yer verilmesini zorunlu kılan yasal 

düzenlemeler yapmışlardır. Örneğin Norveç 2003 yılında yaptığı düzenleme ile 2008 yılına kadar kadın 

yönetim kurulu üyesi oranının %40 olmasını istemiştir. Benzer düzenlemeler Amerika Birleşik 

Devletleri, Avustralya ve Çin tarafından da yapılmıştır. Bazı ülkeler ise zorunlu kılmamakla birlikte “uy 

ya da açıkla” prensibine tabi ilkeler yoluyla yönetim kurullarındaki kadın üye oranını artırmaya 

çalışmaktadırlar. Türkiye de bu ülkeler arasında yer almaktadır. 

Türkiye’de ilk olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 30.12.2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 

ekinde listesi yer alan kurumsal yönetim ilkelerine “4.3.10. Yönetim kurulunda en az bir kadın üye 

bulunur.” ilkesi eklenmiştir. Söz konusu ilke uyulması zorunlu olan ilkelerden değildir. Daha sonra 

Seri:IV, No:56 sayılı tebliği yürürlükten kaldıran ve 03.01.2014 tarih, 28871 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile, söz konusu ilke “4.3.9. Şirket, yönetim 

kurulunda kadın üye oranı için % 25’ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler 

ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda 

sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.” şeklinde yeniden düzenlenmiş olup, yine “uy ya da 

açıkla” prensibine tabi ilkeler arasında yer almaktadır.  

Kurumsal yönetim uygulamaları ve tabi toplumsal eşitlik bağlamında şirket yönetim kurullarında kadın 

üyelerin yeterince yer almadığı konusu yaklaşık yirmi yıldır tartışılan/eleştirilen konular arasında 

olmasına ve yapılan düzenlemelere rağmen hâlâ önemli bir yol kat edilememiş olduğunu söylemek çok 

da yanlış olmaz. 

Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan 09.07.2021 tarihinde ulaşılan verilere göre, payları Borsa İstanbul 

A.Ş.’de işlem gören 365 şirketin yönetim kurullarında görev yapan 2.547 üye içerisindeki kadın sayısı 

429’dur. Kadın nüfusunun toplam nüfusa oranı dikkate alındığında %16,8’e tekabül eden bu oranın 

yetersizliği ortadadır. 

Söz konusu 365 şirketin yönetim kurulunda görev yapan 429 kadın üyenin dağılımına bakıldığında 118 

şirketin yönetim kurulunda hiç kadın üye bulunmadığı, 122 şirketin yönetim kurullarında 1’er kadın üye 

bulunduğu, yönetim kurullarında 2, 3, 4 ve 5 üye bulunan şirket sayılarının ise sırasıyla 83, 29, 11 ve 2 

olduğu görülmektedir. 

Şekil 1’de1 2012-2021 döneminde yönetim kurullarında kadın üye bulunan şirketlerin toplam şirket 

sayısına oranı ile yönetim kurulunun tamamı erkeklerden oluşan şirket sayısının toplam içindeki payı 

                                                           
1 2012-2020 dönemi verileri Sabancı Üniversitesi, Kurumsal Yönetim Forumu’nun Türkiye’de Yönetim 

Kurulunda Kadınlar 2020 raporundan alınmış olup, 2021 yılı verileri yazar tarafından eklenmiştir. 
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verilmiştir.  Şekil 1’den de görüldüğü üzere yönetim kurullarında kadın üye bulunan şirketlerin sayısı 

yıllar itibarıyla artmaktadır. 

 
Şekil 1: Yıllar İtibarıyla Yönetim Kurullarında Kadın Üyesi olan ve Olmayan BİST Şirketleri (2012-2021) 

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nın  işbirliği ile 

hazırlanan ve Eylül 2020’de kamuya açıklanan ilk Kurumsal Yönetim İzleme Raporu’na göre, 

şirketlerin gelecekte uymayı planladıkları ilkelerin en başında, yönetim kurullarında en az %25 kadın 

üye hedefinin yer alması ümit vericidir. 

Yine Deloitte tarafından Türkiye’den 43 şirketin 18.12.2018 tarihli verisi kullanılarak yapılan analizlere 

göre, yönetim kurullarındaki kadın üye oranı 2014, 2016 ve 2018 yıllarında sırasıyla %10, %11,5 ve 

%13,2’dir (Deloitte, 2021). Yukarıda da belirtildiği üzere bu oran Temmuz 2021 itibarıyla 365 şiket için 

16,8 olarak hesaplanmıştır. Buna göre 6,5 yılda %6,8 artış olduğu ve bu hızla devam edeceği 

varsayıldığında yönetim kurullarında kadın erkek eşitliği için 32 yıl gerekmektedir. Aynı çalışmaya 

göre, erkeklerle karşılaştırıldığında, kadın yönetim kurulu üyelerinin yaş ortalaması 2,4 yıl, görevde 

kalma süreleri ise 1,8 yıl daha düşüktür. 

Bu durum sadece Türkiye’de böyle değildir. Birçok ülkede belirlenen kotalara, tavsiye niteliğindeki 

kararlara rağmen tablo benzerdir. Yine Deloitte’un 49 ülkenin 8.648 şirketine ait veriler üzerinden 

yaptığı hesaplamalara göre, 2016 yılında %15 olan ortalama kadın yönetim kurulu üyesi oranı 2018’de 

sadece %16,9’a yükselmiştir. Ülkeler bazında bakıldığında, %41’lik kadın yönetim kurulu üyesi oranı 

ile Norveç’in ilk sırada yer aldığı; onu sırasıyla %37,2 ve %33,3 ile Fransa ve İsviçre’nin izlediği; 

Türkiye’nin 31’nci sırada yer aldığı ve 49 ülke arasında son üç sırada sırasıyla %2,4, %0,7 ve %0,6 ile 

Güney Kore, Suudi Arabistan ve Katar’ın bulunduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak, şirket yönetim kurullarında kadın ve erkek üyelerin eşit oranda yer alması için kat edilmesi 

gereken uzun bir mesafe bulunduğu görülmektedir. Düzenleyici otoritelerin ve şirketlerin bu konuya 

olan ilgisini canlı tutmak ve artırmak için, kadın üye varlığının şirket performansına olan etkisine ilişkin 

akademik çalışmaların önemli olduğu değerlendirilmektedir.  
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Bu bağlamda literatüre katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmanın izleyen bölümünde Türkiye’de ve 

yurt dışında yapılan yönetim kurulunda kadın üye varlığının şirket performansına etkisine ilişkin 

çalışmaların özetine yer verilmekte, üçüncü bölümde veri seti ve analiz yöntemine ilişkin bilgi 

verilmekte, dördüncü bölümde ise ampirik sonuçlar paylaşılmaktadır. Çalışmamızın son bölümü olan 

beşinci bölümde ise sonuç ve öneriler yer almaktadır. 

2 Kavramsal Çerçeve 

Şirketlerin faaliyetlerine yön verecek kararlar alan, aldığı kararların uygulanmasını, iş süreçlerini ve 

çalışanları gözetleyen/denetleyen, dolayısıyla firma değerinin oluşmasında etkin rolü bulunan organ 

olan yönetim kurullarının yapısı akademik alanda çalışmalara konu olmaktadır. Özellikle kurumsal 

yönetim uygulamalarının yoğun olarak gündemde olduğu son yirmi yılda, kurumsal yönetim ilkelerinin 

odak noktasını oluşturan yönetim kurullarının çeşitliliği konusunda çok sayıda akademik çalışma 

yapılmıştır. 

Yönetim kurullarının çeşitliği kavramı, yönetim kurulunun büyüklüğü yanında, üyelerin etnik köken, 

eğitim, dil, cinsiyet, yaş, tecrübe, meslek, uyruk, geldiği coğrafi bölge gibi birçok açıdan birbirinden 

olabildiğince farklı olmasını ifade etmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin çeşitliliği arttıkça, alacağı 

kararların daha sağlıklı olacağı değerlendirilmektedir. Zira pay sahiplerinden oluşan genel kurulca, 

şirketi pay sahipleri adına yönetmek üzere seçilen yönetim kurulu üyelerinin, çeşitlilik arttıkça kendi 

çıkarlarını ön plânda tutmalarının zorlaşacağı, alacakları kararlarda pay sahipleri ve diğer paydaşların 

menfaatlerini dikkate alma olasılığının artacağı düşünülmektedir. 

Bu düşüncelerin temelinde esas olarak kurumsal yönetim teorilerinden olan vekâlet teorisi ve kaynak 

bağımlılığı teorisi yatmaktadır.  

Vekâlet teorisine göre, şirketlerin sahipleri ile yöneticileri farklı olduğunda, yöneticilerin kendi 

çıkarlarını ön plânda tutmaları söz konusu olabilir. Yakın zamanda yaşanan şirket skandalları da buna 

ilişkin örnekler içermektedir. Yönetim kurullarındaki çeşitlilik, üyeler üzerinde bir nevi kontrol 

mekanizması oluşturarak, yönetim kurulu üyelerinin kendi çıkarları doğrultusunda karar almalarını 

zorlaştırabilir. Bu noktada erkeklerin kadınlara göre hırslı olabildikleri dikkate alındığında, yönetim 

kurullarında kadın üyelerin bulunmasının pay sahiplerinin menfaatlerini dikkate alan kararlar alınma 

olasılığını artıracağı söylenebilir.  

Kaynak bağımlılığı teorisine göre ise, firmalar faaliyetlerini sürdürmek için bir takım kaynaklara 

ulaşmak durumundadır. Yönetim kurullarındaki çeşitlilik bu kaynaklara ulaşma konusunda ilave 

fırsatlar sunabilir. Örneğin kadınlar erkeklere göre farklı ilişkiler ağına sahip olduklarından firmaya 

katkı sağlayabilirler. 

Öte yandan yönetim kurulu çeşitliliği arttıkça, görüş ayrılıkları ve iletişim problemleri nedeniyle ortak 

bir noktada buluşmanın dolayısıyla karar almanın zorlaşacağı, bunun gecikmelere neden olacağı, 

fırsatların kaçırılabileceği ve dolayısıyla şirket performansının olumsuz etkileneceği yönünde de 

görüşler bulunmaktadır. Bu noktada optimum yönetim kurulu yapısının belirlenmesi önem arz 

etmektedir. 

Yönetim kurulu çeşitliliğinin şirket performansına etkisi konusu çok sayıda akademisyen tarafından ele 

alınmıştır. Bu çalışmanın da konusunu oluşturan, yönetim kurulunun cinsiyet çeşitliliği, diğer bir 

ifadeyle yönetim kurulu üyelerinin kadın ve erkek oluşu, ölçülebilir ve toplumsal açıdan da önemli 

olması nedeniyle, bu alanda yapılan çalışmalarda ağırlıklı bir yere sahiptir.  
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Kadınların genellikle erkeklerden daha fazla riskten kaçındıkları ve erkeklerden daha etik davrandıkları 

düşünülmektedir. Erkekler ile kadınlar arasındaki bu davranışsal farklılıkların, karar verme sürecine 

farklı bakış açıları getirerek karar vermeyi geliştirmesi/iyileştirmesi beklenmektedir (Kadıoğlu, 2021). 

Literatürde, kadınların daha hoşgörülü oldukları, işbirliği becerilerinin yüksek olduğu, denetim/gözetim 

konularına daha yatkın oldukları, toplantılara katılım konusuna daha fazla özen gösterdikleri, toplantı 

öncesi hazırlanmaya önem verdikleri, karmaşık konulara farklı çözümler üretebildikleri, yönetim 

kurulunda daha aktif rol alabildikleri yönünde görüşler de bulunmaktadır.  

Yönetim kurullarındaki cinsiyet çeşitliğinin şirket performansına etkisi konusunda yapılmış 

çalışmalarda farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Yönetim kurullarında kadın üye bulunmasının şirketlerin 

performansını olumlu etkilediği sonucuna ulaşan çalışmalar olduğu gibi, tam tersi sonuca ulaşan veya 

herhangi bir etkisinin olmadığı kanaatine varan da önemli sayıda çalışma bulunmaktadır. Yine cinsiyet 

çeşitliliğinin şirket performansına etkisinin “U” şeklinde olduğu, yönetim kurulunda bulunan kadın üye 

sayısının belli bir sayı ve/veya orana kadar şirket performansını olumsuz etkilediği, ancak belli bir sayı 

ve oran geçildikten sonra bu etkinin pozitife döndüğü sonucuna ulaşan çalışmalar da bulunmaktadır. Bu 

durum 1977 yılında Kanter tarafından ortaya atılan “Kritik Eşik Teorisi” ile açıklanmaktadır (Kanter, 

1977). Bu yöndeki çalışmalardan olan  Joecks, Pull ve Vetter (2013), cinsiyet çeşitliğinin olumsuz 

etkisinin bulunduğu sonucuna ulaşan çalışmaların örneklemlerindeki şirketlerin yönetim kurullarındaki 

kadın sayısının bu eşiğin altında olabileceğini, pozitif etki tespit eden çalışmalardaki yönetim 

kurullarının ise cinsiyet çeşitliği açısından daha dengeli olabileceğini ifade etmektedirler. 

Bir ya da birden fazla ülke verileri dikkate alınarak yapılan çalışmalarda performans ölçütü olarak 

Özkaynak Kârlılığı, Aktif Kârlılığı ve Tobin Q oranları yoğun olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte az 

sayıda da olsa Nakit Akışı, Hisse Başına Kâr, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr, Satış Kârlılığı, 

Kâr Yönetimi Uygulamaları gibi farklı performans ölçütleri kullanan çalışma da bulunmaktadır. 

Bu çalışmanın hazırlanması sırasında incelenen, kadın yönetim kurulu üyesi bulunmasının, diğer bir 

ifadeyle cinsiyet çeşitliliğinin şirket performansına etkisini araştıran akademik çalışmalar, 

örneklemlerinde yer alan şirketler, inceleme dönemi ve ulaştıkları sonuçlar Türkiye’de ve yurt dışında 

yapılan çalışmalar olmak üzere iki ayrı grup halinde sırasıyla Tablo 1 ve Tablo 2’de özetlenmiştir. 

 Tablo 1: Türkiye’de Yapılan Çalışmalar 

Çalışma 
Örnekleme Dahil 

Şirketler 

İnceleme 

Dönemi 

Bağımlı Değişken 

ROE ROA TOBİN Q DİĞER (*) 

Ararat, Aksu ve Tansel Cetin (2010)  BIST 100 2006 +  +  

Menteş (2011) BIST 2004-2009  - -  

Ozatac (2011) Türk Bankalar 2005-2008  x   

Ocak (2013) BIST  2008-2012  +   

Kılıç (2014) BIST 100 2008-2012  x   

Aygün, Sayın ve Akçay (2014)  BIST 2009-2012    - 

Karayel ve Doğan (2014) BIST 100  2009-2012 x + x  

Otluoglu, Sari ve Otluoglu (2016)  BIST 100  2010-2015 + + - + 

Karayel ve Doğan (2016) BIST 100  2012-2014 + +   

Sakarya, Aksu ve Turhan (2016)  BIST XKURY 2014  -  + 

Atılgan (2017) BIST  2011-2016    - 

Kurtaran ve Damla (2017) Türk Bankalar 2011-2013 x x   

Taşkın ve Mandacı (2017) BIST 100 2008-2015 x - +  

Tekin ve Demirel (2017) BIST 100 -Sanayi  2009-2014 + + +  

Temiz, Dalkılıç ve Hacihasanoğlu (2017) BIST- İm. San. 2011-2016    - 

Ataünal ve Aybars (2018) 

BIST-Finansal 

Olmayan 
2008-2015 - - -  
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Topaloğlu ve İlhan (2018)  BIST Banka 2007-2014 -    

Yağlı (2019) Türk Bankalar 2009-2016 + +   

Yağlı ve Ünlü (2019) BIST 100 2010-2015   x  

Yurt (2020) 

BIST-Finansal 

Olmayan 
2012-2017 x x   

Savaşkan (2020)  BIST100 –İm. San. 2010-2017 x x   

Çalış, Şahin, Gürel ve Ayrancı (2020)  

BIST Holding ve 

Yatırım Şirketleri 
2014-2019 - -  + 

Gürol (2020)  
Nasdaq 100- 

Teknoloji 
2000-2019 + +   

Notlar: (*) Nakit Akışı, HBK, EBITDA, ROS ve Kar Yönetimi Uygulamaları, (+): Pozitif Yönlü Etki, (-):Negatif 

Yönlü Etki, (x): Etkisiz 

Tablo 2: Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar 

Çalışma 
Örnekleme Dahil 

Şirketler 

İnceleme 

Dönemi 

Bağımlı Değişken 

ROE ROA TOBİN Q DİĞER (*) 

Shrader, Blackburn ve Iles (1997)  ABD 1992 - -   

Erhardt, Werbel ve Shrader (2003)  ABD 1993-1998  +  + 

Carter, Simkins ve Simpson (2003)  

Fortune 1000 

Endeksi 
1997-1999   +  

Farrell ve Hersch (2005)  Fortune 500 1990-1999  x   

Smith, Smith ve Verner (2006) Danimarka 1993-2001    + 

Randøy, Thomsen ve Oxelheim 

(2006) 

Danimarka, 

Norveç, İsveç 
2005  x  x 

Campbell ve Mínguez-Vera (2008) İspanya 1995-2000   +  

Bøhren ve Strøm (2007)  Norveç Borsası 1989-2002   -  

Adams ve Ferreira (2009)  ABD 1996-2003  - -  

Y. Wang ve Clift (2009) Avustralya 2003 x x   

Simpson, Carter ve D'Souza (2010)  S&P 500 Endeksi 1998-2002  x x  

Bøhren ve Strøm (2010)  Oslo Borsası 1989-2002  - - - 

Haslam, Ryan, Kulich, Trojanowski 

ve Atkins (2009) 

Londra Borsası 2001-2005 x x -  

Darmadi (2011) 

Endonezya 

Borsası 
2007  - -  

Reguera Alvarado, Laffarga Briones 

ve Fuentes Ruiz (2011) 

Madrid Borsası 2005-2007 x x x x 

Darmadi (2013) 

Endonezya 

Borsası 
2007  - -  

Mahadeo, Soobaroyen ve Hanuman 

(2012) 

Morityus Borsası 2007  +   

Shukeri, Shin ve Shaari (2012)  Malezya 2011 x    

Mirza, Andleeb ve Ramzan (2012)  Pakistan 2004-2009 x x   

Joecks vd. (2013) Almanya 2000-2005  -/+   

Ahern ve Dittmar (2012)  Norveç 2001-2009   -  

Bjarnadóttir (2013) 

Danimarka ve 

Norveç 
2002-2011 +   + 

Liu, Wei ve Xie (2014)  Çin  1999-2011  +  + 

Lückerath-Rovers (2013) Hollanda Borsası 2005-2007 +    

Schwizer, Soana ve Cucinelli (2012)  İtalya 2006-2008    x 

Al-Mamun, Yasser, Entebang, 

Nathan ve Rahman (2013) 

Pakistan Borsası- 

KSE30 
2008-2010    x 

Julizaerma ve Sori (2012) Malezya 2008-2009  +   

Priya ve Nimalathasan (2013)  

Sri Lanka-Otel ve 

Restoran sektörü 
2008-2012 + +   

Cook (2013) 

Kanada Venture 

Borsası 
2012-2013  -   

Vo ve Phan (2013) Vietnam 2006-2011  +   
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Martín-Ugedo ve Minguez-Vera 

(2014) 

İspanya 2003-2008  +   

Lenard, Yu, York ve Wu (2014)  

Risk Metrics Veri 

Tabanı 
2007-2011  +   

Schwab, Werbel, Hofmann ve 

Henriques (2016) 

Portekiz Borsası 1985-2000  - - - 

Terjesen, Couto ve Francisco (2016)  

47 Ülkenin 3876 

Halka Açık 

Firması 

2010  + +  

Ciavarella (2017) 

Fransa, Almanya, 

İtalya, İspanya ve 

İngiltere'deki 

Büyük Firmalar 

2006-2016 x x x x 

Conyon ve He (2017) ABD 2007-2014  + +  

Ahmad, Kamaruzaman, Hamdan ve 

Annuar (2019) 

Malezya 2011-2013  -   

Chebri ve Bahoussa (2020) 

Fas Borsası- 

Banka 
2014-2018 - -   

Gallucci, Santulli ve Tipaldi (2020)  

Almanya, İtalya, 

İspanya ve 

İsviçre- Bankalar 

2008-2017    - 

Jaber (2020) Tunus Borsası 2015-2019   -  

Sumona, Jabin ve Howlader (2020)  

Bangladeş Dakka 

Borsası 
2017  +   

Notlar: (*) Nakit Akışı, HBK, EBITDA, ROS ve Kar Yönetimi Uygulamaları, (+): Pozitif Yönlü Etki, (-):Negatif 

Yönlü Etki, (x): Etkisiz 

Özetle, kurumsal yönetim uygulamaları bağlamında ele alınan önemli hususlardan olan şirket yönetim 

kurullarında kadın üye varlığının performansa etkisinin yönü konusunda yapılan ampirik çalışmalarda 

henüz net bir sonuca ulaşılmamış olup, konunun farklı verilerle çalışılmaya devam edilmesinin katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

3 Data ve Metodoloji 

3.1. Data 

Kadın yönetim kurulu üyelerinin şirket performansına olan etkisini ölçmek üzere Borsa İstanbul BIST 

100 endeksinde yer alan şirketlerden finansal kurumlar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve holdingler 

dışındaki şirketlerin 2007 ilâ 2020 yılları arasındaki verileri kullanılmıştır. Muhasebe bazlı performans 

ölçütü olarak Aktif Kârlılığı (ROA) ve piyasa bazlı performans ölçütü olarak da Tobin Q oranı 

kullanılmıştır. Şirketlerin Toplam Aktif/Toplam Özkaynak ve Toplam Borç/Toplam Aktif oraları ile 

yaşları kontrol değişkeni olarak analize dahil edilmiştir. Şirketlere ilişkin finansal veriler (aktif, 

özkaynak, kâr ve piyasa değeri) Thomson Reuters Eikon programından, kadın ve toplam yönetim kurulu 

üyeleri sayısı ise Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan manuel olarak toplanmış ve analiz edilebilir hale 

getirilmiştir. Elde edilen verilerin konsolide edilerek analiz edilebilir hale getirilmesi sonrasında BIST 

100 endeksinde bulunan 66 şirketin dengeli olmayan verileriyle örneğimiz oluşturulmuştur. Veri setinde 

yıl bazında en düşük 52 şirket en yüksek 65 şirket bulunmaktadır. 

Tablo 3’te, yıllar itibarıyla verilerin ortalama değerleri verilmiştir. 
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Tablo 3: Verilere ilişkin özet bilgiler 

Yıl Firma sayısı ROA TobinQ YAS KYKU  

2007 52 0,12 1,60 39,69 0,08 

2008 52 0,06 1,11 40,16 0,09 

2009 52 0,06 1,44 41,16 0,08 

2010 55 0,08 1,80 40,78 0,10 

2011 55 0,08 1,48 41,78 0,11 

2012 57 0,08 1,66 42,07 0,10 

2013 59 0,07 1,46 42,03 0,10 

2014 59 0,06 1,67 43,03 0,10 

2015 60 0,04 1,49 43,46 0,09 

2016 60 0,05 1,45 44,46 0,10 

2017 61 0,07 1,58 44,80 0,11 

2018 63 0,07 1,31 44,84 0,13 

2019 63 0,06 1,44 45,84 0,14 

2020 65 0,08 2,19 45,84 0,15 

Ortalama 813 0,07 1,56 42,99 0,11 

Tablodan görüldüğü üzere BIST 100 endeksinde bulunan 66 şirketin yönetim kurulu üyelerinin sadece 

%11’i kadın üyeden oluşmaktadır. Kadın yönetim kurulu üyesi oranının son 3 yılda az da olsa artış 

gösterdiği görülmektedir. 

3.2 Metodoloji 

Kadın yönetim kurulu üyelerinin şirket performansına olan etkisini ölçmek için aşağıdaki regresyon 

denklemleri ve panel veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu denklemlerin benzerleri pek çok çalışmada 

da kullanılmıştır  (Darmadi, 2013; Erhardt vd., 2003; Farrell & Hersch, 2005; Gallucci vd., 2020; Iqbal, 

Nawaz, & Ehsan, 2019; Jaber, 2020; Strøm, D’Espallier, & Mersland, 2014; Taşkın & Mandacı, 2017). 

𝑇𝑄𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐾𝑌𝐾𝑈𝑖𝑡 + 𝛽2𝐴𝑂𝑖𝑡 + 𝛽3𝑌𝐴𝑆𝑖𝑡 + 𝛽4𝐹𝐾𝑖𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  (1) 

 

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐾𝑌𝐾𝑈𝑖𝑡 + 𝛽2𝐴𝑂𝑖𝑡 + 𝛽3𝑌𝐴𝑆𝑖𝑡 + 𝛽4𝐹𝐾𝑖𝑡 + 𝛽5𝑇𝑄𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  (2) 

Burada 𝑅𝑂𝐴 muhasebe bazlı performans ölçütü olan aktif kârlılığını ve 𝑇𝑄 piyasa bazlı performans 

ölçütü olan Tobin Q oranını (Toplam Yabancı Kaynaklar+Piyasa Değeri)/Toplam Aktif) ifade 

etmektedir. Tobin Q performans ölçütü pek çok çalışmanın yanı sıra (Acaravcı, Kandır, & Zelka, 2015; 

Ersoy, Bayrakdaroğlu, & Şamiloğlu, 2011; Kadioglu, Kilic, & Yilmaz, 2017; Turan & Bayyurt, 2013; 

P. Wang, Barrese, & Pooser, 2019; Yücel, 2016)  kadın yöneticilerin şirket performansına olan etkisinin 

araştırılmasına yönelik olarak Adams ve Ferreira (2009), Darmadi (2013), Jaber (2020) ve Taşkın ve 

Mandacı (2017) tarafından da kullanılmıştır. Benzer şekilde ROA pek çok çalışmada ve kadın yönetim 

kurulunun şirket performansına etkisini araştıran çalışmalarda yaygın olarak kullanılmıştır  (Atılgan 

(2017); Darmadi, 2013; Erhardt vd., 2003; Farrell & Hersch, 2005; Gallucci vd., 2020; Iqbal vd., 2019; 

Kula & Baykut, 2013; Salancik & Pfeffer, 1978; Strøm vd., 2014; Turan & Bayyurt, 2013).  

(1) ve (2) numaralı denklemde yer alan i alt imi panelin birim (şirket) boyutunu, t alt imi panelin zaman 

(yıl) boyutunu simgelemektedir. 𝐾𝑌𝐾𝑈𝑖𝑡 şirket i’nin t yılındaki yönetim kurulundaki kadın üye 

toplamının toplam üyeye oranını, 𝑌𝐴𝑆𝑖𝑡 şirket i’nin t yılındaki şirketin tescil tarihinden başlamak üzere 

yaşını gösteren kukla değişkeni (şirketin yaşı 25 yıl ve üzerinde ise 1, değilse 0), 𝐴𝑂𝑖𝑡 şirket i’nin t 

yılındaki toplam aktiflerin özkaynaklarına oranını ve 𝐹𝐾𝑖𝑡 şirket i’nin t yılındaki toplam yabancı 

kaynaklarının aktiflerine oranını göstermektedir. 
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Şirket toplam aktiflerinin logaritması kontrol değişkeni olarak kullanan çalışmalara  Darmadi (2013), 

Iqbal vd. (2019), Strøm vd. (2014)  ve Jaber (2020);  şirket yaşını kontrol değişkeni olarak kullanan 

çalışmalara  Darmadi (2013), Iqbal vd. (2019) ve Strøm vd. (2014) ve yabancı kaynağın aktife oranını 

kontrol değişkeni olarak kullanan çalışmalara Jaber (2020) örnek gösterilebilir. Yönetim kurulundaki 

kadın üyelere ilişkin değişkenin oluşturulmasında Farrell ve Hersch (2005), Taşkın ve Mandacı (2017) 

ve Gallucci vd. (2020)’nin de kullandığı oran esas alınmıştır. Çalışmamızda toplam aktifler doğrudan 

kontrol değişkeni olarak kullanılmamıştır. Zira diğer değişkenler oran iken toplam aktif değişkeninin 

mutlak bir rakam olması ve ayrıca toplam aktiflerin enflasyonun etkisiyle yıllar itibarıyla büyüyor 

olması durağanlık sorununa neden olmaktadır.   Birim kök testlerine göre toplam aktifler mevcut 

düzeyde ve 1. fark düzeyinde durağan olmayıp, logaritması alınan toplam aktifler de mevcut düzeyde 

durağan değildir. Dolayıyla, kontrol değişkeni olarak doğrudan aktif büyüklüğü yerine Toplam Yabancı 

Kaynaklar/Toplam Aktifler (FK) ve Toplam Aktifler/Toplam Özkaynaklar (AO) oranları alınmıştır. 

Regresyon tahminine geçmeden önce modelimizde kullanılan değişkenlerin birim kökünün olup 

olmadığı test edilmiştir. Birim kök test sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4: Birim kök testleri 

  ROA TQ FK OA KYKU 

Levin, Lin & Chu t* -344.369*** -904.355*** -149.438*** -102.790*** -428.120*** 

Im, Pesaran and Shin  -688.619*** -410.587*** -524.884*** -261.456*** -261.684*** 

ADF - Fisher Ki-Kare 283.190*** 202.040*** 199.677*** 173.582*** 130.957*** 

PP - Fisher Ki-Kare 314.936*** 244.738*** 197.390*** 167.355*** 132.184*** 

Not: *** %1 istatistiki anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Tablo 4’de yer alan Levin, Lin & Chu (Levin et al. 2002), Im, Pesaran and Shin (Im, Pesaran, & Shin, 

2003), ADF - Fisher Ki-Kare  (Dickey & Fuller, 1979) ve PP - Fisher Ki-Kare (Phillips & Perron, 1988) 

testlerinin hepsinde değişkenlerin birim köke sahip olmadığı yani değişkenlerin durağan olduğu 

görülmektedir. 

Bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı sorununun tespiti için VIF analizi yapılmış olup (Tatoğlu, 

2020, s.115-116), sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5: VIF testi sonuçları 

Denklem (1) Denklem (2) 

Değişken VIF 1/VIF Değişken VIF 1/VIF 

FK 1,63 0,61366 FK 1,14 0,88098 

ROA 1,47 0,68096 TQ 1,03 0,96703 

YAS 1,13 0,88312 YAS 1,15 0,87268 

KYKU 1,02 0,98064 KYKU 1,04 0,96344 

AO 1,01 0,99215 AO 1,01 0,99194 

Ortalama VIF 1,25 Ortalama VIF 1,07 

Tablo 5’ten de görüldüğü üzere ortalama VIF değeri 5’ten küçük olup, değişkenler arasında çoklu 

doğrusal bağlantı problemi bulunmamaktadır (Tatoğlu, 2020, s.116). Ortalama VIF değeri dikkate 

alınarak bağımsız değişkenlerde herhangi bir değişiklik yapılmamasına karar verilmiştir. 

F-test ve Breusch-Pagan Lagrange Çarpan (LM) (Breusch & Pagan, 1980) ) testine göre birim etkiler 

mevcut olduğundan modelimiz panel regresyon yöntemiyle analiz edilmiştir. Hausman testi de sabit 

etkiler modelini önermektedir (Hausman, 1978). 
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4 Bulgular ve Tartışma 

Şirketlerin yönetim kurulunda kadın üye bulunmasının şirket performansına olan etkisini araştırmak 

üzere (1) ve (2) numaralı denklemler En Küçük Kareler, Panel Tesadüfi Etkiler ve Panel Sabit Etkiler 

tahmin yöntemleriyle analiz edilmiştir.  (1) numaralı denklemde piyasa bazlı performans ölçütü Tobin 

Q oranı bağımsız değişken iken ROA kontrol değişkeni olarak kullanılmıştır. (2) numaralı denklemde 

ise muhasebe bazlı performans ölçütü aktif kârlılığı (ROA) oranı bağımsız değişken iken Tobin Q oranı 

kontrol değişkeni olarak kullanılmıştır. 

Şirketlerin yönetim kurulunda kadın üye bulunmasının piyasa bazlı şirket performansına olan etkisine 

yönelik tahmin sonuçları aşağıdaki Tablo 6’da yer almaktadır. Her ne kadar Hausman testi sabit etkiler 

modelini önermekte ise de tablo En Küçük Kareler, Panel Tesadüfi Etkiler ve Panel Sabit Etkiler tahmin 

sonuçları birlikte paylaşılmıştır. 

Tablo 6 : Piyasa bazlı şirket performansını etkileyen faktörler 

𝑻𝑸𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑲𝒀𝑲𝑼𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑨𝑶𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝒀𝑨𝑺𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑭𝑲𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 

 En Küçük Kareler  Panel Tesadüfi Etkiler  Panel Sabit Etkiler 

ROA 5,721304 13,32*** 4,471644 10.94*** 4.145578 9.75*** 

KYKU -1,257310 -4,23*** 0,049928 0.15 0.512293 1.39 

AO 0,000061 0,44 0,000013 0.12 0.000008 0.07 

FK 0,970544 5,79*** 0,640455 3.15*** 0.499389 2.17** 

YAS -0,307567 -3,20*** -0,358281 -2.76*** -0.440630 -2.72*** 

Sabit 1,027682 6,35*** 1,185400 6.15*** 1.306810 6.71*** 

Düz. R2 %20,26 %18,38 %15,66 

Wald/F Test 42,17*** 147,06*** 26,47*** 

Not: ***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiki anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Tablo 6’dan görüldüğü üzere şirketlerin yönetim kurulunda kadın üye bulunmasının piyasa bazlı şirket 

performansına olan etkisini ölçmeye yönelik kurulan modelin en küçük kareler, panel tesadüfi etkiler 

ve panel sabit etkiler yöntemiyle tahmin edilmesi sonucunda modellerin bir bütün olarak anlamlı olduğu 

anlaşılmaktadır. Her üç model için düzeltilmiş R2’ler %15-20 civarında olup en küçük kareler, panel 

tesadüfi etkiler ve panel sabit etkiler modellerinde tahminlerin bir bütün olarak anlamlılığını ölçen F-

test ve Wald test sonuçları %1 düzeyinde anlamlıdır. 

Şirketlerin piyasa bazlı performansının belirleyicilerine bakıldığında, şirketin muhasebe bazlı 

performansının şirketin piyasa bazlı performansını anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilediği 

görülmektedir. Piyasa bazlı performans ölçütü olan TQ ile muhasebe bazlı performans ölçütü ROA 

değişkenleri arasında %1 istatistiki anlamlılık düzeyinde pozitif ilişki bulunmaktadır. Firmanın yaşının 

(Şirketin 25 yaşından büyük veya küçük olmasına göre kukla değişken oluşturulmuştur.) piyasa bazlı 

şirket performansına negatif etkisi olmaktadır. Zira TQ ile YAS değişkeni arasında panel sabit etkiler 

yöntemine göre %1 istatistiki anlamlılık düzeyinde pozitif ilişki bulunmaktadır. Finansal kaldıraç yani 

Toplam Borç/Toplam Aktif oranının piyasa bazlı şirket performansını pozitif yönde etkilediği 

görülmektedir. FK değişkeni ile TQ değişkeni arasındaki katsayı %1 istatistiki düzeyinde anlamlıdır. 

Piyasa bazlı performans ölçütü TQ’nun, FK ile pozitif, YAS ile negatif ilişki içinde olması genç ve 

borçlanma yoluyla finanse edilen firmaların veya gelişme potansiyeli olan firmaların Tobin Q ile ölçülen 

piyasa bazlı performansının daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Çalışmanın temel hedefi olan şirketlerin yönetim kurulundaki kadın yönetim kurulu üyelerinin piyasa 

bazlı şirket performansına olan etkisine bakıldığında panel sabit etkiler tahminine göre ilişkinin yönü 

hakkında bir fikir edinilse de ilişki istatistiki olarak anlamlı değildir. Bu nedenle şirketlerin yönetim 

kurulunda kadın yönetim kurulu üyeleri olmasının piyasa bazlı şirket performans ölçütü Tobin Q 

üzerinde bir etkisi olmadığı sonucuna varılmaktadır. Benzer bulguya Karayel ve Doğan (2014) ile Yağlı 

ve Ünlü (2019) tarafından da ulaşılmıştır. 

Şirketlerin yönetim kurulunda kadın yönetim kurulu üyelerinin muhasebe bazlı şirket performansına 

olan etkisine yönelik tahmin sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır. Her ne kadar Hausman testi sabit 

etkiler modelini önermekte ise de tabloda en küçük kareler, panel tesadüfi etkiler ve panel sabit etkiler 

tahmin sonuçları birlikte paylaşılmıştır. 

Tablo 7: Muhasebe bazlı şirket performansını etkileyen faktörler 

𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑲𝒀𝑲𝑼𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑨𝑶𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝒀𝑨𝑺𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑭𝑲𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑻𝑸𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 

 En Küçük Kareler Panel Tesadüfi Etkiler Panel Sabit Etkiler 

TQ 0,031553 13,32*** 0,029551 11,30*** 0,027422 9,75*** 

KYKU 0,041294 1,85* 0,072568 2,75*** 0,098066 3,29*** 

AO 0,000002 0,18 0,000002 0,20 0,000001 0,16 

FK -0,207381 -19,97*** -0,260496 -20,21** -0,301806 -19,90*** 

YAS -0,005573 -0,78 -0,009689 -0,99 0,002555 0,19 

Sabit 0,131305 11,51*** 0,163345 11,76*** 0,175123 11,68*** 

Düz. R2 %43,85 %43,44 %41,88 

Wald/F Test 127,52*** 607,86*** 115,62*** 

Not: ***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiki anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Tablo 7’den görüldüğü üzere, şirketlerin yönetim kurulunda kadın üye bulunmasının muhasebe bazlı 

şirket performansına olan etkisini ölçmeye yönelik kurulan modelin en küçük kareler, panel tesadüfi 

etkiler ve panel sabit etkiler yöntemiyle tahmin edilmesi sonucunda ulaşılan modellerin bir bütün olarak 

anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. En küçük kareler, panel tesadüfi etkiler ve panel sabit etkiler 

tahminlerinin bir bütün olarak anlamlılığı ölçen F-test ve Wald test sonuçları %1 düzeyinde anlamlıdır. 

Diğer taraftan, her üç model için düzeltilmiş R2’ler %41-43 civarında olup, bağımlı değişkendeki 

değişkenliğinin yaklaşık %43’ü bağımsız değişkenlerdeki değişme ile açıklanabilmektedir. 

Şirketlerin muhasebe bazlı performansını etkileyen faktörlere bakıldığında, şirketin piyasa bazlı 

performansının şirketin muhasebe bazlı performansını anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilediği 

görülmektedir. Bulunan bu ilişki Tablo 6’da da ortaya konmuş olup, muhasebe ve piyasa bazlı şirket 

performanslarının birbirlerini pozitif yönde etkilemesi beklenen bir durumdur.  Muhasebe bazlı 

performans ölçütü olan ROA ile piyasa bazlı performans ölçütü TQ değişkenleri arasında %1 istatistiki 

anlamlılık düzeyinde pozitif ilişki bulunmaktadır. Firma yaşının piyasa bazlı şirket performansına 

negatif etkisini, muhasebe bazlı performansında yön olarak görmekte isek de, bu ilişki istatistiki olarak 

anlamlı değildir. Finansal kaldıraç yani Toplam Borç/Toplam Aktif oranının muhasebe bazlı şirket 

performansını negatif etkilediği görülmektedir. FK değişkeni ile ROA değişkeni arasındaki katsayı %1 

istatistiki düzeyinde anlamlıdır. 

Çalışmanın temel hedefi olan şirketlerin yönetim kurulunda kadın üye bulunmasının muhasebe bazlı 

şirket performansına olan etkisine bakıldığında en küçük kareler, panel tesadüfi etkiler ve panel sabit 

etkiler tahminine göre kadın yönetim kurulu üyelerinin muhasebe bazlı şirket performansını pozitif 
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yönde etkilediği sonucuna ulaşılmaktadır. Zira her üç tahmin yönteminde de kadın yönetim kurulu üye 

oranı olan KYKU değişkeni ile ROA arasında %1 istatistiki anlamlılık düzeyinde pozitif ilişki 

bulunmaktadır. Kadın yönetim kurulu üyelerinin muhasebe bazlı şirket performansına olumlu etkisi 

Karayel ve Doğan (2014), Ocak (2013), Otluoglu vd. (2016), Tekin ve Demirel (2017), Yağlı (2019) ve 

Gürol (2020)’un bulgularını desteklerken, Menteş (2011), Sakarya vd. (2016), Taşkın ve Mandacı 

(2017), Ataünal ve Aybars (2018), Çalış vd. (2020)’nin sonuçlarını desteklememektedir. 

Sonuç olarak şirketlerin yönetim kurulunda kadın yönetim kurulu üyelerinin muhasebe bazlı şirket 

performansına olumlu etkisi olsa da, bu etkinin piyasa tarafından fiyatlanmadığı sonucuna 

varılmaktadır. 

5 Sonuç 

Firma değerini etkileyecek nitelikte kararlar alan yönetim kurulları, başta pay sahipleri olmak üzere 

şirketlerin iyi yönetilmesinden yarar sağlayan, kötü yönetilmesinden ise zarar gören tüm menfaat 

sahiplerini ilgilendirmektedir. Bu nedenledir ki  yönetim kurullarının yapısı, işleyişi, fonksiyonları 

kurumsal yönetim uygulamalarının odak noktasını oluşturmaktadır.  

Kurumsal yönetim teorilerinden olan vekalet teorisi ile kaynak bağımlılığı teorisi çerçevesinde, yönetim 

kurullarının yapısı ile ilgili olarak ele alınan hususlardan biri de yönetim kurulunun çeşitliliğidir.  

Yönetim kurulu üyelerinin etnik köken, eğitim, dil, cinsiyet, yaş, tecrübe, meslek, uyruk, geldiği coğrafi 

bölge açılarından farklı olmasını ifade eden yönetim kurulunun çeşitliği ve bu bağlamda cinsiyet 

çeşitliği son yirmi yılda akademik çalışmalara konu olmaktadır.  

Literatürde yer alan, performans ölçütü olarak sıklıkla Özkaynak Kârlılığı, Aktif Kârlılığı ve Tobin Q 

oranlarının kullanıldığı ve bir ya da birden fazla ülke verileri dikkate alınarak yapılan çalışmalarda, 

yönetim kurullarındaki cinsiyet çeşitliğinin şirket performansına etkisi konusunda farklı sonuçlara 

ulaşılmıştır. Yönetim kurullarında kadın üye bulunmasının şirketlerin performansını olumlu etkilediği 

sonucuna ulaşan çalışmalar olduğu gibi, tam tersi sonuca ulaşan veya herhangi bir etkisinin olmadığı 

kanaatine varan da önemli sayıda çalışma bulunmaktadır. Yine cinsiyet çeşitliliğinin şirket 

performansına etkisinin “U” şeklinde olduğu, yönetim kurulunda bulunan kadın üye sayısının belli bir 

sayı ve/veya orana kadar şirket performansını olumsuz etkilediği, ancak belli bir sayı ve oran geçildikten 

sonra bu etkinin pozitife döndüğü sonucuna ulaşan çalışmalar da bulunmaktadır.  

Bu çalışmada, yönetim kurulunda kadın üye bulunmasının, performans ölçütü olarak alınan Aktif 

Kârlılığı (ROA) (muhasebe bazlı performans ölçütü) ve Tobin Q (piyasa bazlı performans ölçütü) 

oranına etkisinin ölçülmesi amacıyla Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki 66 şirketin (finansal kurum, 

gayrimenkul yatırım ortaklığı ve holding olmayan) 2007 ilâ 2020 yılları arasındaki verileri kullanılmış 

olup, analizler panel veri regresyon yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Şirketlerin Aktif Toplamı/Özkaynak 

ve Toplam Borç/Aktif Toplamı oranları ile yaşlarının kontrol değişkeni olarak analize dahil edildiği 

çalışmada şirketlere ilişkin finansal veriler Thomson Reuters Eikon programından, kadın ve toplam 

yönetim kurulu üyeleri sayısı ise Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan manuel olarak toplanmış ve 

analiz edilebilir hale getirilmiştir. Veri setinde yıl bazında en düşük 52 şirket en yüksek 65 şirket 

bulunmaktadır. 

Yapılan analizler sonucunda, şirketlerin yönetim kurulunda kadın üye bulunmasının muhasebe bazlı 

şirket performansına olumlu etkisi olmasına karşın, aynı etkinin piyasa bazlı performansta görülmediği, 

diğer bir ifadeyle yönetim kurullarında kadın üye varlığının piyasa tarafından fiyatlanmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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Cinsiyet çeşitliliğinin şirket performansına etkisinin “U” şeklinde olduğu bulgusuna ulaşan çalışmalarda 

da vurgulandığı üzere, cinsiyet çeşitliliğinin etkisinin doğru ölçülebilmesi için örneklemdeki şirketlerin 

yönetim kurullarındaki kadın üye oranının/sayısının önemli olduğu değerlendirilmektedir. Bu 

çerçevede, çalışmanın devamı olarak, şirketlerin yönetim kurullarındaki kadın üye sayısına göre 

sınıflandırılması ve sınıflar arasında performans açısından fark olup olmadıklarının analiz edilmesi 

plânlanmaktadır. İlaveten, yönetim kurullarındaki kadın üyelerin niteliklerinin de irdelenmesi ve analiz 

sonuçlarının bu bulgular ışığında yorumlanması gerektiği düşünülmektedir. 

6 Beyanname 

6.1 Rakip Çıkarlar 

Bu çalışmada herhangi bir çıkar çatışması yoktur. 

6.2 Yazarların Katkıları 

Nurcan Öcal: Makaleye katkısı: Araştırma ve/veya makale için fikir ya da hipotezin oluşturulması, 

Sonuçlara ulaşmak için gereç ve yöntemlerin planlanması, deneylerin yapılması, verilerin düzenlenmesi 

ve bildirilmesi için sorumluluk almak, bulguların mantıklı açıklanması ve sunumu için sorumluluk 

almak, araştırma sırasında literatür taraması ile ilgili sorumluluk almak, yazının tümü veya asıl bölümün 

oluşturulması için sorumluluk almak, makaleyi teslim etmeden önce sadece imla ve dil bilgisi açısından 

değil aynı zamanda entelektüel içerik açısından yeniden çalışma yapmak. 
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KRİPTO PARALARIN OYNAKLIĞININ GARCH 

MODELLERLE TAHMİN EDİLMESİ: BITCOIN 

ÖRNEĞİ 

Muhammet Sait IŞILDAK1  

1Dr. Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Meslek Yüksekokulu,  

ÖZ 

Çalışmanın amacı, kripto para fiyat oynaklığını otoregresif koşullu değişen varyans modellerle 

analiz etmek ve uygun modeli belirlemektir. Çalışmanın kapsamı, 12/06/2011-17/07/2021 dönemi 

bitcoin fiyatlarıdır. Yöntem olarak, Engel tarafından oynaklığı yakalamak için geliştirilen 

Otoregresif Koşullu Değişen Varyans modeller kullanılmıştır. İlk olarak, finansal zaman serilerin 

kullanılabilmesi için gerekli istatistiksel analizler yapılmıştır. İkinci olarak, ARCH tipi modeller 

için otomatik ARIMA uygulamasıyla ARMA (2,4) uygun model bulunmuştur. Üçüncü olarak, 

ARMA (2,4) model için ARCH etkisi araştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, EGARCH uygun 

model seçilmiştir. Oynaklığın etkisinin uzun süre devam edeceği, şokların değişkenliğinin düşük 

olduğu, etkisinin kısa sürdüğü ve negatif şokların pozitif şoklardan daha güçlü bir etki yaptığı 

gözlemlenmiştir. Bitcoin getiri serisinde asimetrik etki vardır. Bulunan sonuçla literatür 

karşılaştırıldığında, benzer olarak asimetrik etkinin varlığını görülmüştür. Sonuç olarak, kripto 

paraların fiyatlarında büyük oynaklıklar olduğu dönemlerde koşullu varyans volatilitesinin de 

yüksek olduğu söylenebilir.   

Anahtar kelimeler: Bitcoin, EGARCH, Volatilite, Zaman Serisi Modelleri.  

ESTIMATING THE VOLATIBILITY OF CRYPTO 

COINS WITH THE GARCH MODEL: EXAMPLE OF 

BITCOIN 

ABSTRACT 

The aim of the study is to analyse the cryptocurrency price volatility with autoregressive conditional 

variable variance models and to determine the appropriate model. The scope of the study is the 

bitcoin prices for the period 12/06/2011-17/07/2021. As a method, Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticity models developed by Engel to capture volatility is used. First, necessary 

statistical analyses are make in order to use financial time series. Secondly, ARMA (2, 4) suitable 

model is find by automatic ARIMA application for ARCH type models. Third, the ARCH effect is 

investigate for the ARMA (2, 4) model. As a result of the analysed made, suitable model was 

selected the EGARCH. It is observe that the effect of volatility will continue for a long time, the 

variability of shocks is low, the effect is short-lived, and negative shocks have a stronger effect than 

positive shocks. There is an asymmetric effect in the Bitcoin return series. When compared with the 

literature, it is see that there is an asymmetric effect similar to our result. As a result, it can said that 

                                                           
1 Sorumlu yazar e-mail: muhammetsait.isildak@gop.edu.tr 
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the conditional variance volatility is high during periods of large volatility in the prices of 

cryptocurrencies.  

Keywords: Bitcoin, EGARCH, Volatility, Time-Series Models.  

1. Giriş 

İşlem günü olmaksızın 7/24 alınıp satılabilen kripto paraların oynaklığın ölçülmesinde genellikle 

otoregresif koşullu değişen varyans modeller kullanılmaktadır. Finansal zaman serilerinde verilerin 

durağan olması, varyansın sabit olması, değişkenler arasında otokorelasyon olmaması ve normal dağılım 

göstermesi gerekir. Finansal zaman serileri genellikle normal dağılım göstermeyen serilerdir.  Bu 

sorunların çözümünde genellikle otoregresif koşullu değişen varyans modeller (ARCH) 

kullanılmaktadır. Daha sonra, ARCH model kullanılarak genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen 

varyans modeller (GARCH) ortaya çıkmıştır. GARCH model simetrik bir modeldir.  GARCH modelden 

türetilen TARCH, EGARCH ve PARCH modeller ise asimetrik modellerdir.  

Literatürde kripto paraların oynaklığını inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada kripto 

paralardan çok fazla işlem hacmine sahip olması ve kripto paraların ortaya çıkmasına öncülük etmesi 

dolayısıyla sadece bitcoin incelenmiştir. Bitcoin oynaklığı ise, literatürde birçok farklı yöntem ile 

ölçülmektedir. Literatürde sadece Bitcoin ile yapılmış çalışmalar dönem ve yöntem açısından farklılık 

göstermektedir. Dönem ve yöntem bakımından yeni bir analiz yapılması uygun olacaktır. Son 

zamanlarda Bitcoin’in oynaklığındaki değişimin nasıl olacağını görebilmek için ve yeni kripto paraların 

ortaya çıkmasıyla Bitcoin oynaklığının nasıl etkileyeceğini görebilmek için bu çalışmada yaygın 

kullanımdaki simetrik ve asimetrik modellerden GARCH, TARCH, EGARCH ve APARCH modeller 

kullanılmıştır. 

Bu çalışmada ilk önce, finansal zaman serilerin kullanılabilmesi için gerekli istatistiksel analizler 

yapılmıştır. Daha sonra, ARCH tipi modeller için uygun ARMA model bulunmuştur. Uygun ARMA 

model ile uygun GARCH seçimi yapılmıştır. Seçilen en uygun EGARCH model ile oynaklık analizi 

yapılmış ve yorumlanmıştır. 

2. Veri Seti ve Yöntem 

Çalışmada 12.06.2011-2021-07-17 tarihler arasındaki 3690 günlük bitcoin fiyatları kullanılmıştır. 

Veriler, (www.investing.com) internet sitesinden alınmıştır. Verilerin analizinde, Eviews 12 

yazılımından faydalanılmıştır.  

Finansal zaman serileri durağan olmayan ve trend içeren serilerdir (Yıldırtan, 2017:243). Aynı zamanda, 

finansal zaman serileri normal dağılmazlar (Candan ve Özün, 2006:85). Dolayısıyla, normal dağılım 

göstermeyen ve durağan olmayan finansal zaman verilerinin yerine getiri serisinin kullanılması daha 

uygun olacaktır. Böylece, Bitcoin serisinde trendin giderilmesi ve durağanlaştırılması için logaritmik 

getirisi alınabilir. Logaritmik getiri için aşağıdaki 1 nolu sürekli bileşik getiri formülü kullanılabilir 

(Brooks, 2008:7).   

𝑹𝒕 = 𝑙𝑛 (
𝒑𝒕

𝒑𝒕−𝟏
)                        (1) 

Endeksin aritmetik getirisini Rt, endeksin t günündeki değerini pt endeksin bir önceki gün değerini ise, 

pt-1 göstermektedir. Sürekli bileşik getiri formülü uygulayarak trend içeren veriler durağanlaştırılmış ve 
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trendden kurtarılmıştır. Bitcoin finansal zaman serisi ve durağanlaşmış ve trendden kurtarılmış 

logaritmik getiri serisi Grafik 1’de gösterilmiştir. Böylece, bitcoin getiri serisi ile çalışılabilir.  
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Grafik 1: Bitcoin Zaman Serisi ve Bitcoin Getiri Serisi Grafikleri 

Finansal zaman serilerinde oynaklık kümelenmeleri oluşabilir.  Engle (1982) oynaklık kümelenmelerini 

yakalayacak ardışık bağımlı koşullu değişen varyans (Autoregressive Conditional Heteroscedasticy-

ARCH) modeli geliştirmiştir. ARCH model, 2 nolu formül ile hesaplanmaktadır. 

ℎ𝑡 =  𝜔 + ∑ 𝛼𝑖휀𝑡−1
2𝑝

𝑖=1         (2) 

Bollerslev (1986) ARCH modeli geliştirerek simetrik GARCH modeli oluşturmuştur. GARCH modelde 

bazı kısıtlamalar vardır. Bu kısıtlamalar negatif olmama ve 1’den büyük olmama kısıtıdır.  GARCH 

model 3 nolu formül ile hesaplanmaktadır.  

ℎ𝑡 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖ɛ𝑡−1
2𝑞

𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑗ℎ𝑡−1
𝑝
𝑖=1      (3) 

GARCH modelden türetilmiş birçok asimetrik model vardır. Bu modellerden birisi, Zakoian’ın (1994) 

iyi ve kötü haber etkisini ayrıştırıcı kaldıraç etkisi parametresi olan gamma parametresini (𝛾) ekleyerek 

geliştirdiği asimetrik TARCH (Threshold GARCH) modeldir.  TARCH model 4 nolu formül 

kullanılarak hesaplanabilir (Tsay, 2010:149). 

ℎ𝑡 = 𝜔 + ∑ (𝛼𝑖+𝛾𝑖𝐼𝑡−1)𝛼𝑡−1
2𝑝

𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑗ℎ𝑡−1
𝑞
𝑗=1   𝐼𝑡−1 = {

1,
0,

       𝛼𝑡−1<0 𝑘ö𝑡ü ℎ𝑎𝑏𝑒𝑟
    𝛼𝑡−1≥0 𝑖𝑦𝑖 ℎ𝑎𝑏𝑒𝑟

   (4) 

TARCH modelde de GARCH modelde olduğu gibi negatif olmama ve 1’den büyük olmama kısıtı 

vardır. Gamma parametresi kaldıraç parametresidir. Gamma parametresi sıfırdan farklı olması 

durumunda model asimetrik olur. Gamma parametresi sıfıra eşit olması durumunda TARCH model 

GARCH modele dönüşmüş olur. (Babaşova, 2012:51). Dolayısıyla, modelde, geçmiş şokların etkilerini 

ayırıcı etken olarak sıfır kullanılır. Gamma parametresi sıfırdan büyükse, kötü haberlerin etkisi daha da 

büyük olacaktır. Gamma parametresi sıfırdan küçükse, olumsuz haberlerin oynaklığa etkisi olumlu 

haberlerden daha fazla oranda olacaktır. Buna kaldıraç etkisi denilmektedir (Cihangir ve Uğurlu, 

2017:289). EGARCH (Exponential GARCH) asimetrik modeldir. EGARCH modelde Nelson (1991) 

logaritma kullanarak negatif olmama ve büyüklük kısıtlarını kaldırmıştır. EGARCH modelin genel 

kullanımı 5 nolu formül ile gösterilmiştir.  

𝑙𝑛ℎ𝑡 = 𝜔 + ∑ 𝛽𝑗𝑙𝑛ℎ𝑡−1
𝑝
𝑗=1 + ∑ 𝛼𝑖 | 𝑡−1

ℎ𝑡−1
|

𝑝
𝑖=1 + ∑ 𝛾𝑖

𝑡−1

ℎ𝑡−1

𝑝
𝑖=1     (5) 
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Gamma parametresi anlamlı ise asimetriklik vardır. Gamma parametresi sıfırdan farklı olması asimetrik 

etkinin olduğunu gösterir (Çil Yavuz, 2015:463). Logaritmik dönüşüm yapıldığı için parametreler 

negatif olsa bile koşullu varyans pozitif olacaktır (Çelik vd. 2018:222). Beta parametresi (β) oynaklığın 

sürekliliğini ölçer. Alfa (α) parametresi etkinin yönünü belirlerken gamma parametresi etkinin boyutunu 

ölçer. Gamma parametresi sıfırdan büyük ise, ortalamanın üzerindeki şoklar oynaklığı artıracaktır 

(Jiang, 2020:132). Gamma parametresi sıfırdan küçük ise, pozitif şokların etkisi negatif şokların 

etkisinden daha az olacaktır (Almisshall, 2021:6). APARCH (Asimetrik Power ARCH), asimetrik bir 

modeldir. Ding, Granger ve Engle (1993) tarafından oluşturulmuş standart sapma modeli olan APARCH 

model, pozitif ve negatif şokların koşullu varyans üzerindeki etkilerini incelemişlerdir (Yapraklı vd., 

2018:75). APARCH model 6 nolu formülle hesaplanabilir. 

𝜎𝑡
𝛿 = 𝜔 + ∑ 𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗

𝛿𝑞
𝑗=1 + ∑ 𝛼𝑖

𝑝
𝑖=1 (|휀𝑡−𝑖| − 𝛾𝑖휀𝑡−𝑖)𝛿   (6) 

Gamma parametresi, kaldıraç etkisini ve delta parametresi (𝛿) ise, gücü ölçen parametredir. Gamma 

parametresi sıfıra eşit olması durumunda, simetrik etki vardır. Gamma parametresi sıfırdan farklı ise, 

asimetrik etki vardır. APARCH modelde de GARCH modelde olduğu gibi negatif olmama ve 1’den 

büyük olmama kısıtı vardır.  

 BULGULAR 

Finansal zaman serileriyle analize başlayabilmek için bazı varsayımların sağlanması gerekir. Finansal 

zaman serilerinde durağanlık koşulunun sağlanması gerekir (Gujarati, 2016:319). Augmented Dickey 

Fuller (ADF) birim test istatistiği finansal zaman serilerinde durağanlığı ölçmede en yaygın kullanıma 

sahiptir (Sarıkovanlık, 2019:111). Bitcoin getiri serisinin durağan olduğu 1 nolu grafikte görülmektedir. 

Grafiği desteklemek için, Augmented Dickey-Fuller (ADF) birim testi ile analiz edilmiştir.  ADF birim 

test istatistiği sonuçları tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Test Statistic (Durağanlık Testi) 

  None Intercept Intercept and Trend 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -23.89513 -23.99132 -23.98802 

Test critical values: 1% level -2.565590 -3.431938 -3.960530 

 5% level -1.940910 -2.862127 -3.411025 

 10% level -1.616642 -2.567126 -3.127328 

Bitcoin getiri serisinin ADF test değerleri, %1, %5 ve %10 düzeyde sabit, sabit ve trendli ve sabit ve 

trendsiz test değerlerinden daha küçük olduğu için birim kök içermemektedir. Finansal zaman serilerinin 

en önemli bir diğer özellik normalliğin sağlanmasıdır. Finansal zaman serileri normal dağılım gösterip 

göstermediklerinin belirlenmesinde Jarque-Bera, Skewness ve Kurtosis testleri kullanılabilir (Güriş vd., 

2013:298). Bitcoin getiri serisine ait istatistik bilgileri ve normal dağılım değerleri grafik 2’de 

görülmektedir. 
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Grafik 2: Bitcoin getiri serisine ait istatistik bilgileri ve normal dağılım değerleri. 

Jarque-Bera test değeri 5,99’un altında ise serinin normal dağıldığı kabul edilebilir. Ancak, bitcoin getiri 

serisinin Jarque-Bera test değeri (5,99<2943402) çok büyük olup istatiksel olarak anlamsızdır.  

Skewness ve Kurtosis testinin ±1 kabul aralığında olması serinin normal dağılım gösterdiğinin bir ölçütü 

olarak kabul edilmektedir. Skewness ve Kurtosis değerleri ±1 sınırlarının çok dışındadır. Dolayısıyla, 

bitcoin getiri serisi normal dağılım göstermemektedir. 

Normal dağılmayan serilerin oynaklık ölçümü için Engle (1982) tarafından geliştirilmiş olan doğrusal 

olmayan otoregresif koşullu değişen varyans (ARCH) modeli kullanılabilir. ARCH model için de 

gerekli testlerin yapılması gerekir.  

Finansal zaman serilerinde otokorelasyon olmamalıdır. Bitcoin getiri serisinde otokorelasyon olup 

olmadığının belirlemek için Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test kullanılabilir (Toor ve İslam, 

2019:61).  Bitcoin getiri serisi Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testi yapılarak tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2: Bitcoin Getiri Serisi Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 11.84919     Prob. F(2,3688) 0.0000 

Obs*R-squared 234.4226     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 

Tablo 2’de görüleceği üzere %1 düzeydeki olasılık değeri (Prob. değerleri, 0,0000<0.05) 0,05’ten küçük 

olduğu için Bitcoin getiri serisinde otokorelasyon vardır. Finansal zaman serileri sabit varyanslı 

olmalıdır. Bitcoin getiri serisinde değişen varyans olup olmadığının belirlenmesinde Breusch-Pagan-

Godfrey Heteroscedasticity LM testi kullanılmaktadır (Bırău, 2012:75). Bitcoin getiri serisi için 

Breusch-Pagan-Godfrey Heteroscedasticity LM testi yapılarak tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3: Getiri Serisi Breusch-Pagan-Godfrey Testi 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 352.6651     Prob. F (1,3688) 0.0000 

Obs*R-squared 322.0594     Prob. Chi-Square (1) 0.0000 

Scaled explained SS 22561.74     Prob. Chi-Square (1) 0.0000 

Değişen varyans vardır. Tablo 3’te görüleceği üzere %1 düzeydeki olasılık değeri (Prob. Değerleri, 

0,0000<0.05) küçük olduğu için bitcoin getiri serisinde değişen varyans vardır. Yapılan istatistik analiz 

testleri sonucunda Bitcoin getiri serisinin normal dağılmaması, değişen varyanslı olması ve 
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otokorelasyon sahip olması dolayısıyla Bollerslevin (1986) ARMA sürecini kullanarak geliştirdiği 

Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Varyans (GARCH) modeli kullanılabilir.  

GARCH tipi modeller de geliştirilerek simetrik ve asimetrik olmak üzere birçok alt modele 

dönüştürülmüştür. ARMA süreci çalıştırılarak, uygun AR ve MA modelleri belirlenmesi gerekir. Bunun 

için Eviews programındaki otomatik ARIMA tahminleme komutu çalıştırılarak en uygun ARMA model 

seçimi sağlanmıştır. En düşük AIC değerini (-2.894148) sağlayan modelin ARMA (2,4) modeli 

olmuştur. Bitcoin getiri serisi için ARCH etkisi testi ARMA (2,4) üzerinde yapılarak tablo 4’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 4: Bitcoin Getiri Serisi ARCH Etkisi Testi 

F-statistic 9.786144     Prob. F (2,3687) 0.0018 

Obs*R-squared 9.765533     Prob. Chi-Square (1) 0.0018 

Tablo 4’te görüldüğü üzere Bitcoin getiri serisi (Prob. Değeri, 0,0018<0.05) 0,05’ten küçük olduğu için 

ARCH etkisi vardır. ARCH etkisini giderebilmek için de GARCH model kurulabilir.  

GARCH tipi model seçiminde ARMA(2,4) model kullanılarak, simetrik model olan GARCH model ve 

asimetrik modeller olan eşikli otoregresif koşullu değişen varyans (TARCH) model, üssel GARCH 

(EGACH) model ve Asimetrik Power ARCH (APARCH) modeller test edilerek tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5: Bitcoin Getiri Serisi için GARCH Model ve Asimetrik GARCH Modeller 

 GARCH TARCH EGARCH APARCH 

Sabit katsayı α0   7.09E-05*** 7.70E-05*** -0.681930*** 0.000702*** 

ARCH katsayısı α1 (Alfa) 0.222598*** 0.177005*** 0.392679*** 0.229142*** 

Kaldıraç katsayısı 𝛾 (Gamma)  0.090762*** -0.064393*** 0.149176*** 

GARCH katsayısı β (Beta) 0.786898*** 0.782342*** 0.933869*** 0.795294*** 

Güç katsayısı δ (Delta)    1.362750*** 

R-Squared -0.002308 -0.003046 -0.001097 0.001503 

Sum Squared Resid 12.62644 12.63575 12.61120 12.57844 

Log Likelihood 6605.249 6614.439 6625.033 6623.298 

Akaike Info Criterion (AIC) -3.578769 -3.583210 -3.588955 -3.587472 

Schwarz Criterion (SC) -3.568661 -3.571417 -3.577163 -3.573995 

Hannan-Quinn Criter (HQC) -3.575171 -3.579012 -3.584758 -3.582675 

*** %1 düzeyde anlamlıdır. 

Tablo 5’de modellerin AIC, SC ve HQC değerinden en küçüğü ve Log-Likelihood değeri en yüksek 

olan modelin EGARCH model olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, Bitcoin getiri serisi için uygun modelin 

EGARCH (2,4) model kabul edilerek model çıktısı tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6: Bitcoin Getiri Serisi EGARCH (2,4) Model Çıktısı 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

C 0.001288 0.000527 2.445208 0.0145 

AR (2) 0.006779 0.014296 0.474222 0.6353 

MA (4) 0.004505 0.014519 0.310273 0.7564 

Variance Equation 

Sabit katsayı α0   -0.681930 0.023552 -28.95368 0.0000 

ARCH katsayısı α1 (Alfa) 0.392679 0.011241 34.93388 0.0000 
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Kaldıraç katsayısı 𝛾 (Gamma) -0.064393 0.006027 -10.68364 0.0000 

GARCH katsayısı β (Beta) 0.933869 0.002829 330.0746 0.0000 

R-Squared -0.001097 Mean Dependent var 0.002000 

Adjusted R-Squared -0.001641 S.D. Dependent var 0.058453 

S.E. of Regression 0.058500 Akaike info Criterion -3.588955 

Sum Squared Resid 12.61120 Schwarz Criterion -3.577163 

Log Likelihood 6625.033 Hannan-Quinn Criter -3.584758 

Durbin-Watson Stat 1.993468   

EGARCH modelleme sonrasında oynaklığın kullanılabilmesi için heteroskedastisite sorununun ortadan 

kalkıp kalmadığını belirlemek ve heteroskedastisite testi yapılması gerekir. Bitcoin getiri serisi 

EGARCH (2,4) modelde ARCH etkisinin olup olmadığını belirleyebilmek için heteroskedastisite testi 

yapılarak tablo 7’de gösterilmiştir.  

Tablo 7: EGARCH (2,4) Modelleme Sonrası Bitcoin Getiri Serisi ARCH Etkisi Testi 

F-statistic 0.004052     Prob. F (2,3685) 0.9492 

Obs*R-squared 0.004054     Prob. Chi-Square (1) 0.9492 

Tablo 7’ye göre Bitcoin getiri serisine ait (Prob. Değeri, 0,9492>0,05) 0,05’ten büyük olduğu için 

ARCH etkisi kalmamıştır. EGARCH (2,4) modelin ortalama parametreleri anlamlı değildir. Ancak 

varyans parametreleri anlamlıdır. Beta parametresi GARCH parametresi olup bir önceki dönem 

oynaklığının sürekliliğini göstermektedir (Aşkın, 2020:229). Bitcoin getiri serisinde beta parametresinin 

(β = 0.933869) büyük değerli olması, oynaklığın etkisinin uzun süre devam edeceğini göstermektedir. 

Alfa parametresi (α1) ARCH parametresi olup, asimetrik etkiyi ölçerken, gamma (γ) parametresi, 

asimetrik boyutu ölçer (Jiang, 2020:120). Alfa parametresi, varyans değişkenliğini ve şokların oynaklık 

üzerindeki etkisini ölçer. Bitcoin getiri serisinde alfa parametresi, artı ve küçük değerli (α1= 0.392679) 

olması, şokların değişkenliğinin küçük ve etkisinin kısa süreceğini gösterir. Gamma parametresi sıfırdan 

küçük ise, pozitif şoklar negatif şoklardan daha az oynaklığa neden olur (Chen, 2019:3). Bitcoin getiri 

serisinde gamma parametresi (𝛾 =-0.064393) negatif karakterli olup çok küçük değerdedir. Yani, 

olumsuz haberlerin oynaklığa etkisi olumlu haberlerden daha fazla oranda olduğunu göstermektedir. 

Gamma katsayısının oynaklık üzerinde farklı etki yapması EGARCH modelin GARCH modele göre bir 

üstünlüğüdür.  

Bitcoin Getiri Serisi EGARCH (2,4) Model Volatilite Grafiği incelendiğinde, 21/2/14 tarihinde ve 

13/3/2020 tarihinde birkaç gün süreli ancak çok yüksek düzeyde oynaklıklar gerçekleşmiştir. Diğer 

zamanlardaki volatiliteler çok düşük düzeylerdedir. “Büyük Buhran” olarak bilinen 2014 yılında Mt 

Gox borsasının sanal hırsızlar tarafından ele geçirilmesi ve iflas etmesi kripto para piyasalarında büyük 

bir kırılma noktasıdır. 

3. SONUÇ  

Kripto paralar altın, borsa ve döviz gibi diğer finansal araçlar kadar olmasa da finansal piyasalarda 

tasarruf aracı olarak işlem görmektedir. Finans yazınında diğer finansal araçlarla çoğu kez birlikte 

değerlendirilmektedir. Çalışmanın amacı, kripto para oynaklığını otoregresif koşullu değişen varyans 

modellerle (ARCH) analiz etmek ve uygun GARCH modeli belirlemektir. Çalışmanın kapsamı, 

12/06/2011-17/07/2021 tarihler arasındaki 3690 günlük bitcoin fiyatlarıdır. İlk olarak, finansal zaman 

serilerinin kullanılabilmesi için gerekli istatistiksel analizler yapılmıştır. İkinci olarak, ARCH tipi model 

için otomatik ARIMA uygulaması çalıştırılarak uygun model ARMA (2,4) bulunmuştur. Üçüncü olarak, 
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ARMA (2,4) modelde ARCH etkisinin olup olmadığı test edilmiş ve ARCH etkisi olduğu tespit 

edilmiştir. ARCH etkisi varsa GARCH model kullanılabilir. Uygun GARCH modelin belirlenmesinde 

AIC, SC ve HQC değerinden en küçüğü ve Log-Likelihood değeri en yüksek olan model seçilerek 

bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda EGARCH (Exponential GARCH) uygun model seçilmiştir. 

EGARCH modelde ARCH etkisinin olup olmadığını belirlemek için ARCH LM testi uygulanmıştır. 

EGARCH modelde ARCH etkisinin olmadığı görülerek modelin kullanılmasının uygun olduğuna karar 

verilmiştir. EGARCH modele göre yapılan analizler literatür ile karşılaştırılmıştır. Kayral (2019), Koy 

vd. (2021), Söylemez (2020) ve Sevinç ve Akıncı (2021) çalışmalarında ulaştığımız sonuca benzer 

olarak uygun modelin EGARCH model olduğunu bulmuşlardır. Modelde artık ARCH etkisinin 

kalmadığı görülerek sonuçlar yorumlanmıştır. Oynaklığın etkisinin uzun süre devam edeceği, şokların 

değişkenliğinin düşük olduğu, etkisinin kısa sürdüğü ve negatif şokların pozitif şoklardan daha güçlü 

bir etki yaptığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, Bitcoin getiri serisinde asimetrik etki vardır. Literatürde 

bakıldığında, Söylemez (2020), Sevinç ve Akıncı (2021) ve Belliler ve Yıldırım (2021) çalışmalarında 

vardığımız sonuca benzer olarak asimetrik etkinin varlığını belirtmişlerdir. Sonuç olarak, kripto 

paraların fiyatlarında büyük oynaklıklar olduğu dönemlerde koşullu varyans volatilitesinin de yüksek 

olduğu söylenebilir.   

Bu çalışmada herhangi bir çıkar çatışması yoktur.  
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AB S T R A CT  

Firms often use public offerings to obtain funds and raise investment capital. In this way, investors who acquire these 

shares from a company can obtain earnings from dividends as well as earnings from capital growth. In Turkey, the stock 

market has a relatively low average of dividend distributions when compared to similar markets. This situation tends to 

cause investors to hold their stock for shorter periods on average and encourages speculative trading instead of long-term 

investments in dividend stocks. This study examines the performance of companies of the BIST-30 Index using an event 

study method between 2015-2019. It determines the significance of abnormal price changes before and after their 

dividend announcements. Excluding 2017 and 2019, the findings show that abnormal returns are statistically insignificant. 

Keywords: Borsa Istanbul, Event Case Study, Dividend, Stock Return 

 

1   Introduction 

Capital markets provide opportunities for savers with surplus wealth to meet investors who can channel their funds 

for productive use. In this system, companies have the opportunity to obtain resources with different levels of maturity by 

borrowing or forming a partnership. Whereas for savers, capital markets enable them to utilize their savings to gain earnings 

from investments in growing companies. In other words, savers play a role in capital markets by lending to or partnering 

with firms that need credit or additional funds. Meanwhile, through these securities, savers seek to accumulate their own 

capital earnings. In a borrowing relationship these earnings come as interest income; whereas, in a partnership, these 

earnings come as dividends. For long-term investors, in particular, a company’s rates of dividend payouts and dividend 

performance are vitally important for equity transactions. 

Firms tend to have different approaches in distributing dividends. Internal factors, as well as economic developments 

in national and international markets, are important determinants that can affect dividend payout rates. Some companies 

often focus on sustained or rapid growth and choose to reinvest profits instead of distributing dividends. Other companies 

prefer to pass on all of their net profits to their shareholders. In the academic literature, some studies argue that dividend 

payouts do not affect stock returns while others have argued the opposite. 

The Borsa Istanbul BIST-30 index (formerly Istanbul Stock Exchange – ISE30) is composed of company stocks that 

have maintained the largest and most stable performance in Turkey’s stock exchange market and the index has attracted 

extensive domestic and foreign investments. Companies included in the BIST-30 index as well as those included in the 

BIST Stars and the BIST Main can be subject to both margin trading and short sales. However, within the futures market 

and options market, the contracts of the firms whose underlying assets are stocks are companies that belong to the BIST-

30 index. This provides the opportunity for BIST-30 companies to better position themselves according to either bull market 

expectations (a long position) or bear market expectations (a short position) as economic indicators or business performance 
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might suggest. Therefore, this analysis uses an event study to examine the effects of dividend announcements on stock 

returns for companies that are included in the BIST-30 index. Current studies in the literature include various analyzes 

extending from one year to five years or more. However, studies for companies that are constantly included in a certain 

index are rarely encountered in these analyzes. In these types of studies, it is usually sectoral indices that are analyzed, or 

sometimes comparisons are made with general indicators such as the BIST-100 index by choosing particular companies 

independently from the sectors. For this reason, 15 non-banking institutions that were continuously included in the index 

between 2015 and 2019 were analyzed. 

In this study, the analysis does not separate and compare sectors or choose specific companies independent of specific 

sectors or indices. Many other studies are based on the number of public news announcements from a single year or news 

from a company that is not connected to a specific time period. A key difference in this study is a focus more on the trends, 

patterns and processes that can be observed from the data.   

Examining the performance of companies that have continuously remained a part of the BIST-30 index is one of the 

unique dimensions of this study. In this respect, the study provides additional dynamics for consideration and development 

in the academic literature as well as provides a resource for stock market investors who have investment strategies especially 

focused on dividend-paying stocks.  

The study consists of six sections. The first part summarizes the findings in the literature regarding dividend 

distributions in financial theory and its application in Turkey. Second, a summary of the research related to Turkey with its 

patterns of dividend distributions and their general effects are outlined. In the following section, details about the data set 

and the methodology of an event study are presented. Afterward, the findings of the study for the BIST-30 companies that 

were analyzed between 2015 and 2019 are also presented. The results and a general evaluation are given in the last section. 

2    The Theoretical Framework for The Relationship Between Stock Returns and Dividends 

Dividends are an important source of income for equity investors. However, there is no clear consensus in the 

literature that certain patterns of cash dividend payouts are absolutely positive or negative. According to the various 

dividend theories, one side of the theoretical debate argues that an investor will invest in dividend-paying stocks in order 

to obtain a certain cash flow in the long run. According to this theory, the returns of future dividends are more important 

for the investor than the current value of the company. However, at the other extreme, investors purchase shares of a 

company to benefit more from the growth of the company and when investors need cash, they tend to sell a portion of their 

shares [1]. 

In the financial literature, there are different approaches to understanding the relationship between dividends and 

their effects on stock returns. Besides the irrelevance theory which argues that there is no connection between the two 

variables, there are four main approaches to understanding the effects of dividend payments. These approaches are the bird-

in-hand theory, the information content-signaling theory, the tax preference theory and the agency cost approach [2]. These 

theories are briefly discussed below. 

- The Irrelevance Theory: This approach, first developed by Miller and Modigliani [3], states that with certain 

assumptions, dividend distributions do not affect the market value of a company. The theory is based on the following 

assumptions: 

• Conditions of perfect competition are prevalent in capital markets: Buyers and sellers or shareholders do not have 

the power to determine prices. There are no deductions for transaction costs, commissions, taxes, etc. 

• Investors behave rationally: High income is preferred over low income. Investors are indifferent toward a unit 

increase in capital value and a unit increase through a cash dividend. 
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• There are no asymmetric information limitations: Investors have complete access to and knowledge of a company’s 

future investment plans and its profits. Therefore they are indifferent toward either partnering with the company themselves 

or lending funds to the company. 

Within the framework of these assumptions, the market value of a stock can be expressed as the sum of dividends 

and capital increases. Miller and Modigliani state that there is no “financial illusion” for economies where conditions of 

full access to information are maintained, rational decisions prevail and that real factors such as investment policy and 

return on assets determine a company’s value. In other words, they expressed mathematically that the dividend distribution 

policy of a firm in any current period (or in future periods) will not affect the value of the firm for the current period [3]. 

- The Bird-in-Hand Theory: According to this theory, companies that distribute dividends are preferred by investors 

for various reasons. Dividends increase the market value of companies because dividends are direct cash payments for 

investors or the “bird in the hand” so to speak. Whereas earnings from capital appreciation, which include a level of 

uncertainty, are less reliable or the “bird in the bush” as it were [4] Contrary to the irrelevance theory, this approach argues 

that dividend distribution policies have a significant effect on the market value of a company. Although Gordon [5] did not 

reject the ap proach of the irrelevance theory in an environment where we know exactly the distribution of future dividends 

and the prices beforehand, he states that a basic approach must account for changes in uncertain environments [5]. Gordon 

[5] argues based on the assumption that investors behave with a constant tendency toward risk aversion and that projected 

capital gains carry a level of uncertainty. Furthermore, provided that there is no change in a company's dividend policy, if 

the investment rate of return and capital rate of return are equal at the end of a period, the current share prices will not be 

affected. However, a decrease in short-term dividends for reinvestment purposes and an increase in long-term dividends on 

account of these reinvestments will lead to an increase in the discount rate. This will cause a decrease in the share price. 

Therefore, changes in the dividend policy of a company have an effect on the stock price [5]. Lintner also state that share 

prices can be unaffected by dividend payouts only if uncertainties can be eliminated, borrowing costs can be excluded and 

there is a lack of tax differentiation. However, according to Lintner, under more realistic assumptions, the time dimension 

for a company’s investments and its returns is important and it is highly connected to its dividend trends [6]. 

- Signaling Theory: The signaling approach was developed by Bhattacharya [7], John and Williams [8] and Miller 

and Rock [9]. It is understood that company executives have unique access to provide inside information to investors. In 

this way, they also have the opportunity to inform investors (signaling) by adjusting the amounts of dividends. For instance, 

when the market value of a company is below its intrinsic value, managers or executives can indirectly signal this situation 

to their investors [2]. Bhattacharya [7] states that in an environment that lacks full access to information, cash dividends 

function as a type of signal that gives information about a firm’s expected cash flow. He also emphasized that firms are 

willing to payout dividends despite the tax disadvantages. Although the bird-in-hand approach claims that dividends that 

guarantee direct payments to investors for immediate consumption are seen as superior to capital gains, Bhattacharya argues 

this assumption can be misleading even in competitive markets with complete access to information [7]. Miller and Rock 

[9] developed a model, similar to Bhattacharya, that considers how executives, as insiders, have more information about 

the company than others and it includes how investment, dividend and financial patterns from a company are created 

through standard investment decisions. Accordingly, they describe how additional variables can create a consistent stream 

of signals, which may lead to investments that are below an optimal level, particularly in non-standard trading situations or 

conditions with limited information. In these cases, dividend payouts are interpreted positively by the market, which 

encourages a firm to invest below the optimal investment level and to payout higher dividends [9].  

- Tax Preference Approach: According to this approach, the lower tax burden on capital gains in comparison to 

dividends causes investors to prefer companies who do not pay dividends. Thus, companies who payout dividends must 

provide higher returns than companies who do not [2]. Litzenberger and Ramaswany [10] state that the asset pricing model 

does not factor taxes into the model, and if there is income tax, individuals should make an after-tax assessment in their 
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portfolio preferences. They also describe the close relationship between dividend yields and before-tax expected rates of 

return and that investors in higher tax brackets would settle for lower returns. 

- Agency Cost Approach: According to this approach, when it comes time to consider distributing dividends, 

companies have choices to bring in additional resources or invest in more capital. However, due to the cost of finding these 

additional resources, the choice to distribute dividend payouts occurs in situations where capital efficiency is low, in other 

words, there is not any better investment opportunity with the cash in hand, so to speak. As a result, corporate management 

may evaluate and prefer various uses of these funds in ways that are different than shareholder preferences or even to the 

detriment of their interests. This can occur when the management sees the growth of the company and the potential 

premiums that could come as a result as their primary asset. Partners and shareholders, therefore, need control mechanisms 

in order to oversee the management process which incurs additional costs. If there is a desire to eliminate agency costs like 

these, there a real possibility that shareholders will experience loss in their returns due to less-than-ideal management 

decisions. At this point, dividend distributions can be considered as a kind of oversight tool. As a company pays out 

dividends, it will reduce the cash flow under management control for future investment opportunities. This can reduce 

agency costs for shareholders as consistent dividend policies and payouts in a company can place more external control on 

corporate management [11]. 

3      Dividend Distribution Practices of Public Companies in Turkey 

According to capital markets law in Turkey, public companies, with the approval of the general assembly, can 

distribute dividends from the net profits of a fiscal period and allocate other resources that may be subject to profit 

distribution. In addition, dividend advances can also be distributed, being offset from the annual net profits, according to 

the total profits declared in the financial statements of the interim periods. Companies can also payout lump-sum dividends 

or pay dividends in equal or varied installments, provided the payments are again approved by the general assembly [12]. 

A low dividend yield, which is calculated as the ratio of the distributed dividends to the market value of the company, 

means that the return on investment with these types of dividend payouts require a longer period. In standard investments, 

these low dividend yields cause either capital gain earnings to be more preferred than dividends or causes the relationship 

between dividend payouts and stock returns to remain quite weak. In the end, the dividend yields for Borsa Istanbul are 

below both the global averages and the averages for the local EMEA (European, Middle East, Africa) region. Figure 1 

shows a comparison of the gross dividend yields from 2015 to 2019 for Borsa Istanbul, the EMEA region, and the world. 

 

Figure 1: Comparative Gross Dividend Yields: 2015-2019 

* Unweighted arithmetic averages of the exchange markets for members of the World Federation of Exchanges. 

Source: [13] 
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The length of time that local investors hold the stock in their portfolios is quite short in Turkey. The average holding 

period on an annual basis for companies in the BIST-30 index was 21-32 days between 2015 and 2019 [14]). This likely 

means that investors primarily follow a short-term capital gain strategy instead of an investment strategy based on dividend 

payouts. As Figure 1 shows the average gross dividend yields for companies within Borsa Istanbul is only around 2.9%, 

which clearly seems to be influencing the types of strategies of local investors. 

4        A Literature Review of the Turkish Market 

Short-term developments that affect stock returns in capital markets are often tested by a method called an event 

analysis. Specifically for Borsa Istanbul, event analyses have been performed to evaluate the relationship between issues 

such as mergers and acquisitions [15, 16], index inclusion or exclusion [17] – [19], company-related news [20] - [23], legal 

regulations [24] – [26], unexpected political-military developments and natural disasters [27] – [29] and their relationship 

to capital increases and dividend distributions. In addition to the studies mentioned previously, Basdas & Oran [30] has 

done an extensive literature review summarizing the research regarding stock market dynamics in Turkey and a summary 

of the research that uses event analyses in particular. To limit the scope of this study, the literature review focuses on 

research that studies how cash dividend payouts and distributions of additional shares (bonus issues) affect stock returns. 

[4] analyzed data from 83 companies trading on Borsa Istanbul and their cash dividend payouts between 2003 and 

2007, using an event analysis and using periods with different event windows. The findings showed that following a 

dividend announcement there is a negative and significant relationship between the dividend rates and stock returns and the 

strongest effect was observed in the three days following the announcement. 

[31] examined whether the stock returns for companies who traded on Borsa Istanbul and who made bonus issues 

between 2012 and 2014 were affected by these announcements by using an event study. In the study, the event window was 

set at 5 days before and after the announcement of the bonus issue, and the estimation window was from 121 days before 

to 6 days before the announcement date. The findings show that abnormal returns reached their highest level on the day 

following the announcement. However, they found that this effect diminished in the following four days. In general, they 

concluded that obtaining abnormal returns after the announcement date was not statistically significant. Nevertheless, they 

demonstrated that there are abnormal negative returns (via short sales, short position, etc.) in companies with a bonus issue 

rate over 100%. 

[32] also used an event analysis to study how news related to issuing new shares affects stock returns for companies 

who traded in the BIST Stars within Borsa Istanbul between 2015-2016. According to the study, they found that between 

five to ten days following the news, the stocks provided increasingly abnormal returns and therefore the results do not 

indicate what is called an efficient market in the semi-strong form for that period. 

[33] analyzed the relationship between cash dividend payouts and stock returns between 2001 and 2017 for nine 

companies that are included in the BIST-Dividend 25 index and who distribute regular dividends. Using results from a 

panel cointegration analysis, Zeren indicated that no statistically significant relationship could be determined between 

dividend distributions and stock returns. 

[34] used an event analysis to examine specific situations in 2016 where cash dividend announcements provided 

abnormal returns for 31 dividend-paying companies included in the BIST-100 index. The event window of the study was 

set at five days before and after the announcement. According to the findings, it was concluded that dividend announcements 

had produced positive and significant abnormal returns. 

[35] reviewed 136 companies trading on the Borsa Istanbul stock exchange and examined the effects of 548 dividend 

announcements on stock returns between 2009 and 2014. An event study method was used and various event-time 

dimensions were taken into account in the study. The results showed a positive and significant relationship between 
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dividend yields and abnormal returns shortly following the cash dividend announcement. On the other hand, no significant 

results were obtained in cases where a free bonus share was issued or where both a cash payout and a free bonus share were 

distributed. 

[36] analyzed stocks for specific companies in the construction sector that are also trading on Borsa Istanbul. They 

used an event study to analyze how dividend announcements in 2016 affected the stock returns for these companies. The 

event window for this study was 10 days before and after the event, and the findings showed that stock returns were sensitive 

to dividend announcements and that investors reacted positively to these announcements. 

[37] also used an event study to examine company stocks in the manufacturing and financial sector that are included 

in Borsa Istanbul. They explored how the dividend distributions affected the short-term price movements from 2006 to 

2018. The event window for this study was limited to 3 days before and after the announcement and the study found that in 

these situations higher than normal returns were obtained. In addition, they stated that companies that increased their 

dividends compared to the previous year had higher than normal returns, while companies that decreased their dividends 

had lower than normal returns. 

As far as the general literature on Turkey, the majority of the studies obtained results that found a correlation between 

stock returns and cash dividend announcements. However, the studies indicate different findings regarding whether the 

returns in these cases were positively or negatively affected. Therefore, as these studies used various date ranges and focused 

on different sectors and different indices to assess this relationship, the findings that were obtained are crucial for guiding 

future investors in capital markets. 

5      Data Set and Method 

5.1       Data set 

This study uses an event analysis to observe the reaction of stock prices relative to the dates of dividend 

announcements for companies in the Borsa Istanbul BIST-30 index. More specifically, the study will explore whether 

abnormal returns were obtained as a result of dividend announcements. Excluding the banking sector, the study examines 

companies included specifically in the BIST-30 index which itself consists of the top 30 companies in Turkey with the 

highest market value in Borsa Istanbul. Although the BIST-100 index consists of the top 100 companies with the same 

qualifications and is typically used as the benchmark, the BIST-30 index centers on the top 30 among these 100 companies 

with the highest market value. Every three months the companies included in the index are reviewed and updated by the 

stock exchange administrators. A few of the reasons for choosing companies in the BIST-30 index can be explained as 

follows: The futures and options market draws up futures contracts and options contracts for companies in the BIST-30 

index. Furthermore, warrant transactions can also be performed in this exchange market. Short sales and margin trading are 

not only a privilege of BIST-30 companies, but they are an important alternative for investors as well. Maintaining diversity 

with various investment tools enables investors to more ideally position themselves with respect to the expectations of 

particular companies. Diversity also enables them to obtain higher returns by understanding and taking advantage of the 

diverse effects of dividend announcements. 

The study examines data from 2015 to 2019. There are two reasons for choosing this period. Borsa Istanbul makes 

changes to the companies included in the index quarterly. Since the BIST-30 index, in a sense, represents the overall market 

return, the comparisons in the analysis will be much more profitable if the companies within the study are continually 

included in the index over the course of the period. However, this means that as the period under analysis gets longer, the 

number of companies included in the analysis will naturally decrease. Furthermore, due to the global pandemic in 2020 and 

the negative economic effects it created, companies were limited in their typical efforts to distribute cash dividends [38]. 

Since the legal restrictions on conducting business may have affected the dividends payouts that were announced by the 

companies and indirectly affected investment decisions, the data for 2020 were not included in the study. 
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Therefore, under these parameters, it was determined that 17 companies were continuously a part of the BIST-30 

index from 2015 to 2019. However, only 15 of them were able to be included in the analysis. The study excluded two 

companies: Koza Altın İşletmeleri (KOZAL) and Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE). KOZAL does not have public 

information regarding its dividends during the period and, therefore, it was excluded from the analysis. SISE was part of a 

merger of five companies and because there were disparities with the annual data from the original observed values, their 

data were excluded. In addition, banks were not included in the analysis, as dividend payments are under specific legal 

regulations within the banking sector. 

Table 1 shows the average gross dividend rate distributed by the companies within the analysis between 2015 and 

2019. It also details the number of years dividends were distributed, the average dividend yield and the average dividend 

payout ratio in order to reflect the general state of the companies during this period. 

Table 1: A Dividend Summary of the Analyzed Companies between 2015-2019 

Ticker Company Name 
Average Gross 

Dividend (%) 

Number of years 

of Dividends 

Distributed 

Average 

Dividend 

Yield (%) 

Average Dividend 

Payout Ratio (%) 

ARCLK Arçelik 54.46 4 2.93 42.75 

BIMAS BIM Mağazalar 152 5 1.12 30.73 

EKGYO Emlak Konut GMYO 10.03 4 4.27 31.25 

EREGL Ereğli Demir Çelik 66.60 5 8.85 87.80 

KCHOL Koç Holding 31.15 5 2.04 19.80 

KRDMD Kardemir (D) 17.55 2 4.38 32.00 

PETKM Petkim 35.83 3 7.09 65.67 

SAHOL Sabancı Holding 21.00 5 2.26 14.60 

TAVHL TAV Havalimanları 113.71 5 5.19 54.00 

TCELL Turkcell 97.37 4 4.29 138.50 

THYAO Türk Hava Yolları 0.00 0 0.00 0.00 

TKFEN Tekfen Holding 46.90 5 3.44 39.80 

TOASO Tofaş 115.20 5 5.13 58.40 

TTKOM Türk Telekom 38.31 2 5.41 92.50 

TUPRS Tüpraş 1036.78 4 9.26 85.50 

        Source: Calculated by the author based on [39], [40] 

A total of 70 dividend payments connected to these 15 companies were made from 2015 to 2019. BIMAS, KRDMD 

and TCELL made their dividend payments in separate installments, while the other companies made their dividend 

payments in one lump sum. Looking at the average dividend yield which is expressed in Table 1 as the ratio of dividends 
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paid from the company to the market value of the company, the highest dividend yields in this 5-year period were from 

TUPRS, PETKM and EREGL. The data from the dividend payout ratio reflects how much of the distributable profits in a 

fiscal period are passed on to shareholders as cash dividends. In this case, the companies with the highest average value in 

the dividend payout ratio are TCELL, TTKOM and EREGL. During the period under analysis, THYAO did not distribute 

any cash dividends and in total 7 out of 15 companies were observed to have continuously distributed dividends. 

According to the Turkish Commercial Code and Capital Markets Law in Turkey, companies are required to submit 

to the general assembly the recommended cash dividend payouts proposed by the board of directors. In this study, the day 

the proposal was made to the general assembly is considered to be the day of its public announcement and the closing value 

for that particular day was used. However, some exceptions exist such as the dividend proposals from TOFAS in 2016, 

SAHOL in 2016 and 2018, TCELL in 2019 and TTKOM in 2019. These proposals were made before the morning session, 

so the closing values in this case were applied to the business day prior to the public announcement. 

The dates when dividend proposals are made were obtained through the official public disclosure platform in Turkey 

[41]. The historical data of stock prices and the BIST-30 index were obtained through the Foreks FX Plus software owned 

by the Foreks Information and Communication Services Inc. which is one of Borsa Istanbul’s licensed data distribution 

companies. 

5.2      Method 

The goal of this study is to examine whether dividend announcements have a significant effect on stock returns and 

similar to other related literature an event study was the preferred method. Event studies have been frequently used to 

measure the effects of developments in the financial market or on stock prices [42], [43]. For instance, [42] found that 565 

publications using event studies were published in five prominent financial academic journals between 1974 and 2000. 

Moreover, in a literature review study for Turkey of publications in various financial fields, identified 75 event studies from 

1997 to 2013 [30]. 

The event study tests the effects of newly announced information on company stock prices, with assumptions from 

what is called the semi-strong form of market efficiency. For this purpose, the historical relationship between a company’s 

stock return and one or more independent variables is used [44]. For all the changes in the stock price to be attributed to 

this event, an abnormal return must be calculated by subtracting the expected return from the actual return. Typically, a 

data sample from the period before the event window is used to calculate the expected return. The purpose, in this case, is 

to prevent an event and its effects from causing inaccuracies in the estimates of the expected returns. [43]. 

Based on the assumption of rational markets, the effects of an event can be immediately reflected on asset prices. As 

a result, in an event study, the economic impact of an event can be measured by observing the asset prices over the course 

of a relatively short time [45].  

In the event study method, the time of the event, the event itself and the estimated window must first be defined. The 

length of the windows depends on whether the effects of the event are intended to be analyzed in the short term or the long 

term. While short-term event windows typically span a few days before the event, long-term windows may cover one month, 

one year or even several years depending on the situation [43]. In this study, the dividend payout announcement is the time 

of the event and the event window is 5 working days before and after the announcement. The estimation window is between 

121 and 6 working days before the announcement. 

Stock returns, in this case, are calculated by formula (1) [45-46]: 

𝑟𝑡 = ln
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
                   (1) 
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In formula (1), rt shows the rate of return, Pt is the closing price of stocks on day t and Pt-1 shows the last closing price 

before day t. The returns are expressed as logarithmic values. 

After estimating the daily returns for the BIST-30 index and each stock, the expected returns are calculated over the 

period of the estimation window. The market model approach was chosen1 to streamline the implementation process for 

calculating the expected returns: 

𝐸(𝑅𝑖𝑡) = 𝛼 + 𝛽𝑖𝑅𝑚 + 𝑒𝑖𝑡                             (2) 

In formula (2), E(Rit) shows the expected return (normal return) of a security (i). Rm is the returns for the BIST-30 

index in the relevant period, 𝑒𝑖𝑡 is the error term of the security on day t, and α and 𝛽𝑖 are the market model parameters 

[47]. 

After estimating the expected return with a regression analysis based on the least squares method, an abnormal return 

for each shock in each year is calculated by taking the difference between the expected return and the actual return during 

the event window with equation (3) [48]: 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝐸(𝑅𝑖𝑡)                (3) 

In the next stage, the cumulative average of the abnormal returns for each stock are calculated with equation (4) [49]: 

𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 = ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡
𝑡2
𝑡=𝑡1                 (4) 

In this equation, CARit represents the cumulative abnormal returns of the stock for each year t, while ARit denotes 

the arithmetic average of the abnormal returns of the stock in each year t. 

When the values obtained from equation (4) are not zero, it indicates that the dividend announcement caused 

abnormal returns in stock prices during the event window. This means that investors have the opportunity to obtain higher 

than normal returns depending on the positions they take prior to the announcements. In other words, it shows that the 

market is not efficient according to what is called the semi-strong form. However, due to the method used, it is not possible 

for the CARit value to be zero. Therefore, the statistical significance of these results that were obtained has to be tested. In 

the statistical field, t statistics are used to determine the statistical significance of abnormal returns. If the results of this 

calculation are statistically significant, it is concluded that the effects of public announcements are significant in how they 

relate to abnormal returns [44]. 

In the application section of the study, the event window is considered to be five working days before and after the 

event day which itself is defined as the date of the dividend announcement. Borsa Istanbul is heavily influenced not only 

by company-related news but also by national and international economic and political agendas. For this reason, expanding 

the event window will lead to an increase in the likelihood of multiple factors beyond dividend payout announcements that 

would play a role in price fluctuations such as other systemic or non-systemic risks. In the study, the estimation window 

was determined, similar to other studies in the literature, from 121 working days before the dividend proposal was 

announced to 6 working days before the announcement. Thus, companies have the opportunity to announce their semi-year 

financial statements and to better discern from the market their annual profit expectations. 

The null and alternative hypotheses of the study are as follows: 

                                                      

1 Other methods at this stage can used such as the historical return average, the market portfolio and control portfolios. For a comparison 

of these methods to the market model and the issues related to them see Mazgit, 2013: 232 and Brooks, 2014: 636-637. 
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H0: The announcement of a dividend proposal does not cause abnormal returns in the stock prices of the relevant 

company. 

H1: The announcement of a dividend proposal causes abnormal returns in the stock prices of the relevant company. 

The null hypothesis can also be understood as Borsa Istanbul having market efficiency in a semi-strong form. 

The return analysis in the study was calculated by using MS Excel. Normal distribution and t tests were performed 

with the R Studio v.13. 

5.3 Results 

Based on the market model, the actual daily rate of return was calculated first. Subsequently, the average and 

cumulative abnormal returns were found for each stock and each year. The findings are shown together in Table 2. Finally, 

the significance of the abnormal returns was determined by the t test. 

Table 2: The Company Returns Five Days Before and After the Dividend Announcement 

Average Return Cumulative Return 

 2015 2016 2017 2018 2019  2015 2016 2017 2018 2019 

t-5 -0.0010 0.0100 0.0023 -0.0025 0.0094 t-5 -0.0010 0.0100 0.0023 -0.0025 0.0094 

t-4 0.0026 -0.0031 -0.0048 0.0040 -0.0035 t-4 0.0015 0.0069 -0.0025 0.0015 0.0060 

t-3 -0.0018 -0.0044 0.0029 -0.0013 -0.0010 t-3 -0.0003 0.0025 0.0004 0.0002 0.0050 

t-2 0.0010 -0.0023 -0.0019 -0.0010 -0.0076 t-2 0.0007 0.0002 -0.0015 -0.0008 -0.0026 

t-1 0.0049 -0.0008 0.0028 0.0027 0.0025 t-1 0.0056 -0.0006 0.0013 0.0020 -0.0001 

T -0.0022 0.0045 -0.0009 -0.0051 0.0013 T 0.0034 0.0040 0.0004 -0.0031 0.0012 

t+1 -0.0002 -0.0089 0.0007 -0.0018 0.0031 t+1 0.0032 -0.0049 0.0011 -0.0049 0.0042 

t+2 -0.0064 0.0057 0.0046 0.0001 0.0130 t+2 -0.0032 0.0008 0.0057 -0.0048 0.0172 

t+3 -0.0009 -0.0006 -0.0007 0.0077 -0.0027 t+3 -0.0041 0.0002 0.0050 0.0029 0.0145 

t+4 -0.0059 -0.0036 0.0042 0.0023 -0.0095 t+4 -0.0100 -0.0034 0.0092 0.0052 0.0050 

t+5 0.0030 0.0018 0.0057 0.0030 0.0047 t+5 -0.0070 -0.0016 0.0149 0.0082 0.0097 

The findings that were obtained are not homogeneous for each year in the period under analysis. In 2015 and 2016, 

the average daily return was negative for 7 of the 11 days under analysis. Whereas, the average return was negative for 5 

of the 11 days in 2018 and 2019 and negative for 4 days in 2017. Thus, while the total average of the daily returns for the 

11 days was negative in 2015 and 2016, the returns were positive in the other years. In terms of the cumulative returns, a 

similar negative trend for 2015 and 2016 is also observed. More specifically, for the 11-day period starting from the 5th 

day before the announcement of a dividend payout, a cumulative loss of -0.7% and -0.16% was seen in 2015 and 2016 

respectively. In other years, the cumulative return for the 11 days was positive. The year with the highest cumulative return 

in particular was 2017 with 1.49%.  Figure 2 shows the sensitivity of cumulative abnormal returns to the event dates. 
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Figure 2: Sensitivity of Cumulative Abnormal Returns to the Event Dates 

Looking at the 5-year period as a whole, investors have the opportunity to obtain abnormal returns cumulatively 

through these types of dividend announcements.  However, proportionally, it is concluded that this value fluctuates around 

0%. As previously mentioned in the method section of this study, a situation where the value is exactly 0% is not expected. 

However, the fact that the findings approach zero requires verifying whether the abnormal return level is statistically 

significant. For this purpose, an analysis was conducted to determine whether the data is normally distributed. Afterward, 

the level of statistical significance was analyzed and determined with the t test. 

The W test, developed by [50], was used to determine whether the data is normal distributed each year. This test 

statistic is obtained by dividing the square of the appropriate linear combination of the ordered sample statistic by the regular 

symmetric variance estimate. Since both the scale and the starting point of this ratio do not change, the test is appropriate 

for evaluating the composite hypothesis of normality [50]. The W test value takes values between 0 and 1. When the results 

converge toward 1, the series is interpreted as having a normal distribution. In comparisons between different normality 

tests conducted by [51], it was shown that the Shapiro-Wilk W statistic obtained the highest power score value for samples 

whose number of observations are 50 or less [51]. 

In this study, the Shapiro-Wilk W test statistic was used because the number of observations for each year covers 5 

days before and after the event date (11 days in total). The results of the W test statistic are summarized in Table 3. 

Table 3: Shapiro-Wilk W Test Results 

  W Test 

Degree 

of 

Freedom Prob 

2015 0.9651 11 0.8331 

2016 0.9549 11 0.7065 

2017 0.8870 11 0.1276 

2018 0.9589 11 0.7575 

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

t-5 t-4 t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5

2015 2016 2017 2018 2019
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2019 0.9643 11 0.8240 

The findings obtained from Table 3 show that the null hypothesis was accepted at a 5% significance level in the data 

set 10 days before the dividend announcement and 10 days following the announcement including the day of the 

announcement itself (11 days total). Furthermore, it shows that the normal distribution cannot be strongly rejected. 

In Table 4, the t test was used to examine whether or not the abnormal values that occur in the 5 days before and 5 

days after the dividend announcement are statistically significant. 

Table 4: t Test Results 

  t Stat 

Degree 

of 

Freedom Prob 95 percent confidence interval 

2015 -0.7129 10 0.4922 -0.00419 0.002161 

2016 0.9647 10 0.3575 -0.00167 0.004221 

2017 2.1434* 10 0.0577 -0.00013 0.006735 

2018 0.2852 10 0.7813 -0.00242 0.003126 

2019 3.4783*** 10 0.0059 0.002269 0.010358 

* denotes 10% significance level, *** denotes 1% significance level. 

The results in Table 4 show that the averages of the cumulative abnormal return are significant in 2017 at a 10% 

significance level and in 2019 at a 1% significance level, while the abnormal returns in the other years are not statistically 

significant. Both 2017 and 2019 are noteworthy as they are the years when Borsa Istanbul experienced the highest annual 

return in the recent past. Specifically, these two years brought the highest returns between 2015 and 2019, which is the 

period under analysis, and the 2nd and 4th highest annual returns between 2010 and 2019. Therefore, it would be an 

overstatement to attribute these abnormal returns in this period merely to the effects of dividend announcements. In addition, 

the average abnormal cumulative return for the five days before the dividend announcement in 2017 and 2019 had a 

decreasing trend similar to the other years. However, in the five days following the announcement, these years differ in a 

positive sense from the returns of other years. In other words, the years that had the highest cumulative returns for t + 5 

days within the 5-year period are 2017 and 2019. These abnormal returns are seen as the reason for its statistical significance. 

The number of studies that examine the statistical significance of the effect of dividend payouts on stock performance 

is limited. From the analyzes mentioned in the literature summary, [31] and [33] obtained similar results to this study. 

6        Conclusion 

Although there is no consensus in the literature about the effect of dividend payouts on a company’s value, the 

opportunity to receive dividends as well as earnings from capital gains is important for shareholders who invest in 

companies that pay regular dividends.  

This study examines whether the news about dividend payouts caused abnormal effects on the share price between 

2015-2019. The companies included in the BIST-30 index are included in the analysis because of the advantages they can 
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utilize such as short sales, margin trading, and trading in futures markets and warrant markets. Two conditions were taken 

into account in selecting these companies. First, only companies that were continuously included in the index from 2015 to 

2019 were included as well as companies that were limited to the non-banking sector. 

By comparing the average return calculated in the estimation window between 121 and 6 working days before the 

dividend announcement, the findings reveal that abnormal returns were obtained in the 5 days before and in the 5 days after 

the announcement. However, this finding was assessed to be statistically significant only for 2017 and 2019. Furthermore, 

these two years are the years in which the BIST-30 index sustained its highest performance in the period under analysis and 

also had the 2nd and 4th highest returns over the last 10 years. Therefore, it is thought that the abnormal returns that were 

observed in the event window should not be attributed only to the dividend declarations. But rather the positive sentiments 

in the market during those years likely prompted the increases that were observed in the market value of these companies. 

It also reveals that the regular dividend payouts of the companies within the scope of the analysis (except THYAO) 

strengthen the possibility of an efficient market in the semi-strong form.  

Regular dividend payments increase the depth of Turkey's stock market, decrease its volatility and increase a certain 

positive profile in a way that captures more diverse interest at an international level. In addition, consistent and highly 

efficient dividend payouts can increase the weight of Turkish companies in the portfolio allocation of international mutual 

funds and pension funds. 

Although the studies in the literature tend to focus on a certain period or specific year, the results and implications 

are interpreted in ways that often suggest useful investment applications for the present and the future. Similarly, the effects 

of dividend declarations analyzed in this study are thought to shed light not just on stock return performance in a specific 

year, but also give insight for future investment strategies. 
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ÖZ 

Türk ilk halka arz piyasasına odaklanan bu çalışma, finansal türev araçların kullanımı yoluyla 

finansal risk yönetiminin ilk halka arz performansındaki rolünü 2013-2021 yılları arasında 

araştırmaktadır. Çalışmada, ilk halka arz düşük fiyatlama düzeyi, türev araç kullanımına ilave olarak 

firma ve ilk halka arz özellikleri de dikkate alınarak incelenmektedir. Elde edilen sonuçlar, türev 

araç kullanımının ilk halka arz düşük fiyatlamasını azalttığı yönünde kanıt sağlamaktadır. Bulgular, 

türev araç kullanımının ilk halka arz performansında rol oynadığını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: İlk Halka Arz, Düşük Fiyatlandırma, Finansal Risk Yönetimi 

 

USE OF DERIVATIVES AND UNDERPRICING IN INITIAL 

PUBLIC OFFERINGS (IPOs) 

ABSTRACT 

Focusing on the Turkish Initial Public Offering (IPO) market, this study explores the role of 

financial risk management in IPO performance through the use of financial derivatives between 

2013-2021. In the study, the underpricing level of the IPO is examined in addition to the use of 

derivative instruments, taking into account the characteristics of the firm and the initial public 

offering. The results provide evidence that the use of derivatives reduces IPO underpricing. The 

findings show that the use of derivatives plays a role in the initial public offering performance. 

Keywords: Initial Public Offering (IPO), Underpricing, Financial Risk Management 
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1. Giriş 

İlk halka arz, bir şirketin yaşam döngüsünde önemli bir adımı temsil etmektedir. Ljungqvist (2004)’in 

belirttiği gibi, firmalar birkaç nedenden dolayı halka arz edilirler. Bunlar arasında şirketin finansman 

maliyetini düşürerek öz sermayeye erişim sağlamak ve paydaşların yatırımlarını çeşitlendirmesine ve 

şirketten sermaye kazancı elde etmelerine olanak sağlamak öne çıkmaktadır. Bunun yanında, firmaların 

halka arz kararlarını etkileyen başka faktörler de bulunmaktadır. Genişleme yatırımları, borç ödeme 

gücünün arttırılması veya çalışma sermaye ihtiyacı bu faktörler arasında yer almaktadır. Ayrıca, 

firmanın net aktiflerinin arttırılması, iç kaynak ya da borçlanma ile elde edilecek olan fonların 

yetersizliği ya da daha yüksek maliyete sahip olması veya daha yüksek kredibiliteye sahip olmak da bu 

faktörler arasında sayılabilmektedir.  

Halka ilk kez arz edilen pay senetlerinin performansının birçok piyasada pozitif anormal getiriye sahip 

olduğu görülmektedir. Bu durum genellikle, pay senetlerinin düşük fiyatlanması ile beraber ilk gün elde 

edilen primin bir sonucu olarak ifade edilmektedir (Brealey ve Myers, 1991). Ritter ve Welch (2002) ilk 

halka arzlarda düşük fiyatlama durumunu bir bilmeceye benzeterek ve bu durumun değerleme 

hatalarıyla ya da teorik tutarlı nedenlerle açıklanamayacağını vurgulamışlardır. 

Firmaların faaliyet performanslarının ilk halka arzdan nasıl etkilendiği de önemli bir anahtar olarak 

belirtilmektedir. Myer ve Majluf’un Bilgi Hipotezi’ne göre, bilgi asimetrisinin az olduğu ihraçlarda 

önemli bir faaliyet performansı değişikliği gözlenmezken, bilgi asimetrisi düzeyi yükseldikçe düşüşün 

artış yönünde olduğu belirlenmiştir. Örneğin, McLauhghlin ve diğerleri (1998)’nin çalışmalarında bu 

hipotezi destekler biçimde, menkul değer ihraçlarında teklif öncesinde firmaların faaliyet 

performanslarında fark edilir ölçüde artış belirlenmişken, izleyen dönemde analize konu firmaların 

performanslarında anlamlı düşüşler de tespit edilmiştir. (McLaughlin, Safieddine ve Vasudevan, 1998). 

Qiao, Xia ve Zhang (2020), kurumsal riskten korunmanın ilk halka arz olan şirketlerin bilgi asimetrisini 

azalttığı önermesiyle tutarlı olarak, riskten korunan şirketlerin bilgi sahibi yatırımcılardan daha az 

bilgiye sahip olduğunu ve daha düşük fiyat değişiklikleri ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Ayrıca, 

kurumsal riskten korunmanın, ilk halka arz düşük fiyatlamasını ve satış sonrası piyasaya özgü oynaklığı 

azaltıp, satış sonrası likiditeyi ve uzun vadeli performansı artırarak ilk halka arz şirketlerinin bilgi 

asimetrisini azalttığına dair daha fazla kanıt sunmuşlardır. Benzer şekilde, Nguyen ve Liu (2014)’nun 

kesitsel regresyon sonuçları ilk halka arz örneğine özgü finansal türev araçların değer artırıcı rolünü 

doğrulamaktadır. Sonuçları, döviz kuru riskinden korunma amaçlı finansal türev araçların kullanımının 

ilk halka arz firmaları için daha iyi uzun vadeli performans ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu 

sonuçlar dizisiyle, yeni bir firma sınıfına, yani ilk halka arz firmalarına uygulanan finansal türev araçları 

kullanarak riskten korunmanın değer artırıcı özelliğiyle ilgili bilgi birikimini zenginleşmiştir. Riskten 

korunma teorisi, halka arz firmalarının finansal özelliklerinden dolayı finansal riskten korunmadan 

yararlanma konusunda güçlü bir eğilime sahip olduğunu tahmin etmektedir. Nguyen ve Liu (2014), 

türev araç kullanan firmaların finansal riskten korunmadan faydalandığını ampirik olarak onaylamıştır. 

Teorik olarak ilk halka arz firmalarının finansal özelliklerinden dolayı finansal riskten korunmaya 

yönelik eğilimlerinin daha yüksek olması, finansal riskten korunmanın firma performansını artırıp 

artırmadığına dair önemli araştırma sorusunu cevaplamak için bir halka arz örneğine odaklanmayı 

motive etmektedir. Bu çalışmada, ilk halka arz olan Türk şirketlerinin bir örneği kullanılarak, finansal 

türev araçların kullanımı yoluyla kurumsal risk yönetiminin ilk halka arz performansının potansiyel bir 

belirleyicisi olup olmadığı incelenmektedir. Bu amaçla, 2013-2021 yılları arasında gerçekleştirilen 90 

ilk halka arz verisi kullanılarak, türev araç kullanıcılarının, kullanmayan emsallerine kıyasla daha düşük 

seviyede düşük fiyatlama elde edip etmedikleri analiz edilmiştir. Çalışma, halka arz piyasasında riskten 

korunan şirketlerin, korunmayan şirketlere karşı performansını Türkiye ölçeğinde inceleyerek finansal 

riskten korunmanın, ilk halka arz performansı üzerindeki etkisinin karşılaştırılması bakımından 

literatüre katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Ayrıca, çalışma finansal riskten korunmanın değerini 

incelerken, türev araç kullanan şirketler ile kullanmayan şirketler arasında bir ayrım yapmaktadır. Elde 

ettiğimiz bulgular, bugüne kadar raporlanan türev araçlar ile riskten korunma ve firma değerini 

çevreleyen ampirik kanıtlardaki tutarsızlıklar için potansiyel bir açıklama sunmaktadır. 
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2. Literatür Taraması 

Düşük fiyatlama, ilk halka arz sırasında belirlenen ilk halka arz satış fiyatının kısa vadede (ilk işlem 

gününde, 1 haftada ya da 1 ayda) gerçekleşen piyasa fiyatından daha düşük olması olarak 

tanımlanmaktadır. Düşük fiyatlama, halka arzı gerçekleşen şirket için daha yüksek maliyet iken 

yatırımcılar için daha yüksek getiri anlamına gelmektedir. 

Kurumsal riskten korunma teorileri, Mogdigliani ve Miller (1958)’in mükemmel işleyen bir sermaye 

piyasasında, hissedarlar kurumsal korunmayı kişisel düzeyde kolayca uygulayabildikleri için kurumsal 

riskten korunmanın değer katamayacağı teoreminden kaynaklanmıştır. Bununla birlikte, mükemmel bir 

sermaye piyasası varsayımı kaldırıldığında, kurumsal riskten korunmanın, beklenen vergiler, yetersiz 

yatırım maliyeti ve mali sıkıntı maliyeti gibi oynaklığı oldukça yüksek olan bir nakit akışına sahip 

olmakla ilişkili maliyetleri azaltarak değer artırıcı olduğu tartışılmaktadır. 

Literatüre bakıldığı zaman, finansal riskten korunma kararı ve ne kadarlık bir korunma yapılacağı, 

kaldıraç oranı, likidite, büyüme fırsatları ve firma büyüklüğü gibi bir firmanın korunma eğilimini temsil 

eden bir dizi firma özelliğine bağlı olup olmadığı araştırılarak kurumsal korunmanın değeri için dolaylı 

olarak test edilmiştir. Firmaların daha yüksek vergi ödemek zorunda kalma, likidite azlığı nedeniyle 

yetersiz yatırım yapma ve mali sıkıntı riskine yanıt olarak finansal türev araçların kullanımı yoluyla 

kurumsal riskten korunma kararlarının altında yatan değer artırıcı güdüler için çok sayıda kanıt 

sağlanmıştır (Nance ve diğerleri, 1993; Haushalter, 2000; Graham ve Rogers, 2002; Nguyen ve Faff, 

2002; Bartram ve diğerleri, 2009). Diğer bir taraftan, Tufano (1996), kurumsal risk yönetimi 

kararlarının, hissedar değerinin aksine kişisel faydalarını maksimize etmeyi amaçlayan riskten kaçınan 

yöneticiler tarafından yönlendirildiği yönünde karşıt bir bakış açısı sunmuştur. Bu bağlamda, Tufano 

(1996), yönetimsel hisse sahipliğinin daha yüksek derecede riskten korunma ile ilgili olduğuna dair 

kanıtlar sunarken, yönetimsel opsiyon tutmanın daha az derecede korunma ile ilgili olduğuna dair 

kanıtlar ileri sürmüştür. 

Ritter ve Welch (2002), halka açılmanın öne çıkan saikleri arasında özellikle, firmaların öz 

sermayelerini arttırmaları ve kurucu ve pay sahiplerinin servetlerinin bir kısmını gelecekte nakde 

dönüştürebilmeleri için gereken piyasanın yaratılmasını göstermektedirler. Halka arz, açık artırma, sabit 

fiyat veya talep toplama yöntemi ile farklı şekillerde yapılandırılabilmektedir. Açık artırma yönteminde 

ihraççı bir minimum fiyat belirler; dolayısıyla yatırımcılar, satın almak istedikleri hisse senedi sayısına 

ilişkin teklif verirler. Sabit fiyat metodolojisinde ihraççı, halka arzın teklif fiyatını ilgili yatırımcılara 

önceden açıklar. Talep toplama metodolojisinde ise finansal aracı ve ihraççı, hisselerini satmaya istekli 

oldukları bir fiyat aralığı belirler. Teorik olarak bakıldığında firmaların halka açılmaları her zaman 

mümkündür. Ancak firmaların yapması gereken hisselerini piyasaya sunacakları zamanın alıcıların 

karşılıklı mutabakatı ile sonuçlanabilecek bir dönem olarak belirlenmesidir (Chimerin, Cushman ve 

Ross, 1993). 

Bu çalışmada, kurumsal riskten korunmanın ilk halka arz performansını etkileyebileceğine dair olan 

varsayımın gücü, temel riskten korunma teorilerine dayanmaktadır. Smith ve Stulz (1985) ve Mayer ve 

Smith (1987) tarafından geliştirilen teorik çerçevede, kurumlar vergisi ve mali sıkıntı maliyetleri gibi 

piyasa sürtüşmeleri var olduğu sürece, riskten korunma, bir şirketin kazançları ve nakit akışları ile ilgili 

oynaklığa ilişkin çeşitli maliyetleri azaltarak firma değerini artırabilmektedir. Bu argümanların 

merkezinde, finansal riskten korunma, kazançları ve nakit akışlarını yumuşatır ve sonuç olarak finansal 

risklerini korumayı seçen firmalar için risk azaltılmış olur. Finansal riskten korunmanın bir firmanın 

sistematik veya kendine özgü riskini azaltıp azaltmayacağı tartışma konusu olmuştur. Ancak, Gay ve 

diğerleri (2011), finansal riskten korunmanın, kesitsel getirilerle fiyatlanan temerrüt riskini azalttığını 

göstermektedir. Finansal riskten korunma, sistematik riski azaltarak, riskten korunan firmalar için daha 

düşük bir öz sermaye maliyeti sağlayabilmektedir. Bu bulgu, finansal riskten korunmanın değer artırıcı 

bir uygulama olduğu iddiasını güçlendirmektedir. 
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Finans sektörü için yapılan çalışmalarda ise, halka arz edilen pay senetlerinin kısa dönem fiyat 

performanslarının yüksek olduğu gözlenmektedir. Örneğin, ilk günkü piyasa getirisine göre düzeltilmiş 

anormal getirilerin finans sektörü firmaları için ortalama %15,3 olarak edildiği görülmektedir. Benzer 

analizler sonucunda imalat sektörü için ise bu oran %12,2 olarak hesaplanmıştır (Kıymaz, 1997). 

Bununla birlikte, finansal korunmadan kaynaklanan değer artışlarının büyüklüğü, finansal ve korunma 

özelliklerine bağlı olarak firmalar arasında farklılık gösterir. Başka bir deyişle, Mackay ve Moeller 

(2007)’in açıkladığı gibi, ‘‘kurumsal korunmanın değerleme etkileri, korunma faaliyetinin potansiyel 

olarak ne kadar değer katabileceğine ilişkin bir kıyaslama ile ölçülmelidir’’. Daha spesifik olarak, 

finansal riskten korunmanın değeri, riskten korunmanın yoğunluğu ile firmaların risklerini tamamen 

korumaları durumunda potansiyel değer artışı arasındaki etkileşim tarafından belirlenir. Tüm firmaların 

aynı riskten korunma yoğunluğunu benimsedikleri, yani toplam risklerinin aynı yüzdesini korudukları 

şeklindeki saf varsayım altında, yukarıdaki argümandan, daha yüksek riske sahip firmaların riskten 

korunma uygulamalarından daha fazla fayda sağlayacağı sonucu çıkmaktadır. İlk halka arz firmalarının 

teorik olarak daha önce tartışıldığı gibi finansal özelliklerinden dolayı finansal riskten korunmadan en 

fazla fayda sağlayacak başlıca aday olduğu tahmin edilmesine rağmen, bugüne kadarki ampirik kanıtlar 

sınırlıdır (Örneğin; Allayannis ve Weston, 2001; Carter ve diğerleri, 2006; Jin ve Jorion, 2006). Ayrıca, 

firma değeri ve finansal riskten korunma ile ilgili ampirik kanıtlar sonuçsuz kalmıştır. Bazı çalışmalar 

riskten korunma primi rapor ederken (Allayannis ve Weston, 2001; Carter ve diğerleri, 2006; Kim ve 

diğerleri, 2006), diğerleri riskten korunma ve firma değeri arasındaki pozitif ilişkiyi belgelemede sınırlı 

başarı elde etmiştir (Jin ve Jorion, 2006, 2007; Bartram ve diğerleri, 2011). Mackay ve Moeller (2007), 

riskten korunmanın değer katabileceğini, ancak katma değerin, firmaların belirli risklerden korunmasına 

ve diğerlerinin korumasız bırakılmasına bağlı olduğunu göstermiştir. 

İlgili literatürün ilk kısmı, kurumsal riskten korunma ve firma değeri arasındaki ilişki üzerinedir. 

Kurumsal riskten korunmanın neden firma değerini etkilemesi gerektiğini açıklayan birkaç teori 

bulunmaktadır. Smith ve Stulz (1985), riskten korunmanın iflas olasılığını azaltabileceğini ve 

dolayısıyla firma değerini artırabileceğini savunmuşlardır. Aynı makalede, kurumsal riskten 

korunmanın, beklenen vergi ödemesini azaltabileceği anlamında, kurumsal riskten korunmanın firma 

değerini etkilemesinin başka bir nedeni olabileceğini de öne sürmüştür. Froot ve diğerleri (1993), 

finansal kısıtlamaya sahip firmalar için riskten korunmanın, nakit akışındaki değişiklikten ve maliyetli 

dış finansmandan kaynaklanan yetersiz yatırım sorununu azaltabileceğini öne sürmektedir. Bu çalışma 

ile daha ilgili olan diğer bir çalışma DeMarzo ve Duffie (1995)’nin asimetrik bilgi modelidir. Bu 

modelde, kurumsal riskten korunma ile yatırımcıların, firmanın performansına bakarak yönetimin 

yeteneği ve proje kalitesi hakkında daha iyi bilgi edinebilecekleri ve dolayısıyla daha iyi yatırım 

kararları verebilecekleri savunulmuştur. Böylece, kurumsal riskten korunma, daha yüksek bir firma 

değerine yol açmaktadır. Ampirik olarak, Manconi ve diğerleri (2016) ve DaDalt ve diğerleri (2002), 

riskten korunmanın firmaların değer belirsizliğini ve bilgi asimetrisini azalttığına dair doğrudan kanıtlar 

bulmuşlardır. Literatürde, finansal türev araçların kullanımı ile firma değeri arasındaki doğrudan ilişkiyi 

inceleyen çalışmalar da bulunmaktadır. Allayannis ve Ofek (2001) çalışmalarında, yabancı para türev 

araç kullanıcılarının, kullanmayanlara kıyasla yüzde 4,9 oranında daha yüksek bir firma değerine sahip 

olduğunu göstermiştir. Bu bulgu, yabancı para türev araç kullanımından kaynaklanan yüzde 5,4 riskten 

korunma primi bildiren Kim, Mathur ve Nam (2006) tarafından desteklenmiştir. Ayrıca, Carter ve 

diğerleri (2006), yakıt riskinden korunmanın bir değer yaratma kaynağı olduğunu göstermiştir. Aynı 

şekilde, şirket değerinde ortalama yüzde 1,1’lik bir artış, Graham ve Rogers (2002) tarafından, türev 

kullanımına bağlı borç kapasitesindeki bir artıştan dolayı rapor edilmiştir. Aynı şekilde, Perez-Gonzalez 

ve Yun (2013) riskten korunma ile firma değeri arasında pozitif bir ilişki bulmuştur. Diğer bazı 

çalışmalar, kurumsal riskten korunmanın firma değerini etkilediği temel kanalları belgelemektedir. 

Örneğin, Graham ve Rogers (2002), riskten korunmanın firmanın borç kapasitesini artırdığını 

göstermişlerdir. Campello ve diğerleri (2011), riskten korunan firmalarının daha düşük faiz marjları ve 

daha küçük sermaye harcaması kısıtlamaları olasılığı ile ilişkili olduğunu belgelemiştir. Bu çalışmalar, 

birkaç boyutta farklılık (türev araç kullanımının ölçüleri (kullanım sıklığına karşı kullanım kapsamı), 

türev araçlar (döviz kuru, faiz oranı ve emtia) ve sektör yoğunlaşması (kesitsele karşı konsantre bir 

sektör)) göstermelerine rağmen türev araç kullanımının kurumsal riskten korunma için bir temsil 

olduğunu gösteren ortak bir bağlantıyı paylaşmaktadırlar. 
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Bu bulgulara karşıt olarak, türev araç kullanımının firma değeri ile ilgili olmadığını (Jin ve Jorion, 2006) 

ve hatta firma değerini olumsuz yönde etkilediğini (Jin ve Jorion, 2007) öne süren çalışmalar da 

bulunmaktadır. Altın madenciliği ve petrol gazı üretimi gibi bazı belirli endüstrilerde, araştırmacılar 

riskten korunma ve firma değeri arasında anlamlı bir ilişki bulamamışlardır (Tufano, 1996; Jin ve Jorin, 

2006). Ayrıca, Guay ve Kothari (2003), türev araç kullanımının finansal olmayan firmalar için genel 

risk profilinin sadece küçük bir bölümünü oluşturduğunu göstererek riskten korunmanın önemini 

sorgulamıştır. Bu sonuçların çoğu sektöre özgü olsa da Bartram ve diğerleri (2011), geniş bir uluslararası 

örneklem kullanarak bu ilişkiyi test etmiş ve kurumsal riskten korunma ile firma değeri arasında yalnızca 

zayıf bir ilişki bulmuştur. 

Mackay ve Moeller (2007), riskten korunmanın değerinin, korunma derecesi ile korunmadan elde edilen 

fayda arasındaki bir etkileşim olduğu şeklindeki önceki bulgulardaki tutarsızlık için uzlaştırıcı bir 

açıklama sunmuştur. Sonuç olarak, piyasa, riskten korunma değer yaratırken riskten korunma yapan 

firmaları ödüllendirmekte ve riskten korunma, firma değerini yok ettiğinde ise riskten korunma yapan 

firmaları cezalandırmaktadır. Ayrıca, bir petrol rafinerisi örneği kullanarak, firmaların bazı risklerden 

seçerek korunması ve risklerin özelliklerine bağlı olarak bazı riskleri korunmadan bırakması 

durumunda, riskten korunmanın firma değerine yüzde 2-3 ekleyebileceğini bildirmişlerdir. Benzer bir 

çalışmada, Gay ve diğerleri (2011), kurumsal riskten korunmanın sadece nakit akışları üzerinde olumlu 

bir etkisi olmadığını, aynı zamanda firmanın öz sermaye maliyetini de azaltabileceğini göstermiştir. Öz 

sermaye maliyetindeki düşüşün kaynağının, getirilerin kesitinde fiyatlanan sistematik bir risk olan düşük 

temerrüt riskinden kaynaklandığını savunmuşlardır. 

İlgili literatürün ikinci kısmı ilk halka arzlar üzerinedir. İlk olarak, Rock (1986)’ın kazananın laneti 

modeli (the winner’s curse model), yatırımcıların bilgi heterojenliğinin ilk halka arzın düşük 

fiyatlandırmasına yol açtığını savunmuştur. Rock (1986)’ın modeline dayanarak, Beatty ve Ritter 

(1986), ilk halka arz düşük fiyatlandırma seviyesinin, firmanın değerinin önceden belirsizliği ile olumlu 

bir şekilde ilişkili olması gerektiğini göstermiştir. Bilgi edinme ile uğraşan bir yatırımcının, teklif fiyatı 

kullanım fiyatı olarak olmak üzere, ilk halka arzda bir alım (call) opsiyonuna dolaylı olarak yatırım 

yaptığını iddia etmişlerdir. İlk halka arz değerinin daha belirsiz olması durumunda daha fazla 

yatırımcının bilgi edinmeye karar vermesi nedeniyle kazananın laneti sorunu ve düşük fiyatlama yüksek 

olabilmektedir. İkinci teori olan talep toplama/bilgi ifşa teorisi (the bookbuilding/information revelation 

theory) (Benveniste ve Spindt, 1989; Benveniste ve Wihelm, 1990; Spatt ve Srivastava, 1991; Sherman 

ve Titman, 2002) bilgili yatırımcılar ve aracı kurumlar arasında bilgi asimetrisi olduğunu 

varsaymaktadır. Bu teori, düşük fiyatlandırmanın gerçeği göstermek ve bilgili yatırımcılardan bilgi 

almak için kullanılabileceğini öne sürmektedir. 

Ampirik olarak, firmalar ve yatırımcılar arasındaki bilgi asimetrisini azaltarak ilk halka arz düşük 

fiyatlandırmasının azaltılabileceğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Booth ve Smith (1986), Carter 

ve Manaster (1990), Michaely ve Shaw (1994) ve Titman ve Trueman (1986), firmanın kalitesini 

belgelemek ve bilgi asimetrisini azaltmak için prestijli aracı kurumları işe alarak, ilk halka arz 

firmalarının daha düşük fiyatlandırma seviyeleri ile ilişkilendirildiğini göstermiştir. Hanley ve Hoberg 

(2010), S-1 formunda yer alan daha fazla bilgiye sahip ilk halka arz firmalarının daha düşük fiyat 

revizyonu ve daha düşük seviyede düşük fiyatlandırma ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Loughran ve 

McDonald (2013), S-1 formlarını incelemiş ve daha yüksek düzeyde belirsiz metin içeren ilk halka 

arzların daha yüksek düşük fiyatlandırma, mutlak fiyat revizyonu ve satış sonrası oynaklık ile ilişkili 

olduğunu bulmuştur. Chemmanur ve Paeglis (2005), daha yüksek yönetim kalitesinin firma değeri 

üzerinde onaylayıcı bir etkiye sahip olduğunu ve ilk halka arz firmalarının bilgi asimetrisini azalttığını, 

bunun da daha düşük seviyede düşük fiyatlandırma, daha düşük aracı kurum ücreti ve daha iyi ilk halka 

arz sonrası uzun vadeli performans ile sonuçlandığını belgelemiştir. 

Bu çalışmada, finansal türev araçların kullanımı yoluyla kurumsal risk yönetiminin ilk halka arz 

performansını etkileyip etkilemeyeceği araştırılmaktadır. Çalışmamız, kurumsal riskten korunmanın 

Türkiye’deki ilk halka arzlardaki bilgi asimetrisini ve değer belirsizliğini azalttığı ve dolayısıyla ilk 

halka arzın düşük fiyatlamasını azaltıp azaltamadığını göstererek literatüre katkıda bulunmayı 

amaçlamaktadır. 
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3. Veri Seti, Araştırma Yöntemi ve Analiz Sonuçları 

Çalışmamızda 2013-2021 döneminde gerçekleşen halka arzlar örneklemde yer almaktadır. Halka 

arzların özellikleri ve halka arz edilen şirketin son mali tablolarına göre riskten korunma amaçlı türev 

araç kullanıp kullanmadığı temel bağımsız değişkenlerimizi oluşturmaktadır. Açıklamaya çalıştığımız 

bağımlı değişkenimiz ise kısa vadeli halka arz performansı (düşük fiyatlama) olarak tanımlanmıştır. 

Çalışmamızda, Ocak 2013-Eylül 2021 döneminde gerçekleşen ilk halka arz verileri Borsa İstanbul’un 

internet sitesinden ya da ilgili şirketin internet sitesinden temin edilmiştir. Örneklem döneminde toplam 

95 firmanın ilk halka arzı gerçekleşmiştir. Bunlardan 5’i veri eksiliği nedeniyle örneklemden 

çıkarılmıştır. Örneklemde yer alan ilk halkı arzı gerçekleşen şirketlerin özellikleri Tablo 1’de 

raporlanmaktadır. 

Tablo 1: Tüm Örneklem-Firmalar ve Halka Arzlara Dair Temel Özellikler 

Değişken Gözlem 

Sayısı 

Ortalama Std. Sapma Min Maks. 

Sermayenin Doğal 

Logaritması 

90 17,42463 1,415438 14,86283 21,98179 

Satışların Doğal 

Logaritması 

90 17,86541     2,709909           0  23,70717 

Varlıkların Doğal 

Logaritması 

90 18,84169 1,785835 13,88806 23,24665 

İskonto Oranı 90 ,2019678  

    

,082216           0        ,496 

Düşük Fiyatlama 1 Günlük 90 ,0375082 

     

,1845905         -,8 1 

Düşük Fiyatlama 10 

Günlük 

90 ,2418838    ,4875173       -,815    1,654717 

Düşük Fiyatlama 20 

Günlük 

90 ,3289369     ,7950369       -,685 5,695 

Düşük Fiyatlama 30 

Günlük 

90 ,3372618     ,6637932        -,64           3 

Düşük Fiyatlama 1 Aylık 

Ortalama 

90 2,505543      4,98878   -,8397453    41,05941 

Türev Araç Kullanımı 90 ,2444444     ,4321649           0           1 

Eşit – Oransal Dağıtım 90 

 

1,611111    ,4902291           1           2 

Halka Arz Şekli 90 4,211111     ,8804295           1 6 

Sektör 90 4,988889     2,662661           1 10 

Talep / Dağıtım Oranı 90 7,321999     12,21905           0 61,88672 

Halka Arz Büyüklüğü 90 3,29e+08     5,93e+08     4655000 3,45e+09 

Şirket Yaşı 90 2,581374     1,334735   -3,953987    4,690216 

Aracı Kurum İtibarı 90 ,1438939     ,1834008    ,0018524    ,8867401 

Ortak Satışı / Halka Arz 

Büyüklüğü Oranı 

90 ,3351329     ,3698305           0 1,252291 

 

 

 

 

324 



 

Tablo 2: Sadece Türev Araç Kullanan Firmalar ve Halka Arzlara Dair Temel Özellikler 

Değişken Gözlem 

Sayısı 

Ortalama Std. Sapma Min Maks. 

Sermayenin Doğal 

Logaritması 

22 17,88179     1,246672    14,86283    20,83776 

Satışların Doğal 

Logaritması 

22 18,88524      1,94388    15,25226    23,70717 

Varlıkların Doğal 

Logaritması 

22 19,31621     1,820428    13,88806    21,28753 

İskonto Oranı 22 ,2084318     ,0878275        ,098        ,496 

Düşük Fiyatlama 1 Günlük 22 ,0077857     ,0986535   -,1594737    ,1321429 

Düşük Fiyatlama 10 

Günlük 

22 ,0386372    ,3014487   -,4374241    ,8726708 

Düşük Fiyatlama 20 

Günlük 

22 ,0120504     ,3152511   -,5018226    1,065217 

Düşük Fiyatlama 30 

Günlük 

22 ,0700522    ,4151515   -,4410692    1,534161 

Düşük Fiyatlama 1 Aylık 

Ortalama 

22 -,1015839    ,4137488   -,8397453 ,9799172 

Eşit – Oransal Dağıtım 22 1,409091     ,5032363           1 2 

Halka Arz Şekli 22 3,818182    1,052723           1 5 

Sektör 22 5,454545     2,404901           2 9 

Talep / Dağıtım Oranı 22 10,22965     15,95833           0 54,14482 

Halka Arz Büyüklüğü 22 3,92e+08     4,51e+08     5040000 1,77e+09 

Şirket Yaşı 22 2,907716     ,951351   -,2197247    4,20026 

Aracı Kurum İtibarı 22 ,1347138     ,1856451    ,0085795    ,8867401 

Ortak Satışı / Halka Arz 

Büyüklüğü Oranı 

22 ,5156511   ,4120131           0 1,252291 
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Tablo 3: Sadece Türev Araç Kullanmayan Firmalar ve Halka Arzlara Dair Temel Özellikler 

Değişken Gözlem 

Sayısı 

Ortalama Std. Sapma Min Maks. 

Sermayenin Doğal 

Logaritması 

68 17,27673     1,443384    14,91412    21,98179 

Satışların Doğal 

Logaritması 

68 17,53547     2,849313           0 23,21322 

Varlıkların Doğal 

Logaritması 

68 18,68817     1,760638    14,99074    23,24665 

İskonto Oranı 68 ,1998765     ,0808896           0 ,38 

Düşük Fiyatlama 1 Günlük 68 ,0471243      ,204518         -,8           1 

Düşük Fiyatlama 10 

Günlük 

68 ,3076401    ,5189223       -,815   1,654717 

Düşük Fiyatlama 20 

Günlük 

68 ,431459     ,8745531       -,685       5,695 

Düşük Fiyatlama 30 

Günlük 

68 ,423712     ,7072853        -,64           3 

Düşük Fiyatlama 1 Aylık 

Ortalama 

68 3,349026     5,482011   -,7341667    41,05941 

Eşit – Oransal Dağıtım 68 1,676471      ,471301           1 2 

Halka Arz Şekli 68 4,338235     ,7843677           2 6 

Sektör 68 4,838235     2,740576           1 10 

Talep / Dağıtım Oranı 68 6,38129     10,71612           0 61,88672 

Halka Arz Büyüklüğü 68 3,09e+08     6,33e+08     4655000 3,45e+09 

Şirket Yaşı 68 2,475792     1,427071   -3,953987    4,690216 

Aracı Kurum İtibarı 68 ,146864      ,183961    ,0018524    ,8354291 

Ortak Satışı / Halka Arz 

Büyüklüğü Oranı 

68 ,27673     ,3381079           0 1 

 

3.1. Tek Değişkenli Testler 

Bu bölümde, örneklemdeki ilk halka arzlar türev araç kullanan ve türev araç kullanmayan firmalar 

şeklinde iki gruba ayrılmış kısa vadedeki (ilk gün, 10 gün, 20 gün, 30 gün ve aylık ortalama) düşük 

fiyatlama düzeyleri ortalama değerlerinin istatistiksel olarak sıfırdan farklı olup olmadıkları ortalamalar 

için standart t-testi ile test edilmiştir. Tek değişkenli analiz sonuçları aşağıda raporlanmaktadır. 
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Tablo 4: t-testi Sonuçları 

Değişken Türev Araç 

Kullanan 

Şirketler 

Ortalaması 

Türev Araç 

Kullanmayan 

Şirketler 

Ortalaması 

İki Grup Farkı p (olasılık) 

değer 

İstatistiksel 

Anlamlılık 

Derecesi 

Düşük Fiyatlama 1 

Günlük 

,0077857 ,0471243 ,0393386 0,3879  

Düşük Fiyatlama 10 

Günlük 

,0386372 ,3076401 ,2690029 0,0236  ** 

Düşük Fiyatlama 20 

Günlük 

,0120504 ,431459 ,4194086 0,0307   ** 

Düşük Fiyatlama 30 

Günlük 

,0700522 ,423712 ,3536598 0,0290 ** 

Düşük Fiyatlama 1 

Aylık Ortalama 

-,1015839 3,349026 3,45061 0,0042 *** 

 

t-testi değerleri Tablo 4’te gösterilmiştir. 0.01, 0.05 ve 0.10 seviyelerindeki istatistiksel anlamlılık 

sırasıyla ***, ** ve * ile belirtilmiştir. 

Türev araç kullanan ve türev araç kullanmayan firmalar için ilk günkü düşük fiyatlama düzeyleri 

ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak bir fark görülmemiştir.  

Beklenildiği üzere, kısa vadedeki 10 günlük, 20 günlük ve 30 günlük düşük fiyatlama düzeyleri ortalama 

değerleri arasında %5 önemlilik düzeyinde anlamlı olmak üzere türev araç kullanan firmaların düşük 

fiyatlaması daha düşük olarak gerçekleşmiştir.  

1 Aylık ortalama düşük fiyatlama düzeyi ortalama değerleri arasında %1 önemlilik düzeyinde anlamlı 

olmak üzere türev araç kullanan firmaların düşük fiyatlaması daha düşük olarak gerçekleşmiştir. 

3.2. Kesitsel Regresyon Analizleri 

Bu bölümde, düşük fiyatlama düzeyi türev kullanımına ilave olarak firma ve ilk halka arz özellikleri de 

dikkate alınarak incelenmektedir. Kesitsel regresyon analiz sonuçları Tablo 5’te raporlanmaktadır. 
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Tablo 5: 1 Günlük Düşük Fiyatlama Kesitsel Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken Katsayı Std. Sapma İstatistiksel 

Anlamlılık 

Derecesi 

Türev Araç Kullanımı -,019755 ,0522453 0,706 

Sermayenin Doğal Logaritması -,0104388 ,0224869 0,644 

Satışların Doğal Logaritması ,0074838 ,0088175 0,399 

Varlıkların Doğal Logaritması -,0102572 ,0175836 0,561 

İskonto Oranı -,0759125 ,2580202 0,769 

Yıl -,0075972 ,0128957 0,558 

Eşit – Oransal Dağıtım -,0674194 ,0572727 0,243 

Halka Arz Şekli ,0138125 ,0276362 0,619   

Sektör ,0066588 ,0080369 0,410 

Talep / Dağıtım Oranı ,0038615    ,0017772 0,033 

Halka Arz Büyüklüğü -5,68e-12 4,77e-1 0,905 

Şirket Yaşı -,0229808 ,0155421 0,143 

Aracı Kurum İtibarı -,085537 ,1417035 0,548 

Ortak Satışı / Halka Arz Büyüklüğü 

Oranı 

-,0923062 ,0596891 0,126 

Sabit 15,72531 25,88306 0,545 

 

Tablo 5’te görüldüğü üzere, 1 günlük düşük fiyatlama üzerinde türev araç kullanmanın etkisi 

bulunmamaktadır. 

Tablo 6: 10 Günlük Düşük Fiyatlama Kesitsel Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken Katsayı Std. Sapma İstatistiksel 

Anlamlılık 

Derecesi 

Türev Araç Kullanımı -,4276104 ,1106591 0,000 

Sermayenin Doğal Logaritması -,0521307 ,0476289 0,277   

Satışların Doğal Logaritması   ,0071502 0186761 0,703 

Varlıkların Doğal Logaritması -,0258677 ,0372432 0,489 

İskonto Oranı ,584438   ,5465044 0,288 

Yıl ,0288989 ,027314 0,293 

Eşit – Oransal Dağıtım -,3918323 ,1213075 0,002 

Halka Arz Şekli ,012033   ,0585353 0,838 

Sektör ,0029998 ,0170226 0,861     

Talep / Dağıtım Oranı ,0164429   ,0037642  0,000   

Halka Arz Büyüklüğü -1,13e-11 1,01e-10 0,911 

Şirket Yaşı -,011715 ,0329192   0,723   

Aracı Kurum İtibarı ,1183446 ,3001377 0,694   

Ortak Satışı / Halka Arz Büyüklüğü 

Oranı 

-,084931   ,1264256 0,504   

Sabit -56,33737 54,8221 0,307 
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10 günlük düşük fiyatlama üzerinde %1 anlamlılık seviyesinde türev araç kullanımının olumlu etkisi 

bulunmaktadır. Türev araç kullanımı değişkeninin katsayısı negatiftir. Bu sonuç, türev araç kullanımının 

10 günlük düşük fiyatlandırmayı azalttığını göstermektedir. Ayrıca, ilk halka arzlarda oransal dağıtımın 

10 günlük düşük fiyatlama üzerinde %1 anlamlılık seviyesinde olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Ek 

olarak, ilk halka arzlara aşırı talep olmasının 10 günlük düşük fiyatlandırmayı artırdığı görülmüştür. 

Tablo 7: 20 Günlük Düşük Fiyatlama Kesitsel Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken Katsayı Std, Sapma İstatistiksel 

Anlamlılık 

Derecesi 

Türev Araç Kullanımı -,6422712 ,1819966 0,001 

Sermayenin Doğal Logaritması -,0908171 ,0783333 0,250   

Satışların Doğal Logaritması   ,0220612 ,0307159 0,475 

Varlıkların Doğal Logaritması -,0302148 ,0612524 0,623 

İskonto Oranı ,9242041 ,8988138 0,307   

Yıl ,0429742 ,0449223 0,342 

Eşit – Oransal Dağıtım -,3913681 ,1995096 0,054    

Halka Arz Şekli ,0303077   ,0962706 0,754 

Sektör ,0115985 ,0279964 0,680   

Talep / Dağıtım Oranı ,033953 ,0061908 0,000    

Halka Arz Büyüklüğü -2,76e-11 1,66e-10 0,868 

Şirket Yaşı -,0345689 ,0541408 0,525   

Aracı Kurum İtibarı ,1339936 ,4936244   0,787 

Ortak Satışı / Halka Arz Büyüklüğü 

Oranı 

-,1329976 ,2079271 0,524   

Sabit -84,35445 90,1637 0,352 

20 günlük düşük fiyatlama üzerinde %1 anlamlılık seviyesinde türev araç kullanımının olumlu etkisi 

bulunmaktadır. Türev araç kullanımı değişkeninin katsayısı negatiftir. Bu sonuç, türev araç kullanımının 

20 günlük düşük fiyatlandırmayı azalttığını göstermektedir. Ayrıca, ilk halka arzlarda oransal dağıtımın 

20 günlük düşük fiyatlama üzerinde %5 anlamlılık seviyesinde olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Ek 

olarak, ilk halka arzlara aşırı talep olmasının 20 günlük düşük fiyatlandırmayı artırdığı görülmüştür. 
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Tablo 8: 30 Günlük Düşük Fiyatlama Kesitsel Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken Katsayı Std, Sapma İstatistiksel 

Anlamlılık 

Derecesi 

Türev Araç Kullanımı -,5426612 ,1482912 0,000   

Sermayenin Doğal Logaritması -,0984654 ,0638261 0,127   

Satışların Doğal Logaritması   ,0155795 ,0250274 0,536    

Varlıkların Doğal Logaritması   -,0229181 ,0499086 0,647    

İskonto Oranı   1,363756   ,7323553 0,066 

Yıl ,0325861 ,0366028   0,376    

Eşit – Oransal Dağıtım -,4620092    ,1625608   0,006   

Halka Arz Şekli ,0416853 ,0784415   0,597 

Sektör ,0100351   ,0228116       0,661   

Talep / Dağıtım Oranı ,0245532 ,0050443 0,000 

Halka Arz Büyüklüğü 3,44e-11   1,35e-10   0,800 

Şirket Yaşı -,0129873 ,0441141     0,769 

Aracı Kurum İtibarı -,0341892 ,4022061 0,932    

Ortak Satışı / Halka Arz Büyüklüğü 

Oranı 

-,1374604 ,1694194   0,420 

Sabit -63,29009 73,46556 0,392 

30 günlük düşük fiyatlama üzerinde %1 anlamlılık seviyesinde türev araç kullanımının olumlu etkisi 

bulunmaktadır. Türev araç kullanımı değişkeninin katsayısı negatiftir. Bu sonuç, türev araç kullanımının 

30 günlük düşük fiyatlandırmayı azalttığını göstermektedir. Ayrıca, ilk halka arzlarda oransal dağıtımın 

30 günlük düşük fiyatlama üzerinde %1 anlamlılık seviyesinde olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Son 

olarak, ilk halka arzlara aşırı talep olmasının 30 günlük düşük fiyatlandırmayı artırdığı görülmüştür. 

Tablo 9: 1 Aylık Ortalama Düşük Fiyatlama Kesitsel Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken Katsayı Std, Sapma İstatistiksel 

Anlamlılık 

Derecesi 

Türev Araç Kullanımı -2,76217 1,360691 0,046 

Sermayenin Doğal Logaritması -,4645819 ,5856562 0,430 

Satışların Doğal Logaritması -,0564722 ,2296463 0,806 

Varlıkların Doğal Logaritması -,4105063 ,4579517 0,373 

İskonto Oranı -7,590908 6,719952 0,262 

Yıl -,2218303 ,3358601   0,511 

Eşit – Oransal Dağıtım -1,066231   1,491627 0,477 

Halka Arz Şekli ,3835804   ,7197638 0,596 

Sektör ,2515763 ,2093145 0,233 

Talep / Dağıtım Oranı ,0509256 ,0462851 0,275 

Halka Arz Büyüklüğü 5,13e-10 1,24e-09 0,681   

Şirket Yaşı ,2214575 ,4047821 0,586   

Aracı Kurum İtibarı -2,961414 3,690566 0,425 

Ortak Satışı / Halka Arz Büyüklüğü 

Oranı 

-,7965531 1,55456   0,610    

Sabit   467,6826 674,1059 0,490 
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1 aylık ortalama düşük fiyatlama üzerinde %5 anlamlılık seviyesinde türev araç kullanımının olumlu 

etkisi bulunmaktadır. Türev araç kullanımı değişkeninin katsayısı negatiftir. Bu sonuç, türev araç 

kullanımının 1 aylık ortalama düşük fiyatlandırmayı azalttığını göstermektedir. Ayrıca, uzun vadede ilk 

halka arz düşük fiyatlaması üzerinde eşit/oransal dağıtım ve talep etkisinin kalktığı gözlenmiştir. 

Bulgularımız Qiao, Xia ve Zhang (2020) tarafından gerçekleştirilen güncel çalışmanın sonuçlarıyla 

tutarlıdır. 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada, ilk halka arz firmalarının teorik olarak finansal özelliklerinden dolayı finansal riskten 

korunmadan yararlanma eğiliminin daha yüksek olduğu tahmininden hareketle, finansal türev araçların 

kullanımının ilk halka arz performansının potansiyel bir belirleyicisi olup olmadığı incelenmiştir. 2013-

2021 yılları arasında ilk halka arz olan Türk şirketlerinin bir örneği kullanılarak 90 ilk halka arz verisi 

ile, türev araç kullanan firmaların, kullanmayanlara kıyasla daha düşük düzeyde düşük fiyatlama elde 

edip etmediklerinin analiz edilmesi hedeflenmiştir.  

Finansal riskten korunmanın değeri incelenirken, türev araç kullanan şirketler ile kullanmayan şirketler 

arasında bir ayrım yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, türev araç kullanımının Türkiye’deki 

ilk halka arz düşük fiyatlamasını azalttığı yönünde kanıt sağlamaktadır. Bulgular, finansal türev araç 

kullanımının, ilk halka arz performansı üzerindeki etkisinin karşılaştırılması bakımından literatüre 

katkıda bulunmaya çalışmaktadır. 

Son olarak, örneklemin genişletilerek araştırmanın geliştirilmesi ve ilk halka arzların uzun vadede düşük 

fiyatlamasının araştırılması ileri araştırmalara öneri olarak sunulmaktadır. 
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Özet 

 

Çalışmada, COVİD-19 pandemi sürecinde kripto para birimi Bitcoin ile borsa endeksleri arasındaki ilişkinin 

incelenmektedir. Ampirik literatüre uygun, S&P 500, FTSE100, NIKKEI225, NASDAQ, Dow Jones ve BIST 100 

endeksleri ile Bitcoin fiyatlarının 1 Aralık 2019’dan 25 Nisan 2021 dönemi haftalık verileri analiz edilmektedir.  

Değişkenlerin durağanlık özellikleri ADF, Ng-Perron ve Vogelsang-Perron birim kök testleri ile incelenmektedir. 

ARDL sınır testi ve Johansen eşbütünleşme testi ile eşbütünleşmenin varlığı ve VECM yöntemi ile nedensellik 

analizi yapılmaktadır. Bulgulara göre, S&P 500, FTSE100, NIKKEI225, NASDAQ, Dow Jones ve BIST 100 

endeksleri ile Bitcoin fiyatları uzun dönemli ilişki mevcuttur. Ayrıca COVİD-19 sürecinde BIST100 ve S&P500 

endeksleri ile Bitcoin arasında çift yönlü ve DOWJONES, FTSE100, NASDAQ ve NIKKE225 endekslerinden 

Bitcoin’e doğru uzanan tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.    

 

Anahtar kelimeler: Kripto para, Bitcoin, Borsa endeksi. 

 

The Relationship between Bitcoin as a Cryptocurrency and Stock Market Indices 

during the COVID-19 Pandemic 

Abstract 

In the study, the relationship between the cryptocurrency Bitcoin and stock market indices during the COVID-19 

pandemic is examined. In accordance with the empirical literature, weekly data of S&P 500, FTSE100, 

NIKKEI225, NASDAQ, Dow Jones, BIST 100 indices and Bitcoin price variables from December 1, 2019 to 

April 25, 2021 are analyzed. The stationarity properties of the variables are examined with ADF, Ng-Perron and 

Vogelsang-Perron unit root tests. The existence of cointegration with ARDL bounds test and Johansen 

cointegration test and causality analysis with VECM method is carried out. According to the findings, there is a 

long-term relationship between S&P 500, FTSE100, NIKKEI225, NASDAQ, Dow Jones and BIST 100 indices 

and Bitcoin prices. In addition, during the COVID-19 pandemic, there is a bidirectional causality relationship 

between BIST100 and S&P500 indices and Bitcoin, and one-way causality running from DOWJONES, FTSE100, 

NASDAQ and NIKKE225 indices to Bitcoin.  

Keywords: Cryptocurrency, Bitcoin, Stock market index. 

 

1.GİRİŞ 

20. yüzyıla kadar dünyanın başarılı para birimlerinin çoğu sabit miktarlarda altın veya diğer 

değerli metallere dönüştürülmektedir. Bu dönüştürülebilirlik de bir itibari para biriminin değerine karşı 

kamu güvenini yaratmaktadır. Bu itibari para birimleri yıllardır dolaşımda ve kamu ekonomisi ile karşı 

karşıya bulunmaktadır. Günümüzde en popüler kripto para birimlerinden biri olarak Bitcoin algoritmik 

bir para birimi olarak ortaya çıkmakta ve bilgisayar kodları tarafından yönetilen bu para birimi hiçbir 

devlete veya hiçbir merkezi kuruma bağlı olmamaktadır (Yermack, 2015). Nakamoto (2008) çalışması 

(peer-to peer electronic cash system) ile önerilen Bitcoin nakit ödemelere alternatif olarak çıkmıştır. 

Blockchain teknolojisinden dolayı Bitcoin, takas odaları gibi aracıları içermez ve bu da Bitcoin’in ülke 
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risklerinden bağımsız olmasını sağlamaktadır. Bitcoin özel borsalarda alınıp satıldığından dolayı 

getirileri genellikle yüksek düzeyde olmasına ve bu da Bitcoin’in yatırım varlığı haline gelmesine neden 

olmaktadır (Polasik vd., 2015; Bouri vd., 2020). 2009 yılında piyasa sürülen Bitcoin değeri (Bouri, 

2017) hızla artarak 2021 yılının haziran ayı sonunda değeri 35 bin Amerikan doları civarıdır 

(https://coinmarketcap.com). 

 

Bitcoin’in temel özelliklerine değinildiğinde; birincisi, merkez bankalarının geleneksel para 

birimlerinde olduğu gibi onu garanti eden ve üzerinde kontrol sahibi olan bir merkezi otoritesinin 

olmamasıdır. Diğeri ise Bitcoin’in arzı, protokolün tasarımı ile sınırlandırılmaktadır (Bouri, 2017).   

 

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda; merkezi olmayan eşler arası ödeme ağı içinde dijital bir 

para olarak tanımlanan Bitcoin (Baur vd., 2018b) ile altın (Baur vd. 2018a; 2018b), itibari para birimleri 

(Corbet vd., 2018; Symitsi, E. & Chlavatzis, 2019; Das vd., 2020), petrol fiyatları (Selmi vd., 2018; 

Symitsi, E. & Chlavatzis, 2019; Gkillas vd., 2020) ve diğer finansal varlıklar arasındaki ilişki önceki 

araştırmacılar tarafından ele alınmıştır. Bu çalışmadaki amaç ise COVİD-19 (Koronavirüs) pandemi 

sürecinde kripto para birimi Bitcoin ile borsa endeksleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.  Dünyada 2019 

yılı aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve Dünya sağlık örgütü tarafından 11 Mart 2020 

tarihinde ilan edilen küresel salgın sürecinde (WHO, 2020) bu ilişkiyi irdeleyen pek çalışma olmadığı 

(Dyhrberg, 2016; Bhullar ve Bhatnagar, 2020; Kwon, 2020) görülmektedir.  Dolayısıyla literatürde 

oluşan bu eksikliği, tamamlayabilmek için çalışmadaki kripto para birimi olan Bitcoin-borsa endeksleri 

ilişkisinin regresyon modeli Matkovskyy vd. (2020), Wang vd. (2020) ve Maghyereh ve Abdoh (2021) 

çalışmalarından yararlanılarak geliştirilmektedir.  Çalışmada ilk olarak, değişkenlerin durağanlık 

özelliklerini irdeleyebilmek için Genişleştirilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Ng-Perron birim kök testleri 

ile tek yapısal kırılmalı Vogelsang-Perron birim kök yaklaşımından yararlanılmaktadır. İkinci olarak, 

ARDL (Autoregressive Distributed Lag) sınır testi ve Johansen eşbütünleşme yaklaşımı ile değişkenler 

arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı sınanmaktadır. Son olarak, değişkenler arasındaki uzun ve kısa 

vadeli nedensellik ilişkisinin saptanabilmesi için Vektör Hata Düzeltme Modeli (Vector Error 

Correction Model-VECM) uygulanmaktadır. Böylece bu çalışma, Bitcoin ile borsa endeksler arasındaki 

ilişkinin tespiti dünya ekonomisi için önemli politika önerileri sunacaktır. 

 

Çalışmanın geri kalanı şöyle organize edilmiştir: İkinci bölümde, bu çalışma konusu ile ilgili 

yapılan önceki çalışmalar değerlendirilmektedir. Üçüncü bölümde, çalışma örneklemi, veriler ve model 

açıklanmaktadır. Dördüncü bölüm, çalışmanın metodoloji kısmı anlatılmaktadır Beşinci bölümde, 

analizler sonucu elde edilen bulgulardan bahsedilmektedir.  Son bölümde ise çalışma sonucu 

özetlenmektedir.  

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Dyhrberg (2016) çalışmasında GARCH modelini kullanarak 19 Temmuz 2010-22 Mayıs 2015 

döneminde Bitcoin’in finansal varlık becerilerini incelemektedir. Sonuçlar fon oranın, dolar-euro döviz 

kuru ve FTSE indeksi bitcoin getirisini pozitif yönde etkilediğini dolar-pound döviz kuru ise negatif 

yönde etkilediğini göstermektedir. Yang (2020) Tayvan’ın para politikasını dikkate alarak Tayvan 

borsası ve Bitcoin arasındaki ilişkiyi 2 Şubat 2012-31 Ağustos 2019 döneminde incelemektedir. STARX 

model sonuçlarına göre Tayvan borsası ile Bitcoin arasında doğrusal olmayan ilişki olduğu 

belirlenmektedir.  
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Bhullar ve Bhatnagar (2020) çalışmasında kripto para olan Bitcoin ile başlıca borsalar olan 

Hindistan ve Çin borsaların fiyat hareketleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. 1 Ocak 2015-29 Kasım 

2019 döneminde Johnsen eşbütünleşme, Granger nedensellik ve VECM testlerin sonuçları Bitcoin ve 

borsa hareketleri arasında uzun dönemli ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca Hindistan borsasından 

Bitcoin’e doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu saptanırken Çin borsası ile Bitcoin arasında 

nedensellik ilişkisi olmadığı saptanmaktadır. Bitcoin fiyatların yapısal değişimlerini dikkate alarak 

Bitcoin ve ABD borsası arasındaki dinamik ilişki üzerine ekonomik politika belirsizliğinin etkisini 

araştıran Mokni vd. (2020), bu etkinin negatif olduğunu bulmuştur.  

 

Maghyereh ve Abdoh (2021) araştırmasında QS yaklaşımını kullanarak Bitcoin ve borsa getirileri 

arasında getiri bağımlılığını analiz etmektedir. Elde edilen bulgulara göre, Bitcoin ve ABD MSCI 

endeksi arasında pozitif ilişki olduğu saptanırken Dünya, Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika ve 

MENA ülkelerin MSCI borsa endeksi ile negatif bir ilişki olduğu saptanmaktadır. 

 

Görüldüğü üzere, geçmişten günümüze kripto para birimi olan Bitcoin ile borsa endekleri 

arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Ancak COVİD-19 pandemi sürecinde 

dünyadaki birçok borsa endeksi ile bitcoin arasındaki ilişkiyi inceleyen pek çalışma olmaması bu 

çalışmanın amacını belirlemede temel motivasyon aracımızdır.        

 

3. MODEL VE VERİ SETİ 

Çalışmada, COVİD-19 pandemi süreci olan 1 Aralık 2019-25 Nisan 2021 döneminde kripto para 

birimi Bitcoin ile borsa endeksleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmaktadır. Matkovskyy vd. 

(2020), Wang vd. (2020) ve Maghyereh ve Abdoh (2021) çalışmalarından esinlenerek kripto para birimi 

olan Bitcoin-borsa endeksleri ilişkisinin belirlenmesi için aşağıdaki gibi doğrusal regresyon modeli 

geliştirilmektedir. 

 

𝑙𝑛𝐵𝑇𝐶𝑡 = 𝛿0 + 𝛿1𝑙𝑛𝐵𝐼𝑆𝑇100𝑡 + 𝛿2𝑙𝑛𝐷𝑂𝑊𝐽𝑂𝑁𝑡 + 𝛿3𝑙𝑛𝐹𝑇𝑆𝐸100𝑡 + 𝛿4𝑙𝑛𝑁𝐴𝑆𝐷𝐴𝑄𝑡

+ 𝛿5𝑙𝑛𝑁𝐼𝐾𝐾𝐸225𝑡 + 𝛿6𝑙𝑛𝑆&𝑃500𝑡 + 𝜇𝑡                                                                                                          1  
 

Denklemde, BTC kripto para piyasasında işlem gören dijital para birimi olarak Bitcoin’ in fiyatını 

göstermekte (Kristoufek, 2015; Blau vd., 2021), BIST100 Türkiye’nin Borsa İstanbul borsasındaki en 

yüksek değerli ilk 100 firmanın değerini ifade eden endeksi (Günay, 2016; Avcı ve Yorulmaz, 2018),  

DOWJON Dow Jones Borsası’ nda yer alan şirketleri değerini belirten endeksi (Allen vd., 2016) 

FTSE100 Londra borsasında en yüksek değere sahip ilk 100 firmanın değerini gösteren endeksi 

(Financial Times Stock Exchange Index) (Dyhrberg, 2016, Kwon, 2020), NASDAQ ABD’de NASDAQ 

borsasında ilk 100 firmanın borsasının değerini temsil eden endeksi (Matkovskyy vd., 2020), 

NIKKE225 Tokyo Menkul Kıymetler borsasının değerini (Bouri vd., 2017), S&P500  Standard & 

Poor’un çeşitli sektörlerde yer alan ilk 500 ABD şirketin değerini ifade eden endeksi (Mokni vd., 2020) 

göstermektedir.  

 

𝑡, 1 Aralık 2019-25 Nisan 2021 dönemini, μ hata terimini ve 𝛿0 ise sabit katsayıyı, δ1, δ2, δ3, δ4, 

δ5 ve δ6 sırasıyla BIST100, DOWJONES, FTSE100, NASDAQ, NIKKE225 ve S&P500 endeksleri ile 

Bitcoin fiyatları için uzun dönem katsayılarını ifade etmektedir. Çalışmada 1 Aralık 2019-25 Nisan 2021 

dönemi haftalık verileri içeren zaman serileri veri setinden yararlanılmaktadır. Verilerin 1 Aralık 2019 

tarihinde başlamasının temel nedeni, Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde COVİD-19 salgın sürecinin 

başlamasıdır (Mazur vd., 2021). Çalışmadaki veriler www.investing.com.tr web sitesinden 

toplanmaktadır.  
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Tablo 1’de her bir değişkenin tanımlayıcı istatistikleri ve korelasyon matrisi gösterilmektedir. 

COVİD-19 pandemi sürecinde her bir bağımsız değişkenin Bitcoin ile pozitif korelasyon içinde olduğu 

ifade edilebilir. Aynı zamanda her bir değişkenin 1 Aralık 2019-25 Nisan 2021 döneminde gösterdiği 

seyir Grafik 1’de yer almaktadır.  

 

Table 1. Tanımlayıcı istatistikleri ile korelasyon matrisi. 
Statistics/Variables BTCt BİST100t DOWJONt FTSE100t NASDAQt NIKKE225t S&P500t 

Ortalama  9.598  7.091  10.240  8.764  9.279  10.085  8.119 

Medyan  9.271  7.062  10.253  8.762  9.312  10.063  8.113 

Standart sapma  0.733  0.152  0.115  0.094  0.180  0.141  0.124 

Min. 11.021  7.352  10.440  8.945  9.549  10.309  8.338 

Mak.  8.553  6.754  9.861  8.554  8.852  9.714  7.798 

Çarpıklık  0.822  0.108 -0.684  0.224 -0.286 -0.203 -0.355 

Basıklık  2.221  2.261  3.686  2.407  1.966  2.639  2.849 

GözlemSayısı 74 74 74 74 74 74 74 

lnBTCt  1.000       

lnBİST100t  0.883  1.000      

lnDOWJONt  0.802  0.889  1.000     

lnFTSE100t  0.268  0.504  0.649  1.000    

lnNASDAQt  0.871  0.848  0.821  0.142  1.000   

lnNIKKE225t  0.889  0.954  0.956  0.563  0.864  1.000  

lnS&P500t  0.877  0.917  0.972  0.485  0.925  0.965  1.000 
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Grafik 1. Serilerin trendi (1 Aralık 2019-25 Nisan 2021) 

 

4. METODOLOJİ  

Çalışmanın metodoloji kısmı üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, değişkenlerin durağan 

olup olmadığını belirleyebilmek için ADF, NG-Perron ve Vogelsang-Perron birim kök testleri 

uygulanmaktadır. Klasik birim kök testi olan ADF Dickey ve Fuller (1981) ve Ng-Perron birim kök testi 

de Ng ve Perron (2001) tarafından önerilmektedir. Ayrıca Vogelsang-Perron birim kök testi, Vogelsang 

ve Perron (1998) tarafından önerilen tek yapısal kırılmalı bir testidir. Bu test, Toplamsal Aykırı Değer 

(Additive Outlier Value-AO model) Modeli ve Yenileşim Aykırı Değer (Innovation Outlier Value-IO 

model) modeli olmak üzere iki farklı model ile analiz yapmaktadır. Bu çalışmada ise değişkenlerin 

durağanlıkları Toplamsal Aykırı Değer (Additive Outlier Value-AO model) modeli ile sınanmaktadır 

(Vogelsang ve Perron, 1998).  

 

İkinci aşamada, değişkenler arasında eşbütüneşme varlığını analiz etmek için ARDL sınır testi ve 

Johansen eşbütünleşme yönteminden yararlanılmaktadır. Pesaran ve diğerleri (2001) tarafından sunulan 

ARDL sınır testinde değişkenlerin I(0) ya da I(1) ya da ikisinin birlikte olabileceği özelliklere 

bakılmadan uygulanabilmektedir. Johansen eşbütünleşme tekniği de Johansen (1988) tarafından 

geliştirilmektedir.  

 

Son aşamada ise VECM Granger nedensellik analiz yöntemi ile değişkenler arasındaki 

nedensellik ilişkisinin varlığı incelenmektedir. Klasik Granger nedensellik yöntemine Engle ve Granger 

(1987) tarafından hata düzeltme terimi (ECTt-1) ekleyerek dinamik bir nedensellik analizi yapma fırsatı 

sunmaktadır. 

  

5. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmanın analiz bulgularında öncelikle, birim kök testlerinin sonuçları yer almaktadır. Klasik 

birim kök testi olan ADF ile Ng-Perron birim kök testlerin sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Ampirik sonuçlara göre, her bir değişken düzey değerinde birim kök içermediği diğer bir deyişle 

durağan olmadıkları görülmektedir. Değişkenlerin birinci farkları alınarak tekrar yapılan birim kök 

testlerinin sonucunda ise durağan hale geldiği ve değişkenlerin bütünleşme seviyelerinin I(1) olduğu 

elde edilmektedir.   

 

Ayrıca tek yapısal kırılmalı Vogelsang-Perron testi ile değişkenlerin birim kök analizi yapılmakta 

ve analiz bulguları Tablo 3’te özetlenmektedir. Bu bulgular, ADF ile Ng-Perron birim kök testlerin 

sonuçları ile örtüşmekte ve değişkenlerin bütünleşme seviyelerinin I(1) olduğunu desteklemektedir. 

Tablo 3’teki bulgular göre, Bitcoin ve BIST100, DOWJONES, FTSE100, NASDAQ, NIKKE225 ve 

S&P500 endeksleri için kırılma tarihleri sırasıyla; 09/08/2020, 01/03/2020, 29/03/2020, 12/04/2020, 

29/03/2020, 29/03/2020 ve 29/03/2020 olarak belirlenmiştir. Bitcoin değişkenine ait kırılma tarihinde 

dünyada koronavirüs vaka sayılarının hızla artışa geçtiği söylenebilir. 

 

Tablo 2. ADF ve Ng-Perron birim kök testi sonuçları. 

 Ng-Perron PP 

Regressor MZa MZt MSB MPT Test istatistiği  Sonuç 

Panel A: Düzey      

lnBTCt -3.569 -1.266 0.354 24.389 -1.732 - 

lnBİST100t -5.130 -1.600 0.311 17.756 -1.968 - 

lnDOWJONt -6.896 -1.810 0.262 13.266 -2.338 - 
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lnFTSE100t -4.627 -1.434 0.309 19.092 -1.756 - 

lnNASDAQt -10.708 -2.311 0.215   8.521 -2.718 - 

lnNIKKE225t -5.380 -1.630 0.302 16.905 -2.274 - 

lnS&P500t -6.374 -1.740 0.273 14.295 -2.276 - 

Panel B: Birinci fark     

ΔlnBTCt -35.886*** -4.228*** 0.117*** 2.580*** -9.057*** I(1) 

ΔlnBİST100t -35.637*** -4.204*** 0.117*** 2.264*** -7.589*** I(1) 

ΔlnDOWJONt -35.526*** -4.212*** 0.118*** 2.574*** -9.380*** I(1) 

ΔlnFTSE100t -35.959*** -4.240*** 0.117*** 2.534*** -8.640*** I(1) 

ΔlnNASDAQt -35.960*** -4.238*** 0.117*** 2.544*** -8.604*** I(1) 

ΔlnNIKKE225t -35.886*** -4.235*** 0.118*** 2.542*** -9.214*** I(1) 

ΔlnS&P500t -35.889*** -4.235*** 0.118*** 2.541*** -8.851*** I(1) 
Not: ***ve ** sırasıyla 1% ve 5% anlamlılık seviyesini gösterir.  

 

Tablo 3. Vogelsang-Perron testi sonuçları 

Model AO model  

Değişkenler t-istatistiği Kırılma Zamanı Sonuç 

Panel A: Düzey   

lnBTCt -3.330(0) 09/08/2020 - 

lnBİST100t -2.636(1) 01/03/2020 - 

lnDOWJONt -4.779(0) 29/03/2020 - 

lnFTSE100t -3.816(0) 12/04/2020 - 

lnNASDAQt -4.199(0) 29/03/2020 - 

lnNIKKE225t -4.232(0) 29/03/2020 - 

lnS&P500t -4.523(0) 29/03/2020 - 

Panel B: Birinci fark   

ΔlnBTCt -10.921(0)*** 08/03/2020 I(1) 

ΔlnBİST100t -10.169(0)*** 15/03/2020 I(1) 

ΔlnDOWJONt  -9.770(0) *** 25/10/2020 I(1) 

ΔlnFTSE100t -12.192(0)*** 22/03/2020 I(1) 

ΔlnNASDAQt -12.059(0)*** 15/03/2020 I(1) 

ΔlnNIKKE225t -13.288(0)*** 22/03/2020 I(1) 

ΔlnS&P500t -12.365(0)*** 15/03/2020 I(1) 
            Not: *** %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

 

Birim kök testlerinden sonra değişkenler arasında uzun dönem ilişkisinin saptanmasında 

uygulanacak olan ARDL model yaklaşımı için uygun gecikme uzunluğu AIC değerine göre 3 dikkate 

alınmaktadır. ARDL sınır testi sonuçları Tablo 4’de raporlanmaktadır. Sonuçlara göre, F istatistik değeri 

3.327 ve %5 seviyesinde istatistiki olarak anlamlılık düzeyindedir. F istatistik değeri, %5 anlamlılık 

düzeyindeki üst kritik değerden daha yüksektir ve bu durum Bitcoin ile BIST100, DOWJONES, 

FTSE100, NASDAQ, NIKKE225 ve S&P500 endeksleri arasında eşbütünleşmenin varlığını ifade 

etmektedir. Sınır testi sonuçlarına göre, ECT(t-1) değerinin de -0.161 %1 anlamlılık düzeyinde olması 

bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında eşbütünleşmenin varlığına işaret etmektedir. Aynı 

zamanda Tablo 4 ARDL modelinin tanısal test sonuçlarını göstermektedir. Breusch-Godfrey LM testi, 

ARCH LM testi, Jarque-Bera Normallik testi ve Ramsey Reset testi sonuçlarına göre, modelde sırasıyla 

otokorelasyon sorununun yer almadığını,  değişen varyans sorununun olmadığını, hata terimlerinin 

normal dağıldığını ve model kurma hatalarının bulunmadığını göstermektedir.  

 

Table 4. Sınır testi sonucu. 

Panel A: Sınır F-testi  

Denklem F(BTC/BİST100,DOWJON,FTSE100,NASDAQ,NIKKE225, S&P500) 

Optimal gecikme uzunluğu [1,0,2,1,1,0,3]  

F-istatistik 3.327**  
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ECT(t-1) -0.161***  

Pesaran vd. (2001) kritik değerler 

Anlamlılık seviyes Alt sınır,  

I(0) 

Üst sınır, I(1) 

1% 2.88 3.99 

5% 2.27 3.28 

10% 1.99 2.94 

Tanısal Testler   

R2 0.988  

Düz. R2 0.986  

F-istatistik 356.423***  

Breusch-Godfrey LM testia 0.704 [0.404]  

ARCH LM testib 0.071 [0.785]  

Jarque-Bera testic 1.636 [0.441]  

Ramsey RESET testid 1.159 [0.286]  
   Not: Optimal gecikme uzunluğu AIC ile seçildi.. *** ve ** %1 ve %5 anlamlılık seviyesinin gösterir.   a Otokorelasyon, b değişen 
varyans, c normallik testi ve d model kurma testi sonuçlarını temsil etmektedir.  

 

ARDL modelinde yapısal kırılmanın varlığını diğer bir değişle modelin kararlılığını 

irdeleyebilmek için CUSUM ve CUSUM2 testleri uygulanmakta ve test sonuçları Grafik 2’de yer 

almaktadır. Test sonuçlarına göre,  CUSUM ve CUSUM2 istatistikleri %5 anlamlılık düzeyinde iki çizgi 

arasında yer aldığından modelin dönemler itibariyle kararlı olduğu yani modelde değişkenlerde yapısal 

kırılmaların olmadığı elde edilmektedir. 
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Grafik 2. CUSUM ve CUSUM2 testlerinin sonuçları 

 

Diğer taraftan, değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisinin varlığını incelemek için uygulanan 

Johansen eşbütünleşme yaklaşımın sonuçları da Tablo 5’de görülmektedir. Johansen eşbütünleşme 

sonuçlarına göre, en az bir vektör var ve bu sonuçlar sınır testi sonuçları ile örtüşmektedir. Sonuçlara 

göre, Bitcoin ile BIST100, DOWJONES, FTSE100, NASDAQ, NIKKE225 ve S&P500 endeksleri 

arasında eşbütünleşme olduğu ifade edilmektedir.  

 

Table 5. Johansen eşbütünleşme test sonucu. 
Hipotezler İz İstatistiği Maksimum Özdeğer 

İstatistiği 

R=0  144.825**  48.337* 
R≤1  96.487  36.212 
R≤2  60.275  28.754 
R≤3  31.520  17.272 
R≤4  14.248  10.253 
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R≤5  3.994  3.894 
R≤6  0.099  0.099 
Not: ** ve * %5 ve %1 anlamlılık seviyesinin gösterir.   

 

Çalışmanın son aşamasında, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin belirlenmesi için 

uygulanan VECM Granger nedensellik testinin ampirik bulguları Tablo 6’ da yer almaktadır. Bulgulara 

göre, BIST100 ve S&P500 endeksleri ile Bitcoin arasında uzun dönemde çift yönlü nedensellik ilişkisi 

olduğu elde edilmektedir. Bu sonuçlar 2011-2019 döneminde Breitung–Candelon spectral Granger 

nedensellik testini kullanarak Bitcoin ve Avrupa ile Asya Pasifik MSCI endeksileri arasında uzun 

dönemde çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu bulan Maghyereh ve Abdoh (2021) araştırma bulguları 

ile benzerdir.   

 

Tablo 6 sonuçlarına göre, %5 anlamlılık düzeyinde DOWJONES, FTSE100, NASDAQ ve 

NIKKE225 endekslerinden Bitcoin’ e doğru uzanan uzun dönemde tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu 

görülmektedir. Çalışmanın bu sonucu Bhullar ve Bhatnagar (2020)’ın Hindistan borsası için elde ettiği 

bulgu ile benzerlik göstermektedir. Ancak çalışmanın bu bulgusu, Maghyereh ve Abdoh (2021)’un 

çalışmasında ortaya çıkardığı Bitcoin’den Dünya ve ABD MSCI endeksine doğru uzun dönemde tek 

yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucu ile örtüşmemektedir.   

 

VECM Granger nedensellik yaklaşımı sonuçları, Bitcoin’den DOWJONES, FTSE100, NASDAQ 

ve NIKKE225 endekslerine doğru uzanan kısa dönemde tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu da 

saptamaktadır.  

 

 

Tablo 6. VECM Granger nedensellik analizi 

Bağımlı 
Değişkenler 

 Bağımsız Değişkenler    

  Kısa dönem   Uzun dönem 

  F- İstatistiği  
(p-değeri) 

  t-istatist 
(p-value) 

 ΔBTC ΔBİST100 ΔDOWJON ΔFTSE100 ΔNASDAQ ΔNIKKE225 ΔS&P500  ECTt-1 

ΔBTC - -0.052 

(0.958) 

0.418 

(0.676) 

-0.499 

(0.618) 

-0.317 

(0.751) 

0.103 

(0.917) 

-0.055 

(0.955) 

 -2.013** 

(0.048) 

ΔBİST100 0.612 

(0.542) 

- -0.841 

(0.403) 

0.342 

(0.732) 

-0.170 

(0.864) 

0.172 

(0.863) 

0.165 

(0.868) 

 -2.857*** 

(0.005) 

ΔDOWJON 2.287** 

(0.025) 
0.113 
(0.910) 

- 0.893 
(0.375) 

0.583 
(0.561) 

0.473 
(0.637) 

-0.244 
(0.807) 

 -0.745 
(0.458) 

ΔFTSE100 0.571 

(0.569) 

-0.317 

(0.751) 

-2.179* 

(0.033) 

- 1.007 

(0.317) 

1.363 

(0.177) 

0.277 

(0.782) 

 -0.954 

(0.343) 
ΔNASDAQ 2.544* 

(0.067) 

1.595 

(0.203) 

1.754 

(0.168) 

2.675* 

(0.057) 

- 1.615 

(0.198) 

3.060* 

(0.037) 

 0.421 

(0.675) 

ΔNIKKE225 1.742* 

(0.086) 
-0.846 
(0.400) 

-3.371*** 

(0.001) 
0.861 
(0.392) 

-0.774 
(0.441) 

- 2.584** 

(0.012) 
 1.369 

(0.175) 

ΔS&P500 1.538 

(0.128) 

0.102 

(0.919) 

-2.162** 

(0.034) 

0.150 

(0.881) 

-0.440 

(0.661) 

1.369 

(0.175) 

-  -2.294** 

(0.025) 

    Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir.  

 

5. SONUÇ  

Bu çalışma, dijital para birimi olan Bitcoin ile borsa endeksleri arasındaki ilişkiyi COVİD-19 

pandemi sürecinde incelemektedir. Çalışmada öncelikle ADF, Ng-Perron ve tek yapısal kırılmalı 

Vogelsang-Perron birim kök testleri ile değişkenlerin durağanlık özellikleri sınanmaktadır. Sonrasında, 

Bitcoin ile BIST100, DOWJONES, FTSE100, NASDAQ, NIKKE225 ve S&P500 endeksleri arasında 

eşbütünleşmenin varlığını saptamak için ARDL sınır testi ve Johansen eşbütünleşme yaklaşımı 

uygulanmaktadır. Son olarak, VECM Granger nedensellik yaklaşımı ile değişkenler arasındaki 

nedensellik ilişkisi irdelenmektedir.  
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Ampirik bulgulara göre, değişkenlerin her biri birinci fark düzeyinde durağan oldukları ve 

COVİD-19 pandemi sürecinde değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olduğu bulunmaktadır.  VECM 

Granger nedensellik test sonuçları da uzun dönemde BIST100 ve S&P500 endeksleri ile Bitcoin 

arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu DOWJONES, FTSE100, NASDAQ ve NIKKE225 

endekslerinden Bitcoin’ e doğru da uzanan tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu tespit etmektedir. 

Ayrıca kısa dönemde Bitcoin’den DOWJONES, FTSE100, NASDAQ ve NIKKE225 endekslerine 

doğru da uzanan tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu görülmektedir.   

 

Sonuç olarak, COVİD-19 pandemi sürecinde dünyada başlıca borsalar Bitcoin fiyatlarını 

etkilediği ve fiyatlarına neden olduğu bulgusu literatüre katkıda bulunmaktadır. Gelecekte yapılacak 

çalışmalar için itibari para birimleri, koronavirüs vaka sayıları ve diğer borsa endeksleri gibi faktörlerin 

gözünün de bulundurularak araştırmalar yapılması önerilmektedir.  
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A BST R AC T  

In this study, the relationships between monthly average temperature and humidity data and stock 

markets were investigated by panel data analysis for Mediterranean countries. In the paper, the data 

of the Mediterranean countries for the period January 2010-June 2021 were used. The causality 

relationship between monthly average temperature and humidity data and stock markets was 

analyzed with Kónya (2006) panel causality test. According to the results of the analysis, no 

causality was found from the temperature to the stock markets, both on the panel basis and in the 

countries. On the other hand, it is seen that there is causality from panel basis from humidity to stock 

markets, and from humidity to stock markets for Turkey, France and Lebanon in particular. 

According to the results obtained, deviations from market efficiency are observed in these three 

countries, and it is understood that the weather effect anomaly is valid. 

Keywords: Weather Effect Anomalies, Temperature, Humidity, Stock Market, Panel Causality. 

Hava Durumu Anomalisinin Kónya Panel Nedensellik Testi ile 

Araştırılması: Akdeniz Ülkeleri Örneği 

Ö Z  

Bu çalışmada, aylık ortalama sıcaklık ve nem verileri ile borsalar arasındaki ilişkiler Akdeniz 

ülkeleri için panel veri analizleri ile araştırılmıştır. Çalışmada Akdeniz ülkelerine ait Ocak 2010-

Haziran 2021 dönemine ilişkin veriler kullanılmıştır. Aylık ortalama sıcaklık ve nem verileri ile 

borsalar arasındaki nedensellik ilişkisi Kónya (2006) panel nedensellik testi kullanılarak ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, sıcaklıktan hisse senedi piyasalarına doğru hem 

panel bazında hem de ülkeler özelinde herhangi bir nedenselliğe rastlanmamıştır. Öte yandan 

nemlilikten hisse senedi piyasalarına doğru panel bazında nedensellik bulunduğu, ülkeler özelinde 

ise Türkiye, Fransa ve Lübnan için nemlilikten hisse senedi piyasalarına doğru nedenselliğin olduğu 

görülmektedir. Elde edilen sonuçlara göre bu üç ülkede piyasa etkinliğinden sapmalar görülerek 

hava durumu anomalisinin geçerli olduğu anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hava Durumu Anomalisi, Sıcaklık, Nem, Borsa, Panel Nedensellik
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1 Giriş 

Günümüzde teknoloji ve bilimdeki ilerlemeyle birlikte işletmelerde bu değişen ve gelişen sürece 

kendilerini adapte etme yarışı içine girmişlerdir. Birçok işletme müşteri odaklı davranış sergilemeye 

başlamış ve her geçen gün müşteri istek ve ihtiyaçlarına daha çok cevap vermeye çalışmaktadır. 

İşletmeleri müşteri odaklı davranmaya iten sebepler ise insanların temel ihtiyaçlarını temin ederken bile 

artık zaruri olarak değil arzu ve istekleri doğrultusunda hareket etmeleridir. İnsanların bu tutumuyla 

birlikte birçok alanda insanların istek, arzu ve davranışları ruh halleri, güzellik algıları, dini inanışları, 

kültürleri ve psikolojik durumları gibi sayabileceğimiz pek çok kritere göre farklılık göstermektedir.  

Finans alanı da bilim ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak değişim ve gelişimden geri kalmamış, 

özellikle yatırımcı davranışlarının incelenmesi konusu üzerine her geçen gün daha da fazla 

odaklanmaktadır. Her ne kadar geleneksel finans öğretileri piyasaların rasyonel ve tamamıyla iktisadi 

temellere uygun olarak işlediğini ve piyasa katılımcılarının rasyonel bireyler olduğunu söylese de 

insanlar duygusal varlıklardır ve ruh hallerine göre çeşitli davranışlar gösterebilirler. 

Fama (1970) tarafından ortaya atılan ve literatürde önemli bir yeri olan Etkin Piyasalar Hipotezinde 

(EPH) Fama insanları rasyonel bir varlık olarak tanımlanmış ve yatırım kararlarını alırken de rasyonel 

davranışlar sergileyeceğini belirtmiştir. Birçok çalışmaya konu olan EPH’de piyasa etkinliği test edilmiş 

ve EPH’den sapmalar olduğu ortaya koyulmuştur. Geleneksel teorilerin yetersiz kalması ve 

piyasalardaki değişimleri açıklayamaması ve bunun sonucunda oluşan sapmalar bu teorileri eleştirilir 

hale getirmiştir (Karcıoğlu ve Özer, 2017: 1572).  

Etkin piyasalar hipotezinin bir diğer öğretisi de bütün bilgilerin piyasaya ulaşır ulaşmaz menkul 

kıymetlerin fiyatlarına yansıdığı, yatırımcıların normalin üstünde bir gelir elde etmelerinin mümkün 

olmadığı ve hisse senetlerinin gelecek fiyatlarının tahmin edilemeyeceği yönündedir (Fama, 1970: 383). 

Ancak finans literatüründe bu durumun aksine fiyat oluşumlarında Etkin Piyasalar Hipoteziyle çelişen 

tespitler ortaya konmuştur, ortaya konulan bu tespitler anomali olarak ifade edilmiştir (Arı ve Yüksel, 

2017: 78). Başka bir ifadeyle anomali kısaca teori ile ters düşen bir gözlem ve gerçekliktir (Thaler, 1987, 

s.197). Anomaliler etkin olmayan piyasaların göstergesidir, bazıları yalnızca bir kez meydana gelir ve 

ortadan kalkarken, bazıları ise sıklıkla meydana gelir ve süreklilik arz eder (Latif vd. 2011: 3). 

Finansal piyasalarda anomalilerin çıkması ile birlikte sebepleri araştırılmaya başlanmış ve geleneksel 

finans normlarının karşısına davranışsal finans kavramı çıkmıştır. Davranışsal finans, psikolojinin 

piyasa katılımcılarının davranışları üzerindeki etkisini ve piyasalarda ortaya çıkan sonuçları inceler, 

bireysel yatırımcıların nasıl karar verdiğine, özellikle de belirli bilgileri nasıl yorumladıklarına ve bu 

bilgiler üzerinde nasıl hareket ettiklerine odaklanır (Park ve Sohn, 2013: 5). 

Tablo 1: Etkin Piyasalar Hipotezi ve Davranışsal Finans Arasındaki Farklar 

ETKİN PİYASALAR 

HİPOTEZİ 
& 

DAVRANIŞSAL 

FİNANS 

Evet Yatırımcılar her zaman rasyoneldir. Hayır 

Hayır Yatırımcılar kararlarında duyguları etkilidir. Evet 

Evet Yatırımcılar bütün bilgilere erişebilir. Hayır 

Evet Fiyatlar mevcut bilgilerin tamamını, içerisinde barındırırlar. Hayır 

Evet Yatırımcılar özelliklerine göre farklılık göstermezler. Hayır 

Hayır Piyasa krizlerinin ortaya çıkabilir. Evet 

Kaynak: (Gümüş ve Bektur, 2019: 62) 

Tablo 1 incelendiğinde etkin piyasalar ve davranışsal finans arasındaki ana farkların kaynağı olarak 

yatırımcıların yönelimleri ve psikolojik ektenler olduğu söylenebilir. Davranışsal finans etkin olmayan 

piyasaların, etkinliklerini bozan anomalileri açıklamak için geliştirilmiştir (Gümüş ve Bektur, 2019: 62). 
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Davranışsal finans yatırımcıların rasyonel olmayan davranışlarını çeşitli faktörlerin etkisine bağlamıştır 

ve bu etkilerden bazıları şu şekildedir (Küçüksille, 2013: 188; Farah, 2008: 1); 

 Hava durumu etkisi,  

 Mevsimsel duygu durum bozukluğu,  

 Ayın halleri etkisi  

 Tatil etkisi 

Hava koşullarının bireylerin duygusal durumlarını veya ruh hallerini etkilediği ve bu durumun insanları 

rasyonel veya optimal kararlar vermekten alıkoyduğu düşünülmektedir (Kang vd. 2010: 91). Klinik ve 

anket şeklinde yapılan deneylerin sonuçları hava koşullarının insan davranışı üzerinde önemli etkileri 

olduğunu göstermektedir. Bulutlu veya yağmurlu günlere kıyasla açık ve güneşli günler bireylerde farklı 

ruh halleri ortaya çıkarmaktadır (Saunders, 1993: 1337). Dolayısıyla, iyi bir ruh haline sahip olan 

insanlar iyimser yapıda olurken, kötü bir ruh haline sahip olan insanlar ise karamsar yapıda olmaktadır. 

Buradan hareketle yatırımcıların alacakları kararların iyimser veya kötümser ruh hallerine göre 

değişeceği tahmin edilmektedir (Chang vd. 2006: 346). 

Davranışsal finans teorisine göre hava koşulları ve hisse senedi getirileri arasında bir ilişki söz 

konusudur. Yatırımcıların ruh hallerini etkilediği düşünülen güneşli, yağmurlu, karlı, nemli veya bulutlu 

hava koşulları, çevresel faktörler olarak yatırımcıların risk algılarının endirekt olarak şekillenmesine 

katkıda bulunurlar. Buradan çıkarımla güneşli veya açık günlerde yatırımcıların daha iyimser olduğu, 

risk almaktan imtina etmeyeceği ve yüksek risk grubundaki menkul kıymetleri tercih edebileceği 

düşünülürken öte yandan hava koşullarının bulutlu veya yağmurlu olduğu günlerde ise yatırımcıların 

daha karamsar yapıda olabileceği ve bu nedenle düşük riskli menkul kıymetleri tercih etme eğiliminde 

olacağı söylenebilir (Tuna, 2014: 17). 

Hava koşullarının yatırımcılarının kararlarını etkilediği düşünülürse çeşitli hava koşulları hisse senedi 

hareketlerini ve volatilitesini de etkileyebilir. Bu çerçevede bu çalışmada dört mevsimin görüldüğü 

seçilmiş Akdeniz ülkeleri üzerinde nem oralarının ve hava sıcaklıklarının ilgili endeksler üzerindeki 

etkileri araştırılacaktır. Son yıllarda Akdeniz de sıcaklık seviyesinin normalin üzerinde seyretmesi ve 

bu durumun yatırımcıları ne yönde etkilediğinin bilinmesi literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca çalışmada güncel veri ve analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. 

 

Çalışmanın bir sonraki bölümünde konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalara yer verilmiştir. Üçüncü 

bölümde kullanılan veriye ilişkin bilgi verilmiş ve ekonometrik yöntem açıklanarak bulgular ortaya 

koyulmuştur. Son bölümde ise çalışmanın sonuçları açıklanıp, bundan sonraki çalışmalara ilişkin 

öneriler sıralanmıştır. 

2 Literatür Araştırması 

Literatürde hava durumu anomalileri birçok çalışmaya konu olmuştur ve araştırmacılardan bazıları 

çalışmalarında hava durumunun yatırımcıların hisse senedi yatırım kararlarını etkilediğini tespit 

etmiştir. Bunlardan bazıları, Saunders (1993), Loewenstein (2000), Kamstra vd. (2001), Dowling ve 

Lucey (2002), Hirschleifer ve Shumway (2003), Hong vd. (2004), Han ve Wang, (2005), Yi, ve Wang, 

(2005), Han (2005), Chang vd. (2006), Han (2006), Keep ve Roush (2007), Yoon ve Kang (2009), Kang 

vd. (2010), Symeonidis vd. (2010), Kang vd. (2010), Vlady vd. (2011), Floros (2011), Silva ve Almeida 

(2011), Akhtari, (2011), Kaustia ve Rantapuska (2012), Wang vd. (2012), Mirza vd. (2012), Odegaard 

(2016), Sariannidis vd. (2016) Kathiravan vd. (2018) Atuahene vd. (2020), Tetteh, ve Amoah, (2020), 

Schulte-Huermann (2020), Ren vd. (2021), Jiang vd. (2021), He ve Ma (2021), Tarczyński vd. (2021) 

şeklindedir. Öte yandan diğer bir grup araştırmacı ise hava durumunun yatırımcıların hisse senedi 

yatırım kararları üzerinde etkisinin hiç olmadığını veya dikkate alınmayacak kadar etkisinin küçük 

olduğunu ortaya koymuştur. Bunlardan bazıları ise Kramer ve Runde (1997), Loughran ve Shchultz 

(2004), Goetzman ve Zhu (2005), Jacobsen ve Marquering (2008), Worthington (2009), Brahmana vd. 

(2011), Lu ve Chou (2012), Shim vd. (2015), Kathiravan vd. (2017), Sheikh vd. (2017), Massimo ve 

Fabio (2018) şeklinde sayılabilir. 
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Literatür incelendiğinde yukarı da belirtildiği gibi literatürde birçok çalışma bulunmasına rağmen 

Avrupa ve özellikle Akdeniz’e kıyı ülkeler üzerine yapılan çalışma sayısının kısıtlı olduğu görülmüştür. 

Örneklem çerçevesinde Akdeniz de yer alan ülkeler üzerine yapılan çalışmalar Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2: Literatür Araştırması 
 

Yazar Ülke 

Değişkenler 
Çalışmanın 

Periyodu 

Çalışmanın 

Yöntemi Hava 

Durumu 

Hisse Senedi 

Endeksi 

Pardo ve 

Valor 

(2003) 

İspanya 

Sıcaklık, 

Rüzgâr, Nem, 

Yağmur, 

Atmosferik 

basınç, 

Güneşli saatler 

MSEI 
Ocak 1981- 

Mayıs 2000 

Brown –

Forsythe, K–

W testi 

Bulgular 
Hava durumunun hisse senedi fiyatları üzerinde hiçbir etkisi tespit edilememiştir. Dolayısıyla, 

elde edilen bulgular etkin piyasalar kavramını desteklemektedir. 

Tufan ve 

Hamarat 

(2004) 

Türkiye 

Kar, 

Yağmur, 

Bulutluluk 

İMKB100 
26 Ekim 1987- 

26 Temmuz 2002 

Jargue-Bera, 

ADF, K–W 

testi, Mann-

Whitney U 

Bulgular 
Yağmurlu ve bulutlu günlerin İMKB100 endeksi üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı 

ancak karlı günlerin etkili olduğu bulunmuştur. 

Floros  

(2008) 

Avusturya, 

Belçika, 

Fransa, 

Yunanistan, 

Birleşik 

Krallık 

Sıcaklık 

ATX, 

Bel-20, 

CAC-40, 

ASE, 

FTSE-100 

2 Ocak 1995- 20 

Aralık 2005 (Atina), 

2 Ocak 1995- 15 

Şubat 2006 (Londra 

ve Paris), 2 Mayıs 

1995- 15 Şubat 2006 

(Brüksel) ve 3 Ocak 

2000- 15 Şubat 2006 

(Viyana) 

GARCH 

Bulgular 

Avusturya, Belçika ve Fransa için sıcaklık ve borsa getirileri arasında negatif bir ilişki tespit 

edilirken, Yunanistan ve İngiltere için sıcaklık ve borsa getirileri arasında pozitif ancak 

anlamlı olmayan bir korelasyon bulunmuştur. 

Coupé ve 

Zadorozhna 

(2010) 

13 CEE ve 

CIS ülkesi 

Sıcaklık, 

Bulutluluk 

Atmosfer 

Basıncı, 

Rüzgâr, Yağış,  

Görüş 

uzaklığı,  

Nem 

PFTS, WIG, 

RTS, BUX, PX, 

BET, CROBEX, 

SBITOP, 

SOFIX, SAX, 

TALSE, VILSE, 

RIGSE 

Endekslerin başlangıç 

tarihleri farklı olduğu 

için örneklemin 

dönemleri de ülkelere 

göre farklılık 

göstermektedir. 

OLS, 

GARCH 

Bulgular 
İncelenen ülkelerde hava durumu değişkenlerinin hisse senedi piyasaları üzerinde sistematik 

bir etkisi olduğuna dair çok az kanıt tespit edilmiştir. 

Tuna 

(2014) 
Türkiye 

Bulutluluk, 

Nem 
İMKB100 

11 Ocak 1987- 

31 Aralık 2006 

Jargue Bera 

Brown-

Forsythe, 

K–W test 

Bulgular 
İMKB'nin seçilen hava değişkenlerinden etkilenmediği tespit edilirken bunun sonucu olarak 

da zayıf formda etkin bir piyasanın varlığının söz konusu olduğu belirtilmiştir. 
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Zeren ve 

Gümüş (2015) 

Türkiye, 

Belçika, 

Fransa, 

Yunanistan 

Sıcaklık, Nem 

BIST100, BEL-

20, CAC-40, 

ATHEX-20 

1 Ocak 2001 – 

31 Aralık 2013 

Hatemi-J 

Nedensellik 

Analizi 

Bulgular 

Hava durumu anomalisinin tüm veri periyodunda değil, borsada bazı periyotlarda geçerli 

olduğu tespit edilirken, ülke bazında bütün hisse senedi piyasaları için bazı dönemlerde etkin 

piyasalar hipotezinin geçerli olduğu, bazı dönemlerde ise hava durumu anomalisinin geçerli 

olduğu tespit edilmiştir. 

Pizzutilo ve 

Roncone 

(2016) 

İtalya 

Sıcaklık, Nem, 

Basınç, Görüş, 

Rüzgâr, Bulut, 

Yağmur, Kar 

FTSE MIB, 

FTSE Italia Mid 

Cap, FTSE 

Italia All-Share 

1 Ağustos 2005 – 

31 Mart 2014 

ADF, KPSS, 

OLS, ML, 

HAC 

Bulgular Hava durumu ile İtalyan borsası arasında sistematik bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. 

Güngör ve 

Küçün 

(2019) 

Türkiye 

Güneşli, 

Yağmurlu, 

Bulutlu, 

Karlı 

BIST100 

Şubat 2011 

- 

Eylül 2015 

Kologorov 

Smirnov testi, 

Kruskal 

Wallis testi 

Bulgular 

BİST100 endeksinde işlem hacmi havanın güneşli ve yağmurlu olduğu günlerde farklılaştığı, 

istatistiki olarak güneşli günlerde işlem hacminin yağmurlu günlerdeki işlem hacminden aşağı 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca güneşli günlerin diğer tüm hava koşullarına göre daha düşük 

işlem miktarına sahip olduğu ifade edilmektedir. 

Sugianto ve 

Huang 

(2020) 

44 ülke 

Sıcaklık, 

Yağış, Nem, 

Güneşli saatler 

44 Ülkenin 

Borsa Endeksi 

Farklı başlangıç 

tarihlerinden-  

Aralık 2013’e kadar 

GARCH, 

Korelasyon 

Analizi 

Bulgular 

Yüksek sıcaklıkların saldırganlık yarattığını ve yatırımcıların daha agresif ve risk almaya 

yönlendiği ve bu durumun daha yüksek getirilere yol açtığını, yine aynı şekilde güneşli 

saatlerinde yatırımcıları iyimser ve riskten kaçınmaya ittiğini ve bu sayede daha yüksek 

getirilere yol açtığı tespit edilmiştir. Ayrıca Daha yüksek nem seviyelerinin daha yüksek 

konsantrasyona yol açtığı görülmüştür. Öte yandan Avrupa ve Asya'daki hava değişkenlerinin 

etkisinin diğer kıtalara göre çok daha güçlü olduğunu tespit edilmiştir. 

Peillex vd. 

(2021) 
Fransa Sıcaklık 

CAC40, 

SBF250 

1 Ocak 1995 

– 

31 Aralık 2019 

Panel 

Regresyon 

Bulgular 
Maksimum günlük sıcaklıklar 30 °C'yi aştığında ortalama işlem hacimlerinin büyük oranda 

düştüğü tespit edilmiştir. 

3 Veri Seti, Yöntem ve Bulgular 

Bu çalışmanın amacı, Akdeniz ülkelerinde aylık sıcak ve nem ortalamalarının yatırımcıların hisse senedi 

yatırımlarına (dolaylı olarak borsalara) etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda 

çalışmada değişkenler arasındaki ilişkiler Kònya (2006) panel nedensellik testi ile incelenmiş ve elde 

edilen sonuçlar ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

3.1 Veri Seti 

Çalışmanın veri setinde 8 ülkeye ait aylık sıcaklık ve nem ortalamaları ile söz konusu ülkelerin finansal 

piyasalarına ait veriler kullanılmıştır. Bu doğrultuda verilerine sağlıklı bir şekilde ulaşılamayan 14 ülke 

(Arnavutluk, Bosna-Hersek, Cezayir, Kıbrıs, Mısır, Yunanistan, İsrail, Filistin, Monako, Tunus, Suriye, 

Karadağ, Libya ve Malta) çalışma kapsamı dışarısında bırakılmıştır. Çalışmada aylık veriler kullanılmış 

olup, çalışma Ocak 2010 – Haziran 2021 dönemine ilişkin toplam 137 haftalık veriyi kapsamaktadır. 

Nem ve sıcaklık verileri Tutiempo.net isimli web sitesinden elde edilirken borsalara ait veriler ise 
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Investing.com yatırım portalından elde edilmiştir. Çalışmada, bağımsız değişken olarak nem ve sıcaklık 

değişkenleri seçilirken bağımlı değişken olarak ise borsa verileri seçilmiştir. Çalışma kapsamında 

oluşturulan veri seti toplamda 8 birimlik (8 Ülke) yatay kesit boyutuna ve 137 dönemlik (Ocak 2010 – 

Haziran 2021) zaman boyutuna ve her seri için toplamda 1096 gözlem değerine sahip bir panel veri 

setidir.   

3.2 Ekonometrik Metodoloji ve Ampirik Bulgular 

Çalışmada, aylık sıcaklık ve nem ortalamaları ile borsalar arasındaki ilişkiler modellenirken üç adımlık 

bir süreç izlenmiştir. Birinci adımda, veri setindeki ülkeler arasındaki yatay kesit bağımlılığı Pesaran 

(2008) tarafından geliştirilen LMadj testi ve Breusch ve Pagan (1980) LM testi ile kontrol edilmiştir. 

İkinci adımda, değişkenlere ilişkin homojenlik/heterojenlik durumları Pesaran ve Yagamata (2008) delta 

(�̃�) ve düzeltilmiş delta (�̃�𝑎𝑑𝑗) testleriyle kontrol edilmiştir. Son olarak ise aylık sıcaklık ve nem 

ortalamaları ile borsalar arasındaki nedensellik ilişkisi Kònya Panel Nedensellik testiyle incelenmiştir.  

3.2.1 Yatay Kesit Bağımlılığı 

Paneller arasında yatay kesit bağımlılığı dikkate alınmadan analizler yapılması elde edilecek sonuçları 

çok önemli ölçüde etkilemektedir (Breusch ve Pagan, 1980; Pesaran, 2004). Bu yüzden analizlere 

başlamadan önce ön testlerden biri olan yatay kesit bağımlılığının varlığı test edilmelidir. Yatay kesit 

bağımlılığının varlığının test edilmesi için birçok test bulunmaktadır. Bu çalışmada, literatürde sıklıkla 

kullanılan ve çalışmanın veri setinin niteliklerine uygun olan testler olan Breusch ve Pagan (1980) LM 

ve Pesaran, Ullah ve Yagamata (2008) LMadj testleri ile yatay kesit bağımlılığı test edilmiştir. Breusch 

ve Pagan (1980) LM testinde test istatistiği denklem (1)’deki gibi hesaplanmaktadır (Breusch ve Pagan, 

1980: 247). 

𝐿𝑀 = 𝑇 ∑ ∑ �̂�𝑖𝑗
2

𝑁

𝑗=𝑖+1

𝑁−1

𝑖=1

                                                                          (1) 

Denklem (1)’de �̂� elde edilen hata terimlerinin ikili korelasyon katsayısını ifade ederken N yatay kesit 

boyutunu ve T ise zaman boyutunu ifade etmektedir. Breusch ve Pagan (1980) LM testi (T>N) olan 

paneller için uygun bir testtir (Özcan, Aslan ve Nazlıoğlu, 2017: 84). 

Pesaran vd., (2008) LMadj testi, LM istatistiğinin tam ortalamasını ve varyansını kullanarak LM testindeki 

sapmaları düzelten ve bu yüzden de düzeltilmiş LMadj ismini alan bir yatay kesit bağımlılığı testidir 

(İnançlı vd., 2016: 41). LMadj test istatistiği denklem (2)’teki gibi hesaplanmaktadır (Pesaran vd., 2008: 

108). 

𝐿𝑀𝑎𝑑𝑗 = √(
2

𝑁(𝑁 − 1)
) ∑ ∑ �̂�𝑖𝑗

(𝑇 − 𝑘)𝜌𝑖𝑗
2 − 𝜇𝑇𝑖𝑗

√𝜈𝑇𝑖𝑗
2

𝑁

𝑗=𝑖+1

𝑁−1

𝑖=1

                                         (2) 

Denklem (2)’de açıklayıcı değişken sayısı k ile ifade edilirken(𝑇 − 𝑘)𝜌𝑖𝑗
2 ’ya ilişkin tam ortalama ve 

varyans ise  𝜇𝑇𝑖𝑗 ve 𝜈𝑇𝑖𝑗
2  ile ifade edilmektedir. Serilere ilişkin Breusch ve Pagan (1980) LM ve Pesaran, 

Ullah ve Yagamata (2008) LMadj testleri sonuçları Tablo 3’de yer almaktadır. 

Tablo 3: Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 

 LM Prob LMadj Prob 

Sıcaklık 499.061 0.00 122.603 0.00 

Nemlilik 173.823 0.00 74.601 0.00 

Borsa 384.601 0.00 35.182 0.00 
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Tablo 3’de yer alan sonuçlar incelendiğinde, her üç panelinde hem Bruesh Pagan (1980) hem de Pesaran, 

Ullah ve Yamagata (2008) tarafından geliştirilen yöntemlere göre %1 anlamlılık düzeylerinde test 

istatistiklerinin anlamlı olduğu görülmektedir. Daha açık bir ifadeyle sıcaklık, nemlilik ve borsa 

panellerinin yatay kesit bağımlılığı içerdiği anlaşılmaktadır. 

3.2.2 Homojenite/Heterojenite 

Panellerin homojen mi yoksa heterojen mi olduğuna karar vermek dikkate alınması gereken önemli 

hususlardan biridir (Polat, 2018: 218). Çalışmada panellerin eğim katsayılarının 

homojenlik/heterojenlik durumlarının incelenmesi Pesaran ve Yagamata (2008) tarafından geliştirilen 

Δ  ̃ ve Δ ̃_adj testleriyle sağlanmıştır. Δ  ̃ ve Δ ̃_adj test istatistikleri denklem (3) ve (4)’teki gibi 

hesaplanmaktadır (Pesaran ve Yagamata, 2008: 57). 

�̃� = √𝑁 (
𝑁−1�̃� − 𝑘

√2𝐾
)                                                                         (3) 

 

�̃�𝑎𝑑𝑗 = √𝑁 (
𝑁−1�̃� − 𝐸(�̃�𝑖𝑡)

√𝑉𝑎𝑟(�̃�𝑖𝑡)
)                                                                  (4) 

Denklem (3) ve (4)’de  �̃�  küçük örneklemler için delta istatistiğini gösterirken  �̃�𝑎𝑑𝑗  ise büyük 

örneklemler için delta istatistiğini gösterir. Ayrıca N gözlem sayısını, �̃� düzeltilmiş test istatistiğini, k 

açıklayıcı değişken sayısını, �̃�𝑖𝑡 varyansı ifade etmektedir (Sağlam vd., 2017: 155). Serilere ilişkin �̃� ve 

�̃�𝑎𝑑𝑗 testleri sonuçları Tablo 4’te yer almaktadır.  

Tablo 4: Homojenite Test Sonuçları 

Δ Prob. Δadj Prob. 

26.490 0.00 26.780 0.00 

 

Delta testi sonuçları incelendiğinde panellerin heterojen bir yapıda olduğu anlaşılmaktadır. 

3.2.3 Kónya Panel Nedensellik Testi 

Çalışmada aylık ortalama sıcaklık ve nem değişimlerin, borsalardaki artış ve azalışların nedeni olup 

olmadığı Kónya (2006) panel nedensellik testi ile incelenmiştir.  

Kónya (2006) nedensellik testi, görünürde ilişkisi olmayan regresyon sistemlerine (SUR) ve ülkeye özgü 

bootstrap kritik değerlerle Wald testlerine dayalı olarak uygulanan bir testtir. Bu test panelin homojen 

olmadığını varsayar, birim kök ve eşbütünleşme analizlerine gerek duyulmadan kullanılabilir (Gövdeli, 

2018: 383). 

Kónya (2006) panel nedensellik testinin istatistikleri 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu denklemlerdeki gibi 

hesaplanmaktadır (Kónya, 2006: 982). 

𝑦1,𝑡 = 𝛼1,1 + ∑ 𝛽1,1,𝑖𝑦1,𝑡−1

𝑙𝑦1

𝑡=1

+ ∑ 𝛿1,1,𝑖𝑥1,𝑡−1

𝑙𝑥1

𝑖=1

+ 휀1,1,𝑡                                              (5) 
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𝑦2,𝑡 = 𝛼1,2 + ∑ 𝛽1,2,𝑖𝑦2,𝑡−1

𝑙𝑦1

𝑡=1

+ ∑ 𝛿1,2,𝑖𝑥2,𝑡−1

𝑙𝑥1

𝑖=1

+ 휀1,2,𝑡                                              (6) 

 

     ⋮ 

 

     ⋮ 

𝑦𝑁,𝑡 = 𝛼1,𝑁 + ∑ 𝛽1,𝑁,𝑖𝑦𝑁,𝑡−1

𝑙𝑦1

𝑡=1

+ ∑ 𝛿1,𝑁,𝑖𝑥𝑁,𝑡−1

𝑙𝑥1

𝑖=1

+ 휀1,𝑁,𝑡                                             (7) 

 

𝑥1,𝑡 = 𝛼2,1 + ∑ 𝛽2,1,𝑖𝑦1,𝑡−1

𝑙𝑦2

𝑡=1

+ ∑ 𝛿2,1,𝑖𝑥1,𝑡−1

𝑙𝑥1

𝑖=1

+ 휀2,1,𝑡                                                     (8) 

 

𝑥2,𝑡 = 𝛼1,2 + ∑ 𝛽2,2,𝑖𝑦2,𝑡−1

𝑙𝑦1

𝑡=1

+ ∑ 𝛿2,2,𝑖𝑥2,𝑡−1

𝑙𝑥1

𝑖=1

+ 휀2,2,𝑡                                              (9) 

    ⋮ 

 

    ⋮ 

𝑥𝑁,𝑡 = 𝛼2,𝑁 + ∑ 𝛽2,𝑁,𝑖𝑦𝑁,𝑡−1

𝑙𝑦2

𝑡=1

+ ∑ 𝛿2,𝑁,𝑖𝑥𝑁,𝑡−1

𝑙𝑥2

𝑖=1

+ 휀2,𝑁,𝑡                                          (10) 

  

Panellerde yatay kesit bağımlılığı ve heterojenlik bulunması sebebiyle Kónya (2006) tarafından 

geliştirilen bootstrap panel nedensellik testi kullanılarak değişkenler arasındaki ilişki analiz edilmiştir. 

Tablo 5’te panel ve ülke bazında tespit edilen nedensellikler ve yönleri özetlenmiştir.  

Tablo 5: Kónya (2006) Panel Nedensellik Testi Sonuçları (Sıcaklıktan Borsaya) 

 
Wald 

İstatistiği 

Bootstrap 

anlamlılık 

Kritik Değerler 

%1 %5 %10 

Türkiye 0.010 0.799 1.001 0.612 0.466 

Fransa 0.548 0.207 2.335 1.295 0.944 

İtalya 0.790 0.108 2.087 1.172 0.815 

İspanya 0.142 0.646 2.997 1.752 1.329 

Hırvatistan 1.762 0.390 6.524 4.380 3.511 

Fas 0.268 0.274 1.268 0.873 0.659 

Slovenya 0.274 0.429 2.807 1.630 1.127 

Lübnan 1.602 0.344 4.073 2.994 2.580 

Panel Fisher İstatistiği 

017.223 
Anlamlılık düzeyi 

0.371 
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Tablo 6: Kónya (2006) Panel Nedensellik Testi Sonuçları (Nemden Borsaya) 

 
Wald 

İstatistiği 

Bootstrap 

anlamlılık 

Kritik Değerler 

%1 %5 %10 

Türkiye 2.083 0.034 2.764 1.858 1.471 

Fransa 1.704 0.047 3.057 1.603 1.023 

İtalya 1.416 0.117 3.301 2.197 1.552 

İspanya 0.036 0.738 1.911 1.138 0.791 

Hırvatistan 0.380 0.512 4.150 2.319 1.816 

Fas 0.055 0.804 4.468 2.845 2.081 

Slovenya 0.030 0.770 2.513 1.516 0.965 

Lübnan 7.936 0.022 9.140 6.250 4.961 

Panel Fisher İstatistiği 

27.708 
Anlamlılık düzeyi 

0.034 

Teorik olarak borsanın hava sıcaklığı ve nemliliği etkileyemeyecek olması sebebiyle çalışmada hava 

sıcaklığı ve nemden hisse senedi piyasalarına doğru tek yönlü nedensellik araştırılmıştır. Tablo 5 ve 

Tablo 6’daki sunulan sonuçlar incelendiğinde sıcaklıktan hisse senedi piyasalarına doğru hem panel 

bazında hem de ülkeler özelinde herhangi bir nedenselliğe rastlanmamıştır. Öte yandan nemlilikten hisse 

senedine doğru panel bazında nedensellik bulunduğu görülmektedir. Bireysel sonuçlar incelendiğinde 

ise Türkiye, Fransa ve Lübnan’da söz konusu nedensellik ilişkisinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu 

durum nem verilerine göre Türkiye, Fransa ve Lübnan piyasalarında hava durumu anomalisinin geçerli 

olduğu yönünde bulgulara işaret etmektedir. Bununla birlikte nemliliğin sıcaklığa göre daha etkili 

olduğu kabul edildiği düşünüldüğünde elde edilen sonuçların doğruluğu teyit edilmiş olmaktadır. 

Nemden hisse senedi piyasalarına doğru tek yönlü nedenselliğin olmadığı diğer ülke borsalarında ise 

söz konusu anomalinin olmaması bu ülke borsalarında piyasa etkinliğinin geçerli olabileceği yönünde 

bir sinyal olarak görülebilir. 

4 Sonuç ve Öneriler 

Etkin piyasalar hipotezine göre, hava koşullarındaki farklılıkların menkul kıymetler üzerinde etkili 

olduğu fikrinin, sadece iklim koşullarından direkt olarak etkilenen tarım firmaları için geçerli olduğu 

literatürde yapılmış birçok çalışma ile ortaya konmuştur (Hirshleifer ve Shumway, 2003; Akhtari, 2011). 

Fakat akademisyenler, piyasaların bu şekilde yorumlanmasının zayıf kaldığı ve davranışsal finansın göz 

ardı edilemeyeceğinden bahsetmişlerdir. Hava durumu, insanların ruh halinin ve beklentilerinin 

belirlenmesi konusunda önemli bir role sahiptir. Havanın bulutlu olması gibi basit bir durumun bile 

yatırımcıları borsa konusunda karamsarlığa düşürebileceğini görülmektedir. Havanın her zamankinden 

bulutlu olduğu günlerde yatırımcıların piyasayı “çok yüksek” bulma ihtimali de artmaktadır. Hem 

bireysel hem kurumsal yatırımcılar bulutlu günlerde satın almaktan çok satmayı tercih etmektedir. Hava 

durumuna göre yapılan bu işlemler, çok büyük ölçüde olmasa da küçük ve likit olmayan hisse 

senedi fiyatlarını etkilemektedir. 

Bu çalışmada, aylık sıcaklık ve nem verileri ile borsalar arasındaki ilişki Akdeniz ülkeleri için 

araştırılmıştır. Çalışma kapsamında oluşturulan veri seti Akdeniz ülkeleri için Ocak 2010-Haziran 2021 

dönemi aylık verileri kullanılarak oluşturulmuş olup, her seri için toplamda 1096 gözlem içermektedir. 

Çalışmada aylık sıcaklık ve nem verileri ile borsalar arasındaki ilişkilerin tahmininde kullanılacak 

yönteme karar vermek amacıyla; seriler için yatay kesit bağımlılığı ve homojenite durumu çeşitli testler 

kullanılarak kontrol edilmiştir. Panellerde yatay kesit bağımlılığı ve heterojenlik bulunması sebebiyle 

Kónya (2006) tarafından geliştirilen bootstrap panel nedensellik testi kullanılarak değişkenler arasındaki 

ilişki analiz edilmiştir 
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Kónya (2006) panel nedensellik analizi sonucunda; sıcaklıktan hisse senedi piyasalarına doğru hem 

panel bazında hem de ülkeler özelinde herhangi bir nedenselliğe rastlanmamıştır. Öte yandan 

nemlilikten hisse senedine doğru panel bazında nedensellik bulunduğu görülmektedir. Bireysel sonuçlar 

incelendiğinde ise Türkiye, Fransa ve Lübnan da söz konusu nedensellik ilişkisinin bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Bu durum nem verilerine göre Türkiye, Fransa ve Lübnan piyasalarında hava durumu 

anomalisinin geçerli olduğu yönünde bulgulara işaret etmektedir. Bununla birlikte nemliliğin sıcaklığa 

göre daha etkili olduğu kabul edildiğinde elde edilen sonuçların doğruluğu teyit edilmiş olmaktadır. 

Nemden hisse senedi piyasalarına doğru tek yönlü nedenselliğin olmadığı diğer ülke borsalarında ise 

söz konusu anomalinin olmaması sebebiyle piyasa etkinliğinin geçerli olduğu yönünde yorum yapmak 

mümkün olabilir.  

Çalışmada elde edilen bulgular incelendiğinde, (2018) Atuahene vd. (2020), Tetteh, ve Amoah, (2020), 

Schulte-Huermann (2020), Ren vd. (2021), Jiang vd. (2021), He ve Ma (2021), Tarczyński vd. (2021) 

çalışmalarıyla uyumlu sonuçlar elde edilirken;), Shim vd. (2015), Kathiravan vd. (2017), Sheikh vd. 

(2017), Massimo ve Fabio (2018) çalışmalarıyla ise zıt sonuçlar elde edilmiştir. 

Çalışmada elde edilen bulguların yatırımcılar başta olmak üzere, yatırım danışmanlık firmaları, 

araştırmacılar ve akademisyenler gibi farklı kesimlerden ilgililere fayda sağlayacağı tahmin 

edilmektedir. Gelecek çalışmalarda, soğuk hava ikliminin yaşandığı ülkeler baz alınarak araştırma 

yapılması literatüre katkı sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Bitcoin getirilerinin volatilitesinin, Türkiye BIST100, Amerika Birleşik Devletleri DOW 

JONES, Çin SHANGHAI ve İngiltere FTSE100 endekslerinin getirilerine etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaçla 

ilgili değişkenlerin fiyat getirileri arasındaki, volatilite etkileşimini belirlemek için, 12.03.2020-27.05.2021 

tarihleri arasında günlük verilerin kullanıldığı çalışmada, Augmented Dickey-Fuller birim kök testi ile 

durağanlık sınaması yapılmış ve Diagonal VECH GARCH Modeli kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre 

Bitcoin getirileri, DOW JONES ve FTSE100 endeksleri fiyat getirilerinde yoğun volatilite kümelenmeleri 

görülmekte olup bu getirilerde volatilitenin sürekli ve kalıcı etkilere sahip olduğu bulunmuştur. Bitcoin getiri 

volatilitesinde meydana gelen şoklar BIST100 ve FTSE100 endekslerinin volatilitesini artırmakta olup, DOW 

JONES endeksinin volatilitesini azaltmaktadır. Buna göre Bitcoin fiyatından BIST100, DOW JONES, ve 

FTSE100 Endeksi fiyatlarına doğru bir volatilite etkileşimi bulunmakta olup SHANGHAI endeksi ile 

bulunmamaktadır. 
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INVESTIGATION OF THE VOLATILITY SPREAD OF BITCOIN INVESTMENTS 

ON SELECTED EXCHANGES DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD 

ABSTRACT 

The aim of this study is to reveal the effects of the volatility of Bitcoin returns on the returns of Turkey 

BIST100, United States DOW JONES, China SHANGHAI and UK FTSE100 indices. For this purpose, in order 

to determine the volatility interaction between the price returns of the relevant variables, in the study in which 

daily data between 12.03.2020-27.05.2021 were used, the Augmented Dickey-Fuller unit root test was 

performed and the Diagonal VECH GARCH Model was used. According to the results of the analysis, intense 

volatility clusters are seen in the price returns of Bitcoin returns, DOW JONES and FTSE100 indices, and it has 

been found that volatility has continuous and permanent effects on these returns. Shocks in Bitcoin return 

volatility increase the volatility of BIST100 and FTSE100 indices and decrease the volatility of DOW JONES 

index. Accordingly, there is a volatility interaction from Bitcoin price to BIST100, DOW JONES, and FTSE100 

Index prices, but not with the SHANGHAI index. 

 

Keywords: Bitcoin, Volatility, Diagonal VECH GARCH 
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1. GİRİŞ 

 

Coronavirüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve 

Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara 

neden olan büyük bir virüs ailesidir. 31 Aralık 2019'da WHO Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin 

Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirdi. 7 Ocak 2020’de etken daha önce 

insanlarda tespit edilmemiş yeni bir coronavirüs (2019-nCoV) olarak tanımlandı (Sağlık Bakanlığı, 

2020). 

 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının açıklamalarına göre (COVID-19) pandemi, küresel 

dünya ölçeğinde ciddi bir sağlık tehdidine sebep olurken, aynı zamanda ülke ekonomilerine de büyük 

ölçüde etkileri olmuştur. (COVID-19) pandemisinin yayılmasını önlemek için alınan tedbirler, 

insanların tüketim alışkanlıklarını, işletmelerin üretim süreçlerini ve istihdamı negatif yönde 

etkilemektedir (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2020). Dünya geneline yayılan bu virüsle 

birlikte ekonomik, sosyal, v.b. mikro ve makro boyutta birçok sorun meydana gelmiştir. (Adıgüzel, 

2020). Bütün ülkelerde salgının etkilerini kontrol edebilmek için hükümetler çeşitli uygulamaları 

ortaya çıkarmıştır. Bir yandan merkez bankaları ülkelere likidite sağlama konusunda girişimlerde 

bulunurken diğer yandan maliye politikaları ile salgının etkilerinin fazla olduğu hane halkı ve 

işletmelerin bir takım desteklenmesi için önlemler alınmaktadır (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 

2020). 

 

(COVID-19) salgınından dolayı, ülkelerin ekonomik, finansal ve ticari yapılarından dolayı 

meydana gelen değişim ve dönüşümün salgın bittikten sonraki zamanlarda da devam edeceği 

düşünülmektedir. Bu değişim ve dönüşüm tüm dünya ülkelerinde risk ve tehditler oluşturmasına 

rağmen aynı zamanda her ülkenin yapısına göre çeşitli alternatifler ve fırsatlar da meydana 

getirmektedir (Korkut, 2020). 

 

 İnsanlık başladığından bu yana trampa ya da diğer ismiyle takas ile başlayan alışveriş 

işlemleri, ihtiyaçların farklılaşması ve teknolojinin ilerlemesiyle çok farklı şekillerde yapılmaya 

başlanmıştır. Alışverişte kullanılan para, kredi kartı, online ödeme, sanal kartlar, mobil ödeme gibi 

çeşitli araçlar ile devam eden bu durum günümüzde dijital para birimlerine kadar ulaşmıştır. Dijital 

paralar, genellikle bu paraları geliştirenler vasıtasıyla ihraç edilmektedir ve yine aynı kimseler 

tarafından kontrol edilmektedir ( Yunus Kılıç, İbrahim Çütcü, 2018: 235). Yakın zamanda paranın 

evrimi farklı bir boyuta doğru yol alıp kripto para çeşidini ortaya çıkarmıştır ve bunlardan en yaygın 

ve değerlisi Bitcoindir. Bitcoin, bir kripto para ve ödeme sistemidir (Şamiloğlu ve Kahraman, 

2019:179). 

 

Bitcoin ilk olarak Satoshi Nakamoto olarak bilinen kişi ya da bu ismi kullanan bir grup 

tarafından 1 Kasım 2008 tarihinde yazılan “Bitcoin: A Peer-to Peer Elektronic Cash System (Bitcoin: 

Kişiden kişiye elektronik para sistemi)” adlı makale ile tüm dünyaca tanınmış ve 3 Ocak 2009 yılında 

ise ilk Bitcoin kripto para birimi oluşturulmuştur (Guegan, 2018: 1). Bitcoin, dünya üzerindeki 

kullanıcıların anlık para transferi işlemlerini yapmasına olanak tanıyan, merkezi bir otorite 

duzenlemesine ve denetimine tabi olmayan bir kripto para çeşididir (Güleç, Çevik ve Bahadır 2018: 
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19). Özellikle bankaların işlemlerden aldığı komisyonların ve çeşitli devlet politikalarının Bitcoin’in 

tanınmasında ve kullanılmasında önemli bir rol aldığı düşünülmektedir. Bitcoin’in en büyük 

unsurlarından biri tek bir ülkeye ait olmaması ve tek bir kişi veya grup tarafından üretilmemesidir. Bir 

diğer önemli unsur ise Bitcoin’in üretiminin maksimum 21 milyonla sınırlandırılmasıdır. Bu 

sınırlandırma ile Bitcoin’in yaygınlaşması durumunda, arzın bir yerde sabit kalacağı sebebi ile 

değerinin artmasına neden olabilir (Kanat ve Öget, 2018:602).   

 

Bitcoin her ne kadar basit bir kripto para birimi olarak bilinmesine rağmen, arkasında 

blockchain gibi bir zincir teknolojisi, Bitcoin madenciliği gibi yüksek elektrik ve soğutma maliyetleri 

olan bir üretim ve koruma fonksiyonu ve hash olarak isimlendirilen karmaşık bir algoritmaya sahiptir 

(Şamiloğlu ve Kahraman, 2019:180). 

 

Kripto paraların değeri, değerli metallerden ya da ülkelerin itibarından kaynaklanmaz. Bu 

değer kripto para sahiplerinin onu bir değiş-tokuş aracı olarak kabul etmesi ya da meta olarak 

görmesinden oluşur. Bu yüzden, kripto paraların değeri, diğer para birimleri ve emtialar da olduğu gibi 

piyasalarda sürekli olarak değişen arz ve talep koşullarına göre oluşmaktadır ( Ceylan, 2019: 3). 

 

Bu çalışmada, Bitcoin ve BIST100, DOW JONES, SHANGHAI, FTSE100 endeksleri fiyat 

getirileri arasındaki volatilite yayılım etkisinin ekonometrik yöntemlerle belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda çalışmanın teorik bilgilerinin verildiği giriş bölümünün ardından Bitcoin fiyat 

getirileri ile BIST100, DOW JONES, SHANGHAI, FTSE100 endeksleri getirileri arasındaki ve diğer 

değişkenlerinde ilişkilerinin incelendiği ulusal ve uluslararası literatür araştırmasının yer aldığı 

literatür bölümü oluşturulmuştur. Daha sonra yöntem kısmından bahsedilmiş olup en son araştırma 

bulguları ve sonuç kısmı ile tamamlanmıştır. 

 

2.  LİTERATÜR 

Güleç, Çevik ve Bahadır (2018) çalışmalarında Bitcoin ‘in döviz, altın, hisse senedi ve faiz 

piyasalarıyla olan ilişkisini, Mart 2012 ile Mayıs-2018 tarihleri arasında Johansen Eşbütünleşme ve 

Granger Nedensellik analizleri ile belirlemişlerdir. Analiz sonuçlarına göre, Bitcoin fiyatları artan bir 

trende ve yüksek bir volatiliteye sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca, faiz ile Bitcoin fiyatları arasında 

anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

 

Kılıç ve Çütcü (2018) araştırmalarında Bitcoin fiyatları ile BIST arasındaki eşbütünleşme ve 

nedensellik ilişkisini tespit etmek için 02 Şubat 2012- 06 Mart 2018 tarihleri arasında günlük veriler 

kullanılarak Engle-Granger ve Gregory-Hansen eşbütünleşme testleri ile Toda-Yamamoto ve Hacker-

Hatemi-J nedensellik testleri yapmışlardır. Sonuçlara göre, Bitcoin fiyatları ile Borsa İstanbul endeks 

değeri arasında orta ve uzun vadede bir eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını; nedensellik testlerinden 

sadece Toda-Yamamoto nedensellik testine göre Borsa İstanbul’dan Bitcoin fiyatlarına doğru tek 

yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir.  

 

Kanat ve Öget (2018) çalışmalarında Bitcoin fiyatı ile Türkiye ve G7 ülkelerine ait borsa 

endeksleri arasındaki nedensellik ilişkisini 01.01.2013-26.01.2018 tarihlerini kapsayan günlük veriler 

kullanarak incelemişlerdir. Çalışmada vektör hata düzeltme modeli (VECM), Granger 

Nedensellik/WALD testi yapmışlardır. Analizler sonuçlarına göre, Bitcoin ile diğer ülke borsaları 

arasında herhangi bir uzun dönemli denge ilişkisi bulunamazken, kısa dönemde İngiltere borsasının 

(FTSE)   Bitcoin’in nedeni olduğu sonucunu bulmuşlardır. Ayrıca, Bitcoin’in de S&P 500 ve Kanada 

Borsasının (STSX) nedeni olduğu görülmüştür.  

358 



 

Koy, Yaman ve Mete (2021) araştırmalarında Bitcoin’in volatilite yapısında ABD borsa endeks 

getirilerinin varlığını 10.03.2016 – 11.06.2019 tarihleri arasında GARCH, EGARCH ve TARCH 

testleri kullanarak araştırmışlardır. Analiz sonuçlarına göre,  ABD borsa endeks getirilerinin Bitcoin’in 

volatilitesini açıklamada anlamlı olduğu, borsa endeksleri ile geliştirilmiş modellerin, GARCH, 

EGARCH ve TARCH modellerinin tamamında benzer temel modelden daha güçlü olduğu ve 

endekslerle geliştirilmiş EGARCH modelinin ise en güçlü model olduğunu bulmuşlardır. 

 

Soyaslan (2020) çalışmasında Bitcoin’ in BİST 100, BİST Banka ve BİST Teknoloji endeksi 

arasında kısa ve uzun dönemde bir ilişkiye sahip olup olmadıkları 21/04/2011 ile 11/02/2020 

dönemleri arasında günlük veriler kullanılarak Johansen Eşbütünleşme Testi, Granger Nedensellik 

Testi ile incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, uzun dönemde Bitcoin fiyatı ile BİST 100 

endeksi arasında denge ilişkisine sahipken BİST Banka ve BİST Teknoloji endeksi ile bir ilişki 

bulunamamıştır. Ayrıca,  Bitcoin fiyatı ile BİST 100, BİST Banka ve BİST Teknoloji endeksleri kısa 

dönemde herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır. 

  

Dirican ve Canoz (2017) yaptıkları çalışmalarında Bitcoin fiyatları dünyadaki başlıca borsa 

endeksleri arasındaki ilişkiyi ARDL modeli yaklaşımı ile incelemiştir. Çalışmada elde edilen 

sonuçlara göre Bitcoin fiyatları ile Çin ve ABD Borsa endeksleri arasında eşbütünleşme ilişkisine 

rastlamışken; bu ilişki çerçevesinde bu borsalardaki yatırımcıların kararlarını Bitcoin fiyatları 

etkileyebildiği sonucuna varmışlardır. Bunun yanında Londra FTSE100 ve Tokyo NIKKEI 225 hisse 

senedi endekslerinde ve İstanbul BİST100 ile bir ilişkiye rastlamamışlardır. 

 

Kaya ve diğ. (2020),  yaptıkları çalışmalarında koronavirüs pandemisi öncesi ve sonrasındaki 

Bitcoin kapanış fiyatları ve düşüş-yükseliş eğilimleri baz alınarak, makine öğrenmesi, zaman serileri 

analizi ve derin öğrenme yöntemleri kullanılarak Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanma hakkında çeşitli 

tahminleme ve sınıflama yöntemleri beraber olarak değerlendirilmiştir. Çıkan bulgulara göre, pandemi 

öncesi verilerle yapılan çalışmada Destek Vektör Makineleri, pandemi sonrası verilerle yapılan 

çalışmada ise ARIMA en başarılı sonuçları vermiştir. 

 

Tuncel ve Gürsoy (2020), çalışmalarında Bitcoin fiyatları ile BİST100 ve VIX korku endeksi 

arasındaki nedensellik ilişkisini 06.08.2010 ile 06.01.2020 dönemleri arasında günlük veriler 

kullanarak Toda-Yamamoto nedensellik analizi ile incelemişlerdir. Analiz sonuçlarına göre Bitcoin 

fiyatının her iki değişken üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı bulunurken, VIX endeksinden 

BİST100 endeksine doğru tek yönlü bir nedensellik etkisi tespit edilmiştir. 

 

Jareno ve diğ. (2020) yaptıkları çalışmalarında Bitcoin getirilerinin altın fiyatı getirilerindeki 

değişikliklere duyarlılığını ve ABD hisse senedi piyasası getirileri, faiz oranları, ham petrol fiyatları, 

Amerikan hisse senedi piyasasının (VIX) oynaklık endeksi, Louis mali stres endeksi (STLFSI)  ve 

Saint gibi diğer bazı uluslararası risk faktörleri ile ilişkisini analiz etmektedir. Araştırmada, 2010-2018 

tarihleri arasında (NARDL) ve (ARDL) testleri kullanılmıştır.  Analiz sonuçlarına göre, en önemli risk 

faktörünün VIX endeksi olduğu, ardından STLFSI stres endeksindeki değişiklikler olduğunu ve her 

ikisinin de birçok dönemde Bitcoin getirileri üzerinde olumsuz ve istatistiksel olarak önemli etkiler 

gösterdiğini bulmuşlardır. Ayrıca, ABD hisse senedi piyasası getirileri, tüm dönemlerde ve özellikle 

yüksek miktarlarda Bitcoin getirileri üzerinde istatistiksel olarak önemli etkilere (pozitif) sahip olduğu 

tespit edilmiştir. Yapılan bir diğer incelemeye göre,  Bitcoin ile altın fiyat getirileri arasında uzun ve 

kısa dönemli anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. 
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Qarni ve diğ. (2019) çalışmalarında ABD Bitcoin ve finans piyasaları arasındaki volatilite yayılma 

dinamiklerini araştırmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, ABD’de Bitcoin ile finans piyasaları arasında 

düşük düzeyde entegrasyon tespit edilmiştir. 

  

Kyriazis (2020) çalışmasında Bitcoin ile altın ve VIX korku endeksi arasındaki ilişkiyi Mart 2012-

Mart 2020 tarihleri arsında ARCH-GARCH yöntemleri kullanarak araştırmışlardır. Analiz sonuçlarına 

göre, Bitcoin'in fiyat oynaklığı, altın getirilerinden ve S&P500 volatilite endeksinden (VIX) olumlu 

etkilendiği tespit edilmiştir. 

 

3. YÖNTEM 

Çalışmada, Bitcoin ve BIST100, DOW JONES, SHANGHAI, FTSE100 borsaları  fiyat getirileri 

arasındaki volatilite etkileşimi ve aktarımı Diagonal VECH GARCH modeli ile analiz edilmiştir. 

 

3.1. Araştırmanın Modeli 

 

Araştırmada kullanılan Diagonal VECH GARCH modelini Engle ve Kroner, (1995)’ de 

geliştirmişlerdir. Bu model ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. 

 

VEC-GARCH modelinde koşullu varyans, Aj ve Bj (N×(N+1)/2)×(N×(N+1)/2) boyutundaki 

parametre matrisleri olmak üzere; 

vec (Ht) = c + ∑ Aj
q
j=1  vech (εt−j ε

′
t−j ) + ∑ Bj

P
j=1  vech (Ht−j) 

şeklinde ifade edilmektedir. Burada, vech (·) simetrik bir N×N boyutlu matrisin alt üçgensel bölgede 

kalan kısmını (N×(N+1)/2)×1 boyutlu bir vektöre çeviren matematiksel operatörü temsil etmektedir. 

(Songül, 2010: 22) 

 

Matris formunda ifade edilecek olursa, dışsal etkiler taşımayan iki değişkenli bir VEC-

GARCH(1,1) modeli; (Engle ve Kroner, 1995: 125) 

 

ht =[

h11,t

h12,t

h22,t

]=[

c1

c2

c3

]+[

a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33

] [

ε2
1,t−1

ε1,t−1ε2,t−1

ε2
2,t−1

] + [

g11 g12 g13

g21 g22 g23

g31 g32 g33

] + [

h11,t−1

h12,t−1

h22,t−1

] 

İki değişkenli Diagonal VECH GARCH modelini basitçe göstermek için ise şu formülü 

kullanırız: (Engle ve Kroner, 1995:126) 

ht =[

h11,t

h12,t

h22,t

]=[

c01

c02

c03

]+[

a11 0 0
0 a22 0
0 0 a33

] [

ε2
1,t−1

ε1,t−1ε2,t−1

ε2
2,t−1

] + [

g11 0 0
0 g22 0
0 0 g33

] + [

h11,t−1

h12,t−1

h22,t−1

] 

Burada gösterilen iki değişkenli modelde, her birinde üç serbest parametre vardır. a1 ve g1 

matrislerinin ve genel n-değişken köşegen modelinde her matristeki ((n (n + 1)) / 2) serbest 

parametrelerdir. (Engle ve Kroner, 1995:126) 

3.2. Veriler 

Bitcoin ve BIST100, DOW JONES, SHANGHAI, FTSE100 borsaları fiyat getirileri arasındaki 

volatilite etkileşiminin ve aktarımının araştırıldığı çalışmada, 12.03.2020-27.05.2021 dönemlerinde 

ilgili endekslerin günlük kapanış değerleri kullanılmıştır. Çalışmada Bitcoin, DOW JONES, 

SHANGHAI, FTSE100 ile ilgili günlük değerler investing veri tabanından elde edilmiş olup BİST 100 
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endeksi değerleri ise Finnet 2000 Plus veri tabanından elde edilmiştir. Ayrıca tüm değişkenlerin getiri 

serileri oluşturulmuştur. 

 

Bitcoin fiyatları ve DOW JONES, SHANGHAI, FTSE100 borsalarına ait fiyat getirileri, kapanış 

fiyat serileri kullanılarak aşağıda yer alan sürekli getiri formülü yardımıyla hesaplanmıştır. (Yaman ve 

Korkmaz, 2020: 687) 

𝑅𝑡 = 𝐿𝑛 (𝑃𝑡 𝑃𝑡−1)⁄  

 

Denklem 1’de 𝑅𝑡  endeks ve döviz serilerinin t günündeki getirisini, 𝑃𝑡 endeks ve döviz serilerinin 

t günündeki kapanış fiyatını, 𝑃𝑡−1 ise serilerin t-1 günündeki kapanış fiyatını ifade etmektedir. 

 

3.3. Bulgular 

Bitcoin fiyatları ve BIST100, DOW JONES, SHANGHAI, FTSE100 borsalarına ait fiyat 

endekslerinin getirilerine ait grafikler sırasıyla Şekil1’de sunulmuştur 
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Bitcoin fiyat getirileri ve BIST100, DOW JONES, SHANGHAI, FTSE100 borsa endekslerine 

ait fiyat getirilerinin tanımlayıcı istatistikleri tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Değişkenlerin Getiri Serilerine ait Tanımlayıcı İstatistikler 

 Bitcoin BİST100 DOW JONES SHANGHAI FTSE100 

Ortalama 

 

0.008766 0.001773 0.002015 0.000947 0.000931 

Medyan 

 

0.008343 0.003324 0.002205 0.000266 0.000777 

Maksimum 

 

0.206108 0.054513 0.105775 0.060577 0.090535 

Minimum 

 

-0.393185 -0.104712 -0.048070 -0.044887 -0.108745 

Standart Sapma 

 

0.059536 0.018890 0.016053 0.013392 0.018042 

Çarpıklık 

 

-1.216597 -1.099879 1.140082 0.318222 -0.603462 

Basıklık 

 

12.30239 7.734425 11.31945 5.825537 10.93772 

Jarque-Bera 

 

897.5836 264.5881 722.4211 81.44047 625.8382 

Olasılık 

 

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

Gözlem Sayısı 

 

233 233 233 233 233 

 

Tablo 1’deki değerler incelendiğinde Bitcoin fiyat getirileri ve BIST100, DOW JONES, 

SHANGHAI, FTSE100 borsa endeks getirilerinin sıfıra çok yakın bir ortalamaya sahip olduğunu 

göstermektedir. Standart sapma değerleri Bitcoin getirileri için  %5,9, BİST100 getirileri için %1.8, 

DOW JONES getirileri için %1.6, SHANGHAI getirileri için %1.3 ve FTSE100 getirileri için ise 

%1.8 düzeyinde olmuştur. Bu durum, Bitcoin getirilerinin diğer değişkenlere göre çok daha oynak 

olduğu sonucunu vermektedir. 

Çalışmada kullanılan değişkenlerin durağan yapıda olması için birim kök testleri yapılır. Eğer 

bir veri birim kök içeriyorsa, bu durum ilgili verinin durağan olmadığı anlamına gelmektedir. 

Augmented Dickey-Fuller birim kök testi sonuçları tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2.ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler Durağanlık seviyesi Augmented Dickey-Fuller 

Test İstatistiği Değeri 

Olasılık 

Bitcoin Düzey -18.99150 0.0000 

BİST100 Düzey -14.98852 0.0000 

DOW JONES Düzey -14.88474 0.0000 

SHANGHAI Düzey -16.28735 0.0000 

FTSE100 Düzey -20.15062 0.0000 

 

Tablo 2’de yer alan Augmented Dickey-Fuller birim kök testi sonuçlarına göre Bitcoin, 

BIST100, DOW JONES, SHANGHAI, FTSE100 değişkenlerinin düzey değerlerinde durağan olduğu 

görülmektedir. Birim kök testinden sonra serilerin uygun gecikme uzunlukları Akaike bilgi kriterine 

gore belirlenmiş olup, veriler Diagonal VECH GARCH modeline uygun hale getirilmiştir. 
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Tablo 3. Bitcoin ve BİST100 Endeksine Ait Uygun Gecikme Uzunlukları 

 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0  932.3339   1.567896*   8.78e-07*  -8.269634*  -8.239269*  -8.257379* 

1  933.4907  2.282869  9.01e-07 -8.244362 -8.153266 -8.207595 

2  936.9512  6.767136  9.05e-07 -8.239566 -8.087739 -8.178288 

3  937.2663  0.610561  9.35e-07 -8.206811 -7.994254 -8.121022 

4  939.5284  4.343257  9.50e-07 -8.191363 -7.918075 -8.081063 

5  940.7446  2.313554  9.74e-07 -8.166619 -7.832600 -8.031807 

6  941.2385  0.930641  1.00e-06 -8.135453 -7.740704 -7.976131 

7  946.1958  9.253671  9.96e-07 -8.143963 -7.688483 -7.960129 

8  947.7739  2.917746  1.02e-06 -8.122435 -7.606224 -7.914090 

       
        

Bitcoin ve BİST100 Endeksine Ait Uygun Gecikme uzunlukları Tablo 3’ de gösterilen Akaike 

bilgi kriterine göre 1 olarak tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4. Bitcoin ve DOW JONES Endeksine Ait Uygun Gecikme Uzunlukları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitcoin ve DOW JONES Endeksine Ait Uygun Gecikme uzunlukları Tablo 4’ de gösterilen 

Akaike bilgi kriterine göre 0 olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 5. Bitcoin ve SHANGHAI Endeksine Ait Uygun Gecikme Uzunlukları 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0  1015.505   4.254698   4.19e-07 -9.008937  -8.978572*  -8.996681* 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0  978.0660   2.756987*   5.85e-07*  -8.676143*  -8.645777*  -8.663887* 

1  979.8322  3.485149  5.97e-07 -8.656286 -8.565190 -8.619519 

2  982.2717  4.770671  6.05e-07 -8.642415 -8.490589 -8.581137 

3  983.7171  2.800744  6.19e-07 -8.619707 -8.407150 -8.533918 

4  986.8045  5.927862  6.24e-07 -8.611595 -8.338307 -8.501295 

5  989.0192  4.212878  6.34e-07 -8.595726 -8.261708 -8.460915 

6  991.6186  4.898397  6.42e-07 -8.583276 -8.188527 -8.423954 

7  994.8466  6.025637  6.46e-07 -8.576414 -8.120934 -8.392581 

8  995.8385  1.833989  6.64e-07 -8.549676 -8.033465 -8.341331 
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1  1018.220  5.357645  4.24e-07 -8.997515 -8.906419 -8.960748 

2  1024.471  12.22327   4.16e-07*  -9.017520* -8.865693 -8.956242 

3  1026.057  3.073528  4.25e-07 -8.996063 -8.783505 -8.910274 

4  1026.524  0.897051  4.38e-07 -8.964660 -8.691372 -8.854360 

5  1029.313  5.304640  4.43e-07 -8.953893 -8.619874 -8.819081 

6  1030.728  2.667164  4.53e-07 -8.930918 -8.536169 -8.771596 

7  1038.163   13.87884*  4.40e-07 -8.961452 -8.505972 -8.777619 

8  1040.491  4.303785  4.47e-07 -8.946588 -8.430377 -8.738243 

       
       Bitcoin ve SHANGHAI Endeksine Ait Uygun Gecikme uzunlukları Tablo 5’ de gösterilen 

Akaike bilgi kriterine göre 2 olarak tespit edilmiştir 

Tablo 6. Bitcoin ve FTSE100 Endeksine Ait Uygun Gecikme Uzunlukları 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0  973.9170    2.546987*   6.07e-07*  -8.639262*  -8.608897*  -8.627007* 

1  975.4826  3.089366  6.20e-07 -8.617623 -8.526527 -8.580856 

2  979.5443  7.942883  6.20e-07 -8.618171 -8.466345 -8.556893 

3  982.2114  5.168346  6.27e-07 -8.606324 -8.393766 -8.520535 

4  982.6224  0.789063  6.48e-07 -8.574421 -8.301133 -8.464121 

5  983.3198  1.326672  6.67e-07 -8.545065 -8.211046 -8.410254 

6  985.4643  4.041162  6.78e-07 -8.528572 -8.133822 -8.369249 

7  989.1562  6.891563  6.80e-07 -8.525833 -8.070353 -8.341999 

8  989.9044  1.383340  7.00e-07 -8.496928 -7.980717 -8.288583 

       
       Bitcoin ve FTSE100 Endeksine Ait Uygun Gecikme uzunlukları Tablo 6’da gösterilen Akaike 

bilgi kriterine göre 0 olarak tespit edilmiştir 

Bitcoin ve BİST100 Endeksi Getirilerine ait tahmin edilen Diagonal VECH GARCH modeli 

sonuçları tablo 7’de verilmiştir. 

 

Tablo 7: Bitcoin ve BİST100 Endeksi Getirilerine ait Sonuçlar 

 Katsayılar    
 

t-İstatistikleri Olasılık Değerleri 

C(1,1) 0.0000793011 1.33704   0.18120804 

C(2,1) 0.0000587235 0.98905   0.32263818 

C(2,2) 0.0001084156 2.50550   0.01222792 

A(1,1) 0.0532880621 2.14031   0.03233006 

A(2,1) 0.2933525775 4.55789   0.00000517 

A(2,2) 0.3912988621 3.31970 0.00090113 

G(1,1) 0.9205407471 26.66979   0.00000000 

G(2,1) 0.2730002589 0.84818   0.39633622 

G(2,2) 0.3433655922 1.99651   0.04587852 

 

Bitcoin ve BİST100 Endeksinin getirilerine ait tahmin edilen Diagonal VECH GARCH 

modeli sonuçlarının yer aldığı Tablo 7’ye göre C(1,1), C(2,1),  C(2,2)  parametreleri sabit sayıyı ifade 

etmektedir. A(1,1) ve G(1,1) parametreleri Bitcoin fiyatlarının volatilitesini açıklamakta olup bu 

parametrelerin %5 güven seviyesinde her ikisi de anlamlı olduğu için katsayıların toplamı alındığında 

0,97 sonucu çıkmaktadır. 1 sayısına çok yakın olan bu sonuç Bitcoin fiyatı getirilerinde yoğun 

volatilite kümelenmeleri olduğunu göstermektedir. Ayrıca Bitcoin fiyatlarında volatilite kalıcı ve 

sürekli etkilere sahiptir. A(2,2),  G(2,2) parametreleri BİST100 Endeksinin volatilitesini açıklamakta 
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olup bu parametrelerin  %5 güven seviyesinde her ikisi de anlamlı olduğu için katsayıların toplamı 

alındığında 0,73 sonucu çıkmaktadır. 1 sayısına yakın olan bu sonuç BİST100 Endeksi getirilerinde 

volatilite kümelenmeleri olduğunu göstermektedir. Ayrıca BİST100 Endeksinde volatilite kalıcı ve 

sürekli etkilere sahiptir.   

 A(2,1), G(2,1) parametreleri de bitcoin fiyatı getirilerinin volatilitesinin BİST100 Endeksi 

volatilitesine etkisini ölçmektedir. İlgili tablo sonuçlarına göre %5 güven seviyesinde A(2,1) 

parametresi anlamlı olup, G(2,1) parametresi anlamsızdır. A(2,1) parametresinin katsayısı 0,29 çıkmış 

olup bu sonuca göre Bitcoin fiyatı getirilerinin volatilitesini artıran % 1’lik bir şok, bir sonraki işlem 

günü BİST100 Endeksi volatilitesini % 0,29 oranında artırmaktadır. Buna göre Bitcoin fiyatlarından 

BİST100 Endeksine doğru bir volatilite etkileşimi bulunmaktadır. 

Bitcoin ve DOW JONES Endeksi Getirilerine ait tahmin edilen Diagonal VECH GARCH 

modeli sonuçları tablo 8’de verilmiştir 

Tablo 8: Bitcoin ve DOW JONES Endeksi Getirilerine ait Sonuçlar 

 Katsayılar    
 

t-İstatistikleri Olasılık Değerleri 

C(1,1) 0.0000061555 1.24205   0.21421820 

C(2,1) 0. 000017314 2.77886   0.00545499 

C(2,2) 0. 0000003086 1.21265   0.22526213 

A(1,1) 0.0599 2.23926   0.02513880 

A(2,1) -0.0452        -1.23867   0.21546740 

A(2,2) 0.1521        2.71133   0.00670138 

G(1,1) 0.9216        25.92001   0.00000000 

G(2,1) -0.8613        -8.94419   0.00000000 

G(2,2) 0.8322        16.59233   0.00000000 

 

Bitcoin ve DOW JONES Endeksinin getirilerine ait tahmin edilen Diagonal VECH GARCH 

modeli sonuçlarının yer aldığı Tablo 8’e göre C(1,1), C(2,1),  C(2,2)  parametreleri sabit sayıyı ifade 

etmektedir. A(1,1) ve G(1,1) parametreleri Bitcoin fiyatlarının volatilitesini açıklamakta olup bu 

parametrelerin %5 güven seviyesinde her ikisi de anlamlı olduğu için katsayıların toplamı alındığında 

0,98 sonucu çıkmaktadır. 1 sayısına çok yakın olan bu sonuç Bitcoin fiyatı getirilerinde yoğun 

volatilite kümelenmeleri olduğunu göstermektedir. Ayrıca Bitcoin fiyatlarında volatilite kalıcı ve 

sürekli etkilere sahiptir. A(2,2),  G(2,2) parametreleri DOW JONES Endeksinin volatilitesini 

açıklamakta olup bu parametrelerin  %5 güven seviyesinde her ikisi de anlamlı olduğu için 

katsayıların toplamı alındığında 0,98 sonucu çıkmaktadır. 1 sayısına çok yakın olan bu sonuç DOW 

JONES Endeksi getirilerinde yoğun volatilite kümelenmeleri olduğunu göstermektedir. Ayrıca DOW 

JONES Endeksinde volatilite kalıcı ve sürekli etkilere sahiptir.   

 A(2,1), G(2,1) parametreleri de Bitcoin fiyatı getirilerinin volatilitesinin DOW JONES 

Endeksi volatilitesine etkisini ölçmektedir. İlgili tablo sonuçlarına göre %5 güven seviyesinde A(2,1) 

parametresi anlamsız olup, G(2,1) parametresi anlamlıdır. G(2,1) parametresinin katsayısı -0,86 

çıkmış olup bu sonuca göre Bitcoin fiyatı getirilerinin volatilitesini artıran % 1’lik bir şok, bir sonraki 

işlem günü DOW JONES Endeksi volatilitesini % 0,86 oranında azaltmaktadır. Buna göre Bitcoin 

fiyatlarından DOW JONES Endeksine doğru bir volatilite etkileşimi bulunmaktadır. 

Bitcoin ve SHANGHAI Endeksi Getirilerine ait tahmin edilen Diagonal VECH GARCH 

modeli sonuçları tablo 9’da verilmiştir 
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Tablo 9: Bitcoin ve SHANGHAI Endeksi Getirilerine ait Sonuçlar 

 Katsayılar    
 

t-İstatistikleri Olasılık Değerleri 

C(1,1) 0.000068689   2.59733   0.00939504 

C(2,1) 0.000419520   39.80641   0.00000000 

C(2,2) 0.000032690   17.85699   0.00000000 

A(1,1) 0.038940446   5.72075   0.00000001 

A(2,1) 0.050103880   13.58411   0.00000000 

A(2,2) 0.142328679   6.64528   0.00000000 

G(1,1) 0.941117972   124.42674   0.00000000 

G(2,1) -1.043497960   -390.20466   0.00000000 

G(2,2) 0.648524943   27.86997   0.00000000 

 

Bitcoin ve SHANGHAI Endeksinin getirilerine ait tahmin edilen Diagonal VECH GARCH 

modeli sonuçlarının yer aldığıi Tablo 9’a göre C(1,1), C(2,1),  C(2,2)  parametreleri sabit sayıyı ifade 

etmektedir. A(1,1) ve G(1,1) parametreleri Bitcoin fiyatlarının volatilitesini açıklamakta olup bu 

parametrelerin %5 güven seviyesinde her ikisi de anlamlı olduğu için katsayıların toplamı alındığında 

0,98 sonucu çıkmaktadır. 1 sayısına çok yakın olan bu sonuç Bitcoin fiyatı getirilerinde yoğun 

volatilite kümelenmeleri olduğunu göstermektedir. Ayrıca Bitcoin fiyatlarında volatilite kalıcı ve 

sürekli etkilere sahiptir. A(2,2),  G(2,2) parametreleri SHANGHAI Endeksinin volatilitesini 

açıklamakta olup bu parametrelerin  %5 güven seviyesinde her ikisi de anlamlı olduğu için 

katsayıların toplamı alındığında 0,79 sonucu çıkmaktadır. 1 sayısına yakın olan bu sonuç SHANGHAI 

Endeksi getirilerinde volatilite kümelenmeleri olduğunu göstermektedir. Ayrıca SHANGHAI 

Endeksinde volatilite kalıcı ve sürekli etkilere sahiptir.   

 A(2,1), G(2,1) parametreleri de Bitcoin fiyatı getirilerinin volatilitesinin SHANGHAI Endeksi 

volatilitesine etkisini ölçmektedir. İlgili tablo sonuçlarına göre %5 güven seviyesinde A(2,1) 

parametresi ve G(2,1) parametresi anlamlı olup bu paramaetreleri toplamı alındığında anlamsızdır. 

Buna göre bitcoin fiyatlarından SHANGHAI Endeksine doğru bir volatilite etkileşimi 

bulunmamaktadır.  

Bitcoin ve FTSE100Endeksi Getirilerine ait tahmin edilen Diagonal VECH GARCH modeli 

sonuçları tablo 10’de verilmiştir. 

 

 

 

Tablo 10: Bitcoin ve FTSE100 Endeksi Getirilerine ait Sonuçlar 

    Katsayılar    
 

t-İstatistikleri Olasılık Değerleri 

C(1,1) 0.000007381 1.22661   0.21996993 

C(2,1) 0.000001617 1.23536   0.21669502 

C(2,2) 0.000000533 1.18720   0.23514772 

A(1,1) 0.0525 2.16579   0.03032747 

A(2,1) -0.1007        -1.78830   0.07372805 

A(2,2) 0.1198        2.36939   0.01781756 

G(1,1) 0.9232        23.43732   0.00000000 

G(2,1) 0.7426        4.63888   0.00000350 

G(2,2) 0.8557 15.44621   0.00000000 
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    Bitcoin ve FTSE100 Endeksinin getirilerine ait tahmin edilen Diagonal VECH GARCH 

modeli sonuçlarının yer aldığı Tablo 8’e göre C(1,1), C(2,1),  C(2,2)  parametreleri sabit sayıyı ifade 

etmektedir. A(1,1) ve G(1,1) parametreleri Bitcoin fiyatlarının volatilitesini açıklamakta olup bu 

parametrelerin %5 güven seviyesinde her ikisi de anlamlı olduğu için katsayıların toplamı alındığında 

0,97 sonucu çıkmaktadır. 1 sayısına çok yakın olan bu sonuç Bitcoin fiyatı getirilerinde yoğun 

volatilite kümelenmeleri olduğunu göstermektedir. Ayrıca Bitcoin fiyatlarında volatilite kalıcı ve 

sürekli etkilere sahiptir. A(2,2),  G(2,2) parametreleri FTSE100 Endeksinin volatilitesini açıklamakta 

olup bu parametrelerin  %5 güven seviyesinde her ikisi de anlamlı olduğu için katsayıların toplamı 

alındığında 0,97 sonucu çıkmaktadır. 1 sayısına çok yakın olan bu sonuç FTSE100 Endeksi 

getirilerinde yoğun volatilite kümelenmeleri olduğunu göstermektedir. Ayrıca FTSE100 Endeksinde 

volatilite kalıcı ve sürekli etkilere sahiptir.   

 A(2,1), G(2,1) parametreleri de bitcoin fiyatı getirilerinin volatilitesinin FTSE100 Endeksi 

volatilitesine etkisini ölçmektedir. İlgili tablo sonuçlarına göre %5 güven seviyesinde A(2,1) 

parametresi anlamsız olup, G(2,1) parametresi anlamlıdır. G(2,1) parametresinin katsayısı 0,74 çıkmış 

olup bu sonuca göre Bitcoin fiyatı getirilerinin volatilitesini artıran % 1’lik bir şok, bir sonraki işlem 

günü FTSE100 Endeksi volatilitesini % 0,74 oranında artırmaktadır. Buna göre Bitcoin fiyatlarından 

FTSE100 Endeksine doğru bir volatilite etkileşimi bulunmaktadır.  

4. SONUÇ VE ÖNERILER 

Küreselleşme olgusu ile birlikte iletişim teknolojilerinin artmasıyla yatırımcılar gerek kendi 

ülkelerinde gerekse diğer ülkelerdeki finansal ürünlerin birçoğunu rahatça alıp satabilmektedir. Bu 

durumun sonucu olarak finansal ürünler arasında rahatça geçiş yapabilmektedirler. Dünya 

ekonomilerinde kripto paralara duyulan ilgi yatırımcılar açısından önemli bir yere sahiptir. 

Günümüzde kripto para olarak Bitcoin, işlem hacmi açısından en fazla yatırım yapılan para birimidir.  

Bu çalışmada pandemi sürecinde Bitcoin getirilerinin volatilitesinin, BIST100, DOW JONES, 

SHANGHAI ve FTSE100 endekslerinin getirilerine etkileri araştırılmıştır.  

Çalışmada ilk olarak araştırmanın modeli kurulmuş olup daha sonra tanımlayıcı istatistikler, 

birim kök testi yapılmış ve ilgili değişkenler arasındaki volatiliteyi ölçmek amacıyla çok değişkenli 

GARC yöntemlerinden Diagonal VECH GARCH modeli kullanılmıştır. İlgili literatür incelendiğinde 

Bitcoin getirilerindeki volatilite yayılımın BIST100, DOW JONES, SHANGHAI ve FTSE100 

endeksleri volatilitesine etki düzeyinin Diagonal VECH GARCH modeli kullanarak araştırılmasına 

rastlanılmamıştır. Bu yüzden çalışmanın özgünlük sunabileceği ve literatüre katkı sağlaması 

düşünülmektedir. 

 Çalışmada elde edilen bulgulara göre Bitcoin getirileri, DOW JONES ve FTSE100 endeksleri 

fiyat getirilerinde yoğun volatilitile kümelenmeleri görülmekte olup bu getirilerde volatilitenin sürekli 

ve kalıcı etkilere sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Bitcoin fiyatlarının volatilitesini artıran % 1’lik 

bir şok, bir sonraki işlem günü BİST100 Endeksi volatilitesini % 0,29, FTSE100 Endeksi volatilitesini 

% 0,74 oranında artırmakta olup DOW JONES Endeksi volatilitesini % 0,86 oranında azaltmaktadır. 

Buna göre Bitcoin getirilerinden BİST100, FTSE100 ve DOW JONES Endekslerine doğru bir 

volatilite etkileşimi bulunmaktadır. Bitcoin getirileri ile SHANGHAI Endeksi arasında volatilite 

etkileşimi bulunamamıştır. 

   Çalışmada elde edilen sonuçların, ilgili finansal ürünleri elinde bulunduran ve yatırım yapmak 

isteyen yatırımcılara ve diğer ilgili unsurlara yatırım kararı konusunda yardımcı olabileceği 

düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışma, finansal ürünler arasında geçiş yapmak isteyen yatırımcılar için 

de yol gösterici olabilir. Bu araştırma, pandemi sürecinden önceki döneminde dahil edilmesi, ilgili 
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dönemlerin farklılıklarının bulunması ve dünya ekonomilerinde farklı endekslerinde eklenmesi 

suretiyle, aynı zamanda kripto para birimlerinin farklılaştırılmasıyla yeni yapılacak araştırmalar için 

yol gösterici olabilir. 
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Ö Z  

Profesyonel yönetim, varlık çeşitlendirme, riski dağıtma gibi yatırımcısına birçok avantaj sunan ve 

bir mal varlığı sepetinden oluşan yatırım fonu, finansal varlıklar içerisinde önemli bir yatırım 

aracıdır. Yatırım fonlarının temel özelliği varlık çeşitlendirmesi ile portföy oluşturmak olduğu için 

çok farklı yatırım fonu türleri bulunmaktadır. Literatürde yatırım fonları çeşitli yönleriyle birçok 

kez incelenmiş olup genel olarak fon performansını etkileyen değişkenler üzerinde durulmuştur. Bu 

çalışma yatırım fonlarından hisse senedi yatırım fonlarını konu almaktadır. Çalışmada hisse senedi 

yoğun yatırım fonlarında hisse senetlerinin portföydeki ağırlığına ve sektörel yoğunlaşmasına göre 

fon performansının ölçülmesi amaçlanmış, yapılan ekonometrik uygulamalarda aynı sektördeki 

birden fazla firmanın hisse senedine yatırım yapan fonların daha yüksek getiri sağladığı yönünde 

bulguya ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sektörel yoğunlaşma, Yatırım fonları, Hisse senedi yatırım fonları, Sektörel 

Yoğunlaşma Endeksi, Herfindahl-Hirschman Endeksi 

 

THE EFFECT OF INDUSTRY CONCENTRATION ON  

EQUITY MUTUAL FUNDS’ PERFORMANCE 

AB S T R A CT  

Offering many advantages to its investors such as professional management, asset diversification 

and risk diversification, mutual fund, which consists of a basket of assets, is an important investment 

tool among financial assets. Since the main feature of mutual funds is creating a portfolio with asset 

diversification, there are many different types of them. Mutual funds have been examined many 

times in the literature from various aspects, and the variables that affect fund performance in general 

have been emphasized. This study is about equity mutual funds. In this study, it was aimed to 

measure the fund performance according to weight of stocks in the fund portfolio and weight of 

industries represented by stocks in the portfolio, and in econometric applications, it was found that 

funds investing in the stocks of more than one company in the same industry, provide higher returns. 

Keywords: Industrial concentration, Mutual funds, Equity mutual funds, Industry Concentration 

Index, Herfindahl-Hirschman Index
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1. GİRİŞ 

Yatırım fonu, Sermaye Piyasası Kurulunun (III-52.1) Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde  

“… Tasarruf sahiplerinden katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf 

sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, tebliğde belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan 

portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından içtüzük ile kurulan ve 

tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığı” şeklinde tanımlanmıştır. Modern portföy yönetimi ile yatırım 

fonlarının bir yatırım aracı olarak ortaya çıkmasının temel nedeni, varlık çeşitlendirmesi ile risk 

yönetiminin daha etkin olmasındandır. 

Türkiye’deki yatırım fonları, istisnalar dışında1, şemsiye fon kapsamında kurulmakta olup yatırımcılar 

risk ve getiri tercihlerine göre birçok türe ayrılan yatırım fonlarını tercih edebilmektedirler. Şemsiye 

Fon olarak kurulan bir fonun unvanında yer verilen varlık türünün fon içindeki ağırlığı en az %80 olmak 

zorundadır.2 

Veri Analiz Platformu’nun 2021 yılının Haziran ayı verilerine göre kayden saklanan yatırım fonu tutarı 

1 trilyon 240 milyar TL’dir. Bu tutarın 69 milyar 753 milyon TL büyüklüğündeki %5,62’lik kısmını ise 

Hisse Senedi Şemsiye Fonu oluşturmaktadır.  

Yatırım fonlarına dair literatürde birçok çalışma yer almaktadır. Yapılan araştırmalarda, hem fon 

yatırımcılarını ve fon yöneticilerini hem de piyasayı düzenleyici kurumları ilgilendiren konularda 

detaylı olarak analizler yapılmakta ve piyasa gelişimine etkisi olabilecek öneriler sunulmaktadır. (Özek, 

2014:43) Bu çalışmada da amaçlanan, literatüre katkıda bulunmanın yanı sıra, fon yatırımcılarına 

yatırım kararlarında baz alabilecekleri somut kanıtlar sağlamaktır. Bu amaçla Türkiye’deki hisse senedi 

yoğun fonlardan hareketle sektörel yoğunlaşma ve hisse senedi ağırlığına göz önüne alınarak fon 

performansının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın veri setine ve metodolojisine üçüncü bölümde 

yer verilmiştir.  

Çalışmada iki hipotez sınanmaktadır. Bunlar: 

H1: Fonun portföyündeki sektörel yoğunlaşma fon performansı üzerinde etkilidir. 

H2: Fonun portföyündeki hisse senetlerinin yüzdesel ağırlığı fon performansı üzerinde etkilidir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Hung ve diğ. (2020), 226 fona ait 11558 çeyreklik gözlem ile Tayvan hisse senedi yatırım fonlarıyla 

ilgili çalışma gerçekleştirmiştir. Literatürde portföy yoğunluğuna ilişkin ölçütlerin birçoğunun 

kullanıldığı çalışmadan elde edilen bulgular; yoğunlaşmış fonların, çeşitlendirilmiş fonlara göre risk 

düzeltmeli fon performansı açısından daha iyi performans gösterdikleri yönündedir. Yoğunlaşmış 

fonların nitelikleri açısından incelendiğinde ise bu fonların daha düşük fon toplam değerine sahip 

olmakla birlikte daha fazla fon akışına ve yüksek devir hızı oranlarına sahip oldukları ve söz konusu 

                                                      

1 Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları şemsiye fon olarak 

kurulamazlar. 

2 Şemsiye fon türleri  

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)  

MADDE 6 – (1) Şemsiye fonlar aşağıdaki türlerde kurulabilir. 

a) Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak;  

1) … 

2) Yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar "HİSSE SENEDİ 

ŞEMSİYE FONU" olarak adlandırılır. 
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fonların yöneticilerinin ise piyasa zamanlaması konusunda daha yetkin oldukları belirtilmiştir. 

Fulkerson ve Riley (2019)'in makalesinde yoğunlaşma ölçütü olarak HHI (Herfindahl-Hirschman Index) 

ve birkaç alternatif ölçüt kullanılmış, söz konusu ölçütlerin tamamında yoğunlaşma ile performans 

arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Ayrıca çalışmada fon yöneticilerinin sektörel anlamda ya da 

firma bazında bilgi sahibi olmaması durumunda fon portföyünü çeşitlendirmeyi tercih etmeleri gerektiği 

ifade edilmiştir. 

Chen ve Chen (2017), 2002-2013 yılları arasında Tayvan'daki 195 hisse senedi yatırım fonunun çeyrek 

dönemlik verilerini incelemişlerdir. Çalışmada yüksek yoğunlaşma düzeyine sahip olan fonlara düşük 

FTD (Fon Toplam Değeri)'nin eşlik ettiği ve bu fonların yöneticilerinin daha agresif bir yatırım 

politikasına ve daha çok risk almaya eğilimli oldukları öne sürülmüştür. 

Goldman ve diğ. (2016), 1990-2012 yılları arasında ABD'deki 3895 yatırım fonu üzerinde yaptıkları 

araştırmada, sektör içi yoğunlaşmış (aynı sektördeki firmalara yatırım yapmış) fonların diğer fonlara 

göre daha iyi performans gösterdiğine dair bulgular elde etmişlerdir. Ayrıca her fondaki fon 

yöneticilerinin sayısına göre çıkarımların yapıldığı çalışmada, yalnızca bir yöneticinin olduğu fonlarda 

sektör içi ve sektörler arası yoğunlaşmanın daha yüksek olup maliyetlerin oranının arttığını 

saptamışlardır. 

Chen ve Lai (2015), Tayvan'daki yalnızca yurt içine yatırım yapan 173 hisse senedi yatırım fonunun 

2001-2012 tarihleri arasındaki çeyreklik frekanstaki verilerini HHI yoğunlaşma ölçütü ile analiz 

etmişlerdir. Bulgular, yoğunlaşmış bir fonun yatırım yaptığı piyasanın volatilitesinin düşük olduğu 

zamanlarda çeşitlendirilmiş fonlara göre daha iyi getiri sağladığı yönündedir. Yazarlar, durgun piyasa 

dönemlerinde yoğunlaşmış, hareketli piyasa dönemlerinde çeşitlendirilmiş fonların tercih edilmesine 

yönelik bir sonuç ortaya koymuşlardır. 

Hiraki ve diğ. (2015), 389 uluslararası menkul kıymet yatırım fonunu 1993-2008 yılları arasındaki 

gözlem dönemi içerisinde incelemişlerdir. Ülke bazlı ve sektör bazlı yoğunlaşmanın ele alındığı 

çalışmada bu ölçütler açısından yoğunlaşmış olan fonların çeşitlendirilmiş olanlara göre daha iyi 

performans gösterdiklerini saptamışlardır. Ek olarak ülke bazlı yoğunlaşan fonların sektör odaklı 

olanlara göre performans açısından geride kaldıklarını ileri sürmüşlerdir. 

Özek (2014)'in çalışmasında Haziran 2012 ile Aralık 2013 tarihleri arasında Türkiye'deki 22 hisse senedi 

yatırım fonu analiz edilmiş ve fonların sektörel ve hisse senedi bazlı yoğunluğuna göre getiri 

performansları incelenmiştir. Yapılan istatistiksel testlerin sonucunda sektörel yoğunlaşmayı ölçen ICI 

(Industry Concentration Index) ile hisse bazlı yoğunlaşmayı ölçen SCI (Security Concentration Index) 

yoğunlaşma ölçütlerinin fonların performansı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı saptanmış ve 

anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Özek'in çalışması, bilindiği kadarıyla, şimdiye değin ulusal 

literatürümüzdeki bu konuyu ele alan ilk ve tek çalışma olma niteliği taşımaktadır. 

Boyle ve diğ. (2012), portföylerin yoğunlaşmasını J. M. Keynes'in, portföylerin çeşitlendirilmesini ise 

H. Markowitz'in görüşleri aracılığıyla önermeler ile temellendirerek teorik bir çalışma yapmışlardır. 

Çalışmanın sonuç kısmında hisse senetlerine yönelik aşinalık (familiarity) etkisinin portföydeki 

yoğunlaşmayı artırdığına, belirsizlik (ambiguity) durumunda ise çeşitlendirmenin arttığına yönelik 

çıkarımlarda bulunulmuştur. 

Bello ve DeRidder (2011), Şubat 1990 ile Ocak 2010 dönemi arasında aktif olarak yönetilen 940 hisse 

senedi yatırım fonunu yoğunlaşma ölçütü olarak belirledikleri TOPTEN (portföydeki en yüksek 

yüzdesel paya sahip ilk 10 hisse senedinin portföyün tamamına oranlanması) ölçütü ve hisse senetlerinin 

portföydeki ağırlığı ile analiz etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda sektörel yoğunlaşmayı belirten 

TOPTEN ölçütü ve hisse senetlerinin portföydeki ağırlığı birlikte değerlendirildiğinde getiri 

performansı açısından yoğunlaşmış portföylerin çeşitlendirilmiş olanların gerisinde kaldıkları 

saptanmıştır. 
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Huji ve Derwall (2011), 1995-2007 yılları arasında küresel çapta yatırımları olan 536 hisse senedi 

fonunu aylık frekanslı getiri verileriyle incelemişlerdir. Söz konusu fonlardan yüksek takip hatasına 

(tracking error) ve yoğunlaşmış portföye sahip olanların çeşitlendirilmiş portföyü olan fonlara göre daha 

iyi performans gösterdiği sonucu elde edilmiştir. 

Kaushik ve Barnhart (2009) yaptıkları çalışmada 2001-2006 yılları arasında portföylerinde az sayıda 

hisse senedi (10-30 hisse senedi) bulundurduklarını belirttikleri ve dolayısıyla yoğunlaşmış portföy 

olarak sınıflandırdıkları ABD'deki 197 hisse senedi yatırım fonunu incelemişlerdir. Her bir fona ait 

giderleri, devir hızını ve fon bazında FTD'yi, yoğunlaşmanın ölçümü için ise portföydeki en yüksek 

yüzdesel paya sahip ilk 10 hisse senedinin portföyün tamamına oranlanmasını kullanarak söz konusu 

etkenlerin fon performansına etkileri üzerinde çalışmışlardır. Portföylerin, ortalama bazında 

bakıldığında, pazar portföyünün (S&P 500 endeksi) getirisinin altında getiri sağladığı bulunmuştur. 

Sapp ve Yan (2008), türettikleri SCI (Security Concentration Index, hisse senedi bazlı yoğunlaşma) 

ölçütü ve hisse senetlerinin portföydeki ağırlığı olmak üzere iki yoğunlaşma ölçütünü kullanıldıkları 

çalışmada 1984-2002 yılları arasındaki ABD'deki 2278 hisse senedi yatırım fonunun yıllık frekanstaki 

verilerinin analizini yapmışlardır. Çalışmanın sonucunda; portföyünde çok sayıda hisse senedi 

bulunduran (varlık başına yüzdesel ağırlıkları düşük) fonların hem maliyetler öncesinde hem de 

sonrasında daha iyi performans gösterdiği ve hisse senedi bazında yoğunlaşmış fonların çeşitlendirilmiş 

fonlara göre daha düşük getiri sağladığına yönelik sonuçlara ulaşılmıştır. 

Brands ve diğ. (2005), 1995-2001 yılları arasında aktif olarak yönetilen 37 hisse senedi yatırım fonunu 

incelemişlerdir. Hisse, sektör ve alt sektör özelinde yapılan yoğunlaşma ölçümlerinin sonucunda fon 

performansı ile portföy yoğunlaşması arasında pozitif ilişki saptanmıştır. 

1984-1999 yılları arasındaki gözlem dönemi içinde ABD'deki 1771 hisse senedi yatırım fonunu 

inceleyen Kacperczyk ve diğ. (2005), yoğunlaşmış fonların özellikle büyüme odaklı küçük firmaların 

hisse senetlerine yatırım yaparken çeşitlendirilmiş fonların pazar portföyüne benzer portföy oluşturmaya 

eğilimli oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmada sektörel yoğunlaşma ölçütü olarak ICI (Industry 

Concentration Index) adıyla bir ölçüt türetilmiş, fon portföylerinin pazar portföyü baz alınarak sektörel 

anlamda ne ölçüde farklılık gösterdikleri incelenmiştir. Karşılaştırma yapıldığında yoğunlaşmış fonların 

çeşitlendirilmiş olanlara göre daha iyi performans gösterdiği saptanmış, aktif fon yönetiminin önemi 

vurgulanmıştır. 

Shawky ve Smith (2005)'in 1992-2000 yılları arasındaki gözlem döneminde ABD'deki 1554 hisse senedi 

yatırım fonuna ilişkin yaptıkları çalışmada, fonların portföylerinde barındırdıkları hisse senetlerinin 

ağırlıklarının fon performansına etkileri araştırılmıştır. Örneklem incelendiğinde, fonların çok büyük 

çoğunluğunun 40 ve 120 arasında hisse senedine sahip olduğu ve gözlem dönemi içerisinde 

portföylerinde 57 ve 72 medyan değerleri arasında hisse senedi bulundurdukları saptanmıştır. 

Portföydeki hisse senetlerinin ağırlıklarının; fon toplam değeri ile pozitif ilişki içinde olmasına karşın 

fon maliyetleri ve yatırım yapılan firmaların piyasa değeri açısından negatif ilişkide oldukları 

bulunmuştur. 

3. VERİ SETİ VE METODOLOJİ 

3.1. Veri Seti 

Çalışmadaki veri seti iki kısımdan oluşmaktadır: Analiz edilen fonların fiyat verileri ve ilgili fonların 

portföylerinde barındırdıkları hisse senetleri. Fonların fiyat verilerinin ve portföy dağılımlarının analiz 

edildiği hisse senedi yatırım fonları yalnızca yurt içi yatırım yapan fonlardan oluşmaktadır. Türkiye 

Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) internet sitesi üzerinden parantez içinde “Hisse Senedi 

Yoğun Fon” ibaresi içeren tüm fonların 1 Nisan 2016 - 1 Temmuz 2021 tarihleri arasındaki fiyat 

değerlerini içeren veriler elde edilmiştir. Veriler 21 çeyreklik döneme ait 588 gözlem sayısından 

meydana gelmektedir. 
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Verilerin elde edildiği tarihte hisse senedi yatırım fonu tanımına giren toplam 59 fon bulunmuştur. Bu 

fonlardan 3 tanesi fon adında sektör belirtmesinden, 28 tanesi ise çeşitli sebeplerden (eksik fiyat verisine 

sahip olmaları veya kısıtlı bilgi içeren portföy dağılım raporları) dolayı incelemeden çıkartılmış ve 

ölçütlerin tamamına uyan 28 fon çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. Bu anlamda veri seti dengeli panel 

veri niteliği taşımaktadır. 

Söz konusu fonların portföylerindeki menkul kıymetleri içeren portföy dağılım raporları ise ilgili fonun 

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden indirilmiştir. Firmaların hangi sektörde 

faaliyet yürüttüğüne ilişkin bilgiler de KAP üzerinden elde edilmiştir.3 Pazar portföyü olarak BİST 100 

(XU100) endeksi belirlenmiştir. 

3.2. Metodoloji 

Çalışmada kullanılan verilerin istatistiksel analize uygunluğu açısından inceleme yapıldığında 

otokorelasyon ve değişen varyans (heteroskedastisite) sorunlarıyla karşılaşılmıştır. Ekonometrik 

analizlerin doğru yapılabilmesi açısından otokorelasyon sorununun ortadan kaldırılması amacıyla 

kurulan üç modelde de bağımlı değişkenin bir gecikmeli değeri (lag DV(-1)) ilgili literatüre dayanarak 

modele bağımsız değişken olarak eklenmiştir. Değişen varyans sorunundan arınmak amacıyla White 

(1980) tarafından geliştirilen dirençli tahminci kullanılmıştır. Normallik varsayımını sağlamak adına 

modellerde tüm değişkenlerin doğal logaritması kullanılmıştır. 

Çalışmada yoğunlaşma ve performans ölçütü olmak üzere iki tür ölçüt kullanılmıştır. Fonlardaki 

yoğunlaşmanın hesaplanması için belirlenen iki ölçüt şunlardır: HHI (Herfindahl-Hirschman Endeksi) 

ve ICI-SYE (Industry Concentration Index-Sektörel Yoğunlaşma Endeksi). Herfindahl-Hirschman 

Endeksi ve Sektörel Yoğunlaşma Endeksi için literatürdeki kısaltmalar sırasıyla HHI ve ICI şeklinde 

gösterildiğinden bu çalışmada da aynı kısaltmalar kullanılmıştır. HHI, yatırım fonlarının 

portföylerindeki varlıkların yoğunluğunun saptanmasına dair bir ölçüttür ve formülü şu şekildedir (Chen 

ve Lai, 2015:270): 

𝐻𝐻𝐼𝑖,𝑡 =  ∑ 𝜔𝑖,𝑡
2            (1) 

Denklem 1’de 𝐻𝐻𝐼𝑖,𝑡 , herhangi bir i yatırım fonunun t döneminde portföyünde yer alan varlıkların (𝜔) 

portföydeki yüzdesel ağırlıklarının karelerinin toplamıdır. HHI’nin artması portföydeki menkul kıymet 

sayısının azalıp varlık başına yüzdesel ağırlığın artmasıyla gerçekleşir. Çalışmada hisse senedi dışındaki 

menkul kıymetler yoğunlaşma ölçütüne dâhil edilmemiş olup hisse senetlerinin FTD (Fon Toplam 

Değeri)’ye göre yüzdesel payları ile HHI ölçütü hesaplanmıştır. İkinci yoğunlaşma ölçütü olarak 

kullanılan ICI’nin formülü şu şekildedir (Hung ve diğ., 2020:428): 

𝐼𝐶𝐼𝑖,𝑡 =  ∑ (𝜔𝑖,𝑘,𝑡 − 𝜔𝑚,𝑘,𝑡)2𝐾
𝑘=1          (2) 

Denklem 2’de 𝐼𝐶𝐼𝑖,𝑡, herhangi bir i yatırım fonunun t dönemindeki pazar portföyü ile karşılaştırıldığında 

portföyündeki sektörel yoğunluğun ölçütüdür. Endeks, bir yatırım fonunun belirlenen çeyrekte 

portföyündeki hisse senetlerinin sektörel bazda yüzdesel ağırlıklarının (𝜔𝑖,𝑘,𝑡)  hesaplanarak pazar 

portföyündeki aynı sektörden (𝜔𝑚,𝑘,𝑡)  ne ölçüde farklılık gösterdiğini belirtmektedir. Bulunan 

değerlerin karelerinin alınıp tüm sektörel ağırlıkların toplanmasıyla elde edilir. Bulunan endeks değeri 

sıfıra ne kadar yakınsa fonun portföyünün pazar portföyüne o kadar yakın ve çeşitlendirilmiş bir portföy 

olduğuna yönelik çıkarımda bulunulabilir. Çalışmanın yapıldığı tarihte BİST 100 endeksindeki sektörel 

ağırlıklar şu şekilde sıralanmaktadır: %40 İmalat, %34 Mali Kuruluşlar, %7 Toptan ve Perakende 

Ticaret, Lokantalar ve Oteller, %5 Teknoloji, %4 Elektrik, Gaz ve Su, %4 Ulaştırma, Depolama ve 

                                                      

3 https://www.kap.org.tr/tr/Sektorler 
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Haberleşme, %3 Madencilik ve Taş Ocakçılığı, %1 İnşaat ve Bayındırlık, %1 Gayrimenkul Faaliyetleri, 

%1 Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler. 

Fonların performansını ölçen üç ölçüt olarak Sharpe oranı, Jensen ölçütü, fon bazındaki getiri oranı 

(lngetiri) belirlenmiştir. Sharpe oranı şu şekilde formüle edilir (Chunhachinda, 1994:78): 

𝑆𝑖,𝑡 =  (𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡)/𝜎𝑖           (3) 

Formüldeki 𝑆𝑖,𝑡 , herhangi bir i yatırım fonunun t dönemindeki Sharpe oranını belirtmektedir.  𝑅𝑖,𝑡 , 

herhangi bir i yatırım fonunun t dönemindeki getirisini göstermektedir. 𝑅𝑓,𝑡, t dönemindeki risksiz faiz 

oranını (2 yıllık gösterge tahvilin faiz oranı), 𝜎𝑖 ise i yatırım fonunun gözlem dönemi içindeki standart 

sapmasını ifade etmektedir. İkinci performans ölçütü olarak belirlenen Jensen ölçütü, Jensen (1968) 

tarafından yatırım fonlarının performansının ölçümü için geliştirilen bir ölçüttür. Formülü şu şekildedir 

(Jensen, 1968:393): 

𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡 =  𝛼𝑖,𝑡 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡) + 𝑢𝑖,𝑡       (4) 

Formülde 𝑅𝑖,𝑡, i yatırım fonunun t dönemindeki getirisini, 𝑅𝑓,𝑡 t dönemindeki risksiz faiz oranını (2 

yıllık gösterge tahvilin faiz oranı), α𝑖,𝑡 t dönemindeki Jensen ölçütünü (alfasını), β𝑖,𝑡 i yatırım fonunun 

gözlem döneminde pazar portföyüyle ilişkili sistematik riskini (betasını), 𝑅𝑚,𝑡  pazar portföyünün t 

dönemindeki getirisini, 𝑢𝑖,𝑡 ise hata terimini ifade etmektedir. Üçüncü performans ölçütü olan fon bazlı 

getiri verisi (lngetiri) ise şu şekilde hesaplanmaktadır: 

𝑅𝑖,𝑡 =  𝑙𝑛(𝑃𝑖,𝑡/𝑃𝑖,𝑡−1)          (5) 

𝑅𝑖,𝑡, herhangi bir i yatırım fonunun t dönemindeki getirisini göstermektedir. 𝑃𝑖,𝑡 söz konusu i fonunun t 

dönemindeki fiyatını, 𝑃𝑖,𝑡−1 ise bir önceki döneme ait fiyatı temsil etmektedir. 

Tablo 1 Panel B’deki korelasyon yapısına bakıldığında HHI ve ICI ölçütlerinin düşük korelasyon (0,12) 

içinde oldukları saptanmış ve aynı modelde kullanılmalarında sakınca olmayacağına karar verilmiştir. 

Kurulan üç modelin ekonometrik gösterimi aşağıda verilmiştir. 

𝑠ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐻𝐻𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐼𝐶𝐼𝑖,𝑡 + 𝑢𝑖,𝑡       (6) 

𝑗𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐻𝐻𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐼𝐶𝐼𝑖,𝑡 + 𝑢𝑖,𝑡       (7) 

𝑙𝑛𝑔𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐻𝐻𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐼𝐶𝐼𝑖,𝑡 + 𝑢𝑖,𝑡      (8) 

Çalışmadaki verilerin genel istatistikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Çalışmadaki verilere ilişkin genel bilgiler 

Panel A: Tanımlayıcı İstatistikler 

 Ortalama Medyan Standart 

Sapma 

Minimum Maksimum 

Toplam fon sayısı 28     

Fonlardaki hisse senetlerinin 

sayısı 

27,40 27 8,73 10 71 

Fon Toplam Değeri 

(FTD) (bin TL) 

62.243 15.546 155.718 349 1.444.246 

Sharpe oranı (%) -9,48 -4,29 203,77 -440,23 491,69 

Çeyreklik net getiri (%) 4,08 3,89 11,45 -29,44 37,49 

Jensen ölçütü (%) 1,51 1,04 5,17 -15,24 22,96 
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Sektörel Yoğunlaşma Endeksi 

(ICI) (%) 

-2,85 -2,27 56,45 -304,23 207,96 

Herfindahl-Hirschman Endeksi 

(HHI) (%) 

-0,13 -0,45 14,13 -69,70 70,14 

Panel B: Korelasyon Yapısı 

Değişkenler ICI HHI 

ICI 1  

HHI 0,12 1 

4. BULGULAR VE SONUÇ 

Tablo 2’de, denklem 6, denklem 7 ve denklem 8’de gösterilen modellerin Havuzlanmış En Küçük 

Kareler Yöntemi ile tahmin edilmiş sonuçları verilmiştir. Sonuçların yorumlanmasından önce 

Düzeltilmiş R2 istatistiğine bakıldığında bazı kaynaklarda %80, bazı kaynaklarda bağımsız değişken 

başına %25’lik beklenen düzeyin altında değerlerin oluştuğu görülmektedir. Bu anlamda literatürdeki 

ilgili çalışmalar incelendiğinde oluşturulan tüm modellerde bu çalışmadakine benzer sonuçların elde 

edildiği ya da bu verinin paylaşılmadığı belirlenmiştir. Tablo 2’deki sonuçlar uyarınca H1 ve H2 

hipotezlerinin reddedilemez olduğu anlaşılmış olup hem sektörel yoğunlaşmanın hem de hisse 

senetlerinin yüzdesel ağırlıklarının portföy performansına etkisinin olduğu saptanmıştır. 

1. modelde bağımlı değişkenin Sharpe oranı olarak belirlenmiş, HHI ve ICI istatistiksel olarak anlamlı 

olup HHI negatif, ICI pozitif değer almıştır. Dolayısıyla portföydeki hisse senedi sayısının artışı varlık 

başına yüzdesel ağırlığı azaltarak HHI ölçütünü düşüren bir nitelik taşımaktadır ve Sharpe oranında 

artışa neden olmaktadır. ICI açısından düşünüldüğünde portföy çeşitlendirmesi azalıp sektörel yoğunluk 

arttıkça Sharpe oranının arttığına yönelik çıkarım yapılabilir. 

2. modelde, Jensen ölçütü bağımlı değişken olarak belirlenmiştir. Bu regresyon modelinin sonucunda 

ise Sharpe oranıyla karşılaştırıldığında Jensen ölçütünde her iki bağımsız değişken için istatistiksel 

olarak anlamlı fakat daha sınırlı etkilerin oluştuğu gözlenmektedir. Modelin sonucunda sektörel 

yoğunlaşmanın artış göstermesiyle Jensen ölçütünün (getirinin) gözlem dönemi içinde arttığı 

anlaşılmaktadır. HHI değişkeni ise Jensen ölçütü ile negatif ilişki içindedir ve HHI’nin azalması fon 

portföyündeki hisse senedi başına yüzdesel ağırlığın düşmesiyle (hisse senedi sayısının artmasıyla) 

Jensen ölçütünün (getirinin) arttığını belirtmektedir. 

Bağımlı değişkenin “lngetiri” olarak belirlendiği 3. modelde hem HHI hem de ICI negatif bir değer 

almış fakat istatistiksel olarak anlamlı düzeyde oluşmadıkları için modelin yatırım açısından 

yorumlanması uygun olmayacaktır. 

Tablo 2: Regresyon testlerinin sonuçları 

 Bağımlı değişken 

 sharpe jensen lngetiri 

(Sabit) 0,0954 (3,59)*** 0,0122 (5,74)*** 0,0548 (16,91)*** 

lnICI 0,3468 (2,91)** 0,0094 (2,88)** -0,0136 (-1,78) 

lnHHI -1,7735 (-2,55)* -0,0346 (-2,36)* -0,0277 (-0,59) 

lag DV (-1) -0,1085 (-6,85)*** 0,1873 (3,01)** -0,3238 (-12,06)*** 

Gözlem Sayısı 560 560 560 

Düzeltilmiş R2 %3,07 %4,44 %10,17 

F testi 6,90*** 9,67*** 22,10*** 

Durbin-Watson testi 1,9991 1,9729 1,8102 

Yöntem Havuzlanmış En Küçük Kareler Yöntemi (Pooled OLS) 

Tablo 2’de kurulan üç farklı modelin sonuçları gösterilmiştir. “sharpe”, denklem 6’da gösterilen 

Sharpe oranını ifade etmektedir. “jensen”, denklem 7’de verilen parametreler aracılığıyla saptanmış 

Jensen ölçütünü ifade etmekte olup modeldeki bağımlı değişkendir. “lngetiri” ise denklem 8’deki 
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bağımlı değişken olup fon fiyatlarının doğal logaritmalarının modelde bağımlı değişken olarak 

belirlenmiş biçimidir. lnICI ve lnHHI değişkenleri sırasıyla Sektörel Yoğunlaşma Endeksi ve 

Herfindahl-Hirschman Endeksi değerlerinin doğal logaritmalarının modele bağımsız değişken olarak 

eklenmesiyle oluşmuştur. “lag DV (-1)”, üç modelde de yaşanan otokorelasyon sorunundan arınmak 

amacıyla bağımlı değişkenlerin bir gecikmeli değerinin bağımsız değişken olarak modele eklenmiş 

biçimidir. T istatistikleri parantez içinde verilmiştir. ***, ** ve * sırasıyla ‰1, %1 ve %5 anlamlılık 

düzeylerini temsil etmektedir. 

Modern Portföy Teorisi göz önüne alındığında sistematik risk, yatırım yapılan firmaların 

çeşitlendirilmesine göre değişmeyen ve piyasadaki bütün varlıkları etkileyen risk türüdür. Çalışmadaki 

yatırım fonları yalnızca yurt içindeki tek bir piyasada hisse senedi alımı ve satımı yaptıklarından dolayı 

sistematik risk türlerinden piyasa riskinin varlığından söz etmek mümkündür. Piyasa riski, piyasanın 

volatilitesinin artışıyla ilgilidir. Sistematik olmayan risk ise yeterince iyi bir portföy çeşitlendirmesi ile 

ortadan kaldırılabilmektedir. Bu risk türü finansal risk, yönetim riski ve iş & sektör riski olarak üç 

başlıkta değerlendirilebilir. (Korkmaz ve Ceylan, 2017:621) Bu bağlamda ICI, sektör riskiyle ilişki 

içindedir. 

Tablo 2’deki sonuçlar incelendiğinde ICI’nin artmasıyla toplam riski baz alan Sharpe oranında meydana 

gelen artış fon yöneticilerinin sektörel yoğunlaşma ile getiri artışı sağladığını ortaya koymaktadır. 

Diğer yandan, ICI’nin Jensen ölçütüyle pozitif ilişki içinde olması ile portföydeki sektörel yoğunlaşma 

artışının sistematik olmayan riski artıracağı birlikte değerlendirilirse Jensen ölçütü ile sistematik 

olmayan riskin (nedenselliğin belirsizliği altında) pozitif korelasyon içinde oldukları çıkarımı 

yapılabilir. ICI’nin artmasıyla Jensen ölçütünde artışın gerçekleşmesi fon yöneticilerinin yatırım 

yaptıkları firmalara dair bilgi avantajına sahip olduklarını ve bu bilgi avantajını piyasa zamanlamasıyla 

desteklediklerini göstermektedir. 

Sonuç itibariyle HHI değişkeninin azalmasıyla hem Sharpe oranının hem de Jensen ölçütünün artıyor 

olması, fon portföyündeki hisse senedi sayısındaki artışın, varlık başına yüzdesel ağırlığın azalmasının, 

getiriye olumlu etki ettiğini belirtmektedir. ICI ve HHI’ye ilişkin sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, 

portföylerin hem sektörel yoğunlaşma içinde olması hem de aynı sektörde faaliyet yürüten firmaların 

fon portföyüne dâhil edilmesinin önemine yönelik çıkarım yapılabilir. Yatırım fonlarının ülkemizdeki 

gelişimine bakıldığında, konjonktürel olarak, bazı portföy yönetim şirketlerinin sağlık, teknoloji, enerji, 

elektrikli araçlar gibi spesifik alanlara yönelik yatırım fonları oluşturdukları düşünüldüğünde söz konusu 

eğilim çalışmanın sonuçlarıyla paralel nitelik taşımaktadır. 
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ÖZ 

 Bu araştırmanın temel amacı tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sürecinde türev ürün 

kullanımı ve firma değeri etkileşimini ortaya koyabilmektir. Bu kapsamda, BİST30 Endeksi’nde faaliyet gösteren 

16 firmanın 2016-2021 yılları arasındaki çeyreklik dönem verilerinden faydalanılmıştır. Amaç doğrultusunda 

bağımlı değişken olarak aktif karlılık, özkaynak karlılığı ve Tobin’s Q; bağımsız değişken olarak finansal kaldıraç, 

kur riski ve cari oran, kontrol değişkeni olarak ise şirket büyüklüğü seçilmiştir. Türev ürün kullanımı ise kukla 

değişken olarak değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca, firmaların finansal tabloları incelenerek 2016- 2021 yılları 

arası türev ürün kullanımları istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve grafikler halinde incelenmiştir. Özellikle 2020 

yılının birinci ve ikinci çeyreğinde kullanılan türev ürün değeri Covid-19 pandemisinin firmalar üzerinde yarattığı 

riski gözler önüne sermektedir. Risk ve getiri arasındaki ilişki ışığında, gerçekleştirilen analizler neticesinde türev 

ürün kullanımının ROE ve Tobins’Q değişkenleri üzerinde negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğu 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Türev Ürünler, Firma Değeri. 

 

USE OF DERIVATIVES AND COMPANY VALUE INTERACTION IN THE COVID-

19 PERIOD: BIST30 INDEX IMPLEMENTATION 

ABSTRACT 

 The main purpose of this research is to reveal the interaction of derivatives use and firm value during the 

Covid-19 pandemic, which has affected the whole world. In this context, quarterly data of 16 companies listed in 

the BIST30 Index between the years 2016-2021 were used. For the purpose, return on assets, return on equity and 

Tobin's Q were chosen as dependent variables, financial leverage, currency risk and current ratio as independent 

variables, and company size as control variable. The use of derivatives was taken into consideration as a dummy 

variable. In addition, by examining the financial statements of the companies, the use of derivative products 

between 2016 and 2021 was statistically evaluated and examined in graphics. In particular, the value of derivatives 

used in the first and second quarters of 2020 reveals the risk posed by the Covid-19 pandemic on companies. In 

the light of the relationship between risk and return, as a result of the analyzes carried out, it was seen that the use 

of derivatives had a statistically significant negative effect on the ROE and Tobins'Q variables. 

 

Key Words: Covid-19, Derivatives, Firm Value. 
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1. GİRİŞ 

 

Firmaların temel amacı firma değerini ve hissedarlarının bugünkü servetini maksimize etmektir. 

Firma değeri maksimizasyonu söz konusu olduğunda finansal yapının en uygun şekilde oluşturulması 

ve mevcut yapının herhangi bir risk faktörü karşısında korunması gerekmektedir. Karşılaşılan risklerin 

firma değerini etkilemesi boyutunda finansal açıdan alınacak önlemler riskin çeşidine göre değişiklik 

göstermektedir. Firmaya özgü risklerde çeşitlendirme ve benzeri önlemler alınabilmektedir; ancak riskin 

çeşidi sistematik boyutta ise firma söz konusu riski elemine etmek için çok fazla alternatife sahip 

değildir.  

 

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda küresel bir boyut kazanan Covid-19 

pandemisi hem sağlık hem de ekonomik açıdan tüm dünyayı etkisi altına alan son zamanların en büyük 

şoku olarak nitelendirilebilir. 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yeni tip 

koronavirüs olarak isimlendirilen Covid-19’un pandemi olarak ilan edilmesiyle birlikte tüm dünyada 

alınan tedbirler kısa zamanda ekonomi üzerindeki etkisini olumsuz yönde göstermeye başlamıştır 

(covid19.saglik.gov.tr). Dolayısıyla sistematik olarak nitelendirilebilecek olan Covid-19 pandemisi 

belirsizliğinin makroekonomik faktörlerde yarattığı dalgalanmalar ve ekonomide oluşan büyük çaptaki 

belirsizlikler, piyasalardaki volatilitenin artmasına böylelikle risk faktörünün ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Ortaya çıkan riskten korunma (hedging) adına atılabilecek en önemli adımlardan biri de türev 

ürün kullanımıdır. Finansal riskten korunmayı amaçlayan şirketler, karşılaşabilecekleri zarar riskinden, 

türev üründen kar elde ederek kaçınmaktadırlar (BOBİ-FRS: 82). Dolayısıyla firma değerini artırmak 

ve hissedarların çıkarlarını korumak için belirsizlik dönemlerinde türev ürün kullanmak firma için 

gereklilik haline gelebilmektedir. Firmalar dönen varlık, duran varlık, kısa vadeli yabancı kaynaklar ve 

uzun vadeli yabancı kaynaklar kapsamında “riskten korunma, arbitraj ve spekülasyon” olmak üzere üç 

amaca yönelik türev ürün kullanmaktadır. Finansal tablolarda bunlardan herhangi birinin varlığı türev 

ürün kullanımına işaret etmekte ayrıca yapılan dipnot incelemelerinde türev ürün kullanımının 

amaçlarına değinilmektedir. Firma piyasada karşılaştığı riskin çeşidine göre, riskten korunma amacıyla 

türev ürünlerden forward sözleşmeler, futures sözleşmeler, opsiyon sözleşmeleri ve swap işlemleri gibi 

sözleşmeler kullanılabilmektedir (Sayılgan, 2019: 511). 

 

Bu çalışmada BİST30 Endeksinde 2016-2021 yılları arasında faaliyet gösteren firmaların 

Covid-19 salgını sürecinde türev ürün kullanımı ve firma değeri etkileşiminin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. BİST30 Endeksinde faaliyet gösteren 16 firmanın 2016 ile 2021 yılları arasında Kamuyu 

Aydınlatma Platformundan edinilen verilerden yola çıkarak Panel Veri Analizi yardımı ile 

değerlendirmeye alınan değişkenlerin etkileri yorumlanmıştır. Öncelikle değişkenlere ait betimleyici 

istatistiklere yer verilmiş ardından da kullanılan değişkenlerin korelasyon matrisi oluşturulmuştur. 

Hemen akabinde Havuzlanmış OLS Testi ile her bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlerle olan 

ilişkileri ve anlamlılık düzeyleri tespit edilmiştir. Sonrasında uygulanan Hausman Testi ile üç modele 

uygulanabilecek etki modeli tespit edilmiştir. Çalışmada kullanılan zaman boyutunun çok küçük olması 

nedeniyle durağanlık analizinin yapılması uygun görülmemiştir (Yerdelen Tatoğlu, 2018: 267). 

 

Çalışmada literatür bilgisine yer verildikten sonra risk yönetimi, türev ürünler ve Covid-19 

sürecinin piyasalar üzerindeki etkisi başlıklarına değinilmiştir. Aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma 

Platformundan ilgili şirketlerin 2016-2021 yılları arası finansal tabloları ve dipnotları incelenmiş, türev 

ürün kullanımları ile ilgili istatistiki tablolar oluşturulmuştur. Verilen bu bilgilerin devamında amaç, 

veri seti ve yöntem hakkında açıklamalar yapılmış, analizde kullanılacak değişkenlerle ilgili bilgi 

verildikten sonra, araştırmanın bulgu ve sonuçları değerlendirilmiştir. 

 

2. RİSK YÖNETİMİ VE TÜREV ÜRÜN KULLANIMI 

 

İkinci Dünya Savaşı akabinde uluslararası işbirliğinin hızla gelişmesiyle ticareti 

serbestleştirecek ve mali konuları bir düzene sokacak yeni bir sisteme ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle 

yeni bir uluslararası para sistemini oluşturmayı amaçlayan bazı ülkeler 1944 yılında Bretton Woods 

379 



konferansı düzenlemişlerdir. 45 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda genel olarak paralar dolar 

karşılıklı, dolar ise onsu 35 dolara sabitlenerek altın karşılıklı olmuştur. Ancak Bretton Wood sistemi, 

çeşitli nedenlerin yanı sıra, zamanla altın stokları hızla azalan ABD’nin dolar karşılığında 35 ons altın 

verecek güçte olmaması sebebiyle Başkan Nixon tarafından sonlandırılmıştır. Sabit kur sisteminin sona 

ermesi neticesinde 1973 yılında çöken sistemin ardından mal ve hizmet fiyatları, faiz oranları ve döviz 

kurlarındaki dalgalanmalar uluslararası piyasalarda risk faktörünün ortaya çıkmasına neden olmuştur 

(Korkmaz ve Ceylan, 2017, s.487; Kurt Cihangir, 2019, s. 17,19).   

 

Ortaya çıkan bu riskler, geleceğin belirsizliği, ürün fiyatlarında, kurlarda ve faizlerde yaşanan 

dalgalanmalar türev ürünlere gereksinimi ortaya çıkarmıştır (Sayılgan, 2019, s. 509). Genelde yüksek 

kaldıraca sahip olma özelliği taşıyan türev sözleşmeler, genellikle önceden belirlenmiş bir fiyattan ve 

tarihten bir varlığı ya da nakit akımının standart miktarını değiştirmek üzere iki taraf arasında yapılan 

bir sözleşmeyi içermektedir. Söz konusu dayanak varlığın değeri değiştikçe, türev ürünün değeri de 

değişmektedir (Cornett vd. 2016, s.131).  

 

Türev ürünlerin iki temel fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlardan ilki gelecekte meydana 

gelebilme ihtimali olan aleyhte fiyat değişimleri karşısında riskten korunma olanağı sağlayan risk 

yönetimi, ikincisi ise geleceğe yönelik fiyatların hesaplanmasında referans oluşturan cari piyasadaki 

fiyatların aynı zamanda geleceği yönelik fiyatların oluşmasında referans olması,  geleceğe yönelik fiyat 

keşfi fonksiyonunu açıklamaktadır (VİOB, 2012, s.19).  

 

Türev ürünler kullanım amaçlarına göre sınıflandırılabilmektedir. Spekülasyon amaçlı türev 

ürün kullanımında yatırımcı sözleşmeleri fiyat hareketlerinden kar elde etmek maksadıyla alıp satmayı 

amaçlamaktadır. Türev sözleşmelerin kaldıraç etkisi de spekülatörlere avantaj sağlamaktadır (Yaslıdağ, 

2016, s. 22). Arbitraj amaçlı türev ürün kullanımında yatırımcının aynı anda yaptığı işlemler ile aynı 

vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasalar arasındaki veya spot piyasa ile vadeli piyasa 

arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak; kayda değer bir risk almadan kesin kar elde etmesi olarak 

tanımlanabilir (Sayılgan, 2019, s. 37). Riskten korunma amaçlı türev ürün kullanımında ise, yatırımcının 

faiz, kur vb. riskleri yönetme sürecinde ürün fiyatında değer kaybı olması riskine karşın türev piyasada 

işlem yaparak riskini minimuma indirebilmektedir (Kapusuzoğlu ve Ceylan, 2018, s. 200). 

 

3. COVİD- 19 SÜRECİ VE PİYASALAR ÜZERİNDE ETKİSİ 

 İlk kez Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs, küresel bir salgın haline gelmiştir. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, Haziran 2020 tarihi itibariyle 8 milyonu aşan vaka 453.883 

ölümle sonuçlanmıştır (bbc.com). 2021 yılı Haziran ayı itibariyle ise toplam vaka sayısı 200 milyona 

yaklaşmaktadır (worldometers.info). Bu veriler ışığında kısa süre içerisinde dünyanın tamamını etkisi 

altına alan COVID-19 salgını, küresel düzeyde ekonominin farklı bir seyir almasına neden olmuştur. 

Dünya borsalarında yaşanan panik havası ve düşen petrol fiyatları, krizin şuana kadar öne çıkan en 

belirgin ekonomik etkileri olmuştur (Ekren, 2020, s. 6). 2020 Mart ayı PMI1 verileri dikkate alındığında, 

salgın neticesinde ABD ve Avrupa’da özellikle ulaşım, turizm ve yeme içme gibi alt sektörleri içeren 

hizmetler sektörünün Covid-19 salgınından olumsuz etkilendiğini ortaya koymaktadır. ABD’de 2020 

Şubat ayında 49,4 düzeyinde gerçekleşen hizmet PMI endeksi 2020 Mart’ta 39,1 ile rekor düşük 

seviyeye gerilemiştir. Ülkede PMI endeksi de 50,7’den 49,2’ye gerileyerek Ağustos 2009’dan bu yana 

en düşük seviyeye inmiştir. Euro Bölgesi’nde ise PMI verisi Mart ayında 51,6’dan 31,4’e gerilemiştir. 

Bölgede PMI verisi Euro parasal birliğinin oluşturulduğu dönemden bu yana en düşük değer 

seviyesindedir. Nisan ayına gelindiğinde ise özellikle İngiltere’deki düşüş göze çarpmaktadır. 2020 Mart 

ayında 34,5 olan PMI verileri 2020 Nisan ayında 13,4 değerini almıştır. Bu değer İngiltere için tarihi 

düşük seviyeleri işaret etmektedir (Ekonomi Bülteni, 2020). 

 Tüm bu veriler ışığında Covid-19 sürecinin Türkiye özelinde ortaya çıkarmış olduğu risk 

faktörlerinden korunmak adına aldığı önlemlerden biri olan Türev ürün kullanımı Vadeli İşlem ve 

                                                           
1 PMI endeksi (Purchasing Manager Index) satın alma yöneticileri endeksi anlamına gelir. PMI Endeksi, şirketlerin 

satın alma yöneticilerinin, mal ve hizmet satın alma eğilimlerinin ne olduğunu gösterir. 50 eşik değer olarak kabul 

edilir (Akdag ve diğ, 2018). 
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Opsiyon Borsası işlem hacimleri ele alınarak incelenmiş ve Grafik 2’de gösterilmiştir. İstatistiki 

verilerde dikkat çeken 2020 yılında meydana gelen artıştır. Söz konusu pandeminin ortaya çıktığı 

döneme gelen artış, firmalar açısından oluşan riskleri de gözler önüne sermektedir.  

Grafik 1: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası İşlem Hacmi (TL) 

 

Kaynak: Borsa İstanbul (https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/482/bulten-ve-piyasa-verileri) 

 

 Salgının etkilerini azaltmak ve küresel salgınla mücadele amacıyla uygulanan sosyal mesafenin 

neden olduğu talep düşüşü, karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi yoluyla, ekonominin 

tamamına sirayet edip ekonomide derin bir daralmaya ve istihdam kaybına yol açabilmektedir (Özatay, 

Sak, 2020, s.1). Dolayısıyla şirketler açısından bir risk faktörü oluşturmakta ve şirketlerin riskten 

korunma adına bazı önlemler almasına yol açmaktadır.  

 BİST30 Endeksinde yer alan ve araştırma kapsamında veri setine dâhil edilen firmaların finansal 

tabloları incelendiğinde benzer sonuçlara ulaşılmaktadır. Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan 

finansal tablolar ışığında, şirketlerin söz konusu yıllar arasındaki türev ürün kullanım miktarları 

incelenmiştir.  İncelemeler neticesinde firmaların çeyreklik dönem türev ürün kullanımına dair 

sonuçlar Grafik 3’de gösterilmiştir. 

Grafik 2: 2016-2021 Yılları Arası BİST30 Endeksi Çeyreklik Dönem Türev Ürün Kullanımı

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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 Firmaların ilgili dönemdeki tüm finansal raporlarında türev ürün kullanımı ile ilgili dönen 

varlık, duran varlık, kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar olmak üzere dört 

temel başlık incelenmiştir. Bilindiği üzere türev ürün kullanımı riskten korunma, arbitraj ve spekülasyon 

şeklinde üç amaca dayanmaktadır. Bu üç amaca yönelik dört farklı kalemde türev ürün kullanılmaktadır. 

Bunlardan herhangi birinin finansal tablolarda yer alması ilgili dönemler için türev ürün kullanılmıştır 

şeklinde kabul edilerek istatistik oluşturulmuştur. Finansal tabloların dipnotlarından elde edilen bilgilere 

göre genellikle riskten korunma amaçlı kullanılan türev araçlar döviz kuru riskinden korunmak için 

yapılan döviz kuru swap, forward sözleşmeler, faiz haddi swap, opsiyon sözleşmeleri şeklinde 

yapılmaktadır. Söz konusu finansal tablolar analiz edildiğinde ise özellikle Covid-19 sürecinde türev 

ürün kullanımda gözle görülür bir artış olmuştur. 2021 ilk çeyreğinin 2016, 2017 ve 2019 yıllarının tüm 

çeyreklerinden daha fazla türev ürün kullanılmış olması Covid-19 pandemisi risk faktörlerinin halen 

devam etmekte olduğunu yansıtmaktadır. 

 

4. LİTERATÜR TARAMASI 

  

 Bu bölümde araştırmaya hem dayanak sağlayacak hem de Türev ürün alanında yapılmış 

çalışmalar hakkında bilgi verecek literatürde öne çıkan bazı çalışmalara değinilmiştir. Ayrıca Covd-19 

salgını sürecinde de farklı çalışmalar finans literatürüne kazandırılmıştır. Bu bağlamda araştırma konusu 

kapsamında çalışmalar şu şekildedir. 

 Bessembinder (1991) tarafından azalan teşvikler ve yetersiz yatırımından kaynaklanan kurumsal 

riski forward sözleşmeler ve firma değeri açısından incelenen çalışma türev ürün literatürüne öncü bir 

çalışma olarak geçmektedir. Bu çalışmayı takiben Allayannis ve Weston (2001) 720 adet finansal 

olmayan Amerikan firmalarını 1990 ve 1995 yılları arasında döviz türev kullanımının firma değeri 

üzerine potansiyel etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada firma değerini temsilen Tobin’s Q değişkeni 

kullanılmış ve firma değeri ile döviz türev ürünü arasında pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir. Benzer 

şekilde Allayannis vd (2003) döviz cinsi türev ürün kullanımının firma değerine etkisini 1990 ve 1999 

yılları arasında 35 ülkeden firma için incelemişlerdir. Ülkeler arasındaki kurumsal yönetişim 

farklılıklarında ve bunların risk yönetim politikaların firma değerine etkilerinin incelendiği çalışma, 

sözü edilen kurumsal yönetişimin etkin bir şekilde uygulandığı firmalarda döviz cinsinden türev 

kullanımının firma değerine olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Rossi ve Laham (2008) 1996-

2005 yılları arasında finansal olmayan Brezilya São Paulo Stock Exchange şirketlerinin riskten 

korunmada yabancı para cinsinden türev ürün kullanımının firma değerine etkisini incelemiştir. 

Çalışmada uygulanan ekonometrik analizler türev ürün kullanımın firma değerini artırdığı yönünde 

sonuç vermektedir. 

 

 Türev ürün kullanımının firma değerinin belirlenmesi üzerindeki etkilerini araştıran bir çalışma 

da Gay vd’ne (2010) aittir. Çalışmada türev ürün kullanımı ile şirketlerin özkaynak maliyeti arasındaki 

ilişki araştırılmaktadır. Türev ürün kullanan şirketlerin, kullanmayan şirketlere göre özkaynak 

maliyetinin 24-78 baz puan daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bartram vd (2011) finansal olmayan 47 

ülke firmasında türev ürün kullanımının firma riski ve firma değeri üzerine etkisini incelemeyi 

amaçlamışlardır. Türev ürün kullanımının hem toplam riski hem de sistematik riski azalttığına dair güçlü 

kanıtlar elde ettiklerinin iddia edildiği çalışmada, türev kullanımının firma değeri üzerindeki etkisi 

pozitif alarak tespit edilmiştir. Öte yandan Nguyen ve Faff (2008) Avusturalya Menkul Kıymetler 

Borsasına kote olmuş 428 firma örnekleminde yapmış oldukları çalışmada türev ürün kullanımının firma 

değerine etkisini analiz etmişlerdir. Bulgulara göre Tobins’Q değişkeninde takas kullanımı neticesinde 

%24’lük bir azalma tespit edilmiştir. Benzer şekilde Fauver ve Naranjo (2010) 1991-2000 yılları 

arasında 1746 firma üzerinde yaptıkları araştırmada türev ürün kullanımı ile firma değeri arasında 

negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

  

 Şenol ve Karaca (2017) işletmelerin finansal yapılarında ortaya çıkan risklerin firma değeri 

üzerine etkisini panel veri analizi ve likidite riskinin firma değerini negatif yönde etkilediği sonucuna 

varılmıştır. Benzer şekilde Topaloğlu (2018) finansal riskler ile firma değeri arasındaki ilişkiyi tespit 

etmeyi amaçladığı çalışmada 2012-2017 yılları arasında Borsa İstanbul 100 endeksinde işlem gören 
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firmaları panel veri analizi yöntemiyle analiz etmiştir. 40 şirket üzerinden yapılan analizde Tobins’Q, 

PD/DD ve F/K bağımlı değişken, kredi riski, kur riski, likidite riski ve sermaye riski bağımsız değişken 

olarak alınmıştır. Özellikle sermaye riski ile finansal yapıları oluşturulurken yabancı maliyeti ve oranına 

vurgu yapılmıştır. Bunda TL’nin yabancı paralar karşında değer kaybetme riskinin önemli rolü 

bulunmaktadır. Dolayısıyla yatırımcıların alacakları kararlarında sermaye riski, kur, likidite ve kredi 

risklerinin firma değerini negatif yönlü etkilediğine dikkat çekilmiştir. 

 

 Devi vd (2020) Covid-19 pandemisinin Endonezye Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören 

firmaların finansal performanslarına etkisini ölçmeyi amaçlayan çalışama, 214 şirket üzerinde Wilcoxon 

Signed Rank Tes analiz metodu ile analiz yapılmıştır. Yapılan analizlerde Covid-19 sürecinde finansal 

kaldıraç ve kısa vadeli faaliyet oranlarında artış görüşmüş; ancak halka açık şirketlerin likidite ve karlılık 

oranlarında düşüş meydana geldiği sonuçları elde edilmiştir. Ayrıca Tayar vd (2020) Covid-19 

salgınının Türkiye’deki sektörel etkilerini Basit Lineer Regresyon analizi yöntemiyle incelemişlerdir. 

Covid-19 vaka sayılarının bağımsız değişken olarak kullanıldığı çalışmada bağımlı değişken olarak 

Borsa İstanbul’da yer alan sektörlere 17 Mart 2020 ile 28 Nisan 2020 tarihleri arasında 30 güne ait 

veriler kullanılmıştır. Yapılan ekonometrik analizler neticesinde Covid-19 salgınına anlamlı bir şekilde 

maruz kalan Elektrik, Ulaştırma, Mali, Sınai ve Teknoloji sektörlerinin aksine; Tekstil, Ticaret, 

Hizmetler, Turizm ve Gıda-İçecek sektörlerinde anlamlı etkilere ulaşılamamıştır. 

 

 Ashraf (2020) hükümet kararlarının borsa getirileri üzerindeki etkisini 22 Ocak-17 Nisan 2020 

tarihleri arasındaki günlük verilerle 77 ülkede alınan 2750 örneklem üzerinde incelemiştir. Borsa 

getirilerinin bağımlı değişken olarak alındığı analizler neticesinde sosyal mesafenin ekonomik etkiyi 

azaltması nedeniyle borsa getirileri ile doğrudan olumsuz etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Dolaylı 

olarak ise hükümet kararlarının salgını azaltma ihtimali ile piyasa getirilerini pozitif yönde etkilediği 

sonucuna varılmıştır. 

 

 Shen, Fu, Pan, Yu ve Chen (2020) Çin şirketlerinin finansal verilerinin kullanılarak Covid-19 

salgınının firma performansına olan etkisini araştırmayı amaçlamışlardır. Yapılan araştırmalar ile söz 

konusu şirketlerde Covid-19 salgınının yatırım bütçesini ve toplam geliri azaltarak olumsuz yönde etkisi 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca analizde özellikle turizm ve ulaşım sektörlerinin ciddi şekilde olumsuz 

etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde Ünal (2020) aşırı tepki hipotezinin geçerliliğini test 

ettiği çalışmasında Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren şirketlerin Covid-19 salgınında ne derece etkin 

fiyatlandırıldığını ve bununla birlikte Covid-19 salgınının sektör bazlı finansal etkileri araştırılmıştır. 

2019 ikinci çeyrek ve 2020 ilk çeyrek verilerinin kullanılarak 395 şirkete ait hisse senetlerinin dahil 

edildiği analizde özellikle sektör incelemesinde havayolları, turizm, deri giyim, pazarlama ve ulaştırma 

lojistik hem finansal performans hem de hisse senedi performansı olarak Covid-19 salgınından en kötü 

etkilenen sektörler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca en düşük fiyat performansı gösteren şirketlerin 

salgın sürecini takiben en yüksek fiyat performansı göstermesi nedeniyle de çalışma aşırı tepki 

hipotezini desteklemektedir. 

  

 VERİ SETİ VE MODEL 

 BİST30 Endeksi’nde faaliyet gösteren 16 firmanın 2016 ile 2021 yılları arasında Kamu 

Aydınlatma Platformundan edinilen verilerden faydalanılarak oluşturulan model, türev ürün 

kullanımının ve firma değerinin araştırılması amaçlanarak oluşturulmuştur. Söz konusu modelde 

performans ölçütü olarak ele alınan finansal kaldıraç, kur riski ve cari oran bağımsız değişkenlerinin, 

Aktif Karlılık (ROA), Özkaynak Karlılığı (ROE), Tobin’s Q değerlerine olan etkileri Şirket Büyüklüğü 

kontrol değişkeni ve türev ürün kullanımı kukla değişkeni temel alınarak test edilmiştir. Firmanın türev 

ürün kullanımı bulunması halinde 1, bulunmaması halinde 0 olarak değerlendirilecektir. BİST30 

Endeksi’nde yer alan şirketler ve kodları Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Analiz Kapsamına Dahil Edilen Şirketler ve BIST Kodları  

BIST Kodu  Şirket Adı    Sektör 

ARCLK   Arçelik A.Ş.    Metal Eşya 

ASELS   Aselsan Elektr. San. Ve Tic.   Teknoloji 

BIMAS   BİM Birleşik Mağazalar   Toptan ve Perakende Tic. 

EREGL   Ereğli Demir ve Çelik Fab.   Ana Metal Sanayi 

GUBRF   Gübre Fabrikaları A.Ş.   Kimya İlaç Petrol 

KRDMD         Kardemir Karabük Demir   Ana Metal Sanayi 

KOZAL   Koza Altın İşl. A.Ş.   Madencilik ve Taş ocakçılığı 

KOZAA   Koza Anadolu Metal Mad.   Madencilik ve Taş ocakçılığı  

OYAKC   Oyak Çimento Fabrikaları   Taş ve Toprağa Dayalı 

PGSUS   Pegasus Hava Taşımacılığı   Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme 

PETKM   Petkim Petrokimya Holding   Kimya İlaç Petrol 

SASA   Sasa Polyester Sanayi A.Ş.   Kimya İlaç Petrol 

TCELL   Turkcell İletişim Hizmetleri   Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme 

TUPRS   Tüpraş- Türkiye Petrol A.Ş.   Kimya İlaç Petrol 

THYAO   Türk Hava Yolları A.O.   Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme 

TTKOM   Türk Telekomünikasyon   Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme 

 Şirketlere ilişkin analizde kullanılan veriler, Borsa İstanbul internet sitesi ve Kamu Aydınlatma 

Platformu internet sitesinden elde edilen verilerle birlikte şirketlerin finansal tablolarına ve faaliyet 

raporlarına ulaşılarak temin edilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, BİST30 Endeksi’ne kote 

olan 16 şirketin 2016 ile 2021 yılları arasındaki verileri dikkate alınarak, türev ürün kullanımının olası 

firma değerine etkisi En Küçük Kareler ve Panel Veri Analizi yöntemi kullanılarak ortaya çıkarılmaya 

çalışılmıştır. Türev ürün kullanımının firma değerine etkisinin tespit edilmesi amacıyla oluşturulan ve 

analiz kapsamında değerlendirilecek değişkenlerin yer aldığı Tablo 2 aşağıdaki gibidir. 

              Tablo 2. Bağımlı, Bağımsız ve Kontrol Değişkenleri 

Değişkenler     Kısaltmalar 

Bağımlı Değişkenler       

Aktif Karlılığı (Net Kar/Toplam Varlıkları)     ROA 

Özkaynak Karlılığı (Net Kar/Özkaynaklar)     ROE 

Tobins'Q (Piyasa Değeri+Toplam Borç)/Toplam Varlıklar     TQ 

Bağımsız Değişkenler       

Finansal kaldıraç (Toplam Borçlar/Toplam Aktifler)                        FKAL 

Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar)     CO 

Kur Riski (Net Yabancı Para Pozisyonu (Mutlak)/Öz Sermaye)       KRISK 

Kukla Değişken (Türev Ürün Kullanımı)     TUK 

Kontrol Değişkeni       

Şirket Büyüklüğü Log (Toplam Aktif)     SBYK 
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 Aktif karlılık (ROA), firmanın varlılarından elde ettiği getiriyi, firmanın vergi yükümlülüklerini 

ve finansal kaldıracını dikkate alarak, firmanın bir birimlik varlığından kazandığı net karı ölçmektedir. 

Özkaynak karlılığı (ROE), firma hissedarlarının firmaya yaptıkları yatırımlardan elde ettikleri getiriyi 

ölçmektedir. Özsermaye karlılığı sadece net kardan değil firmanın finansal kaldıracından da etkilenen 

bir orandır (Cornett ve diğ., 2016, s. 57). Tobin’s Q ise sermaye yatırım kararlarına ilişkin bir gösterge 

olarak ele alınarak piyasa değerinin yüksek kar oranları nedeniyle yerine koyma maliyetlerini aştığında 

firmaların hareketlerinin büyüme yönünde olacağını göstermekle birlikte bir firmanın piyasa değerinin, 

varlıklarının ikame maliyetine oranı olarak tanımlanabilmektedir (Çelik, 2018: 464; Lindenberg ve 

Ross, 1981, s.1). Bağımsız değişken olarak modele dahil edilecek olan finansal kaldıraç firmanın 

faaliyet karındaki değişimin, hisse başına karda oluşan değişmeyi etkileme derecesi olarak 

tanımlanabilir (Ercan ve Ban, 2018, s.248). Başka bir ifadeyle finansal kaldıraç, finansman kaynakları 

arasında faiz yükü getiren borç, işletme dışı kaynakların bulunması sonucu oluşmaktadır ve belirli bir 

satış düzeyinde faiz ve vergi öncesi kardaki yüzde değişimin hisse başına karda ya da net gelirde 

oluşturduğu yüzde değişimi ifade etmektedir (Akgüç, 1998, s.139; Aydın ve diğ., 2017, s. 146). 

İşletmenin kısa vadeli borçlarını karşılayabilme gücünü ifade eden cari oran ise dönen varlıkların kısa 

vadeli kaynaklara oranı ile elde edilmektedir (Ercan ve Ban, 2018, s. 37). 

 

 Döviz kurlarında meydana gelen beklenmedik değişmeler uluslararası boyutta ticaret yapan 

firmaların yabancı paraya bağlı olarak borç ve alacaklarında dalgalanmalara neden olmaktadır. Bu 

dalgalanmalar firmaların net karlılığını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemektedir (Seyidoğlu, 

2016, s.296) Dolayısıyla bu olumsuzluk firmalarda kur riski olarak adlandırılan bir riske maruz 

kalmalarına neden olmaktadır. Çalışmada türev ürün kullanımı kukla değişken olarak kullanılmış olup 

değişkeni temsilen, firmanın türev ürün kullanımı var ise 1, yok ise 0 olarak değerlendirilmiştir. 

 BİST30 Endeksi’nde yer alan firmaların finansal kaldıraç derecelerinin (Toplam Yabancı 

Kaynak / Toplam Varlıklar), kur riskinin, cari oran firma değeri üzerindeki olası etkilerinin incelenmesi 

amacı doğrultusunda Aktif Karlılık, Özkaynak Karlılığı ve Tobin’s Q değişkenlerinin değerlendirilmesi 

için oluşturulan 3 model şu şekildedir: 

 ROAit= αit+β1TUKit+ β2FKALit+ β3KRISKit+ β4COit+ β5SBYKitt+ Ɛit                       (Model 1) 

 ROEit= αit+β1TUKit+ β2FKALit+ β3KRISKit+ β4COit+ β5SBYKitt+ Ɛit                        (Model 2) 

 TQit= αit+β1TUKit+ β2FKALit+ β3KRISKit+ β4COit+ β5SBYKitt+ Ɛit                            (Model 3) 

 Oluşturulan modeller perspektifinde hipotez kurgusu şu şekildedir:  

 H0 = Türev ürün kullanımının firma değeri üzerinde bir etkisi yoktur. 

 H1 = Türev ürün kullanımının firma değeri üzerinde bir etkisi vardır. 

 Bağımsız değişkenlerde istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç ortaya çıkması halinde H0 hipotezi 

reddedilip, H1 hipotezi kabul edilecektir. 

 Şirketlerde türev ürün kullanımı üç amaca dayanmaktadır. Bunlar spekülasyon amacıyla türev 

ürün kullanımı, arbitraj amacıyla türev ürün kullanımı ve riskten korunmak (hedging) amaçlı türev ürün 

kullanımıdır. Bu üç amaç arasında en sık riskten korunma amaçlı türev ürünü kullanımıdır. Dolayısıyla 

türev ürün kullanımının firma değerine etkisi araştırılırken, risk içeren değişkenler kullanılarak veri seti 

oluşturulması uygun görülmüştür.   

5. ANALİZLER VE BULGULAR 

 Çalışmada performans ölçümünde kullanılması planlanan bağımlı (Aktif Karlılık, Özkaynak 

Karlılığı ve Tobin’s Q) ve bağımsız değişkenler (Finansal Kaldıraç, Kur Riski ve Cari Oran), kukla 

değişken (Türev Ürün Kullanımı) ile kontrol değişkenine (Şirket Büyüklüğü) ait betimleyici istatistik 

verileri incelenerek Tablo 3’te gösterilmiştir. 
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              Tablo 3. Değişkenlere Ait Betimleyici İstatistik Verileri 

 ROA ROE TQ CO FKAL KRISK SBYK 

Ortalama 2.286129 4.376564 1.095506 2.611339 0.294061 0.000000000258 23.07352 

Medyan 2.139655 4.789134 0.89 1.458973 0.324778 0.000000000756 23.28009 

Max. 12.30219 34.13387 5.91 14.91268 0.68464 0.00000000279 24.96872 

Min. -8.1961 -59.305 0.03 0.431408 0 0.000000000121 19.31638 

 Std. Sapma 2.77564 7.814412 0.744089 3.173477 0.201683 0.00000000049 1.255818 

Çarpıklık 0.062882 -2.06520 2.155981 2.280346 -0.112272 3.303382 -0.99514 

Basıklık 4.280926 18.22001 9.865914 6.854971 1.718265 14.71792 3.947546 

 Jarque-Bera        23.19224   3481.924        920.2731   499.2498    23.70571 2533.426                  68.027 

 Probability         0.000009 0 0 0    0.000007 0 0                       0 

 Gözlem           336 336 336 336     336          336 336                    336 

 Gözlem sayısının 336 olduğu veri setinin incelendiği Tablo 3’te normal dağılımın varlığı ve 

anlamlılık dereceleri Jarque- Bera testiyle inceleniştir. Veri setine dahil edilen bağımlı ve bağımsız 

değişkenler için ortalama, medyan, maksimum, minimum, standart sapma değerleri ile araştırmada 

kullanılan serilerin çarpıklık ve basıklık dereceleri betimleyici istatistik verileri ile tespit edilmiştir. 

              Tablo 4.  Kullanılan Değişkenlere Ait Korelasyon Matrisi 

 ROA  ROE  TQ  CO  FKAL  KRISK  SBYK   

ROA  1        

ROE  0.775694 1        

TQ  0.156408 0.250958 1       

CO  0.507008 0.097239 -0.24335 1      

FKAL  -0.518513 -0.210431 -0.175259 -0.584884 1     

KRISK  0.103079 -0.01599 0.007411 0.160461 -0.27938 1    

SBYK  -0.21763 -0.04745 -0.19326 -0.27001 0.471707 -0.7356 1   

 Değişkenlerin arasında olası bir yüksek korelasyon varlığının kullanılan veri seti ve modelin 

açıklama gücünü etkileme olasılığı ile oluşturulan korelasyon matrisine Tablo 4’te yer verilmiştir. Elde 

edilen sonuca göre değişkenler arasında hem pozitif hem de negatif yönde aşırı yüksek korelasyonun 

var olmadığı görülmüştür.  

 Korelasyon matrisi incelendikten sonra, Havuzlanmış En Küçük Kareler Yöntemi ile bütün 

veriler bir havuzda toplanarak, bağımlı değişkenlerin bağımsız değişkenlerden ne ölçüde etkilendikleri 

Aktif Karlılık (ROA) bağımlı değişkeni için Tablo 5, Özkaynak Karlılığı (ROE) bağımlı değişkeni için 

Tablo 6 ve Tobins’Q bağımlı değişkeni için Tablo 7’de ortaya konulmaktadır. 
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              Tablo 5.  Havuzlanmış OLS Testi ROA Bağımlı Değişken Sonuçları   

  ROA 

  Kat Sayı   T-İstatistiği P-Değeri 

CO 0.241086 4.994885 0.000*** 

FKAL -3.29208 -3.565967 0.0004*** 

KRISK -3.88000 -1.040539 0.2989 

SBYK 0.116424 0.720539 0.4717 

TUK -1.36262 -3.564313 0.0004*** 

C 0.902147 0.243907 0.8075 

R-Kare                                                   0.358465 

Düzeltilmiş R-Kare                                                          0,34745                                     

***,**,* sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılıkları ifade etmektedir. 

0<p<0.01 ise %1 düzeyinde anlamlı etki, 0.01<p<0.05 ise %5 düzeyinde anlamlı etki, 0.05<p<0.1 ise %10 düzeyinde anlamlı 

etki olduğunu ifade etmektedir. 

  Öncelikle Tablo 5 incelendiğinde Aktif Karlılık (ROA) dikkate alındığında Cari Oran (CO)’ın 

ROA üzerinde pozitif yönde ve %1 düzeyinde anlamlı etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 

Dolayısıyla CO’da meydana gelecek %1’lik bir değişme ROA üzerinde %4.49’luk bir artışa neden 

olacaktır şeklinde yorumlanabilir. Bir diğer anlamlı sonuç elde edilen Finansal Kaldıraç (FKAL)’ın ise 

%1 düzeyinde negatif yönde etkiye sahip olduğu ve FKAL’da meydana gelebilecek %1’lik bir artışın 

ROA üzerinde %3.56’lık bir azalışa neden olacağı gözlemlenmiştir. Kukla değişken temelinde 

bakıldığında ROA üzerinde negatif ve %1 düzeyinde etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. ROA üzerinde 

diğer bağımsız değişkenler Şirket Büyüklüğü (SBYK)’nün pozitif ve Kur Riski (KRISK)’nin negatif 

etkisi olduğu; ancak bunun anlamlı bir etki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

  Tablo 6.  Havuzlanmış OLS Testi ROE Bağımlı Değişken Sonuçları 

  ROE 

Değişken Katsayı  T-İstatistiği P-Değeri 

CO -0.18775 -1.15391 0.249 

FKAL -5.4408 -1.74824 0.081* 

KRISK -1.5800 -1.25875 0.209 

SBYK 0.43128 0.79178 0.429 

TUK -4.14259 -3.21444 0.001*** 

C -0.45037 -0.03612 0.971 

R-Kare                                                        0.080205 

Düzeltilmiş R-Kare                                                                0.066268 

***,**,* sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılıkları ifade etmektedir. 

0<p<0.01 ise %1 düzeyinde anlamlı etki, 0.01<p<0.05 ise %5 düzeyinde anlamlı etki, 0.05<p<0.1 ise %10 düzeyinde anlamlı 

etki olduğunu ifade etmektedir. 
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        Özkaynak Karlılığı (ROE) için Tablo 6 değerlendirildiğinde, FKAL negatif ve %10 düzeyinde 

anlamlı etkiye sahiptir. FKAL’da meydana gelebilecek %1’lik bir artış bağımlı değişken Özkaynak 

Karlılığı (ROE)’nda %1.74’luk bir azalışa neden olmaktadır. Kukla değişken olan Türev Ürün 

Kullanımı (TUK)’nın ROE üzerinde etkisi negatif yönde ve %1 düzeyinde anlamlıdır.  

Tablo 7.  Havuzlanmış OLS Testi Tobins’Q Bağımlı Değişken Sonuçları 

  TOBİNS’Q 

Değişken Katsayı  T-İstatistiği P-Değeri 

CO -0.14543 -12.2876 0.000*** 

FKAL -0.2963 -1.30886 0.191 

KRISK -5.16008 -5.65304 0.000*** 

SBYK -0.11436 -2.88633 0.004*** 

TUK -1.04072 -11.1019 0.000*** 

C 4.99406 5.506333 0.000 

R-Kare                                                        0.463248 

Düzeltilmiş R-Kare                                                                0.455115 

            ***,**,* sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılıkları ifade etmektedir. 

0<p<0.01 ise %1 düzeyinde anlamlı etki, 0.01<p<0.05 ise %5 düzeyinde anlamlı etki, 0.05<p<0.1 ise %10 

düzeyinde anlamlı etki olduğunu ifade etmektedir. 

 Tablo 7’de yer alan ve son bağımlı değişken olan Tobin’s Q diğer iki değişkenden farklı olarak 

Cari Oran (CO), Kur Riski (KRISK), Şirket Büyüklüğü (SBYK) ve Türev Ürün Kullanımı (TUK) 

bazında anlamlı sonuçlar vermiştir. Söz konusu tablo incelendiğinde Tobins’Q üzerinde CO negatif ve 

%1 düzeyinde etkilidir. Diğer bir ifadeyle CO’da meydana gelebilecek %1’lik bir değişimin Tobins’Q 

değişkeninde %12.28 oranında azalışa neden olacağı tespit edilmiştir. Öte yandan KRISK oranı 

istatistiksel olarak negatif ve %1 anlamlıdır ve Tobins’Q’yu etkileme oranı %5.65 olduğu 

söylenebilmektedir. Öte yandan SBYK’nın Tobins’Q değişkenine etkisi negatif yönde ve %1 

düzeydedir. Dolayısıyla SBYK’da meydana gelebilecek %1’lik bir değişme Tobins’Q’da %2.88’lik bir 

azalışa neden olacaktır. Son olarak kukla değişken olarak modele dahil edilen TUK yine Tobins’Q 

üzerinde %1 düzeyinde negatif yönde anlamlılık ifade etmektedir. 

 Analize dâhil edilen tüm firmaların aynı olduğu ön kabulünü varsayan Havuzlanmış En Küçük 

Kareler (OLS) Tekniğinde sonuçların güvenilirliği kuşku yaratabileceği düşünülmekle birlikte, firmaları 

hem zaman hem de veri boyutunda fark bir şekilde değerlendirmesine olanak tanıyan Panel Veri Analizi 

uygulanmıştır. Modellerde sabit etkilerin mi yoksa rassal etkilerin mi baskın olduğunun belirlenebilmesi 

için Hausman Testinin kullanılması uygun görülmüştür. 
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   Tablo 8.  Hausman Testi Sonuçları 

  ROA ROE Tobins'q 

Chi-Sq. İstatistiği 13.62247 8.834225 24.10939 

P-Değeri 0.0182** 0.1159 0.000*** 

***,**,* sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılıkları ifade etmektedir. 

0<p<0.01 ise %1 düzeyinde anlamlı etki, 0.01<p<0.05 ise %5 düzeyinde anlamlı etki, 0.05<p<0.1 ise %10 

düzeyinde anlamlı etki olduğunu ifade etmektedir. 

 Tablo 8’de ROA ve Tobins’Q değişkenleri için Hausman Testi sonuçları incelendiğinde sabit 

etkiler modelinin uygulanması uygun görülmektedir. Öte yandan bir diğer değişken olan ROE için 

Hausman Test sonuçları rassal etkiler modelinin uygulanabilirliği konusunda anlamlı sonuçlar elde 

edilmiştir. Tablo 9 ve Tablo 11’de sabit etkiler, Tablo 10’da rassal etkiler modelinde her firmanın 

kendisine özgü olduğu düşünülerek bağımsız değişkenler üzerinden açıklanmasının uygun olacağı 

düşünülmektedir. 

        Tablo 9. Sabit Etkiler Modeli ROA Bağımlı Değişken Sonuçları 

  ROA 

Değişken Kat Sayı T-İstatistiği P-Değeri 

CO 0.121008 0.76166 0.4468 

FKAL -10.1616 -5.06407 0.000*** 

KRISK -2.030 -0.47603 0.6344 

SBYK 0.899459 2.671254 0.007*** 

TUK -0.549395 -0.82108 0.4122 

C -15.39471 -2.05244 0.041** 

R-Kare                                                                                                0.449958 

Düzeltilmiş R-Kare                                                             0.415035 

***,**,* sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılıkları ifade etmektedir. 

0<p<0.01 ise %1 düzeyinde anlamlı etki, 0.01<p<0.05 ise %5 düzeyinde anlamlı etki, 0.05<p<0.1 ise %10 

düzeyinde anlamlı etki olduğunu ifade etmektedir. 

  Tablo 9’da Sabit Etkiler Modeli ile elde edilen verilerin neticesinde, FKAL’ın Aktif Karlılık 

(ROA)’ta negatif yönde ve %1 düzeyinde anlamlı etkiye sahip olduğu dolayısıyla FKAL’da meydana 

gelecek %1’lik bir değişme üzerinde %5.06’lık bir azalışa neden olması beklenmektedir. SBYK kontrol 

değişkenin ise yine %1 düzeyinde pozitif yönde etkiye sahip olduğu ve SBYK’da meydana gelebilecek 

%1’lik bir artışın ROA üzerinde %2.67’lik bir artışa neden olacağı tespit edilmiştir. Kukla değişken 

(TUK) temelinde bakıldığında ROA bağımlı değişken üzerinde negatif etkisi olmasına karşın bu etkinin 

anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır. 
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      Tablo 10. Rassal Etkiler Modeli ROE Bağımlı Değişken Sonuçları 

  ROE 

Değişken Kat Sayı T-İstatistiği P-Değeri 

CO -0.20012 -0.92718 0.3545 

FKAL -8.56233 -2.20517 0.0281** 

KRISK -1.47000 -1.10886 0.2683 

SBYK 0.52054 0.787794 0.4314 

TUK -3.25281 -2.09536 0.0369** 

C -2.15148 -0.14339 0.8861 

R-Kare                                                       0.052021 

Düzeltilmiş R-Kare                                                               0.037658 

***,**,* sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılıkları ifade etmektedir. 

0<p<0.01 ise %1 düzeyinde anlamlı etki, 0.01<p<0.05 ise %5 düzeyinde anlamlı etki, 0.05<p<0.1 ise %10 

düzeyinde anlamlı etki olduğunu ifade etmektedir. 

 Öte yandan ROE kapsamındaki analiz sonucuna göre, FKAL negatif yönde ve %5 düzeyinde 

anlamlı etkiye sahiptir denebilir. FKAL’da meydana gelebilecek %1’lik bir artış Özkaynak Karlılığı 

(ROE)’nda %2.20’lik bir azalışa neden olmaktadır.   Kukla değişken olan TUK’un ROE üzerinde etkisi 

yine negatif yönde ve %5 düzeyinde anlamlıdır.  

              Tablo 11. Sabit Etkiler Modeli Tobins’Q Bağımlı Değişken Sonuçları 

  TOBİNS’Q 

Değişken Kat Sayı T-İstatistiği P-Değeri 

CO 0.00927 0.27960 0.780 

FKAL -0.73918 -1.7645 0.0786** 

KRISK -4.53000 -5.08662 0.000*** 

SBYK -0.04861 -0.69147 0.4898 

TUK -0.31238 -2.23622 0.026** 

C 2.72518 1.74031 0.0828** 

R-Kare                                                       0.666415 

Düzeltilmiş R-Kare                                                              0.645235 

***,**,* sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılıkları ifade etmektedir. 

0<p<0.01 ise %1 düzeyinde anlamlı etki, 0.01<p<0.05 ise %5 düzeyinde anlamlı etki, 0.05<p<0.1 ise %10 

düzeyinde anlamlı etki olduğunu ifade etmektedir. 

 Son olarak Tablo 11 Sabit Etkiler Modeli Tobins’Q sonuçları incelendiğinde FKAL ile 

Tobins’Q ilişkisi Havuzlanmış OLS testinin aksine istatistiksel olarak negatif ve %5 anlamlıdır. 

FKAL’ın Tobins’Q değişkenini etkileme oranı %1.76 olmasına karşın Tobins’Q’nun SBYK’nın 

Havuzlanmış En Küçük Kareler Yöntemi (OLS) testi sonucundaki %1 düzeyindeki istatistiksel olarak 

anlamlılığın sabit etkiler modelinde kaybolduğu görülmektedir. Öte yandan KRISK’in Tobins’Q 
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üzerindeki etkisi negatif yönde ve %1 anlamlılık düzeyindedir. Diğer bir ifadeyle KRISK’de meydana 

gelebilecek %1’lik bir değişim Tobins’Q değişkeninde %5.08 oranında bir azalışa neden olacaktır. Bir 

başka anlamlı sonuç da kukla değişken olan TUK verilerindedir. Söz konusu değişken Tobins’Q 

üzerinde negatif yönde ve %5 düzeyde anlamlıdır.  

SONUÇ 

 Bu çalışmada BİST30 Endeksinde 2016-2021 yılları arasında faaliyet gösteren firmaların 

Covid-19 salgını sürecinde türev ürün kullanımı ve firma değeri etkileşiminin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. BİST30 Endeksinde faaliyet gösteren 16 firmanın 2016 ile 2021 yılları arasında Kamu 

Aydınlatma Platformundan edinilen verilerden yola çıkarak türev ürün kullanım bilgilerine ulaşılmıştır. 

Söz konusu bilgiler grafik halinde istatistiksel olarak sunulmuştur. Türev ürün kullanımı istatistiklerine 

göre özellikle 2020Q1 dönemindeki artış firmaların riskten korunma adına aldıkları tedbirleri gözler 

önüne sermektedir. Literatür incelendiğinde hali hazırda Covid-19 dönemi için türev ürün kullanımına 

dair herhangi bir çalışmaya rastlanmamış olması nedeniyle çalışma sonraki çalışmalar için hem öncü bir 

kaynak hem de bir dayanak oluşturabilmektir. 

 Panel Veri Analizi ile değerlendirmeye alınan değişkenlerin etkilerinin yorumlandığı araştırma 

kapsamında şirket bazlı çalışma yapılacağı için bankalar ve kaldıraç oranı yüksek olması nedeniyle mali 

sektörde yer alan şirketler analize dahil edilmemiştir. Çalışmada performans ölçümünde kullanılması 

planlanan bağımlı değişkenler Aktif Karlılık, Özkaynak Karlılığı ve Tobin’s Q, bağımsız değişkenler 

Finansal Kaldıraç, Kur Riski ve Cari Oran, kukla değişken olarak Türev Ürün Kullanımı ile kontrol 

değişkeni ise Şirket Büyüklüğü dikkate alınmıştır. İlk olarak değişkenlere ait betimleyici istatistiklere 

yer verilmiş hemen sonrasında kullanılan değişkenlerin korelasyon matrisi oluşturulmuştur. Ardından 

Havuzlanmış OLS Testi ile her bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlerle olan ilişkileri ve anlamlılık 

düzeyleri tespit edilmiştir. Son olarak uygulanan Hausman Testi ile üç modele uygulanabilecek etki 

modeli tespit edilmiştir. Haousman Testi verilerine göre ROA ve Tobins’Q değişkenlerinde Sabit Etkiler 

Modeli tercih edilmiştir. Tobins’Q değişkeninde ise Hausman Testi değerlerinin anlamsız olması 

nedeniyle Rassal Etkiler Modeli kullanılmıştır.  

 Türev ürün kullanımı çoğunlukla riskten korunma amaçlı yapılmaktadır, dolayısıyla firmanın 

riskini en aza indirmek asıl amaç olmaktadır. Analiz sonuçları incelendiğinde türev ürün kullanımının 

firma değerini temsil eden bağımlı değişkenler üzerinde negatif yönlü bir etkisi olduğu görülmektedir. 

Türev ürün kullanımının amacının riski azaltmak olduğu düşünüldüğünde, riskin negatif bir performans 

göstermesi ile getirinin de aynı yönde bir performans sergilemesi beklenmektedir. Türev ürün 

kullanımının riski azaltması nedeniyle firma getirisinin negatif yönlü sonuç vermesi beklenen bir 

durumdur. Analiz sonuçlarında bağımlı değişken olan ROE ve Tobins’Q değişkenleri için Türev ürün 

kullanımının %5 düzeyde anlamlı ve negatif yönde performans göstermesi özellikle sistematik risk 

faktörlerinin etkisiyle olası bir durum olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla elde edilen araştırma 

bulguları Nguyen ve Faff (2008); Fauver ve Naranjo (2010) çalışmaları ile uyumludur. Çalışmada ROE 

ve Tobins’Q değişkenleri için H0 hipotezi reddedilmiş, H1 hipotezi kabul edilmiştir. Öte yandan ROA 

açısından bakıldığında ise H1 hipotezi reddedilerek H0 hipotezi kabul edilmiştir. Nihai olarak BİST 30 

Endeksi’nde yer alan 16 firmanın Covid-19 Sürecinde türev ürün kullanımlarının ve firma değeri 

üzerinde olası etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan çalışmada elde edilen verilerle değişkenlerde 

veri seti ve model bazında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Endeks veya sektör 

bazında farklı sonuçların çıkması olası görülen ileri ki çalışmalarda, ele alınan konu hakkında bilgilerin 

detaylandırılmasının, literatüre katkı sağlaması ve ilgililer açısından faydalı olabileceği 

düşünülmektedir. 
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A BST R AC T  

The study analyzes the impact of Covid-19 upon Turkish Private Pension System (Asset under 

management of the pension funds, number of clients, benchmark indexes). The purpose is to find 

the relation between asset allocation in fund portfolios and benchmark indexes. Findings of this 

study indicate that for the period between 2015 to 2021 in Turkey, (for stocks, bonds and foreign 

currency debt instruments) asset allocation of pension funds are significantly affected by changes 

in related benchmark indexes which are closely followed by pension funds.  This study concludes 

that despite negative impacts of Covid-19, asset under management of the funds continued to 

increase and there has been no decline in the number of clients, which is attributable to the fact that 

this sector is still in its development stage. 

Keywords: Private Pension System, Funds, Covid-19, Turkey.  

 

1 Introduction 

Coronavirus disease (COVID-19) is defined by World Health Organization (WHO) as an infectious 

disease resulted from a newly discovered coronavirus. Since March 2021, pandemic affected almost all 

countries, and resulted in a number of issues for all economies. The leading repercussion of this disease 

is seen as considerable decrease in total demand in most of the countries. OECD Pensions Outlook 2020, 

a recent report by OECD on pensions, clearly states that Covid-19 crisis causes additional pressure on 

private and public pension systems. Almost all of the counties have taken a set of measures to improve 

the sustainability of pensions against negative impacts of COVID-19. These precautions are composed 

of providing job-retention plans and unemployment benefits for workers. 

 
Figure 1. Preliminary forecast of OECD pension fund assets at end Q1-2020. 

Source: OECD Global Pension Statistics.  
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As can be seen in the above figure, The Report ‘OECD Pension Funds in Figures’, (Report date is June 

2020) estimates pension fund assets of Q1-2020 as USD 29.8 trillion for OECD countries (‘e’: refers to 

OECD estimate in the above figure). Figures are in USD trillion 

 

Figure 2. Total amount of assets in retirement savings plans in the OECD and in other jurisdictions, 2009-

2019 (in USD Trillion). 

Source: OECD Global Pension Statistics.  

Above figure (received from ‘Pension Markets in Focus No.17, 2020’, an OECD report) indicates that 

in OECD countries, total amount of assets increased steadily between 2009-2019. Since Covid-19 

started in late 2019, these figures did not take into account negative effects of pandemic. The impacts 

of the disease shall be seen in the next reports. 

As a member of OECD, Turkey had been experiencing economic difficulties largely caused by 2008 

global financial crisis and 2018 financial turbulence when the country was faced with the negative 

impacts of the pandemic. Like other economies, general restrictions imposed by government in an effort 

to get rid of pandemic affected country’s economic units and level of total demand and in turn total 

income, therefore real economy has been affected remarkably. Inevitably, the negative impact of Covid-

19 on real economy would have reflection on financial economy of Turkey in the form of less demand 

for retail and corporate loans. 

As a part of financial sector, like banking products, demand for insurance products have been subject to 

change in line with increasing number of Covid-19 cases in Turkey since the outbreak of the disease. 

As known, insurance industry is classified into two main branches; namely, life branch and non-life 

branch. This paper deals with private pension system, which is the leading sub-branch of life branch 

considering the growing ‘Assets under Management’ (‘AuM’) in Turkish Private Pension System. 

Examining the impact of Covid-19 on Private Pension system in general and private pension funds in 

particular is important in that this line of business has been growing steadily despite financial 

turbulences facing Turkey; and the percentage of AuM in GDP of Turkey has been growing steadily. 

The motivation behind choosing this subject as the topic of study is that this line of business is becoming 

an important part of financial industry with high potential to grow. Knowing the resilience of this system 

in response to Covid-19 is important in order to foresee the development of this business line in Turkey. 

Research question of the paper is whether or not Covid-19 has had significant impact on main indicators 

of private pension system in Turkey. Therefore, the objective of this study is to find an answer to this 

question: Whether or not pension system and pension funds have been significantly affected by Covid-

19. 

Scope of this study is limited to voluntary private pension system and auto-enrollment system in Turkey 

with particular reference to leading indicators, total AuM of pensions’ portfolio, number of clients and 

selected financial indexes that compose Benchmarks of the funds. Data is retrieved from official web 

site of Turkish Capital Market Board (‘SPK’), and ‘Borsa-Istanbul’ (BIST-Connect data platform) and 

Turkish Pension Monitoring Authority (‘EGM’). 
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The contribution of the study to the literature is that this study will add to existing ones by providing 

information about the effects of pandemic since there are limited studies in this area of business. Also, 

analysis regarding the effects of change in benchmark index values (followed by the fund portfolios) on 

asset allocation of fund portfolios shall contribute to the existing literature. 

Introduction part is the first part explaining importance of the subject and general information together 

with motivation of the study. The rest of the paper is organized as follows: Section 2 covers a concise 

overview of Turkish Private Pension System with particular reference to pre and after Covid-19 analysis 

with respect to development of leading indicators of private pensions. Related literature is reviewed in 

Section 3. Section 4 covers data, methodology, econometric analysis and findings of the analysis. 

Section 5 concludes the study. 

2 Overview of Private Pension System in Turkey 

2.1.1 Overview of the System 

In Turkey, pension system is based on three pillar: The first one is social security system, known as 

‘SGK’, which is mandatory social security as in the case of many countries. The second one is the 

individual pension system (IPS, for short) as the third pillar and this is voluntary private pension system 

that started in 2003. The last system is called ‘Auto Enrollment System (AES for short), which is 

considered as the second pillar. It has to be stated here that the second pillar covers both AES and a 

number of special savings funds, which are commonly called as ‘özel emeklilik sandıkları’ (or ‘munzam 

sandık’) in Turkish, the founders of these special savings funds are banks, insurance companies or other 

public/private institutions (for example; ‘OYAK’).  

As clearly defined in official web site of Turkish Monitoring Authority (‘EGM); ‘’The Individual 

Pension System (“IPS” for short) is a private pension system that provides an income to maintain living 

standards during retirement through the long-term investment of the savings people make during their 

active careers. People participate in the system voluntarily to benefit from an income in addition to the 

pension income provided by the social security system.’’  

‘’Employers shall be obligated to enter employees in the Auto Enrolment System (AES) pursuant to the 

provisions on automatic participation of the Individual Pension Savings and Investment System Law 

No. 4632, which entered into effect on January 1, 2017. Accordingly, employers shall send to the system 

at least three percent of the premium-based earnings and of the pension deduction-based salary for the 

private sector and the public sector, respectively. Employees shall have the right to stay in this system 

for as long as they wish. By remaining in the system, the employees that are automatically entered in 

the system shall get an additional income on top of the pension income from the social security system’’ 

According to Pension Monitoring Authority of Turkey, the recent figures of ‘Voluntary Participation’ 

(IPS) and ‘Auto-Enrollment System’ (AES) are as follows as of April 9th, 2021:  

IPS Summary Data: Number of participants (=clients) is 6.9 Million with total fund size of nearly TL 

160 Billion.  

AES Summary Data: Number of participants (=clients) is 5.7 Million with total fund size of nearly TL 

12.6 Billion. 
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Figure 3. Private Pension System in Turkey (%, Million Participant) 

       Source: Central Bank of Turkey, Pension Monitoring Authority. 

As seen on Figure 3, Financial Stability Report of Turkish Central Bank (November, 2020) indicates 

that the ratio of asset under management over GDP has been going upwards steadily; likewise there has 

been sustainable incline in the ratio of State Contribution Amount/GDP for Turkey.‘Fon Tutarı/GSYİH’ 

refers to ratio of AuM/GDP, ‘Devlet Katkısı/GSYİH’ refers to State Contribution Amount/GDP, and 

‘Katılımcı Sayısı (Sol. E.)’ refers to Number of Participants (left side of the table). Last observation is 

on October 31, 2020.’’  

  

Figure 4. Auto-Enrolment System in Turkey (in Billion TL, Million Participants) 

                   Source: Central Bank of Turkey, Pension Monitoring Authority.  

Figure 4 is received from Financial Stability Report of Turkish Central Bank (November, 2020) that 

shows the sustainable development of asset under management of AES system after 2017; likewise, 

there has been steady upward trend in the number of workers/participants of AES system. The blue area 

refers to development of total AuM of workers (participants); the red area refers to total State 

Contribution Amount, and yellow line (left side on the table) refers to Number of Participants (left side 

of the table). Last observation is on October 31, 2020. Based on the Individual Pension Savings and 

Investment System Law No. 4632, Turkish Private Pension System is supervised and regulated mainly 

by The Ministry of Treasury and Finance, Capital Market Board and Turkish Pension Monitoring 

Authority. The Ministry prepares legislation about private pension system; regulates the activities 

concerning the entry and exit of those real and legal persons that operate in private pension industry. 

Furthermore, the ministry audits activities of those who provide service in this line of business and 

conducts research and investigation when it is necessary. 
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2.1.2 Pre and After Covid-19 Private Pensions Outlook 

In this part of the study, pre and after analysis is conducted for pivate pension assets and number of 

participants (investors, clients) in order to have a better understanding the impact of the pandemic 

disease in Turkey. As Euler Hermes, Economic Reseach Department underlines, Turkey is considered 

to be one of the large economies that grew in 2020. Real GDP increased by +1.8%  as economic activity 

rebounded remarkably in Q3 from the coronavirus pandemic and also performed relatively well in Q4 

in comparison to most other European countries (The pandemic caused the country’s GDP to contract 

in the second quarter of 2020). 

 

Figure 5. Development of AuM (Turkish Private Pension System) 

             Source: Capital Market Board 

As Figure 5 indicates that in spite of adverse economic effects of Covid-19, total AuM continued to 

grow between 2019-2021 on a monthly basis figures. 

 

Figure 6. Development of Number of Participants (Turkish Private Pension System) 

            Source: Capital Market Board 

Figure 6 shows that although most of the households/individuals in Turkey have suffered from the 

negative effects of the disease, there seems no decline in the number of clients (=investors, participants) 

in the system on a monthly basis from 2019-2021. This can be attributable to the very young nature of 

this system that started 17 years ago in Turkey. Apart from assets of the funds and participants of the 

system, benchmark indexes are studied in this paper since these three are of great significance for the 

system. Benchmark indexes are main indicators that all of the private pension funds must follow them 

except variable pension funds since variable ones are not subject to benchmark restraints. The relation 

between benchmarks and fund returns are studied by Kayhan, Islamoglu, Apan (2020) where they argue 

that benchmark returns and funds return are in line to great extent. Table-1 indicates development of 

leading benchmark index values of the funds. They are examined in order to clarify if there is significant 

change in benchmark index values of pension funds. 
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Table 1. Change in Benchmark Index Values of Private Pension Funds in Turkey 

INDEX CODE 

Month-End Values of Benchmark Indexes 

2019.03 2019.12 2020.03 2020.12 Average 
Standard  

Deviation 

Participation-50 Return  1,100.44 1,640.76 1,408.17 3,157.44 1,826.70 914.34 

BIST-KYD Gold Average 

Price 233,856.50 291,059.93 339,635.70 451,530.94 329,020.77 92409.75 

BIST-KYD- GDS ALL 1,509.68 2055.52 2073.04 2230.03 1,967.07 314.86 

BIST-KYD Gov’t  

Lease Certificate 167.77 204.21 207.63 222.20 200.45 23.14 

BIST-KYD Corp.  

Bond Floating Rate 270.19 322.03 335.34 365.59 323.29 39.82 

BIST-100  - Return Index 1,545.79 1,932.46 1,519.71 2,528.71 1,881.67 470.84 

BIST-KYD Corporate  

Bond Fixed Rate 238.07 275.76 284.59 307.24 276.42 28.80 

BIST-KYD Private  
Lease Certificates 192.78 221.87 227.32 244.04 221.50 21.35 

BIST-KYD O/N (Net) 5,044.311 5,714.883 5,846.331 6,275.599 5,720.28 510.30 

BIST-KYD USD/TL  

Eurobond 1130.86 1377.72 1369.91 1907.67 1,446.54 328.08 

BIST-KYD EUR/TL  

Eurobond 939.59 1083.07 1079.77 1565.47 1,166.98 273.95 

O/N TRLIBOR 127.85 148.68 152.69 165.94 148.79 15.79 

USD / TL 5.6386 5.9507 6.5815 7.4327 6.40 0.79 

EUR / TL 6.3302 6.6741 7.2237 9.1329 7.34 1.25 

Source: BIST-Connect (FX Rates are received from CBRT, TRLIBOR values are received form 

Central Bank of Turkey).  

Note: ‘KYD’: ‘Institutional Investors’ Association’, ‘GDS’ refers to ‘Government Debt Security 
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As can be seen from Table 1 that after the outbreak of Covid-19 disease there are significant changes in 

values of benchmark indexes that have directly impact on fund returns on account of the fact that 

portfolio managers are to follow these benchmark indexes for every single group of private pension 

funds in accordance with the rules in force. One cannot allege that considerable changes in the value of 

indexes are only due to Covid-19, otherwise ‘omitted variable bias’ risk arises because dependent 

variable cannot be explained only by a single independent variable, Covid-19. Nevertheless, it is 

apparent that Covid-19 has had profound impact on economy as well as financial markets, in turn it has 

effected financial instruments & indexes profoundly. 

3 Literature Review 

In this section, previous studies related to pension funds, pension systems, impact of diseases on 

financial sector and private pensions are covered. 

The necessity and importance of private pension system is argued by Kaya and Kahya (2017: 460), they 

maintain that before pension reform, high level of social security deficits in Turkey caused a heavy 

burden on state budget; inefficient management of (state-sun) pension funds together with low level of 

retirement age, social security system in Turkey was ailing. 

In order to understand the impact of pandemic on business line of private pensions, it is necessary first 

to review the development phase of the industry. Another way of saying, regarding the development of 

businesses or industries, Konuralp (2005:119) argues that life cycle of an industry is composed of 5 

main periods, namely, start period, growing period, pre-maturity level, maturity level, and lastly decline 

period. It is clear to see that Turkish private pensions are still in their development age. This gives way 

to the fact that comparatively speaking, economic turbulences’ effects on this (financial) industry  are  

presumably much weaker than those on other industries. This is due to the fact that in the second level 

of life cycle of the industries, which is growing period, it is expected that the businesses continue to 

grow steadily. 

Regarding pensions in the age of Covid-19, Natali (2020) underlines that pension policy is not safe from 

potential effects of the disease, especially for European Countries. However, in regard to pension 

politics, Covid-19 provides an opportunity to reconsider the political debate on the future reform 

agenda.Concerning the implications of the Covid-19 Pandemic for Pensions, Sutcliffe (2020) maintains 

that the increased mortality due to the disease is expected to have a limited effect on pensions. Should 

economies recover from this pandemic (to previous levels), in the long run pensions will be slightly 

influenced. Brewer and Gardiner (2020) study the initial impact of Covid-19 and policy responses on 

household incomes for UK and conclude that those above working age shall be less influenced by the 

pandemic than adults which are of working age (in United Kingdom); although prices of assets fell and 

interest rates are low, this crisis is not rooted in the financial markets, like the recession after 2008 global 

financial crisis. 

Apart from private pension plans, on the part of public pension pans, the impact of the crisis caused by 

the pandemic on public pension schemes -mostly defined benefit and pay-as-you-go financed-  is studied 

by Feher and De Bidegain (2020) in IMF Special Series Notes where they hold assert that the Covid-19 

affects pension plans by way of a number of channels: (1) Increased probability of clients who exit the 

labor market and demand pension benefits, (2) labor market effects, (3) asset price shocks that adversely 

influence balance sheets of funded pension plans and (4) capacity of governments and private 

enterprises. 

From actuarial point of view, the impact of the pandemic crisis is taken up by Rappaport and Segel 

(2020) in SOA-Society of Actuaries report where they argue that the influence of COVID-19 on 

retirement risks is evolving and creates uncertainty for the next months (perhaps years). Despite the fact 

that early predictions were hopeful that the transmission and aftermath of the pandemic will be short-

lived, one can not make sure that this is certain. 
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Mitchell (2020) states that retirement savings plans around the world had been  confronted by significant 

difficulties even before Covid-19 appeared at the beginning of 2020; with the outbreak of the disease, 

new uncertainties face retirement plan savers, retirees, and plan sponsors. Bottan et al. (2021) reviews  

the effects of a noncontributory pension program during the pandemic for Bolivia, the study indicates 

that in spite of the fact that the program was not formed in order to provide emergency asistance, it 

provided unintended positive influences during Covid-19 crisis; for those households who lost their 

livelihoods during the crisis, the influences of the program on hunger were remarkable. 

Although there is no comprehensive study yet regarding the effects on the pandemic crisis on  overall 

Turkish Pension systems, a study by Bayar (2014) upon the impact of the 2008 Global Financial Crisis 

on Turkish Pension System  sheds light on this paper: Bayar argues that global financial crisis  negatively 

affected private pension system since there were decline in the rate of increase in asset under 

management and total number of contributors, and also there were decrease in the returns of stock funds 

in the aftermath of the crisis.  

Goodell (2020) studies the impact of Covid-19 on finance and maintains that the pandemic crisis is 

notifying investors, policy makers and public that natural disasters can cause economic damage 

significantly, the effects on pension planning and insurance shall be seen in the future papers by financial 

academics. 

4 Data, Method, Analysis 

4.1. Data 

In this part, whether changes in benchmark index values, closely followed by pension fund portfolios, 

have statistically significant impacts upon portfolio structure (distribution) of pension funds (stocks, 

debt instruments, foreign currency debt securities and private sector debt securities) is analysed.  

In other words, in this section of the paper, whether private pension funds investment on stocks, 

government debt instruments, FX debt securities and private sector debt securities are significantly 

affected by changes in benchmark indexes (BIST100 index, government debt securities index, 

government lease certificate index, USD/EUR Eurobond index and private sector debt securities index).  

Another way of saying, impact of change in leading benchmark indexes on portfolio structure of pension 

funds (that is, asset allocation) is analysed.  

Data covers the period between August 2015 and February 2021 for Turkish Private Pension Funds. 

Benchmark index values (independent variables) are received from BIST-Connect, a product of Borsa 

Istanbul.  

On the other hand, data for asset allocation (weights of asset groups in entire pension funds) that are 

specified as dependent variables are received from website of Capital Market Board of Turkey (Monthly 

Statistical Bulletin) should be prepare using table tool within the Microsoft word and cited consecutively 

in the text.  

Every table must have a descriptive title and if numerical measurements are given, the units should be 

included in the column heading. Formatting requirement has been summarized in the Table 1. 
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Table 2. Research Data 

Variable Definition Reference    Period Access Date 

HS1 Private Pension Funds 

Investment on Stocks 

08/2015-02/2021 30.05.2021 

BIST100 BIST100 Index 08/2015-02/2021 30.05.2021 

KBS2 Private Pension Funds 

Investment on Government 

Debt Instruments 

08/2015-02/2021 30.05.2021 

KDIBS Government Debt Securities 

Index 

08/2015-02/2021 30.05.2021 

KKIRA Government Lease 

Certificate Index 

08/2015-02/2021 30.05.2021 

YMK3 Private Pension Funds 

Investment on Foreign 

Currency Debt Securities 

08/2015-02/2021 30.05.2021 

BONDUS USD Eurobond Index 08/2015-02/2021 30.05.2021 

BONDEUR EUR Eurobond Index 08/2015-02/2021 30.05.2021 

OST4 Private Pension Funds 

Investment on Private Sector 

Debt Securities 

08/2015-02/2021 30.05.2021 

OSTD Private Sector Debt 

Securities Index 

08/2015-02/2021 30.05.2021 

In Table 2, Normal Characters stand for Dependent Variables whereas Italic Characters refer to Independent 

Variables. 

4.2. Econometric Analysis 

At the very beginning of the study, we have to test whether the series involved in the analysis are 

stationary or not. Because if we proceed with non-stationary series, they may lead illusory results. So 

we must start with performing Augmented Dickey Fuller Unit Root Testing in order to ensure 

stationarity of the series. Dickey Fuller tests known as τ – tests and can be conducted allowing for an 

intercept, or an intercept and deterministic trend or none, in the test regression. The model for unit root 

test in each case is: 
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Yt= Φ Yt-1 + μ + λ t + Ut                                                                           (1) 

 If the series are stationary at level, we will estimate the models below: 

 
LNHS = x1*LNBIST100 + c1  
 
LNKBS = x2*LNKKIRA + x3*LNDIBS + c2 
 
LNYMK= x4*LNBONDUS + x5*LNBONEUR + c3 
 
LNOST= x5*LNOSTD + c4 

 

The models above will be estimated by using VAR (Vector Auto Regressive) Specification. VAR 

models were popularised in Econometrics by (Sims, 1980) as a natural generalisation of univariate 

autoregressive models. A VAR is a system regression model that can be considered a kind of hybrid 

between the univariate time series models and simultaneous equations models. 

The simplest case that can be entertained is a bivariate VAR, where there are only two variables Y1t and 

Y2t , each of whose current values depend on different combinations of the previous k values of both 

variables, and error terms (Brooks, 2014). 

Y1t = β10 + β11Y1t-1 +….. +β1kY1t−k +ά11Y2t-1+…+ ά1kY2t-k + U1t                  (2) 

Y2t = β20 + β21Y2t−1 +….. + β2kY2t−k + ά21Y1t-1+…+ ά2kY1t-k + U2t                       (3) 

Where Uit is a white noise disturbance term with E(Uit) =0, (i=1,2), E(U1t U2t)= 0 

After performing VAR Specification, we will move on our analysis with the impulse response function 

which is designed for determining shocks in a VAR model. Impulse responses identify the 

responsiveness of the dependent variables (endogenous variable) in a VAR model when a shock is 

applied to error term in equations. 

4.3. Findings of Analysis 

The test results of Augmented Dickey Fuller Unit Root Test are displayed below: 

Table 3. Results of Augmented Dickey Fuller Unit Root Test 

Variables T -Statistics Variables T-Statistics 

LNHS 
LNBIST100 
LNKBS 
LNDIBS 
LNKKIRA 
LNYMK 
LNBONDUS 
LNBONEUR 
LNOST 
LNOSTD 

-2.073 
-2.353 
-1.014 
-1.726 
-1.591 
-2.322 
-3.042 
-2.907 
-1.821 
-1.978 

∆LNHS 
∆LNBIST100 
∆LNKBS 
∆LNDIBS 
∆LNKKIRA 
∆LNYMK 
∆LNBONDUS 
∆LNBONEUR 
∆LNOST 
∆LNOSTD 

-9.306* 
-8.618* 
-6.325* 
-7.365* 
-5.346* 
-9.124* 
-7.590* 
-7.661* 
-6.061* 
-3.857** 

The * indicates significance at %1 and ** at %5 
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When we examine the results of Augmented Dickey Fuller Unit Root Test in Table 3, none of the series 

are stationary at level, so we took first differences of the series to test if they become stationary. All the 

series became stationary after taking first difference at %99 and %95 confidence level. 

In order to run VAR System, we must first find the appropriate lag length for each Equations. As the 

variables are known, we can easily determine the appropriate lags. 

Table 4. VAR Lag Order Selection Criteria for Each Model 

Endogenous Variables: LNHS  LNBIST100 

Lag LogL  LR  FPE  AIC      SC  HQ 

  0   205.79    NA*   5.31e-06*   -6.469*     -6.401*     6.396* 
  1 208.98  6.077   5.45e-06   -6.444       -6.240       6.296 
  2 209.22  0.433   6.15e-06   -6.324       -5.984       6.134 
  3 213.16  7.015   6.17e-06   -6.323       -5.846       6.087 
  
 Endogenous Variables: LNKBS LNDIBS LNKKIRA 

Lag LogL  LR  FPE  AIC      SC  HQ 

  0 206.780               NA     3.44e-07    -6.368        -6.267   -6.328 
  1 495.564  541.469  5.50e-11  -15.111        14.707*  -14.952* 
  2 501.898        11.282  5.99e-11  -15.028       -14.320    -14.749 
  3 511.753  16.631  5.86e-11  -15.055       -14.043    -14.656 
 
Endogenous Variables: LNYMK LNBONDUS LNBONEUR 

Lag LogL  LR  FPE  AIC      SC  HQ 

0  389.97  NA*    1.12e-09*  -12.092*     -11.992* -12.053* 
1  396.89  12.97232 1.20e-09  -12.027       -11.623   -11.868 
2  400.92   7.178898 1.40e-09  -11.872       -11.164   -11.593 
3  408.19   12.26543 1.49e-09  -11.818       -10.806   -11.419 

 
Endogenous Variables: LNOST LNOSTD 

Lag LogL  LR  FPE  AIC      SC  HQ 

0  354.7782 NA    5.59e-08 -11.024        -10.957    -10.998 
1  375.0368 38.618   3.36e-08 -11.532        -11.330*        -11.453 
2  382.2400 13.281*    3.04e-08* -11.633*      -11.295    -11.500* 
3  383.5565 2.345    3.31e-08 -11.549        -11.076    -11.363 

 

In Table 4, we can see the values of various information criteria and other methods to detect appropriate 

lag length for each specific model. When we observe the outcomes of VAR Lag Order Criteria for the 

first and third model, the lag length is zero which states that independent variables will have an impact 

on dependent variable within less than 30 days as the frequency of series is monthly. In the second 

model, the appropriate lag length according to information criteria and other methods is determined as 

one, whereas the lag length order for the fourth model is two. 

In accordance with lag length criteria, Figure 7 gives the impulse responses for DLNHS (Private Pension 

Funds Investment on Stocks) associated with separate unit shocks to DLNBIST100, considering the 

signs of responses, the impulse response innovations to DLNBIST100 often has a positive impact on 

DLNHS, since the impulse response is positive except for the first two months and the last month. 
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Figure 7. Response of DLNHS to DLNBIST100 

As the appropriate lag length for the second model is one, impulse response graphs of Response of 

LNKBS to LNKKIRA and LNDIBS are displayed in Figure 8 below. 

 

Figure 8. Response of LNKBS to LNKKIRA and LNDIBS 

In Figure 8, According to Response of LNKBS to LNKKIRA Graph when one standard deviation 

positive shock is given to LNKKIRA, this will have a positive impact on LNKBS and the effect of the 

shock doesn’t die down even after 8-month period. If we examine Response of LNKBS to LNDIBS 

Graph, unlike LNKKIRA, when one standard deviation positive shock is given to LNDIBS, this will 

have a negative impact on LNKBS for the whole period except for the first month. 
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Figure 9. Response of DLNYMK to DLNBONDUS and DLNBONDEUR 

In Figure 9, according to response of DLNYMK to DLNBONDUS graph, innovations to DLNBONDUS 

have negative impact on DLNYMK between 2nd and 5th months and positive impact                                      

for the remaining period. We can observe similar outcomes for Response of DLNYMK to 

DLNBONDEUR Graphs. 

 

Figure 10. Response of DLNOST to DLNOSTD 

In Figure 10, according Response of DLNOST to DLNOSTD Graph, when one Standard deviation 

positive shock is given to DLNOSTD, this will have a negative impact on DLNOST for the whole period 

except for the first month. 

As the series are significantly stationary at first difference, we performed OLS Regression Method 

which shows linear association between dependent and independent variables in the equations. 

Equations of the models are computed and demonstrated below: 

∆LNHS = 0.5547*∆LNBIST100 + 0.0183 
 
∆LNKBS = 0.6941*∆LNKKIRA - 0.6101*∆LNDIBS + 0.0056 
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∆LNYMK= 0.6268*∆LNBONDUS + 0.4214*∆LNBONEUR + 0.0109 
 
∆LNOST= -1.4127*∆LNOSTD + 0.0406 

As we have four OLS Regression Equations, in the first three equations, independent variables have –

statistically- significant impact on dependent variables, however in the last equation the impact of 

∆LNOSTD on ∆LNOST is statistically insignificant. 

5 Conclusions 

This study reviews whether or not pandemic has had significant impact on Turkish private pension 

system in general and private pension funds in particular in terms of the main indicators of the system, 

namely, the number of contributors (clients), assets under management and also benchmark index values 

of the funds. As a scope of the study, both voluntary private pension system and auto-enrolment system 

are taken into account in order to observe the entire effect of the Covid-19 upon the system. 

The study argues that as far as private pension system in Turkey is concerned, total AuM over GDP has 

been growing steadily despite Covid-19 restrains. Similarly, there has been no decline in the number of 

clients/participants of the system.  However, there is a considerable change in benchmarks values which 

are followed by pension fund portfolios as expected. Findings of econometric analysis that is conducted 

in this study indicates that portfolio structure of private pension funds are significantly affected by 

related benchmark indexes for the period between August-2015 and February-2021. That is, change in 

benchmark index values significantly affects allocation of assets for stock, government debt instruments 

and foreign currency debt securities (asset groups) for the related period in Turkey. In the analysis, asset 

allocation (portfolio distribution) is treated as dependent variable whereas related benchmark indexes 

are considered as independent variables. 

Growing increase in AuM is due to the very nature of the private pension industry, that is to say this line 

of business, private pensions, is still in its growing stage. Another way of saying, private pension system 

(voluntary private pension and auto-enrolment system) is considered to be still ‘young’.  There is too 

much room for development and growth with respect to number of contributors (‘Clients’) and total 

assets under management (largely refers to assets of fund portfolios). This line of business became 

operational in 2004, since then 17 years have passed, and this relatively short period of operation can 

define the system as ‘young’ when compared to other finance sectors like banking, factoring, financial 

leasing or non-life insurance branch. 

This study recommends that the difference in performance of the private pension funds can be analysed 

in order to shed light on the question whether or not pandemic has had significant impact on private 

pension funds after March. 
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A BST R AC T  

This study aims to search whether financial leverage has an impact on the financial performance of 

tourism firms publicly listed in the Turkey stock exchange market or not. The well-known firm 

performance measures which are return on assets, return on equity, and stock return are examined 

using a sample of nine tourism firms between the first quarter of 2012 and the fourth quarter of 

2019. While financial leverage and size (control variable) are significant explanatory factors of firm 

performance, the political crisis between Russia and Turkey is not. The findings suggest that the 

impact of leverage on both ROA and ROE is consistent with the pecking order theory. On the other 

hand, trade-off theory is supported by the relationship between leverage and stock return. 

 

Keywords: Crisis, leverage, performance, size, tourism 

1 Introduction 

The capital structure which is defined as the optimal composition of debt and equity is a major issue for 

companies to continue their activities efficiently, strengthen and protect their financial structures. 

Capital structure decisions are directly related to the adaptation to developing and continuously changing 

economic environments and global competition. Thus, the question “How should be chosen capital 

structure?” is one of the most important ones that finance managers should answer. Capital structure, 

which is among the factors that can affect the financial performance of enterprises positively or 

negatively, has attracted considerable attention from many researchers since the 1950s. The findings of 

Modigliani and Miller (1958) are the cornerstone of studies that specifically examine the effects of 

capital structure on business performance. According to their propositions, since the benefit of leverage 

is neutralized by the increased risk, greater leverage within the capital structure will not contribute to 

the value of the firm. It indicates that the value of the firm and the weighted average cost of capital is 

not be affected by the capital structure in a perfect competition market that has no taxes, no transaction 

cost, and no bankruptcy cost, no asymmetric information problem (Mule & Mukras, 2015: 536). Since 

these assumptions are impossible in real life, new theories have been put forward by stretching the 

assumptions. Trade-off theory and pecking order theory are the most well-known and subject of many 

studies in the literature.  

Trade-off theory, based on Kraus and Litzenberger (1973), Scott (1977), and Kim's (1978) studies states 
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an optimal capital structure based on the tax benefit of debt and the deadweight costs of bankruptcy. 

The capital structure reaches an optimal point when the tax savings from debt is balanced with the cost 

of bankruptcy. This theory explains that debt interest is tax-deductible, which means that it reduces tax 

liability by increasing tax shield. On the other hand, the tax shield of debt and the agency costs of equity 

(free cash flow problem) motivate firms to use debt, while the costs of bankruptcy (financial distress) 

and the agency costs of debt enable firms to use less debt (Zhang and Kanazaki, 2007: 6).   

Pecking order theory, based on asymmetric information and signaling problems with external financing 

was put forward by Myers and Majluf (1984). They argue that firms have an order of preference for 

different types of financing, taking into account their availability and relative costs. According to this 

theory, the ranking is in the form of retained earnings, debt, and equity starting with the best. In other 

words, internal financing is preferred to external financing, and debt financing is preferred to equity 

financing if securities are issued by firms (Frank & Goyal, 2008:150). Rather than emphasizing target 

leverage, the hierarchy hypothesis focuses on the firm's historical profitability and additional investment 

funds needed at a given time. Because the pecking theory takes into account information asymmetry, 

debt financing is considered attractive, cheaper, and more profitable due to its more flexible nature. 

Myers and Majluf (1984) argue that executives tend to issue shares as a last resort If they have more 

information about how valuable their firm is. Executives tend to use internal funds firstly in the 

hierarchy. If additional funds are required for investment, firms prefer to borrow with a constant interest 

rate over equity with changing interest rates. Pecking order theory suggest that more profitable firms 

tend to use less leverage in the assumption of investment and dividend fixed. If the empirical studies 

find a negative relationship between leverage and profitability, it can be said to follow pecking order 

theory, in other words, positive relation is interpreted as being consistent with trade-off theory (Saeed 

& Mahmood, 2017: 21). 

The performance of tourism industry, seen as a catalyst in economies of many countries, has been the 

subject of many studies.  However, in the literature, studies on both developed and developing countries 

only dealing with the effects of financial leverage on the performance of tourism and hospitality firms 

are quite limited. Chen (2010) and Weerathunga et al. (2019) analyzed the performance of the 

accommodation industry by developing a score that also includes leverage. Al-Najjar (2014), Ben Aissa 

and Goaied (2016), Andrikopoulos et al. (2016), and Mucharreira et al. (2019) examined the effects of 

other firm-specific factors, including leverage, on hotel performance. In the same manner, many studies 

were conducted investigating the factors, also including leverage affecting the financial performance of 

tourism firms in Turkey where tourism plays a crucial role in the overall economy. Karadeniz and 

Kaplan (2016), Karadeniz and Iskenderoglu (2011), Ecer and Gunay (2014), Kendirli and Cankaya 

(2016) analyzed the impact of variables, including leverage, on assets return of publicly-traded tourism 

firms.  

It is seen that there are a limited number of studies examine the impact of leverage on the performance 

of tourism-related firms in a developing country, namely Turkey. This study makes substantial 

contributions to the literature by studying the impact of leverage on firm performance in the tourism 

industry taking into account firm size and political crisis. Thus, it is investigated the extent to which the 

impact of leverage on performance is affected by firm size and political crisis. Three indicators are used 

to evaluate the performance of tourism firms with ROA, ROE, and stock return. While stock return is a 

financial instrument of the capital market, ROA and ROE are regarded as profitability ratios and were 

used in some studies that measured the corporate performance of tourism firms (Chen, 2010; 

Andrikopoulos et al., 2016; Al Najjar, 2014). The inclusion of a parameter of the capital market in the 

analysis allows evaluating whether the investors consider the effect of leverage in their investment 
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decisions. This study departs from the existing studies in that the impact of the political crisis between 

the two countries (Russia and Turkey) was measured for the first time. Similar studies have included 

other types of crises, such as economic, financial, epidemic, terrorist attack, or natural disasters. 

2 Variables and Hypotheses Development 

Return on assets (ROA) and Return on equity (ROE) which are the most widely used measures of 

profitability are used to evaluate firm performance in the studies. ROA(ROE) is used as a proxy in the 

case of a dependent variable and indicates the short-term performance of a firm by measuring efficiency 

in the operation of assets(equity) (Kang et al., 2010). ROA indicates how efficiently a firm's management 

uses the assets in its operations to generate earning. Its formula is as follows: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝑥100% 

ROA is commonly used for measuring financial performance based on profitability as a dependent 

variable in the studies of hospitality context (Kang et al., 2010; Lee and Park, 2009; Kim and Kim, 

2014). 

 ROE gives detailed information about the level of effectiveness in the management of a firm to generate 

profit (Van Horne and Wachovics, 1995). ROE compares a firm’s income after tax with the capital 

invested by shareholders and can be computed using the following formula. 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝑥100% 

This ratio has been adopted in many research of hospitality context (Chen, 2011; Chen, 2010; Lee and 

Park, 2009; Al-Najjar, 2014; Lee and Park, 2010). 

A capital gains/loss parameter called Stock Return (SR) is computed by adopting Chen (2011) method, 

where it is the percentage change of difference in the price of a stock.  

𝑆𝑅𝑡 = [ln(𝑆𝑃𝑡) − ln(𝑆𝑃𝑡−1)]𝑥100% 

where 𝑆𝑃 is the closing price of shares at the end of each quarter. Many researchers have focused on 

stock return (stock price changes) as an indicator in their studies of the hospitality field (Kim and Kim, 

2014; Chen, 2011; Chen, 2010; Singal, 2012; Al-Najjar, 2014).   

The study includes one independent and one control variable categorized as a firm’s specific indicators: 

financial leverage and size, respectively. Financial leverage indicates how much of a firm's assets are 

financed by creditors rather than shareholders. In other words, the firm is said to be highly leveraged 

when creditors finance a majority of assets. Leverage becomes more meaningful in the debt-tax shield 

effect which promotes the use of debt because interest expense is deductible corporate income tax versus 

equity financing (Kemsley and Nissim, 2002). Nevertheless, creditors consider that a lower debt ratio 

has a greater cushion impact against their losses in the possible event of liquidation (Besley and 

Brigham, 2000). Dividing total liabilities (current and long term) to total assets allows calculating 

financial leverage called debt ratio by 

𝐷𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝑥100% 
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Al-Najjar (2014), Aissa and Goaied (2016), Andrikopoulos et al. (2016), and Mucharreira et al. (2019) 

examined the effects of leverage on hotel performance. Based on the above, the following hypothesis is 

developed: 

H1: Financial leverage affects the performance of tourism and hospitality firms (ROE, ROA, and Stock 

Return) positively  

 Firm size is used in this study as a control variable following Al-Najjar (2014) and included in 

the study by taking the natural logarithm of the gross sales revenue. The literature suggests that larger 

firms have more capacity to benefit economies of scale that provides lower unit cost; thus they become 

more profitable. Operations of large firms can be diversified to be efficient and consequently, their risks 

are decreased in terms of bankruptcy (Ben-Zion and Shalit, 1975). We formulate the following 

hypothesis:  

H2: Firm size affects the performance of tourism and hospitality firms (ROE, ROA, and Stock Return) 

positively 

The effect of external shocks, i.e. economic or political crisis, on tourism and hospitality firms has been 

studied by many researchers. Although a vast number of studies show this effect is mostly negative 

(Agiomirgianakis et al., 2013; Menicucci, 2018; Chen, 2011; Ritchie et al, 2010).  Okumus et al (2005) 

searched the financial crisis effect that Turkey suffered in 2001 on Northern Cyprus where tourism is 

mainly dependent upon Turkish tourists. They reported the positive and negative impacts of this crisis 

for both short and long term in Northern Cyprus. Alonso-Almeida and Bremser (2013) found no visible 

negative impact of the crisis on individual hotels' performance contrary to the literature. Therefore, a 

dummy variable that denotes the shooting down of Russian attack aircraft on 24 November 2015, and 

consequently imposing a ban on Russian citizens to visit Turkey by the Russian government is also 

included in the study. Grounded on the above, the hypothesis is developed as: 

H3: Crisis affects the performance of tourism and hospitality firms (ROE, ROA, and Stock Return) 

negatively 

3 Research Methodology 

A. Data 

The study covers tourism firms registered on the Borsa Istanbul(BIST). Twelve firms under 'Restaurants 

and Hotels' Sector of BIST Companies in KAP are accepted as the main sample of this study, but nine 

of them provide the required complete financial data for the selected period spanning from 2012 to 2019. 

All the financial data are analyzed by using quarterly financial statements (the balance sheets, the income 

statements, and the cash flow statements) obtained from the Public Disclosure Platform (KAP) from the 

first quarter of 2012 to the fourth quarter of 2019 (32 quarters).  

Summary statistics are given in Table 1. It is observed that ROA, SR, and ROE are the most volatile 

variables considering the coefficient of variation (std.dev/mean) which are 22.61, 16.15, and 14.94 

respectively. Variations of LEV and SIZE, are relatively smaller in this regard. On the other hand, while 

the average ROA and ROE which are indicators of firm performance and at the same time as profitability 

ratios are negative values, the other firm performance indicator, average SR is a positive one. On 

average, it is obvious that a sample of firms has relatively low-performance measures. Firms do not 

present problematic capital structure by total debt to total assets ratio (LEV) (approx. 44%).    
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Table 1: Summary statistics of variables 

  Mean Median Max Min Std.Dev 

ROA -0.0046 -0.0093 0.4469 -0.3845 0.1040 

ROE -0.5265 -0.0126 45.837 -132.28 78.704 

SR 0.0129 -0.0162 13.322 -12.346 0.2095 

LEV 0.4426 0.4234 12.943 0.0213 0.2967 

SIZE 61.467 66.569 82.114 0.0000 20.163 

    Note: ROA is return on assets; ROE is return on equity; SR is quarterly  

     stock return of firm; LEV is the ratio of total liabilities to total assets;  

     SIZE is the natural logarithm of gross sales 

Table 2 shows the correlations among variables, and it is found that the correlation between ROA and 

ROE (0.674) is relatively high, but it is no indication of a multi-collinearity problem due to its value is 

less than 0.80. 

Table 2: Spearman correlation coefficients 

  1 2 3 4 5 

LEV-1 1         

SIZE-2 0.019 1       

ROA-3 -0.342* 0.158 1     

ROE-4 -0.264* 0.080 0.674* 1   

STR-5 0.034 0.005 0.121** 0.091 1 

 

B. Research Method 

Three estimation methods of panel regression test are examined to find the effect of tourism growth and 

economic condition on the financial performance of tourism firms: pooled OLS regression model, fixed 

effects, and random effects. Panel data regression models are as follows: 

𝑅𝑂𝐴 =∝10+ 𝛽11𝐿𝐸𝑉 + 𝛽12𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽13𝐷1115 + 𝜀1  Eq 1 

𝑅𝑂𝐸 =∝20+ 𝛽21𝐿𝐸𝑉 + 𝛽22𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽23𝐷115 + 𝜀2  Eq 2  

𝑆𝑅 =∝30+ 𝛽31𝐿𝐸𝑉 + 𝛽32𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽33𝐷115 + 𝜀3  Eq 3 

where performance is measured by return on assets, return on equity, and stock return. Leverage (debt) 

ratio (LEV) and the logarithm of sales revenue (SIZE) (control variable) are firm-specific variables. 

D1115 (dummy variable) indicates the political crisis between Russia and Turkey resulted from the 

shooting down of Russian attack aircraft on 24 November 2015.  

Panel data analysis starts with unit root tests which investigate whether the variables are stationary or 

not. Cross-sectional dependency test is used to determine which one must be preferred between first-

generation and second-generation tests. Since there are nine firms and thirty-two quarterly periods in 

this study(T>N), 𝐶𝐷𝐿𝑀1is preferred to test cross-sectional dependence. Cross-sectional dependency test 

results reflect the absence of correlation relations between cross-section units for three different 

relationship series means that it is more appropriate to use first-generation unit root tests to detect. 
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The first generation unit root tests of Im, Pesaran and Shin (2003) and Levin, Lin and Chu (2002) are 

applied to examine the stationary of all variables. The results of both tests indicate that ROA, ROE, SR, 

LEV, and SIZE are stationary in panel-level series (see Table 3). 

Table 3: Results of panel unit root test 

  IPS Test[p-value] LLC Test[p-value] 

Panel unit root test results at level 

Panel I: The null hypothesis: The variable is nonstationary. 

ROA -3.83522[0.0001]* -3.05845[0.0011]* 

ROE -5.93674[0.0000]* -6.57465[0.0000]* 

SR -10.6241[0.0000] -10.9440[0.0000]* 

Panel II: The null hypothesis: The variable is nonstationary. 

LEV -2.75471[0.0029]* -3.69236[0.0001]* 

SIZE -7.02827[0.0000]* -7.89541[0.0000]* 

Note: Both tests involve an individual intercept and time trend. * indicates that the null hypothesis is rejected at 

the 1% level. 

To check which model is appropriate between pooled OLS and fixed effects estimation, we can perform 

F-test for fixed effects. The F-test results in Table 4 report that the null hypothesis is not rejected for 

equation (2) and (3) meaning that pooled OLS should be preferred to the fixed-effects model. However, 

panel regression based on equation (1) states that the null hypothesis to be rejected. Consequently, the 

fixed effects model should be used. In this circumstance, it is needed to decide which model (fixed or 

random- effects model) is appropriate on equation (1) in performing panel regression. To determine 

which one -the fixed or random effect- is more efficient, the Hausman specification test is employed. In 

Table 4, the Hausman test result illustrates that panel regression based on equation (1) is statistically 

insignificant at the 1% level, hence the null hypothesis cannot be rejected means that the random-effects 

model should be used to perform panel regression for equation (1). 

Table 4: F-test and Hausman specification test results 

Panel I: The null hypothesis: The pooled OLS is preferred to the fixed effects model 

  F-statistics (p-value) Test results 

ROA(regression equation1) 3.291115(0.0008)* Fixed effects 

ROE(regression equation2) 0.628893(0.7720) Pooled OLS 

SR(regression equation3) 0.625260(0.7752) Pooled OLS 

      

Panel II: The null hypothesis: The random-effects model is preferred to the fixed effects model 

  Hausman specification test(p-value) Test result 

ROA(regression equation1) 0.000000(1.0000) Random effects 

Note: * indicates that the null hypothesis is rejected at p<0.01  

4 Results and Discussion 

The estimation results of panel regression tests based on Eq. 1-3 are illustrated in Table 5-7. The 

explanatory power of the models (adjusted R2 value)  is relatively high about 48% for ROA, 42% for 

ROE, and 44% for SR. Significance of the models at the 1% level is affirmed by F-value. The regression 

results of Equation (1) shown in Table 5 indicate that coefficient of SIZE is statistically significant and 

its sign is positive. On the other hand, LEV coefficient is statistically negative at the 1% level. 
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Surprisingly, the political crisis between Russia and Turkey displayed as a dummy variable, doesn’t 

have a statistically significant influence on ROA of tourism-related firms. 

The statistically significant positive impact of SIZE on ROA indicates that large firms use their assets 

efficiently to increase sales and produce more profit. This result may also be due to the economies of 

scale ensuring an average cost reduction and accessibility to cheaper funding which leads to more 

profitability of larger firms. The standard theory explains this case in the following fact that larger firms 

have the bargaining power to get better prices/terms for their products/services (Agiomirgianakis et al., 

2013). The result supports H2 in the sense that size of the firm affects ROA positively. Although the 

positive impact of size on ROA in the Portuguese hospitality industry was confirmed, no significant 

impact of this variable on ROA was found for hotel firms operating in Greece and Croatia in the study 

of Dimitrić et al. (2019). Kang et al. (2010) analyzed and concluded that the impact of SIZE on ROA has 

positive for casino firms and the restaurant industry, negative for the airline industry, and no significant 

influence on the hotel industry.  

Table 5: Results of Panel regression test: ROA 

  Coefficient t-statistics p-value 

Constant 0.022370 1.646.340 0.1009 

LEV -0.080006 -3.685.307 0.0003* 

SIZE 0.007393 1.786.952 0.0751*** 

D1115 -0.004789 -0.275692 0.7830 

F-statistics= 4.038714(0.000149)* Adjusted 𝑅2 =0.480413 

      Note: n=288 * p < .01 , **p|<.05 and *** p < .10  

Leverage handles a negative influence on firm performance, pointing out that professionals do not use 

debt efficiently to manage the firm more profitable. Thus, indebtedness may increase default risk and 

even bankruptcy if funding is not directed to generate an efficient investment that increases profitability 

and sustainable growth of the firm. This result is in line with the pecking order theory and also is 

consistent with the findings of Al-Najjar (2015) who suggests that a high debt level might be a signal 

for meeting difficulty to pay back liabilities. The positive effect of leverage on ROA was found by 

Schoenmaker et al. (2014), and Kang et al. (2010). 

Table 6: Results of panel regression test: ROE 

  Coefficient t-statistics p-value 

Constant 1.273.299 3.539.328 0.0004* 

LEV -3.552.167 -6.183.698 0.0000* 

SIZE -0.094109 -0.834535 0.4041 

D1115 0.374153 0.790095 0.4295 

F-statistics= 8.664462(0.000000)* Adjusted 𝑅2 = 0.423846 

                   Note: n=288  * p < .01 , *** p < .10  

Test results in Table 6 reveal that LEV is the negative explanatory firm-specific factor of ROE at the 1% 

level, meaning that the capital of shareholders and earnings of the firm is probably used to cover large 

interest payments, which lead to higher costs. Furthermore, increased firm risk accompanied by high 

debt decreases profits. Unless equity of the firm is increased by shareholders, fewer funds will be 

available for new investments that generate opportunities for the next years’ growth. The findings of the 

study do not support H1 that leverage affects ROE positively. This is consistent with the findings of Al-

Najjar(2015) and inconsistent with the findings of Al-Najjar(2014) and Kang et al. (2010). 
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Table 7: Results of panel regression test: SR 

  Coefficient t-statistics p-value 

Constant -0.030077 -3.198034 0.0014* 

LEV 0.074424 4.955870 0.0000* 

SIZE 0.014096 4.781382 0.0000* 

D1115 0.019154 1.547200 0.1219 

“F-statistics(p-value)= 17.09436(0.000000)* Adjusted 𝑅2=0.448794 

                   Note: n=288 *p < .01 

The results presented in Table 7 illustrate that LEV and control variable, SIZE has a positive effect on 

SR at the 1% level. H1 and H2 are completely supported for SR. Since the sample covered in this study 

are publicly traded firms, the expectations of current and potential investors may include positive 

feelings about indebtedness, such that publicly traded large firms compared to small ones have the power 

to cover high fixed costs of long term debt. This result opposes pecking-order theory but is consistent 

with the trade-off theory.  

Surprisingly, the unexpected political crisis between Russia and Turkey as a dummy variable is found 

to be not significantly linked to firm performance. The finding contradicts hypothesis H3 completely 

that crisis affects firm performance negatively. The reason for this situation can be explained by the fact 

that the tourism industry had enough time to develop some strategies and alternative improvement plans 

until the tourism season starting in April after the political debate in November 2015. It is a fact that 

publicly traded firms are more capable of benefiting from organizational competencies such as networks 

and prestige, as their corporate structures are strong. For this reason, some turned to the domestic market 

to survive while some decided to stop their operations temporarily to have a loss as much as fixed 

expenses. 

5 Conclusions  

The results demonstrate that financial leverage and size have significant impacts on both the profitability 

performance and stock performance for the sample used in the study. Building on the empirical test 

analysis, there are three main findings. 

First, although leverage (debt ratio), an internal factor, is negatively associated with the profitability 

performances of the tourism firms, it has a positive impact on stock return. These findings present some 

valuable information for professionals. This implies that financial managers have to follow a policy that 

includes an optimal debt level to generate more profit and attract new investors.   

Second, large enterprises have a higher potential to increase market profit and stock returns. This means 

that tourism investors and managers ought to obtain better sales revenue in the tourism industry, which 

is weaker than other industries against unexpected economic turbulence and policy uncertainties. For 

this reason, the professionals of tourism companies should be willing to offer more diverse and quality 

services to increase their sales revenues and thus their performance. 

Third, stock traders tend to focus on financial leverage which is one of the internal dynamics of the firms 

in their investment decisions. Firm professionals may focus on optimal leverage level to improve 

performance. 

Since this study only focuses on publicly listed tourism firms, the empirical analysis results can’t be 

valid for unlisted tourism firms with large numbers. Currently, the reason why the political crisis has a 

statistically insignificant effect is that the analysis is carried out on institutionalized firms. The number 

of firms could be another limitation of the study which occurs due to a lack of required financial 

information for the selected period. Future studies should offer the analysis by including both short-term 
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and long-term leverage and the other performance measurements. Also, the same study should be carried 

out for other emerging markets to compare findings. 
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A BST R AC T  

In developed and developing countries, rapid population growth, mechanization, economic growth 

and changes in financial development significantly affect the unemployment rate. Unemployment, 

on the other hand, is an important macroeconomic problem, and reducing the unemployment rate 

maintains its importance as a problem faced by countries. In this context, the relationship between 

Turkey's economic growth, financial development and unemployment rates was examined for the 

period of 1980-2019. In the study, firstly, the stationarity of the variables was examined with the 

structural break unit root test, and then the cointegration and long-term coefficients estimation and 

causality analysis between the variables were made. According to the analysis findings, no 

cointegration and causality could be determined between economic growth, financial development 

and unemployment rates. 

Keywords: Economic Growth, Financial Development, Unemployment              

    Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelişmenin İşsizlik Üzerine Etkisinin 

İncelenmesi:  Türkiye Örneği 

Ö Z  

Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerde, hızlı nüfus artışı, makinalaşma, ekonomik büyüme 

ve finansal gelişmedeki değişimler işsizlik oranını önemli ölçüde etkilemektedir.  İşsizlik ise 

önemli bir makro ekonomik sorun olup, işsizlik oranının düşürülmesi ülkelerin karşı karşıya 

kaldığı bir sorun olarak önemini korumaktadır. Bu bağlamda çalışmada Türkiye ekonomik 

büyüme, finansal gelişme ve işsizlik oranları arasındaki ilişki 1980-2019 dönemi için 

incelenmiştir. Çalışmada öncelikle değişkenlerin durağanlıkları yapısal kırılmalı birim kök testi ile 

incelenmiş ve daha sonra  eşbütünleşme ve uzun dönem katsayıları tahmini ve değişkenler 

arasında nedensellik analizi yapılmıştır. Analiz bulgularına göre ekonomik büyüme, finansal 

gelişme ve işsizlik oranları arasında herhangi bir eşbütünleşme ve nedensellik tespit edilememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Finansal Gelişme, İşsizlik   

 

1. Introduction 
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İşsizlik ve ekonomik büyüme ilişkisi iktisat literatüründe Okun (1962) yasası ile izah 

bulmaktadır. Okun yasası reel çıktı (büyüme) oranı ve işsizlik arasında negatif bir ilişki olduğu 

ifade edilmektedir. Ayrıca büyüme oranlarındaki artışın işsizliği azaltacağı, düşük ve negatif 

büyüme oranlarının da işsizliği arttırdığı ileri sürülmektedir (Ceylan ve Şahin, 2010: 158). 

Ekonomik büyüme ve işsizlik ilişkisinin ele alındığı çalışmaların bulguları incelendiğinde bir 

fikir birliğinin olmadığı görülmektedir. Harris ve Silverstone (2000) Yeni Zelanda için yapısal 

kırılmalı birim kök analizi ve eşbütünleşme analizi yöntemiyle Okun kanununun geçerliliğini 

incelemişlerdir. Analiz bulguları, reel Gsyh ile işsizlik arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi 

olduğu sonucna varılmıştır. Muscatelli ve Tırelli (2001)’in 1955-1990 dönemini OECD ülkeleri 

için VAR modeli ile Okun yasasının geçerliliğini incelemişlerdir. Analiz bulguları doğrultusunda 

işsizlik ve büyüme arasında ters yönlü (negatif) bir ilişki olması Okun yasasının geçerli olduğu 

doğrulamıştır. Christopoulos (2002)’un çalışmasında Yunanistan, 13 bölge panel veri analizi ile 

1971-1993 dönemi için işsizlik ve büyüme ilişkisi incelenmiştir. 6 bölgede uzun dönemde 

büyüme ve işsizlik arasında ilişkili olduğu bulunmuştur. Takım (2010) Türkiye için işsizlik ve 

büyüme ilişkisini Granger nedensellik analizi ile incelemiştir. İşsizlik ve Gsyh arasında çift yönlü 

nedensellik ilişkisi olduğu bulunmuştur. Ceylan ve Şahin (2010), 1950-2007 dönemini TAR ve 

MTAR analizi ile Türkiye’yi incelemişlerdir. Reel hasılanın büyüme dönemlerinde işsizliği 

azaltıcı yönü olduğu, ekonomik daralma dönemlerinde de işsizliği arttırıcı etkisi olduğu ve 

işsizlik ve reel Gsyh arasında asimetrik bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Barış, Çevik ve 

Çevik (2010) ve Muratoğlu (2011)’in çalışmalarında ise ekonomik büyüme ve işsizlik arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna varmıştır. Arı (2016) ise, Türkiye’yi 

1980-2014 dönemi için Bayer ve Hanck (2012) eşbütünleşme testi ve Hacker ve Hatemi-J (2006) 

nedensellik analizleriyle incelemişlerdir. Analiz bulguları doğrultusunda, büyüme ve işsizlik 

arasında uzun dönemde eşbütünleşik olmadığı ve nedensellik ilişkisi de bulunmadığı sonucuna 

varılmıştır.             

Finansal gelişme kavramı ile ifade edilen tasarrufların arttırılması ve tasarrufların yatırım 

kanallarına aktarılmasının hızlı bir biçimde sağlanması ile mümkün olmaktadır. Finansal 

serbestleşme politikalarının da finansal gelişmeyi sağlaması finansal serbestleşme politikalarının 

tasarrufları arttırabilmesine ilişkilidir. Kredi hacminin arttırılması, parasal aktarım mekanizması 

ile hasıla (çıktı), işsizlik ve yatırımlar gibi makro ekonomik büyüklükler yanısıra faiz oranı, döviz 

kuru, varlı fiyatları ve kredi kanalı üzerinde de etkili olmaktadır (Karaçayır ve Karaçayır, 2016: 

14). Parasal aktarım mekanizmasının işleyişinde önemli bir paya sahip olan bankacılık sektörü 

kredileri (özel sektöre verilen yurtiçi krediler) para arzının belirlenmesini etkilemek suretiyle 

kredi kanalını ve ekonomik büyümeyi etkilemektedir. Kredi kanalının sağlıklı işleyişi, finansal 

gelişmişlik düzeyi ile de ilişkilidir. Finansal piyasaların işleyişi sermaye birikimini etkilemesi 

yanısıra yeni teknolojilerin yayılmasını sağlayarak büyüme ve istihdam düzeyini de 

etkilemektedir. Toplam kredi hacmi ve büyüme ilişkisini ele alan Goldsmith (1969), McKinnon 

(1973), Shaw (1973), King, Levine (1993), Calderon, Liu (2002), McCaig, Stengos (2005)’in 

çalışmaları doğrultusunda finansal gelişmenin artması ile büyümenin artacağı sonucuna 

varılmıştır. Toplam kredi hacmi ve istihdam ilişkisini ele alan Bertrand vd. (2007), Castillo 

(2009), Han (2009), Benmelech vd. (2011), Pagano, Pica (2012), Tuğcu, Aslan (2012), Shabbir 

vd. (2012)’in çalışmaları doğrultusunda özel sektöre yurtiçi kredi imkanlarının sağlanması ile 

istihdam olanaklarının artmasına neden olduğu sonucuna varılmıştır (Göçer vd., 2015: 67).  
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Şekil 1. Finansal Sektör Gelişimi ve İşsizlik İlişkisi 

Kaynak: Bhattacharyya, 2012; Kanberoğlu, 2014, 127. 

Finansal gelişmenin işsizlikle ilişkisinin incelendiği amprik çalışmalara literatürde çok fazla yer 

verilmemektedir. Shabbir vd. (2012)’nin çalışmasında Pakistan ekonomisi için 1973-2007 dönemi 

ARDL analizi ile finansal gelişmişlik göstergeleri ve işsizlik ilişkisi incelenmiştir. Finansal gelişme 

göstergesi M2 para arzındaki %1’lik artışın işsizliği %2.3 oranında arttırdığına ve diğer finansal 

göstergelerin de kısa ve uzun dönemde işsizliği arttırdığı sonucuna varılmıştır. Gatti vd. (2012)’nin 18 

OECD ülkesini 1980-2004 dönemi için panel veri analizi ile incelediği çalışmasında finansal 

piyasaların işsizliğe etkisi incelenmiştir. Analiz bulguları doğrultusunda finansal değişkenlerin 

işsizliğe etkisinin anlamlı olduğu ve işgücü piyasalarının yapısına bağlı olduğu bulunmuştur. Tuğcu ve 

Aslan (2012)’nin 1961-2000 dönemini VAR analizi ve etki tepki ve varyans ayrıştırma analizi ile 

Türkiye’yi ele aldıkları çalışmalarında finansal gelişme ve istihdam ilişkisi ele alınmıştır. Analiz 

bulguları doğrultusunda, M2/Gsyih oranı finansal gelişme göstergesi olarak alınmıştır. Finansal 

gelişme ve istihdam arasında pozitif bir etki olduğu sonucuna varılmıştır. Kanberoğlu (2014)’ün 1985-

2010 dönemini Türkiye için finansal gelişme ve işsizlik ilişkisi bağlamında çok değişkenli regresyon 

analizi ile ele aldığı çalışmasında, finansal gelişme göstergesi olarak M2 para arzı/Gsyh oranının 

işsizlik oranına etkisi alınmış, M2/Gsyh’nın işsizlik oranını arttırdığı ve özel sektör kredi 

toplamı/Gsyh oranının ise işsizliği azalttığı sonucuna varılmıştır. Yine diğer finansal göstergelerinden 

birisi olan piyasa hisse senedi değeri/Gsyh oranının işsizliği arttırdığı ve toplam mali varlık 

stoku/Gsyh oranının işsizliği azalttığı sonucuna varılmıştır. Feldman (2013)’ın 1984-2008 dönemini 

78 ülke için panel veri analizi ve rassal etkiler regresyon yöntemi ile incelediği çalışmasında analiz 

bulguları, finansal gelişmenin artması işsizlik düzeyini azaltmaktadır. Göçer vd. (2015)’nin 2000-2012 

dönemi için Türkiye’yi Carrion-i-Silvestre vd. (2009) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi ve Maki 

(2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ve dinamik EKK testleriyle bankacılık sektörü 

toplam kredi hacminin istihdam ve büyümeye etkilerini inceledikleri çalışmalarında kredi hacminde 

görülen artışların istihdamı ve büyümeyi pozitif yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.      
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Şekil 2. Finansal Gelişme (Kredi Hacmi Artışının) Ekonomiye Etki Kanalları 

 

 Kaynak: Mencinger (2009); Göçer vd., 2015: 68.        

 

Finansal gelişmenin bir göstergesi olarak (banka) kredi hacmi artışı ve ekonomik büyüme ilişkisine 

literatürde Gurley ve Shaw (1955) ve Patrick (1966) çalışmaları ile yer verilmektedir. Gurley ve Shaw 

(1955) tarafından finansal piyasaların gelişimine bağlı olarak finansal piyasaların ekonomik büyümeye 

etkisinin artacağı ifade edilirken Patrick (1966) ise finansal piyasaların gelişmesi sonucu finansal 

yatırım araçlarının çeşitlenmesine neden olacağı ve tasarrufların yatırımlara dönüşme sürecini 

hızlandıracağı ve ekonomk büyüme artışına neden olacağı ifade edilmiştir (Göçer vd., 2015: 71).  
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2. Research Methodology 

Araştırmanın verilerinden işsizlik (UNEMP) oranları TUİK veri tabanından, ekonomik büyüme 

verileri Türkiye Merkez Bankası elektronik veri dağıtım sistemi (EVDS) 

(http://evds.tcmb.gov.tr/) veri tabanından alınmıştır. Finansal gelişme verisi ise Dünya Bankası 

veri tabanından alınmıştır. Çalışmada işsizlik verisi olarak TUIK tarafından yayımlanan yıllık 

işsizlik oranı,  ekonomik büyüme  oranı olarak GSYİH’da meydana gelen yıllık  değişim oranı ve 

finansal gelişme değişkeni olarak ise bankalar tarafından özel sektöre verilen yurtiçi krediler 

değişkeni kullanılmıştır. Finansal piyasaların gelişmesinin ölçülmesinde kullanılan değişkenler 

arasında M1, M2 ve M3 para arzının Gsyh oranları kullanılmaktadır. Ayrıca kredilere ilişkin 

ölçütler arasında yurt içi toplam kredi hacmi/Gsmh, özel sektör toplam kredi hacmi/yurt içi 

toplam kredi hacmi, sermaye piyasası ölçütleri arasında, piyasa değeri oranı/Gsmh, piyasa hisse 

senedi değeri/Gsmh, piyasadaki şirket sayısı yer almaktadır. Yapısal ölçütler M2/M1, finansal 

fiyatlar (reel faiz oranları), ürün çeşitliliği (para ve sermaye piyasası araçları) ve değişim maliyeti 

olarak kredi faiz oranı ile mevduat faiz oranı farkı finansal fiyatların gelişmişliğinin göstergeleri 

arasında yer almaktadır (Lynch, 1996; Kanberoğlu, 2014: 125, 126).     Analiz dönemi ise 1980- 

2019 yıllarıdır.   

Eşbütünleşme analizinin yapılabilmesi için değişkenlerin durağanlık mertebelerinin I(1)’de 

olması gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle değişkenlerin durağanlıkları tek kırılmalı birim kök 

testi ile sınanmış ve bunu takiben değişkenler arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi 

incelenmiştir. Nedensellik analizi olarak Toda ve Yamamoto (1995) nedensellik analizi tercih 

edilmiştir. Bu testin yapılabilmesi için değişkenlerin durağan olmasına ve değişkenler arasında 

eşbütünleşme ilişkisinin olmasına gerek yoktur. Bu nedenle bu çalışmada Toda ve Yamamoto 

(1995) analizi kullanılmıştır.  

Bayer ve Hanck (2012), literatürde yer alan  eşbütünleşme analizlerinin birbirinden farklı 

sonuçlar vermesinden  hareketle, Engle ve Granger(1987), Johansen (1991), Boswijk (1994) ile 

Banerjee vd. (1998) eşbütünleşme analizlerini birlikte değerlendiren yeni bir test geliştirmiştir. 

Söz konusu testlerin olasılık değerlerini (anlamlılık düzeylerini) birleştiren ve daha güçlü bir 

eşbütünleşme testine ulaşan Bayer ve Hanck (2012) eşbütünleşme testinde bireysel olasılık 

değerlerini, Fisher (1932)’in aşağıdaki formülü ile birleştirilmiştir (Govindaraju ve Tang, 

2013:315):  

                 EG–JOH = [ −2 [ln(PEG) + ln(PJOH)]                                                                                  (1)         

               EG – JOH – BO – BDM = -2 [ln(PEG) + ln(PJOH) + ln (PBO) + ln(PBDM)]                         (2)         

Yukarıdaki eşitlikte yer alan 𝑃EG, 𝑃JOH, 𝑃BO ve 𝑃DBM, Engle ve Granger (1987), Johansen 

(1991), Boswijk (1994) ile Banerjee ve diğ. (1998) eş-bütünleşme testlerinin olasılık değerlerini 

göstermektedir. Test istatistiğinin, Bayer ve Hanck (2012) tarafından hesaplanan kritik 

değerlerden büyük olması durumunda temel hipotez reddedilmektedir. Temel hipotez 

eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı şeklindedir. Değişkenler arasındaki uzun dönem katsayıları ise 

Stock ve Watson (1993) tarafından geliştirilen DOLS yöntemi kullanmıştır. Bu yöntemde bağımlı 

değişken seviye değerinde, tüm bağımsız değişkenlerin üzerine regresyona tabi tutmakta ve 

açıklayıcı değişkenlerin bir gecikmeli değerlerini ve bir sonraki değerinin alınmasıyla içsellik 

sorununu ortadan kaldırmaktadır (Masih ve Masih, 1996). 
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3. Analiz Bulguları  

                               Tablo 1. Tek Kırılmalı Birim Kök Testi sonuçları         

Değişken Sabitli I(0) Kırılma Tarihi Sabitli (1) Kırılma Tarihi 

Ekonomik Büyüme -1.548 2001 -5.575*** 2002 

İşsizlik -2.548 2000 -7.195*** 2009 

Finansal Gelişme -0.898 2002 -5.698*** 2008 

Not: ***, Değişkenlerin %1 önem düzeyinde durağan olduğunu ifade etmektedir.  

Tek kırılmalı birim kök analizi sonucunda tüm değişkenlerin I (1) durağan oldukları tespit edilmiştir. 

Bu bağlamda eşbütünleşme analizinin yapılması uygun olarak görülmektedir. Ayrıca kırılma tarihleri 

incelediğinde  Türkiye ekonomisi için anlamlı olduğu görülmektedir. 

                     Tablo 2. Bayer and Hanck (2012)  Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

 Ekonomik Büyüme = f(işsizlik) Test İstatistiği Olasılık Eşbütünleşme 

Engle-Granger -0.9214 0.587 Yok 

Johansen   4.1817 0.5460 Yok 

Banerjee -1.6947 0.2354 Yok 

Boswijk 3.1298 05142 Yok 

 %10 Kritik Değer 

Engle-Granger / Johansen 2.5204 8.678 Yok 

Engle-Granger / Johansen/Banerjee/Boswijk 2.551 16.964 Yok 

 

Tablo 2’de büyümenin bağımlı değişken olarak alındığı Bayer and Hanck (2012)  eşbütünleşme 

analizinde ekonomik büyüme  ve işsizlik oranları arasında uzun dönemi ilişkinin olmadığı tespit 

edilmiştir.       

Tablo 3. Bayer and Hanck (2012)  Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

 Finansal Gelişme  = f(işsizlik) Test İstatistiği Olasılık Eşbütünleşme 

Engle-Granger -3.4402 0.5653 Yok 

Johansen   -2.0317 0.6460 Yok 

Banerjee -1.4667 0.7887 Yok 

Boswijk 1.0298 0.8142 Yok 

 %10 Kritik Değer 

Engle-Granger / Johansen 2.120 10.478 Yok 

Engle-Granger / Johansen/Banerjee/Boswijk 5.548 21.964 Yok 

 

Tablo 3’te finansal gelişmenin bağımlı değişken olarak alındığı Bayer and Hanck (2012) eşbütünleşme 

analizinde finansal gelişme ve işsizlik oranları arasında uzun dönemi ilişkinin olmadığı tespit 

edilmiştir.     

Tablo 4. DOLS Uzun Dönem Katsayıları Tahmincisi 

Modeller  

Ekonomik Büyüme = f(işsizlik) 0.0005 

(0.985) 

Finansal Gelişme = f(işsizlik) -0.258 

(0.789) 

                                   Not: Parantez içindeki olasılık değerlerini göstermektedir. 
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DOLS  modeli sonuçları incelendiğinde  ekonomik büyümede ve finansal gelişmede meydana gelen 

artışların işsizlik oranını istatistiki olarak anlamlı etkilemediği tespit edilmiştir. 

Tablo 5. Toda and Yamamoto (1995) Nedensellik Testi Sonuçları 

Nedenselliğin Yönü Chi-sq Prob. 

İşsizik → Ekonomik Büyüme 8.45 0.740 

Ekonomik Büyüme → İşsizlik 7.52 0.785 

İşsizik → Finansal Gelişme 16.60 0.522 

Finansal Gelişme → İşsizlik 11.58 0.612 

 

Tablo 5’te son olarak yapılan Toda ve Yamamoto (1995) analizinde ise işsizlik ve ekonomik büyüme 

değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiş ve değişkenler arasında herhangi bir 

nedenselliğin olmadığı tespit edilmiştir. Diğer yandan finansal gelişme ve  işsizlik oranları arasında da 

bir nedensellik tespit edilememiştir.   

4. Sonuç 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 1980-2019 dönemi için işsizlik, ekonomik büyüme ve finansal 

gelişme ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmanın ekonometrik analizi için 

öncelikle serilerin durağanlığı tek kırılmalı birim kök testi ile incelenmiş daha sonra değişkenler 

arasındaki uzun dönem eşbütünleşme ilişkisi incelenmiştir. Son aşamada ise nedensellik analizi 

yapılmıştır. Yapılan eşbütünleşme ve nedensellik analizleri bulguları doğrultusunda, ekonomik 

büyümenin  istihdamı etkilemediği tespit edilmiştir. Bu bulgu Arı (2016)’nın çalışmasının analiz 

bulguları ile örtüşmektedir. Bu analiz bulgusu doğrultusunda Türkiye’de incelenen dönem aralığında 

istihdam yaratmayan büyümenin gerçekleştiği söylenebilmektedir. Ayrıca analiz bulguları 

doğrultusunda finansal gelişme ve işsizlik oranı ilişkisi ele alındığında ise, finansal gelişmenin işsizlik 

oranını etkilemediği tespit edilmiştir. Bu bulgu Ilo (2015)’in çalışmasının analiz bulguları ile 

örtüşmekle birlikte, Türkiye’de özel sektöre verilen kredilerin yatırımlara kanalize edilemesinde 

(parasal aktarım mekanizmasında) sıkıntılardan kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilmektedir.    
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           ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, momentum faktörünün eklenmesi ile altı faktörlü hale gelen Fama-French Varlık 

Fiyatlama Modeli’nin geçerliliğini Borsa İstanbul açısından test etmektir. Bu bakımdan iç-içe geçmiş (nested) 

varlık fiyatlama modelleri değerlendirilmiş ve birbirinden farklı tahminciler geliştirilerek; hisse senedi getirilerini 

açıklama açısından hangi modelin daha güçlü olduğu araştırılmıştır. Ampirik araştırmada Ekim 2013-Mayıs 2021 

dönemini içeren 396 hafta için 24 farklı portföyün ve toplam olarak 9.504 portföyün risksiz faiz oranını aşan 

getirileri DD/PD, kârlılık, yatırım ve momentum faktörleri esas alınarak kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen 

sonuçlar Borsa Istanbul açısından hisse senedi getirilerini açıklamada en etkin modelin Fama-French Altı Faktörlü 

Varlık Fiyatlama Modeli olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan momentum faktörü yatırımcılar açısından 

değerlendirilmesi gereken bir faktör olup, daha yüksek getiri elde edilmesine imkân tanımaktadır. Momentum 

faktörünün yatırım kararları alınırken değerlendirilmesi gereken bir faktör olduğunun tespit edilmesi araştırmanın 

literatüre katkısını oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Varlık Fiyatlama Modeli, Fama-French, Momentum Faktörü, Borsa İstanbul. 

         ABSTRACT 

The aim of this research is to test the validity of the Fama-French Asset Pricing Model, which has become six-

factor with the addition of the momentum factor, in terms of Borsa Istanbul. In this context, nested asset pricing 

models have been evaluated and different estimators have been developed to analyze which model explains the 

variance of stock returns more strongly. The yields exceeding the risk-free interest rate of 24 different portfolios 

and a total of 9504 portfolios for 396 weeks, including the period of October 2013 and May 2021, are used based 

on the BV/MV, profitability, investment and momentum factors. The results obtained from the research show that 

the most effective model in explaining stock returns for Borsa Istanbul is the Fama-French Six Factor Asset Pricing 

Model. For investors, the momentum factor is a factor that needs to be evaluated and allows higher returns to be 

obtained, and the necessity of evaluating it before investment decisions is a practical contribution of the research. 

Keywords: Asset Pricing Model, Fama-French, Momentum Factor, Borsa Istanbul. 

 

1. Giriş 

Markowitz’in 1952 yılında yayımladığı “Portföy Seçimi” adlı makalesine kadar portföylerde varlık 

sayısının arttırılarak riskin düşürülebileceği anlayışı piyasalara egemendi. Ancak Markowitz (1952) 

ilgili çalışmasında modern portföy yaklaşımı ile portföyde varlık sayısı arttırılsa da varlıklar arasında 

yüksek korelasyonun olması durumunda portföy riskinin düşmeyeceğini tespit etmiştir. Markowitz 

(1952)’e göre varlıklar arasında korelasyon düşük ve negatif ise portföy riski düşmektedir. Markowitz’in 

ilgili çalışması sonrasında Modigliani ve Miller (1958) firma değeri ve sermaye yapısı arasındaki 
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ilişkileri araştırarak, kurumsal finansın gelişmesinde normatif literatürün doğmasına önemli katkılar 

sağlamıştır. Modern finans teorisi alanında yapılan bu çalışmaların yanı sıra; Sharpe (1964), Lintner 

(1965), Mossin (1966) ve Black vd. (1972)’nin risk ve getiri arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmaları ve 

SLM modeli olarak bilinen çalışmaları ise finans literatürü bakımından dönüm noktalarını 

oluşturmuştur.  

Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (CAPM) modern portföy teorisi (MPT)’nin üzerine inşa 

edilmektedir. Modelin risk ve getirilere ilişkin varsayımları MPT’nin varsayımlarına dayanmaktadır ve 

modelin yatırımcısı da Markowitz’in rasyonel etkin yatırımcısıdır (Kale, 2015: 489).  CAPM’in temel 

varsayımları birçok açıdan tartışılmış ve ortaya koyduğu ideal piyasa yapısı ile karşılaşmanın mümkün 

olmadığına yönelik eleştiriler getirilmiştir. Modele yönelik eleştiriler varsayımların değişmesine neden 

olmuştur. Sonucunda bu durumu takiben Ross (1976) arbitraj fiyatlama modelini CAPM’e alternatif 

olarak geliştirmiştir. Arbitraj fiyatlama modelinde CAPM’den farklı olarak birden fazla değişkenin 

varlık getirilerini nasıl etkilediğine yönelik kanıtlar ortaya konmuştur. Buna karşın CAPM’in bir 

eleştirisi olarak ortaya konan arbitraj fiyatlama modeli de varlık getirilerini etkileyen faktörlerin neler 

olduğunu tam olarak belirleyememiştir. Sonraki yıllarda ise varlık fiyatlarına etki eden faktörlerin neler 

olduğu konusu sıkça tartışılmaya başlanmış ve son yıllarda da ilgili literatür, varlık fiyatlarındaki 

değişimi açıklamak için CAPM’i çok faktörlü modellere dönüştürmüştür (Roy ve Shijin, 2018: 205). 

Fama ve French (1993) geliştirdiği üç faktörlü varlık fiyatlama (FF3F) modeli ile 1980’lerde görülen 

borsa anomalilerini açıklayabilmiş ve CAPM kesitsel varlık getirilerindeki değişimi açıklamak için 

temel model haline gelmiştir (Lin, 2017; Roy ve Shijin, 2018).  

Fama French Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama modeli hisse senedi getirilerinde meydana gelen yatay 

kesitsel değişimi üç unsur ile ilişkilendirmektedir. Bu unsurlar şu şekildedir (Aras vd., 2018): 

- Risksiz faiz oranını aşan piyasa getirisi, 

- Küçük ve büyük şirket portföyleri arasındaki getiri farkı, 

- Yüksek ve düşük DD/PD oranına sahip şirket portföyleri arasındaki getiri farkı.  

Bu kapsamda Fama French Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama modeli, CAPM’den farklı olarak hisse senedi 

getirilerinin sadece piyasa risk priminden değil, aynı zamanda şirket büyüklüğünden ve DD/PD 

oranından da etkilenmekte olduğunu ortaya koymaktadır. Fama French Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama 

modelinin zaman içinde hisse senedi getirilerindeki değişimi açıklamada yetersiz kalması, modelin üç 

faktörünün ortalama getirilerin varyansını tam olarak yakalayamaması ve özellikle Titman vd. (2004) 

ile Novy-Marx (2013)’ın bulguları Fama ve French tarafından 2015 yılında beş faktörlü yeni bir varlık 

fiyatlama modeli geliştirilmesindeki temel motivasyon kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır (Fama 

ve French, 2015; Lin, 2017; Doğan vd., 2019). Bu bakımdan Fama ve French (2015) üç faktör modeline 

kârlılık ve yatırım değişkenlerini de ekleyerek beş faktörlü modeli geliştirmişlerdir. Literatürde Fama 

French Beş Faktörlü Varlık Fiyatlama modelinin varlık getirilerindeki varyansı açıklamada Fama 

French Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama modelinden ve CAPM’den daha iyi bir performans gösterdiğine 

yönelik pek çok çalışma bulunmaktadır (Chiah vd., 2016; Erdinç, 2017; Acaravcı and Karaömer, 2018).  

Ancak Fama French Beş Faktörlü Varlık Fiyatlama modelinin en temel sorunu düşük kârlılığa rağmen 

yüksek yatırım düzeyine sahip firmalar gibi davranan küçük hisse senetlerinin, ortalama getirileri 

yakalayamamasıdır. Bunun yanı sıra modelin performansı faktörlerin tanımlanma şekline duyarlı 

değildir. Bu çerçevede Kubota ve Takehara (2018) da Japonya için Fama French Beş Faktörlü Varlık 

Fiyatlama modelinde yer alan RMW (güçlü ve zayıf kârlılığa sahip çeşitlendirilmiş hisse senedi 

portföylerinin hisse senedi getirileri arasındaki fark) ve CMA (muhafazakâr ve agresif olarak tanımlanan 

düşük ve yüksek yatırım düzeyine sahip firmaların çeşitlendirilmiş hisse senedi portföylerinin getirileri 

arasındaki fark) faktörlerinin betalarının hisse getirilerinin yatay kesit varyansları ile zayıf bir ilişkiye 
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sahip olduğunu ve ABD’den farklı sonuçlar verdiği sonucuna ulaşmıştır. Bu bakımdan modelin 

sonuçları ülkeler açısından farklılıklar göstermektedir.  

Fama ve French (2018) varlık fiyatlama modelleri arasında sıralama yapmak ve maksimum Sharpe oranı 

(Sh2) hakkında öngörü geliştirmek amacıyla Fama French Beş Faktörlü Varlık Fiyatlama modeline 

momentum faktörünü ekleyerek modeli tekrar geliştirmiştir. Momentum faktörü (UMD – Up Minus 

Down) kazanan hisse senetleri ile kaybeden hisse senetleri arasındaki farkı göstermektedir.   

Doğan vd. (2019) Fama French Beş Faktörlü Varlık Fiyatlama modelini Borsa İstanbul açısından test 

etmiş ve modelin küçük ölçekli şirketlerin hisse senetleri ile oluşturulmuş portföylerinin; büyük ölçekli 

şirketlerin hisse senetleri ile oluşturulmuş portföylere göre daha yüksek açıklayıcı güce sahip olduğunu 

belirtmiştir.  

Bu çerçevede araştırmanın temel motivasyonu tarihsel süreç içinde gelişim gösteren ve özellikle Fama 

ve French’in katkıları ile çok faktörlü modeller haline gelen varlık fiyatlama modellerinden Fama-

French Altı Faktörlü Varlık Fiyatlama Modelinin Türkiye açısından geçerliliğini sınamaktır. Bugüne 

kadar Türkiye ölçeğinde üç faktörlü ve beş faktörlü varlık fiyatlama modelleri sınanmakla birlikte, altı 

faktörlü varlık fiyatlama modeline ilişkin yapılan bir çalışma olmaması araştırmanın özgün yönünü 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda modele yeni eklenen momentum faktörünün, Borsa İstanbul özelinde 

hisse senedi getirilerini açıklama gücünü arttırıp arttırmadığının araştırılması ve modelin Türkiye 

piyasasındaki etkinliğinin test edilmesi araştırmanın temel amacıdır. Çalışma Fama-French Altı Faktörlü 

Varlık Fiyatlama Modelinin geçerliliğine ilişkin literatüre katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra 

araştırma sonuçları portföy seçimine etki eden faktörleri ülke bazında ortaya koyduğu ve etkinliğini 

sınadığı için de yatırımcılar, portföy yöneticileri, portföy yönetim şirketleri ve finansal kurumlar 

açısından da katkı sunmaktadır.    

Araştırmanın bir sonraki bölümünde çok faktörlü varlık fiyatlama modellerine ilişkin literatüre yer 

verilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemi, dördüncü bölümde bulgular, beşinci bölümde 

tartışma ve sonuç kısmı yer almaktadır.  

2. Literatür taraması 

CAPM’e yönelik eleştiriler doğrultusunda Fama-French Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli (1993) 

geliştirilmiştir. İlgili modeline ilişkin hem uluslararası literatürde hem de Türkçe literatürde pek çok 

çalışma yer almaktadır. Fama French Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama modeline ilişkin literatür 

incelemesinde ulaşılan başlıca yabancı araştırmalar şu şekildedir: Porras (1998), Ajili (2002), Liang 

(2004), Gaunt (2004), Billou (2004), Walid ve Ahlem (2009), Janero (2008), Suh (2009), Blanco (2012), 

Bei vd. (2014), Bhatt ve Rajaram (2014), Rehman ve Baloch (2016), Xie ve Qu (2016), Sattar (2017), 

Yu (2021). Fama French Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama modeline ilişkin Türkçe literatürde yer alan 

çalışmalar incelendiğinde ise ulaşılabilen başlıca araştırmalar şu şekildedir: Gönenç ve Karan (2001), 

Aksu ve Önder (2003), Şamiloğlu (2006), Doğanay (2006), Gökgöz (2008), Canbaş ve Arıoğlu (2008), 

Öndeş ve Balı (2010), Atakan ve Gökbulut (2010), Kandır ve İnan (2011), Güzeldere ve Sarıoğlu (2012), 

Ünlü (2013), Ceylan vd. (2015), Erarslan (2013), Coşkun ve Çınar (2014), Kara (2016), Erdinç (2017), 

Kaya ve Güngör (2017) ve Genç ve Çömlekçi (2018).  

Yıllar itibariyle Fama French Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama modeline gelen eleştiriler doğrultusunda da 

Fama-French Beş Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli geliştirilmiştir. Fama French Beş Faktörlü Varlık 

Fiyatlama modeline ilişkin literatür incelendiğinde de konuya ilişkin yerli ve yabancı çalışmalar olduğu 

görülmektedir. Fama French Beş Faktörlü Varlık Fiyatlama modeline ilişkin yapılmış başlıca 

araştırmalardan ulaşılabilenler: Martinsa ve Eid (2015), Racicot ve Rentz (2016), Nguyen (2016), Zhou 
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ve Li (2016), Chiah vd. (2016), Fama ve French (2015), Lin (2017), Dhaoui vd. (2017), Acaravcı ve 

Karaömer (2017), Yang vd. (2017), Huang (2018), Foye (2018), Blitz vd. (2018), Kubota ve Takehara 

(2018), Aras vd. (2018) ve Cox ve Britten (2019), Doğan vd. (2019)’dir.  

Fama ve French (2018) çalışmalarında varlık fiyatlama modellerini tasnif ederek sıralayabilmek için 

faktör modellerinde maksimum Sharpe oranına ulaşma durumunu araştırmışlardır. Bu amaçla iç-içe 

geçmiş bir yapıya sahip olan ve iç-içe geçmiş bir yapıya sahip olmayan modellerin durumunu 

değerlendirmişlerdir. İç-içe geçmiş modeller olarak sermaye varlıkları fiyatlama modeli, Fama French 

Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama modeli (1993), Fama French Beş Faktörlü Varlık Fiyatlama modeli (2015) 

ve momentum faktörü eklenen Fama French Altı Faktörlü Varlık Fiyatlama modelinin durumunu 

araştırmıştır. Çalışmaya göre iç-içe geçmiş bir yapıya sahip olmayan modeller altı faktör modelinde 

faktörlerin seçimine ilişkin olarak üç konuyu sorgulamaktadır. Bu konular; kârlılık faktörü belirlenirken 

faaliyet kârlılığına karşın nakit kârlılığı değişkeninin kullanılması, fazla getiri faktörüne karşı uzun-kısa 

dönem faktörü ve her iki faktörün bir arada kullanımına karşı küçük veya büyük hisselerin 

kullanılmasıdır. Çalışmanın konumuz ile ilgili olan kısmı ele alındığında, ilgili çalışmada Fama French 

Beş Faktörlü Varlık Fiyatlama (2015) modeline momentum faktörünün eklenmesi ile altı faktör 

modeline ulaşıldığı görülmektedir. Bu açıdan CAPM, Fama French Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama 

Modeli (1993), Fama French Beş Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli (2015) modeli ve Fama French Altı 

Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeline ilişkin sonuçlar karşılaştırıldığında en iyi sonuca altı faktör modeli 

ile ulaşılmıştır.  

Maiti ve Balakrishnan (2018) çalışmaları ile insan sermayesi değişkeninin altıncı bir faktör olarak varlık 

fiyatlama modeline dahil edilmesi ile elde edilen model ile Hindistan için hisse senedi getirilerinin 

belirlenmesi durumunu araştırmışlardır. Çalışmada elde edilen sonuçlar, Fama French Beş Faktörlü 

Varlık Fiyatlama modeline ilişkin sonuçlar, Fama French Altı Faktörlü Varlık Fiyatlama modeli ile elde 

edilen sonuçlar ile karşılaştırıldığında Hindistan borsası özelinde altı faktörlü model ile elde edilen 

verilerin hisse senedi getirilerinin tahmin edilmesinde daha etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Roy ve Shijin (2018) çalışmalarında Fama French Beş Faktörlü Varlık Fiyatlama modeli modeline insan 

sermayesi değişkeninin eklenmesi ile altı faktörlü bir model oluşturmuştur. Çalışmada insan sermayesi 

unsurunu temsilen NYSE, AMEX ve NASDAQ’a kayıtlı firmaların mali raporlarından elde edilen üçer 

aylık maaş ve ücretler insan sermayesi unsuru olarak çalışmaya eklenmiştir.  

Dirkx ve Peter (2020) Fama French Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama modeli ve Fama French Beş Faktörlü 

Varlık Fiyatlama modeline momentum faktörünün eklenmesi ile elde edilen altı faktörlü model ile 

Almanya piyasası üzerine bir araştırma yapmışlardır. Ampirik araştırmada 2002-2019 dönemine ilişkin 

aylık veriler kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan faktörler Fama French Beş Faktörlü Varlık Fiyatlama 

modelinde kullanıldığı üzere; piyasa faktörü, büyüklük faktörü, değer faktörü, kârlılık faktörü ve yatırım 

faktörü ile momentum faktörünün eklenmesi sonucunda altı faktöre ulaşmıştır. Araştırmanın ön 

inceleme sonuçlarına göre kârlılık ve yatırım faktörleri bakımından anlamlı bir bulgu elde edilememiştir. 

Altı faktör modelinin sonuçları üç faktör modeline ilişkin sonuçlarla karşılaştırıldığında ilave edilen 

faktörler analizi açıklama gücü bakımından anlamlı bir katkı sağlamamaktadır. Altı faktör modelinde 

hesaplanan düzeltilmiş R2 değeri, üç faktör modeli ile karşılaştırıldığında sadece kısmi bir artışa yol 

açmaktadır. Araştırma sonucunda uluslararası varlık fiyatlama çalışmaları bağlamında kârlılık ve 

yatırım faktörlerinin kullanılması durumunun Almanya hisse senedi piyasası özelinde hisse senedi 

getirilerini açıklamada istatistiksel olarak anlamlı bir katkısı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Roy (2021) çalışmasında altı faktörlü varlık fiyatlama modelinin durumunu Japonya için araştırmıştır. 

Çalışmada Fama French Beş Faktörlü Varlık Fiyatlama modeline altıncı faktör olarak insan sermayesi 

faktörü eklenmiştir. Ampirik araştırmada Kasım 1990- Aralık 2017 dönemine ilişkin aylık veriler 
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kullanılmıştır. Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM) ve Gibbons-Ross-Shanken testi sonuçlarına 

göre altı faktör modeli getirilerin tahmin edilmesinde Fama French Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama 

Modeli, Carhart Dört Faktör Modeli ve Fama French Beş Faktörlü Varlık Fiyatlama Modelinden daha 

iyi sonuçlar vermektedir. İnsan sermayesi faktörünün eklenmesi ile kurulan altı faktörlü model varlık 

fiyatlama teorileri literatürü bakımından Japonya için hisse senedi getirilerinin belirlenmesinde önemli 

bir unsur olmaktadır. 

3. Metodoloji 

Araştırmanın temel amacı Fama-French Altı Faktörlü Varlık Fiyatlama Modelinin geçerliliğinin Borsa 

İstanbul açısından test edilmesidir. Çalışma kapsamında Ekim 2013 – Mayıs 2021 dönemine ilişkin 396 

haftalık veri ile; değer, karlılık, yatırım ve momentum faktörü esas alınarak 24 farklı portföyün risksiz 

faiz oranını aşan getirileri kullanılmıştır. Çalışmada toplam 9504 portföy (24 portföy*396 hafta) 

oluşturulmuştur. Çalışmada, Fama-French Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli, Fama-French Dört 

Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli, Fama-French Beş Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli ve Fama-French 

Altı Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli ile ayrı ayrı tahminciler geliştirilerek söz konusu modellerden 

hangisinin Borsa İstanbul’da hisse senedi getirilerini daha iyi açıkladığı araştırılmıştır.  

Çalışmada yeterli bilgisi mevcut olmayan, mali sektörde yer alan, öz sermayesi eksi olan şirketler 

analize dahil edilmemiştir. Araştırmada kullanılan risksiz faiz oranı verisi T.C Başbakanlık Hazine 

Müsteşarlığı resmi internet sitesinden, diğer veriler ise Finnet programından elde edilmiştir. Çalışmada 

Newey – West yöntemine göre düzeltilmiş dirençli tahminci ve GRS-F testi kullanılmıştır. 

Fama-French Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli ile CAPM’de yer alan piyasa duyarlılığına ilişkin β 

katsayısı modelden çıkarılarak, bunun yerine büyüklük ve değer faktörleri kesitsel değişimi daha iyi ele 

aldığı varsayımıyla modele eklenmiştir. Üç faktör modelinin yatırım ve kârlılıkla ilişkili olarak beklenen 

getirilerdeki bazı anomaliler ile kesitsel değişimi açıklamakta yetersiz kalması sonucu Fama ve French 

2015 yılında üç faktör modeline yatırım faktörü ve kârlılık faktörünü de ekleyerek mevcut modeli 

geliştirmiştir. Bu haliyle yeni model Fama-French Beş Faktör Modeli olarak literatüre girmiştir (Kubota 

ve Takehara, 2018). Üç faktör modelinin beklenen getiriyi açıklamada yetersiz kalması dolayısıyla 

geliştirilen Fama-French Beş Faktör Modeli; 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓 = 𝑎𝑖 + (𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 ) + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡+𝑟𝑖 𝑅𝑀𝑊𝑡 + 𝑐𝑖 𝐶𝑀𝐴𝑡 + 𝑒 𝑖𝑡    

şeklinde formüle edilmektedir (Jan ve Ayub, 2019). 

Fama ve French Beş Faktörlü Varlık Fiyatlama Modelinde, hisse senedi getirisinin yanı sıra hisse 

senetlerinin sistematik risk primi βi (rm – rf), piyasa faktörü, büyüklük faktörü (SMB), değer faktörü 

(HML), kârlılık faktörü (RMW) ve yatırım faktörü (CMA) değişkenlerinden yararlanılmıştır. Fama ve 

French (2018) çalışmaları ile ABD borsaları açısından Beş Faktör Modeline momentum değişkeni ilave 

edilerek elde edilen altı faktör modelinin geçerliliğini test etmiştir. Bu çalışmanın ardından Dirkx ve 

Peter (2020) benzer bir araştırmayı Alman borsası açısından sınamıştır. Bu bakımdan araştırmada söz 

konusu araştırmalar referans alınarak Borsa İstanbul açısından Fama ve French Altı Faktörlü Varlık 

Fiyatlama Modelinin geçerliliği test edilecektir. Araştırmada Fama ve French (2018) ve Dirkx ve Peter 

(2020) çalışmaları ile benzer şekilde altıncı faktör olarak momentum değişkeni kullanılmıştır. 

Araştırmada aşağıda gösterilen 6 açıklayıcı değişkenin 24 portföyün getirisi üzerinde etkisi 

incelenmiştir. 

𝑅𝑖𝑡 −  𝑅𝑓𝑡 =  𝛼𝑖 +  𝑏𝑖 [𝑅𝑚𝑡 −  𝑅𝑓𝑡] +  𝑠𝑖 𝑆𝑀𝐵𝑡 +  ℎ𝑖 𝐻𝑀𝐿𝑡 +  𝑟𝑖 𝑅𝑀𝑊𝑡 +  𝑐𝑖 𝐶𝑀𝐴𝑡 +
𝑚𝑖 𝑀𝑂𝑀𝑡 + ɛ𝑖            
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Araştırmada kullanılan değişkenler firmaların getiri değişimlerini ve her bir portföyün içindeki 

senetlerin 1 önceki döneme göre fiyatındaki değişimi ifade etmektedir. 

[Rmt −  Rft])Piyasa risk primi getiri değişimi 

SMBt= Firma büyüklüğüne göre oluşturulmuş portföylerin getiri değişimi 

 HMLt= Defter/Market Değeri oranına göre oluşturulmuş portföylerin getiri değişimi 

CMAt= Yatırım değişimlerine göre göre oluşturulmuş portföylerin getiri değişimi 

RMWt = Firmanın operasyonel karlılığına göre oluşturulmuş portföylerin getiri değişimi 

MOMt= Küçük ve büyük şirketlerin zayıf karlılık ile zayıf defter değeri/piyasa değeri   arasındaki 

değişimi 

 Piyasa Risk Primi= Pazar getirisi (BİST100)- Risksiz faiz oranı  

 

 𝑆𝑀𝐵 = Küçük ve büyük piyasa değerine sahip hisselerin getirileri arasındaki fark 

= (SL + SM + SH) /3 − (BL + BM + BH) /3 

 𝐻𝑀𝐿= Yüksek ve düşük DD/PD oranına sahip hisselerin getirileri arasındaki fark 

= (SH + BH) /2 − (SL + BL) /2 

 𝑅𝑀𝑊  = Yüksek ve düşük karlılığa sahip hisselerin getirileri arasındaki fark  

= (SR + BR) /2 − (SW + BW) /2 

 𝐶𝑀𝐴= Yüksek ve düşük yatırıma sahip hisselerin getirileri arasındaki fark  

 

      = (SC + BC) /2 − (SA + BA) /2 

 

 MOM= Küçük ve büyük şirketlerin zayıf karlılık ile zayıf defter değeri/piyasa değeri arasındaki 

farktır. 

                                            =(SW+BW) /2 – (SL+BL) /2 

ABD piyasasına kıyasla Borsa İstanbul’da daha az sayıda finansal varlık bulunması nedeniyle 

Fama ve French (2015)’de olduğu gibi 25 (5x5) yerine 24 ağırlıklı portföy hesaplanarak düzeltme 

yapılmıştır. Benzer şekilde Dirkx ve Peter (2020) tarafından Almanya Borsası’nda gerçekleştirilen 

araştırmada da portföy çeşitlendirmesinde düzeltme yapılmıştır. 

Tablo 1: Çalışmada kullanılan portföyler 

Portföy Şirket Büyüklüğü Değer Etkisi  

SL1 Small Low 

Defter Değeri/ Piyasa Değeri SN Small Notr 

SH Small High 

                                                           
1 Küçük şirket büyüklüğü ve düşük defter değer/piyasa oranına sahip hisse senetlerinden oluşan portföyün 

getirisini ifade eder. 
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BL Big Low 

BN Big Notr 

BH Big High 

SC Small Conservative 

Yatırım 

SM Small Medium 

SA Small Aggressive 

BC Big Conservative 

BM Big Medium 

BA Big Aggressive 

SW Small Weak 

Karlılık 

SM- Small Medium 

SR Small Robust 

BW Big Weak 

BM- Big Medium 

BR Big Robust 

SC Small Conservative 

Momentum 

SN Small Notr 

SA Small Aggressive 

BW Big Past Winners 

BN Big  Neutral Performers 

BL Big Losers 

 

Tablo 1’de çalışmada kullanılan portföyler yer almaktadır. Portföyler oluşturulurken şirketlerin büyük 

ve küçük ölçekli olarak 2 gruba ayrılmasının ardından; portföyler “Piyasa Değeri/ Defter Değeri”, 

“Yatırım”, “Karlılık” ve “Momentum” olarak 4 gruba ayrılmıştır. Büyüklük etkisi için “Küçük (Small-

S)” ve “Büyük (Big-B)” olmak üzere iki adet portföy belirlenmiştir. Değer etkisi için Piyasa Değeri/ 

Defter Değerine göre “Yüksek (Big-B), “Nötr (Notr-N)” ve “Düşük (Low-L)” olmak üzere 3 tane 

portföy seçilmiştir. Daha sonra Büyüklük ve Piyasa Değeri/ Defter Değerine göre portföy bileşimi 

kesişimleri ile (2x3) şeklinde 6 adet değer ağırlıklı portföy oluşturulmuştur (Fama ve French, 1995). 

Çalışma kapsamında, çalışmanın amacı ve oluşturulan portföyleri kapsayacak şekilde aşağıdaki 

modeller geliştirilmiştir: 

Rit – Rft = αi + βi(Rmt – Rft) + εit 

Rit – Rft = αi + βi(Rmt – Rft) + si(SMBt) + hi(HMLt) + εit 
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 Rit – Rft = αi + βi(Rmt – Rft) + si(SMBt) + hi(HMLt) + ri(RMWt) + εit 

Rit – Rft = αi + βi(Rmt – Rft) + si(SMBt) + hi(HMLt) + ri(RMWt) + ci(CMAt) + εit 

Rit – Rft = αi + βi(Rmt – Rft) + si(SMBt) + hi(HMLt) + ri(RMWt) + ci(CMAt) + mi (MOMt)+ εit 

Bu bağlamda GRS-F testinin hipotezleri şu şekildedir (Gibbons, Ross ve Shanken, 1989):  

H0: CAPM, Fama-French Üç, Dört, Beş ve Altı Faktör modellerinden elde edilen tüm alfa katsayıları 

sıfıra eşittir (αi = 0).  

 H1: CAPM, Fama-French Üç, Dört, Beş ve Altı Faktör modellerinden elde edilen tüm alfa katsayıları 

sıfıra eşit değildir (αi ≠0). 

4. Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde Fama-French Altı Faktörlü Varlık Fiyatlama Modelinin Türkiye açısından 

geçerliliği test edilmiştir. 

Tablo 2: Risksiz faiz oranını aşan kesişim portföylerle ilgili tanımlayıcı istatistik sonuçları 

 
N (Hafta) Ortalama Std. Sapma 

SL 396 ,0021 ,03356 

SN 396 ,0025 ,02977 

SH 396 ,0015 ,02922 

BL 396 ,0016 ,02431 

BN 396 ,0032 ,02370 

BH 396 ,0011 ,02695 

SC 396 ,0025 ,03067 

SM 396 ,0021 ,03019 

SA 396 ,0007 ,03003 

BC 396 ,0022 ,02701 

BM 396 ,0020 ,02460 

BA 396 ,0026 ,02695 

SW 396 ,0007 ,02978 

SM- 396 ,0019 ,02877 

SR 396 ,0042 ,03169 

BW 396 -,0008 ,02836 

BM- 396 ,0025 ,02419 

BR 396 ,0034 ,02342 
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SC- 396 ,0018 ,02752 

SN- 396 ,0024 ,03195 

SA- 396 ,0016 ,03454 

BW- 396 ,0019 ,02754 

BN- 396 ,0033 ,02532 

BL- 396 ,0012 ,02432 

Araştırmada oluşturulan portföylerle ilgili tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de yer almaktadır. En yüksek 

ortalama, değer ağırlıklı haftalık getiri, şirket büyüklüğü açısından küçük ve orta düzeyde defter 

değeri/piyasa değeri oranına sahip hisse senetlerinden oluşan BN portföyüdür. Haftalık en yüksek getiri 

ise küçük şirket büyüklüğü ve yüksek kârlılığa sahip hisse senetlerinden oluşan SR portföyüdür.   

 

Tablo 3: birim kök test sonuçları 

 

DEĞİŞKENLER 

LLC Testi PP Fisher Testi 

T-testi  Olasılık (p)  İstatistik Olasılık (p)  

SL -8,45 0,000 42,43 0,000 

SN -9,45 0,000 65,64 0,000 

SH -14,84 0,000 67,50 0,000 

BL -9,75 0,000 55,82 0,000 

BN -23,95 0,000 81,73 0,000 

BH -12,50 0,000 75,78 0,000 

SC -8,55 0,000 53,71 0,000 

SM -9,85 0,000 97,53 0,000 

SA -12,64 0,000 107,27 0,000 

BC -12,64 0,000 53,29 0,000 

BM -13,54 0,000 88,38 0,000 

BA -22,63 0,000 76,34 0,000 

SW -14,63 0,000 69,61 0,000 

SM- -12,44 0,000 123,45 0,000 

SR -14,97 0,000 53,93 0,000 

BW -16,64 0,000 87,30 0,000 

BM- -9,64 0,000 75,38 0,000 

BR -16,02 0,000 87,38 0,000 

SC- -7,63 0,000 56,88 0,000 

SN- -9,53 0,000 89,32 0,000 

SA- -12,73 0,000 98,54 0,000 

BW- -19,42 0,000 43,50 0,000 

BN- -13,63 0,000 68,39 0,000 

BL- -14,32 0,000 64,22 0,000 

Rm-Rf  -15,89 0,000 77,52 0,000 

SMB  -12,34 0,000 87,65 0,000 

HML  -15,34 0,000 87,54 0,000 

CMA -20,33 0,000 93,34 0,000 

RMW  -9,54 0,000 33,43 0,000 
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Değişkenlere ait birim kök testlerine ilişkin hipotezler aşağıdaki gibidir: 

H0: Seride genel birim kök vardır (H0: pi=p=1). 

 H1: Seride genel birim kök yoktur (H0=pi=p<1). 

Çalışmada kullanılan değişkenler arasında ekonometrik analizler gerçekleştirilebilmesi, serilerin 

durağan olmasına başka bir ifade ile birim köke sahip olmamasına bağlıdır. Değişkenlerde trend 

bulunuyorsa, ilişki gerçek olmaktan çok sahte regresyon olmaktadır (Sevinç, 2013: 235-236). Tablo 3’te 

LLC ve PP Fisher testi ile hesaplanmış birim kök test sonuçları yer almaktadır. Her iki kök test sonuçları 

da değişkenlerin durağan olduğunu ve birim köke sahip olmadığını göstermektedir. Başka bir ifade ile 

serilerin durağan olmasından dolayı değişkenlerin birim köklerinin olduğunu savunan boş hipotez (H0) 

istatistiksel olarak reddedilmektedir.  

Tablo 4: faktör primlerine ilişkin korelasyon analizi 

 RM-RF SMB HML CMA RMW MOM 

RM-RF 1      

SMB 0,097 1     

HML 0,095 -,264 1    

CMA ,136 0,017 ,179 1   

RMW 0,012 ,139 -0,075 -0,036 1  

MOM 0,041 -,162 ,297 0,014 0,027 1 

 

Tablo 4’te faktör primlerine ilişkin korelasyon analizi sonuçları yer almaktadır. Analiz sonucunda RM-

RF piyasa risk primi getiri değişimi ile SMB, HML ve CMA değişkenleri arasında pozitif bir ilişki 

vardır. Benzer bir şekilde istatistiksel olarak zayıf olsa da RM-RF ile RMW ve MOM değişkenleri 

arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Bağımsız değişkenler arasındaki ilişki incelendiğinde; SMB ile 

HML faktörleri arasında negatif ve CMA ile HML faktörleri arasında ise pozitif bir ilişki olduğu 

anlaşılmaktadır.  Çalışmada kullanılan bağımsız değişkenler arasında oldukça düşük bir korelasyon 

olduğu görülmektedir. Bu durumun modelde ortaya çıkabilecek çoklu bağlantı sorunlarını ve sahte 

regresyon sonuçlarını engelleyebileceği söylenebilir. 

Tablo 5: Tahminci sonuçları 

Ri – Rf Α β S H R C M GRS-F DW 
F-

istatistiği 

Düzeltilmiş 

R2 

CAPM 
0,026 

(0,276) 

0,304 

(3,102)** 
- - - - 

- 1,68 

(0,11) 2,093 
27,53 

(0,000) 
0,321 
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Fama-French Üç 

Faktör  

0,012 

(0,183) 

0,298 

(3,041)** 

0,565 

(4,343)** 

0,164 

(1,856)* 
- - 

- 1.54 

(0,19) 1,753 
29,32 

(0,000) 
0,362 

Fama-French Dört 

Faktör  

0,002 

(0,143) 

0,322 

(3,264)** 

0,464 

(3,974)** 

0,175 

(1,904)* 

,545 

(4,565)** 
- 

- 1.29 

(0,28) 2,031 
31,76 

(0,000) 
0,385 

Fama-French Beş 

Faktör 

0,017 

(0,206) 

0,215 

(2,343)** 

0,653 

(5,623)** 

,202 

(2,005)* 

,492 

(3,875)** 

,503 

(3,943)** 

- 1.12 

(0,38) 2,129 
35,97 

(0,000) 
0,402 

Fama-French Altı 

Faktör  

0,021 

(0,232) 

0,301 

(3,094)** 

0,527 

(4,242)** 

,194 

(1,988)* 

,405 

(3,215)** 

,551 

(4,640)** 

,364 

(3,574)** 

1.10 

(0,39) 1,875 
38,01 

(0,000) 
0,427 

 

Tablo 5’te CAPM, Fama-French Üç-Dört-Beş ve Altı Faktör Varlık Fiyatlama Modellerine ilişkin 

regresyon sonuçlarına yer verilmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde 24 portföy ile oluşturulan 5 

modelin de anlamlı olduğu ve oto-korelasyon olmadığı anlaşılmaktadır. CAPM Modeli’nin R2 değeri 

%32,1; Fama-French Üç Faktör Modeli’nin R2 değeri %36,2; Fama-French Dört Faktör Modeli’nin R2 

değeri %38,5; Fama-French Beş Faktör Modeli’nin R2 değeri %40,2 ve Fama-French Altı Faktör 

Modeli’nin R2 değeri %42,7’dir. Tespit edilen bu sonuç hisse senedi getirilerini açıklamada en yüksek 

açıklayıcı güce sahip olan modelin Fama-French Altı Faktör Model’i olduğunu göstermektedir.  

Bununla birlikte alfa katsayılarının sıfıra eşit olduğu ve geliştirilen modellerde fiyatlama hatasının 

olmadığı görülmektedir. Ayrıca modellerde piyasa faktörü β katsayıları pozitif ve anlamlıdır. Değer 

faktörü “h” katsayısı Fama-French Üç-Dört-Beş ve Altı Faktör regresyon modellerinde istatistiksel 

olarak anlamlıdır. Benzer bir şekilde Fama-French Üç-Dört-Beş ve Altı regresyon modellerinde karlılık 

faktörü “r” katsayısı pozitif ve anlamlıdır. Son olarak Fama-French Üç-Dört-Beş ve Altı Faktör 

regresyon modelinde yatırım faktörü “c” katsayısının istatistiksel olarak anlamlıdır. Momentum 

değişkeni “m” ise Fama-French Altı Faktör regresyon modelinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir. 

Sonuç olarak GRS–F test sonucunda CAPM, Fama ve French Üç, Dört, Beş ve Altı Faktör Modelleri 

için H0 hipotezi kabul edilmiştir. Başka bir ifade ile modellerde fiyatlama hatası olmaması nedeniyle 

CAPM, Fama ve French Üç, Dört, Beş ve Altı Faktör Modeli’nin Borsa İstanbul için geçerli olduğu 

belirlenmiştir. 

5. Sonuç 

Araştırma teorik olarak varlık fiyatlama modelleri literatürüne üç temel katkı sağlamaktadır. İlk olarak 

araştırma Fama-French Altı Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli’ nin geçerliliğini geliştirilen modelin 

özüne uygun olarak BIST kapsamında test eden ilk çalışmadır. Bu bağlamda araştırma sonuçlarını R2 

açısından değerlendirdiğimizde altı faktörlü modelin en yüksek orana sahip olduğunu görmekteyiz. Elde 

edilen sonuç Fama-French (2018) araştırmasında maksimum Sharpe oranı karesi Sh2(f) ile uyumludur. 

Bu açıdan altı faktörlü model hem ABD hem de Türkiye açısından geçerlidir.  

Son dönemlerde yapılan araştırmalarda Fama-French Altı Faktör Varlık Fiyatlama Modeli’ne altıncı 

faktör olarak insan sermayesinin eklenmesine yönelik çabalar olsa da (Roy ve Shijin, 2018; Roy, 2021) 

Fama ve French (2018)’in belirttiği üzere modele eklenme çabası içinde olan diğer faktörlerin modelin 

teorik altyapısına zarar verme olasılığı bulunmaktadır. Bu durumdan korunmak için Fama ve French 

(2018) geliştirildiği modele sadık kalınarak BIST açısından literatüre yeni bir kanıt sunulmuştur.  
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Araştırma sonuçları uygulayıcılara da önemli bir rehber olmaktadır. Altıncı faktör başlı başına 

getirilerdeki değişimi açıklama gücünü arttırmakta ve böylelikle yatırımcıların daha fazla getiri elde 

etmek için dikkate alınması gereken bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda analistler ve 

uzmanlarında hisse senedi yatırımlarına yönelik kararlar alırken algoritmalarına ve modellerine altın 

faktörü dahil etmelerinin olumlu olacağını söyleyebiliriz.  

Araştırmanın birtakım kısıtları bulunmaktadır. Araştırma verileri Ekim 2013 – Mayıs 2021 dönemine 

aittir. Bunun yanında veri eksikliğinden dolayı analize dahil edilemeyen finansal firmalar 

bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı çalışmanın sonuçlarının genellenebilirliği ve dış geçerliliği 

konusunda dikkatli olunması önerilir. Araştırmada, Dirkx ve Peter (2020)’de olduğu gibi (6x4) 24 

portföy oluşturulmuştur ancak Fama ve French (2018) ABD piyasasında daha fazla varlık olduğu için 

(5x5) 25 farklı portföy oluşturmuşlardır. Bu açıdan gelecek dönemdeki çalışmaların portföy sayılarını 

ülke ya da ülke grubunun özelliklerini de dikkate alarak seçmeleri elde edilecek sonuçların sağlıklı 

olması açısından önem taşımaktadır.  

6. Beyanlar 

6.1. Araştırma kısıtları 

6.2. Teşekkür beyanı 

6.3. Finansman kaynağı 

Bulunmamaktadır.  

6.4. Çıkar çatışması beyanı 

Yazarlar arasında çıkar çatışması olmadığını beyan ederiz.  
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Ö Z  

Bu çalışmanın amacı yükselen ve büyümenin öncüsü olarak gösterilen ülkelerin (Hindistan, Mısır, 

Türkiye, Endonezya, Meksika, Brezilya ve Çin ) finansal gelişmişlik ve enerji tüketimi arasındaki 

ilişkiyi incelemektir. Çalışmada iki model oluşturulmuş ve panel regresyon analizi ile tahmin 

edilmiştir. Çalışma sonucunda oluşturulan modellerin bir bütün olarak anlamlı bulunmuştur. Ancak 

enerji tüketimi ile finansal gelişmişliğin göstergesi olarak kabul edilen borsada işlem gören yerli 

şirketlerin piyasa değeri ile net yurt içi kredi kullanımı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmayı literatürdeki benzer çalışmalardan ayıran yönü ise; çalışmada ele 

alınan ülke grubu ile ve finansal gelişmişlik olarak borsada işlem gören yerli şirketlerin piyasa 

değerinin kullanılmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Finansal gelişmişlik, enerji tüketimi, EAGLES ülkeleri. 

 

The Relationship Between Financial Development and Energy 

Consumption 

A BST R AC T  

The aim of this study is to examine the relationship between financial development and energy 

consumption of emerging countries (India, Egypt, Turkey, Indonesia, Mexico, Brazil, and China) 

that are shown as the pioneers of growth. In the study, two models were created and estimated by 

panel regression analysis. The models created as a result of the study were found to be significant 

as a whole. However, it has been concluded that there is a negative relationship between the market 

value of domestic companies traded in the stock exchange, which is accepted as an indicator of 

energy consumption and financial development, and net domestic credit utilization. The aspect that 

distinguishes the study from similar studies in the literature is; It is the use of the market value of 

domestic companies traded in the stock market with the country group discussed in the study and as 

financial development. 

Keywords: Financial development, energy consumption, EAGLES countries.  

1 Giriş 

Enerji insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Günlük hayatta hemen hemen her alanda sıklıkla 

kullanılan enerjinin ekonomik büyüme, sanayi, ülkelerin gelişmişlik düzeyi gibi birçok alan üzerinde 

doğrudan ya da dolaylı bir biçimde etkisi bulunmaktadır. Bir bakıma enerji, sosyal ve ekonomik 

gelişmenin temel girdisi olarak kabul edilmektedir (Lebe ve Akbaş, 2015:195). Enerji talebi ülkeden 
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ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Farklı ülkelerde üretim, tüketim ve dağıtım için farklı enerji 

talepleri oluşmaktadır (Muhtarov ve diğ. 2019). Özellikle gelişmekte olan ülkelerde eğer enerji rezervi 

bulunmuyorsa ihtiyaç duyulan enerji ithal edilmektedir. Dolayısı ile enerjinin ithali finansal kaynakları 

da etkilemektedir.  

Enerji ile ilgili akademik çalışmalar ele alındığında 1970’li yılarda enerji tüketimi ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkinin incelendiği görülmektedir. Yıllar boyunca da enerji tüketimi merak konusu olmuş 

ve bu konu ile ilgili yerli ve yabancı pek çok çalışma yapılmıştır. 1978 yılında Kraft ve Kraft ABD’nin 

enerji tüketimi ile ekonomik büyümesi arasındaki ilişkiyi ele alan çalışma yapmıştır. Sonraki yıllarda 

ekonomik büyüme-enerji tüketimi, finansal gelişme-enerji tüketimi, finansal gelişme-enerji tüketimi- 

finansal gelişme şeklinde çalışmalar yapılmıştır. Sadorsky (2010), Kakar (2011), Shahbaz  (2012), 

Gümüş ve Koç (2015), Keskingöz ve İnançlı (2016), Şit ve Hacıevliyagil (2020), Tuncay ve Oruç 

(2020), Mukhtarov ve diğ. (2020), Chiu ve Lee (2020) finansal gelişme ve enerji tüketimi ile ilgili olarak 

çalışma yapmışlardır. Shahbaz ve diğ. (2013), Lebe ve Akbaş (2015), Çelebi Boz ve diğ. (2017), Kurt 

(2019) ise finansal gelişme- ekonomik büyüme- enerji tüketimi arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 

Yapılan çalışmalarda genellikle değişkenler arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi aranmıştır. 

Mucuk ve Uysal (2009), Türkiye için yaptığı çalışmada ekonomik büyüme ve enerji tüketimi 

değişkenlerinin eşbütünleşik olduklarını ve enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru nedensellik 

ilişkisi bulunduğunu belirtmişlerdir. Lebe ve Akbaş (2015), Türkiye’deki enerji tüketimi üzerinde 

finansal gelişmişliğin, sanayinin ve ekonomik büyümenin etkili olduğunu belirtmişlerdir.  

Çalışmanın amacı; gelişmekte olan ülke grubu için finansal gelişmişlik ve enerji tüketimi arasındaki 

ilişkiyi incelemektir. Çalışmanın literatürdeki mevcut çalışmalardan farkı; gelişmekteki ülkeleri temsil 

eden EAGLES ülke grubunun ele alınması ve finansal gelişmişlik olarak borsada işlem gören yerli 

şirketlerin piyasa değerinin değişken olarak kullanılmasıdır. Ayrıca literatürde finansal gelişmişlik ve 

enerji tüketimi arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik yapılan çalışmaların birçoğunda sıklıkla 

nedensellik ve eşbütünleşme analizi kullanılmıştır. Bu çalışmada ise panel regresyon analizi ile 

Çalışmanın geri kalan kısmında veri seti ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmından oluşmaktadır.  

 

2 Metodoloji 

Gelişmekte olan ülkelerin finansal gelişmişlik ve enerji tüketimini araştırılmasına yönelik yapılan 

çalışmada borsada işlem gören yerli şirketlerin piyasa değeri, birim enerji kullanımı ve net yurt içi 

krediler değişken olarak kullanılmıştır. Gelişmekte olan ülkelere (EAGLES; Hindistan, Mısır, Türkiye, 

Endonezya, Meksika, Brezilya ve Çin) ait veriler Dünya Bankası veri tabanından 

(databank.worldbank.org) derlenmiştir. Ele alınan ülkeler için veri setinde devamlılığı sağlamak için her 

ülke için verilerine kesintisiz olarak ulaşılan 2003-2014 yılları çalışmanın dönemi olarak belirlenmiştir.  

Bu çalışmanın en önemli kısıtı çalışma kapsamında kullanılan ülkelere ait verilerde sürekliliğin 

olmaması nedeni ile veri setinin on iki dönemle sınırlandırılmış olmasıdır. Derlenen veriler Eviews 9 

programında analiz edilmiştir.  

Çalışmada kullanılan değişkenler Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Değişkenler 

Sembol  Değişkenin Açıklaması  Değişkenin Türü  

ET Birim enerji kullanımı  (GSYİH 

başına)  

Bağımsız Değişken  

443 



FG Borsada işlem gören yerli şirketlerin 

piyasa değeri 

Bağımlı Değişken  

K Net yurt içi kredi  Bağımlı Değişken  

 

Çalışma kapsamında finansal gelişmişlik ile enerji tüketimi arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik iki 

model oluşturulmuştur.  

Model 1 

logFG= c+ logET  

Model 2 

logK= c+ logET  

3 Bulgular ve Tartışma 

Çalışmada öncelikle seriler arasında yatay kesit bağımlılığının bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. 

Yatay kesit bağımlılığı için yatay kesit boyutunun zaman boyutundan büyük olduğu durumlarda (N>T) 

için kullanılan Pesaran (2004) Cross-Section Dependence (CD) testi kullanılmıştır.  

Tablo 2: Yatay Kesit Bağımlılık Testi 

 Model 1 

logFG= c+ logET  

Model 2 

LogK= c+ logET 

LM              95,16*** 45,13*** 

LM adj*         20,36*** 6,116*** 

LM CD*          9,398*** 5,513*** 

Tablo 2’ye göre; oluşturulan modellerde yatay kesit bağımlılığı bulunmaktadır. Bu durumda veri setine 

dahil edilen ülkelerden birisinde meydana gelecek bir şok durumu diğer ülkeleri de etkileyecektir. Yatay 

kesit bağımlılığı bulunduğu için 2. Nesil birim kök testi olarak Hadri-Kurozumi (2012) testi 

uygulanmıştır. Test sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3: Hadri-Kurozumi Yatay Kesit Test Sonucu 

 Değişkenler 
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 logFG logET logK 

 Sabit 

Terimli 

Sabit 

Terimli ve 

Trendli 

Sabit 

Terimli 

Sabit 

Terimli ve 

Trendli 

Sabit 

Terimli 

Sabit 

Terimli ve 

Trendli 

Hadri Z İstatistiği  

5.07759*** 

 

6.11664*** 

 

5.63360*** 

 

4.44488*** 

 

6.11784*** 

 

4.09539*** 

Tutarlı değişen 

varyans Z-istatistik 

 

5.13165*** 

 

9.31571*** 

 

4.40942*** 

 

8.86654*** 

 

6.08692*** 

 

7.45116*** 

*,** ve *** sırasıyla 0.10, 0.05 ve 0.01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir. 

 

Tablo 3’e göre; tüm değişkenler düzey seviyede durağan çıkmıştır. Böylece yapılacak analizlerde sahte 

regresyon sorunu ortadan kalkmıştır. Panel regresyon analizine geçilmeden önce oluşturulan modellerin 

analizinde hangi tahmincinin kullanılacağına karar vermek için LM ve Hausman testi yapılmıştır. LM 

ve Hausman testleri için oluşturulan hipotezler ise;  

LM testi hipotezleri;   

H0: Klasik model uygundur. (Tesadüfi birim etkilerin varyansı sıfırdır.) 

H1: Klasik model uygun değildir. (Tesadüfi birim etkilerin varyansı sıfıra eşit değildir.) 

Hausman testi hipotezleri; 

H0: Sabit etkiler modeli uygundur.  

H1:Tesadüfi etkiler modeli uygundur.  

 Test sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur.  

Tablo 4: Hausman Test Sonucu 

 Test Test Değeri Olasılık Değeri Karar 

MODEL 1 LM 32,59 0.0000*** Birim etkisi vardır. 

HAUSMAN 86.6699 0.0000*** Parametreler arasındaki fark 

sistematiktir.  
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MODEL 2 LM 387.41 0.0000*** Birim etkisi vardır. 

HAUSMAN 10.1997 0.0001*** Parametreler arasındaki fark 

sistematiktir.  

*,** ve *** sırasıyla 0.10, 0.05 ve 0.01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir. 

 

Tablo 4’teki analiz sonuçlarına göre, tüm modeller için LM testi sıfır hipotezini reddetmektedir. Bir 

diğer ifadeyle, havuzlandırılmış en küçük kareler modelinin uygun olmadığı tespit edilmiştir. Buna bağlı 

olarak, sonraki aşamada tesadüfi etkiler tahmincisine karşı sabit etkiler tahmincisini sınamak için 

Hausman testi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Model 1 ve Model 2 için tesadüfi etkiler modelinin 

uygun olduğu söylenebilir.  

Panel regresyon analizinden önce hata terimleri arasında ilişkinin (otokorelasyonun) var olup 

olmadığına ve değişen varyans sorununa bakılmıştır. Yapılan test sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur.   

Tablo 5: Değişen Varyans ve Otokolerasyonun Sınanması 

 Otokorelasyon Testia 

Test İstatistiği 

Değişen Varyans Testib 

Test Türü 

MODEL 1 Bhargava DW: 1.28098 

Baltagi-WU: 1.4977 

W0= 2.8997**    W50= 1.0520    W10= 

2.6019** 

MODEL 2 Bhargava DW: 0.257 

Baltagi – Wu:  0.599 

W0= 14.4286***    W50= 11.2325***   

W10= 14.0129*** 

a  Tüm modeller için Bhargava, Franzini ve Narendranathan’ın Durbin Watson Otokorelasyon testi 

kullanılmıştır.  

b  Tesadüfi etkiler tahmincisi için Levene, Brown ve Forsythe Testi kullanılmıştır. 

*, ** ve *** sırasıyla 0.10, 0.05 ve 0.01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir.  

Model 1’de %5 düzeyinde, Model 2’de %1 düzeyinde sonuç anlamlıdır. Bu durumda her iki modelde 

de değişen varyans sorunu bulunmaktadır. Yine Bhargava ve Baltagi-Wu testine göre her iki modelde 

otokorelasyon sorunu bulunmaktadır. Değişen varyans ve otokorelasyon sorunu bulunduğu için çalışma 

kapsamında oluşturulan modellerin test edilmesinde Prais-Winsten tahmincisi kullanılmıştır. Yapılan 

panel regresyon analiz sonucu Tablo 6’da sunulmuştur.  

Tablo 6: Panel Regresyon Test Sonucu 
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 MODEL 1 MODEL 2 

Bağımlı Değişken Otokorelasyon, her ülke için 

değişen varyans, birimler arası 

korelasyon 

logFG 

Otokorelasyon, her ülke için 

değişen varyans, birimler arası 

korelasyon 

logK 

logET -1.72583*** -2,6708*** 

Sabit 30.6403*** 36.6511*** 

Gözlem sayısı 84 84 

R2 0.9889 0.9805 

Wald    χ2 37.75*** 21.91*** 

*, ** ve *** sırasıyla 0.10, 0.05 ve 0.01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir. 

Parantez içindeki değerler standart hataları göstermektedir. 

 

Tablo 6’ya göre oluşturulan her iki model de anlamlıdır. Model 1’de finansal gelişmişliğin göstergesi 

olarak ele alınan borsada işlem gören yerli şirketlerin piyasa değeri ile enerji tüketimi arasında ters yönlü 

ilişki bulunmaktadır. Enerji tüketiminde meydana gelecek bir birimlik artışın şirketlerin piyasa değeri 

üzerinde -1,7 birimlik azalışa yol açması beklenmektedir. Benzer şeklide Model 2’de de net yurt içi 

krediler ile enerji tüketimi arasında negatif yönlü ilişki bulunmaktadır.  Enerji tüketiminde meydana 

gelecek bir birimlik artışın net yurt içi kredilerde -2,6 birimlik bir azalışa yol açması beklenmektedir.  

4 Sonuçlar  

 İnsan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan enerji sosyo-ekonomik açıdan ülkeler için önem arz 

etmektedir. Küreselleşme ile birlikte sınırların ortadan kalkması ile birlikte enerji talebi de artmıştır. 

Ülkeler için derece olan enerji yıllar itibari ile ilgi çeken çalışma konusu olmuştur. Enerji ile ekonomik 

büyüme ve finansal gelişme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı; yükselen ve 

büyümenin öncüsü olarak gösterilen ülkelerin finansal gelişmişlik ve enerji tüketimi arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. Çalışmada ele alınan değişkenler arasındaki ilişki panel regresyon analizi ile tahmin 

edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda enerji tüketimi ile hem borsada işlem gören yerli şirketlerin piyasa 

değeri hem de net yurt içi krediler arasında ters yönlü ilişki bulunmaktadır. Enerji tüketiminde meydana 

gelen artışın işletmenin piyasa değerinde düşüşe yol açmasının nedeni olarak ele alınan ülke grubunun 

gelişmekte olan ülkeler olması ve ihtiyaç duydukları enerjiyi ithal etmesi olabilir. Enerji ithalatının 

banka kredileri üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bu duruma bankalar tarafından 

verilen kredilerin enerji ithalatında kullanılmaması neden olabilir. Model 2 bu yönü ile Şit ve 
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Hacıevliyagil (2020) ile Tuncay ve Oruç (2020) çalışmaları ile tutarlılık göstermektedir. Gelecek 

çalışmamızda ele alınan ülke gruplarının karşılaştırması yapılabilir. Özel sektöre verilen kredilerin 

kullanım alanlarının denetlenmesi ile üretim için önemli girdi olarak kabul edilen enerji talebinin 

sağlanması ile hem finansal gelişme hem de ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlanacağı 

düşünülmektedir.  

5 Beyanname 

5.1 Teşekkür 

Teşekkür bölümü (varsa) kaynakçadan önce ayrı bir bölümde yer almalı ve makalede esere katkıda 

bulunan ancak yazar listesinde yer almayan kişilerin listesini içerebilir. 

5.2 Rakip Çıkarlar 

Bu çalışmada herhangi bir çıkar çatışması yoktur.  

5.3 Yazarların Katkıları 

Makalede adı geçen her araştırmacının makaleye katkısını tanımlayın. 

Murat DİLMAÇ: Araştırma ve/veya makale için fikir ya da hipotezin oluşturulması, Sonuçlara 

ulaşmak için gereç ve yöntemlerin planlanması, verilerin düzenlenmesi ve bildirilmesi için sorumluluk 

almak, bulguların mantıklı açıklanması ve sunumu için sorumluluk almak, araştırma sırasında literatür 

taraması ile ilgili sorumluluk almak, yazının tümü veya asıl bölümün oluşturulması için sorumluluk 

almak, makaleyi teslim etmeden önce sadece imla ve dil bilgisi açısından değil aynı zamanda entelektüel 

içerik açısından yeniden çalışma yapmak.  

Serpil SUMER: Araştırma ve/veya makale için fikir ya da hipotezin oluşturulması, araştırma sırasında 

literatür taraması ile ilgili sorumluluk almak, yazının tümü veya asıl bölümün oluşturulması için 

sorumluluk almak, makaleyi teslim etmeden önce sadece imla ve dil bilgisi açısından değil aynı 

zamanda entelektüel içerik açısından yeniden çalışma yapmak.  

5.4 Bilgilendirilmiş Onam 

Bu araştırma çalışmasını yayınlamak için katılımcılardan alınan bir bilgilendirilmiş onam beyanı yazın. 

Editör, gerekirse tarama kopyasını yüklemeyi isteyebilir. 
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ÖZ 

Kripto paraların artan cazibesi ile birlikte yatırımcılar açısından, özellikle finansal kriz dönemlerinde 

portföy çeşitlendirmesindeki rolünün ortaya konulması önemli hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, Covid-19 

pandemi döneminde kripto para piyasası için Adaptif Piyasa Hipotezinin geçerliliğini ve güvenli liman özelliğini 

incelemektir. Bu kapsamda, fiyat etkinliği için zamanla değişen otoregresyon modeli aracılığıyla dirençli 

etkinsizlik ölçütü oluşturulmuş, doğrusal olmayan ARDL yöntemi ile asimetrik ve doğrusal olmayan etkiler 

dikkate alınarak güçlü ve zayıf güvenli liman özellikleri belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, finansal 

piyasalarda alternatif bir yatırım aracı olarak kripto para birimlerinin etkisini ortaya koyarak, portföy 

çeşitlendirmesi açısından yatırımcılar için önemli bilgiler sağlamaktadır. Bu sayede yatırımcılar, finansal çalkantı 

dönemlerinde yatırım stratejileri ve politikaları geliştirebilir ve alternatif kripto para birimlerinde var olan fiyat 

farklılıklarından yararlanarak portföy optimizasyonu gerçekleştirebilirler. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 pandemisi, Adaptif Piyasa Hipotezi, Güvenli liman, Kripto para piyasası, 

Doğrusal olmayan modelleme 
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With increasing attraction of cryptocurrencies, it become important  for their role in portfolio diversification 

to be exhibited in terms of investors especially in financial crisis periods. The aim of this study is to investigate 

the validity of Adaptive Market Hypothesis and safe haven property in cryptocurrency market during Covid-19 

pandemic. As such, robust market inefficiency measure is created using time varying otoregressive model and 

their strong and weak safe haven properties is determined by considering asymmetric and nonlinear impacts 

through nonlinear ARDL model. The findings from the study indicate the role of cryptocurrencies as an alternative 

investment instrument in financial markets and give crucial informations to investors in terms of portfolio 

diversification. Thus, investors can develop investment strategies and polices in times of financial turmoil and 

perform portfolio optimization by taking advantage of price differences in alternative cryptocurrencies. 
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1. Giriş 

Dördüncü Sanayi Devrimi ile birlikte geleneksel ürünlere meydan okuyan çok sayıda yenilikçi 

teknolojiler geliştirilmiştir. Yenilikçi ve teknolojik finansal araçlar, bireysel ve uzman yatırımcılara daha 

geniş bir yatırım yelpazesi sunarak portföylerini çeşitlendirmelerine olanak sağlamaktadır. Geleneksel 

portföylerin ötesine geçerek sürekli değişen finansal ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayan stratejiler 

geliştirmek uzun dönemli sürdürülebilirliğin anahtarıdır (Ma vd., 2020). Bu dijital dönüşüm, yeni 

modeller ve inovasyonlarla dünyadaki tüm sektör ve endüstrileri etkilemeye devam etmektedir. Finansal 

piyasalar, böyle bir teknolojik ilerlemenin etkilerini kripto para birimleri ve blok zinciri teknolojileri 

alanında yaşamaktadır (Su vd., 2020; Tapscott ve Tapscott, 2016).  

Kripto para birimlerinin popülaritesindeki gelişmeler, altın gibi geleneksel varlıkların yanı sıra 

finansal kriz dönemlerinde güvenli liman olabilecek yeni bir varlık sınıfı oluşturmuştur. Kripto para 

birimlerinin fiyat oluşumunun ekonomik temellerden uzak davranışı, kripto para birimlerini, geleneksel 

ve finansal çöküşlere dayanabilme yeteneğine sahip alternatif finansal varlıklar için önemli bir portföy 

çeşitlendirme aracı haline getirmiştir. Alternatif para birimleri ve kripto para birimleri arasındaki arbitraj 

fırsatlarının varlığı, portföy getirilerini arttırmak amacıyla kar maksimizasyonu amaçlayan yatırımcılar 

tarafından kullanılmaktadır (Makarov ve Schoar, 2020). Bu nedenle kripto para birimleri ile diğer 

finansal piyasalar arasındaki ilişkinin ölçümü, özellikle finansal çalkantı dönemlerinde kripto para 

birimlerinin portföy çeşitlendirmesindeki yeteneklerinin anlaşılmasına önemli rol oynamaktadır. 

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 Mart 2020 tarihinde Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını, yayılımı önlemek 

amacıyla alınan kısıtlama politikaları nedeniyle ekonomik krize yol açmıştır. Covid-19 pandemisi 

birçok ülkede ekonomik aktiviteyi neredeyse durma noktasına getirmiş, büyük sosyal bozulmalara 

neden olmuş, hem fiziksel hem de psikolojik olarak milyonlarca insanı etkilemiştir. Ülkeler, Covid-19 

salgının yayılımını önlemek amacıyla başta kapanma politikaları olmak üzere çok sayıda önlem 

almışlardır. Alınan bu önlemler uluslararası finansal piyasaların istikrarını ciddi şekilde bozmuştur. 

Vaka sayısı ve ölümlerdeki artışlar finansal piyasalarda oynaklığın ve likidite azlığının artmasına yol 

açmıştır (Baig vd., 2020, Ali vd., 2020; He vd., 2020; Zhang vd., 2020). Covid-19 pandemisine karşı 

alınan önlemler hisse senedi piyasasında oynaklığın artmasına (Zaremba vd., 2020), emtia piyasalarının 

(Mensi vd., 2020) ve döviz kuru piyasalarında (Aslam vd, 2020; Njindan Iyke, 2020; Okorie ve Lin, 

2020) etkinliğin bozulmasına neden olmuştur (Lahmiri ve Bekiros, 2020). Covid-19 pandemisinin hızlı 

bir şekilde yayılımı, kripto para piyasalarını da tehdit etmiştir. Covid-19 pandemisi ile birlikte, kripto 

para piyasası ilk en uzun süreli ayı piyasasını yaşamıştır. Pandeminin ilan edilmesinin ardından, 13 Mart 

2020’de Bitcoin fiyatı %36 ile 1 günde en büyük düşüşünü yaşamıştır. Bunun ardından araştırmacılar, 

Covid-19 döneminde kripto para piyasasının dinamiklerini, etkinliğini ve güvenli liman özelliklerini 

anlamaya odaklanmışlardır (Conlon vd., 2020; Umar ve Gubareva, 2020; Yousaf ve Ali, 2020, James 

vd., 2021; Igbal vd., 2021). 

Güvenli liman kavramı, yatırımcıların ileriye yönelik kazançları arttırmak yerine olası 

kayıplardan kaçınmasını ifade etmektedir (Tversky ve Kahneman, 1991). Belirsizliğin yüksek olduğu 

dönemde, yatırımcılar risklerini azaltmak, kayıplarını sınırlandırmak ve portföylerinin değerlerini 

korumak için güvenli liman özelliği taşıyan varlıkları araştırmaktadırlar (Diniz-Maganini, 2021). Covid-

19 pandemisinin yarattığı belirsizlik ve yüksek kayıp ortamında ve pandeminin gidişatı ile ilgili 

belirsizlikler de göz önüne alındığında, kripto paralarının güvenli liman olma özelliğinin araştırılması 

önem taşımaktadır. Güvenli liman özelliği taşıyan varlığın temel özelliği, yatırımcıların piyasanın 

çalkantılı olduğu dönemlerde aşağı yönlü piyasa riskini azaltmalarına yardımcı olmaktır (Ji vd, 2020). 

Bir varlık, finansal kriz veya çalkantı dönemlerinde diğer bir varlık ile ilişkisiz (negatif ilişkili) ise zayıf 
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(güçlü) güvenli liman özelliği göstermektedir. Ayrıca, bir varlık ortalama olarak diğer bir varlık ile 

ilişkisiz (negatif ilişkili) ise zayıf (güçlü) bir riskten korunma sağlamaktadır (Baur ve Lucey, 2010; Baur 

ve McDermott, 2010). Çeşitlendirmeye dayalı varlık, bir varlığın portföydeki diğer varlık ile pozitif 

fakat tam olarak ilişkili olmaması durumunu yansıtmaktadır. (O’Connor vd, 2015). Riskten korunma ve 

güvenli liman özellikleri arasındaki ayrımın önemli bir yönü, etki süresinin uzunluğudur. Riskten 

korunma özelliği genel olarak tüm dönemi kapsarken, güvenli liman davranışı finansal krizler gibi belirli 

dönemleri içermektedir. Yatırımcılar her zaman portföylerini çeşitlendirmeye veya riskten korunmaya 

ihtiyaç duyarlarken, güvenli liman özelliği gösteren varlıklar finansal çalkantı veya krizler dönemlerinde 

değerlerini korur veya arttırırlar (Diniz-Maganini, 2021). Kripto paraların hisse senedi ve döviz kuru 

piyasalarına karşı güvenli liman özelliklerini araştıran çalışmalarda, kripto paraların para politikasından 

bağımsız, merkezi olmayan bir yapıya sahip olması, değer saklama rolü ve geleneksel varlıklarla ilişkili 

olmama gibi belirli bazı özelliklerinin kriz dönemlerinde dayanıklılıklarının güçlendirdiğini ve güvenli 

liman davranışlarını doğruladığını göstermişlerdir (Dyhrberg, 2016; Baur vd, 2018; Urquhart ve Zhang, 

2019). Ayrıca, Guesmi vd. (2019) portföye Bitcoin’in dahil edilmesinin, portföy riskini azalttığını ifade 

etmişlerdir.  

Blok zinciri teknolojilerinin finansal piyasaları yeniden şekillendirmedeki rolü ve bu 

teknolojilerin özellikle finansal dışlama ve istikrarsız para ve maliye politikalarına sahip gelişmekte olan 

ülkelerdeki sosyoekonomik problemlerin bir kısmını çözmedeki yenilikçi potansiyeli oldukça yüksektir 

(Weber, 2016). Bununla birlikte, kripto para piyasalarındaki spekülasyon nedeniyle bu teknolojiler 

beraberinde gelen riskler azaltılarak geliştirilebilmektedir. Kripto para piyasasının yüksek volatilite 

yapısına sahip olmasına rağmen, bu piyasaya yüksek kar elde etmek isteyen yatırımcılar sayesinde hızlı 

bir şekilde büyümektedir. Örneğin, ilk kez Nakamoto (2008) tarafından tanıtılan ve kripto para birimi 

olarak adlandırılan bir varlık türü olan Bitcoin’e olan ilgi, Japonya ve Güney Kore devletlerinin Bitcoin’i 

yasal bir ödeme aracı olarak tanımaları (Blomberg, 2017a), merkez bankalarının kripto para kullanımı 

üzerine araştırma yapmaları (Bloomberg, 2017b), Enterprise Ethereum Alliance’ın çok sayıda şirket ve 

banka tarafından kripto para birimlerini ve blok zinciri teknolojisini kullanmak amacıyla oluşturulması 

(Forbes, 2017) gibi nedenlerle gün geçtikçe artmıştır. Artan bu ilgi ile birlikte Bitcoin’in değeri, 

başlangıçta (2009) birkaç sent iken 2017 yılı sonunda 20000 ABD dolara ulaşmıştır. Bitcoin’in artan 

popülaritesi Etherhum, Ripple, Dogecoin gibi kripto para birimlerinin gelişmesine neden olmuştur. Bu 

noktadan hareketle, anormal yüksek karlar nedeniyle kripto para piyasa etkinliğinin incelenmesi önemli 

bir araştırma noktası haline gelmiştir.  

Fama (1970, 1991) tarafından ileri sürülen Etkin Piyasa Hipotezine göre, etkin bir piyasada, 

piyasa katılımcıları geçmiş bilgiye dayalı olarak gelecekte anormal getiriler elde edemezler, çünkü cari 

fiyatlar piyasada mevcut tüm bilgiyi tamamen yansıtmaktadır. Yeni bir bilgi ortaya çıktığında, piyasa 

katılımcıları mevcut durumu uygun bir şekilde sürdürebilmek için beklentilerini yeniden gözden 

geçirmektedirler. Bu hipoteze göre etkinlik, güçlü etkinlik, yarı güçlü etkinlik ve zayıf etkinlik olmak 

üzere üç şekilde ortaya çıkabilmektedir. Bu hipoteze göre fiyat dalgalanmaları, rassal yürüyüş süreci 

takip etmektedir. Bununla birlikte, yatırımcıların yargılarındaki kollektif hatalardan dolayı özellikle 

yüksek belirsizlik dönemlerinde bu varsayımdan sapmalar meydana gelebilmektedir. Sonuç olarak, fiyat 

düzensizlikleri zaman zaman ortaya çıkabilir. Bir ekonomide kaynakların tahsisi ile ilgili olumsuz 

sonuçlara ilave olarak, etkin olmayan bir piyasada bilgi asimetrisi ve piyasa riski artmaktadır (Malkiel, 

2003). Tam etkin varlık fiyatları rassal fiyat dalgalanmalarını tamamen yansıtmaktadır. Varlık 

fiyatlarındaki balonlar ve çöküşler ve temel teknik stratejilerden elde edilen alışılmamış karlılıklar Etkin 

Piyasa Hipotezi’nin eleştirilmesine neden olmuş ve piyasa etkinliğinin derecesinin zaman karşısında 

sabit olmadığı ortaya konulmuştur (Lo ve MacKnlay, 1988; Abreu ve Brunnermeier, 2003). Bir 

piyasanın veya varlığın etkinliği zamanla değişebilmektedir (Kim vd, 2011; Diniz-Maganini, 2021). Lo 

(2004), piyasa etkinliğinin zaman karşısında değiştiğini ortaya koymuş ve Adaptif Piyasa Hipotezi’ni 
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ileri sürmüştür. Adaptif Piyasa Hipotezi, piyasa etkinliğinin derecesinin (veya getiri tahmininin) 

zamanla nasıl değiştiğini açıklamaktadır. Adaptif Piyasa Hipotezinin en önemli varsayımı, piyasa 

etkinliğinin değişen piyasa koşullarına bağlı olarak zaman zaman ortaya çıkabilmesidir. Bu teoriye göre, 

piyasalar zaman boyunca gelişmekte ve fiyatlar sadece şirketlerin durumunu ve kar beklentileri gibi 

bilgileri yansıtmaktadır. Özellikle finansal kriz dönemlerinde, finansal varlıklar zamanla değişen 

davranışlara daha duyarlıdır. Aynı zamanda bu dönemlerde finansal varlıkların fiyatı daha fazla oynaktır 

ve daha az esnektir. Dolayısıyla, finansal piyasalarda önemli türbülanslara neden olan Covid-19 

pandemisinin ciddi sonuçları göz önüne alındığında, bu aşırı oynaklık döneminde kripto paraların 

etkinlik ve güvenli liman özelliklerinin araştırılması önem taşımaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemi döneminde kripto para birimlerinin fiyat etkinliğini ve 

güvenli liman özelliğini incelenmek ve böylelikle belirsizlik dönemlerinde kripto para birimlerinin 

portföy çeşitlendirmesindeki rolünü ortaya koymaktadır. Covid-19 pandemi döneminde kripto para 

birimlerinin portföy çeşitlendirmesinde alternatif bir yatırım aracı olarak kullanılabileceği varsayımı 

altında, bu çalışmada aşağıdaki araştırma soruları incelenecektir: 

1. Covid-19 pandemi döneminde kripto paralar güvenli liman özelliği açısından altına alternatif 

bir varlık olabilir mi? 

2. Covid-19 pandemi döneminde hangi kripto para daha güçlü bir güvenli liman özelliği 

göstermektedir? 

3. Covid-19 pandemisinin neden olduğu finansal kriz döneminde yatırımcıların kayıplarını 

minimize etmesine imkan sağlayacak kripto paralardan oluşan bir portföy çeşitlendirmesi 

yapılabilir mi? 

4. Covid-19 döneminde kripto para piyasasında Adaptif Piyasa Hipotezi geçerli midir? 

5. Covid-19 döneminde kripto para piyasasında fiyat etkinliğinin test edilmesi portföy 

çeşitlendirmesi açısından nasıl bir bilgi sağlamaktadır? 

Bu çalışmanın literatüre birkaç açıdan katkı sağlaması beklenmektedir. İlk olarak bu çalışma, 

Türkiye hisse senedi piyasası için Covid-19 belirsizlik döneminde piyasa kapitilizasyonu en yüksek 9 

kripto para birimi (Bitcoin, Etherhum, Binance Coin, Cardano, Ripple, Dogecoin, Bitcoin Cash, 

Litecoin, Dash) ve altın özelinde kripto para birimlerinin güvenli liman özelliğini inceleyerek literatüre 

katkı sağlaması beklenmektedir. Yüksek volatilite tarafından karakterize edilen Covid-19 kaynaklı 

finansal kriz döneminde, portföy ve risk yöneticileri tarafından güvenli liman olarak tanımlanan bir 

varlıktan beklenen, varlığın portföy riskini azaltabilmesi ve çeşitlendirmeden sağlanan faydayı 

arttırmasıdır. Dünya genelinde bir finansal krize neden olan Covid-19 pandemisi, kripto para 

birimlerinin ortaya çıkışından bu yana gerçek anlamda güvenli liman özelliklerinin test edilmesine 

imkan sağlamaktadır.  

Çalışmanın literatüre bir diğer katkısı kripto para birimlerinin güvenli liman özelliğinin Shin vd. 

(2014) tarafından geliştirilen doğrusal olmayan otoregresif dağıtılmış gecikme modeli (NARDL) 

yöntemi ile incelenmesidir. Güvenli liman davranışı, zamanla değişen çerçevede bir güvenli liman 

olarak tanımlanan varlığın diğer varlıklarla ilişkisiz (zayıf güvenli liman) veya negatif ilişkili (güçlü 

güvenli liman) olmasını ifade etmesine rağmen, yatırımcıların farklı yatırım vadelerine sahip olmaları 

ve ekonomik ve finansal koşulların dinamik olmasından dolayı söz konusu ilişkinin kısa ve uzun vadede 

nasıl düzenlendiğinin incelenme ihtiyacı önem kazanmaktadır. Aynı zamanda, güvenli liman olarak 

tanımlanan varlıklarla diğer varlıklar arasındaki ilişkinin negatif veya pozitif değişimler için nasıl 

farklılaştığı sorusu da yatırımcılar için önem arz etmektedir. Bu model sayesinde, kripto para piyasasının 

güvenli liman özelliğinin belirlenmesinde asimetrik ve doğrusal olmayan etkiler dikkate alınmakta ve 

güçlü ve zayıf güvenli liman ayrımı incelenebilmektedir. Güçlü ve zayıf güvenli liman ayrımının 
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yapılması, yatırımcılara uygun kripto para birimine uygun bir güvenli liman pozisyonu almalarına 

olanak sağlamaktadır. 

 Çalışmada Covid-19 pandemi döneminde kripto para piyasasının zamanla değişen etkinliğinin 

incelenerek literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Literatürde piyasa etkinliğinin genel olarak 

finansal piyasalarda geçerliliği test edilmiştir (Hiremath ve Kumari, 2014; Dutta vd., 2016; Etaş ve 

Özkan, 2018; Patil ve Rastogi, 2020, Çevik ve Karaca, 2021). Bununla birlikte literatürde kripto para 

piyasasının etkinliğini inceleyen çalışmaların mevcut olsa da (Urquhart, 2016; Jiang vd., 2018; Wei, 

2018; Zargar ve Kumar, 2019, Hu vd., 2019), zamanla değişen etkinliğini inceleyen çalışmaların sayısı 

oldukça kısıtlıdır.  Chu vd. (2019), en büyük iki kripto para birimi için Adaptif Piyasa Hipotezi 

çerçevesinde zamanla değişen fiyat etkinliğini incelemişler, ve söz konusu kripto para birimleri için 

zamanla değişen piyasa etkinliği hipotezinin geçerli olduğunu ortaya koymuşlardır. Tran ve Leirvik 

(2020), en büyük 5 kripto para birimi için zamanla değişen piyasa etkinliğini araştırmışlar ve 2017 

dönemi öncesi kripto para piyasalarının etkin olmadığını, 2017-2019 döneminde piyasa etkinliğinin 

geçerli olduğunu bulmuşlardır. Aynı zamanda, Litecoin’in en etkin kripto para iken Ripple’in en az etkin 

kripto para birimi olduğunu ifade etmişlerdir. Bu çalışmada literatürden farklı olarak, 9 kripto para 

birimin zamanla değişen etkinliği Adaptif Piyasa Hipotezi çerçevesinde incelenmekte ve Covid-19 

pandemisinin söz konusu etkinlikteki rolü ortaya konulmaktadır.  

Adaptif Piyasa Hipotezi’ni test etmek amacıyla literatürde iki yaklaşım bulunmaktadır. İlk 

yaklaşım piyasa etkinliğinin derecesini zamanla değişen yaklaşım ile ölçmektedir (Ito vd., 2014, 2016). 

Bu yaklaşıma göre, piyasa etkinliğinin derecesi zamanla değişmektedir. İkinci yaklaşım, piyasa 

etkinliğini hareketli pencere yöntemi altında istatistiksel testler kullanarak incelemektedir (Kim vd., 

2011, Lim vd., 2013). Bununla birlikte, hareketli pencere yönteminde söz konusu testler için optimal 

pencere genişliği seçimi problemi ortaya çıkmaktadır.  Zamanla değişen model yaklaşımı, bu problemin 

üstesinden gelebilmektedir. Bu çalışmada, Ito vd. (2014, 2016), Tran ve Leirvik (2020) çalışmalarındaki 

modeli takiben zamanla değişen parametreli otoregresyon modeli (TV-AR) kullanılarak kripto para 

piyasasında fiyat etkinliğini incelenmekte ve Adaptif Piyasa Hipotezi test edilmektedir. Bu model 

sayesinde, teknolojik gelişmeler, Covid-19 pandemisinin neden olduğu finansal balonlar ve piyasa 

çöküşleri gibi değişen piyasa koşullarında kripto para fiyat etkinliği derecesinin nasıl değiştiği ortaya 

konulabilmektedir. Aynı zamanda, Covid-19 pandemisi vaka sayısındaki artışa bağlı olarak yaşanan 1., 

2. ve 3. dalganın kripto para fiyat etkinliği üzerindeki etkisi de incelenebilmektedir. Çalışmanın bu 

yönüyle de literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. 

 

Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde kripto para piyasasının güvenli liman ve fiyat 

etkinliğini inceleyen çalışmalara ilişkin literatür özetlenecek, ardından veri seti ve analizlerde kullanılan 

metodolojiden bahsedilecek ve elde edilen ampirik bulgular ortaya konulacaktır. 

 

2. Literatür 

 

‘Güvenli liman’ kavramı yatırımcıların, yaptıkları yatırımdan doğacak zararlarından kaçınma 

düzeyi ile ilgilidir ve yatırımcılar elde edecek getiri yerine daha çok kayıplardan kaçınmakla ilgilenirler 

(Tversky ve Kahneman, 1991; Hwang ve Satchell, 2010). Kayıptan kaçınma güdüsü yatırımcıları 

güvenli liman özelliği taşıyan varlıkları araştırmaya teşvik etmektedir. Kısa ve orta vadede güvenli liman 

özelliği taşıyan altın (Bredin vd, 2015), döviz kuru (Ranaldo ve Söderlind, 2010), devlet tahvili (Flavin 

vd, 2014) gibi çeşitli geleneksel finansal varlıklar vardır. Son yıllarda ise kripto paralara olan ilginin 

artması ile birlikte kripto paraların güvenli liman özelliklerini araştıran çalışmalar artış göstermiştir 
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(Klein vd., 2018; Corbet vd., 2018; Gandal vd., 2018; Urquhart ve Zhang, 2019; Shahzad vd., 2019; 

Guesmi vd., 2019; Smales, 2019; Conlon ve McGee, 2020; Goodell ve Goutte, 2020; Corbet vd., 2020; 

Conlon vd., 2020; Mensi vd., 2020; Bedowska-Sojka ve Kliber, 2021; Diniz-Maganini, 2021; Melki ve 

Nefzi, 2021; Mariana vd. 2021).  

Bu çalışmalardan bazıları kripto paraların güvenli liman davranışı sergilediklerini bulmuşlardır. 

Urquhart ve Zhang (2019), gün içi saatlik veriler ile Bitcoin ve döviz kurları arasındaki riskten korunma 

ve güvenli liman özelliklerini araştırmışlar ve çalışmanın sonucunda Bitcoin’in güvenli liman, riskten 

korunma ve çeşitlendirici özelliklerinin olduğunu göstermişlerdir. Shahzad vd. (2019), Bitcoin, altın ve 

emtia endeksinin zayıf güvenli liman özelliği gösterdiklerini ve bu özelliğin zamanla değiştiğini ifade 

etmişlerdir. Guesmi vd. (2019), altın, petrol ve gelişen piyasa hisse senetlerinden oluşan portföye 

Bitcoin’in dahil edilmesinin portföy riskini önemli ölçüde azalttığını bulmuşlardır. 

Bununla birlikte, bazı çalışmalar ise kripto paraların diğer finansal varlıklara göre daha oynak, 

daha az likit olduğunu, bu neden güvenli liman davranışı sergilemediklerini göstermişlerdir. Klein vd. 

(2018), Bitcoin ve kripto para endeksini geleneksel varlıklarla karşılaştırmışlar, kripto para birimlerinin 

oynaklığının çok yüksek olduğunu ve gelecekteki gelişmeler belirsizliğini koruduğu sürece her iki 

yönde de güçlü hareketler sergilemeye devam edeceğini ifade etmişlerdir. Ayrıca, Bitcoin’in piyasa 

şoklarına karşı tepkisinin asimetrik ve gelişmiş piyasalarda aşağı yönlü hareketlerle pozitif ilişkili 

olduğunu göstererek, Bitcoin’in riskten korunma ve güvenli liman özelliklerine sahip olmadığı 

sonucuna ulaşmışlardır. Benzer şekilde, Gandal vd. (2018) ve Corbet vd. (2018) kripto paraların 

spekülatif davranış sergilediklerini ve balon oluşumu ortaya koydukları, bu nedenle güvenli liman 

özelliğine sahip olmadığını belirtmişlerdir. Smales (2019), Bitcoin’in geleneksel varlıklara göre 

oynaklığının daha yüksek, daha pahalı ve daha az likit olduğunu göstermiştir. 

Covid-19 pandemisinin başlamasıyla birlikte, kripto para birimlerinin böyle bir dönemde güvenli 

liman yatırımı olarak hareket edip etmediğine odaklanılması önemli hale gelmiştir. Literatürdeki 

çalışmaların bazıları, pandemi döneminde kripto para birimlerinin güvenli liman özelliği taşıdığını 

göstermişlerdir. Bu çalışmalardan Corbet vd. (2020), Covid-19 pandemisi döneminde büyük kripto para 

birimlerinin çeşitlendirme sağlamalarının yanı sıra güvenli liman olma özelliği de gösterdiklerini ifade 

etmişlerdir. Ji vd. (2020), Covid-19 pandemisinin küresel finansal sistemde büyük bir çöküntüye neden 

olduğunu, finansal piyasalarda benzeri görülmemiş risklerle karşılaşan yatırımcıların güvenli liman 

davranışı sergileyen varlıkları bulma ihtiyacının arttığını belirtmişler, Bitcoin ve Forex para birimlerinin 

Covid-19 döneminde zayıf güvenli liman davranışı sergilediğini göstermişlerdir. Naeem vd. (2020) 

Bitcoin’in emtialar için bir çeşitlendirme sağlayan varlık iken, Ethereum ve Ripple’ın en çok riskten 

korunma sağlayan ve en güçlü güvenli liman özelliği taşıyan varlıklar olduğunu ifade etmişlerdir. 

Mariana vd. (2021), Ethereum’un Bitcoin’den daha iyi bir güvenli liman olduğunu belirtmişlerdir. 

Bedowska-Sojka ve Kliber (2021), Ağustos 2015-Nisan 2020 döneminde altın ile Bitcoin ve Ether kripto 

para birimlerinin güvenli liman özelliklerini araştırmışlardır. Çalışmada elde alınan dönem itibariyle 

güvenli liman özellikleri, 2015/2016 Çin hisse senedi piyasasındaki türbülansı, Haziran 2016 tarihindeki 

Bretix referandumunun neden olduğu endişe dönemini, Ağustos 2018’deki Çin-Amerika ticaret 

gerilimini ve Covid-19 pandemisi açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmalarından elde edilen bulgulara 

göre, finansal piyasalardaki en keskin düşüşün Covid-19 pandemisi döneminde yaşandığını, Bitcoin ve 

Ether’in zayıf güvenli liman özelliği gösterdiği, Ether’in DAX ve S&P 500 endekslerine karşı, 

Bitcoin’in ise FTSE 250, STOXX 600 ve S&P 500 endekslerine karşı güvenli liman özelliklerinin daha 

sık gözlemlendiğini bulmuşlardır.  Diniz-Maganini vd. (2021), 11 Mart 2020-10 Temmuz 2020 dönemi 

boyunca gün içi veriler kullanarak Bitcoin, altın, ABD dolar endeksi ve MSCI Dünya endeksinin fiyat 

etkinliği ve güvenli liman özelliklerini araştırmışlardır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, Bitcoin 
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fiyatlarının ABD dolar endeksi ve MSCI Dünya endeksinden daha etkin olduğunu, Bitcoin’in MSCI 

Dünya endeksi için güvenli liman özelliği sergilediğini göstermektedir.  

Bununla birlikte bazı çalışmalar da Covid-19 pandemisi döneminde kripto paraların güvenli liman 

davranışı sergilemediklerini göstermişlerdir. Bu çalışmalardan Conlon ve Mcgee (2020), pandemi 

döneminde portföye kripto paraların dahil edilmesi ile aşağı yönlü riskin arttığını göstermişlerdir. Corbet 

vd. (2020b), Covid-19 pandemisi döneminde Bitcoin’in riskten korunma veya güvenli liman özellikleri 

gösteren bir yatırım olması yerine bulaşmayı hızlandıran bir role sahip olduğunu bulmuşlardır. Conlon 

vd. (2020), Covid-19 pandemisinin kripto para piyasalarında ilk geniş çaplı ayı piyasası koşullarına 

girmesine neden olduğunu belirterek, Bitcoin, Ethereum ve Tether kripto para birimlerinin uluslararası 

hisse senedi endeksi yatırımcıları açısından güvenli liman özelliklerini araştırmışlar ve çalışmanın 

sonucunda Bitcoin ve Ethereum’un portföyün aşağı yönlü riskini artırarak güvenli liman davranışı 

göstermediğini, bununla birlikte Tether’in Covid-19 pandemisi sırasında ABD dolarına sabitlenmesini 

başarılı bir şekilde sürdürmeye devam etmesi nedeniyle güvenli liman olarak davrandığını 

göstermişlerdir.  

Finansal varlıkların modellenmesi ile ilgili en temel teorilerden biri olan Etkin Piyasa Hipotezi 

(EPH) (Fama, 1970) literatürde geniş bir şekilde incelenmiştir. Son yıllarda kripto paralara olan ilginin 

artması ile birlikte, kripto para piyasasının etkinliğini araştıran çalışmaların da hız kazandığı 

görülmektedir. Bu çalışmalardan bazıları kripto para piyasasının ve özellikle Bitcoin’in etkin olmadığını 

göstermişlerdir (Urquhart, 2016; Jiang vd., 2018; Hu vd., 2019; Zargar ve Kumar, 2019; Nan ve Kaizoji, 

2019). Urquhart (2016), 1 Ağustos 2010-31 Temmuz 2016 dönemi için Bitcoin’in piyasa etkinliğini 

incelemiş ve bu dönem için Bitcoin’in etkinsizliğinin oldukça güçlü olduğunu, bunun nedeninin ise 

Bitcoin’in nispeten yeni bir yatırım varlığı olması ve bundan dolayı gelişmekte olan piyasaya 

benzemesinden kaynaklandığını ifade etmiştir. Jiang vd. (2018), 2010-2017 döneminde günlük veriler 

zamanla değişen yaklaşım kullanarak Bitcoin piyasasının dinamik etkinliğini araştırmışlardır. 

Çalışmalarının sonucunda Bitcoin piyasasının etkin olmadığını göstermişler ve bunun ise Bitcoin’in 

gelişmekte olan bir piyasa olması, yatırımcıların rasyonel olmayan davranışları ve uygun bir fiyat 

mekanizmasının olmamasından kaynaklandığını belirtmişlerdir. Hu vd. (2019), panel veri modeli ile 31 

kripto para için Etkin Piyasalar Hipotezini test etmişler ve çalışmanın sonucunda kripto para piyasasının 

zayıf formda Etkin Piyasalar Hipotezinin geçerli olmadığını tespit etmişlerdir. Zargar ve Kumar (2019), 

21 Ocak 2013-8 Ocak 2018 dönemi için 15 dk., 30 dk., 60 dk., 120 dk. ve günlük verilerle Bitcoin’in 

bilgi etkinliğini araştırmışlar ve yüksek frekanslarda Bitcoin’de bilgi etkinliğinin geçerli olmadığını, 

çünkü Bitcoin piyasasının henüz resmi kurumlar tarafından düzenlenmediği için piyasa etkinliğinin 

mümkün olmayabileceğini belirtmişlerdir.  

Bununla birlikte, kripto para piyasasının belirli dönemlerde etkin olabileceğini ortaya koyan 

çalışmalar da bulunmaktadır (Nadarajah ve Chu, 2017; Kristoufek,2018; Kristoufek ve Vosvrda, 2019). 

Cu vd. (2017), Bitcoin için Etkin Piyasa Hipotezinin geçerliliğini varyans oranı ve otokorelasyon testleri 

ile incelemişler ve Bitcoin getirilerinin güç dönüşümü için etkinliğin varlığı ortaya konulmuş ve 

dönüşümün herhangi bir bilgi kaybına neden olmadığı ifade edilmiştir. Kristoufek (2018), Bitcoin 

piyasasında etkinliği Etkinlik Endeksi kapsamında incelemiş ve balon türü benzeri fiyat artışlarında 

sonraki dönemlerde etkinliğin geçerli olduğunu, ancak 2010-2017 döneminde etkinliğin olmadığı ortaya 

konulmuştur. Kristoufek ve Vosvrda (2019), Bitcoin, DASH, Litecoin, Monero, Ripple, Ethereum ve 

Stellar kripto paraları için fractal boyutu ve entropi bileşenlerini dikkate alarak etkinliklerini 

incelemişler ve 2017-2018 döneminde etkin olduğunu bulmuşlardır. Bununla birlikte, Ethereum ve 

Litecoin’in en düşük etkinliğe, DASH’ın ise en yüksek etkinliğe sahip olduklarını ifade etmişlerdir.  

Covid-19 dönemine kripto para birimlerinin etkinliğini inceleyen çalışmaların sayısının oldukça 

kısıtlı olduğu görülmektedir. Wang ve Wang (2021), Covid-19 pandemi döneminde, entropi yöntemine 
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dayalı olarak Bitcoin piyasasının etkinliğini incelemişler ve Bitcoin piyasasının hisse senedi piyasasına 

göre etkinlik düzeyinin daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur. Birkaç çalışma ise kripto para 

piyasasının etkinliğini fractal analiz çerçevesinde incelemişlerdir (Mnif vd., 2020; Yarovaya vd., 2020). 

Bu çalışmalar, kripto para birimlerinin uzun dönemli özelliklerini incelemişler ve piyasanın pandemiden 

sonra daha etkin hale geldiğini ve Covid-19 pandemisinin sürü davranışını arttırmadığını ortaya 

koymuşlardır. Kakinaka ve Umeno (2021), Bitcoin, Ethereum ve Tether kripto para birimlerinin Covid-

19 pandemi dönemindeki etkinliğini asimetrik multifractal analiz kullanarak ölçmüşler ve bu sayede 

kısa dönem ve uzun dönem vadeler arasında fiyat davranışının etkinlik özelliklerini nasıl farklılaştığını 

incelemişlerdir. Pandemiden sonra, piyasaların kısa dönemde daha güçlü multifractal yapı gösterirken, 

uzun dönemde daha zayıf bir multifractal yapı sergiledikleri ortaya konulmuştur.  Naeem vd. (2021), 

Covid-19 pandemi döneminde kripto para piyasasındaki etkinliğin asimetrik etkisini incelemek 

amacıyla zamanla değişen yaklaşım kullanarak incelemişler ve geçici olarak etkinliğin azaldığını ortaya 

koymuşlardır.  

 

3. Veri Seti 

Bu çalışmada, Covid-19 pandemisi döneminde piyasa kapitalizasyonu en yüksek 9 kripto para 

biriminin fiyat etkinlikleri ve hisse senedi piyasasına karşı güvenli liman özellikleri araştırılacak ve 

altının güvenli liman olma özelliği ile karşılaştırılacaktır. Bu kapsamda Bitcoin (BTC), Ethereum 

(ETH), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Bitcoin Cash (BCH), 

Litecoin (LTC) ve Dash (DASH) kripto para birimlerinin günlük kapanış fiyatları dikkate alınmıştır.  

Hisse senedi piyasasını temsil etmek üzere BIST 100 endeksi kapanış fiyatı kullanılmıştır. Kontrol 

değişkenler olarak ise WTI ham petrol ve küresel risk algısını yansıtan VIX endeksi kullanılmıştır. 

Çalışma 2.1.2020-19.7.2021 dönemini kapsamaktadır. Günlük getiri serilerini hesaplamak amacıyla (1) 

nolu formülden yararlanılmıştır.  

 

𝑅𝑡 = 𝑙𝑜𝑔 (
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
)                         (1) 

Burada 𝑅𝑡 t zamanındaki getiri serisini, 𝑃𝑡 ve 𝑃𝑡−1, sırasıyla, t ve t-1 dönemindeki kapanış 

fiyatlarını göstermektedir. Çalışmada kullanılan değişkenler ve bunlara ilişkin açıklamalar Tablo 1’de 

yer almaktadır. 

 

Tablo 1 Çalışmada Kullanılan Değişkenler 

Değişkenler Açıklamalar Veri Kaynağı 

BTC Bitcoin kripto para biriminin getirisi coinmarket.com 

ETH Ethereum kripto para biriminin getirisi coinmarket.com 

BNB Binance Coin kripto para biriminin getirisi coinmarket.com 

ADA Cardano kripto para biriminin getirisi coinmarket.com 

XRP Ripple kripto para biriminin getirisi coinmarket.com 

DOGE Dogecoin kripto para biriminin getirisi coinmarket.com 

BCH Bitcoin Cash kripto para biriminin getirisi coinmarket.com 

LTC Litecoin kripto para biriminin getirisi coinmarket.com 

DASH Dash kripto para biriminin getirisi coinmarket.com 

GOLD 1 ons altın getirisi investing.com 

OIL WTI ham petrol getirisi investing.com 
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BIST BIST 100 endeksi getirisi investing.com 

VIX VIX Korku endeksi investing.com 

 

Şekil 1’de çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin zaman yolu grafiği yer almaktadır. Şekil 1 

incelendiğinde, özellikle Covid-19 salgının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edildiği 

11 Mart 2020 tarihinde kripto para birimlerinin ve BIST 100 endeks getirilerinde önemli dalgalanmalar 

meydana geldiği görülmektedir. Ayrıca, Covid-19 pandemisinde virüsün mutasyona uğraması ile 

birlikte ortaya çıkan 2. ve 3. dalgaların getiri serilerinde dalgalanmalara neden olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2’de çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır. 

Tablo 3’de, Covid-19 döneminde 9 kripto para birimi, altın, petrol, BIST 100 getirileri ve VIX endeksi 

arasındaki korelasyon matrisi yer almaktadır.

Şekil 1 Değişkenlere İlişkin Zaman Yolu Grafikleri 
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Tablo 2 Tanımlayıcı İstatistikler 

 BTC ETH BNB ADA XRP DOGE BCH LTC DASH GOLD OIL BIST VIX 

 Ortalama 0.0038 0.0068 0.0079 0.0091 0.0028 0.01152 0.0019 0.0026 0.0031 0.0004 0.0002 0.0003 3.1861 

 Medyan 0.0029 0.0060 0.0070 0.0060 0.0012 0.0003 0.0017 0.0035 0.0015 0.0015 0.0013 0.0015 3.1480 

Maksimum 0.1915 0.3435 0.5292 0.2794 0.6267 1.3234 0.4208 0.2365 0.4166 0.0363 0.7029 0.0581 4.4150 

 Minimum -0.4647 -0.5507 -0.5430 -0.5034 -0.5505 -0.4961 -0.5613 -0.4490 -0.4593 -0.0589 -1.4232 -0.1030 2.4932 

 Std. Sap. 0.0502 0.0682 0.0780 0.0783 0.0884 0.1275 0.0753 0.0681 0.0801 0.0112 0.0991 0.0161 0.3578 

 Çarpıklık -2.0872 -1.1687 -0.0780 -0.2838 0.4308 3.9104 -0.8153 -1.2431 0.0557 -0.7689 -6.5121 -1.5266 0.7284 

 Basıklık 22.8306 15.8791 15.1674 8.4924 15.7520 37.7057 14.6347 10.2399 10.1220 6.4759 119.3009 10.7054 3.9111 

 Jarque-Bera 6622.219 2762.78 2387.651 491.6447 2634.134 20408.72 2225.672 944.8875 818.1237 232.9653 220841 1107.72 47.7329 
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Tablo 3 Korelasyon Matrisi 

             

 BTC  ETH  RBNB  RADA  RXRP  RDOGE  RBCH  RLTC  RDASH  RGOLD  ROIL  RBIST  LVIX  

RBTC  1             

RETH  0.8070*** 1            

 (0.0000)              

RBNB  0.6695*** 0.6634*** 1           

 (0.0000) (0.0000)            

RADA  0.6796*** 0.7169*** 0.6019*** 1          

 (0.0000) (0.0000) (0.0000)            

RXRP  0.4935*** 0.5607*** 0.5376*** 0.6011*** 1         

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) 0.0000           

RDOGE  0.4009*** 0.3932*** 0.2609*** 0.3842*** 0.3497*** 1        

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000)          

RBCH  0.7582*** 0.7637*** 0.6204*** 0.6626*** 0.5940*** 0.4214*** 1       

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000)     (0.0000)        

RLTC  0.8218*** 0.8271*** 0.6711** 0.7001*** 0.6039*** 0.4173*** 0.8379*** 1      

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000)        

RDASH  0.6249*** 0.6022*** 0.5890*** 0.5165*** 0.5005*** 0.2690*** 0.7504*** 0.6727*** 1     

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000)       

RGOLD  0.1826*** 0.1850*** 0.1404*** 0.1719*** 0.0769*** 0.1172*** 0.1381*** 0.1817*** 0.0970* 1    

 (0.0003) (0.0003) (0.0057) (0.0007) (0.1309) (0.0211) (0.0065) (0.0003) (0.0564)      

ROIL  0.0766 0.0756 0.0561 0.0669 0.0360 0.0198 0.0564 0.0549 0.0142 0.0216 1   

 (0.1324) (0.1375) (0.2709) (0.1890) (0.4793) (0.6970) (0.2683) (0.2809) (0.7797) (0.6713)     

 (0.2173) (0.5898) (0.9953) (0.4969) (0.1766) (0.4377) (0.6422) (0.1466) (0.3281) (0.4693) (0.7415)   

RBIST  0.2714*** 0.2646*** 0.2173*** 0.2574*** 0.0521 0.0544 0.1813*** 0.2256*** 0.1535*** 0.0764 0.0985* 1  

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.3062) (0.2853) (0.0003) (0.0000) (0.0025) (0.1331) 0.0528    

LVIX  -0.0572 -0.1045** -0.1013** -0.0690 -0.0640 -0.0339 -0.1036** -0.1027** -0.0983* -0.0358 -0.0680 -0.0833 1 

 (0.2610) (0.0398) (0.0462) (0.1750) (0.2086) (0.5049) (0.0416) (0.0434) (0.0532) (0.4815) (0.1815) (0.1015)   

 

Not Parantez içindeki rakamlar olasılık değerlerini göstermektedir.  
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Tablo 2’ye göre, kripto para birimleri dikkate alındığında, Covid-19 pandemisi boyunca en 

yüksek ortalama getiri sağlayan kripto para birimi Dogecoin’dir. Bunu Cardano takip etmektedir. En 

düşük ortalama getiri ise Bitcoin Cash’e aittir. Ayrıca, Covid-19 pandemisi döneminde ortalama getiri 

açısından kripto para birimlerinin diğer geleneksel finansal varlıklar getirilerinden (altın, petrol ve hisse 

senedi piyasası) daha iyi bir performans gösterdiği görülmektedir. Standart sapma ile ölçülen risk 

dikkate alındığında, riski en yüksek kripto para birimi Dogecoin iken, riski en düşük kripto para birimi 

Bitcoin’dir. Ayıca, kripto para birimlerinin BIST 100 ve altın getirilerinden daha riskli olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuç, kripto para birimlerinin Covid-19 döneminde geleneksel finansal varlıklara 

karşı güvenli liman özelliği taşımayabileceğini göstermektedir. Çarpıklık değerine göre, XRP, DOGE 

ve DASH değişkenlerinin pozitif çarpık, diğer değişkenler ise negatif çarpıktır. Basıklık değerlerine 

göre, petrol getirisine ilişkin basıklık değerinin kripto para birimlerinden daha yüksek, BIST 100 

getirisine ilişkin basıklık değerinin ise kripto para birimlerinden daha düşük olduğu görülmektedir. En 

düşük basıklık değeri ise altına aittir. Bedoowska-Sojka ve Kliber (2021), yüksek basıklık değerlerinin 

ekstrem getirilerin varlığını yansıttığını ifade etmişlerdir. Buna göre, Covid-19 döneminde petrolde 

ekstrem getiriler kripto para piyasasından daha sık gözlemlenmiştir. Basıklık değerleri de tüm 

değişkenler için normal dağılıma ilişkin ‘3’ kritik değerinden daha yüksektir.  Jarque-Bera test 

istatistikleri de benzer şekilde tüm getirilerin normal dağılım özelliğine sahip olmadığını 

göstermektedir. Dolayısıyla, NARDL modeli uygulanabilir. NARDL modelinde doğrusal olmama 

(nonlinearity) durumu kısa ve uzun dönem etkilerden ve pozitif ve negatif değişmelerden 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Maiti vd. (2020) ve Jeribi vd. (2021), kripto para piyasasının denetimsiz ve 

ekonomik temellerden uzak bir yapıya sahip olmasından dolayı, doğrusal olmayan bir davranış 

gösterebileceğini ifade etmişlerdir. 

Tablo 3’e göre, BIST 100 endeksi ile Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano, Bitcoin Cash, 

Litecoin ve Dash kripto para birimleri arasında %5 önem seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı ve 

pozitif, ancak zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Bu pozitif ilişki söz konusu kripto para birimlerinin BIST 

100 endeksine karşı güvenli liman olma özelliğinin reddedildiğini ifade etmektedir. Bununla birlikte, 

Ripple ve Dogecoin kripto para birimleri ile BIST 100 arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı 

değildir. Bu sonuç, Ripple ve Dogecoin’in BIST 100 endeksine karşı zayıf güvenli liman olabileceğini 

göstermektedir. 9 kripto para birimi ile petrol arasındaki ilişki de istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Dolayısıyla, kripto para birimlerinin petrole karşı güvenli liman olarak davranabileceğini 

yansıtmaktadır. Bununla birlikte, bu ilişkiler doğrusaldır ve kripto paraların fiyatlarındaki pozitif ve 

negatif değişmelerden kaynaklanan doğrusal olmamayı ve aynı zamanda kısa ve uzun dönem 

doğrusalsızlığı göz ardı etmektedir. Bundan dolayı, bu çalışmada doğrusal olmamayı dikkate alarak 

kripto para birimleri ve altın ile hisse senedi piyasası arasındaki ilişki dinamikleri tahmin edilmektedir. 

 

4. Metodoloji 

Çalışmada ilk olarak Covid-19 pandemi döneminde kripto para piyasasının güvenli liman 

özelliğinin incelenmesinde Jeribi vd. (2021) çalışmasını takiben Shin vd. (2014) tarafından geliştirilen 

doğrusal olmayan otoregresif dağıtılmış gecikme modeli (NARDL) kullanılmıştır. Bu model, asimetrik 

ve doğrusal olmayan etkileri dikkate alarak güvenli liman özelliğinin kısa ve uzun vadede incelenmesine 

imkan sağlamaktadır. Bu sayesinde, zayıf ve güçlü güvenli liman ayrımı yapılabilmekte ve yatırımcılar 

kripto para birimleri için uygun pozisyon kararı verebilmektedir.  

NARDL modeli, zaman serilerinin farklı dereceden entegre olmaları durumunda doğrusal ve 

doğrusal olmayan eş bütünleşme ilişkisinin test edilmesine izin vermektedir. Bu model, bağımsız 
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değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki kısa ve uzun dönemli etkilerinin tahminlenmesine olanak 

sağlayan tek denklemli bir modeldir.  

Pesaran vd. (2011) tarafından geliştirilen doğrusal ARDL modelinde parametre sayısı 

değişken sayısının fazla olması durumunda artarken, bu durum NARDL modeli için geçerli değildir. 

VIX endeksi ve petrol fiyatlarını dikkate alarak altın ve kripto para birimlerinin Covid-19 pandemi 

döneminde güvenli liman özelliklerini incelemek amacıyla oluşturulan doğrusal ARDL modelleri 

aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

Model 1: 

∆𝐵𝐼𝑆𝑇𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑠𝐵𝐼𝑆𝑇𝑡−1 + 𝛽𝑥𝑥𝑡−1 + ∑ 𝛾𝑖∆𝐵𝐼𝑆𝑇𝑡−𝑖
𝑟
𝑖=1 + ∑ 𝜋𝑖∆𝑥𝑡−𝑖

𝑠
𝑖=0 + 𝜀𝑡          (2) 

𝑥𝑡 = [𝐵𝑇𝐶𝑡, 𝑂𝐼𝐿𝑡, 𝑉𝐼𝑋𝑡]′ 

Model 2: 

∆𝐵𝐼𝑆𝑇𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑠𝐵𝐼𝑆𝑇𝑡−1 + 𝛽𝑥𝑥𝑡−1 + ∑ 𝛾𝑖∆𝐵𝐼𝑆𝑇𝑡−𝑖
𝑟
𝑖=1 + ∑ 𝜋𝑖∆𝑥𝑡−𝑖

𝑠
𝑖=0 + 𝜀𝑡          (3) 

𝑥𝑡 = [𝐺𝑂𝐿𝐷𝑡, 𝑂𝐼𝐿𝑡, 𝑉𝐼𝑋𝑡]′ 

 

(2) ve (3) nolu denklemlerde 𝑥𝑡 açıklayıcı değişkenler vektörünü, 𝜀𝑡 hata terimini ifade etmektedir ve 

hata teriminin beyaz gürültülü olduğu varsayılmaktadır.  

 Kripto para birimlerinin Covid-19 pandeminin neden olduğu finansal kriz dönemlerinde kripto 

paraların değer kazanması durumunda, kripto para birimleri yatırımcılara portföylerindeki karlılığı 

devam ettirmelerine olanak sağladığından dolayı güvenli liman olarak dikkate alınmaktadırlar. ∆ 

varlığın getirisindeki değişimi ifade etmektedir. (2) ve (3) nolu denklemler farklı bütünleşme 

derecelerini dikkate alması açısından geleneksel eşbütünleşme testlerine göre avantaj sağlamalarına 

rağmen, değişkenler arasındaki ilişkinin asimetrik veya doğrusal olmama durumunda yetersiz 

kalmaktadır. Shin vd. (2014) tarafından geliştirilen NARDL yöntemi kısa ve uzun dönemde kripto para 

piyasası, altın,  VIX endeksi ve petrol fiyatlarının hisse senedi piyasası üzerindeki asimetrik etkilerinin 

dikkate alınmasına izin vermektedir. Aynı zamanda bu model, açıklayıcı değişkenleri, artış ve azalışlar 

için pozitif ∆𝑥𝑡
+ ve negatif ∆𝑥𝑡

− kısmi toplamlara ayırmaktadır: 

                              ∆𝑥𝑡
+ = ∑ ∆𝑥𝑗

+𝑡
𝑗=1 = ∑ max (∆𝑥𝑗, 0)𝑡

𝑗=1                        (4) 

                             ∆𝑥𝑡
− = ∑ ∆𝑥𝑗

−𝑡
𝑗=1 = ∑ min (∆𝑥𝑗, 0)𝑡

𝑗=1                         (5) 

(2) ve (3) nolu denklemlerde yer alan ARDL modelleri, kısa dönem ve uzun dönem asimetrileri 

dikkate alacak şekilde aşağıdaki gibi yeniden yazılabilir: 

Model 3: 

∆𝐵𝐼𝑆𝑇𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑠𝐵𝐼𝑆𝑇𝑡−1 + 𝛽𝑥
+𝑥𝑡−1

+ + 𝛽𝑥
−𝑥𝑡−1

− + ∑ 𝛾𝑖∆𝐵𝐼𝑆𝑇𝑡−𝑖
𝑟
𝑖=1 + ∑ (𝜋𝑖

+∆𝑥𝑡−𝑖
+𝑠

𝑖=0 + 𝜋𝑖
−∆𝑥𝑡−𝑖

− ) + 𝜀𝑡           

                                      𝑥𝑡 = [𝐶𝑅𝑡 , 𝑂𝐼𝐿𝑡, 𝑉𝐼𝑋𝑡]′                                (6) 

𝐶𝑅𝑡 = 𝑓(𝐵𝑇𝐶𝑡, 𝑋𝑅𝑃𝑡 , 𝐿𝑇𝐶𝑡) 

Model 4: 

∆𝐵𝐼𝑆𝑇𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑠𝐵𝐼𝑆𝑇𝑡−1 + 𝛽𝑥
+𝑥𝑡−1

+ + 𝛽𝑥
−𝑥𝑡−1

− + ∑ 𝛾𝑖∆𝐵𝐼𝑆𝑇𝑡−𝑖
𝑟
𝑖=1 + ∑ (𝜋𝑖

+∆𝑥𝑡−𝑖
+𝑠

𝑖=0 + 𝜋𝑖
−∆𝑥𝑡−𝑖

− ) + 𝜀𝑡           
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                                      𝑥𝑡 = [𝐺𝑂𝐿𝐷𝑡, 𝑂𝐼𝐿𝑡, 𝑉𝐼𝑋𝑡]′                                (7) 

(6) ve (7) nolu denklemlerde yer alan (+) ve (-) indeksler pozitif ve negatif kısmi toplamları ifade 

etmektedir. Uzun dönem asimetri 𝛽𝑥
+ ve 𝛽𝑥

− ile elde edilmektedir. 𝜋𝑖
+ ve 𝜋𝑖

− kısa dönem asimetriyi 

göstermektedir. Sonuç olarak uzun dönemli asimetri 𝑖 = 0, 1, … , 𝑠 𝑖ç𝑖𝑛 𝛽𝑥
+ = 𝛽𝑥

− sıfır hipotezi altında 

Wald testi kullanılarak, kısa dönemli asimetri ise 𝜋𝑖
+ = 𝜋𝑖

− sıfır hipotezi altında Wald testi kullanılarak 

test edilmektedir.  

NARDL modeli aracılığı ile uzun dönemli dengeye doğru uyarlama hızı da 

hesaplanabilmektedir. Kripto para birimlerinin hisse senedi getirileri üzerindeki uzun dönemli etkisi, 

kripto para fiyatlarının pozitif ve negatif değişimlerini takiben uzun dönemli katsayılar olan 𝐿𝑐+ =

−𝛽𝑐
+/𝛽𝑠 ve 𝐿𝑐− = −𝛽𝑐

−/𝛽𝑠 kullanılarak değerlendirilebilir. c alt indeksi kripto para birimlerini 

göstermektedir (Jeribi vd., 2021). 

Kripto para birimlerinin güvenli liman özelliklerinin incelenmesinin ardından, fiyat etkinliğini 

ölçmek amacıyla Ito vd. (2014, 2016) tarafından geliştirilen zamanla değişen model yaklaşımı 

kullanılmıştır. Bu model, değişen piyasa koşulları karşısında etkinliğin değişimine izin vermektedir. Bu 

sayesinde, Covid-19 pandemisinin neden olduğu finansal çöküşlerin, 1., 2. ve 3. dalgaların kripto para 

fiyat etkinliğini nasıl etkiledikleri ortaya konulabilmektedir. Finans alanında AR modelleri genellikle 

finansal varlığın ileriye yönelik getiri tahmini yapmak amacıyla kullanılmaktadır.  p. dereceden 

otoregesyon modeli (AR) aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

𝑥𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑥𝑡−1 + ⋯ + 𝛼𝑝𝑥𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡                   (8) 

Bu modelde 𝐸[𝑢𝑡] = 0, 𝐸[𝑢𝑡
2] = 0, 𝐸[𝑢𝑡 , 𝑢𝑡−𝑚] = 0’dır. Doğrusal zaman serileri analizinde AR 

katsayıları 𝛼𝑖’lerin sabit olduğu varsayılmaktadır. Bununa karşın, AR katsayıları finansal krizler 

nedeniyle zamanla değişebilmektedir. AR katsayılarındaki değişimler, finansal piyasalardaki yapısal 

değişimleri göstermektedir. (8) nolu denklem, parametrelerin zamana göre değişmesi bakımından 

aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

𝑥𝑡 = 𝛼0,𝑡 + 𝛼1,𝑡𝑥𝑡−1 + ⋯ + 𝛼𝑝,𝑡𝑥𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡                   (9) 

Söz konusu modeli zamanla değişen model otogregesyon modeli (TV-AR) olarak adlandırılmaktadır. 

TV-AR modelinde, 𝛼𝑡 vektöründeki her bir  𝛼𝑖,𝑡 katsayısı zamanla değişmekte ve rassal yürüyüş 

süreci takip etmektedir: 

                               𝛼𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡−1 + 𝜗𝑖𝑡                                          (10) 

𝛼𝑖𝑡 için rassal yürüyüş spesifikasyonu, kripto paraların fiyat etkinliğinin, Covid-19 pandemisine bağlı 

olarak meydana gelen şoklar nedeniyle zamanla değiştiğini ifade etmektedir. Bu model, parametrelerin 

öncü dağılım bilgisine ihtiyaç duymamakta ve bu açıdan geleneksel Bayesyen yöntemlere göre avantaj 

sağlamaktadır (Noda, 2016). 

 TV-AR modeli aracılığıyla her bir dönem için zamanla değişen etki-tepki katsayılarının 

hesaplanmasının ardından, Noda (2016), Ito vd. (2014;2016) ve Tran ve Leirvik (2020) çalışmalarını 

takiben zamanla değişen piyasa etkinlik ölçütü (𝜑𝑡) oluşturulmuştur. Bu ölçüt aşağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır: 

                                𝜑𝑡 = |
∑ �̂�𝑖,𝑡

𝑝
𝑖=1

1−(∑ �̂�𝑖,𝑡
𝑝
𝑖=1

)
|                                      (11) 
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𝜑𝑡, standardize edilmiş otoregresyon katsayılarının toplamına eşittir. 𝜑𝑡’nin istatistiki olarak sıfıra eşit 

olması piyasanın güçlü etkinlik özelliği gösterdiğini ifade etmektedir. Anlamsız olan parametre 

tahminlerinin etkisini azaltmak amacıyla, etkin piyasa sıfır hipotezi altında 𝜑𝑡’den güven aralığı 

değişimi elde edilmiş dirençli piyasa etkinlik ölçütü (𝜃𝑡) hesaplanmıştır. Bu ölçüt, anlamsız 

otokorelasyon katsayıları karşısında dirençli bir tahmincidir.  

                               𝜃𝑡 =
𝜑𝑡−𝑅𝚤𝑐

1−𝑅𝚤𝑐
                                          (12) 

 

𝑅𝚤𝑐, 𝜑𝑡 için güven aralığı değişimini ifade etmektedir. 0 < 𝜑𝑡 < 1 olduğundan dolayı, 𝑅𝚤𝑐 <

1’dir.  𝜃𝑡, 1’den daha büyük olamaz; ancak sıfır veya negatif değerler alabilir.  𝜃𝑡 > 0 piyasanın 

etkin olmadığını ifade etmektedir. 𝜃𝑡 ≤ 0 ise piyasa etkindir. Bu ölçüt, farklı zaman 

noktalarında farklı varlıklar için etkinlik düzeyinin karşılaştırmasına olanak sağlamaktadır. 

Bu sayede, varlık fiyatları üzerinde etkili olan Covid-19 pandemisine bağlı finansal olayların 

kripto para fiyat etkinliği nasıl etkilediği ortaya konulabilmektedir (Tran ve Leirvik, 2020).  

 

5. Ampirik Bulgular 

Çalışmanın bu kısmında ilk olarak piyasa kapitalizasyonu en yüksek 9 kripto para biriminin 

fiyat etkinliği Adaptif Piyasa Hipotezi çerçevesinde incelenecektir. Daha sonra, Covid-19 pandemisinin 

yarattığı finansal kriz ve belirsizlik ortamında kripto paraların güvenli liman özellikleri ortaya 

konulacaktır. Böylelikle, yatırımcıların böyle bir ortamda uygun portföy çeşitlendirme stratejileri 

geliştirerek portföy optimizasyonu gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. 

 

5.1. Kripto Para Birimlerinin Etkinliğin Ölçümü 

 

Tablo 4’de (5) nolu denklemde yer alan dirençli piyasa etkinlik ölçütüne ilişkin 

tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır. Çalışmada, Tran ve Leirvik (2020) çalışmasını takiben 

Covid-19 dönemi için günlük dirençli piyasa etkinsizlik ölçütü (𝜃𝑡) zamanla değişen yaklaşım 

çerçevesinde günlük olarak tahmin edilmiştir.  

Tablo 4’deki sonuçlara göre Bitcoin (BTC), Etherum (ETH), Litecoin (LTC), Binance 

Coin(BNB), Cardano (ADA), Ripple(XRP), DogeCoin (DOGE), Bitcoin CASH (BCH), 

Litecoin (LTC), Dash (DASH) için ortalama olarak fiyatların etkin olduğu (𝜃𝑡 ≤ 0) ifade 

edilebilir.  Standart hatalardan görüldüğü üzere, bu sonuç istatistiki olarak anlamlıdır. Aynı 

zamanda, Bitcoin (BTC), Etherum (ETH), Litecoin (LTC), Binance Coin(BNB), Cardano 

(ADA), Ripple(XRP), DogeCOin (DOGE), Bitcoin CASH (BCH), Litecoin (LTC), Dash 

(DASH)  için medyan değerlerinin de negatif olduğu görülmektedir. Benzer şekilde, bu sonuç 

da söz konusu kripto paraların anlamlı etkinlik dönemleri yaşadıklarını yansıtmaktadır. 
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Tablo 4 BTC, ETH, LTC Kripto Para Birimleri İçin Dirençli Piyasa Etkinsizlik Ölçütü (𝜃𝑡) Özet İstatistikleri: 

Covid-19 Dönemi 

Kripto 

Paralar 

Ortalama  Medyan Maksimum Minimum Standart 

Sapma 

 Çarpıklık  Basıklık Standart 

Hata 

BTC -0.25563 -0.29085 -0.16211 -0.36454 0.073059 0.236706 1.350033 0.0037 

ETH -0.15245 -0.15467 -0.10364 -0.1874 0.02227 0.304103 2.050063 0.0011 

LTC -0.23918 -0.24738 -0.1358 -0.36298 0.067536 0.062284 1.865901 0.0034 

XRP -0.34453 -0.34453 -0.34446 -0.3446  3.79E-05 -0.00043  1.800498 0.0019 

ADA -0.33658 -0.33658 -0.33653 -0.33663  2.79E-05 -0.00015  1.800516 0.0014 

BCH -0.34392 -0.34392 -0.34385 -0.34399  3.78E-05 -3.98E-06  1.800515 0.0019 

DASH -0.3746 -0.3746 -0.37452 -0.37468  4.74E-05 -0.00055  1.800514 0.0019 

DOGE -0.68358 -0.68358 -0.68355 -0.68361  1.58E-05 -0.00094  1.800496 0.0084 

BNB -0.1072 -0.10634 -0.06546 -0.15395  0.022341 -0.12864  2.150541 0.0011 

 

 

Şekil 2, tüm kripto para birimleri için dirençli piyasa etkinsizlik ölçütüne (𝜃𝑡) ilişkin Covid-

19 dönemi için zaman serisi grafikleri gösterilmektedir. Dirençli piyasa etkinsizlik ölçütünün 

sergilediği trendi daha net görebilmek için, 30 günlük hareketli ortalaması (MA(30)) hesaplanmıştır.  

 Grafiklerden görüldüğü üzere, söz konusu kripto para birimlerinin etkinliklerinin zaman içinde 

değiştiği ifade edilebilir. BTC ve LTC için Ağustos 2020 tarihine kadar fiyat etkinsizliği mevcutken, bu 

tarihten itibaren fiyat etkinliğinin olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, BTC ve LTC fiyat 

etkinliklerinde önemli artışlar (sivrilikler) mevcuttur.  ETH ise Ocak 2021 tarihine kadar fiyat 

etkinliğinin olduğu, bu tarihten sonra ise etkinliğin bozulduğu belirtilebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2 BTC, LTC, ETH, BNB, ADA, XRP, DOGE, BHC ve DASH Kripto Para Birimlerine İlişkin Dirençli Piyasa 

Etkinsizlik Ölçütlerinin 30 Günlük Hareketli Ortalamasına İlişkin Grafikler (Covid-19 Dönemi) 

465 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

XRP ve DOGE kripto para birimleri için Ağustos 2020 tarihine kadar fiyat etkinliğinin Ağustos 

2020 tarihine kadar 𝜃𝑡 ≤ 0 olduğu, dolayısıyla fiyat etkinliğinin geçerli olduğu, ancak bu tarihten 

itibaren 𝜃𝑡 > 0 olduğu ve fiyat etkinliğinin bozulduğu ifade edilebilir. BNB, ADA, BHC ve DASH 

kripto para birimleri için ise tam tersi durum söz konusudur. Buna göre, Ağustos 2020 tarihine kadar 

BNB, ADA, BHC ve DASH kripto para birimleri için 𝜃𝑡 > 0 olduğu ve fiyat etkinliğinin sağlanmadığı, 

buna karşın bu tarihten sonra 𝜃𝑡 ≤ 0 hale geldiği ve fiyat etkinliğinin mevcut olduğu ortaya 

konulmaktadır. Kripto para birimlerine ilişkin fiyat etkinliğinin zamanla değişimi, kripto para 

birimlerinin piyasadaki olaylara tepki verdiğini ifade etmektedir. Bu sonuç, kripto para piyasasında Lo 

(2004) tarafından önerilen Adaptif Piyasa Hipotezi’nin geçerli olduğunu kanıtlamaktadır. 

5.2. Kripto Para Birimlerinin Güvenli Liman Özellikleri 

Çalışmada model tahmin aşamasına geçilmeden önce ilk olarak değişkenlerin durağanlıklarının 

araştırılması gerekmektedir. Bu sayede uygulanacak model yapısı belirlenebilmekte ve etkin ve 

sapmasız tahminciler elde edilmektedir. Bu doğrultuda, değişkenlerin durağanlıkları iki yapısal kırılmalı 

Lee-Strazicich birim kök testi uygulanmıştır. Sabit terimli ve sabit terim ve trendli sonuçlar Tablo 5’de 

yer almaktadır. Tablo 5’e göre, BTC, ETH, BNB, ADA, XRP, DOGE, BCH, LTC, DASH, GOLD, 

BIST ve OIL değişkenleri düzey değerlerinde trend durağandır. VIX değişkeni ise düzey değerinde 

birim kök içermekte, birinci dereceden farkı alındığında trend durağan hale gelmektedir. Tablo 4’deki 

kırılma tarihleri incelendiğinde, Covid-19 salgının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan 

edildiği 11 Mart 2020 tarihinin kripto paralarda kırılmalara neden olduğu görülmektedir. Değişkenlerin 

bazılarının I(0) bazılarının da I(1) düzeyinde entegre olması, kripto paraların ve altının BIST 100’e karşı 

güvenli liman özelliklerinin araştırılmasında ARDL modelinin kullanılabileceğini göstermektedir. 

NARDL model tahmininden önce değişkenler arasındaki uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin 

varlığı incelenmiştir. Sonuçlar Tablo 6’de yer almaktadır. Tablo 6’de elde edilen F istatistiği değerleri 

Pesaran vd (2001) tarafından önerilen alt ve üst kritik değerleri ile karşılaştırılmaktadır. Elde edilen 

sonuçlara göre, test istatistikleri üst sınır kritik değerden daha büyük olduğundan uzun dönemli 

eşbütünleşme ilişkinin bulunmaktadır. 9 kripto para biriminin ve altının BIST 100 endeksi üzerindeki 

kısa dönem ve uzun dönem asimetrik etkilerini test edilmesi, NARDL modelinin doğru 

spesifikasyonunu elde etmek için modele uygulanacak kısıtlamaların belirlenmesinde temel bir adımdır. 

Bu doğrultuda, kısa ve uzun dönem asimetrilerin test edilmesi amacıyla Wald testi uygulanmıştır. Wald 

testi sonuçlarına göre, Bitcoin ve Cardano, BIST 100 endeksi üzerinde kısa dönemli ve uzun dönemli 

asimetrik etkilere sahiptir. Ethereum, Litecoin, Binance Coin, Dogecoin, Binance Cash ve Dash kripto 

paraların BIST 100 üzerinde kısa dönemde asimetrik etkiye sahipken, uzun dönemde simetrik bir etkisi 

bulunmaktadır. Ripple ve altının ise BIST 100 endeksi üzerinde kısa dönemde simetrik, uzun dönemde 

ise asimetrik etkileri vardır.  
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Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Binance Coin, Cardano, Ripple, Dogecoin, Binance Cash, Dash ve 

altının BIST 100 endeksine karşı kısa dönemli ve uzun dönemli asimetrik güvenli liman özelliklerini 

incelemek için tahmin edilen NARDL sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır.  Kısa dönemde Bitcoin’deki 

cari dönemde ve iki gün önceki pozitif değişmeler ile cari dönemdeki negatif değişmelerin katsayısı 

pozitif ve %5 önem seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre, Bitcoin’in güvenli 

liman özelliğinin reddedildiği söylenebilir. Benzer şekilde, Ethereum’da hem kısa hem de uzun 

dönemde katsayıları pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı şekilde elde edildiğinden, Ethereum da güvenli 

liman özelliği göstermemektedir. Litecoin’in güvenli liman özellikleri incelendiğinde, kısa dönemde t-

2 döneminde etkinin yönünün pozitif  ve t dönemde etkinin yönünün negatif olduğu katsayılarının pozitif 

ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Uzun dönemde ise etkinin yönünün negatif olduğu 

durumda katsayı pozitif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu sonuçlar, Litecoin için güvenli liman 

özelliğinin reddedildiğini göstermektedir. Bununla birlikte, uzun dönemde etkinin yönünün pozitif 

olduğu durumda katsayı istatistiksel olarak anlamsızdır. Bu durumda, Litecoin zayıf güvenli liman 

özelliğine sahiptir. Binance Coin’e ilişkin kısa dönemli sonuçlar incelendiğinde, etkinin yönünün pozitif 

olduğu durumda t, t-1 ve t-2 dönemde istatistiksel olarak anlamlı katsayılar elde edilemediğinden, zayıf 

güvenli liman davranışı sergilemektedir. Uzun dönemde ise etkinin yönünün pozitif olduğu durumda 

katsayı istatistiksel olarak anlamlı olmadığından zayıf güvenli liman davranışı göstermekte, bununla 

birlikte etkinin yönü negatif olduğu durumda katsayı pozitif ve anlamlı olarak bulunduğundan güvenli 

liman davranışı reddedilmektedir. Cardano kısa ve uzun dönemde etkinin pozitif olduğu durumda zayıf 

güvenli liman özelliği göstermekte, bununla birlikte etkinin yönü negatif olduğunda güvenli liman 

davranışı göstermemektedir. Ripple kısa dönemde etkinin yönünün gerek pozitif gerekse negatif olduğu 

durumlarda elde edilen katsayılar istatistiksel olarak anlamlı değildir. Dolayısıyla, Ripple kısa dönemde 

zayıf güvenli liman özelliği göstermektedir. Uzun dönemde ise katsayı negatif ve istatistiksel olarak 

anlamlı bir şekilde elde edilmiştir. Bu sonuç, Ripple’ın uzun dönemde BIST 100 endeksine karşı güçlü 

bir güvenli liman davranışı sergilediğini ifade etmektedir. Dogecoin’e ilişkin sonuçlar incelendiğinde, 

gerek kısa gerekse uzun dönemde elde edilen katsayılar istatistiksel olarak anlamsız olduğu için zayıf 

güvenli liman özelliği gösterdiği görülmektedir. Binance Cash için gerek kısa gerekse uzun dönemde 

etkinin yönünün negatif olduğu durumda güvenli liman özelliği reddedilmektedir. Etkinin yönünün 

pozitif olduğu durumda ise kısa ve uzun dönemde zayıf güvenli liman özelliğine sahiptir. Benzer 

sonuçlar Dash için de elde edilmiştir. Dash, etkinin yönü pozitif iken zayıf güvenli liman özelliğine 

sahipken, etkinin yönünün negatif olduğu durumda kısa ve uzun dönemde güvenli liman davranışı 

göstermemektedir. Altının güvenli liman özelliğini inceleyen sonuçlar dikkate alındığında, hem kısa 

hem de uzun dönemde elde edilen katsayıların %5 önem seviyesinde istatistiksel olarak anlamsız olduğu 

görülmektedir. Bu sonuç, altının kısa ve uzun dönemde BIST 100 endeksine karşı zayıf güvenli liman 

özelliği taşıdığını göstermektedir. Elde edilen bu sonuçlar, Covid döneminde altın ve kripto paraların 

güvenli liman özelliklerini inceleyen Jeribi vd. (2021) çalışmasını destekler niteliktedir. 
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Tablo 5 İki Yapısal Kırılmalı Lee-Strazicich Birim Kök Testi Sonuçları 

Model A (Sabit Terimli)  Model C (Sabit Terim ve Trendli)  

 
LM Gecikme Kırılma Noktaları 

Kritik 

Değerler 
LM Gecikme Kırılma Tarihleri 

Kritik 

Değerler 

   D1t D2t %5   D1t DT1t D2t DT2t %5 

BTC -4.9793** 4 20.3.2020 25.1.2021 -3.5630 -15.8339** 4 11.3.2020 11.3.2020 12.5.2021 12.5.2021 -5.9170 

ETH -11.2801** 0 20.3.2020 30.4.2021 -3.5630 -16.8379** 0 11.3.2020 11.3.2020 6.5.2021 6.5.2021 -5.9170 

BNB -10.6712** 0 20.3.2020 21.5.2021 -3.5630 -15.3531** 0 11.3.2020 11.3.2020 12.5.2021 12.5.2021 -5.9170 

ADA -6.0080** 1 23.3.2020 22.2.2021 -3.5630 -13.0250** 1 11.3.2020 11.3.2020 24.5.2021 24.5.2021 -5.9170 

XRP -6.6877** 1 20.3.2020 24.11.2020 -3.5630 -12.5749 1 11.3.2020 11.3.2020 28.4.2021 28.4.2021 -5.9170 

DOGE -3.7767** 5 8.7.2020 8.2.2021 3.5630 -11.6624** 5 11.3.2020 11.3.2020 8.3.2021 8.3.2021 -5.9170 

BCH -5.1909** 4 20.3.2020 4.5.2021 -3.5630 -11.8042** 4 11.3.2020 11.3.2020 17.5.2021 17.5.2021 -5.9170 

LTC -4.6818** 4 20.3.2020 27.11.2020 -3.5630 11.8842** 4 11.3.2020 11.3.2020 12.5.2021 12.5.2021 -5.9170 

DASH -4.2245** 2 3.9.2020 12.2.2021 -3.5630 -7.5096** 2 11.3.2020 11.3.2020 12.5.2021 12.5.2021 -5.9170 

GOLD -5.0797** 4 20.3.2020 18.8.2020 -3.5630 -6.3526** 4 71.3.2020 17.3.2020 18.6.2020 18.6.2020 -5.9170 

OIL -4.6779** 2 2.3.2020 27.4.2020 -3.5630 -5.9759** 2 17.4.2020 17.4.2020 24.5.2021 24.5.2021 -5.9170 

EXC -5.3474** 1 3.3.2020 9.3.2021 -3.5630 -5.9848** 1 1.4.2020 1.4.2020 22.3.2021 22.3.2021 -5.9170 

BIST -5.6241** 1 19.3.2020 22.3.2021 -3.5630 -6.2407** 1 12.3.2020 12.3.2020 11.8.2020 11.8.2020 -5.9170 

VIX -1.1506 1 11.3.2020 27.1.2021 -3.5630 -2.5501 1 3.3.2020 3.3.2020 16.4.2020 16.4.2020 -5.9170 

∆VIX             

Not: Model A sabit terimli model and Model C is sabit terim ve trendli modeldir. Kritik değerler Lee and Strazicich (2003) çalışmasından elde edilmiştir. * %5 önem 

seviyesindeki anlamlılığı göstermektedir.  
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Tablo 6 Pesaran, Shin ve Smith (2001) Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

BTC ETH LTC GOLD BNB 

59.4887 48.0185 50.2379 52.0124 43.3490 

%5 Önem Seviyesi %5 Önem Seviyesi %5 Önem Seviyesi %5 Önem Seviyesi %5 Önem Seviyesi 

I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) 

2.22 3.39 3.79 4.85 3.79 4.85 3.79 4.85 3.79 4.85 

XRP DOGE BCH DASH ADA 

52.3664 57.7067 49.9914 49.3680 48.2429 

%5 Önem Seviyesi %5 Önem Seviyesi %5 Önem Seviyesi %5 Önem Seviyesi %5 Önem Seviyesi 

I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) 

3.79 4.85 3.79 4.85 3.79 4.85 3.79 4.85 3.79 4.85 

 

 

Tablo 7 NARDL Tahmin Sonuçları 

 CR=BTC CR=ETH CR=LTC CR=BNB CR=ADA CR=XRP CR=DOGE CR=BCH CR=DASH CR=GOLD 

Kısa Dönem 

c 0.0065*** 

(0.0019) 

0.0067*** 

(0.0018) 

0.0057*** 

(0.0019) 

0.0054*** 

(0.0017) 

0.0071*** 

(0.0018) 

0.0019 

(0.0013) 

0.0020 

(0.0013) 

0.0074*** 

(0.0024) 

0.0058*** 

(0.0020) 

0.0019 

(0.0018) 

𝐵𝐼𝑆𝑇𝑡−1 -1.0356*** 

(0.0510) 

-1.0544*** 

(0.0512) 

-1.03*** 

(0.051) 

-1.033*** 

(0.0515) 

-1.0716*** 

(0.0511) 

-1.0376*** 

(0.0510) 

-1.0343*** 

(0.0511) 

-1.036*** 

(0.0508) 

-1.0451*** 

(0.0511) 

-1.03*** 

(0.0509) 

𝐶𝑅𝑡
+ 0.0375** 

(0.0187) 

0.0238* 

(0.0134) 

0.0188 

(0.0143) 

0.0164 

(0.0132) 

0.0165 

(0.0119) 

-0.0129 

(0.0101 

0.0037 

(0.0060) 

0.0122 

(0.0124) 

0.0053 

(0.0124) 

0.0443 

(0.0693) 

𝐶𝑅𝑡−1
+  -0.01281 

(0.023597) 

-0.0068 

(0.0177) 

-0.0192 

(0.0181) 

-0.0139 

(0.0183) 

0.0004 

(0.0161) 

- - -0.0151 

(0.0163) 

-0.0074 

(0.0168) 

- 

𝐶𝑅𝑡−2
+  0.0463*** 

(0.0167) 

0.0153 

(0.0157) 

0.0383*** 

(0.0130) 

-0.0042 

(0.0167) 

0.0179 

(0.0143) 

- - 0.0353*** 

(0.0114) 

0.0314*** 

(0.0119) 

- 

𝐶𝑅𝑡−3
+  - 0.0232* 

(0.0123) 

- 0.0364*** 

(0.0128) 

0.0206* 

(0.0113) 

- - - - - 

𝐶𝑅𝑡
− 0.0712*** 

(0.0181) 

0.0557*** 

(0.0137) 

0.0402*** 

(0.0133) 

0.0347*** 

(0.0117) 

0.0556*** 

(0.0126) 

0.0094 

(0.0117) 

0.0038 

(0.0060) 

0.0324*** 

(0.0124) 

0.0294** 

(0.0118) 

0.0448 

(0.0692) 

𝐶𝑅𝑡−1
−  - - - - - -0.0222* 

(0.0125) 

- - - - 

∆𝑉𝐼𝑋𝑡  -0.0476*** 

(0.0089) 

-0.0487*** 

(0.0087) 

-0.051*** 

(0.0089) 

-0.0535*** 

(0.008) 

-0.049*** 

(0.008) 

-0.0603*** 

(0.0089) 

-0.0589*** 

(0.0087) 

-0.051*** 

(0.0088) 

-0.0530*** 

(0.0088) 

-0.0573*** 

(0.0088) 

∆𝑉𝐼𝑋𝑡−1 -0.0166 

(0.0095) 

-0.0153 

(0.0094) 

-0.0208** 

(0.095) 

-0.02146** 

(0.009427) 

-0.0186* 

(0.0094) 

-0.0211** 

(0.0095) 

-0.0198** 

(0.0095) 

-0.0176* 

(0.0096) 

-0.0170* 

(0.0095) 

-0.0191** 

(0.0095) 

∆𝑉𝐼𝑋𝑡−2 -0.0115 

(0.0089) 

-0.0122 

(0.0089) 

-0.0125 

(0.0090) 

-0.0144 

(0.0094) 

-0.0100 

(0.0091) 

-0.0192** 

(0.0089) 

-0.0197** 

(0.0090) 

-0.0111 

(0.0091) 

-0.0131 

(0.0090) 

-0.0138 

(0.0095) 

∆𝑉𝐼𝑋𝑡−3 -0.0227*** 

(0.0085) 

-0.0194** 

(0.0087) 

-0.0221** 

(0.0086) 

-0.0240*** 

(0.0091) 

-0.0188** 

(0.0088) 

-0.0256*** 

(0.0087) 

-0.0262*** 

(0.0087) 

-0.023*** 

(0.0086) 

-0.0228*** 

(0.0087) 

-0.0248*** 

(0.0088) 

𝑂𝐼𝐿𝑡 0.0133 

(0.0085) 

0.0140 

(0.0085) 

0.0077 

(0.0076) 

0.0095 

(0.0076) 

0.0134 

(0.0085) 

0.0159* 

(0.0087) 

0.0159* 

(0.008) 

0.0141 

(0.0086) 

0.0156* 

(0.0086) 

0.0166* 

(0.0087) 

𝑂𝐼𝐿𝑡−1 0.0123 

(0.0085) 

0.0124 

(0.0085) 

  0.0119 

(0.0085) 

0.0138 

(0.0087) 

0.0136 

(0.0087) 

0.0127 

(0.0086) 

0.0131 

(0.0087) 

0.0140 

(0.0088) 

Kısa 

dönem 

asimetri 

Wald 

test 

6.3402** 6.4525** 6.3674** 6.7812*** 7.1727*** 3.2210 7.5729*** 6.1136*** 7.8229*** 0.2757 

Uzun Dönem 

𝐶𝑅𝑡
+ 0.0448** 

(0.021) 

0.0226* 

(0.0129) 

0.0183 

(0.0141) 

0.0159 

(0.0130) 

0.0154 

(0.0112) 

-0.0124 

(0.0097) 

0.0035 

(0.0058) 

0.0118 

(0.0120) 

0.0050 

(0.0118) 

0.0430 

(0.0672) 

𝐶𝑅𝑡
− 0.1085*** 

(0.0199) 

0.0528** 

(0.0131) 

0.0390*** 

(0.0129) 

0.0336*** 

(0.0118) 

0.0519*** 

(0.0117) 

-0.0214* 

(0.0120) 

0.0037 

(0.0058) 

0.0313*** 

(0.0120) 

0.0281** 

(0.0112) 

0.0435 

(0.0671) 

𝑉𝐼𝑋𝑡  -0.0636** 

(0.0256) 

-0.0462*** 

(0.0087) 

-0.050*** 

(0.0090) 

-0.0518*** 

(0.0089) 

-0.0462*** 

(0.0086) 

-0.0581 

(0.0092) 

-0.0569*** 

(0.0091) 

-0.050*** 

(0.0090) 

-0.0507*** 

(0.0089) 

-0.0556*** 

(0.0092) 

𝑂𝐼𝐿𝑡 0.0213*** 

(0.0088) 

0.0133 

(0.0081) 

0.0075 

(0.0074) 

0.0092 

(0.0074) 

0.0125 

(0.0079) 

0.0153 

(0.0084) 

0.0154* 

(0.0085) 

0.0136 

(0.0083) 

0.0149* 

(0.0083) 

0.0161* 

(0.0085) 

Uzun 

dönem 

asimetri 

6.3735*** 4.0048 1.8836 1.4023 6.2484*** 6.9904*** 1.4702 6.9961 2.5842 6.2599*** 
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Wald 

test 

ARCH 0.0106 0.0473 0.0281 3.2782 0.0055 0.0182 0.0405 0.0062 0.0079 4.8038 

LM 0.0090 1.3884 0.8382 2.2842 0.2717 0.0962 0.3805 0.0246 0.0050 2.1489 

Not Parantez içindeki rakamlar standart hataları göstermektedir. ***, ** ve * , sırasıyla, %1, %5 ve %10 önem seviyelerindeki anlamlılığı 

göstermektedir.  

 

6. Sonuç 

Salgının başlamasından bu yana dünyanın çoğu ülkesini ciddi şekilde etkileyen Covid-19 

pandemisi, küresel çapta büyük bir ekonomik hasara yol açmıştır. Dünyada 1.5 milyondan fazla ölüme 

neden olan pandemi ile birlikte ekonomik faaliyetler ve günlük yaşam faaliyetleri durma noktasına 

gelmiştir. Pandemi ile mücadelede büyük rol oynayan aşıların ortaya çıkışı ile birlikte tüm dünyada vaka 

artış hızının ilk başta salgının sonuna doğru yaklaşıldığı algısı oluştursa da ortaya çıkan son mutasyon 

Delta varyantı ile birlikte vaka sayıları artmaya devam etmektedir.  

Covid-19 pandemisini kontrol altına alabilmek için çoğu ülkede uygulanan sıkı kapanma 

politikaları küresel ölçekte arz ve talep kanalının bozulmasına, küresel ekonominin küçülmesine ve 

finansal piyasalarda çöküşlere neden olmuştur. Başta turizm ve ulaştırma sektörü olmak birçok sektör 

hisselerinde büyük kayıplar yaşanmış; teknoloji hisseleri olmak üzere belirli sektör hisselerinde 

balonların oluşmuştur.  Küresel risk ve belirsizlik ortamı ve finansal balonlar ve piyasa çöküşleri gibi 

değişen piyasa koşulları, kripto para birimlerinin ortaya çıkışından bu yana gerçek anlamada güvenli 

liman özelliklerinin ve fiyat etkinliği derecesini nasıl değiştirdiğinin incelenmesine olanak 

sağlamaktadır.  

 Çalışmada ilk olarak piyasa kapitilizasyonu en yüksek 9 kripto para biriminin fiyat etkinliği 

Adaptif Piyasa Hipotezi çerçevesinde incelenmiştir. Bu kapsamda zamanla değişen otoregresif model 

kullanılarak dirençli piyasa etkinsizlik ölçütü oluşturulmuş ve fiyat etkinliğinin zaman içinde nasıl 

değiştiği incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, BTC, LTC, BNB, ADA, BHC ve DASH kripto para 

birimleri için 20 Ağustos 2020 tarihine kadar fiyat etkinsizliğinin geçerli olduğu, bu tarihten itibaren ise 

söz konusu kripto para birimlerinde fiyat etkinliğinin sağlandığı ifade edilebilir. Bununla birlikte, BTC 

ve LTC için fiyat etkinliklerinde belirli dönemlerde sivrilikler görülmektedir. 20 Ağustos 2020 tarihi, 

Covid-19 pandemisine bağlı 2. dalganın başladığı döneme denk gelmektedir. Aynı zamanda bu 

dönemde, kripto para piyasasında ciddi düşüşler yaşanmış ve bu durum piyasada önemli düzeltmelerin 

başlayacağına dair bir sinyal olarak algılanmıştır. Kripto para birimlerinin etkinliklerinin zaman içinde 

değişmesi, Adaptif Piyasa Hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Fiyat etkinliğinin artması 

durumunda, yatırımcılar bilgi temelli yöntemlerle portföylerini oluşturarak düzenli kar elde 

edebilmektedirler.  Bu durumda yatırımcılar, fiyat etkinliğinin derecesine göre gerçek ve cari değeri 

farklılaşan varlığa ilişkin uygun alım satım kararları vererek portföy karını arttırmayı 

amaçlamaktadırlar. XRP ve DOGE kripto para birimleri için Ağustos 2020 tarihine kadar fiyat 

etkinliğinin geçerli olduğu, ancak bu tarihten itibaren fiyat etkinliğinin bozulduğu ifade edilebilir. Buna 

göre, fiyat etkinsizliğinin artması, yatırımcılar arasında kısa vadeli satışlara ve fiyat öngörülebilirliğine 

yol açmaktadır 

Çalışmada ikinci olarak kripto paraların ve altının güvenli liman özellikleri NARDL modeli ile 

incelenmiştir. Bu model sayesinde, asimetrik ve doğrusal olmayan etkiler dikkate alınarak kripto 

paraların güvenli liman davranışlarının kısa ve uzun dönemde ve aynı zamanda negatif ve pozitif 

değişimlerde nasıl farklılaştığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, Covid-19 dönemi boyunca Ripple’ın 

uzun dönemde BIST 100 endeksine karşı güçlü, kısa dönemde ise zayıf bir güvenli liman özelliği 

taşıdığını göstermektedir. Bitcoin ve Ethereum’un gerek kısa gerekse uzun dönemde ve negatif ve 
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pozitif değişmelerde BIST 100 endeksine karşı güvenli liman özelliğinin reddedildiği tespit edilmiştir. 

Covid-19 pandemisi döneminde altının kısa ve uzun dönemde ve negatif ve pozitif değişmelerde zayıf 

bir güvenli liman özelliği sergilediği belirlenmiştir. Ayrıca, altın ve kripto para birimlerinin güvenli 

liman özellikleri karşılaştırıldığında, kısa dönemde altının zayıf güvenli liman özelliğinin kripto para 

birimlerinden daha fazla olduğu görülmüştür. Sonuç olarak yatırımcılar küresel belirsizlik döneminde 

risklerini minimize ederek portföylerinin değerini koruyabilmek için güçlü güvenli liman özelliği 

taşıyan Ripple’a yatırım yaprarak portföy çeşitlendirmesinden elde ettikleri faydayı artırabilirler. Aynı 

zamanda Ripple’ın finanal kriz döneminde altına göre daha yüksek bir koruma sağlaması, Ripple’ın 

altına karşı alternatif bir güvenli liman olabileceğini ortaya koymaktadır.  Çalışmadan elde edilen 

bulgular, yatırımcıların risk-getiri ilişkisi çerçevesinde uygun portföy çeşitlendirme stratejileri 

geliştirmeleri açısından önemli bilgiler sağlamaktadır.  
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A B S T R ACT  

This study explores the relationship between net working capital decisions and the value 

of firms traded in Borsa Istanbul. A panel data set of 317 non-financial Turkish firms for 

the 2010-2018 sample period is analyzed using a dynamic modeling approach. System 

GMM estimator is employed. A positive relationship is found between the efficiency of 

working capital management and the firm value of sample firms. Firms with shorter cash 

conversion cycles are found to be more valuable. However, this relationship weakens for 

firms with a high level of liquidity in terms of cash holdings. The evidence from this study 

suggests that even though inefficient management of non-cash operating assets has a 

negative effect on firm value; cash holdings moderate this relationship. 

Keywords: Firm Value; Working Capital Management; Emerging Economies.  

1 Introduction 

It is a generally accepted fact that the value of a firm depends on the effective management of its assets. 

In that respect, both investments in long-term assets and working capital decisions can be crucial. 

Working capital is the current assets of a firm and has three main components: cash and marketable 

securities, account receivables, and inventories. Firms finance their working capital by short-term 

liabilities such as short-term bank loans and trade credits as much as possible. Still, the difference 

between the current assets and the short-term liabilities should be positive for a healthy firm. The excess 

amount is called net working capital (NWC), which is to be funded by long-term financing (Hill et al., 

2010).  

The relationship between working capital management and firm value can be explained within the 

discounted cash flow valuation framework. Similar to any other asset, the present value of a firm is the 

sum of the present values of its future free cash flow streams (Brigham and Ehrhardt, 2013): 

𝑉0 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑡)𝑡

∞

𝑡=1

                                                                                                            (1) 

Here, 𝑉0 is the present value of the firm, 𝐹𝐶𝐹𝑡 is the free cash flow at time t, and 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑡 is the weighted 

average cost of capital at time t. Working capital decisions affect the firm value via FCF in Equation 

(1). A textbook formulation of 𝐹𝐶𝐹𝑡 is provided by Ross et al. (2016) as follows: 

𝐹𝐶𝐹𝑡 = [ 𝐸𝐵𝐼𝑇𝑡 × (1 − 𝑡𝑐)] + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 − ∆ 𝑁𝑊𝐶 𝑡 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠𝑡       (2) 
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Here, EBIT is earnings before interest and taxes, estimated by subtracting the cost of goods sold and 

operating expenses from sales revenues. tC is the corporate tax rate and NWC is the change in the net 

working capital. A straightforward implication of Equation (2) is the decreasing effect of NWC on FCF. 

However, as Kieschnick, Laplante, and Moussawi (2013) state, it is reasonable to expect that current 

NWC investments increase future EBITs. NWC also affects the capital structure, which in turn affects 

WACC (Damodaran, 2007). The trade-off theory, which suggests an optimal capital structure to 

maximize firm value, also implies an optimal NWC (García-Teruel & Martínez-Solano, 2007). A 

positive NWC indicates that the firm has sufficient funds to meet its short-term financial obligations. 

However, it also points out that the firm does not invest its excess funds in long-term assets that generate 

higher profits. Overinvestment in working capital has a downward pressure on firm value and 

profitability (Kieschnick et al., 2013). Therefore, firms have optimal NWCs at the trade-off between 

profitability and financial distress due to underinvestment in working capital (Sharma and Kumar, 

2011). 

The research on the relationship between working capital management and firm value can be traced 

back to Lewellen, McConnell, and Scott (1980). They argue that firm value is irrelevant to trade credits 

in perfect market conditions. In other words, trade credits affect firm value because of market 

imperfections. Empirical studies support their view. (i.e., Deloof and Jegers, 1996). Effective 

management of working capital, like investment and financing decisions, is crucial for increasing a 

firm's value.  

Previous studies document an association between working capital management and firm value. (e.g. 

Afrifa, 2016; Altaf, 2018; Autukaite and Molay, 2014; Baños-Caballero, García-Teruel, & Martínez-

Solano, 2019; Dhole, Mishra, & Pal, 2019; Kieschnick et al., 2013; Wichitsathian and Pestonji, 2019). 

In an influential study, Kieschnick et al. (2013) investigate the relationship between NWC management 

and firm value for US firms. They prove that investing in cash or long-term assets is more valuable than 

investing in NWC. This finding emphasizes the vitality of effective NWC management. NWC 

investments increase the market values of French firms (Autukaite and Molay, 2014). Conversely, 

Wasiuzzaman (2015) documents a negative relationship between NWC investment and the market 

values of Malaysian small/mid-size firms. He concludes that Malay investors opt for firms with 

restrictive working capital policies due to potential agency problems. Some researchers show that there 

is an optimal NWC for each firm (Aktas, Croci, & Petmezas, 2015; Cooper, Gulen, & Schill, 2008; 

Deloof, 2003; Ek and Guerin, 2011). 

The cash conversion cycle (CCC) is also used as an alternative measure of the working capital 

management efficiency in the literature (i.e. García‐Teruel and Martínez‐Solano, 2007). Ogundipe, 

Idowu, and Ogundipe (2012) detect a negative relationship between CCC and firm value in Nigeria. 

Arachchi, Perera, and Vijayakumaran (2017) report similar findings for Colombian firms. They reveal 

that firms can increase their values by decreasing their days receivables outstanding and days inventory 

outstanding. Vijayakumaran (2019) has reported that effective working capital management increases 

the market values of Chinese firms.  

Furthermore, days sales outstanding and days inventory outstanding decrease their market value. 

Kieschnick et al. (2013) show that investing in account receivables has a more significant effect on value 

than investing in inventory in the USA. Various other studies confirm the decreasing effects of CCC on 

the market values of Malaysian, Thai, and Japanese firms. (Nurein and Din, 2017; Wang, 2002; 

Wichitsathian and Pestonji, 2019). 
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In a recent study, Dhole et al. (2019) investigate the moderating role of working capital management on 

financial constraints and firm value relationships. They employ the cash ratio and the cash conversion 

cycle as proxies of working capital management and report a significant and negative effect of the cash 

ratio on market value. Contrary to the previous research, their results imply that longer cash conversion 

cycles lead to higher firm values. Baños-Caballero et al. (2019) investigate the relationship between the 

net trade cycle (Shin and Soenen 1998) and firm value using a multinational sample from 30 countries. 

They conclude that there is a positive relationship between the net trade cycle and firm value around the 

globe. However, the magnitude of this relationship depends on country-specific factors. The effect is 

robust in developed countries with a high level of shareholder protection. Their findings reveal the 

necessity of country-specific research studies on the relationship between net working capital and firm 

value. 

Some researchers employ firm profitability as a proxy of its value and find a positive relationship 

between working capital efficiency and profitability. (Baños-Caballero et al., 2019; Chen and Chen, 

2011; Deloof, 2003; Lazaridis and Tryfonidis, 2006; Enqvist, Graham, and Nikkinen, 2014; García‐

Teruel and Martínez‐Solano, 2007;).  

This study contributes to the previous literature by exploring the effect of working capital management 

on firm value for publicly listed firms in Borsa Istanbul. Its originality comes from using the firm's 

market value as the dependent variable and exploring the effects of various proxies of working capital 

management policies on firm value in detail. Our main findings reveal a positive relationship between 

the efficiency of non-cash operating asset management and firm value. Firms with shorter cash 

conversion cycles have higher market values. Besides, firms with strict credit terms and more extended 

payment periods are found to be more valuable. However, these relationships weaken for firms with a 

high level of liquidity in terms of cash holdings. Thus, even though inefficient management of non-cash 

operating assets has a negative effect on firm value; strong liquidity indicators moderate this 

relationship. 

The remainder of this article is organized as follows. Section 2 explains the dataset and methodology of 

the study. Section 3 details the empirical results. Lastly, Section 4 concludes. 

2 Research Methodology 

The sample data set comprises annual observations of 317 publicly-listed non-financial Turkish firms 

whose data are available in the Compustat Global Capital IQ database. Firms with negative 

shareholder's equity are excluded. The sample period covers nine years from 2010 to 2018. The 

sample data set is winsorized at the 1% and 99% levels to eliminate outliers. 

Following Baños-Caballero et al. (2019), the dependent variable is the market value (MV) in this 

study. The market value for a given year is measured as the sum of the market value of equity, the 

book value of short-term debt, and long-term debt. Here, the market value of equity is estimated by 

multiplying the year-end closing stock price with outstanding shares. Since the estimated market 

values have a skewed distribution, their natural logarithms are employed.  

This study investigates working capital management decisions of sample firms using net working 

capital (NWC), cash ratio (CUR), current ratio (CAR), and cash conversion cycle (CCC) as focus 

variables. NWC is estimated as the natural logarithm of the sum of accounts receivable and inventory 

minus accounts payable. A negative net working capital is uncommon for a healthy firm (Ross et al., 

2016). Net working capital investments are vital for firms to continue their operating activities 

efficiently and reduce the risks of not meeting their short-term debt services. However, too much 

investment in net working capital may indicate underinvestment in long-term assets. Recent studies 

show that net working capital investment increases firm value (i.e., Autukaite and Molay (2014); 

Banos-Caballero et al., 2019).  

477 



 

 

CUR is estimated as the ratio of current assets to short-term liabilities. It reflects the capacity of the 

firm to meet its short-term obligations. A current ratio value lower than one indicates that the firm's 

cash-generating capacity within a year will not be sufficient to fulfill its short-term liabilities. On the 

other hand, a current ratio much higher than one indicates that the firm over-invested in the current 

assets. Similarly, CAR is the ratio of cash and marketable securities to short-term liabilities. It defines 

cash and marketable securities as a percentage of current liabilities. This ratio shows how much of 

the firm's short-term debt can be paid with the cash in hand if it cannot convert its less liquid current 

assets into cash within a year. Firms invest in cash and marketable securities to meet their 

unanticipated cash requirements. Cash holdings create value for shareholders by decreasing the 

probability of financial distress and providing internal funding for positive NPV projects. However, 

they have an opportunity cost in terms of underinvesting in profitable long-term assets. There is a 

growing literature on the determinants of corporate cash holdings, which show that FCF, dividend 

payment, growth opportunity, capital structure, and capital expenditure affect cash holdings. 

(D'Mello, Krishnaswami, & Larkin, 2008; Maheshwari and Rao, 2017). Also, there is a negative 

relationship between cash holdings and other current assets (Bates, Kahle, & Stulz, 2009). The free 

cash flow hypothesis states that cash holdings increase agency problems between managers and 

stockholders (Harford, 1999). 

Consequently, investors undervalue firms with a high amount of cash holdings. On the other hand, 

according to the trade-off theory, increasing cash holdings decreases the probability of financial 

distress and enables firms to borrow at lower debt costs (Opler, Pinkowitz, Stulz, & Williamson, 

1999). Martínez-Sola, García-Teruel, and Martínez-Solano (2013) report a concave relationship 

between cash holdings and firm value that implies an optimal level of cash holdings. Drobetz and 

Gruninger (2007) also show that firms have optimal levels of cash holdings to which they adjust 

periodically. The market value of the firm increases when it reaches the optimal level. Thus, the 

efficient management of cash holdings can increase the market value (Dittmar and Mahrt-Smith, 

2007; Du, Wu, & Liang, 2016). Pinkowitz, Stulz, and Williamson (2006) find that investors in 

countries with weak governance value cash holdings less than investors in countries with strong 

governance. Besides, firms operating in countries with low protection of shareholder rights opt to 

hold more cash and marketable securities (Dittmar, Mahrt-Smith, & Servaes, 2003). Luo and 

Hachiya (2005) show that investors prefer profitable firms that maintain higher levels of cash 

holdings.  

Also, days sales outstanding (DSO), days inventory outstanding (DIO), days payables outstanding 

(DPO), and cash conversion cycle (CCC) are employed as focus variables in this study. DSO, DPO, 

and DSI are also employed as proxies of cash conversion policies of firms. DSO can be defined as 

the number of days it takes for the accounts receivable to be collected on average. The receivable 

collection policy depends on the firm's relationships with its customers. A strict credit policy may 

decrease sales and may cause a loss of market share. However, a too loose credit policy may trigger 

financing problems for the firm. DPO is the number of days it takes to pay the accounts payable on 

average. Firms prefer to pay their accounts payable as late as possible. However, the credit terms of 

their suppliers are usually the main determinants of the firms' accounts payable payment period. DIO 

is the number of days it takes to sell the average inventory. A smaller DIO is better as it is unnecessary 

to over-invest in inventory instead of channeling funds to profit-generating activities. The sum of 

DSO and DIO constitute the operating cycle. Lastly, CCC is estimated by subtracting the days 

payable outstanding from the operating cycle. CCC gives information about the efficiency of 

working capital management. It accelerates with the rapid collection of credit sales and is negatively 

affected by the delays in collecting receivables. Therefore, firms are recommended to shorten their 

credit collection periods and waiting times in inventory and shorten their cash conversion cycle by 

extending their commercial debt payment periods. As it is unnecessary to over-invest in inventory 

instead of channeling funds to profit-generating activities, a smaller CCC is better.  

Table 1: Variable Definitions 

Variables Definition Symbol Formula Source 
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Dependent 

Variable 
Market Value MV 

𝐿𝑜𝑔( (𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 
× 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒) + 𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡
+ 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡) 

All Financial data 

were collected from 

Compustat Capital 

Global IQ database 

Focus 

Variables 

Current Ratio CUR 
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

Cash Ratio CAR 
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

Net Working 

Capital 
NWC 

Nathural Logarithm of (Accounts Receivable
+ Inventories − Accounts Payable) 

Cash 

Conversion 

Cycle 

CCC 

𝐷𝑎𝑦𝑠 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔
+ 𝐷𝑎𝑦𝑠 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔
− 𝐷𝑎𝑦𝑠 𝑃𝑎𝑦𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 

 

Control 

Variables 

 

Firm 

Profitability 
PRO 𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦⁄  

Market 

Leverage 
LEV 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙⁄  

Firm Size SIZ Log (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠) 

In addition to the focus variables, profitability (PRO), leverage ratio (LEV), and firm size (SIZ) are 

included in the analyses as control variables. PRO is estimated as the ratio of net income to the total 

book value of equity. The market value will be higher for firms with higher profitability. LEV is 

estimated as financial debt over total invested capital. Financial debt is the sum of short and long-

term interest-bearing debt. Total invested capital is the sum of the financial debt and the market value 

of equity. The market value of equity is estimated by multiplying the number of shares outstanding 

by the year-end stock price. LEV is a measure of risk within this study. Lastly, SIZ is the natural 

logarithm of total assets. This variable is often used as the reverse proxy for the possibility of 

bankruptcy in the literature. Therefore, a positive relationship between firm size and performance is 

expected in this study. Variable definitions and data sources are given in Table 1. Descriptive 

statistics and correlation tables of the dependent and independent variables are presented in Tables 2 

and 3. 

Table 2: Descriptive Statistics 
 Mean Median St. Dev. C.V. Skew. Kurt. Obs. 

MV 7.697 4.117 1.802 0.234 0.344 2.591 1872 

NWC 4.152 -4.269 1.856 0.447 -0.360 3.418 1872 

CAR 0.649 0.001 1.682 2.593 4.746 27.114 1872 

CUR 2.340 0.263 2.547 1.089 3.571 18.166 1872 

CCC 207.450 -161.305 482.249 2.325 6.842 54.213 1872 

DIO 116.211 0.000 167.881 1.445 4.730 30.212 1872 

DSO 210.566 3.812 669.965 3.182 7.978 68.636 1872 

DPO 107.865 3.166 212.900 1.974 7.534 64.458 1872 

PRO 0.037 -1.886 0.277 7.414 -3.516 22.776 1872 

SIZ 5.852 2.271 1.777 0.304 0.232 2.595 1872 

LEV 0.039 0.000 0.068 1.748 3.672 21.074 1872 

Source: Authors 

 

As can be seen in Table 3, the correlation coefficients between NWC, NOWC, and SIZ are higher than 

80%. Therefore, the results of the models that include them need to be interpreted with caution. 

Table 3: Correlation Matrix 
 MV NWC CAR CUR CCC DIO DSO DPO PRO SIZ LEV 

MV 1.00           

NWC 0.75* 1.00          
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CAR 0.07* -0.18* 1.00         

CUR -0.03 -0.19* 0.82* 1.00        

CCC -0.17* -0.08* -0.03 0.10* 1.00       

DIO -0.15* -0.07* -0.01 0.03 0.56* 1.00      

DSO -0.14* -0.09* -0.04 0.06* 0.96* 0.41* 1.00     

DPO -0.11* -0.10* -0.06* -0.05* 0.65* 0.50* 0.74* 1.00    

PRO 0.29* 0.21* 0.11* 0.16* -0.07* -0.08* -0.07* -0.10* 1.00   

SIZ 0.88* 0.84* -0.01 -0.16* -0.11* -0.10* -0.07* -0.04 0.16* 1.00  

LEV -0.09* 0.07* -0.15* -0.25* -0.01 -0.01 0.01 0.07* -0.33* 0.16* 1.00 

Source: Authors 
* p < 0.05 

3 Methodology 

This study employs a two-step system GMM estimator (Arellano, & Bond, 1991) since the sample 

panel data set is an unbalanced micro panel with a small T large N property with an assumed 

dependence of the regressand on its first lag. Even though the time dimension of the data set only 

consists of nine years, stationarity may still be a problem. Pesaran's (2015) test is employed to check 

the cross-sectional dependence of the variables. The null hypothesis of weak cross-sectional 

dependence is rejected with a CD test statistic (p-value) of 27.064 (0.000). Thence, a first-generation 

panel unit root test is employed to test the stationarity of the variables. Due to the unbalanced nature 

of the data set, Maddala and Wu's (1999) stationarity test is used. Test results have revealed that all 

variables are stationary. The following panel data model is estimated in this study. 

           

MVit = β0 + δ0 MVit−1 + ∑ βkFk,it
K
k=1 + ∑ γmCm,it

M
m=1 + ∑ Yt

T
t=1 + εit                                (3)                 

 

Here 𝑀𝑉𝑖𝑡, is the natural logarithm of market value of the 𝑖th firm of the sample in the 𝑡th 

year. 𝑀𝑉𝑖𝑡−1 is the natural logarithm of market value of the 𝑖th firm of the sample in the 𝑡 − 1th year. 

 𝐹𝑘,𝑖𝑡 is the kth focus variable of 𝑖th firm of the sample in the 𝑡th year. NWC, CAR, CUR, DSO, 

DIO, DPO and CCC are the focus variables used in the model. Various combinations of the focus 

variables are used to create different versions of the model given in Equation (3). 𝐶𝑚,𝑖𝑡 is the mth 

control variable of 𝑖th firm of the sample in the 𝑡th year. Control variables used in the analysis are 

PRO, TAN, and SIZ. Lastly, 𝑌𝑖 ’s are the time dummies 1  and 𝛽0,  𝛿0, 𝛽𝑘 , and 𝛾𝑚  are model 

parameters. 

 

                                                      

1 Industry dummies are also used in the model formation process. However, they are not employed in the final 

models due to their insignificance. These may cause from the existence of insufficient number of firms for each 

industry.  
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4 Results and Discussion 

The results of Equation (3) are presented in this section2. Table 4 gives the estimation results for single 

focus variables. In line with our expectations, CAR has a significant and positive coefficient estimate in 

Table III. All other things equal, the market values of firms increase with investing in cash holdings. 

This finding is in accordance with the previous research on the relationship between cash holdings and 

firm value (Dittmar and Mahrt-Smith, 2007; Du et al., 2016). The coefficient estimates of CUR is also 

positive but insignificant. In addition, the coefficient estimate of NWC is insignificant. Consistent with 

the previous literature, CCC is found to have a negative effect on firm value (Arachchi et al., 2017; 

Nurein and Din, 2017; Ogundipe et al., 2012; Wang, 2002; Wichitsathian and Pestonji, 2019). Firms 

can increase their market values with efficient management of their operating cycle.  Lastly, DSO has a 

negative and significant coefficient while the other two components of CCC are insignificant. Taken 

together, these results suggest that firms with strict credit terms and more cash holdings have higher 

market values. Among the control variables, both 𝑆𝐼𝑍 and 𝑃𝑅𝑂 have highly significant and positive 

coefficients in all models. As predicted, large and profitable firms have higher market values. Also, LEV 

has a significant and negative effect on firm value.  

Estimation results of models with combinations of focus variables are presented in Table 5. CUR has 

significant and positive coefficients in all models. The coefficient of CCC loses its significance when it 

is modeled with CAR. This rather remarkable finding shows that cash holdings have a moderating effect 

on the relationship between the efficiency of non-cash operating assets management and firm value. 

Even though inefficient management of non-cash operating assets has a negative effect on firm value; 

the effect will be eliminated by a sufficient level of liquidity, especially in the form of cash holdings. 

The significance of CCC increases when CUR is controlled in Model 5b. This finding may partly be 

explained by the CUR’s being a compact measure of liquidity that reflects both the non-cash operating 

assets and the liquidity policies of firms. Thus, the moderating effect of cash holdings on the operating 

cycle and firm value relationship may be suppressed by the impact of operating assets on CUR.  

 

                                                      

2 Models in Table 3 are re-estimated without including SIZ to check whether the results are affected by the 

correlations between NOWC, NWC, and SIZ. The findings are robust to this change. These results can be obtained 

from the authors upon request. 
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Table 4: System GMM Results with Focus Variables. 

 Model 1a Model 2a Model 3a Model 4a Model 5a 

Lag MV 0.7473*** 

[0.0602] 

0.7587*** 

[0.0601] 

0.7378*** 

[0.0645] 

0.7787*** 

[0.0603] 

0.7603*** 

[0.0607] 

CAR 0.0183** 

[0.0088] 

- - - - 

CUR - 0.0089 

[0.0064] 

- - - 

NWC - - -0.0044 

[0.0143] 

- - 

CCC - - - -0.0001** 

[0.0000] 

- 

DSO - - - - -0.0001** 

[0.0000] 

DIO - - - - -0.0001 

[0.0001] 

DPO - - - - 0.0001 

[0.0001] 

LEV -1.6397*** 

[0.4192] 

-1.5635*** 

[0.4368] 

-1.6169*** 

[0.4619] 

-1.5039*** 

[0.4634] 

-1.6322*** 

[0.4525] 

SIZ 0.2496*** 

[0.0546] 

0.2392*** 

[0.0551] 

0.2551*** 

[0.0582] 

0.2136*** 

[0.0541] 

0.2316*** 

[0.0546] 

PRO 0.2422*** 

[0.0427] 

0.2428*** 

[0.0439] 

0.3028*** 

[0.0577] 

0.2610*** 

[0.0427] 

0.2463*** 

[0.0429] 

Constant 
 

0.5743*** 

[0.1534] 

0.5360*** 

[0.1461] 

0.5282*** 

[0.1862] 

0.5785*** 

[0.1605] 

0.7470*** 

[0.1616] 

Year Dummy Yes Yes Yes Yes Yes 

AR (1) Test p-

value 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

AR (2) Test p-

value 

0.183 0.316 0.269 0.307 0.244 

Hansen Test p-

value 

0.346 0.077 0.063 0.106 0.119 

Wald Test p-

value 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Number of 

Instruments 

47 47 47 47 49 

Number of 

Groups 

302 303 295 294 302 

Number of 

Observations 

1783 1826 1712 1746 1801 

Standard errors in brackets 

Source: Authors 
* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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Similarly, DSO has a negative effect when its modelled with CUR. However, the significance of this 

effect decreases when CUR is replaced by CAR. The coefficient of DPO is also found to have a weak 

significance. Thus, it can be said that firms can increase their values by adapting strict credit policies 

and increasing their payment periods. Contrary to expectations, this study did not find a significant effect 

of NWC on firm value.  Lastly, the signs and significances of control variables are the same as the results 

of the models presented in Table 4. 

Table 5: System GMM Results with Combinations of Focus Variables. 

 Model 1b Model 2b Model 3b Model 4b Model 5b Model 6b 

Lag MV 0.7296*** 

[0.0661] 

0.7743*** 

[0.0614] 

0.7473*** 

[0.0632] 

0.7309*** 

[0.0677] 

0.7796*** 

[0.0625] 

0.7666*** 

[0.0613] 

CAR 0.0220* 

[0.0114] 

0.0209* 

[0.0111] 

0.0165* 

[0.0090] 

- - - 

CUR - - - 0.0106 

[0.0077] 

0.0136 

[0.0085] 

0.0102 

[0.0067] 

NWC 0.0133 

[0.0155] 

- - -0.0014 

[0.0141] 

- - 

CCC - -0.0001 

[0.0000] 

- - -0.0001*** 

[0.0000] 

- 

DSO - - -0.0000* 

[0.0000] 

- - -0.0001*** 

[0.0000] 

DIO - - -0.0001 

[0.0001] 

- - -0.0001 

[0.0001] 

DPO - - 0.0001* 

[0.0001] 

- - 0.0001* 

[0.0001] 

LEV -1.6229*** 

[0.4445] 

-1.5170*** 

[0.4377] 

-1.6726*** 

[0.4280] 

-1.5850*** 

[0.4523] 

-1.4255*** 

[0.4517] 

-1.5597*** 

[0.4469] 

SIZ 0.2492*** 

[0.0579] 

0.2211*** 

[0.0553] 

0.2460*** 

[0.0570] 

0.2616*** 

[0.0608] 

0.2155*** 

[0.0570] 

0.2284*** 

[0.0559] 

ROE 0.2788*** 

[0.0558] 

0.2476*** 

[0.0418] 

0.2355*** 

[0.0422] 

0.2914*** 

[0.0562] 

0.2467*** 

[0.0422] 

0.2329*** 

[0.0428] 

Constant 0.4558** 

[0.1885] 

0.5505*** 

[0.1602] 

0.5112*** 

[0.1810] 

0.5094*** 

[0.1819] 

0.5316*** 

[0.1533] 

0.6922*** 

[0.1535] 

Year Dummy Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

AR (1) Test p-

value 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

AR (2) Test p-

value 

0.244 0.123 0.148 0.215 0.219 0.210 

Hansen Test 

p-value 

0.054 0.253 0.101 0.065 0.338 0.207 

Wald Test p-

value 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Number of 

Instruments 

47 47 45 47 53 48 

Number of 

Groups 

302 301 289 294 286 294 

Number of 

Observations 

1801 1759 1631 1688 1607 1671 

Standard errors in brackets 
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Source: Authors 
* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

 

5 Conclusions 

The role of working capital management as a determinant of firm value has received increased attention 

in the previous literature. This study contributes to the literature by exploring the effect of working 

capital management on the market value of publicly listed firms in an emerging economy. A sample of 

317 publicly listed non-financial Turkish firms for the 2010-2018 sample period is analyzed. The 

twofold importance of this study comes from using the firm's market value as the dependent variable 

and providing a comprehensive examination of the working capital management policies with numerous 

focus variables. Net working capital, cash ratio and current ratio days sales outstanding, days inventory 

outstanding, days payables outstanding, and cash conversion cycle are employed as proxies of the 

working capital decisions of firms. The findings reveal a positive relationship between the efficiency of 

non-cash operating asset management and firm value. Ceteris paribus, firms with shorter cash 

conversion cycles, strict credit terms, and more extended payment periods have higher market values. 

Investors opt for firms that finance their current assets with long-term debt or equity. However, the cash 

holdings have a moderating role in these relationships. In other words, investors do not consider long 

cash conversion cycles as negative signals for firms with high levels of cash holdings. These findings 

show the importance of effective working capital management for increasing the firm value in Turkey. 
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARININ TURİZM 
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ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de sağlık harcamalarının turizm gelirleri ve BIST Sağlık Endeksinde yer alan 

firmaların hisse değerleri üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışma sağlık harcamaları bağımsız değişken, turizm 

gelirleri ve BIST’ te faaliyet gösteren sağlık firmalarının getirileri bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Bu 

amaçla iki farklı model oluşturulmuştur. Bu amaçla BIST’te faaliyet gösteren 4 firmanın Nisan 2011'den 

Temmuz 2021'e kadar aylık verileri kullanılmıştır. Çalışmada yöntem olarak ARDL uygulanmıştır. Analiz 

sonucunda; eşbütünleşme testi ile her iki modelde de değişkenler arasında eşbütünleşik ilişki olduğu sonucu 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca uzun ve kısa dönemli katsayı tahminci sonuçlarına göre sağlık harcamaları hacmindeki 

genişlemenin sektördeki firmaların hisse değerlerine olumlu katkı sağladığı, sağlık harcamaları değişkenindeki 

artışın turizm gelirleri üzerinde azaltıcı bir etkiye neden olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: BIST Sağlık Firmaları, Turizm Gelirleri, Sağlık Harcamaları, ARDL 

THE EFFECT OF HEALTH EXPENDITURES ON TOURISM REVENUES AND 

BIST HEALTH INDEX IN TURKEY 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the effect of health expenditures on tourism revenues and the share values 

of companies included in the BIST Health Index in Turkey. In the study, health expenditures were used as 

independent variables, tourism revenues and the returns of health companies operating in BIST were used as 

dependent variables. For this purpose, two different models were created. For this purpose, monthly data of 4 

companies operating in BIST from April 2011 to July 2021 were used. ARDL was used as a method in the study. 

As a result of the analysis; With the cointegration test, it was concluded that there was a cointegrating 

relationship between the variables in both models. In addition, according to the results of the long- and short-

term coefficient estimators, it is seen that the expansion in the volume of health expenditures contributes 

positively to the share values of the companies in the sector, and the increase in the health expenditures variable 

has a reducing effect on tourism revenues. 

 

Keywords: BIST Health Firms, Tourism Revenues, Health Expenditures, ARDL 

 

1. GİRİŞ 

Sağlık, bir ülkedeki yaşam standartlarını görmek için önemli bir göstergedir. Emeğin 

üretkenliği, işçilerin sağlık ve eğitim koşullarına bağlıdır. Bu nedenle devlet tarafından yapılan sağlık 

harcamaları, beşeri sermaye birikimi için önemli bir faktördür. Teknoloji geliştikçe sağlık önemli hale 

gelmiştir. Bu nedenle, sağlık sorunları ve iş ve diğer alanlarda üretkenliğe yol açan yaşam 

standartlarının iyileştirilmesi açısından insanlar için daha fazla fırsat vardır. İşçilerin üretkenliği 

artarsa, üretim süreci üzerinde bir etkisi olacaktır. En önemlisi, verimlilikteki bu artış çıktı düzeyini 

etkileyecektir. Diğer bir deyişle, teknoloji zamanla daha da ilerlemektedir ve sağlık çok geniş bir 

kapsamda gelişmiş alanlardan biridir. Küreselleşen dünyada insanlar bu gelişmelerden 

faydalanabilmekte ve verimlilik gibi hayatlarının her alanını etkileyecek ve bu da ülkenin çıktı 

düzeyini de etkileyecektir. Bu nedenle, ülkeler sağlık alanındaki gelişmeleri edinmekle 

ilgilenmektedir. 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi, Malatya Turgut Özal Üniv. Sosyal ve Beşeri Bil. Fak, ahmet.sit@ozal.edu.tr 
2 Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi, İİBF, nuri.hacievliyagil@inonu.edu.tr 
3 Arş. Gör., Gaziantep Üniversitesi İİBF, bernadogan@gantep.edu.tr  

487 



İnsan sermayesi, içsel büyüme modellerinde önemli bir rol oynar ve teknolojik ilerlemenin 

temelini oluşturan yeni ürün ve fikirlerin üretilmesi için kilit bir girdi olarak tanımlanır (Barro, 1991). 

Bu, politika yapıcıların kamu harcamalarının bileşimine odaklanmasına yol açmıştır. Eğitim ve sağlık 

harcamalarının ekonomik büyümeyi artırdığı, gelir dağılımı eşitliğini desteklediği ve yoksulluğu 

azalttığı belirtilmektedir (Gupta vd., 2002). Diğer bir deyişle, eğitim ve sağlık harcamaları bir ülkenin 

beşeri sermaye stokunu güçlendirerek büyüme ve kalkınmada önemli bir rol oynamaktadır. 

Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, eğitim harcamaları ve ekonomik büyüme 

açısından incelenmiş olsa da, sağlık harcamalarının beşeri sermaye stokunun artırılmasında büyük rol 

oynadığı da bilinmektedir. İnsanların sağlık durumları, kaliteli eğitim almaları ve katma değerli 

ekonomik faaliyetlere katkıda bulunmaları için önemlidir. Bu nedenle sağlık, yalnızca hastalık veya 

sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir (Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO), 2018). Bu açıdan sağlık harcamalarının eğitimi tamamlaması ve eğitime katılım oranını 

artırması nedeniyle sağlık harcamalarının beşeri sermaye üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu 

göstermektedir. Bunun yanı sıra sağlık harcamalarının işgücü verimliliği üzerindeki olumlu etkisinden 

de bahsetmek mümkündür. Bunun nedeni tedavi edici ve koruyucu sağlık harcamalarının imalatçı 

bireylerin işgücüne daha fazla katılımını sağlamasıdır (Erdil ve Yetkiner, 2009). Bu nedenle sağlık 

harcamaları son yıllarda birçok ülkenin gündemindeki öncelikli maddelerden biridir. 

Türkiye'de sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla Sağlıkta Dönüşüm Programı, küresel 

gelişmeleri takip eden, Türkiye'nin sosyoekonomik gerçeklerine uygun, daha da geliştirilip 

sürdürülebilir kılınabilecek bir program olarak başlatılmıştır (Akdağ, 2008). Bu programın amacı, 

sağlık hizmetlerini etkin, verimli ve adil bir şekilde organize etmek, finanse etmek ve sunmaktır. Bu 

süreçte dikkate alınan temel ilkelerden bazıları; insan odaklı olma, sürdürülebilirlik, sürekli kalite 

iyileştirme, katılım ve hizmet sağlayıcılar arasında rekabet yaratmadır (Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 

Bakanlığı, 2012). Bu dönüşüm süreci sayesinde Türkiye, DSÖ tarafından orta-yüksek gelir grubu 

ülkeler arasında sınıflandırılmasına rağmen, Türkiye'nin sağlık göstergeleri yüksek gelir grubu 

ülkelerle kıyaslanacak düzeye gelmiştir. Dünya Bankası verilerine göre doğumda beklenen yaşam 

süresi 55,3; 1975, 2003 ve 2014 yılları için sırasıyla 71,5 ve 75,1 iken bebek ölüm hızı 108,8 iken; 

Aynı yıllar için binde 26,5 ve 12,3. Kişi başına sağlık harcamaları, toplam sağlık harcamalarının gayri 

safi yurtiçi hasılaya oranı, sağlık kurumlarındaki yatak sayısı ve sağlık personeli başına düşen kişi 

sayısı gibi diğer sağlık göstergeleri incelendiğinde sağlanan iyileşmeler görülmektedir. Bu verilere ek 

olarak, sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi Avrupa Birliği'nde 2003 ve 2011 yıllarında %62 

iken, Türkiye'de aynı yıllar için memnuniyet düzeyi sırasıyla %39,5 ve %76'dır (Akdağ, 2012). 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisinde 1.öncelikli olan sağlık toplumlar için her zaman en 

öncelikli konu olmuştur. 2019 yılı aralık ayından itibaren dünyayı, 2020 yılı Mart ayından itibaren 

Türkiye’yi kasıp kavuran Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık konusu tekrar gündemde en fazla yer 

alan konu olmuştur. Bu nedenle özellikle bu dönemlerden itibaren sağlık alanında yapılmış çalışma 

sayılarındaki artış görülmektedir. 

Sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma literatürde 

mevcuttur. OECD ülkelerini inceleyen çalışmalara bakıldığında, Gerdtham ve Jönsson (1991), 22 

OECD ülkesini örneklem olarak almış, sağlık harcamaları ile milli gelir arasında herhangi bir ilişki 

saptamamıştır.  Hansen ve King (1996), verilerine birim kök analizi yapmış serilerin durağan olmadığı 

sonucuna varmıştır. McCoskey ve Selden (1998), Hansen ve King (1996)’dan esinlenmiş, farklı olarak 

panel veri kullanmış ve birim kök testi yapmıştır. ABD, Avrupa ve Japonya üçlüsünü inceleyen 

Dormont vd. (2008), kamu harcamalarının büyümeyi ve verimliliği arttırdığı sonucuna ulaşmıştır. 

Akram (2009) Pakistan özelinde 34 yıllık verileri kullanmış, GSYİH ile sağlık göstergeleri arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Harcamaların GSYİH’ı uzun dönemde pozitif etkilediği görülürken, kısa 

dönemde önemli bir etki saptamamıştır. Analiz sonucunda sıfır hipotez red edilmiştir. Beraldo, 

Montolio ve Turati (2009) hem kamu hem özel sektördeki yapılan sağlık harcamalarının GSYİH 

üzerindeki etkisini incelemiştir. Kamu ve özel sektördeki sağlık harcamalarında meydana gelen %1’lik 

artış, kişi başına düşen GSYİH oranını yüzde 0,06 ile 0,10 arasında arttırdığı, bu artışın yüzde 0,04 ile 

0,07 gibi büyük bir kısmının ise kamu harcamalarından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bir başka 

çalışmada ise uzun vadeli ilişkiyi inceleyen Baltagi ve Moscone (2010) sağlık harcamalarının 

esnekliğinin 1’den küçük olduğunu, dolayısıyla bu harcamaların zorunlu mal olarak kabul edildiğini 
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dile getirmiştir. Çetin ve Ecevit (2010) 15 OECD ülkesinin 16 yıllık kamuya yapılan sağlık 

harcamalarının tüm sağlık harcamalarına ve büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığı 

incelenmiş, değişkenler arasında herhangi bir anlamlı ilişkiye rastlamamışlardır. Tang (2011) Malezya 

özelindeki sağlık harcamaları ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiş, değişkenler arasında iki 

yönlü nedensellik olduğu bulgusuna ulaşmıştır.  Mehrara ve Musai, (2011) sağlık harcamaları ile 

iktisadi büyüme arasındaki nedenselliği petrol ihraç eden ülkeler özelinde incelemiştir.  Ekonomik 

büyüme, sağlık harcamaları ve petrol gelirleri arasında güçlü bir nedensellik saptanmıştır. Wang vd. 

(2011) düşük ve yüksek gelirli seçilmiş ülkelerin sağlık harcamaları ile iktisadi büyümeleri arasındaki 

nedensellik ilişkisini incelemiştir. Uzun dönemde sağlık harcamalarındaki artışın seçilmiş ülkelerin 

iktisadi büyümesini pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Elmi ve Sadeghi (2012) ise Wang 

(2011)’in çalışmasından farklı yalnızca gelişmiş ülkelerdeki sağlık harcamalarının ülkenin iktisadi 

büyümesi üzerindeki eş bütünleşik ilişki ve nedenselliği analize tabi tutmuştur. Analiz sonucunda 

GSYİH ile sağlık harcamaları arasında çift yönlü nedensellik olduğu görülmüştür. Kuhn ve Prettner 

(2012) 2008 krizi sonrasını ele alarak 2008-2012 yılları arasında ABD’deki sağlık sektöründe yapılan 

istihdamların iktisadi büyümeyi %2 arttırdığını, GSYİH’ daki sağlık harcamalarının oranının %6 ile 

%7 bandında olan ülkelerin büyüme beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirmiştir. Akar (2014) 

Türkiye’deki sağlık harcamalarının nispi fiyatı ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Eşbütünleşme testi ve hata düzeltme modeli ile analiz edilen veriler sonucunda değişkenler arasında 

uzun vadeli anlamlı bir ilişki gözlenirken, kısa vadede anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Daştan ve 

Çetinkaya (2015), OECD üyesi ülkelerin sağlık harcamalarındaki değişimlerini, harcamalarının 

GSYİH içindeki paylarını ve harcamaların nereden finanse edildiğini araştırmışlardır. Bu kapsamda 

sağlık indikatörleri olarak beklenen yaşam süresi ve bebek ölüm hızı kullanılmış, sağlık çıktıları olarak 

ise sağlık hizmetlerine ulaşım ve hakkaniyet kavramları kabul edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 

OECD üyesi ülkelerin kişi başı sağlık harcaması ve sağlık harcamalarının GSYİH’ daki payları 30 

yılda önemli derecede artmıştır. Ülkelerin Sağlık sistemleri ve sağlık harcamaları farklılık gösterse de, 

bu farklı harcamaların sağlık göstergeleri ve sağlık sistemlerinin verimlilikleri ile ilişkisi olmadığı 

bulunmuştur. 

Literatürde bulunan Türkiye üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında eşbütünleşme analizleri 

üzerinde durularak kamunun sağlık harcamaları ile GSYİH arasındaki korelasyonun incelendiği göze 

çarpmaktadır. Kamunun sağlık harcamalarının ekonomik büyümeyi arttırdığı çalışmalara bakıldığında 

Bakış vd. (2008) kamu harcamaları ile ekonomik büyümenin aynı yönde hareket ettiği, sağlık 

harcamalarının gecikmelide olsa ekonomik büyümeyi arttırdığı gözlemlenmiştir. Buna paralel olarak 

Karagöz ve Tetik (2009) sağlık harcamalarının GSYİH’ı uzun dönemde olumlu etkilediğini, yine 

Eryiğit vd. (2012)’nin benzer şekilde sağlık harcamalarının ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği 

sonucuna ulaşmıştır. Bunlardan farklı olarak Kar ve Taban (2003) sağlık harcamalarının ekonomik 

büyümeyi negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme 

arasındaki nedensellik ilişkilerine bakılan çalışmalar ise şu şekildedir. Öksüzler ve Turhan (2005) kişi 

başına düşen sağlık harcamaları ile GSYİH arasında tek yönlü nedensellik bulunduğunu buna karşın 

Taban (2004) ise sağlık kurumlarının sayısı ile GSYİH arasındaki nedenselliği incelemiş, ikili arasında 

herhangi bir nedenselliğe rastlayamamışlardır. Çetin (2020) koronavirüs salgınının Bist 100 endeksi ve 

satın alma yöneticileri endeksi üzerindeki etkisini günlük verileri kullanarak analiz etmiştir. Analizler 

neticesinde salgının Bist 100 endeksi üzerinde olumsuz bir etki etmediğini, buna karşın satın alma 

yöneticileri endeksinin -0,708 birim düşürdüğü gözlemlenmiştir. 

Literatürde yer alan incelenen çalışmalar sonucunda bu çalışmanın gerek yöntem gerekse 

dönemi itibariyle mevcut çalışmalardan özgünlüğü ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın kapsamına 

pandemi döneminin de girmesinin çalışmanın değerliliğini arttırması beklenmektedir. Bu yönleriyle 

literatüre katkı sağlanması beklenmektedir.  

 

3. UYGULAMA 

Bu araştırma çalışması, Türkiye için Nisan 2011'den Temmuz 2021'e kadar aylık zaman serisi 

verileri için ARDL modeli kullanarak sağlık harcamalarının sağlık sektöründeki hisse senetleri ve 

turizm gelirleri üzerindeki etkisini ampirik olarak analiz etmiştir. Veriler, Merkez Bankası resmî web 

sitesinden alınırken hisse kapanış değerleri ise Investing.com web sitesinden toplanmıştır. Bu 

çalışmada bağımlı değişken Sağlık Harcamaları (SAĞLIK) olup Sağlık ve Kişisel Bakım 

Harcamalarının toplamına eşittir. Sağlık Harcamaları doğal logaritması alınarak kullanılırken, Borsa 
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İstanbul’da Sağlık Endeksi olmadığı için bu sektörde faaliyet gösterip yeterli sıklıkta veri sağlayabilen 

dört şirket seçilmiştir.  Bağımsız değişken olarak kullanılacak sağlık sektöründe faaliyet gösteren bu 

dört firmanın BIST kapanış fiyatları Temel Bileşenler Analizi Yöntemi ile endeks (HİSSE) şekline 

dönüştürülmüştür.  

Temel bileşenler analizi ile birden fazla değişken daha az sayıda yeni değişkenler ya da 

bileşenler oluşturulmaktadır. Burada temel olan temel bileşenlerin birbirinden bağımsız olması ve 

değişkenler arasında bağımlılık sorununun da ortadan kaldırılmasıdır (Joliffe, 2002:167). Burada 

payları borsada kote olan 4 sağlık firmasının hisse değerlerini tek tek almak yerine 4 firmanın hisse 

değerleri Temel Bileşenler analizi ile endeks haline getirilmiş ve bu değişken BIST Sağlık Endeksi, 

kısa adıyla HİSSE olarak nitelendirilmiştir. 

Turizm gelirlerinin analize dahil edilmesi amacı ile Yabancı Ziyaretçi Seyahat Gelirleri 

(TURİZM) doğal logaritması alınarak diğer bir bağımsız değişken olarak analize dahil edilmiştir. 

Bahsi geçen ve çalışmada kullanılan modeller aşağıdaki gibi kurulmuştur; 

Model-1: HİSSEt= f(SAĞLIKt) 

Model-2: TURİZMt= f(SAĞLIKt) 

Değişkenlerin entegrasyonu ve durağanlığı için birim kök testleri kullanılmıştır. Tüm 

değişkenler, bu çalışma için ARDL modelinin uygunluğunu teyit eden I(0) ve I(1) olup olmadığı 

araştırılmıştır. Augmented Dickey-Fuller (Dickey ve Fuller, 1981) ve Phillips-Person (1988) testleri de 

kullanılmış ve durağanlık Tablo-… verilmiştir. Testlerdeki gecikme uzunlukları da SIC (Schwarz 

Information Criterion) bilgi kriteri ile belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 1: Birim Kök Test Sonuçları 

  
ADF Testi Phillips-Perron Testi 

Düzey  I(0) Birinci Fark  I(1) Düzey  I(0) Birinci Fark  I(1) 

Değişkenler Sbt Sbt-T Sbt Sbt-T Sbt Sbt-T Sbt Sbt-T 

SAĞLIK 0.99 -2.26 -10.23* -10.35* 1.30 -2.25 -10.2* -10.47* 

HİSSE -2.84*** -3.63** -2.51 -2.1 -0.38 -1.87 -6.38* -6.36* 

TURİZM -3.08** -3.22** -1.13 -0.97 -4.53* -4.66* -7.95* -7.97* 

Not: ***,** ve *; sırasıyla, %10, %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı temsil etmektedir, ADF istatistiği Schwarz Bilgi Kriteri’ne göre 

belirlenirken; PP istatistiğindekiler ise Newey-West Bandwidth’lere göre bulunmuştur, ADF ve PP istatistikleri için kritik değerler 
MacKinnon (1996)’ya aittir, Sbt: Sabit Model, Sbt-T: Sabit ve Trendli Model 

Tablo 1’de görüldüğü gibi HİSSE serisi %10 anlamlılık seviyesinde ADF testinde sabitli 

modelde düzeyde durağan iken sabit trendli modelde %5 anlamlılık seviyesinde durağandır. Aynı 

HİSSE serisi PP testinde birinci fark durağan görünmektedir. SAĞLIK serisi %10 anlamlılık 

seviyesinde ADF ve PP testinde fark durağanken, TURİZM serisi düzeyde durağan çıkmıştır. Sonuç 

olarak; ADF’ye göre HİSSE ve TURİZM serleri I(0), SAĞLIK serisi I(1) iken, PP’ye göre TURİZM 

serisi I(0), HİSSE ve SAĞLIK serileri I(1)’dir. 

Bu çalışmanın değişkenleri arasındaki uzun dönemli ilişkiyi incelemek için eşbütünleşmeye 

ARDL sınır testi uygulanmıştır. Bu test, sıfır hipotezini kabul etmek veya reddetmek için F 

istatistiklerinin analiz edilen sonuçlarına dayanır. F-istatistik değerleri üst sınırların değerinden yüksek 

olduğunda çalışmanın değişkenleri içinde uzun dönemli ilişkiler olduğu anlaşılır. Ancak, F-istatistik 

değerleri alt sınırların değerinden küçük olduğunda uzun dönemli ilişkinin olmadığı anlaşılır (Pesaran 

ve ark. 2001). Öte yandan, değerler üst ve alt sınır değerleri arasındaysa karar kararsız olacaktır. 

ARDL modeli, değişkenler durağan ve en fazla I(0) veya I(1) mertebesinde entegre olduğunda 

kullanılabilir. Buradan hareketle ARDL sınır testlerinin incelenen sonuçlarına göre, değişkenler 

arasında eşbütünleşmenin olduğu görülmüştür.  Bu çalışmanın her bir değişkenlerine uygun gecikmeyi 

seçmek için Akaike bilgi kriterleri kullanılmıştır.  

Tablo 2 ARDL sınır testleri ve F istatistiklerinin sonuçlarını ayrıntılı olarak göstermektedir. 

Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkileri araştırmak için ARDL sınır testleri kullanılmıştır. F 

istatistiğinin değeri üst sınır değerinden %10 ve %5 anlamlılık düzeyinde yüksek olduğundan bu 

modelde kullanılan değişkenler eşbütünleşiktir. 

Tablo 2: ARDL Sınır Testi Sonuçları (Model-1) 

Tahmin edilen eşitlik HİSSE = f(SAĞLIK) 

F İstatistiği 4.7557** 
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En uygun gecikme uzunluğu 4 

Asimptotik Kritik Değerler Alt Sınır, I(0)               Üst Sınır, I(1) 

1%    4.94                                     5.58 

5%    3.62                                     4.16 

10%    3.02                                      3.51 

Tanısal Testler   

R2 0.98 

Düzeltimiş R2 0.98 

Jarque-Bera Testi 232.0710 (0.0000*) 

Breusch-Godfrey Testi 3.7388 (0.0007*) 

ARCH LM Testi  24.9048 (0.0000*) 

Ramsey Reset Testi 0.6769 (0.4999) 

CUSUM Testi Düzenli 

Not: *ve**; %1 ve %5 düzeyinde anlamlılığı temsil etmektedir, ARDL modeli tahmin edilirken maksimum gecikme sayısı 

“4” olarak alınmış ve Akaike Bilgi Kriteri’ne göre gecikme bileşenine sahip model seçilmiştir, Kritik değerler, Pesaran vd, 

(2001) çalışmasın alınan kritik değerleri göstermektedir, Parantez içerisindeki rakamlar olasılık değerlerini göstermektedir. 

Breusch-Godfrey testinin gecikme değeri "8", ARCH LM testinin gecikme değeri "1", Ramsey-Reset Testinin gecikme 

değeri "1" olarak alınmıştır. 

Tablo 2, aynı zamanda Jarque-Bera Testi, Breush-Godfrey Testi, ARCH LM Testi, Ramsey 

RESET ve CUSUM gibi farklı tanısal istatistik testlerinin sonuçlarını göstermektedir. Tüm bu testler, 

modelin güvenilirliğini incelemek için kullanılmıştır. Jarque-Bera testi tahmin edilen model 

artıklarının normal olduğunu gösterirken Breusch Godfrey testi, modelde seri korelasyon sorunu 

olmadığını ortaya koymaktadır. ARCH LM testi sonuçlarına göre değişen varyans sorunu yoktur, 

Ramsey RESET testi modelin uygun kullanıldığını ortaya koyarken CUSUM testi modelin istikrarlı ve 

dengeli olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3. ARDL Sınır Testi Sonuçları (Model-2) 

Tahmin edilen eşitlik TURİZM = f(SAĞLIK) 

F İstatistiği 16.51* 

En uygun gecikme uzunluğu 4 

Asimptotik Kritik Değerler Alt Sınır, I(0)                 Üst Sınır, I(1) 

1%    4.94                                     5.58 

5%    3.62                                     4.16 

10%    3.02                                      3.51 

Tanısal Testler   

R2 0.81 

Düzeltimiş R2 0.80 

Jarque-Bera Testi 11.1522 (0.0038*) 

Breusch-Godfrey Testi 4.0444 (0.0003*) 

ARCH LM Testi  5.8829 (0.0000*) 

Ramsey Reset Testi 1.1289 (0.2615) 

CUSUM Testi Düzenli 

Not: *; %1 düzeyinde anlamlılığı temsil etmektedir, ARDL modeli tahmin edilirken maksimum gecikme sayısı “4” olarak 

alınmış ve Akaike Bilgi Kriteri’ne göre gecikme bileşenine sahip model seçilmiştir, Kritik değerler, Pesaran vd, (2001) 

çalışmasın alınan kritik değerleri göstermektedir, Parantez içerisindeki rakamlar olasılık değerlerini göstermektedir. Breusch-

Godfrey testinin gecikme değeri "8", ARCH LM testinin gecikme değeri "12", Ramsey-Reset Testinin gecikme değeri "1" 

olarak alınmıştır. 

Tablo 3’te F istatistiğinin değeri üst sınır değerinden %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyinde 

yüksek olduğundan bu modelde kullanılan değişkenler eşbütünleşik olduğunu göstermektedir. Tıpkı 

Model-1’de olduğu gibi Model-2 için; Jarque-Bera testi tahmin edilen model artıklarının normal 
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olduğunu,  Breusch Godfrey testi modelde seri korelasyon sorunun olmadığını, ARCH LM testi 

değişen varyans sorunu olmadığını, Ramsey RESET testi modelin uygun kullanıldığını ve doğru 

formda olduğunu ve son olarak CUSUM testi modelin istikrarlı ve dengeli olduğunu göstermektedir. 

ARDL sınır testi yaklaşımı kurulan modelde değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin 

varlığını gösterdikten sonra analizin bir sonraki aşamasına geçilerek model için katsayı tahmini 

gerçekleştirilmiştir. Kısa dönem ARDL modeli için ise hata düzeltme modeli kullanılmıştır. Hata 

düzeltme terimi (ECT), volatiliteden ayarlama hızını hesaplayan kısa vadeli değişimi gösterir. ECT'nin 

normal aralığı eksi bir ile sıfır arasındadır (− 1 ila 0). Volatilite, hata düzeltme teriminin istatistiksel 

olarak anlamlı ve negatif olduğu bir zamanda dengeye ayarlanabilir. 

Tablo 4: Uzun ve Kısa Dönem Tahmin Sonuçları (Model-1) 

Uzun Dönem Modeli Kısa Dönem Modeli (ECM) 

Bağımlı Değişken: HİSSE Bağımlı Değişken: ∆HİSSE 

Değişken Katsayı t-ist Olasılık Değişken Katsayı t-ist Olasılık 

SAĞLIK 2.413 3.1143 0.0023* ∆HİSSE(-1) 0.4125 4.1036 0.0001* 

        ∆HİSSE(-2) 0.4539 4.0127 0.0001* 

        ∆SAĞLIK 2.6550 2.6166 0.0101** 

SABİT -24.5336 -3.2028 0.0018* ECT(-1) -0.0817 4.1036 0.0001* 

Not: ** ve *; sırasıyla, %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı temsil etmektedir,  

Δ; birinci fark işlemcisini ifade etmektedir. 

İlk modelde rapor edilen uzun dönem modelden anlaşıldığı kadarıyla, HİSSE değişkeni 

katsayısının pozitif ve istatistikî olarak anlamlı olması, sağlık harcamaları hacmindeki genişlemenin 

sektördeki firmalara olumlu etkilediğini göstermektedir. Tablo 4’te katsayılar değerlendirildiğinde 

sağlık harcamaları (SAĞLIK) değişkeninin katsayısına göre, sağlık sektörü hisse senetleri (HİSSE) 

üzerinde arttırıcı bir etkiye neden olduğu görülmektedir.  Bu bulgu uzun dönemde sağlık 

harcamalarının artmasıyla sağlık sektöründe iyileşmeye sebep olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

Harcamalardaki bir birimlik artışa hisselerin 2,4 katlık bir tepki vermesi dikkat edilmesi gereken bir 

veridir. Diğer yandan analizde ECT (-1) katsayısı negatif ve istatistiki olarak %1 düzeyinde anlamlı 

bulunmuştur. Bu durum değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığını Model-1 için 

kanıtlamaktadır. Uzun dönemle paralel olarak kısa dönemde de sağlık harcamalarının hisse senetleri 

üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Sonuçlar, kısa dönemde meydana 

gelen sapmaların %0,082’sinin bir sonraki dönemde düzeltilerek uzun dönem dengesine çok da 

yüksek olmayan bir hızla ulaştığını göstermektedir.   

Tablo 5: Uzun ve Kısa Dönem Tahmin Sonuçları (Model-2) 

Uzun Dönem Modeli Kısa Dönem Modeli (ECM) 

Bağımlı Değişken: TURİZM Bağımlı Değişken: ∆TURİZM 

Değişken Katsayı t-ist Olasılık Değişken Katsayı t-ist Olasılık 

SAĞLIK -0.4786 -2.3485 0.0207** ∆TURİZM(-1) 0.4176 5.1058 0.0000* 

        ∆TURİZM(-2) 0.4939 5.1866 0.0000* 

        ∆SAĞLIK 4.1801 3.3512 0.0011* 

SABİT 11.8608 5.9090 0.0000* ECT(-1) -0.3421 -7.1037 0.0000* 

Not: ** ve *; sırasıyla, %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı temsil etmektedir,  

Δ; birinci fark işlemcisini ifade etmektedir. 

Tablo 5’te katsayılar değerlendirildiğinde sağlık harcamaları (SAĞLIK) değişkeninin 

katsayısına göre, turizm gelirleri (TURİZM) üzerinde azaltıcı bir etkiye neden olduğu görülmektedir. 

Harcamalardaki bir birimlik artışa turizm gelirlerinde 0,4 birimlik bir azalış söz konusudur. Diğer 

yandan analizde ECT (-1) katsayısı negatif ve istatistiki olarak %1 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu 

sonuç kısa dönemde meydana gelen sapmaların %0,34’ünün bir sonraki dönemde düzeltilerek uzun 

dönem dengesine hiç de azımsanmayacak yüksek bir hızla ulaştığı anlamına gelmektedir.  Buna göre 

sistemde kısa dönemde meydana gelecek bir şok sonrasında sistemin tekrar uzun dönem dengesine 
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yakınsayacağını ve şokun oluşturacağı dengesizliğin yaklaşık üç dönemde düzeltileceğini söylemek 

mümkündür. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Gerek insanların gerekse doğadaki canlıların var olmasıyla birlikte, sağlık canlılar için temel 

gereksinimlerin başında gelmektedir. Bu durum sağlık sektörünün öneminin her zaman geçerli 

olacağını göstermektedir. Ayrıca özellikle 2019 yılı sonundan itibaren dünyayı, Mart 2020’den beri 

Türkiye’yi etkileyen pandemi sorunu sağlık sektörünün önemini bir kez daha ön plana çıkarmıştır. 

Bu amaçla çalışmada Türkiye’de sağlık harcamalarının turizm gelirleri ve BIST’te faaliyet gösteren 

sağlık firmalarının hisse değerleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla bağımsız değişken olarak 

Türkiye’de sağlık harcamalarının logaritması, bağımlı değişkenler olarak da turizm gelirleri ve 

BIST’te faaliyet gösteren 4 firmanın hisse değerlerinin Temel Bileşenler Analizi ile oluşturulduğu 

endeks kullanılmıştır. Çalışmanın dönemi Nisan 2011-Temmuz 2021 olup veriler aylık kullanılmıştır. 

Çalışmada yöntem olarak ARDL uygulanmıştır. 

Analizler sonucunda; eşbütünleşme testi ile her iki modelde de değişkenler arasında 

eşbütünleşik ilişki olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Yani uzun vadede Türkiye’de sağlık harcamaları, 

sağlık endeksinde faaliyet gösteren firmaların firma değeri ve turizm gelirleri arasında eşbütünleşik 

ilişki vardır. Ayrıca uzun ve kısa dönemli katsayı tahminci sonuçlarına göre, firmaların hisse 

değerlerinin bağımlı değişken olduğu Model 1’de sağlık harcamaları hacmindeki genişlemenin 

sektördeki firmaların hisse değerlerine olumlu katkı sağladığı görülmektedir. Yani Türkiye’de sağlık 

harcamaları arttıkça bu firmaların firma değerinin arttığı sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda 

Türkiye’de özellikle sağlık sektöründe özel sektör payının arttırılması için sağlık sektörüne yapılan 

harcamalar artmalıdır. Harcamalar artıkça özel sağlık firmalarına devletten aktarılan ödenekler 

artacak, bu da firmaların hisse değerine olumlu yansıyacaktır. Turizm gelirlerinin bağımlı değişken 

olduğu Model 2’de ise sağlık harcamaları değişkenindeki artışın turizm gelirleri üzerinde azaltıcı bir 

etkiye neden olduğu görülmektedir. Özellikle sağlık turizminin artmasında Türkiye’de sağlık 

harcamalarının ters yönlü etkisi olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu durum, bütçeden sağlık 

harcamalarına yapılacak ödemelerin, doğrudan turizmi arttıracak diğer sektörlere yapılarak turizm 

gelirlerinin arttırılabileceği sonucu ile açıklanabilir. 

Çalışma dönemi daha da genişletilerek, farklı ülkelerle karşılaştırmalı analizler yapılarak ve 

analizlerde farklı yöntemler kullanılarak geliştirilebilir. 
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ÖZ 
 

Bu çalışmada COVİD-19 pandemi süreci öncesi ve sonrası dönem dikkate alınarak portföy çeşitlendirmesinde 

hisse senedi, altın, kıymetli maden ve kripto paraların portföy optimizasyon sonuçları üzerindeki etkilerinin test 

edilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada bulanık doğrusal programlama ile BİST100 endeksinde yer alan pay 

senetleri, Dolar ve Euro Kuru, Altın ve Gümüş, Bitcoin, Etherium, Binance Coin, Cordano ve Ripple gibi kripto 

paraların pandemi öncesi döneme (28.11.2018 - 11.03.2020) ve pandemi sonrası döneme (12.03.2020 - 

30.06.2021) ait günlük veriler ile portföy optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen optimizasyon 

sonucunda, pandemi öncesindeki optimal portföylerin getiri ve risklerinin pandemi sürecindeki optimal 

portföylere göre daha düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca, değerli madenlerin, döviz kurlarının ve kripto 

paraların portföy optimizasyon sürecine dâhil edilmesinin, portföyün beklenen getirisini artırırken riskini 

azalttığı bulgusuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde ilgili varlıkların portföy sürecine dahil edilmesinin portföyün 

sistematik riski üzerinde de olumlu etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Portföy Optimizasyonu, Kripto Para, Portföy Çeşitlendirmesi, Bulanık Mantık 
 

ABSTRACT  
 

In this study, it is aimed to test the effects of stocks, gold, precious metals and cryptocurrencies on portfolio 

optimization results in portfolio diversification, considering the period before and after the COVID-19 pandemic 

process. In the study, Portfolio optimization was performed with fuzzy linear programming on the stocks in the 

BIST100 index, Dollar and Euro Currency, Gold and Silver, cryptocurrencies such as Bitcoin, Etherium, 

Binance Coin, Cordano and Ripple with the daily data of the pre-pandemic period (28.11.2018 - 11.03.2020) and 

the post-pandemic period (12.03.2020 - 30.06.2021). According to the result of the optimization performed, it is 

seen that the returns and risks of the optimal portfolios before the pandemic are lower than the optimal portfolios 

during the pandemic period. In addition, it has been found that the inclusion of precious metals, dollar, euro 

currency and cryptocurrencies in the portfolio optimization process increases the expected return of the portfolio 

while reducing its risk. Similarly, it has been determined that the inclusion of related assets in the portfolio 

process has a positive effect on the systematic risk of the portfolio. 

 

 

Keywords: Portfolio Optimization, Cryptocurrency, Portfolio Diversification, Fuzzy Logic 
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1. Giriş  

Birçok ülke hala COVID-19 olarak bilinen korona virüs pandemisinin yeni mutasyonlarıyla 

boğuşurken, diğerleri normalleşme süreci aşamalarında ilerleme kaydediyor. Bununla birlikte, 

ekonomik ve finansal etkileri önümüzdeki yıllarda ortaya çıkmaya devam edeceği öngörülmektedir. 

2020 yılı Mart ayında, enfekte hasta sayısının birden fazla ülkede aynı anda artmasıyla kriz daha da 

derinleşti ve Dünya Sağlık Örgütü'nün krizi küresel bir salgın olarak ilan etmesine neden olmuştur. 

Uluslararası Para Fonu (2020), küresel ekonominin 2020'de yüzde 3 küçüleceğini şimdiden öngörmüş 

ve gelişmiş ekonomiler için bu tahminin iki katına bile çıkabileceği raporlanmıştır. Aynı zamanda, 

COVID-19 pandemisi finansal piyasalar için volatilite sıçramaları, yeniden ortaya çıkan sorunlar, 

likidite kıtlıkları, sermaye çıkışları ve para birimlerinin değer kaybetmeleri de dahil olmak üzere ciddi 

yankılar meydana getirmiştir (Worldbank, 2020). Hisse senedi piyasaları için, COVID-19 krizinin 

başlangıcı, dünya çapında borsaların rekor kıran kayıplar yaşandığı 2020 yılı Şubat ayının sonuna 

kadar gözlenebilmektedir.  

 

COVID-19 pandemisi neticesinde, kısa ve orta vadede hem kamu kaynaklarının hem de 

kurumsal yatırımcı sermaye kaynaklarının harekete geçirilmesini gerektirmektedir. Pandemi, 

muhtemelen geleneksel özel sermaye hareketliliği sağlayan enstrümanların genişlemesini sınırlayacağı 

öngörülmektedir. Buna karşın varlık yönetim şirketleri ve portföy yönetim şirketleri daha uzun vadeli 

(5-12 yıl gibi) yatırım ufuklarına sahip olma eğiliminde hareket etmektedirler. Ayrıca, Mart 2020'de 

yapılan BlackRock Yatırımcı Nabız Anketine göre, COVID-19 pandemisi nedeniyle dayanak proje 

varlıklarının değerlerinde düşüş yaşanması sebebiyle yatırımcıların özel sermayeye olan ilgisi sabit 

kalmıştır veya artmıştır. Devam eden COVID-19 pandemisi ışığında, hem geleneksel Dünya Bankası 

ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) garantileri, ticaret finansmanı ve kısa vadeli likidite 

imkânları hem de Sıkıntılı Varlıkları Kurtarma Programı gibi konjonktürel yaklaşımlar özel sermayeyi 

harekete geçirilmesinde önemli roller oynamaya devam edebilecektir (Worldbank, 2021). Bu 

kapsamda, COVID-19 pandemisinin etkilerinin uzun vadeye yayılma eğiliminde olması, yatırımcıların 

portföy tercihlerinde kısa vadeli yatırım araçlarına daha fazla yer verebilecekleri tahmin edilmektedir. 

Şüphesiz ki bu öngörü, yürütülecek ampirik çalışmalarla irdelenerek tespit edilebilecektir. 

 

Ekonomiye yönelik yaygın bir şok etkisi yaratan COVID-19 pandemisi finansal piyasalarda risk 

artışına yol açtığı ve bu doğrultuda portföy çeşitlendirmesinin bu sürece nasıl bir etkide bulunacağının 

irdelenmesi olumlu katkılar sağlayacaktır. COVID-19 pandemisi küresel bir olgu olduğundan, 

uluslararası çeşitlendirme piyasa riskini artırmış olabilecektir. Bunun aksine, eğer piyasalar COVID-

19 kaynaklı iç talepteki kısmen düşüşün salgından daha az etkilenen veya salgından yeni kurtulan 

ülkelerdeki ihracat gelirleriyle dengelenebileceğini algılarsa, uluslararası çeşitlendirme piyasa riskini 

düşürmüş de olabilecektir. Ayrıca, sektör çeşitlendirmesi de bu süreçte önemli bir rol oynayabilir, 

çünkü COVID-19 pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları bazı işletmelerin 

satışlarında artışa yol açarken; bazı işletmeler için satışlarda azalışa sebep olmaktadır. Özellikle farklı 

sektörde faaliyet gösteren işletmeler COVID-19'un ekonomik etkisine daha az maruz kalabileceği 

öngörülmektedir. Bu nedenle, COVID-19 pandemi süreci öncesi ve sonrası dönemde portföy 

çeşitlendirmesinin finansal piyasalarda risk açısından iyileşmeye sebep olup olmadığı ampirik bir 

sorudur. COVID-19 pandemisinden kaynaklanan artan özel durum riski, risk-getiri ilişkisini 

bozabileceği düşünülmektedir (Wei ve Zhang 2006). COVID-19 pandemisi ekonomiyi bir bütün 

olarak etkilemesinin yanı sıra piyasa portföyü aracılığıyla bireysel hisse senetlerini de etkilemektedir. 

Watorek vd. (2021) çalışmasında, kripto para piyasasının yakın zamana kadar geleneksel varlıklarla 

çapraz korelasyon göstermemesine rağmen, bu ilişkinin COVID-19 krizi sırasında değiştiğini ve 

böylece kripto para birimlerinin güvenli liman olma potansiyelini baltaladığını tespit edilmiştir.  

 

Dijital ekonomi, blok zincir teknolojisi (blockchain) gibi en gelişmiş teknoloji fikirlerine artan 

bir şekilde maruz kalmaktadır. Bu teknoloji ve diğer potansiyel uygulamalar, hiç şüphesiz kripto 

ekonomi olarak adlandırılan “yeni ekonomi” bağlamında ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, daha 

fazla ekonomik ve finansal piyasa entegrasyonu ile varlık yöneticilerinin üstün çeşitlilik ve performans 

fırsatları sağlayan yatırım evrenini seçmeleri kritik önem taşır. Özellikle son yıllarda kripto para 

birimlerine artan ilgi, finansal işlemleri güvence altına alınmasını sağlayan ve güçlü kriptografi 
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kullanarak uçtan uca şifreleme imkânıyla blok zincir teknolojisinin ilk başarılı uygulaması olan 

Bitcoin tarafından desteklenmiştir. Bu başarı, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, Tether gibi 

Bitcoin'in alternatif versiyonlarının piyasada işlem görmesine yol açmıştır. Bitcoin'in egzotik doğası, 

sarsılmaz çekiciliği ve bilinmeyen itici güçleri bir risk çeşitlendirme aracı olarak kullanılabileceğini ve 

güvenli liman yatırımlarına sınırlı bir koruma sağlayabileceği düşünülmektedir. Binance, Bitfinex, 

Bittrex ve diğerleri gibi kripto para borsaları, yatırımcıların sözleşmeli itibari para gibi diğer varlıklar 

için kripto para ticareti yapmasına veya farklı dijital para birimleri arasında ticaret yapmasına olanak 

sağlaması sebebiyle kripto varlıkları (crypto assets) olarak adlandırılmaktadır. Yatırım yapmak için bir 

kripto varlık portföyü oluşturmak oldukça büyük önem arz etmektedir. Bunun sebebi kripto varlıkların 

bağımlılık değişimlerine ve portföy kazanç veya kayıplarına neden olabilecek aşırı yükseliş ve 

düşüşler ile nitelendirilmesinden kaynaklanmaktadır (Brunnermeier 2008; Florackis ve diğerleri 2014; 

Moshirian 2011). Bankalar, hedge fonları ve kısmen hükümetler de dahil olmak üzere daha fazla 

yatırımcı ve kurum büyüyen kripto para piyasalarına ilgi göstermesi, bu kripto varlıklarının karlı bir 

şekilde ticaretini yapmak için bu tür altta yatan aşırı volatilite ile başa çıkabilecek teknik araçlar 

geliştirilmesi gerekmektedir. Ortaya çıkışından bu yana Bitcoin, akademik alanda ve aynı şekilde 

uygulayıcılardan büyük ilgi görmüştür. Bu doğrultuda, bilim adamları 2020 yılından itibaren 

Bitcoin'in finansal ve ekonomik yönlerini ele almakta ve özellikle portföy çeşitlendirme potansiyeli ile 

ilgili olarak ampirik çalışmalar yürütmeye başlamışlardır. 

 

Bu çalışma kapsamında COVID-19 pandemi sürecinin belirtilen risk ve getiri dengesini nasıl 

etkilediğinin incelenmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda kullanılacak metodoloji açısından ortalama 

varyans portföy optimizasyon prosedürü hakkındaki öncü çalışmalar olan Markowitz (1959) ve 

Markowitz vd. (1952) optimal portföy kurgulanması ve yatırım çeşitlendirmesi konularında modern 

teorinin kilometre taşı konumunda çalışmalardır. Söz konusu portföy optimizasyon prosedüründe, 

yatırımcılar, belirli bir risk düzeyine ulaşılmasına bağlı olarak karı maksimize eden veya eşdeğer 

olarak, önceden belirlenmiş bir beklenen getiri düzeyi elde edilmesine bağlı olarak varyansı en aza 

indiren portföyleri seçerek bir yatırımın belirsizliğine yanıt verebilirler (Markowitz, 1959; Markowitz 

ve Perold, 1981; Markowitz vd., 1952; Merton, 1972). Markowitz'in yaklaşımının eleştirilen 

yönlerinden biri, simetrik olduğu bilinen ancak aşağı yönlü riski yakalamada ciddi şekilde yanıltıcı 

olabilen kovaryansın bir risk ölçüsü olarak kullanılmasıdır.  

 

Bu çalışmada, bulanık doğrusal programlama modeli ile hisse senedi, bitcoin ve kıymetli 

madenler optimizasyon sürecine dâhil edilerek sonuçların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu 

enstrümanların optimizasyona tabi tutulmasındaki temel amaç, riske göre düzeltilmiş yatırım 

getirilerini maksimize etmek için ilişkisiz veya orta derecede korelasyonlu varlıklardan oluşan 

portföyler oluşturmaktır. Son zamanlarda, Bitcoin yatırım uzmanları, politika yapıcılar ve 

düzenleyiciler arasında önemli düzeyde ilgi uyandırmaktadır. Çoğu araştırma öncelikle Bitcoin'in 

yasal ve teknolojik yönlerine odaklanmış olsa da, Bitcoin'in diğer finansal, çeşitlendirme ve riskten 

korunma yönlerinin incelenmesi henüz yeterli düzeyde ilerlememiştir. Altın ve diğer varlıklar 

arasındaki ilişkiler üzerine ampirik literatür ve daha sonra altının bir çeşitlendirici ve bir riskten 

korunma aracı olma potansiyeli oldukça büyümüştür (Ciner 2001; Kaul ve Stephen 2006; Miyazaki ve 

Hamori 2014; Ciner ve diğerleri 2013; Reboredo 2013; Beckmann ve diğerleri 2015). Bu çalışmada, 

Bitcoin'in alternatif yatırım araçlarıyla bir arada portföy optimizasyon yaklaşımı kullanarak portföy 

çeşitlendirmesinde altın, hisse senedi, Bitcoin vb. enstrümanların potansiyelinin araştırılması 

hedeflenmiştir. Bu amaçla ilgili finansal enstrümanların analizinde BİST 100 endeksinde yer alan pay 

senetleri ve yer alan pay senetleri, Dolar ve Euro Kuru, Altın ve Gümüş, Bitcoin, Etherium, Binance 

Coin, Cordano ve Ripple gibi kripto paraların için pandemi öncesi dönem olarak 28.11.2018 ile 

11.03.2020 tarihleri baz alınırken; pandemi sonrası dönem olarak 12.03.2020 ile 30.06.2021 tarihleri 

arası her bir değişken için günlük yüzdelik getirileri kullanılmıştır. 

 

Çalışmanın ilk bölümünde konuya giriş yapılmış ikinci bölümde ise literatür çalışmalarına yer 

verilmiştir. Üçüncü bölümde çalışmada kullanılan metodoloji hakkında bilgi verilmiş, dördüncü 

bölümde çalışmada kullanılan veriler tanıtılarak elde edilen bulgulara değinilmiş olup son bölümde ise 

bulgular yorumlanarak bazı önerilerde bulunulmuştur. 
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2. Literatür 

Portföy optimizasyonu konusunda literatürde yapılmış çalışmalar incelendiğinde, ülkemizde 

oldukça sınırlı sayıda çalışma olmasının yanında uluslararası literatürde farklı veri setleri kullanıldığı 

ve optimizasyon seçeneklerinin çeşitlendiği görülmüştür. Bitcoin katılarak portföy optimizasyonu 

konusunda yapılan öncü çalışmalardan biri Wu ve Pandey (2014) çalışması olup, bitcoin’i önemli 

dünya para birimleri, ABD hisse senetleri, tahvilleri, gayrimenkulleri, emtialar ve hisse senedi 

oynaklığı endeksini içeren portföylere dahil ederek yatırım yapılabilir bir finansal varlık olarak değeri 

incelenmiştir. Çalışma Temmuz 2010 ile Aralık 2013 dönemi arasında günlük verilerle 

gerçekleştirilmiş ve bitcoin'in bir yatırımcının portföyünün verimliliğini artırmada önemli bir rol 

oynayabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu konuda benzer diğer bir çalışma olan Eisl vd. (2015) 

çalışmasında, en yaygın olarak kullanılan dört portföy çerçevesine koşullu riske maruz değer (C-VAR) 

yaklaşımı uygulayarak Bitcoin'in önerilen portföylerin risk seviyelerinin yanı sıra beklenen getirilerini 

artırdığı bulgularına ulaşılmıştır; ancak Bitcoin'in beklenen getiriler açısından sağladığı katkının 

katlanılan ek riskten daha ağır bastığı iddia edilmiştir. Wu ve Pandey (2014) ve Eisl vd. (2015) 

çalışmaları birlikte ele alındığında, küresel olarak çeşitlendirilmiş bir portföyü optimize etmek için 

ortalama varyans çerçevesinin biraz farklı versiyonları kullanılmış ve Bitcoin dahil edildiğinde genel 

portföy performansı üzerinde olumlu etkileri bulunduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmalarla benzer 

bulgular elde edilmiş diğer bir çalışma olan Brière vd. (2015) çalışmasında, Bitcoin dahil edilmiş üç 

farklı iyi çeşitlendirilmiş portföy çerçevesinin risk-getiri dengesi üzerindeki etkisi ortalama varyans 

testleriyle incelenmiştir. Bitcoin'in iyi çeşitlendirilmiş bir portföye, küçük bir oranda bile dahil 

edilmesinin, Bitcoin içermeyen portföylere kıyasla daha üstün ortalama varyans dengesine ulaştığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu sonuçları destekler nitelikte Gangwal (2017) çalışmasında, çeşitli 

minimum tutma kısıtlamaları altında ve çeşitli varlık sınıfları da dahil edilmiş olan iyi çeşitlendirilmiş 

bir portföye Bitcoin eklenmesinin etkisi analiz edilmiştir. Bitcoin eklemenin, özellikle kısıtlamasız 

açığa satışa imkânı verildiğinde, Sharpe oranıyla (Sharpe, 1966) ölçülen portföyün riske göre 

düzeltilmiş getirisini neredeyse sürekli iyileştirdiği bulgusuna ulaşılmıştır. 

  

Diğer taraftan bazı çalışmalarda (Carrick, 2016; Pinudom vd., 2018; Symitsi ve Chalvatzis, 

2019) iyi çeşitlendirilmiş bir portföye tamamlayıcı niteliğinde Bitcoin'in dahil edilmesinin faydalı 

olduğu doğrulanmıştır. Bu çalışmalardan Symitsi ve Chalvatzis (2019) çalışmasında, çeşitli kısıtlama 

senaryoları altında farklı şekilde optimize edilmiş portföylerde çoklu döviz kurları, altın, petrol 

fiyatları ve hisse senedi havuzunun günlük veriler kullanılarak Bitcoin performansı ölçülmüştür. 

Çalışma sonucunda, Bitcoin'in Sharpe oranını artırmada rolü açısından özellikle eşit ağırlıklandırılmış 

ve küresel optimal minimum varyans portföy stratejileri uygulanan portföylerin varyanslarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir artış sağlamadığı ortaya konmuştur. 

  

Ayrıca, Liu (2018), Platanakis ve Urquhart (2019), Kajtazi ve Moro (2019), Brauneis ve Mestel 

(2019) ve Schellinger (2020) çalışmalarında, klasik Markowitz (Markowitz, 1952, 1959) modeli 

kullanılarak Bitcoin ve diğer altcoinler de dahil edildiğinde portföylere olumlu etkisi irdelenmiştir. 

Özellikle Kajtazi ve Moro (2019) çalışmasında, ortalama CVaR yaklaşımına dayanarak ABD, Avrupa 

ve Çin varlıklarından oluşan optimal portföylere bitcoin eklenmesinin etkileri araştırılmıştır. Çalışma 

sonucunda, bitcoin ekleyerek portföy performansının arttığı gözlenmiş; ancak bu, oynaklığın 

azalmasından çok getirilerdeki artıştan kaynaklandığı belirtilmiştir. Ayrıca, yapılan analiz bitcoin’in 

spekülatif özelliklerini doğrulasa da bitcoin'in portföy çeşitlendirmesinde bir rolü olabileceği sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca, klasik Markowitz yaklaşımı kullanan Schellinger (2020) çalışması, Bitcoin ve 

altcoinleri çeşitlendirmenin yatırım yapılabilirliğini ve rolünü inceleyen ilk çalışmalardan biridir. Bu 

ampirik çalışma, özellikle Bitcoin ve altcoinleri portföyleri arasında ayrım yapmaktadır. Her iki 

portföy de Sharpe oranını maksimize ederek optimize edilmekte ve ardından alternatif portföy 

stratejileriyle karşılaştırılmaktadır. Çalışma sonucunda, hem Bitcoin hem de ve diğer altcoinler için 

Sharpe oranını maksimize ederek optimize edilen portföyler oldukça düşük bir performans gösterdiği 

belirtilmiştir. Ayrıca, kripto para piyasalarındaki kalıcı oynaklık dikkate alınarak portföy 

yöneticilerine küresel bir minimum varyans portföyü oluşturmaları tavsiye edilmiştir. Sofistike 

498 



 

5 

 

optimizasyon modellerinin yokluğunda, özel yatırımcılar kripto para birimlerinin piyasa değerlerine 

göre yatırım yapabilecekleri önerilmiştir. 

 

Portföy çeşitlendirmesine ve riskten korunma açısından potansiyel katkısı olup olmadığını 

incelemek amacıyla Bitcoin ve diğer finansal enstrümanlar literatürde farklı çalışmalarda ele 

alınmıştır. Bouri vd. (2017) çalışmasında, Bitcoin fiyatlarının emtia fiyatlarına karşı hareket etme 

eğiliminde olduğu için Bitcoin'in iyi bir riskten korunma aracı olarak kabul edilebileceği öne 

sürülmüştür. Benzer olarak Baumöhl (2019) çalışmasında, çeşitli varlık sınıflarıyla düşük bir 

korelasyon sergilediği için Bitcoin'in portföy çeşitlendirmedeki önemi olduğu tespit edilmiştir. Farklı 

kısıtlayıcı portföy optimizasyon çerçeveleri kullanılarak gerçekleştirilmiş bir çalışma olan Bakry 

(2020) çalışmasında, çeşitlendirici olarak Bitcoin performansı araştırılmıştır. Çalışma, her bir varlık 

sınıfına tahsisleri optimize ederek portföyün riske göre ayarlanmış getirilerini (Sharpe oranı) 

maksimize etmeye çalışan farklı kısıtlayıcı optimizasyon çerçeveleri kullanılmıştır. Bitcoin'in egzotik 

doğası, sarsılmaz çekiciliği ve bilinmeyen itici güçleri nedeniyle normal piyasa koşullarında bir 

çeşitlendirici olarak hareket edebileceğini ve ayrıca güvenli liman yatırımlarına sınırlı bir koruma 

sağlayabileceğini öngörülmüştür. Ayrıca, Bitcoin risk arayan bir yatırımcı için potansiyel bir 

çeşitlendirici olsa da, riskten kaçınan yatırımcının portföylerinde Bitcoin'e maruz kalmalarını 

sınırlayarak dikkatli olmaları gerektiği, gerekçe olarak da gereksiz riske maruz kalmanın aşırı piyasa 

koşullarında kayıp olasılığını artırabileceği iddia edilmiştir. Konuyu farklı açıdan ele alan Bessler 

(2021) çalışmasında, uluslararası çeşitlendirme faydalarının ülke tahsislerinden ziyade sanayiden 

kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılmıştır. 1/N, Risk Paritesi, Minimum Varyans, Ortalama 

Varyans, Bayes-Stein ve Black-Litterman gibi çeşitli varlık tahsis stratejilerini sektör bazlı mı yoksa 

ülke bazlı bir yaklaşımın mı daha üstün bir performans sağlama durumunu analiz edilmiştir. Ayrıca, 

genişlemeci ve durgunluk alt dönemlerinin, sadece hisse senedi ve hisse senedi - bono portföylerinin 

yanı sıra kısa pozisyonlu ve kısa pozisyonsuz portföyler için zamana göre değişen etkileri de 

araştırılmıştır. 1986–2020 dönemleri için, sektöre dayalı varlık tahsis stratejilerinin, ülke bazlı tahsis 

stratejilerine kıyasla daha yüksek Sharpe ve Omega oranlarına ve daha yüksek alfalara ulaştığı tespit 

edilmiştir. Sektör tahsislerinin performansları, optimizasyon yaklaşımından ve uygulanan 

kısıtlamalardan ve tahvillerin yatırım evrenine dahil edilip edilmediğinden bağımsız olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

Portföy optimizasyonunda kullanılan modeller açısından yakın zamanda gerçekleştirilmiş 

çalışmalar incelendiğinde, Mba ve Mwambetania (2021) çalışmasında, fiyatlardaki ani sıçramalar, ağır 

kuyruklu dağılım ve bağımlılık yapısı gibi özellikleri yakalayabilen COGARCH ve düzenli asma 

kopulasına dayalı ve küresel arama çözümü yeteneği olarak bilinen stokastik buluşsal algoritma 

diferansiyel evrimi yoluyla elde edilen optimal bir portföy seçimi ortaya konmuştur. Bu yöntem, 

mevcut diğer modellerle karşılaştırıldığında çok daha üstün performans gösterdiği ve bazı 

optimizasyon dönemlerinde toplam getirilerin %50'sine kadar ulaşabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

çalışmadan farklı bir çözüm metodolojisi olan hibrit genetik algoritma çözüm yöntemiyle sınayan 

Mehlawat vd. (2021) çalışmasında, yüksek momentler kullanılarak belirsiz bir rastgele ortamda, çok 

amaçlı bir portföy optimizasyon problemi incelenmiştir. Bazı varlıkların rasgele değişkenler olarak 

modelleme için yeterli geçmiş getiri verisine sahip iken: nispeten yakın zamanda listelenen diğer 

varlıkların geçmiş verilerden yoksun olduğu bir varlık evreni içeren bir senaryo düşünülmüştür. Bu tür 

varlıkların varlık getirileri belirsiz değişkenler olarak modellenmiştir. Bu nedenle, hem belirsiz hem de 

rastgele değişkenleri içeren hibrit bir ortam kurgulanmıştır. Bir risk ölçüsü olarak ortalama mutlak yarı 

sapma ve portföy optimizasyon modelinde ise çarpıklık (örneğin üçüncü moment) kullanılmıştır. 

Önerilen metodoloji, ABD borsası NASDAQ-100 endeksinde listelenen 100 varlığı içeren bir vaka 

çalışmasına uygulanmış ve çalışma sonucu NASDAQ-100 endeksi ve çeşitlendirilmiş portföy ile 

karşılaştırıldığında sunulan modelin avantajlı olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Bu çalışmaları dikkate 

alarak portföy optimizasyonunda farklı varlık sınıflarını dikkate alan Gatzert (2021) çalışmasında, 

düşük faiz oranları ve değişken hisse senedi piyasaları ile mevcut finansal piyasa ortamı nedeniyle, 

portföy optimizasyon modellerinin klasik varlıklara kıyasla diğer yatırım türleriyle genişletilmesi 

giderek daha fazla önem kazandığı ileri sürülmüştür. Çalışmada, politika riskine de tabi olan 

yenilenebilir enerjiler bağlamında geri dönüşü olmayan ve uzun vadeli altyapı projelerindeki yatırım 

fırsatlarını içeren karma tamsayılı çok aşamalı bir stokastik model kurulmuştur. Modelin uygun 
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yaklaşımları ve basitleştirmeleri ile birlikte uyarlanmış bir hareketli ufuk yaklaşımı sunulmuştur. Bu 

yaklaşımları ve basitleştirmeleri hesaplamalı duyarlılık analizinde değerlendirilmiş ve hareketli ufuk 

yaklaşımı ile gerçekçi bir örnek üzerinde ele alınabilecek nihai bir model türetilmiştir. 

 

 COVID-19 pandemi sürecini dikkate alan çalışmalar incelendiğinde, portföy çeşitlendirmesi 

ve pandemik risk ilişkisini inceleyen Onali ve Mascia (2021) çalışması öncü çalışmalardandır. 

Çalışmada, kurumsal çeşitlendirmenin hisse senedi riski üzerindeki etkisini incelemek için 2020'nin 

başlarında belirginleşen COVID-19 pandemisinden kaynaklanan oynaklık beklentileri üzerinde dışsal 

bir şok etkisi işletilmiştir. Çalışma sonucunda, sektör çeşitlendirmesi, pandemi şokunun kendine özgü 

ve toplam oynaklık üzerindeki etkisini artırırken, kendine özgü ve toplam çarpıklık üzerindeki etkisini 

azalttığı tespit edilmiştir. Ayrıca, COVID-19 pandemisi küresel bir olgu olması sebebiyle uluslararası 

çeşitlendirme, hisse senedi riskini artırmış olabileceğine karşın; çalışmada uluslararası 

çeşitlendirmenin, şokun ardından borsa çöküşlerine karşı olumsuz fiyat tepkisini azalttığına dair 

kanıtlar sunulmuştur. Bu çalışmadan farklı olarak konuyu sadece kripto paralar açısından ele alan ve 

COVID-19 pandemisi öncesi ve sonrası dönemde süreci kripto paralara riskten korunma amaçlı yatırıp 

yapılıp yapılmadığını irdeleyen Nasreen vd. (2021) çalışmasında, dinamik koşullu korelasyon (DCC) 

analizi sonucunda, 30 Eylül 2015 ile 4 Haziran 2020 arasındaki dönemde, 9 büyük kripto para birimi 

arasında yüksek derecede bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Ancak, söz konusu korelasyonların 

COVID-19 pandemisi sırasında minimum değerlerine ulaşması, kripto para birimlerinin pandemi 

sürecinde riskten korunma veya güvenli liman görevi üstlendiğini gösterdiği çalışmada ayrıca 

belirtilmiştir. COVID-19 pandemi sürecini irdeleyen bu çalışmalar dışında pandeminin hisse senedi 

getirilerine etkisini yatay kesit regresyon analizi yoluyla inceleyen bazı çalışmalar literatürde göze 

çarpmaktadır. Bu çalışmalardan ilki Albuquerque vd. (2020) çalışması olup COVID-19 pandemisi ve 

oluşturduğu kriz ortamı, çevresel ve sosyal politika derecesine sahip hisse senetlerinin getirilerine 

etkisi test edilmiştir. Çalışma sonucunda, daha yüksek çevresel ve sosyal politika derecesine sahip 

hisse senetlerinin 2020'nin ilk çeyreğinde önemli ölçüde daha yüksek getiri, daha düşük getiri 

oynaklığı ve daha yüksek faaliyet kâr marjlarına sahip olduğunu ifade edilmiştir. Benzer diğer bir 

çalışma olan Cakici ve Zaremba (2020) çalışması, pandemilere karşı geçmiş hisse senedi fiyatı tepkisi 

gelecekteki hisse senedi getirileri hakkında bilgi içeriyor mu? sorusuna yanıt aramıştır. Bu kapsamda 

çalışmada, bulaşıcı hastalıkların küresel endişelerini temsil eden bir pandemi endeksi kullanılarak 

gelecekteki hisse senedi getirilerinin öngörülebilirliği incelenmiştir. Çalışma sonucunda, 

yatırımcıların, firmaların pandemilere verdiği tepkilerden kaynaklanan bilgileri doğru fiyatlamadığı 

bulgularına ulaşılmıştır. İncelenen çalışmalar ışığında, bu çalışmada COVID-19 pandemisi sürecini 

dikkate alarak Bitcoin'in alternatif yatırım araçlarıyla bir arada portföy optimizasyon yaklaşımı 

kullanarak portföy çeşitlendirmesinde altın, hisse senedi, Bitcoin vb. enstrümanların performansı 

incelenmiştir. 

 

3. Veriler 

Çalışmada bulanık doğrusal programlama ile BİST100 endeksinde yer alan pay senetleri, Dolar 

ve Euro Kuru, Altın ve Gümüş, Bitcoin, Etherium, Binance Coin, Cordano ve Ripple gibi kripto 

paraların günlük yüzdelik getirileri kullanılarak optimizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 

amacı doğrultusunda analiz dönemi pandemi öncesi ve sonrası dönem dikkate alınarak 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın analizinde BİST 100 endeksinde yer alan pay senetleri için pandemi 

öncesi dönem olarak 28.11.2018 ile 11.03.2020 tarihleri baz alınırken; pandemi sonrası dönem olarak 

12.03.2020 ile 30.06.2021 tarihleri arası her bir değişken için günlük veriler kullanılmıştır. Çalışmanın 

niteliğini artırmak amacıyla BİST 100 endeksinde yer alan pay senetlerine diğer finansal enstrümanlar 

ilave edilerek portföy optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu analiz için pandemi 

öncesi dönem olarak 28.11.2018 ile 11.03.2020 tarihleri baz alınırken; pandemi sonrası dönem olarak 

12.03.2020 ile 30.06.2021 tarihleri arasındaki her bir değişken için günlük veriler kullanılmıştır. BİST 

100 endeksinde yer alan pay senetlerine ait verileri, ons altın ile gram gümüş fiyatları ve kripto para 

fiyatları investing.com internet sitesinden alınmıştır. Dolar ve Euro kuru verileri TCMB efektif alış 

kuru olarak analize dâhil edilmiştir. Analize dâhil edilen finansal enstrümanlar ve analizde kullanılan 

kodları Ek’1’de verilmiştir. 
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4. Metodoloji 

Bulanık mantığın doğrusal programlama sürecinde kullanılması ile bulanık doğrusal 

programlama modeli geliştirilmiştir. Yapay zekâ uygulamalarının alt bir dalı olan bulanık mantık, 

kesin ve net bilgiye ulaşılamayan olaylarda daha doğru karar alınmasına yardımcı olmaktadır (Şen, 

1999). Zadeh (1965) çalışması bulanık mantık alanındaki ilk çalışmalardan biridir. İlgili çalışmasında 

bulanık mantık, mantık sistemine fayda sağlayan bir yapı olarak tanımlanmıştır. Bulanık mantık iki 

durumda tercih edilmektedir. İlki üzerinde çalışılan konunun sofistike olması; ikincisi ise insanların 

kavrayış ve yargısına gerek duyulan konular olması durumunda tercih edilmektedir (Baykal ve Beyan, 

2004). 

 

Bulanık Doğrusal Programlama Modelinde, üç farklı çözüm yaklaşımı bulunmaktadır. Bunlar 

Verdegay (1982), Zimmermann (1983) ve Werners (1987) yaklaşımlarıdır. Verdegay (1982) 

yaklaşımında, bulanık karar kümesinin en yüksek üyelik derecesi belirlenmemektedir. Ayrıca amaç 

fonksiyonu da kısıtlar gibi değerlendirilmediğinden çözüm biçimi simetrik değildir. Zimmermann 

(1983) yaklaşımında ise maksimum ve minimum üyelik dereceleri karar vericiye sorarak 

oluşturulmaktadır. Werners (1987) yaklaşımında ise maksimum ve minimum üyelik derecelerinin 

karar verici tarafından oluşturulmasının doğru olmayacağı, bu işlemin max-min işlemi kullanılarak 

oluşturulması gerektiği ifade edilmiştir (Verdegay, 1982; Werners, 1987; Zimmermann, 1991). Max-

min işlemi ile üyelik derecesinin oluşturulması Werners (1987) yaklaşımının, diğer yaklaşımlara göre 

daha çok tercih edilmesini sağlamıştır. 

 

Bulanık doğrusal programlama modeli, doğrusal programlama ile çözülebilen ancak karar 

süreçlerinde tespit edilen belirsizlikler nedeniyle tercih edilen bir yöntemdir (Hansen, 1996: 32). 

Bulanık doğrusal programlama modelinde amaç, en yüksek memnuniyet düzeyine sahip optimal 

karara ulaşmaktır. (Tuncel, 1997). Çalışmada portföy optimizasyonu için bulanık doğrusal 

programlama modeli kullanılmıştır. Konno ve Yamazaki (1991) çalışmasında geliştirilen model, 

Markowitz’in (1959) çalışmasında geliştirilen Ortalama Varyans Modelinin büyük ölçekli portföylere 

uygulanmasında yaşanan zorluklar nedeniyle alternatif olarak geliştirilmiştir. Konno ve Yamazaki 

(1991) çalışmasında, kareli programlama gerektiren Ortalama Varyans Modeli ile optimal çözüme 

ulaşmanın daha zor olduğunu ve yatırımcıların risk ölçümünde standart sapma yerine genellikle 

mutlak sapmayı temel almışlardır (Konno ve Yamazaki, 1991). Beklenen getiri ve riskin normal 

dağıldığı varsayımı altında doğrusal programlama modeline göre portföy riskini ve getirisini ifade 

eden denklemler (1 ve 2) aşağıdaki gibidir (Wang ve Xia, 2002; Fabozzi vd., 2007). 

 

Portföy riski:  

 

𝑤(𝑥) = 𝐸(|∑ 𝜇𝑗𝑤𝑗 − 𝐸
𝑁
𝑗=1 (∑ 𝜇𝑗𝑤𝑗)

𝑁
𝑗=1 |)   (1) 

 

Portföyün Beklenen Getirisi 

(𝑅𝑃) =  √
2

𝜋
 𝜎𝑃

       (2) 

(𝑅𝑃) : Portföyün beklenen getirisi. 

𝑤 (𝑥)  : Getirilerin ortalama mutlak sapma fonksiyonu. 

𝐸 : Parantez içindeki rastgele değişkenin beklenen değeri, 

 𝜇𝑗  : j varlığının getiri oranı, 

𝑤𝑗  : j varlığının portföy içerisindeki ağırlığı, 

𝜎𝑝  : Portföyün standart sapması,  

 

 

Doğrusal programlama ile bulanık doğrusal programlama modelleri arasındaki temel fark, 

bulanık parametreler için “ ~ ” simgesinin kullanılması ve bulanık kısımlar için 0 ile 1 aralığında 
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tanımlı bir üyelik fonksiyonunun tespit edilmesidir.  Genel olarak bir bulanık doğrusal programlama 

modelinin amaç fonksiyonu ve kısıtlayıcıları denklem (3) ve denklem (4)’teki gibi gösterilebilir 

(Gülcan, 2012): 

 

Amaç fonksiyonu: 

max𝑍 =  ∑ �̃�𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1       (3) 

 

Kısıtlar:  

∑ �̃�𝑖𝑗𝑥𝑗  ≤  �̃�𝑖 (𝑖 = 1,2,………𝑚)
𝑛
𝑗=1    𝑥 ≥ 0   (4) 

 

 

Bulanık Doğrusal Programlama Modeli portföy optimizasyonlarına yönelik uygulama kısmında 

Konno Yamazaki Doğrusal Programlama Modeli ile kullanılmaktadır. Amaç fonksiyonunun 

bulanıklaştırılması sonucu, Konno Yamazaki Doğrusal Programlama Modeli bulanık Konno 

Yamazaki Doğrusal Programlama Modeline dönüşür. Bulanık Konno Yamazaki Doğrusal 

Programlama Modeline Werners (1987) yaklaşımının uygulanmasıyla oluşturulan amaç fonksiyonu ve 

kısıtları gösteren denklemler (5,6,7,8 ve 9) aşağıda verilmiştir (Kocadağlı, 2006). 

 

Amaç Fonksiyonu:   

𝑀𝑖𝑛𝑍∑
𝑦𝑡

𝑇
𝑇
𝑡=1         (5) 

Kısıt 1: 

𝑦𝑡 − ∑ 𝑎𝑡𝑗𝑥𝑗 ≥ 0             𝑡 = 1,2,… , 𝑇
𝑛
𝑗=1     (6) 

Kısıt 2: 

𝑦𝑡 + ∑ 𝑎𝑡𝑗𝑥𝑗 ≥ 0             𝑡 = 1,2,… , 𝑇
𝑛
𝑗=1     (7) 

Kısıt 3: 

∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗 ≥ 𝜌𝑀0
𝑛
𝑗=1 + 𝛼𝜏     𝛼 ∈ [0,1]     (8) 

Kısıt 4: 

∑ 𝑥𝑗 = 𝑀0
𝑛
𝑗=1         (9) 

 
 

Modelde öncelikle  𝛼 = 0,1 (𝜌𝑀0) ve 𝛼 = 1 (𝜌𝑀0 + 𝜏) memnuniyet düzeylerinde beklenen 

getiriler için minimum ve maksimum riski ifade eden 𝑍0 ve 𝑍1 amaç fonksiyonu tespit edilir. 

Portföyün beklenen getirisi arttıkça portföyün riski de artacağından 𝑍1 > 𝑍0 olacaktır. 𝑍0 ve 𝑍1 

değerleriyle oluşturulan üyelik fonksiyonu denklemler (10 ve 11) aşağıdaki gibidir (Kocadağlı, 2006): 

 

𝜇𝑧(𝑥) = {

1,                                       𝑍 < 𝑍0

1 − [𝑍 − 𝑍0]/𝑍1 − 𝑍0, 𝑍0 ≤ 𝑍 ≤ 𝑍1

0,                                       𝑍 > 𝑍1
}   (10) 

𝜇𝑘(𝑥) = {

0,                                       ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗 < 𝜌𝑀0
𝑛
𝑗=1

[∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗 − 𝜌𝑀0
𝑛
𝑗=1 ]/𝜏, 𝜌𝑀0 ≤ ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗 ≤ 𝜌𝑀0 + 𝜏

𝑛
𝑗=1

1,                                       ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗 > 𝜌𝑀0 + 𝜏
𝑛
𝑗=1

} (11) 

 

Portföyün beklenen getirisinin üyelik fonksiyonu (𝜇𝑘(𝑥)) ile Portföyün riskinin üyelik 

fonksiyonu 𝜇𝑧(𝑥), max ve min işlemcisi kullanılarak bulanık doğrusal programlama modelinin amaç 

fonksiyonu ve kısıtları oluşturulmaktadır. Modelin amaç fonksiyonu ve kısıtlarını gösteren denklemler 

(12, 13, 14, 15, 16 ve 17) aşağıdaki gibidir (Wang, 1997). 

 

Amaç fonksiyonu: 

𝑀𝑎𝑥 𝛼   (𝜇𝑧(𝑥) ≥ 𝛼, 𝜇𝑘(𝑥) ≥ 𝛼, 𝑥 ≥ 0, 𝛼 ∈ [0,1])   (12) 
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Kısıt 1: 

∑ 𝑦𝑡/𝑇 + 𝛼(𝑍
1 − 𝑍0) ≤ 𝑍1𝑇

𝑡=1       (13) 

Kısıt 2:  

𝑦𝑡 − ∑ 𝑎𝑡𝑗𝑥𝑗 ≥ 0             𝑡 = 1,2,… , 𝑇
𝑛
𝑗=1     (14) 

Kısıt 3:  

𝑦𝑡 + ∑ 𝑎𝑡𝑗𝑥𝑗 ≥ 0             𝑡 = 1,2,… , 𝑇
𝑛
𝑗=1     (15) 

Kısıt 4:  

∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗 ≥ 𝜌𝑀0
𝑛
𝑗=1 + 𝛼𝜏     𝛼 ∈ [0,1]     (16) 

Kısıt 5:  

∑ 𝑥𝑗 = 𝑀0
𝑛
𝑗=1         (17) 

(0 ≤ 𝑥𝑗 ≤ 𝜇𝑗,   𝑦𝑡 ≥ 0) 

 

Modelde kullanılan parametreler ve açıklamaları aşağıda verilmiştir.: 

𝛼 : Memnuniyet düzeyi 

𝑡 : T dönemi içindeki yer alan bir t. dönem,  

𝑇 : İncelenen dönem sayısı,  

𝑀0   : Toplam yatırım miktarı,   

𝑦𝑡     : Yardımcı değişken, 

 𝜌    : Beklenen getiri oranı, 

𝜌𝑀0  : Beklenen getiri miktarı, 

𝜏 : Beklenen getirinin önceden bilinen tolerans değeri 

𝑥𝑗    : j. varlığına yapılan yatırımın payı,   

𝑟𝑗𝑡 : j varlığının t döneminde gerçekleşen getiri oranı 

 𝑟𝑗     : j. varlığının ortalama getiri oranı,  

𝑎𝑡𝑗   : j. varlığının riski (𝑟𝑗𝑡 − 𝑟𝑗) 

𝜇𝑗     : j. varlığına yapılan yatırımın üst sınırı, 

 

 

5. Bulgular 

5.1. Pandemi Öncesi BİST 100 Endeksinde Yer Alan Pay Senetleri ile Gerçekleştirilen 

Portföy Optimizasyonu Sonuçları 

 

Bulanık doğrusal programlama ile BİST100 endeksinde yer alan pay senetlerinin günlük 

yüzdelik getirileri kullanılarak optimizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Analizde 28.11.2018 ile 

11.03.2020 tarihleri arasındaki toplamda her bir pay senedi için 326 haftalık veri kullanılmıştır. 

Analize konu değişkenlerin gündelik getirileri hesaplandıktan sonra beklenen günlük getiri (𝜌) 0,0011, 

değişkenlerin beklenen maksimum getiri oranı (𝜌max ) 0,0071 olarak hesaplanmıştır. Beklenen 

getirinin toleransı ise (𝜏)  0,0059 (𝜏 =0,0071-0,0012) olarak tespit edilmiştir. Bu durumda beklenen 

getirinin üyelik fonksiyonu (𝜇𝑘(𝑥)) 𝑀0=1 alması durumunda aşağıdaki şekilde gösterilebilir. 

 

𝜇𝑘(𝑥) = {

0,                                       ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗 < 0,0012
98
𝑗=1

[∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗 − 0,0012
98
𝑗=1 ]/0,0059, 0,0012 ≤ ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗 ≤ 0,0071

98
𝑗=1

1,                                       ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗 > 0,0071
98
𝑗=1

}  

 

 Şekil 1’de beklenen getirinin üyelik fonksiyonu verilmiştir. 
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Şekil 1: Portföyün Beklenen Günlük Getirisinin Üyelik Fonksiyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1’de portföyün beklenen günlük getirisi, 0,0012 günlük ortalama getiri düzeyinden, 

0,0071 maksimum günlük getiriye doğru yaklaştıkça modeldeki memnuniyet düzeyi, 0 tam 

memnuniyetsiz düzeyinden 1 tam memnuniyet düzeyine yaklaşmaktadır. 

 

Werners yaklaşımının modele uygulanması için öncelikle 𝛼 = 0    ve 𝛼 = 1 ( memnuniyet 

düzeyleri için) beklenen getiriler tespit edilerek Ƶ0 ve Ƶ1  portföy riskini ifade eden amaç fonksiyonu 

değerleri bulunur. Ƶ0 ve Ƶ1  için amaç fonksiyonu ve kısıtları ifade eden denklemler Ek 1’de 

verilmiştir. Modelin çözülmesiyle amaç fonksiyonu Ƶ0=0,0054 ve Ƶ1=0,0205 değerleri elde edilir. Ƶ0 

ve Ƶ1  değerlerin modele ilave edilmesiyle amacın üyelik fonksiyonu aşağıdaki şekilde gösterilebilir. 

 

𝜇𝑧(𝑥) = {
1,                                       𝑍 < 0,0023

1 − [𝑍 − 0,0023]/0,0106 − 0,0023, 0,0023 ≤ 𝑍 ≤ 0,0106
0,                                       𝑍 > 0,0205

}  

 

Üyelik fonksiyonun yerine yazılmasıyla bulanık doğrusal programlama modeli, doğrusal 

programlama modeli halini alır. Bu süreçte amaç fonksiyonu 𝑀𝑎𝑥 𝛼  olurken, her bir dönem için 

hesaplanan yt fonksiyonu değişikliğe uğrayarak kısıta dönüşmektedir.  

Bulanık doğrusal programlama ile kurulan model çözüldüğünde optimal portföyün memnuniyet 

düzeyi (𝛼) %68 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen memnuniyet düzeyinde (𝛼) portföyün riski ise 

aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 

 

𝜇𝑧(𝑥) ⇒           0,709 = 1 − [
Ƶ − 0,0023

0,0084
] 

1 − 0,709 = [
Ƶ − 0,0023

0,0084
] 

           0,291 =   [
Ƶ − 0,0023

0,0084
] 

                    0,0024 =  Ƶ − 0,0023 

 0,0047 =  Ƶ 

 

%70,9 memnuniyet düzeyinde portföyün riski %0,47 olarak tespit edilmiştir. %70,9 

memnuniyet düzeyinde portföyün beklenen günlük getiri oranı ise aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

 

Beklenen Getiri Oranı= 𝜌𝑀0 + 𝛼𝜏  
=0,0011*1+0,709*0,0059 

=0,0011+0,0042 

=0,0053 

𝜇𝑘(𝑥) 

0,0012 0,0071 
0 

1 

Beklenen 

Getiri 
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%70,9 memnuniyet düzeyinde portföyün riski %0,47 iken portföyün beklenen günlük getiri 

oranı %0,53 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 1‘de model ile oluşturulan optimal portföyde yer alan 

finansal enstrümanlar ve ağırlıkları verilmiştir. 

Tablo 1: Portföyde Yer Alan Finansal Enstrümanlar ve Ağırlıkları 

Kodlar Değişkenler Portföydeki Ağırlığı Ortalama Gündelik Getirisi 

X17  CLEBI 0,108 0,0042 

X22  DEVA 0,042 0,0036 

X37  GUBRF 0,368 0,0058 

X39  HLGYO 0,025 0,0030 

X64  OTKAR 0,037 0,0029 

X65  OYAKC 0,030 0,0026 

X73  SELEC 0,122 0,0033 

X84  TUKAS 0,267 0,0071 

 

 

5.2. Pandemi Sonrası BİST 100 Endeksinde Yer Alan Pay Senetleri ile Gerçekleştirilen 

Portföy Optimizasyonu Sonuçları 

 

Bulanık doğrusal programlama ile BİST100’de yer alan pay senetleri gündelik yüzdelik 

getirileri kullanılarak optimizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Analizde 12.03.2020   ile 30.06.2021 

tarihleri arasındaki toplamda her bir değişken için 326 günlük veri kullanılmıştır. Analize konu 

değişkenlerin günlük getirileri hesaplandıktan sonra beklenen günlük getiri (𝜌) 0,0021, değişkenlerin 

beklenen maksimum getiri oranı (𝜌max ) 0,0093 olarak hesaplanmıştır. Beklenen getirinin toleransı ise 

(𝜏)  0,0072 (𝜏 =0,0093-0,0021) olarak tespit edilmiştir. Bu durumda portföyün beklenen getirisinin 

üyelik fonksiyonu (𝜇𝑘(𝑥)) 𝑀0=1 alması durumunda aşağıdaki şekilde gösterilebilir. 

𝜇𝑘(𝑥) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 

0,                                       ∑𝑟𝑗𝑥𝑗 < 0,0021

98

𝑗=1

[∑𝑟𝑗𝑥𝑗 − 0,0021

98

𝑗=1

] /0,0072, 0,0021 ≤∑𝑟𝑗𝑥𝑗 ≤ 0,0093

98

𝑗=1

1,                                       ∑𝑟𝑗𝑥𝑗 > 0,0093

98

𝑗=1 }
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Şekil 2’de beklenen getirinin üyelik fonksiyonu verilmiştir. 

Şekil 2: Portföyün Beklenen Günlük Getirisinin Üyelik Fonksiyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝜇𝑘(𝑥) 

0,0021 0,0093 
0 

1 

Beklenen 

Getiri 
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Şekil 2’de portföyün beklenen günlük getirisi, 0,0021 günlük ortalama getiri düzeyinden, 

0,0093 maksimum günlük getiriye doğru yaklaştıkça modeldeki memnuniyet düzeyi, 0 tam 

memnuniyetsiz düzeyinden 1 tam memnuniyet düzeyine yaklaşmaktadır. 

 

Modelin çözülmesiyle amaç fonksiyonu Ƶ0=0,0005 ve Ƶ1=0,0084 değerleri elde edilir. Ƶ0 ve Ƶ1  

değerlerin modele ilave edilmesiyle amacın üyelik fonksiyonu aşağıdaki şekilde gösterilebilir. 

 

𝜇𝑧(𝑥) = {
1,                                       𝑍 < 0,0013

1 − [𝑍 − 0,0013]/0,0181 − 0,0013, 0,0013 ≤ 𝑍 ≤ 0,0181
0,                                       𝑍 > 0,0181

}  

 

Bulanık doğrusal programlama modeli ile kurulan çözüldüğünde optimal portföyün memnuniyet 

derecesi (𝛼) %65,9 olarak bulunmuştur. %65,9 memnuniyet düzeyinde portföyün minimize edilen 

riski ise aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

𝜇𝑧(𝑥) ⇒           0,659 = 1 − [
Ƶ − 0,0013

0,0168
] 

1 − 0,659 = [
Ƶ − 0,0013

0,0168
] 

           0,341 =   [
Ƶ − 0,0013

0,0168
] 

               0,0057 =  Ƶ − 0,0013 

 0,0070 =  Ƶ      
 

%65,9 memnuniyet düzeyinde minimize edilen risk %0,7 olarak tespit edilmiştir. %65,9 

memnuniyet düzeyinde portföyün beklenen günlük getirisi ise aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

Beklenen Getiri Oranı= 𝜌𝑀0 + 𝛼𝜏  
=0,0021*1+0,659*0,0072 

=0,0021+0,0047 

=0,0068 

 

%65,9 memnuniyet düzeyinde portföyün riski %0,7 iken portföyün günlük beklenen getirisi 

%0,68 olarak hesaplanmıştır. Tablo 22‘de optimal portföyde yer alan finansal enstrümanlar ve 

ağırlıkları verilmiştir. 

Tablo 2: Portföyde Yer Alan Finansal Enstrümanlar ve Ağırlıkları 

Kodlar Değişkenler Portföydeki Ağırlığı Ortalama Günlük Getirisi 

X4  AKSAEN 0,024 0,0043 

X31  FENER 0,117 0,0058 

X46  ISMEN 0,019 0,0043 

X47  JANTS 0,393 0,0093 

X50  KARTN 0,108 0,0056 

X62  NUHCM 0,218 0,0050 

X71  SASA 0,100 0,0059 

X85  TMSN 0,017 0,0047 

X88  TTRAK 0,004 0,0042 
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5.3. Pandemi Öncesi BİST 100 Endeksinde Yer Alan Pay Senetleri ve Diğer Finansal 

Enstrümanlar ile Gerçekleştirilen Portföy Optimizasyonu Sonuçları 

 

Bulanık doğrusal programlama ile BİST100 endeksinde yer alan pay senetleri, Dolar ve Euro 

Kuru, Altın ve Gümüş, Bitcoin, Etherium, Binance Coin, Cordano ve Ripple gibi kripto paraların 

günlük yüzdelik getirileri kullanılarak optimizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Analizde 28.11.2018   

ile 11.03.2020 tarihleri arasındaki toplamda her bir varlık senedi için 326 haftalık veri kullanılmıştır. 

Analize konu değişkenlerin gündelik getirileri hesaplandıktan sonra beklenen günlük getiri (𝜌) 0,0012, 

değişkenlerin beklenen maksimum getiri oranı (𝜌max ) 0,0107 olarak hesaplanmıştır. Beklenen 

getirinin toleransı ise (𝜏)  0,0095 (𝜏 =0,0107-0,0012) olarak tespit edilmiştir. Bu durumda beklenen 

getirinin üyelik fonksiyonu (𝜇𝑘(𝑥)) 𝑀0=1 alması durumunda aşağıdaki şekilde gösterilebilir. 

 

𝜇𝑘(𝑥) = {

0,                                       ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗 < 0,0012
107
𝑗=1

[∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗 − 0,0012
107
𝑗=1 ]/0,0095, 0,0012 ≤ ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗 ≤ 0,0107

107
𝑗=1

1,                                       ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗 > 0,0107
107
𝑗=1

}  

 

 Şekil 3’de beklenen getirinin üyelik fonksiyonu verilmiştir. 

 

Şekil 3: Portföyün Beklenen Günlük Getirisinin Üyelik Fonksiyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3’de portföyün beklenen günlük getirisi, 0,0012 günlük ortalama getiri düzeyinden, 

0,0107 maksimum günlük getiriye doğru yaklaştıkça modeldeki memnuniyet düzeyi, 0 tam 

memnuniyetsiz düzeyinden 1 tam memnuniyet düzeyine yaklaşmaktadır. 

 

Modelin çözülmesiyle amaç fonksiyonu Ƶ0=0,0011 ve Ƶ1=0,0040 değerleri elde edilir. Ƶ0 ve Ƶ1  

değerlerin modele ilave edilmesiyle amacın üyelik fonksiyonu aşağıdaki şekilde gösterilebilir. 

 

 

𝜇𝑧(𝑥) = {
1,                                       𝑍 < 0,0011

1 − [𝑍 − 0,0011]/0,0040 − 0,0011, 0,0011 ≤ 𝑍 ≤ 0,0040
0,                                       𝑍 > 0,0029

}  

 

Bulanık doğrusal programlama ile kurulan model çözüldüğünde optimal portföyün memnuniyet 

düzeyi (𝛼) %63 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen memnuniyet düzeyinde (𝛼) portföyün riski ise 

aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 

 

𝜇𝑧(𝑥) ⇒           0,63 = 1 − [
Ƶ − 0,0011

0,0029
] 

𝜇𝑘(𝑥) 

0,0012 0,0107 
0 

1 

Beklenen 

Getiri 
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1 − 0,63 = [
Ƶ − 0,0011

0,0029
] 

           0,37 =   [
Ƶ − 0,0011

0,0029
] 

                    0,0011 =  Ƶ − 0,0023 

    0,0034 =  Ƶ 

 

%63 memnuniyet düzeyinde portföyün riski %0,34 olarak tespit edilmiştir. %63 memnuniyet 

düzeyinde portföyün beklenen günlük getiri oranı ise aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

Beklenen Getiri Oranı= 𝜌𝑀0 + 𝛼𝜏  
=0,0012*1+0,63*0,0095 

=0,0012+0,0060 

=0,0072 

 

%63 memnuniyet düzeyinde portföyün riski %0,34 iken portföyün beklenen günlük getiri oranı 

%0,72 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 3‘te model ile oluşturulan optimal portföyde yer alan finansal 

enstrümanlar ve ağırlıkları verilmiştir. 

 

Tablo 3: Portföyde Yer Alan Finansal Enstrümanlar ve Ağırlıkları 

Kodlar Değişkenler Portföydeki Ağırlığı Ortalama Gündelik Getirisi 

X8  ALKIM 0,073 0,0024 

X13  BIMAS 0,008 0,0011 

X17  CLEBI 0,002 0,0042 

X22  DEVA 0,011 0,0036 

X37  GUBRF 0,058 0,0058 

X41  IHLAS 0,009 0,0029 

X46  ISMEN 0,042 0,0022 

X59  MPARK 0,001 0,0015 

X64  OTKAR 0,012 0,0029 

X65  OYAKC 0,001 0,0026 

X67  PGSUS 0,045 0,0026 

X73  SELEC 0,023 0,0033 

X84  TUKAS 0,050 0,0071 

X100 GÜMÜŞ 0,549 0,0107 

X101 Dolar 0,108 0,0005 

X105 BINANCE COIN 0,008 0,0044 

 

 

 

5.4. Pandemi Sonrası BİST 100 Endeksinde Yer Alan Pay Senetleri ve Diğer Finansal 

Enstrümanlar ile Gerçekleştirilen Portföy Optimizasyonu Sonuçları 

 

Bulanık doğrusal programlama ile BİST100 endeksinde yer alan pay senetleri, Dolar ve Euro 

Kuru, Altın ve Gümüş, Bitcoin, Etherium, Binance Coin, Cordano ve Ripple gibi kripto paraların 

günlük yüzdelik getirileri kullanılarak optimizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Analizde 12.03.2020   

ile 30.06.2021 tarihleri arasındaki toplamda her bir varlık senedi için 326 haftalık veri kullanılmıştır. 

Analize konu değişkenlerin gündelik getirileri hesaplandıktan sonra beklenen günlük getiri (𝜌) 0,0023, 

değişkenlerin beklenen maksimum getiri oranı (𝜌max ) 0,0105 olarak hesaplanmıştır. Beklenen 
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getirinin toleransı ise (𝜏)  0,0082 (𝜏 =0,0105-0,0023) olarak tespit edilmiştir. Bu durumda beklenen 

getirinin üyelik fonksiyonu (𝜇𝑘(𝑥)) 𝑀0=1 alması durumunda aşağıdaki şekilde gösterilebilir. 

 

𝜇𝑘(𝑥) = {

0,                                       ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗 < 0,0023
107
𝑗=1

[∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗 − 0,0023
107
𝑗=1 ]/0,0082, 0,0023 ≤ ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗 ≤ 0,0105

107
𝑗=1

1,                                       ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗 > 0,0105
107
𝑗=1

}  

 

 Şekil 4’de beklenen getirinin üyelik fonksiyonu verilmiştir. 

 

Şekil 4: Portföyün Beklenen Günlük Getirisinin Üyelik Fonksiyonu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4’de portföyün beklenen günlük getirisi, 0,0023 günlük ortalama getiri düzeyinden, 

0,0105 maksimum günlük getiriye doğru yaklaştıkça modeldeki memnuniyet düzeyi, 0 tam 

memnuniyetsiz düzeyinden 1 tam memnuniyet düzeyine yaklaşmaktadır. 

 

Modelin çözülmesiyle amaç fonksiyonu Ƶ0=0,0011 ve Ƶ1=0,0040 değerleri elde edilir. Ƶ0 ve Ƶ1  

değerlerin modele ilave edilmesiyle amacın üyelik fonksiyonu aşağıdaki şekilde gösterilebilir. 

 

 

𝜇𝑧(𝑥) = {
1,                                       𝑍 < 0,0013

1 − [𝑍 − 0,0013]/0,0181 − 0,0013, 0,0013 ≤ 𝑍 ≤ 0,0181
0,                                       𝑍 > 0,0181

}  

 

 

Bulanık doğrusal programlama ile kurulan model çözüldüğünde optimal portföyün memnuniyet 

düzeyi (𝛼) %63 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen memnuniyet düzeyinde (𝛼) portföyün riski ise 

aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 

 

𝜇𝑧(𝑥) ⇒           0,656 = 1 − [
Ƶ − 0,0013

0,0168
] 

1 − 0,656 = [
Ƶ − 0,0013

0,0168
] 

           0,354 =   [
Ƶ − 0,0013

0,0168
] 

                    0,0059 =  Ƶ − 0,0013 

    0,0072 =  Ƶ 

 

𝜇𝑘(𝑥) 

0,0023 0,0105 
0 

1 

Beklenen 

Getiri 
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%65,6 memnuniyet düzeyinde portföyün riski %0,72 olarak tespit edilmiştir. %65,6 

memnuniyet düzeyinde portföyün beklenen günlük getiri oranı ise aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

Beklenen Getiri Oranı= 𝜌𝑀0 + 𝛼𝜏  

=0,0023*1+0,656*0,0082 

=0,0023+0,0054 

=0,0077 

 

%65,6 memnuniyet düzeyinde portföyün riski %0,72 iken portföyün beklenen günlük getiri 

oranı %0,77 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 4‘te model ile oluşturulan optimal portföyde yer alan 

finansal enstrümanlar ve ağırlıkları verilmiştir. 

 

Tablo 4: Portföyde Yer Alan Finansal Enstrümanlar ve Ağırlıkları 

Kodlar Değişkenler Portföydeki Ağırlığı Ortalama Gündelik Getirisi 

X31  FENER 0,154 0,0058 

X47  JANTS 0,265 0,0093 

X50  KARTN 0,079 0,0056 

X62  NUHCM 0,118 0,0050 

X71  SASA 0,137 0,0059 

X88  TTRAK 0,012 0,0042 

X105  BINANCE COIN 0,214 0,0105 

X106  CORDANO 0,021 0,0088 

 

5.5. Optimizasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması 

 

Optimizasyona ait sonuçlar karşılaştırmalı olarak aşağıdaki Tablo 5’de özetlenmiştir 

Tablo 5: Optimizasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması 

 Pay Senetleri ile Optimizasyon Pay Senetleri ve Diğer Finansal 

Enstrümanlar ile Optimizasyon 

 Pandemi 

Öncesi 

Pandemi 

Süreci 

Pandemi 

Öncesi 

Pandemi Süreci 

Portföy Getirisi 0,0053 0,0068 0,0072 0,0077 

Portföy Riski 0,0047 0,0070 0,0034 0,0072 

Portföy Betası 0,74 1,01 0,17 0,99 

Portföyde Yer 

Alan Varlık Sayısı 
8 9 16 8 

Portföy Değişim 

Katsayısı 
0,89 1,03 0,47 0,93 

 

Tablo ’de yer alan sonuçlar değerlendirildiğince pandemi öncesindeki optimal portföylerin getiri 

ve risklerinin pandemi sürecindeki optimal portföylere göre daha düşük olduğu görülmektedir. 

Optimal portföylerin değişim katsayısına bakıldığında pandemi öncesindeki optimal portföylerin 

değişim katsayısının pandemi sürecindeki optimal portföylerin değişim katsayısından daha düşük 

olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar sadece pay senedinden oluşan veya pay senedi ve diğer finansal 

enstrümanlardan oluşan optimal portföyler açısından değerlendirildiğinde, pay senetleri ile oluşturulan 

optimal portföylerin getirisinin diğer finansal enstrümanların eklenmesiyle oluşturulan optimal 

portföylerin getirisine kıyasla daha düşük, riskinin ise aynı ve daha yüksek olduğu sonuçlar tespit 

edilmiştir. Nitekim bu sonuçlar portföylerin sistematik risk göstergesi olan betasına ve değişim 

katsayısına da yansımıştır. Sadece pay senetlerinden oluşan optimal portföylerinin değişim 

katsayısının ve betasının daha yüksek olduğu görülmektedir. 
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6. Sonuç  

Yatırımcıların belirli bir varlığa yatırım yapmaktan ziyade çeşitli yatırım araçlarının yer aldığı 

bir portföye yatırım yapma fikri, portföyde hangi tür yatırım araçlarının ne oranda yer alması sorusunu 

beraberinde getirmiştir. Bu sorunun çözümüne yönelik çeşitli portföy optimizasyon modelleri 

kullanılmaktadır. Bu bağlamda özellikle büyük ölçekli portföylerde kullanım kolaylığı sağlaması ve 

literatürdeki çalışmalarda ifade edildiği üzere başarılı sonuçlar vermesi nedeniyle Konno ve Yamazaki 

(1991) çalışmasında geliştirilen doğrusal programlama modeli portföy optimizasyon modelleri 

içerisinde daha çok tercih edilen modellerden biri olarak kabul görmektedir. Diğer yandan belirsizlik 

süreçlerinde modellere dâhil edilen ve yapay zekâ temelli bir yaklaşım olan bulanık mantık yaklaşımı 

da son yıllarda özellikle optimizasyon süreçlerinde kullanılmaktadır. Çalışmada bulanık doğrusal 

programlama modeli ile özellikle değerli madenlerin, döviz kurlarının ve kripto paraların portföy 

optimizasyon sürecine dâhil edilmesinin, portföyün beklenen getirisi ve riski üzerinde bir etkisinin 

olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu etkinin pandemi öncesi ve pandemi döneminde 

farklılaşıp farklılaşmadığı da test edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda pandemi öncesi olarak 

28.11.2018 ile 11.03.2020 tarihleri baz alınırken; pandemi sonrası dönem olarak 12.03.2020 ile 

30.06.2021 tarihleri arasında günlük getiri verileri kullanılmıştır. Çalışmada BİST 100 endeksinde yer 

alan pay senetleri, Dolar ve Euro Kuru, Altın ve Gümüş, Bitcoin, Etherium, Binance Coin, Cordano ve 

Ripple gibi kripto paraların günlük yüzdelik getirileri kullanılarak optimizasyon işlemi 

gerçekleştirilmiştir.  Ayrıca çalışmanın kalitesine katkı sağlanması amacıyla BİST 100 endeksinde yer 

alan pay senetlerine diğer finansal enstrümanlar ilave edilerek portföy optimizasyonu 

gerçekleştirilmiştir. 

  

Gerçekleştirilen optimizasyon sonucunda, pandemi öncesi dönemde %70,9 memnuniyet 

düzeyinde portföyün riski %0,47 iken portföyün beklenen günlük getiri oranı %0,53 olarak 

gerçekleşirken; pandemi sonrası dönemde %65,9 memnuniyet düzeyinde portföyün riski %0,7 iken 

portföyün günlük beklenen getirisi %0,68 olarak hesaplanmıştır. Portföylere Dolar ve Euro Kuru, 

Altın ve Gümüş, 5 farklı kripto para biriminin de ilave edilmesiyle gerçekleştirilen optimizasyon 

sonucunda, pandemi öncesi dönemde %63 memnuniyet düzeyinde portföyün riski %0,34 iken 

portföyün beklenen günlük getiri oranı %0,72 olarak hesaplanırken; pandemi sonrası dönemde %65,6 

memnuniyet düzeyinde portföyün riski %0,72 iken portföyün beklenen günlük getiri oranı %0,77 

olarak hesaplanmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde; değerli madenlerin, döviz kurlarının ve kripto 

paraların portföy optimizasyon sürecine dâhil edilmesinin, portföyün beklenen getirisini artırırken 

riskini azalttığı söylenebilir. Benzer şekilde ilgili varlıkların portföy sürecine dahil edilmesinin 

portföyün sistematik riski üzerinde de olumlu etkisinin olduğu ifade edilebilir. Sonuçlar pandemi 

öncesi ve pandemi dönemi baz alınarak değerlendirildiğinde ilgili varlıkların portföy sürecine dahil 

edilmesinin pandemi döneminde de optimal portföy performansı üzerinde olumlu etkisi olduğu tespit 

edilmekle birlikte özellikle pandemi öncesi dönemde optimal portföyün performansı üzerinde olumlu 

etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir. Elde edilen bu bulgular literatürdeki Wu ve Pandey (2014), 

Brière vd. (2015), Gangwal (2017) ve Bakry (2020) çalışmalarıyla paralellik göstermektedir. Buna 

karşın bu çalışma bulgularının aksine Eisl vd. (2015) çalışmasında kripto paraların beklenen getiriler 

açısından sağladığı katkının katlanılan ek riskten daha ağır bastığı iddia edilmiştir. Ayrıca, bu 

çalışmanın bulgularından farklı olarak Schellinger (2020) çalışması, hem Bitcoin hem de ve diğer 

altcoinler için Sharpe oranını maksimize ederek optimize edilen portföyler için oldukça düşük bir 

performans gösterdiği belirtilmiştir. Diğer taraftan pandemi öncesi ve sonrası dönem açısından elde 

edilen bulgular Nasreen vd. (2021) çalışmasını destekler niteliktedir. 

 

Sonuçlar yatırımcılar açısından değerlendirildiğinde; gerek finansal piyasalarda yüksek 

volatiliteye yol açan pandemi gibi dönemlerde, gerekse normal dönemlerde yatırımcıların portföy 

tercihlerinde değerli madenler, döviz kurları ve kripto paraları da göz önünde bulundurmaları ve 

portföylerinde yer vermesinin, portföyün performansına olumlu katkısının olacağı söylenebilir. 

Portföy sürecine yabancı ülkelerin hisse senedi endekslerinin ilave edilmesi yeni çalışmaların 

konusunu oluşturabilir. Kripto paralar ile ilgili yasal düzenlemeler ve politika uygulamaları değişiklik 

gösterdikçe fiyat gelişimini nasıl olacağının yeni çalışmalarda dikkate alınması bu konuda literatüre 

katkı sağlayacaktır. Buna ek olarak, Bitcoin vadeli işlemlerinin yakın zamanda piyasaya sürülmesi, 

511 



18 

 

güçlü bir altcoin piyasasının ortaya çıkması ve diğer gelişmeler (Bitcoin'in çeşitli platformlarda ödeme 

aracı olarak kullanılması gibi) gerçekleştirilecek çalışmalarda önem arz eden faktörler olarak dikkate 

alınabilir. 
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8. Ekler 

Ek: 1 Analizde Kullanılan Finansal Enstürmanlar ve Kodları 

Kod  Finansal Enstrümanlar Kod  Finansal Enstrümanlar 

X1 Akbank T.A.Ş (AKBNK) X55 Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) 

X2 

Akiş Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı 

A.Ş. (AKSGY) X56 

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri 

A.Ş. (KOZAA) 

X3 
Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. 

(AKSA) X57 
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MAVI) 

X4 Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) X58 Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) 

X5 

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 

A.Ş. (ALGYO) X59 
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) 

X6 Alarko Holding A.Ş. (ALARK) X60 Net Holding A.Ş. (NTHOL) 

X7 
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 

(ALBRK) X61 
Netaş Telekomunikasyon A.Ş. (NETAS) 

X8 Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM) X62 Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) 

X9 

Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi 

A.Ş. (AEFES) X63 

ODAS Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. 

(ODAS) 

X10 
Arçelik A.Ş. (ARCLK) 

X64 
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 

(OTKAR) 

X11 

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. (ASELS) X65 
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) 

X12 

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları 

A.Ş. (BAGFS) X66 

Parsan Makina Parcalari Sanayi A.Ş. 

(PARSN) 

X13 
BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. 

(BIMAS) X67 
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) 

X14 

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. (BRSAN) X68 
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) 

X15 

Brisa Bridgestone Sabanci Lastik 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA) X69 
Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. (PETUN) 

X16 
Bursa Çimento Fabrikasi A.Ş. 

(BUCIM) X70 
Polisan Holding A.Ş. (POLHO) 

X17 Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) X71 SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) 

X18 Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) X72 Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) 

X19 

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. (CEMTS) X73 

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. 

(SELEC) 

X20 
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

(CIMSA) X74 
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalari A.Ş. (SISE) 

X21 Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) X75 Şok Marketler (SOKM) 

X22 Deva Holding A.Ş. (DEVA) X76 Tat Gıda Sanayi A.Ş. (TATGD) 

X23 DO & CO AG (DOCO) X77 TAV Havalimanlari Holding (TAVHL) 

X24 
Doğan şirketler Grubu Holding A.Ş. 

(DOHOL) X78 
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) 

X25 
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret 

A.Ş. (DOAS) X79 
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA) 

X26 

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal 

Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

(ECILC) X80 
Türk Hava Yollari AO (THYAO) 

X27 
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. 

(EGEEN) X81 
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 

(TOASO) 

X28 

Emlak Konut Gayrımenkul Yatırım 

Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) X82 

Torunlar Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

(TRGYO) 
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X29 
Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) 

X83 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 

(TSKB) 

X30 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 

T.A.Ş. (EREGL) X84 
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) 

X31 
Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) 

X85 
Tumosan Motor ve Traktor Sanayi A.Ş. 

(TMSN) 

X32 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) X86 Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 

X33 Türkiye Garanti Bankası (GARAN) X87 Türk Telekomunikasyon A.Ş. (TTKOM) 

X34 
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY) 

X88 
Türk Traktor ve Ziraat Makineleri A.Ş. 

(TTRAK) 

X35 

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım 

Ortaklığı A.Ş. (GOZDE) X89 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD 

(TCELL) 

X36 GSD Holding A.Ş. (GSDHO) X90 Türkiye Halk Bankası (HALKB) 

X37 Gubre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) X91 Türkiye İş Bankası A.Ş. Class C (ISCTR) 

X38 
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. 

(SAHOL) X92 
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) 

X39 

Halk Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı 

A.Ş. (HLGYO) X93 
Ülker Biskuvi Sanayi A.Ş. (ULKER) 

X40 Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) X94 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) 

X41 
İhlas Holding A.Ş. (IHLAS) 

X95 
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

(VESTL) 

X42 

İndeks Bilgisayar Sistemleri 

Muhendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

(INDES) X96 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) 

X43 

İpek Doğal Enerji Kaynakları 

Araştırma ve Üretim A.Ş. (IPEKE) X97 

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. 

(YATAS) 

X44 İş Finansal Kiralama A.Ş. (ISFIN) X98 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) 

X45 
İş Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

(ISGYO) X99 
Altın 

X46 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

(ISMEN) X100 
Gümüş 

X47 
Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

(JANTS) X101 
Dolar 

X48 

Kardemir Karabuk Demir Çelik 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. Class D 

(KRDMD) X102 
Euro 

X49 

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. (KAREL) X103 
Bitcoin 

X50 

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. (KARTN) X104 
Etherium 

X51 
Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

(KERVT) X105 
Binance Coin 

X52 
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. 

(KERVN) X106 
Cordano 

X53 Koç Holding A.Ş. (KCHOL) X107 Ripple 

X54 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS) 
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ÖZ 

Asimetrik volatilite negatif dalgalanmaların varyans üzerinde pozitif dalgalanmalara göre daha yüksek etki yaratması 

olarak tanımlanabilir. Bu olgu finansal serilerin yapısal bir özelliği olmakla birlikte kriz dönemlerinde daha da derinleştiği 

düşünülmektedir. Bu çalışmada 2020 başlarında ilk olarak Uzak Doğu ülkelerinde görülmeye başlayan daha sonra hızla 

tüm dünyaya yayılan pandemi kaynaklı uluslararası krizin BIST birincil sektör endeksleri üzerinde yarattığı asimetrik 

volatilite etkisi incelenmiştir. Çalışmada GJR-GARCH (1,1) istatistiksel modeli kullanılmıştır. Bulunan sonuçlara göre 

asimetrik volatilite hem kriz öncesi hem de kriz sonrası dönem için BIST sektör endekslerinin karakteristik bir özelliği 

olmakla birlikte bütün alt sektörler kriz sonrası dönemde daha anlamlı derecede sonuçlar vermiştir. Ayrıca asimetri 

katsayısının kriz sonrası dönemlerin tamamında daha yüksek olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Asimetrik Volatilite, Covid-19, GJR-GARCH 

 

 

Findings Of Asymetric Volatility During The Covid-19 Pandemic: A 

Review Of BIST Sector Indices 
 

 

ABSTRACT 

Asymmetric volatility can be defined as negative fluctuations having a higher effect on the variance than positive 

fluctuations. Although this phenomenon is a structural feature of financial series, it is thought to strengthen even more 

during crisis periods. In this study, the asymmetric volatility effect on BIST primary sector indices created by the 

pandemic-induced international crisis, which first started to be seen in the Far East countries at the beginning of 2020 

and then spread rapidly to the whole world, is examined. GJR-GARCH (1,1) statistical model is applied in the study. 

According to the results, although asymmetric volatility is a characteristic feature of BIST sector indices for both the pre-

crisis and post-crisis periods, all sectors gave more significant results in the post-crisis period. In addition, it is observed 

that the asymmetry coefficient is higher in all post-crisis periods. 

 

Keywords: Asymmetric Volatility, Covid-19, GJR-GARCH 

 

 

 

                                                      

* Sorumlu yazar e-mail: atasberkan@gmail.com 

517 

https://orcid.org/0000-0003-3049-3195
https://orcid.org/0000-0002-7756-9372


1. Giriş 

 

Piyasa fiyatları ile volatilite (oynaklık) arasındaki ilişki finans literatüründe geniş yer bulmaktadır. Piyasadaki 

enstrümanlara ilişkin fiyat tahminlerinde çoğu zaman da bir risk unsuru olan volatilitenin kullanılması sık rastlanan bir 

durumdur. Volatiliteye bakılarak sermaye varlıklarının fiyatlaması, portföy riski, piyasa riski ya da opsiyon fiyatlamaları 

gibi analizler yapılabilmektedir. Volatilite kısaca menkul kıymetin getiri oranının varyansı alınarak hesaplanabilir. 

Volatilitenin yüksek olması durumu risk oranındaki artış olarak ifade edilebilir. Fakat piyasada yer alan menkul kıymetlerin 

fiyatlarındaki uzun yükseliş dönemleri ile uzun düşüş dönemlerindeki volatiliteler her zaman aynı şiddete sahip 

olmayabilmektedir. Çoğu zaman fiyatlardaki uzun düşüş dönemlerinde volatilite, fiyatların uzun yükseliş dönemlerindeki 

volatiliteye göre daha fazla olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum asimetrik volatilite olarak adlandırılmaktadır (Pagan ve 

Schwert, 1990; Cao ve Tsay, 1992; Wu, 2001).  

 

Asimetrik volatilite olgusunu ABD borsasında hisse senetleri piyasa getirilerinde ilk olarak inceleyen ve açıklayanlar 

arasında Black (1976) ve Christie (1982) gelmektedir. Literatürdeki ampirik çalışmalarda volatilite stokastik hareket 

etmekte olduğu, değişen varyansın rassal olarak konumlandığı ortaya koyulmaktadır. Fakat Black (1976) ve Cristie 

(1982)’nin yaptığı çalışmalar, değişen varyans ile hisse senetleri fiyatları arasında bir ilişkinin olabileceği sonucunu 

açıklamaktadır. Buna göre varyanstaki değişim her durumda aynı olmamaktadır. “Kaldıraç etkisi hipotezi” olarak 

adlandırılan bu durumda hisse senetleri fiyatları artış eğilimindeyken finansal kaldıraç azalmakta, hisse senedi fiyatları 

azalış eğilimindeyken finansal kaldıraç artmakta ve hisse senedini daha riskli hale getirmektedir.  

 

Asimetrik volatilite olgusunu açıklamak için kullanılan diğer bir kavram ise “geri bildirim etkisi” dir.  Eğer volatilite 

piyasada yer alan yatırımcılar tarafından fiyatlanıyorsa, volatilitede beklenen bir artış öz sermaye getiri oranını yükseltecek 

bu da fiyatlara negatif şekilde yansıyacaktır (Aboura ve Chevallier, 2013, s. 132). Campbell ve Hentschel (1992)’e göre 

büyük negatif hisse senedi getirileri ile büyük pozitif hisse senedi getirileri arasında farklılık vardır. Büyük negatif hisse 

getirileri daha yaygın olarak görülmektedir ve bu asimetrik durumu geri bildirim etkisi ile açıklamışlardır. Schwert (1990) 

1885 ile 1988 arası günlük verileri kullanarak hisse senedi getirilerini incelemiş 1987 borsa çöküşünde bariz bir değişikliğe 

asimetriye işaret etmiştir ve on hareketten altısı düşüş, dördü yükselişle ilgili olduğunu vurgulamıştır.  

 

Günlük ve haftalık borsa verilerinde yaşanan bu asimetrik ilişkiyi açıklayan bir diğer bakış açısı ise davranışsal finansla 

ilişkilidir. Low (2004)’a göre piyasadaki yatırımcılar kayıp riskini gerçek risk olarak görmektedirler fakat finans 

literatüründe risk varyans ile ifade edilmektedir ve bu bakış açısı birbiriyle çelişmektedir. Yatırımcıların risk algısı daha 

çok aşağı yönlü olduğu için kazanç durumundaki yatırımcılar ile kayıp durumundaki yatırımcı davranışları arasında fark 

olduğunu (kayıptan kaçınma) ve bu durumun asimetrik volatiliteye neden olabileceğini ifade etmiştir. Aşağı yönlü 

volatilitenin, yukarı yönlü volatiliteden daha fazla artma eğiliminde olduğunu davranışsal finans bakış açısı ile göstermiştir. 

Ayrıca Hibbert vd. (2008) asimetrik volatilitenin varlığını, yatırımcı davranışları konusu olan davranışsal temsiliyet ve 

ekstrapolasyon önyargıları ile açıklamıştır. 

 

Bu çalışmanın hedefi Covid-19 pandemisi döneminde asimetrik volatilitenin varlığını test etmektir. Aralık 2019’da Çin 

Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, 2020 yılı başlarında tüm dünyaya yayılması sonucu bir pandemiye 

dönüşmüştür. Pandemi nedeniyle çoğu ülke çeşitli önlemler alarak virüsün yayılmasını önlemeye çalışmış, alınan önlemler 

reel sektör başta olmak üzere birçok ülkenin ekonomilerini olumsuz yönde etkilemiştir. OECD (Ekonomik İş Birliği ve 

Kalkınma Örgütü)’nin raporu, AB (Avrupa Birliği)’de yer alan ülkelerin neredeyse tamamının 2020 yılı gayri safi yurtiçi 

hasılaya göre ekonomilerinde daralma olduğunu göstermektedir. Yine aynı raporda ABD ekonomisi de 2020 yılında %3,5 

daralmıştır. Ayrıca başta ABD ve AB borsaları olmak üzere dünyadaki pek çok menkul kıymet borsası pandeminin ilk 

dönemleri olan 2020 ilk çeyreğinde ciddi kayıplar yaşamıştır. Bu noktandan hareketle pandemi etkisiyle oluşan piyasadaki 

dalgalanma dönemini incelenmiş, pandemi öncesi ve pandemi dönemlerinde yaşanan volatilitede asimetrik bir çıkarım olup 

olmadığı test edilmiştir. 
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Çalışmanın ikinci bölümünde asimetrik volatiliteye ilişkin literatürde yapılan çalışmalara yer verilmiş, üçüncü bölümde ise 

pandemi öncesi ve pandemi dönemi için BIST (Borsa İstanbul) sektör endekslerinin yer aldığı günlük verilerden oluşan bir 

zaman serisi oluşturularak asimetrik volatilitenin sektörlere göre varlığı test edilmiştir. 

 

2. Literatür Taraması 

 

Literatürde asimetrik volatilite olgusu ile ilgili başta hisse senetleri olmak üzere menkul kıymet borsaları, vadeli işlemlerin 

yer aldığı borsalar ve emtia piyasalarında yapılmış çalışmalara rastlanılmaktadır. Çalışmalar asimetrik volatilitenin 

açıklandığı kaldıraç etkisi, geri bildirim etkisi ve davranışsal finans çerçevesinde ele alınmıştır. 

 

Yapılan ilk çalışmalar hisse senetleri üzerine olmuştur ve getirilerin varyansının negatif esnekliği ile finansal kaldıraç 

arasında ilişki olduğu ifade edilmiştir (Christie, 1982, s. 407). Christensen vd. (2015) 84 yıllık verileri içeren ABD hisse 

senetleri endeksi getirileri üzerine yaptıkları çalışmada volatilitenin ve kaldıraç etkisinin krizler döneminde arttığını 

gözlemlemişlerdir. Dennis vd. (2006) günlük hisse senedi getirileri üzerine yaptıkları çalışmada asimetrik volatilitenin toplu 

firma düzeyindeki etkilerden değil sistematik piyasa çapındaki faktörlerden etkilendiği yönündedir. Literatürde piyasaya 

gelen haberlerin de asimetrik volatilite bulguları üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir. Horpestad vd. (2019) dünya 

genelindeki 19 borsa endeksinde yaptıkları çalışmada ABD ve Avrupa borsaları başta olmak üzere tüm piyasalarda 

asimetrik volatiliteyi gözlemlemişlerdir. Kaldıraç etkisinin ters yönlü etkisi de bazen asimetrik volatiliteye neden 

olmaktadır. Luo ve Wang (2019) uluslararası hisse senedi piyasalarındaki araştırmalarında ABD ve Singapur piyasalarının 

kaldıraç etkisinden kaynaklı asimetrik volatilite olduğunu Japon ve Hong Kong borsalarının ise ters kaldıraç etkisiyle 

asimetrik volatilite kanıtlarını sunmuşlardır. Koutmos ve Booth (1995) New York, Tokyo ve Londra hisse senetleri 

piyasalarında asimetrik volatilite bulgularını, piyasaya gelen iyi haberler ve kötü haberlere üzerinden incelemişler ve üstel 

genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans (EGARCH) modeli ile tahmin etmişlerdir. Piyasaya gelen kötü 

haberlerin, iyi haberlere göre yayılım etkisinin daha fazla olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Karmakar (2007) Hindistan 

borsası üzerinde GARCH modeli tahmini yaparak asimetrik volatiliteye dair kanıtlar aramıştır. Volatilitenin düşen 

piyasalarda daha fazla olduğunu gözlemlemiştir. Yine Hindistan borsası üzerinde Goudarzi ve Ramanarayanan (2011)’ın 

yaptıkları çalışmada iyi ve kötü haberin piyasadaki algılanmasını incelemiştir. 2008 krizi döneminde kaldıraç etkisi 

nedeniyle olumsuz haberlerin, olumlu haberlerden daha fazla piyasayı etkilediği sonucunu ifade etmektedirler. Buna göre 

piyasanın iyi ve kötü haberlere vermiş olduğu tepki asimetriktir ve kötü haberler volatiliteyi daha fazla arttırmaktadır. Reyes 

(2001) menkul kıymet borsasında işlem gören hisse senetlerini küçük ve büyük olarak kategorize ederek EGARCH yöntemi 

tahmin modeli oluşturmuş, buna göre küçük şirketlerin büyük sermaye hisse senedi getirilerinden küçük sermayeli getirilere 

asimetrik bir volatilite bulgusuna rastlamıştır. 

 

Asimetrik volatilite ile ilgili literatürde yapılan çalışmalar sadece hisse senetleri ile sınırlı değildir. Ayrıca petrol fiyatları, 

altın fiyatları, tahviller gibi birçok ekonomik unsurun getiri ve risk ilişkisi incelenmiştir. Altın piyasasında yaşanan 

asimetrik volatilite bilinenin aksine ters şekilde işlemektedir. Buna göre pozitif şoklar volatiliteyi negatif şoklara göre daha 

fazla arttırmaktadır (Baur, 2012, s. 26). Todorova (2017) altın fiyatlarının 13,5 yıllık gün içi verilerini inceleyerek ters 

asimetrik olgusuna ışık tutmaktadır. Hisse senedi piyasalarının düşüş dönemlerinde yatırımcılar güvenli liman olarak 

gördükleri altın yönelebilmektedir. Bu durumda altın fiyatındaki düşüşlerden daha çok yükselişler yatırımcıların dikkatini 

çekmektedir. Artan altın fiyatları, altın piyasasında belirsizliğe yol açabilir ve altın fiyatlarındaki oynaklığı arttırabilecek 

çalkantılı bir dönemin habercisi olarak görülebilir. Bu nedenle altın piyasasında pozitif şoklar, negatif şoklara göre daha 

fazla etkili olabilmektedir (Todorova, 2017, ss.138-139). Chiarella vd. (2016) vadeli altın piyasası için benzer sonuçları 

ifade etmektedirler. 

 

Chen vd. (2021) enerji vadeli işlem sözleşmeleri üzerine Çin’de yaptıkları çalışmada iyimser duygu değişiminin volatilite 

üzerinde negatif, kötümser duygu değişiminin ise volatilite üzerinde pozitif etkisi gözlemlenmiştir. Hassan (2011)’ın günlük 

verilerden oluşan ve 10 yılı kapsayan ham petrol verileri de asimetrik volatilite kanıtları sunmaktadır. Olumlu ve olumsuz 
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haberlerin petrol fiyatları oynaklığı üzerinde farklı etkiler yarattığını ifade etmektedir. Maitra vd. (2021) petrol piyasasında 

asimetrik oynaklığın varlığına işaret etmektedirler. 

 

Asimetrik volatiliteye dair bulgular döviz ve kripto para piyasalarında da kendini göstermektedir. Wang ve Yang (2009) 

çalışmalarında ABD doları karşısında; Avusturya Doları, Euro, İngiliz Sterlini ve Japon Yeninin asimetrik oynaklık 

bulgularını araştırmışlardır. Euro dışında diğer bütün para birimleri asimetrik volatiliteye sahip olduğu sonucuna 

varmışlardır. Baur ve Dimpfl (2018) 20 kripto para üzerinde yaptıkları çalışmada, asimetrik volatilite bulgusuna rastlamışlar 

fakat hisse senetleri piyasalarından farklı olarak, pozitif şoklar negatif şoklara göre volatiliteyi daha fazla arttırdığını ifade 

etmişlerdir. 

 

Asimetrik volatiliteye dair bulgular finansal kaldıraç etkisinden, piyasaya gelen iyi ya da kötü haberlerden ya da davranışsal 

etkiler nedeniyle başta hisse senetleri piyasaları olmak üzere, vadeli piyasalar, enerji piyasaları, emtia piyasaları gibi birçok 

piyasada test edilebilmektedir. Bu çalışma da geniş literatüre bir katkı olması amacıyla Covid-19 pandemisi dönemindeki 

bulguları test etmek için güncel verilerle tasarlanmıştır. 

 

3. Metodoloji, Yöntem ve Uygulama 

 

3.1. Metodoloji 

 

ARCH tipi volatilite modellerinde 𝜖𝑡 hata terimlerini ve 𝜎𝑡
2 varyansı göstermek üzere ARCH(q) modeli; 

 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝜖𝑡−1

2 … + 𝛼𝑞𝜖𝑡−𝑞
2 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖𝜖𝑡−𝑖

2

𝑞

𝑖=1

 

olacaktır. Engle (1982) tarafından geliştirilen ARCH tipi modellerde model parametreleri en küçük kareler (EKK) 

tahminleyicisi üzerinden belirlenmektedir. Eşitlikten de anlaşılacağı üzere ARCH tipi modellerde koşullu varyans geçmiş 

şoklara ve bu şokların nasıl ağırlıklandırıldıklarına göre belirlenmektedir. Fakat bunun yanında finansal zaman serilerinde 

görülen uzun dönemde ortalamaya yakınsama gözardı edilmektedir. Bu nedenle Bollerslev (1986) tarafından geliştirilen 

GARCH (p,q) modelleri; 

𝜎𝑡
2 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖𝜖𝑡−𝑖

2

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑖𝜎𝑡−𝑖
2

𝑞

𝑖=1

 

olarak gösterilmektedir. Eşitlikteki 𝜎𝑡−𝑖
2  uzun dönemli varyansı gösterirken 𝛽𝑖 bunun katsayısını ifade etmektedir. Fakat 

klasik GARCH(p,q) modelleri volatilite kümelenmesini oldukça iyi açıklamasına karşın volatilite asimetrisi gözardı 

edilmektedir. Bu nedenle Glosten, Jagananthan ve Runkle (1993) tarafından GJR-GARCH modeli geliştirilmiştir. Bu 

modelde ; 

 

𝜎𝑡
2 =  𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1

2 + 𝛽𝜎𝑡−1
2 + 𝛾𝑢𝑡−1

2 𝐼𝑡−1 

 

eşitliği kullanılmıştır. Buradaki 𝐼𝑡−1 kukla değişken olarak asimetrik ilişkiyi temsil etmektedir. Bu değişken negatif değişim 

durumlarında 1 pozitif değişim durumunda 0 değeri almaktadır.  

 

𝐼𝑡 = {
1,   𝑢𝑡 < 0
0,   𝑢𝑡 > 0

} 

Ayrıca asimetrik ilişkiden söz edebilmek için 𝛾 katsayısı da pozitif olmalıdır. Aksi takdirde model içinde anlamlı olsa dahi 

teorik olarak geçersizdir (Brooks,2008). 
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3.2. Çalışmanın Verileri 

 

Çalışmada Borsa İstanbul (BIST) sektör endeksleri kullanılmıştır. Pandemi öncesi ve sonrası açısından karşılaştırma 

yapılacağından çalışmaya uygun olan tüm birincil sektör endeksleri çalışmaya dahil edilmiştir. (XINSA) BIST İnşaat gibi 

bazı sektör endekslerinin veri uzunluğunun yetersiz olmasından dolayı çalışmaya dahil edilmemişlerdir. Aşağıda 

Tablo:1’de çalışmada kullanılan endeksler gösterilmiştir. Kullanılan veriler pandemi öncesi ve sonrası olarak iki alt 

kategoriye ayrılmıştır. 01.08.2018-31.12.2019 arası dönem pandemi öncesi ve 01.01.2020-31.05.2021 arası dönem 

pandemi sonrası için alt dönemler olarak belirlenmiştir.  

Aşağıdaki Tablo 3’de çalışmaya dahil edilen endekslerin ARCH-LM test istatistiği sonuçları verilmiştir. Bu testin 

sonuçlarına göre XILTM, XSPOR, XTCRT endeksleri ARCH tipi modellerin yapısına uygun olmadığı görüldüğünden bu 

endeksler çalışmaya dahil edilmemiştir. Başlangıçtaki 13 endeksten 10’u ile analiz gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 2’deki tanımlayıcı istatistik değerlerine göre serilerin kalın kuyruğa sahip ve sola çarpık olduğu görülmektedir. Bu 

yüksek sıklıkta düşük pozitif getirilere mukabil, düşük sıklıkta büyük negatif getiriler yaşandığını göstermektedir. Ayrıca 

Şekil: 1’de paylaşılan endeks ve getiri serilerine göre kriz sonrası dönemde volatilite kümelenmesinin oldukça bariz bir 

şekilde görülmektedir. Özellikle Mart 2020’de pandeminin etkilerinin tüm dünyaya yayılması ile birlikte volatilitenin de 

önemli derecede arttığı ve takip eden aylarla birlikte krizden önceki seviyelere geldiği görülmektedir.  

 

 

 

Tablo 1: Çalışmada Kullanılan BIST Sektör Endeksleri 

ENDEKS KODU 

 

ENDEKS İSMİ 

 

XBANK BİST Bankalar 

XGIDA BİST Yiyecek & İçecek 

XGMYO BİST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 

XILTM BİST Telekomünikasyon 

XKMYA BİST Kimyasal, Petrol & Plastik 

XSPOR BİST Spor 

XTCRT BİST Toptan Satış & Perakende Ticaret  

XTEKS BİST Tekstil & Deri 

XTRZM BİST Turizm 

XUHIZ BİST Hizmet 

XULAS BİST Ulaştırma 

XUSIN BIST Sınai 

XUTEK BİST Teknoloji 

 
Tablo 2: Tanımlayıcı istatistikler 

   Ort. Maks.  Min.  Std. Sap. Çarpıklık  Basıklık  Jarque-

Bera 

 Prob.  

  

XBANK -0.0009 0.0851 -0.1042 0.0233 -0.3242 6.0008 138.6 0.00 

XGIDA 0.0009 0.0505 -0.0970 0.0189 -1.5636 9.0125 675.5 0.00 

XGMYO 0.0010 0.0722 -0.1181 0.0224 -1.1319 7.2352 339.2 0.00 

XILTM 0.0003 0.0860 -0.1049 0.0199 -0.5490 6.7650 226.2 0.00 

XKMYA 0.0015 0.0655 -0.0994 0.0188 -0.9319 7.1232 301.1 0.00 

XSPOR 0.0019 0.1557 -0.2086 0.0431 -0.6430 6.3233 186.8 0.00 

XTCRT 0.0008 0.0735 -0.1052 0.0184 -0.6948 9.1782 589.8 0.00 

XTEKS 0.0022 0.0721 -0.1399 0.0233 -1.6261 9.5121 779.3 0.00 

XTRZM 0.0032 0.0845 -0.1574 0.0318 -0.8030 5.4848 128.8 0.00 
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XUHIZ 0.0007 0.0456 -0.1006 0.0158 -1.7267 11.2254 1170.5 0.00 

XULAS 0.0000 0.0895 -0.1284 0.0274 -0.1391 6.2827 159.6 0.00 

XUSIN 0.0017 0.0628 -0.1015 0.0172 -1.6301 10.1553 909.4 0.00 

XUTEK 0.0015 0.0936 -0.1050 0.0228 -0.6291 8.1072 406.9 0.00 

 

 

Tablo 3: ARCH-LM Test sonuçları** 

INDEX LM Statistic Prob. 

XBANK 0.17 0.0000 

XGIDA 19.19 0.0000 

XGMYO 19.64 0.0000 

XILTM 4.05 0.0542* 

XKMYA 14.47 0.0001 

XSPOR 0.85 0.3557* 

XTCRT 2.98 0.0842* 

XTEKS 20.83 0.0000 

XTUR 61.00 0.0000 

XHIZM 65.24 0.0000 

XULAS 48.13 0.0000 

XUSIN 5.17 0.0230 

XUTEK 17.07 0.0000 

*: %5 anlamlılık seviyesinde ARCH etkisinin görülmediği seriler. 

**:Ho: ARCH etkisi yoktur. 
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Şekil 1: Çalışmada kullanılan endeksler ve getiri serileri 

 

 

3.3. Bulgular  

 

Çalışmada asimetrik volatilite modeli olan GJR-GARCH 10 farklı BIST sektör endeksi üzerinde pandemi öncesi ve sonrası 

alt dönemler için uygulanmıştır. Bu sayede kriz döneminde artan volatilite üzerinde asimetrik volatilitenin payı 

karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Tablo 4 ve Tablo 5 de kriz öncesi ve sonrası GJR-GARCH model tahminleri 

verilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre kriz öncesi dönemde  %1 anlamlılık değerinde 4 farklı sektör endeksi için asimetrik 
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volatilitenin anlamlı olduğu görülmektedir (XGIDA, XUHIZ, XULAS, XUSIN). %5 anlamlılık seviyesine göre 

bakıldığında ayrıca XBANK, XGMYO, XTEKS, XUTEK endekslerinde de asimetrik volatilitenin olduğu 

gözlemlenmektedir. Asimetrik volatilitenin gözlemlenmediği endeksler XKMYA ve XTRZM’dir. Bu haliyle bakıldığında 

asimetrik volatilitenin sadece kriz dönemlerinde oluşmadığı kriz öncesi dönemler için de büyük oranda sektör endekslerinde 

gözlemlendiği görülmektedir.  

Tablo 5’de ise kriz sonrası dönem için tahmin edilen model parametreleri verilmiştir. Kriz sonrası dönemde endekslerin 

tamamının γ katsayılarının %1 seviyesinde anlamlı olduğu görülmektedir. Sonuçlar asimetrik volatilite etkisinin kriz 

sonrasında daha anlamlı olduğunu göstermektedir. Asimetrik volatilite sektör endekslerinin genel bir özelliği olmakla 

birlikte kriz dönemlerinde anlamlılığı yükselmektedir. Bunun bir nedeni kriz dönemlerindeki belirsizlik ortamında artan 

panik nedeniyle rasyonelliğini kaybeden yatırım davranışları olabilir.  

γ asimetrik volatilitenin yanında 𝛼0 modeldeki sabit terimi, 𝛼1 ARCH terimini, β uzun dönemli varyans olan GARCH 

terimini temsil etmektedir. Alınan sonuçlara göre uzun dönemli volatilite olan β’nın da model içinde oldukça baskın olduğu 

görülmektedir. Bu durum artan volatilite dönemlerinin sonrasında serilerin uzun dönemli ortalamaya yakınsadığını (mean 

reversion) göstermektedir. 

Diğer taraftan kriz öncesi ve sonrası kurulan modeller açısından diğer bir karşılaştırma asimetri katsayıları üzerinden 

yapılabilir. Tablo 4 ve Tablo 5 incelendiğinde γ katsayısının tüm endeksler için kriz sonrası dönemde daha yüksek değerler 

aldığı gözlemlenmektedir. Başka bir deyişle kriz dönemlerinde asimetrik volatilite etkisinin toplam volatilite içerisindeki 

baskınlığı daha yüksek olmaktadır.  

Ek 1’de kriz öncesi ve sonrası seriler için Q-Q dağılım grafikleri yer almaktadır. Şekilde kriz sonrası dönemler için negatif 

uç değerlerin normalden oldukça saptığı görülmektedir.  

 
Tablo 4: Kriz öncesi GJR-GARCH(1,1) model çıktıları 

 

Endeksler 
 

  

 

 
 

 

  

 

  

AIC SIC 

XBANK 0.0001 0.0165 0.1282 0.8048 -4.6956 -4.6406 

0.04 0.67 0.04** 0.00   

XGIDA 0.0000 -0.0641 0.0381 1.0145 -5.4527 -5.3977 

0.00 0.00 0.00* 0.00   

XGMYO 0.0001 0.0472 0.1963 0.5087 -5.8587 -5.8037 

0.01 0.32 0.03** 0.00   

XKMYA 0.0001 0.3919 -0.1338 0.3737 -5.5720 -5.5170 

0.00 0.00 0.26 0.00   

XTEKS 0.0000 -0.0140 0.0996 0.8417 -5.5791 -5.5241 

 0.06 0.59 0.02** 0.00   

XTRZM 0.0000 0.1559 -0.0753 0.7273 -5.3034 -5.2484 

0.00 0.00 0.11 0.00   

XUHIZ 0.0000 -0.0155 0.0775 0.9303 -5.9951 -5.9401 

0.01 0.31 0.00* 0.00   

XULAS 0.0000 -0.0531 0.1080 0.9926 -4.8032 -4.7482 

0.77 0.00 0.01* 0.00   

XUSIN 0.0000 -0.1006 0.2458 0.7707 -6.0656 -6.0106 

0.01 0.02 0.00* 0.00   

XUTEK 0.0001 0.0037 0.1592 0.7309 -5.0092 -4.9542 

0.03 0.94 0.03** 0.00   

Not: Yukarıda GJR-GARCH (1,1) kriz öncesi modeli çıktıları verilmiştir. γ asimetri katsayısıdır. (*), (**) 

sırasıyla asimetrik volatilitenin %1 ve %5 seviyesinde anlamlı olduğu serileri göstermektedir. Her bir 

endeks için verilen ilk değer parametrenin katsayısı ve ikinci değer Z istatistiğinin model için anlamlılığını 

gösteren olasılık değeridir. Ayrıca AIC (Akaike Information Criterion) ve SIC (Schwarz Information 

Criterion) bilgi kriterlerini vermektedir.  
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Tablo 4: Kriz sonrası GJR-GARCH(1,1) model çıktıları 

 

Endeksler 
 

  

 

  

 

  

 

  

AIC SIC 

XBANK 0.0001 0.0999 0.1920 0.7191 -4.8272 -4.7724 

0.00 0.00 0.00* 0.00   

XGIDA 0.0001 -0.0452 0.3692 0.6280 -5.2418 -5.1870 

0.00 0.23 0.00* 0.00   

XGMYO 0.0002 -0.0989 0.7679 0.2319 -4.9187 -4.8639 

0.00 0.01 0.00* 0.02   

XKMYA 0.0000 -0.0391 0.1563 0.8491 -5.2195 -5.1648 

0.02 0.07 0.00* 0.00   

XTEKS 0.0002 0.0719 0.6230 0.3120 -4.9268 -4.8720 

 0.00 0.20 0.00* 0.00   

XTRZM 0.0001 -0.0299 0.2049 0.8062 -4.2329 -4.1781 

0.00 0.37 0.00* 0.00   

XUHIZ 0.0000 -0.0424 0.3690 0.6883 -5.5999 -5.5451 

0.00 0.37 0.00* 0.00   

XULAS 0.0001 0.1279 0.3181 0.5731 -4.5494 -4.4946 

0.00 0.01 0.00* 0.00   

XUSIN 0.0000 -0.1803 0.4425 0.7487 -5.5073 -5.4525 

0.00 0.00 0.00* 0.00   

XUTEK 0.0001 0.1163 0.2637 0.6296 -4.9165 -4.8618 

0.00 0.02 0.00* 0.00   

Not: Yukarıda GJR-GARCH (1,1) kriz sonrası modeli çıktıları verilmiştir. γ asimetri katsayısıdır. (*), (**) 

sırasıyla asimetrik volatilitenin %1 ve %5 seviyesinde anlamlı olduğu serileri göstermektedir. Her bir 

endeks için verilen ilk değer parametrenin katsayısı ve ikinci değer Z istatistiğinin model için anlamlılığını 

gösteren olasılık değeridir. Ayrıca AIC (Akaike Information Criterion) ve SIC (Schwarz Information 

Criterion) bilgi kriterlerini vermektedir. 

 

 

Genel Değerlendirme ve Sonuç 

 

Çalışmada BIST birincil sektörlerinin pandemi öncesi ve sonrası dönemler için gösterdiği asimetrik volatilite karakteri 

incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre asimetrik volatilite BIST sektör endekslerinde tüm dönemlerde yapısal bir 

özellik göstermekte iken kriz sonrası dönemlerde daha bariz bir şekilde anlamlı sonuçlar vermektedir. Ayrıca tüm sektör 

endeksleri için kriz dönemlerinde asimetri katsayısının daha da yükseldiği gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar kriz dönemlerinde 

asimetrik volatilite özelliğinin daha baskın bir hale geldiğini göstermektedir. Özellikle artan belirsizlik ve kaos durumunda 

yatırımcıların kayıptan kaçınma refleksiyle rasyonellikten koparak birbirini takip eden yatırım davranışı sergilemesinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Kriz dönemlerinde yapılan finansal değerlemelerde bu duruma dikkat edilmesi daha efektif 

değerlemelerin yapılmasına katkı sağlayabilir.  
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EKLER 

 
Ek 1: Serilerin Q-Q grafikleri 
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Bankalarda Kredi Kalitesini Etkileyen Reel Sektör Faktörleri 

Eyüp KADIOĞLU1 , Niyazi TELÇEKEN2*  

1 Yatırımcı Tazmin Merkezi, Sermaye Piyasası Kurulu, eyup.kadioglu@gmail.com 
2, Yatırımcı Tazmin Merkezi, Sermaye Piyasası Kurulu, ntelceken@gmail.com 

Ö Z  

Bu çalışmada; reel sektöre ait faktörlerin Türk bankacılık sektöründeki kredi kalitesi veya takipteki 

kredilere olan etkisi araştırılmıştır. Bu amaca yönelik olarak 2010-2019 yılları arasında reel sektörün 

konsolide mali tabloları üzerinden hesaplanmış oranlar veya reel sektöre ait bazı konsolide veriler 

ile takipteki kredilerin toplam kredilere olan oranı analizlere dahil edilmiştir. Analizlerimiz için en 

küçük kareler Prais-Winsten dönüşümü ve küçük örnekler için Theil-Nagar dönüşümü yöntemi 

kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, reel sektör firmalarının kapasite kullanım oranı, stok 

devir hızı ve aktif karlılığı ile takipteki krediler arasında negatif, reel sektör firmalarının cari oranı, 

kısa vadeli yabancı para cinsinden varlıkları ve konut satışları ile takipteki krediler arasında pozitif 

ilişki tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aktif Kalitesi, Sorunlu Krediler, Tahsili Gecikmiş Alacaklar, Reel Sektör, 

NPL, Takipteki Krediler 

 

Real Sector Factors Affecting the Loan Qualıty of Banking 

AB S T R A CT  

In this study, the factors from real sector affecting the loan quality or non-performing loans of banks 

has been investigated for the Turkish banking sector. For this purpose, the ratios calculated over the 

consolidated financial statements of the real sector or a consolidated data of the real sector and the 

ratio of non-performing loans (non-performing loans to total loans) between 2010 and 2019 are 

utilised in the analysis. We used the least squares Prais-Winsten transformation and the Theil-Nagar 

transformation for small samples in our analysis. As a result, a negative relationship was found 

between the capacity utilization rate, stock turnover rate and return on asset of real sector firms and 

non-performing loans, and a positive relationship between real sector firms' current ratio, short-term 

foreign currency assets, housing sales and non-performing loans. 

Keywords: Asset Quality, Loan Quality, Non-performing Loans, Reel Sector, NPL  

1 Giriş 

Güven kurumları olan bankaların faaliyetlerini ve karlılıklarını sürdürebilmeleri ülke ekonomileri 

bakımından son derece elzem bir durumdur. Temel faaliyeti kredi vermek olan bankaların verdikleri 

kredilerin zamanında tahsil edilememesi sadece bankanın karlılığı açısından değil tüm finansal sistemin 

istikrarı açısından da önemlidir. Finansal piyasaların küreselleştiği bir dünyada bir ülkenin finansal 
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istikrarı diğer ülkeleri de etkileyebilmektedir. Bu nedenle hem yerel bazda hem uluslararası bazda 

bankaların faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliği konusunda birtakım düzenlemeler 

geliştirilmiştir. Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlement-BIS) bünyesinde 

kurulan Basel Komitesi tarafından 1980’lerin ikinci yarısından itibaren bankaların mali yapılarının 

güçlendirilmesi konusunda kriterler oluşturulmuştur. Söz konusu kriterler uygulamada karşılaşılan 

sorunlar dikkate alınmak suretiyle zamanla geliştirilerek güncellenmektedir. En son 2008 krizi sonrası 

yapılan güncelleme ile Basel III kriterleri yayımlanmıştır.  

Bankaların mali yapıların sağlamlığına ilişkin olarak belirlenen kriterler esas itibariyle bankaların 

aktiflerinin kalitesine yani verilen kredilerin canlılığına, tahsil edilebilirliğine veya kalitesine 

odaklanmaktadır. Daha canlı ve sorunsuz tahsil edilebilir krediler bankaların aktif kalitesini doğrudan 

etkilemektedir. Diğer taraftan, kredi canlılığına ve tahsil edilebilirliğine ilişkin olumsuzluklar; tahsili 

gecikmiş alacaklar için ayrılan karşılıklar ve takipteki krediler olarak karşımıza çıkmaktadır (Kadioglu 

& Telçeken, 2017). Sağlıklı aktif yapısına sahip olmak isteyen bankalar; aktiflerindeki sorunlu kredileri 

azaltmaya veya en azından belirli bir oranını altında tutmaya gayret sarf etmektedirler. Bu amaçla söz 

konusu kredilerin varlık yönetim şirketlerine devri veya varlığa dayalı menkul kıymet gibi araçlara 

dayanak olması için özel amaçlı kuruluşlara devri yolu ile bu krediler bilanço dışına çıkarılmaktadırlar. 

Böylelikle bankalar hem takipteki kredileri azaltmakta hem de yeni kredi vermeye yönelik finansal 

kaynak elde etmektedirler (Alp, Babuscu, Sunal, & Hazar, 2016; Pirgaip & Uysal, 2021). Takipteki 

kredilerin taşıdığı önem bankacılık ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenleyici otoriteler, uygulamacılar 

ve akademisyenlerin dikkatini bu konuya çekmiş, banka bilançolarındaki toksik varlıkların artışına 

engel olmaya yönelik olarak gerekli önleyici tedbirleri almak için takipteki kredilerin nedenleri ve 

bunlarla ilişkili olan değişkenler arasındaki ilişkiler mercek altına alınmıştır. 

Bernanke, Lown ve Friedman (1991) tarafından, finansal sisteme bankaların hakim olduğu 

ekonomilerde, yüksek orandaki takipteki kredilerin veya düşük kaliteli kredilerin banka faaliyet kar 

marjını azaltmaya ya da verilecek yeni krediler için gerekli sermayeyi aşındırarak ekonomik 

toparlanmayı yavaşlatan “credit crunch” olarak da tanımlanan bir duruma neden olduğu belirtilmektedir. 

Klein (2013) ise takipteki kredilerin bankaların temerrüt olasılığını etkilemek suretiyle bankacılığın 

baskın olduğu finansal sistemlerde bütün ekonominin finansal istikrarını etkilediğini ileri sürmektedir. 

Pek çok araştırmada da ileri sürüldüğü üzere düşük kredi kalitesi ya da önemli miktardaki takipteki 

krediler ekonomide yavaşlamaya yol açarak banka iflaslarına neden olmaktadır (Barr & Siems, 1994; 

Berger & DeYoung, 1997; Demirguc-Kunt, 1989; Whalen, 1991).  

Kaminsky and Reinhart (1999) bankacılık sektöründe yer alan takipteki kredilerdeki yükseliş eğiliminin 

finansal istikrarsızlığın bir emaresi olduğunu belirtmektedir. Özellikle göreceli olarak yakın zamanda 

yaşanmış olan 2008 krizinin ana sebeplerinden birinin düşük kalitedeki aktifler/krediler olduğu dikkate 

alındığında, kredi kalitesini etkileyen faktörlerin ve bunun ekonomiler üzerindeki etkilerinin ne olduğu 

hususunun incelenmesinin yalnızca bankacılık sektörü ya da finansal sistem açısından değil, ulusal 

ekonomi ve uluslararası finansal piyasalar açısından da çok önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Diğer taraftan, Škarica (2014) tarafından takipteki kredilerin artmasının ekonomik canlılığa çok ciddi 

zararlar verebileceği ve kaynakların verimsiz uygulamalara mahkûm edilmesine neden olabileceği ileri 

sürülmektedir. Bu nedenle, takipteki alacakların neden olduğu finansal riski en aza indiren ekonomik 

politikaların geliştirilmesinin son derece gerekli olduğu ileri sürülmektedir. McNulty, Akhigbe ve 

Verbrugge (2001) takipteki kredilerin kontrolünün bankaların performansı ve ekonomideki finansal 

çevre açısından oldukça önemli olduğunu ileri sürmektedir. Makri, Tsagkanos ve Bellas (2014) ise 

takipteki kredilerin yüksek seviyede olmasının küresel makroekonomik istikrar üzerinde olumsuz 
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etkilere yol açtığını iddia etmektedir. Takipteki krediler bir finansal sistem ve ekonomideki 

istikrarsızlığın önemli göstergelerinden biri olması nedeniyle finansal istikrarın karşı karşıya olduğu 

riskleri tanımlayabilmek için takipteki kredileri etkileyen faktörlerin iyi analiz edilmesi ve 

değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Bazı çalışmalarda gelişmiş ülkelere ilişkin olarak hem makroekonomik ve hem de bankalara has 

faktörleri içeren farklı ülke verileri kullanılarak analizler gerçekleştirilmekle birlikte, gelişmekte olan 

ülkeler için takipteki kredileri etkileyen faktörleri analiz eden çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır (Abid, 

Ouertani, & Zouari-Ghorbel, 2014; Amuakwa-Mensah & Boakye-Adjei, 2015; Baboucek & Jancar, 

2005; Dash & Kabra, 2010; Ha & Hang, 2016; Kadioglu, Telceken, & Ocal, 2017; Kadioglu & Telçeken, 

2017; Khemraj & Pasha, 2009; Louzis, Vouldis, & Metaxas, 2012; Quagliariello, 2003; Salas & Saurina, 

2002; Saurina & Jimenez, 2006; Shu, 2002; Us, 2016). Diğer bazı ampirik çalışmalarda ise sadece 

makroekonomik faktörlerin takipteki krediler üzerindeki etkisini incelenmiştir (Berger & DeYoung, 

1997; Breuer, 2006; Li, Rozelle, & Zhou, 2007; Podpiera & Weill, 2008). 

Büyük çoğunluğu gelişmiş ülkelerde yapılmış olan son zamanlardaki çalışmalarda elde edilen bulgulara 

göre, hem makroekonomik faktörler (gayrisafi yurtiçi hasıla, işsizlik, enflasyon, faiz, kamu borç stoku 

vb.) hem de bankaya özgü faktörlerin (karlılık oranları, sermaye yeterliliği, aktif büyüklüğü, net faiz 

marjı vb.) kredi kalitesini etkilediği ortaya çıkmıştır. Günümüze kadar, aktif ya da kredi kalitesine 

yönelik çalışmalarda makroekonomik faktörler ve/veya bankalara özgü değişkenler kullanılmıştır. 

Bunların dışındaki faktörlerin kredi kalitesi üzerindeki etkisini analiz eden çalışma son derece sınırlıdır. 

Başka faktörlerin de kredi kalitesi üzerinde etkileri olabileceği fikrinden hareketle ve bankaların 

kredilerinin büyük bir kısmının ticari kredilerden oluştuğu, ticari kredilerin de ağırlıkla reel sektöre 

yönelik olduğu düşünüldüğünde reel sektöre ilişkin birtakım büyüklüklerin veya değişkenlerin kredi 

kalitesi üzerinde etkili olabileceği değerlendirildiğinden bu çalışmada reel sektöre ilişkin büyüklükler 

kullanılarak bunların bankaların kredi kalitesine olan etkileri irdelenmeye çalışılmaktadır. Reel sektöre 

ait büyüklük veya değişkenlerin takipteki kredilere olan etkisinin araştırılması çalışmamızın en önemli 

katkısıdır. Görebildiğimiz kadarıyla takipteki kredileri etkileyen faktörler analiz edilirken ya 

makroekonomik değişkenler ya da bankaların içsel değişkenleri kullanılmıştır. Ancak, takipteki krediler 

konusunun sadece krediyi veren perspektifinden değil, krediyi alan perspektifinden de irdelenmesinin 

faydalı olacağı düşünülmektedir. Zira takipteki krediler temelde kredi alan reel sektör firmalarınca 

kredinin geri ödenememesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Dolaysıyla, reel sektörün finansal durumuyla 

takipteki krediler doğrudan ilişkilidir. İşte bu noktada çalışmamız literatürdeki bu boşluğu bir nebze de 

olsa doldurmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Çalışmamızda, takipteki kredileri etkileyen reel sektöre ait faktörlerin etkisini araştırmak üzere 2010-

2019 yılları arasında reel sektörün konsolide mali tabloları üzerinden hesaplanmış oranlar veya reel 

sektöre ait bazı konsolide veriler kullanılmıştır. Analizlerimiz otokorelasyon sorununu düzeltmek için 

geliştirilmiş yöntemlerden biri olan en küçük kareler Prais-Winsten dönüşümü (Prais & Winsten, 1954) 

ve küçük örnekler için Theil-Nagar (Theil & Nagar, 1961) dönüşümü yöntemini kullanılmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda, reel sektör firmalarının kapasite kullanım oranı, stok devir hızı ve aktif 

karlılığı ile takipteki krediler arasında negatif anlamlı, reel sektör firmalarının cari oranı, kısa vadeli 

yabancı para cinsinden varlıkları ve konut satışları ile takipteki krediler arasında pozitif anlamlı ilişki 

tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile kapasite kullanım oranı, stok devir hızı ve aktif karlılığındaki artış 

takipteki kredileri azaltırken, kısa vadeli yabancı para cinsinden varlıklar ve konut satışlarındaki artış 

takipteki kredileri artırmaktadır. 
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Çalışmamızın bundan ilerleyen bölümlerine ilişkin organizasyonuna değinilecek olursa, bir sonraki 

bölümde her ne kadar doğrudan çalışmamıza benzer bir çalışmaya rastlanılmamış olsa da kredi kalitesi 

konusunda gerçekleştirilmiş çalışmalara yönelik literatür özetine yer verilmekte, üçüncü bölümde veri 

seti ve analiz yöntemine ilişkin bilgi verilmekte, dördüncü bölümde ise ampirik sonuçlar 

paylaşılmaktadır. Çalışmamızın son bölümü olan beşinci bölümde ise sonuç ve önerilere yer 

verilmektedir. 

2 Kavramsal Çerçeve 

Takipteki krediler, bankalar tarafından verilmiş olan kredilerin anapara ve faizlerine ilişkin ödemelerin 

ödenmesi gereken tutarda ve ödenmesi gereken zamanda ödenmemesi durumunda ortaya çıkmakta olup, 

konuya ilişkin olarak bankacılık sistemi ve ekonomi arasındaki ilişkileri konu alan oldukça fazla sayıda 

teorik çalışma bulunmaktadır. Bankalardaki aktif kalitesini belirleyen faktörlerin incelenmesi 

konusunda yapılan çalışmalarda genelde, bankalara özgü değişkenlerin kullanılması, makroekonomik 

değişkenler ve düzenleyici çerçeve olmak üzere 3 kategori karşımıza çıkmaktadır (Saba, Kouser, & 

Azeem, 2012). Ancak, bu kategorilerden biri seçilebileceği gibi, hepsinin kullanılması ya da aralarında 

kombinasyon yapılması da söz konusu olabilecektir. Bununla birlikte çalışmamızda bu çerçevenin biraz 

dışına çıkılması hedeflenmektedir. 

Bernanke, Gertler ve Gilchrist (1999) finansal hızlandırıcı kavramını ortaya atarak kredi piyasasındaki 

içsel gelişmelerin şokları büyüttüğünü ve ekonominin tamamına yaydığını ileri sürmektedirler. Gambera 

(2000) tarafından yapılan ve makroekonomik dinamikler ile banka aktif kalitesi arasındaki bağlantı 

konusunda yapılmış ilk çalışmalardan biri olan çalışmada makroekonomik faktörler ile takipteki krediler 

arasında ilişki bulunmuştur.  

Tanasković ve Jandrić (2015) makroekonomik ve bankaya özgü faktörlerin takipteki kredileri etkilediği 

sonucuna ulaşmışlardır. Makroekonomik iklim, borç alanların mali yapılarını etkileyerek onların 

aldıkları kredilerin faiz ve anaparalarını zamanında ödeme kapasitelerini etkilemektedir. Takipteki 

krediler ile makroekonomik ortam arasındaki etkileşim iş çevrimi modelleri kapsamında 

açıklanabilmektedir (Williamson, 1987). Benzer şekilde Goldstein ve Turner (1996) ekonomik 

yavaşlama, makroekonomik oynaklık, yüksek faiz oranları ve ahlaki tehlikenin (moral hazard) takipteki 

kredileri etkilediğini ileri sürmektedirler. 

Bankaya özgü faktörlere ilişkin olarak bakıldığında ise yüksek düzeydeki takipteki krediler ile kötü 

yönetim ve/veya bankaların verimli çalışmamaları arasında ilişkiye rastlanmıştır (Altunbas, Liu, 

Molyneux, & Seth, 2000; Berger & DeYoung, 1997; Fan & Shaffer, 2004; Girardone, Molyneux, & 

Gardener, 2004; Tsai & Huang, 1999). Alp vd. (2016) takipteki kredilerin toplam krediler içerisindeki 

payını düşürmenin bir bankanın etkin çalışmasının ölçüsü olduğunu ileri sürmüşlerdir. Kötü yönetim 

yeni krediler vermeye yönelik kaynakların kısıtlı olmasına ve mevcut kredilerin gözetim ve kontrolünün 

yapılamamasına ve böylelikle de takipteki kredilerde artışa yol açmaktadır. Benzer şekilde 

faaliyetlerdeki performans yetersizlikleri takipteki kredilerin oranının yükselmesine yol açmaktadır 

(Berger & DeYoung, 1997). Ayrıca Berger ve DeYoung (1997) tarafından ortaya atılan ahlaki tehlike 

hipotezinde, sahiplik oranın düşük olması durumunda bankalar yüksek riskli kredi verme eğiliminde 

olacakları için bunun gelecekte yüksek oranlı takipteki kredilere neden olacağı belirtilmektedir. Bunun 

yanısıra, Louzis vd. (2012) tarafından kredilerin çeşitlendirilmesinin kredi riskinin ve dolayısıyla 

takipteki kredi oranının azaltılmasına katkı sağlayabileceği ileri sürülmektedir. Espinoza ve Prasad 

(2010) ise bankaya özgü faktörlerin etkinlik ve risk almayla ilişkili olduğunu ve takipteki kredileri 

etkilediğini vurgulamaktadırlar. 
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Makroekonomik faktörler ile bankaya özgü faktörlerin takipteki krediler üzerindeki etkilerini gösteren 

ampirik çalışmalara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Tablo 1: Takipteki kredilerin belirleyenlerine ilişkin literatür özeti 

Çalışma ve Ülke 
Bankaya Özel Faktörler Makro Ekonomik Faktörler 

BB SY KS K NFM ROA ROE EB FX ENF R DB UN 

Salas ve Saurina (2002) - İspanya - -  + +   -      

Shu (2002) - Hong Kong        -  - +   

Quagliariello (2003) - İtalya        -     + 

Fofack (2005) - Africa Ülkeleri     -   - + + +   

Baboucek ve Jancar (2005) - Çekya        -  +   + 

Saurina ve Jimenez (2006) - İspanya   -     -   +   

Espinoza ve Prasad (2010) - Körfez Ülkeleri        -   +   

Nkusu (2011) - 26 Gelişmiş Ülke        -  + -  + 

Louzis vd. (2012) - Yunanistan -     +  -   - + + 

Klein (2013) - AB ülkeleri       - -  +   + 

Messai ve Jouini (2013) - 3 AB Ülkesi      -  -  + +   

Makri vd. (2014) - 14 AB Ülkesi  -     - -     + 

Škarica (2014) - 7 Doğu AB ülkesi        -     + 

Beck, Jakubik ve Piloiu (2015)        - +  +   

Amuakwa-Mensah ve Boakye-Adjei (2015) - Gana +   - -   - - -    

Tanasković ve Jandrić (2015) - 11 AB Ülkesi        - +     

Ha ve Hang (2016) - Vietnam       - -  +    

Us (2016) - Türkiye - -  -  +  -  + - +  

Radivojevic ve Jovovic (2017) - 25 

Gelişmekte olan ülke 
 +   + -  - - +   + 

Zheng vd. Sarker (2019) - Bangladeş    -    -     - 

Lee ve Rosenkranz (2020) - Asya Ülkeleri    -    -     + 

Karadima ve Louri (2020) - AB Ülkeleri -   +  -  -      

Kartikasary vd. (2020) - Endonezya       -      - 

Ahmed vd. (2021) - Pakistan -     -  -   +   

Jakubik ve Kadioglu (2021) - 17 Ülke  -      -  + +   

Pastory (2021) - Tanzanya         - + -  - 

Kaynak: Tablo Jakubik and Kadioglu (2021)’den uyarlanmıştır. 

Notlar: BB: Banka Büyüklüğü, SY: Sermaye Yeterliliği, KS: Kredi standartları, K: Kredi, NFM: Net Faiz Marjı, ROA: Aktif 

Karlılığı, ROE: Özkaynak Karlılığı, EB: Ekonomik Büyüme, FX: Kur, ENF: Enflasyon oranı, R: Faiz oranı, DB: Ülke dış 

borcu, UN: İşsizlik  

Konuya ilişkin çalışmalara bakıldığında ekonomik büyüme ve istihdamın takipteki krediler üzerinde 

önemli etkileri olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. Dolayısıyla çalışmalar, ekonomik büyümedeki 

artış ve işsizlikteki azalışın takipteki kredilerin oranın düşürdüğünü göstermektedir. Buna karşılık olarak 

ekonomik yavaşlama ve işsizlikteki artış kredi kalitesinde azalmaya yol açmaktadır. Ekonomik büyüme 

oranı ile takipteki kredilerin oranı arasındaki bu ters korelasyon ekonomik büyümenin kişilerin ve 

şirketlerin gelirlerinde artışa neden olmak suretiyle bunların borçlarını ödeyebilme kapasitelerini 

artırarak takipteki kredilerin oranını düşmesine yol açmasından kaynaklanmaktadır. Diğer durumda ise 

ekonomik büyümenin yavaşlaması durumunda borçluların gelirleri azalarak kredilerinin anapara ve 

faizlerini ödeyebilmelerini zorlaştırmakta ve nihayetinde takipteki kredilerin oranının yükselmesine 

neden olmaktadır. Škarica (2014), yüksek orandaki takipteki kredilerin ana nedeninin önemli ölçüdeki 

ekonomik yavaşlama olduğunu ileri sürmektedir.  
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Teorik olarak enflasyonun borçların reel değerini azaltarak kredi anapara ve faiz ödemelerini yapmayı 

kolaylaştırmakla birlikte enflasyon ile takipteki krediler arasındaki ilişki net olarak ortaya konmuş 

değildir. Fofack (2005), enflasyonun banka sermayesini aşındırarak yeni kredi verme kapasitesini 

azalttığını ileri sürmektedir. Baboucek ve Jancar (2005), Nkusu (2011), Klein (2013), Messai ve Jouini 

(2013), Ha ve Hang (2016), Us (2016, 2017) ve Radivojevic ve Jovovic (2017) tarafından yapılan 

çalışmalarda enflasyon oranı ile takipteki kredi oranı arasındaki pozitif ilişkiyi destekler bulgulara 

rastlanmıştır. Diğer yandan Shu (2002) ve Amuakwa-Mensah ve Boakye-Adjei (2015) ise enflasyon 

oranı ile takipteki kredi oranı arasındaki negatif ilişkiyi ortaya koyan bulgulara rastladıklarını 

belirtmişlerdir. 

Yapılan birçok çalışmada, faiz oranının takipteki kredileri etkilediği sonucuna ulaşılsa da bu etkinin 

yönü konusunda bir sonuca varılamamıştır. Bu çalışmalardan bazılarında faiz oranı ve takipteki krediler 

arasında pozitif ilişkinin varlığına rastlanırken (Beck vd., 2015; Espinoza & Prasad, 2010; Fofack, 2005; 

Messai & Jouini, 2013; Saurina & Jimenez, 2006; Shu, 2002); diğerlerinde negatif ilişkinin varlığına 

rastlanmıştır (Louzis vd., 2012; Nkusu, 2011; Us, 2016). 

Döviz kuru ile takipteki krediler konusunda da literatürde net bir sonuca ulaşılmış değildir. Bir yandan 

döviz kurundaki yükseliş ihracat yapan firmaların gelirini artırmak suretiyle onların borç ödeyebilme 

kapasitesini artırarak takipteki kredi oranını düşürmekte, diğer yandan döviz kurundaki dalgalanmalar 

yabancı para üzerinden gelir elde eden kredi borçlularını olumsuz etkileyerek takipteki kredi oranında 

artışa neden olabilmektedir. Beck vd. (2015) döviz kuru düşüşlerinin, kendilerini kura karşı korumamış 

(hedge etmemiş) borçlulara yüksek oranlarda kredi veren ülkelerde takipteki kredilerin oranında 

yükselişe neden olduğunu ileri sürmektedir. Benzer şekilde Tanasković ve Jandrić (2015) ve Fofack 

(2005) yerel paranın değer kazanmasının takipteki kredi oranında düşüşe neden olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

Bankaların riskliliğinin belirleyicilerinden biri olan sermaye yeterliliği, takipteki kredileri doğrudan 

etkileyebilme potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte hem teorik hem de ampirik olarak sermaye oranı 

ile risk arasındaki ilişki tam olarak ortaya konabilmiş değildir (Fiordelisi, Marques-Ibanez, & Molyneux, 

2011). Ahlaki tehlike hipotezi dikkate alındığında Berger ve DeYoung (1997) tarafından yüksek 

sermaye yeterliliğinin takipteki kredileri düşürdüğü ileri sürülürken, düşük sermaye yeterliliğine sahip 

bankaların daha az riskli davranışlar sergileyip ihtiyatlı davranarak daha az riskli krediler verdikleri bu 

sayede de takipteki kredi oranını düşürdükleri şeklindeki düşünce de yaygındır.  

Louzis vd. (2012) ve Klein (2013) ise yönetimin kalitesinin karlılık (aktif karlılığı ve özsermaye 

karlılığı) yoluyla ölçülebildiği, yüksek karlılık oranının iyi yönetimin göstergesi olduğu ve takipteki 

kredileri düşürdüğünü belirtmektedirler. Radivojevic ve Jovovic (2017) ile Messai ve Jouini (2013) 

karlılık ve takipteki kredi oranı arasında önemli düzeyde negatif ilişkinin varlığına ulaşmışlardır. Ancak 

aksi yönde sonuçlar içeren çalışmalarda bulunmaktadır. Söz konusu çalışmalarda (García-Marco & 

Robles-Fernández, 2008; Louzis vd., 2012; Makri vd., 2014; Us, 2016) karlılık ve takipteki krediler 

oranı arasında önemli seviyede pozitif ilişkinin varlığına rastlanmıştır.  

Louzis vd. (2012) iyi çeşitlendirilmiş bir portföyde kredi riskinin azaltılması durumunda takipteki 

kredilerin oranının da azalacağını ileri sürmektedirler. Çoğu araştırmacı, daha büyük bankaların daha 

fazla çeşitlendirilmiş kredi portföyüne sahip olacağı varsayımından hareketle çeşitlendirmeyi temsilen 

banka büyüklüğünü kullanmaktadır. Salas ve Saurina (2002), Louzis vd. (2012), Amuakwa-Mensah ve 

Boakye-Adjei (2015) ve Ha ve Hang (2016) banka büyüklüğü ile takipteki kredilerin oranı arasında 

negatif ilişkinin varlığına rastlamışlardır.  
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Türkiye bankacılık sektörüne ilişkin yapılan çalışmalarda da yurtdışı çalışmaların bulgularına paralel 

sonuçlar elde edilmiştir. Kadıoğlu ve Telçeken (2017) tarafından tahsili gecikmiş alacaklar için ayrılan 

karşılıkların krediler içindeki payı ile reel büyüme ve kapasite kullanım oranı arasında negatif ilişki, 

enflasyon ve kredi faizleri arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Isik ve Bolat (2016)’a göre ekonomik 

büyüme, daha fazla kârlılık ve gelir çeşitlendirmesi takipteki kredi oranını önemli ölçüde düşürürken, 

daha büyük sermaye ve kredi zararı karşılıkları, sorunlu kredi oranını önemli ölçüde artırmaktadır. Milli 

gelir veya ekonomik büyüme ile takipteki krediler arasındaki negatif ilişki Apan ve İslamoğlu (2019) 

ve Kartal, Kırıkkaleli ve Ayhan (2021) tarafından da ortaya konmuştur. 

Takipteki kredileri etkiyen faktörleri ortaya koyan çalışmalardan da görüldüğü üzere, açıklayıcı 

değişken olarak, bankaların içsel değişkenleri veya makroekonomik veriler kullanılmıştır. Takipteki 

kredilerin önemli ölçüde ekonomik duruma veya bankaların içsel değişkenlerine bağlı olduğu ortaya 

konulmuş olsa da burada iki durumun varlığı yeni çalışmalara ihtiyacı artırmaktadır. Takipteki krediler 

ile bankanın içsel değişkenleri veya makroekonomik veriler arasındaki ilişkin yönü önemli bir konudur. 

Diğer bir nokta ise, ki bu çalışmanın özgünlüğü ve gerekliğini ortaya koymaktadır, kredi alan firmaların 

etkisinin olup olmadığının araştırılması gerekliliğidir. 

Aşağıda yer alan grafikten de görüldüğü üzere bankaların vermiş olduğu kredilerin %75-80’i ticari 

kredilerden oluşmakta olup, kredi alan tarafın da reel sektör firmaları olduğu dikkate alındığında 

takipteki kredilerin reel sektör firmalarının finansal yapısı ile doğrudan ilgili olduğu sonucuna 

varılmaktadır. 

 
 Kaynak:BDDK 

3 Data ve Metodoloji 

3.1 Data 

Bu çalışmada takipteki kredileri etkileyen reel sektöre ait faktörlerin etkisi araştırılmıştır. Veri setinde 

takipteki kredileri temsilen bağımlı değişken olarak takipteki kredilerin toplam kredilere olan oranı; 

bağımsız değişken olarak da reel sektörün konsolide mali tabloları üzerinden hesaplanmış oranlar veya 

reel sektöre ait konsolide veriler ile konut satışı verileri kullanılmıştır. Söz konusu veriler sadece 2010-

2019 yılları arası için elde edilebilmiştir. Verilerin bir kısmı yıllık bir kısmı ise çeyrek dönemlere ait 

olup, veriler; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu veri tabanlarından elde 
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edilmiştir. Yıllık veriler Stata 16 paket program yardımıyla lineer interpolasyon/ekstrapolasyon 

yöntemiyle çeyrek dönem verilerine dönüştürülmüştür. Bu sayede veri setimiz 10 yıl veya 40 çeyrek 

dönemden oluşan zaman serisi haline gelmiştir. 

Aşağıda yer alan Tablo 2’de çalışmamızda kullanılan değişkenler ve bu değişkenlerin tanımı yer 

almaktadır. 

 

Tablo 2: Değişkenler ve Tanımları 

Değişken Açıklama 

𝑵𝑷𝑳 : Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı  

𝑲𝑲𝑶 : Reel sektör kapasite kullanım oranı 

𝑹𝑶𝑨 : Reel sektör aktif karlılığı 

𝑺𝑫𝑯 : Reel sektör stok devir hızı 

𝑪𝑹 : Reel sektör cari oran 

𝑲𝑺 : Konut satışları  

 𝑲𝑽𝒀𝑷𝑽 : Reel sektör kısa vadeli yabancı para varlık toplamı 

Tablo 1’de de özetlendiği üzere; literatürde banka kredi kalitesini etkileyen makro ve mikro faktörleri 

araştırma konusu yapan pek çok çalışma bulunmaktadır. Çalışmamızda banka kredilerinin kalitesini 

ölçmek için kullanılan NPL değişkeni pek çalışmada da kullanılmıştır (Abid vd., 2014; Amuakwa-

Mensah & Boakye-Adjei, 2015; Apan & İslamoğlu, 2019; Ayhan & Kartal, 2021; Baboucek & Jancar, 

2005; Beck vd., 2015; Ćurak, Pepur, & Poposki, 2013; Espinoza & Prasad, 2010; Fofack, 2005; Isik & 

Bolat, 2016; Jakubik & Kadioglu, 2021; Kartal vd., 2021; Klein, 2013; Makri vd., 2014; Messai & 

Jouini, 2013; Nkusu, 2011; Quagliariello, 2003; Radivojevic & Jovovic, 2017; Salas & Saurina, 2002; 

Shu, 2002; Škarica, 2014; Tanasković & Jandrić, 2015; Us, 2016). Çalışmamızda kullanılan bağımsız 

değişkenleri kullanan başka bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Ancak KKO yani kapasite kullanım 

oranının pek çok çalışmada kullanılan nominal veya reel milli gelir değişkenine benzer bir değişken 

olduğu değerlendirilmektedir. 

Banka kredi veya aktif kalitesini etkileyen makro ve mikro faktörleri araştıran çalışmalara reel sektöre 

ait değişkenlerin NPL değişkeni üzerindeki etkisinin araştırılması önemli bir katkı sağlayacaktır. Zira 

temelde reel sektöre verilen kredilerin geri ödenmesinde güçlük çekilmesi durumunda NPL’ler ortaya 

çıkmaktadır. Bu yüzden çalışmamızda krediyi veren değil krediyi alan taraf perspektifinden NPL’ler 

incelenmektedir. 

Aşağıda yer alan Tablo 3’te çalışmamızda kullanılan değişkenlerin ortalama, minimum, maksimum ve 

standart sapma değerleri verilmiştir. 

Tablo 3: Değişkenlere ait özet istatistikler 

Değişken Gözlem Ortalama Std. Sapma. Minimum Maksimum 

𝑵𝑷𝑳 40 3,15 0,64 2,54 5,02 

𝑲𝑲𝑶 40 76,44 1,71 69,53 79,30 

𝑹𝑶𝑨 40 0,91 0,49 0,10 2,58 

𝑺𝑫𝑯 40 6,19 0,12 6,00 6,40 

𝑪𝑹 40 160,16 15,84 143,50 196,65 

𝑲𝑺 (Milyon) 40 0,27 0,11 0,020 0,48 
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𝑲𝑽𝒀𝑷𝑽 (Milyon) 40 0,08 0,012 0,06 0,01 

Değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarına ilişkin bilgiler Tablo 4’te yer almaktadır. 

 

Tablo 4: Değişkenler arası korelasyon katsayıları 

 KKO SDH KVYPV CR ROA KS 

KKO 1,00      

SDH -0,28 1,00     

KVYPV 0,24 -0,78 1,00    

CR -0,48 0,79 -0,84 1,00   

ROA -0,57 0,36 -0,45 0,75 1,00  

KS 0,48 -0,67 0,71 -0,90 -0,67 1,00 

Tablodan görüldüğü üzere CR değişkeni ile KS değişkeni arasındaki korelasyon katsayısı oldukça 

yüksektir. Ancak, her iki değişkenin temsil ettiği ekonomik kavram çok farklı olması nedeniyle 

analizlerde kalmasına karar verilmiştir. 

3.2 Metodoloji 

Tahsili gecikmiş kredilerin toplam kredilere olan oranını veya banka kredi kalitesini etkileyen reel sektör 

faktörlerini analiz etmek üzere aşağıda yer alan (1) numaralı denklem kullanılmıştır. 

𝑁𝑃𝐿𝑡 = 𝛼𝑡 + 𝛽1𝑅𝑂𝐴𝑡 + 𝛽2𝐾𝐾𝑂𝑡+𝛽3𝑆𝐷𝐻𝑡 + 𝛽4𝐶𝑅𝑡 + 𝛽5𝐾𝑆𝑡 + 𝛽6𝐾𝑉𝑌𝑃𝑉𝑡 + 𝜀𝑡 (1) 

Burada; 

𝑁𝑃𝐿𝑡 : t çeyrek döneminde bankalardaki tahsili gecikmiş kredilerin toplam kredilere oranını  

𝑅𝑂𝐴𝑡 : t çeyrek döneminde reel sektör aktif karlılığını 

𝐾𝐾𝑂𝑡 : t çeyrek döneminde reel sektör kapasite kullanım oranını 

𝑆𝐷𝐻𝑡: t çeyrek döneminde reel sektör stok devir hızını 

𝐶𝑅𝑡: t çeyrek döneminde reel sektör cari oranı 

𝐾𝑆𝑡: t çeyrek döneminde konut satışlarını (1.000.000’a bölünmüştür) 

𝐾𝑉𝑌𝑃𝑉𝑡 : t çeyrek döneminde reel sektör kısa vadeli yabancı para varlık toplamı (1.000.000’a 

bölünmüştür) 

𝜀𝑡 : hata terimini 

göstermektedir. 

Regresyon tahminine geçmeden önce modelimizde, sırasıyla çoklu bağlantı heteroskedastisite (değişen 

varyans) ve otokorelasyon sorunu olup olmadığı test edilmiştir. Sonuçlar sırasıyla aşağıdaki yer alan 

tablolarda verilmiştir. 
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Bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı sorununun tespiti için VIF analizi yapılmış olup (Tatoğlu, 

2020, pp. 115-116), sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5: VIF testi sonuçları 

Değişken VIF 1/VIF 

CR 21,00 0,047608 

KS 5,69 0,175716 

KVYPV 4,75 0,210340 

ROA 4,18 0,238993 

SDH 3,93 0,254696 

KKO 1,57 0,635371 

Ortalama VIF 6,86  

Tablo 5’den de görüldüğü üzere ortalama VIF değeri 10’dan küçük olması nedeniyle çalışmamızda 

kullanılan değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı problemi oldukça düşük düzeydedir (Tatoğlu, 

2020, p. 116). Ortama VIF değerini dikkate alarak bağımsız değişkenlerde herhangi bir değişiklik 

yapılmamasına karar verilmiştir. 

Modelimizin heteroskedastisite sorunuyla karşı karşıya olup olmadığı Breusch ve Pagan (1979)/Cook 

ve Weisberg (1983) testiyle analiz edilmiş ve modelimizde heteroskedastisite sorunu olmadığı 

belirlenmiştir. Modelde heteroskedastisitenin varlığı altı farklı Breusch ve Pagan (1979)/Cook ve 

Weisberg (1983) testiyle test edilmiş ve hepsinde Ho: sabit varyans hipotezi reddedilememiştir. 

Son olarak modelimizde otokorelasyon sorunun olup olmadığı Breusch-Godfrey Lagrange Çarpanı 

(LM) testi ile kontrole edilmiştir (Breusch, 1978; Godfrey, 1978). Breusch-Godfrey Lagrange Çarpanı 

(LM) testi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5: Breusch-Godfrey LM testi sonuçları 

lags(p) chi2     sd Prob > chi2 

1        5,940      1 0,0148 

2        7,529      2 0,0232 

3        7,541      3 0,0565 

4        8,375      4 0,0788 

5        8,414      5 0,1349 

Tablo 5’den görüldüğü üzere modelimizde 4’üncü gecikmeli değere kadar bir otokorelasyon sorunu 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Otokorelasyonlu modelimizi düzeltmek için genelleştirilmiş en küçük kareler Prais-Winsten dönüşümü 

(Prais & Winsten, 1954) ve küçük örnekler için Theil-Nagar (Theil & Nagar, 1961) dönüşümü 

yönteminin kullanılmasına karar verilmiştir (Tatoğlu, 2020, p. 141).  

4 Bulgular ve Tartışma 

Takipteki kredilerin toplam kredilere olan oranını veya banka kredi kalitesini etkileyen reel sektör 

faktörlerini analiz etmek üzere kurulan modelimize (1 numaralı) ilişkin tahmin sonuçları Tablo 6’da 

verilmiştir. Tablo 6’da; en küçük kareler yöntemi, Prais Winsten dönüşümlü genelleştirilmiş en küçük 
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kareler yöntemi ve Prais Winsten dönüşümlü genelleştirilmiş en küçük kareler yönteminin küçük 

örnekler için uygulaması olan Theil yöntemi olmak üzere üç farklı tahmin sonucu verilmiştir. 

Tablo 6: Regresyon Tahmin Sonuçları 

 En Küçük Kareler 
Prais/Winsten-  

En Küçük Kareler 

Prais/Winsten: Theil, En 

Küçük Kareler 

 Katsayı t Katsayı t Katsayı t 

KKO -0,13014 -5,15*** -0,08864 -3.77*** -0.10592 -4.05*** 

SDH -5,78367 -10,35*** -4,64065 -4.75*** -5.58145 -7.19*** 

KVYPV 51,53605 7,99*** 21,12607 2.59** 39.62848 5.05*** 

CR 0,08462 8,51*** 0,05199 3.66*** 0.07376 6.35*** 

ROA -0,52177 -3,67*** -0,16059 -0.76 -0.36885 -1.98* 

KS 1,66551 2,13** 1,59272 2.47** 1.73657 2.36** 

Sabit 31,13489 7,78*** 28,38025 4.69*** 30.59778 6.14*** 

Düz R2 0,8866 0,8348 0,8714 

F istat. 51,51*** 33,85*** 45,04*** 

Not:***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde istatistiki anlamlılığı göstermektedir. 

Tablo 6’dan da görüldüğü üzere her üç tahmin sonucunda bulunan F istatistikleri %1 düzeyinde 

anlamlıdır. Ayrıca, her üç tahmin sonucunun düzeltilmiş R2’leri de sırasıyla %88,66, %83,48 ve 

%87,14’tür. F istatistiği ve R2’ler dikkate alındığında kurulan modellerin bir bütün olarak da anlamlı 

olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı olan NPL değişkeni %1 istatistiki anlamlılık düzeyinde 

kapasite kullanım oranından (KKO) negatif olarak etkilenmektedir. KKO değişkeninin ekonomik 

büyüme değişkeni ile yakından ilişkili olması nedeniyle, ekonomik büyüme-NPL ilişkisine paralel bir 

ilişki çıkması beklenen yönde olmuştur. Bu anlamda bu bulgumuz Salas ve Saurina (2002), Saurina ve 

Jimenez (2006) Khemraj ve Pasha (2009), Dash ve Kabra (2010), Ćurak vd. (2013), Messai ve Jouini 

(2013), Makri vd. (2014), Beck vd. (2015), Ha ve Hang (2016), Karadima ve Louri (2020), Zheng vd. 

(2019) ve Jakubik ve Kadioglu (2021)’nun bulguları ile uyumludur. 

Reel sektör firmalarının stok devir hızını gösteren SDH değişkeni NPL’yi %1 istatistiki anlamlılık 

düzeyinde negatif olarak etkilemektedir. Şirketlerin stok devir hızlarının yüksek olması şirketlerin 

stoklarını etkin bir şekilde satışa dönüştürdüğünü göstermektedir. Yüksek stok devir hızı firmanın 

faaliyetlerinin canlı ve aktif olduğuna işaret etmektedir. Firma faaliyetlerinin aktif ve canlı olması 

şirketlerin kredi geri ödeme gücünün yüksek olduğunu gösterdiğinden NPL ile negatif ilişki içerisinde 

olması ekonomik olarak anlamlı bir sonuçtur. 

Reel sektör firmalarının konsolide aktif karlılığı (ROA) zayıf düzeyde de olsa bankaların kredi kalitesini 

artırmaktadır. Zira ROA ile NPL arasında negatif ilişki bulunmaktadır. Aktif karlılığı stok devir hızı gibi 

firmanın aktiflerini etkin kullandığını göstermektedir. Aktiflerin etkin kullanılması yine şirket 

faaliyetlerinin canlı ve aktif olduğunu göstermektedir. Faaliyetleri canlı ve aktif olan şirketlerin borç 

geri ödemede sorun yaşamayacakları düşünüldüğünde, banka tarafında kredi tahsilinde de sorunlar 

azalacaktır. 

Şirketlerin likiditesini ölçen CR oranı ile NPL arasında %1 istatistiki anlamlılık düzeyinde pozitif ilişki 

bulunmaktadır. Cari oran ile takipteki krediler oranı arasındaki pozitif ilişkiyi olumlu ve olumsuz olmak 

üzere iki şekilde yorumlamak mümkündür. Olumlu olarak; cari oran yüksek firmaların söz konusu 
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likiditeyi kredi geri ödemesinde kullanmaları sonucunda takipteki krediler oranına ilişkin kesrin paydası 

azalacağından doğal olarak oran büyümektedir. Olumsuz olarak bakıldığında yüksek cari oran likit 

kaynakların âtıl durmasına yol açtığından sonraki dönemlerde karlılığın ve ödeme gücünün bozulmasına 

neden olmakta, bu durumda takipteki kredilerin oranını yükseltmektedir. Diğer bir açıklama da kredi 

geri ödeme konusunda isteksiz veya ters seçim nedeniyle kredi kullanmış firmaların kredi geri 

ödemelerinde isteksiz davranmalarının böyle bir ilişkiye neden olabileceği değerlendirilmektedir. 

Benzer şekilde kısa vadeli yabancı para cinsinden varlıklar ile NPL arasındaki pozitif ilişki bu 

çıkarımları desteklemektedir. Cari oran ile takipteki krediler arasındaki pozitif ilişkinin nedenlerine 

ilişkin gerekçeleri kısa vadeli yabancı para varlıkları ile takipteki krediler arasındaki pozitif ilişki için 

de söylemek mümkündür. Zira söz konusu varlıkların kredi geri ödemesinde kullanılması takipteki 

krediler oranının paydasında azalışa, atıl olarak tutulması durumunda ise payında artışa neden 

olabilecektir. Her ne kadar likidite oranı firmaların ödeme gücünü gösterse de ters seçim ve gereğinden 

fazla likit varlıkların şirket faaliyetlerine yönlendirilememesi CR ve KVYPV değişkenlerinin kredilerin 

tahsilinde olumsuz bir durumu ortaya koyduğundan NPL bu değişkenlerden pozitif olarak 

etkilenmektedir. 

Son olarak, hane halkı ve firmalara yapılan konut satışlarını gösteren KS değişkeni ile NPL arasında %1 

istatistiki anlamlılık düzeyinde pozitif ilişki bulunmaktadır. Konut satışlarının artması aynı zaman 

toplam kredileri artırdığından artan krediler içerisinde sorunlu kredinin de artması beklenen bir 

durumdur.  

5 Sonuç 

Sağlıklı bir ekonominin en önemli desteklerinden biri finansal kaynakların doğru yere, doğru kanallarla 

gitmesini sağlayan sağlam bir bankacılık sisteminin varlığıdır. Bankacılık sisteminin sağlamlığı ise 

bankaların mali yapısı ve aktif yapısının sağlamlığı ve kalitesiyle ölçülmektedir. Banka aktiflerinin çok 

büyük oranda kredilerden oluşması nedeniyle, aktif yapısının kalitesi kredi kalitesiyle ile ölçülmektedir. 

Kredi kalitesi ilişkin değerlendirmeler ise toplam krediler içerisindeki takipteki kredilerin payı ile 

yapılabilmektedir. Bu bakımdan, takipteki kredilerin oranının düşük olması kredi kalitesinin iyi 

olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle literatürde bankaların aktif veya kredi 

kalitesini ölçmek amacıyla takipteki kredilere odaklanan çok sayıda çalışma bulunmaktadır.  

Bankalarda kredi kalitesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda ağırlıkla takipteki kredileri ya da kredi 

kalitesini açıklamaya yönelik olarak makroekonomik değişkenler ya da bankaya özgü faktörlere 

yoğunlaşılmıştır. Çalışmamızda bu çerçeve biraz daha genişletilerek kredi kalitesini açıklamaya yönelik 

olarak reel sektöre ilişkin değişkenler açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır. Kredi kalitesini takipteki 

krediler oranı üzerinden ölçmeyi amaçlayan çalışmamızda, takipteki kredileri açıklamak üzere 2010 -

2019 dönemine ilişkin; reel sektöre ilişkin verilerden kapasite kullanım oranı, aktif karlılığı, stok devir 

hızı, cari oran ve kısa vadeli yabancı para varlık toplamı gibi parametreler ile konut satışları değişkeni 

bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla çalışmamızda reel sektöre yönelik değişkenlerin 

kredi kalitesi üzerindeki doğrudan etkilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. 

Çoklu regresyon yönteminin kullanıldığı çalışmamızda kurulan modelde %80’in üzerinde açıklama 

gücüne erişilmiş olup, modelimiz istatistiki olarak %1 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Model sonucuna 

göre, bağımlı değişken takipteki kredilerin oranı ile bağımsız değişkenlerden kapasite kullanım oranı ve 

stok devir hızı arasında güçlü, aktif karlılığı arasında zayıf olmak üzere anlamlı ölçüde negatif ilişkiye 

rastlanmıştır. Şirketlerin faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütüldüğünü gösteren bu oranların 
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yüksekliği şirketlerin borç ödeyebilme kapasitelerini iyi yönde etkilediğinden takipteki kredilerin 

azalması dolayısıyla bulunan ilişkinin negatif olması teorik olarak da anlamlıdır.  

Diğer taraftan, çalışmada kullanılan modelimize göre cari oran, konut satışları ve kısa vadeli yabancı 

para varlıklar ile takipteki krediler arasında yine istatistiki olarak anlamlı seviyede pozitif ilişkinin 

varlığına rastlanmıştır. Cari oran ve kısa vadeli yabancı para varlıkları ile takipteki krediler oranı 

arasındaki pozitif ilişkiyi olumlu ve olumsuz olmak üzere iki şekilde yorumlamak mümkündür. 

Likiditenin kredi geri ödemesinde kullanılması sonucunda takipteki krediler oranına ilişkin kesrin 

paydası azalacağından doğal olarak oran büyümektedir. Diğer taraftan yüksek cari oran likit kaynakların 

âtıl durmasına yol açtığından sonraki dönemlerde karlılığın ve ödeme gücünün bozulmasına neden 

olmakta, bu durumda takipteki kredilerin oranını yükseltmektedir. Konut satışları ile takipteki krediler 

oranı arasındaki pozitif ilişkinin ise konut satışlarının kredi genişlemesine yol açmasından ve söz konusu 

genişlemeyi sağlayan kredilerin yani ilave kredilerin kalitesinin daha kötü olmasından kaynaklanması 

mümkündür. 

Finansal sistem ve ekonomik istikrar açısından son derece önemli olan takipteki kredilerin reel sektör 

değişkenleriyle ilişkisinin ortaya konmasında öncülük yapan çalışmamızda verinin kısıtlı olması daha 

ileri çalışmaların yapılmasını gerektirmektedir.  

6 Beyanname 

6.1 Rakip Çıkarlar 

Bu çalışmada herhangi bir çıkar çatışması yoktur. 

6.2 Yazarların Katkıları 

NT: Makaleye katkısı. (Araştırma ve/veya makale için fikir ya da hipotezin oluşturulması, sonuçlara 

ulaşmak için gereç ve yöntemlerin planlanması, deneylerin yapılması, verilerin düzenlenmesi ve 

bildirilmesi için sorumluluk almak, bulguların mantıklı açıklanması ve sunumu için sorumluluk almak, 

araştırma sırasında literatür taraması ile ilgili sorumluluk almak, yazının tümü veya asıl bölümün 

oluşturulması için sorumluluk almak, makaleyi teslim etmeden önce sadece imla ve dil bilgisi açısından 

değil aynı zamanda entelektüel içerik açısından yeniden çalışma yapmak veya diğer katkılar…) 

EK: Makaleye katkısı. (Araştırma ve/veya makale için fikir ya da hipotezin oluşturulması, Sonuçlara 

ulaşmak için gereç ve yöntemlerin planlanması, deneylerin yapılması, verilerin düzenlenmesi ve 

bildirilmesi için sorumluluk almak, bulguların mantıklı açıklanması ve sunumu için sorumluluk almak, 

araştırma sırasında literatür taraması ile ilgili sorumluluk almak, yazının tümü veya asıl bölümün 

oluşturulması için sorumluluk almak, makaleyi teslim etmeden önce sadece imla ve dil bilgisi açısından 

değil aynı zamanda entelektüel içerik açısından yeniden çalışma yapmak veya diğer katkılar…) 
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Özet 

 

Çalışmanın temel konusu, Türkiye’de sermaye hareketlerinin serbestleştirildiği 1989 yılından sonra 

ekonomide oluşan finansal kırılganlık düzeyinin ölçülmesidir. Bu bağlamda, Türkiye ekonomisi için 11 

makroekonomik temel değişken seçilerek, bir Finansal Kırılganlık Endeksi (FKE) türetilmiştir. Finansal 

kırılganlığın arttığını gösteren “eşik değer” 0,30 olarak bulunmuş ve 1989-2020 dönemi boyunca “eşik değer” 

1993, 2000 ve 2020 yılları olmak üzere üç kez aşılmıştır. FKE’nin, hem 1994 hem de 2001 krizlerini önceden 

tahmin etme yetisi olduğu gözlenmiştir. Buna karşın, endeks değeri 2008-2009 krizini öngören bir sinyal 

üretmemiştir. Belirtmek gerekir ki, Türkiye’nin yaklaşık 70 yıldır bir türlü çözüme kavuşturamadığı döviz 

tasarruf açığı sorunu ekonomide finansal kırılganlığı artıran temel nedenlerden birisidir. Araştırma-Geliştirme ve 

inovasyon yatırımlarına ağırlık verilerek ileri teknoloji içeren ve yüksek katma-değer barındıran ihracatın 

artırılması, Türkiye’nin döviz açığı sorununun çözümüne önemli katkılar sağlayacaktır. 

 

 

 

 

Abstract 

 

The main subject of the study is to measure the level of financial vulnerability in the economy after the 

liberalization of capital movements in Turkey in 1989. ln this context a Financial Vulnerability Index (FVI) was 

constructed using the eleven fundamental variables  for  the  1989-2020 period. The “threshold value” indicating 

increased financial vulnerability was found to be 0,30 and the “threshold value” was exceeded three times during 

the 1989-2020 period, in 1993, 2000 and 2020. This FVI was successful in predicting both the 1994 and 2001 

currency crises. However, indexes value did not produce a signal predicting the 2008-2009 crises. It should be 

emphasized that the external deficit problem, which Turkey has not been able to resolve for nearly 70 years, is 

one of the main reasons that increase financial vulnerability in the economy. Increasing exports, which include 

advanced technology and high added-value, by focusing on research and development and innovation 

investments, will make significant contributions to the solution of Turkey's external deficit problem. 
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1. GİRİŞ 

 
İç ve dış açık sorunu temelden çözüme kavuşturulmadığı veya çözüm yoluna girilmiş olduğuna 

dair algı piyasalarda oluşmadığı sürece, finansal dalgalanmalar ve krizlerin olasılığı hep yüksek 

kalacaktır. Çünkü bir ekonomide risklerin ve risk algılamasının artması veya azalması, bu iki temel 

değişkenin orta ve uzun vadedeki hareketlerine ilişkin beklentilere bağlıdır. Krizleri tetikleyen 

davranışlar ise, bu beklentiler ve algılamalardan kaynaklanır. 

 

Türkiye ekonomisinin 1980 yılı sonrasında yaşadığı 1994 ve 2001 krizlerinin temelinde de, 

sürdürülemez boyutlara ulaşan iç ve dış tasarruf açığı sorunu yatmıştır. İç ekonomik dengenin önemli 

bir unsuru olan kamu tasarruf açığının 2001 krizini takiben büyük ölçüde azaltılması Türkiye’nin 

makroekonomik istikrarı üzerinde olumlu sonuçlara yol açsa da, dış tasarruf açığının 2000’li yıllarda 

artarak devam etmesi, ekonomide finansal kırılganlığın düşürülmesi önünde önemli bir engel 

olmuştur. 

 

Belirtmek gerekir ki, dış açık veya başka bir ifadeyle döviz tasarruf açığı, Türkiye’nin yakın 

tarihinde ortaya çıkan makroekonomik sorunlarından birisi değildir. 1947 yılından sonra sürekli dış 

ticaret açığı veren Türkiye ekonomisi, 1950-1980 dönemi boyunca neredeyse her on yılın sonunda 

döviz sıkıntısı yüzünden istikrar programları hazırlamak ve mali destek için IMF’nin “kapısını 

çalmak” zorunda kalmıştır. Bunun yanı sıra, 1980 yılı sonrasında benimsenen ihracata dayalı büyüme 

modeli de Türkiye’nin kronik dış açık sorununa çözüm olamamıştır.  

 

Döviz tasarruf açığı sorununun ekonomi üzerine olan ilk etkisi; ekonomik, politik, askeri vb. 

nedenlerle tetiklenen iç ve/veya dış kaynaklı olumsuz gelişmelerin döviz kurlarının seyrinde yarattığı 

belirsizliktir. Bu belirsizlik de çoğu zaman döviz kurlarında sert yükselişlere neden olmakta; bu da 

enflasyon, faiz oranları ve dış borçlar gibi ülkenin temel makroekonomik göstergeleri üzerinde 

bozulmalara ve sapmalara yol açmaktadır. Bu dinamik süreç, esnek kur ve serbest faiz politikasının 

uygulanmaya başlandığı 1980 yılı sonrası Türkiye’sinde defaatle yaşanmıştır. Bütün bu olumsuz 

gelişmelerin sonucu ise, ekonominin geleceğine ilişkin belirsizliğin ve finansal kırılganlığın 

artmasıdır.  

 

Bu bağlamda çalışmanın temel konusu, Türkiye’de sermaye hareketlerinin serbestleştirildiği 

1989 yılından sonra ekonomide oluşan finansal kırılganlık düzeyinin ölçülmesidir. Bu doğrultuda, 

Türkiye’nin ekonomik gidişatı ve finansal kırılganlığı hakkında öngörüsel bir işleve de sahip olacağını 

düşündüğümüz bir Finansal Kırılganlık Endeksi (FKE), literatürde yer alan “kriz öncü göstergeleri” 

arasından seçilen 11 temel makroekonomik değişken yardımıyla oluşturulmuştur. Ayrıca, Türkiye’de 

finansal kırılganlığın ve makroekonomik istikrarsızlığın baş aktörü olarak gördüğümüz dış tasarruf 

açığı ve bu açığın çözümüne ilişkin analizler de çalışmada yer almıştır.  

 

Çalışmanın 1’inci bölümü olan “Giriş” bölümünden sonraki 2’nci bölümde Türkiye’nin finansal 

kırılganlığının ölçülmesine, 3’üncü bölümde Türkiye’de makroekonomik istikrarsızlığın ve finansal 

kırılganlığın temel sorumlusu olan döviz tasarruf açığı sorununa ve çalışmanın son kısmı olan “Sonuç” 

bölümünde ise, çalışmaya ilişkin sonuç ve genel değerlendirmelere yer verilmiştir.  

 

2. TÜRKİYE’NİN FİNANSAL KIRILGANLIĞININ ÖLÇÜLMESİ (1989-2020) 

 
Ekonomi literatüründe “finansal kriz öncü göstergeleri” olarak kabul edilen birkaç düzine 

değişkene sıklıkla vurgu yapılmaktadır (Kaminsky, Lizondo ve Reinhart, (1998); Bustelo (2000); 

Frankel ve Rose (1996); Milesi-Ferretti ve Razin (1998); Goldstein, Kaminsky ve Reinhart (2000). Bu 

değişkenler, birçok finansal kriz öncesinde bozulma eğilimine giren temel makroekonomik 

göstergelerden/rasyolardan oluşmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin ekonomik gidişatı ve finansal 
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kırılganlığı hakkında öngörüsel bir işleve de sahip olacağını düşündüğümüz bir Finansal Kırılganlık 

Endeksi (FKE), referans verilen çalışmalarda yer alan kriz öncü göstergeleri arasından titizlikle ve 

analitik bakış açısıyla seçilen 11 temel makroekonomik değişken yardımıyla oluşturulmuştur. 1989-

2020 dönemini kapsayan FKE’de yıllık veriler kullanılmıştır. Belirtmek gerekir ki, bir FKE’nin 

ürettiği öngörülerin gerçekleşme olasılığına ait güvenilirliğinin yüksek olması için veri setinin geniş 

tutulması gerekir. Bu yüzden çalışmada 11 temel değişken endeksin hesaplanmasına dâhil edilmiştir.  

 

2.1. Finansal Kırılganlık Endeksi İçin Seçilen Değişkenler ve Gerekçeleri 

 
Finansal Kırılganlık Endeksi için seçilen değişkenler ve gerekçeleri şunlardır: 

 

i. Dış Borç Stoku/GSYH: Dış borç yükü olarak da ifade edilen Dış Borç Stoku/GSYH oranı, 

ülkelerin dış borç düzeyinin ve geri ödeme kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan en yaygın ve en 

önemli ölçüttür (Frankel ve Rose, 1996, s. 5 ile IMF, 2000). Bu oran, ülke kaynaklarının dış borçları 

karşılama oranını göstermesi nedeniyle, ülkenin uzun dönem kredi değerliliğinin ölçülmesinde dikkate 

alınmaktadır. Ancak, dış borç yükünün istikrarlı olması, dış borçların sürdürülebilirliğinin tek 

göstergesi değildir. Örneğin, ülkenin toplam dış borç düzeyi yükselmemiş olsa dahi, kısa dönemli 

borçların yüksek oranı ülkeyi borçların sürdürülebilirliği konusunda sıkıntıya sokabilir (IMF, 2018, s. 

12). 

 

Bir ülkede dış borcun GSYH içindeki payı %30’un altında ise, “düşük borçluluk derecesine”; 

%30-50 aralığında ise, “orta borçluluk derecesine”; %50’nin üzerinde ise, “yüksek borçluluk 

derecesine” sahip bir ülke olarak kabul edilmektedir (Bajpai, 1992, s. 905). Türkiye’de 2011 yılında 

%36,7 olan Dış Borç Stoku/GSYH oranı, bu tarihten sonra aralıksız yükselerek 2020 yılında %62,8’e 

ulaşmış ve bu da Türkiye’de dış borcun sürdürülebilirliği tartışmalarını başlatmıştır. 

 

ii. Uluslararası Rezervler/Dış Borç Stoku: Bu oran, bir ülkenin sahip olduğu mevcut 

uluslararası ödeme vasıtaları ile dış borçlarının ne kadarını karşılayabildiğini göstermektedir. Ayrıca, 

Uluslararası Rezervler/Dış Borç Stoku oranı, bir ülkenin potansiyel likidite problemi hakkında da bilgi 

sunmaktadır (IMF, 2000). 

 

iii. Dış Borç Stoku/İhracat: Bu oran, bir ülkenin toplam dış borçlarının ihracat gelirleri içindeki 

ağırlığını ve ihracattan elde ettiği kaynakların toplam dış borç yükünü karşılama oranını gösterir. 

Ülkenin borç ödeme kapasitesini gösteren bu oran, ihracat gelirlerinin toplam borç stoku üzerindeki 

uzun dönemli etkileri konusunda da bazı ipuçları verebilmektedir (IMF, 2000). Bu oranın %200–250 

arasında değerler alması, dış borcun sürdürülebilirliği için yeterli kabul edilmektedir. (Boote ve 

Thugge, 1997, s. 17). 

 

iv. İç Borç Stoku/GSYH: Kamu borçları arasında önemli bir yere sahip olan iç borçlar, dış 

borçlara nazaran daha kolay ulaşılabilen bir kaynak niteliğindedir. Ancak, daha kolay ulaşabilen bu 

kaynağın diğer makroekonomik değişkenlerle arasındaki neden-sonuç ilişkisi --Türkiye’nin de 1980 

ve 1990’lı yıllarda tecrübe ettiği üzere-- bir dizi içinden çıkılmaz önemli ekonomik sorunlara yol 

açabilmektedir. Türkiye örneğinde bu dinamik süreç kısaca şu şekilde özetlenebilir:  

 

Türkiye’nin 1980’li yıllarından sonra yüksek ve kronik bir hale gelen enflasyon oranı, Devlet İç 

Borçlanma Senetlerinin (DİBS) nominal ve artan risk primleri nedeniyle reel faiz oranlarının önemli 

ölçüde yükselmesine yol açmıştır. Artan reel faizler ise, bütçe içinde transfer harcamalarının ve 

dolayısıyla bütçe açığının özellikle 1990’lı yıllarda hızla artmasına neden olmuştur. Artan bütçe 

açıklarının ağırlıklı olarak iç borçlanma ile finanse edilmesi ise, yine 1990 yılından sonra iç borç 

stokunun önemli ölçüde yükselmesine yol açmış; hatta Türkiye ekonomisini iç borç çevrim sorunu ile 

karşı karşıya bırakmıştır. 1990 yılında GSYH’nin yaklaşık %10’u olan iç borç stoku, kamu ve özel 

bankaların görev zararlarının ve tasfiyesinin de etkisiyle 2001 yılında %50’ye kadar yükselmiştir. 

Bütün bunlara ilaveten, adı geçen dönemde hızla artan iç borçlar ve bu borçların çevrim sorunu, 
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gerisin geriye enflasyon ve DİBS faizleri üzerinde ilave baskıya yol açarak bu iki değişkeni 

beslemiştir.  

 

Esasen, enflasyon ve kamu tasarruf açığı arasında oluşan bu etkileşim dinamiği, belki de iktisat 

yazınında en çok atıf alan makalelerden birisi olan Sargent ve Wallace’ın (1981) “Hoş Olmayan 

Moneterist Aritmetik” isimli çalışmalarında vurgulanmıştır. “Hoş Olmayan Monetarist Aritmetik”, 

uzun dönemde bütçe açıklarının borçlanarak finanse edilmesinin, para basımıyla finansmanına göre 

daha enflasyonist olduğunu ileri sürmektedir. 

 

Artan kamu tasarruf açığı nedeniyle, hem 1994 hem de 2001 krizinin oluşmasında önemli bir rol 

oynayan yüksek iç borçlanma, bu bağlamda önemli bir  “finansal kriz öncü göstergesi” olarak kabul 

edilebilir.  

 

v. Bütçe Açığı/GSYH: Bir üst paragrafta da vurgulandığı üzere, kamunun borçlanma gereği ve 

iç borç stokunun temel belirleyicisi bütçe açığıdır. Bütçe açığının GSYH içindeki oranı da, finansal 

krizlerde öncü gösterge olarak kullanılan temel rasyolardan birisidir. Aynı zamanda bu oran, Avrupa 

Birliği’ne (AB) üye ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birliğe katılabilmeleri için gerekli şartları ifade 

eden Maastricht Kriterleri arasında da yer almaktadır. Maastricht Kriterleri’ne göre, üye devletlerin 

bütçe açıkları GSYH’sinin %3’ünü geçmeyecektir. 

 

Bütçe dengesinin önemine teorik çerçevede de önemli vurgu yapılmıştır: 1970’lerde Latin 

Amerika ülkelerinde yaşanan krizlerin nedenlerini ve ortaya çıkış mekanizmalarını anlamaya yönelik 

olarak Salant-Hendersen (1978),  Krugman  (1979)  ile başlayan ve Flood-Garber’in (1984) yaptığı 

çalışmayla geliştirilen 1. Nesil Kriz Modelleri, krizi tetikleyen temel makro ekonomik faktörlerin 

önemini vurgulamakta ve ani spekülatif atakla başlayan para/döviz krizlerinin nedenlerini, sabit döviz 

kurunun sürdürülebilirliği ile tutarsız iktisadi politika uygulamalarına bağlamaktadır. Bu tutarsız 

politikalara en çarpıcı örnek ise, bütçe açıklarını para basarak finanse eden genişleyici para politikaları 

ile sabit/yarı sabit kur rejiminin birlikte uygulanmasıdır. Ayrıca, 1. Nesil Modellerde; bütçe açığı, 

enflasyon ve kamu borç stoku gibi temel makroekonomik göstergeler (fundamentals) finansal bir krize 

yol açacak ölçüde zayıftır  (Çakmak, 2007, s. 83).   

 

vi. Uluslararası Rezervler/İthalat: Uluslararası rezervlerin ithalata oranı, ihracatın ithalatı 

karşılama oranının yetersiz kaldığı durumlarda, ülkelerin sahip olduğu ulusal rezervler ile ödeme 

gücünün belirlenmesi için kullanılmaktadır. Oranın düşmesi dış borç geri ödeme kapasitesinin 

azaldığını ifade etmektedir.  

 

vii. Kısa Vadeli Dış Borç/Toplam Dış Borç: Finansal krizlerin oluşumunda önemli bir öncü 

gösterge olarak kabul edilen kısa vadeli dış borçların toplam dış borçlara oranı borç çevrim sorunuyla 

yakından ilgilidir. Kısa vadeli dış borçların payının yükselmesi, yabancı para cinsinden borç çevrim 

sorunun gündeme gelmesine yol açmakta; bu ise döviz piyasaları üzerindeki baskıyı artırarak 

ekonominin finansal kırılganlığını yükseltmektedir. 

 

viii. Kısa Vadeli Dış Borç/TCMB Brüt Döviz Rezervleri: Bu oran, dış borç çevrim sorununun 

ortaya çıkmaması için Merkez Bankası kaynaklarının ne ölçüde yeterli olup olmadığını 

göstermektedir. Adı geçen oranın, hem Türkiye’nin 1994 (2,97) ve 2001 (1,28) krizi, hem de Asya 

krizi öncesinde Tayland (1.45), Malezya (0.61) ve Filipinler’de (0.85) yükselmesi, bu oranı önemli bir 

kriz öncü göstergesi haline getirmektedir (Uygur, 2001, s. 16). 

 

ix. Cari İşlemler Dengesi/GSYH: Cari işlemler dengesinin GSYH içindeki payı, finansal 

krizlerin oluşumunda “öncü gösterge” olarak genel kabul görmüş en önemli değişkenlerden birisidir. 

Cari işlemler açığının sürdürülebilirlik düzeyi ülkelerin iktisadi yapılarına göre farklılık gösterse de, 

finansal krize zemin hazırlayacak bir eşik değerin bulunduğu bazı iktisatçılar tarafından öne 

sürülmüştür. Örneğin, Dornbusch’a göre (2001) yerli paranın hızlı bir şekilde %25 reel değer 
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kazanması ve cari işlemler açığının GSYH’ye oranının %4’ü geçmesi, finansal bir krize zemin 

hazırlayabilir (Dornbusch, 2001, s. 3). Eski Amerikan Hazine Sekreteri Lawrence Summers’ın 

Meksika finansal krizi ile ilgili olarak 1996 yılında The Economist dergisinde yer alan makalesinde, 

“özellikle hızlı bir şekilde ters çevrilebilecek nitelikte finanse edilen cari işlemler açıklarının 

GSYH’nin %5’ini aşması”, tehlike sınırı olarak belirlenmiştir (Roubini ve Wachtel, 1998, s. 5).  

Uygur’a göre ise, cari işlemler açığının Türkiye için kritik eşik değeri %3,5’tir (Uygur, 2001, s. 17). 

 

x. İhracat/İthalat: İhracatın ithalatı karşılama oranı olarak da bilinen bu oran, özellikle Türkiye 

ekonomisi için önemli bir finansal kırılganlık göstergesi olarak görülebilir. Türkiye’nin son 40 yıllık 

ekonomik verileri incelendiğinde, bu oranın en düşük gerçekleştiği iki yıl 1993 (%52,1) ve 2000 

(%51) yılları olmuş; bu yılları takip eden 1994 ve 2001 yıllarında Türkiye ekonomisi iki derin krizle 

karşı karşıya kalmıştır. 

 

Bu bağlamda, bir noktaya değinmekte yarar olduğu kanısındayız: Türkiye’de cari işlemler 

açığının temel belirleyicisi dış ticaret açığıdır. Dolayısıyla, çalışmada Cari İşlemler Dengesi/GSMH 

oranına yer verilmiş iken, ihracatın ithalatı karşılama oranının da çalışmada kullanılmış olması 

gereksiz görülebilir. Ancak; örneğin 2012-2018 döneminde cari açığının GSYH içindeki payı ortalama 

%4,8 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmesine rağmen, aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı 

%67,6 gibi 1989-2020 dönemi ortalaması olan %65,3’ün üzerinde gerçekleşmiştir3. Hatta 2020 yılında 

cari açık oranı %5,1 iken, ihracatın ithalatı karşılama oranı %77,3 gibi yüksek bir oranda 

gerçekleşmiştir. Bu gerekçelerle, hem cari işlemler dengesi oranına hem de ihracatın ithalatı karşılama 

oranına çalışmada yer verilmiştir.  

 

xi. TÜFE: Türkiye’nin 1980 ve 1990’lı yıllarda deneyimlediği gibi, artan enflasyon oranlarının 

ekonomi üzerinde yarattığı tahribatın ilk adresi yükselen faiz oranları ve bu faiz oranları üzerindeki 

artan risk primleridir. Daha önce de vurgulandığı üzere, yükselen nominal ve reel faiz oranları, bütçe 

açığı eliyle kamu tasarruf açığını ve dolayısıyla kamunun borçlanma gereğini sürdürülemez boyutlara 

taşıyabilmektedir. Ayrıca, yüksek enflasyonun yol açtığı belirsizliğin karar alma süreçlerine ve 

yatırımlara olumsuz etkisi de, ekonomide finansal kırılganlığı artıran bir diğer unsurdur. 

 

Yüksek enflasyon oranlarının --bir anlamda-- ekonomide kırılganlığı arttığına dair bir vurgu da 

Maastricht kriterlerinde yer almıştır: “Üye devletlerde enflasyon oranı, fiyat istikrarı konusunda en 

başarılı performansa sahip üç üye ülkenin ortalamasını 1,5 puandan fazla geçmeyecektir.” 

 

2.2. Finansal Kırılganlık Endeksi’nin Oluşturulması 

 
Finansal Kırılganlık Endeksi’ni oluşturmak için izlenen yöntem şudur: Daha önce belirlenen 11 

değişkenin 32 ayrı gözlem verisi(x), (x–μ)/σ formülü kullanılarak standardize edilmiştir. Yani her bir 

değişkenin değerleri, değişkenin ortalamasından (μ) çıkartılmış ve değişkenin standart sapmasına (σ) 

bölünmüştür. Tanım gereği, standardize edilmiş her bir serinin ortalaması 0; varyansı ise 1 çıkmıştır. 

Standardize edilmiş 11 değişken eşit oranda ağırlıklandırılarak (1/11=0,09 oranında), FKE’nin 

“endeks” veya “sonuç” değerine ulaşılmıştır. Yani, her bir değişkenin standardize edilmiş verileri 0,09 

ile çarpılarak tek bir endeks değerine ulaşılmıştır. Endeks değerine ulaşmak için değişkenlerin eşit bir 

oranda ağırlıklandırılması elbette şart değildir; ancak, “keyfiliği” minimuma indirebilmek adına 

değişkenlere eşit ağırlık verilmiştir.  

 

Endeksin oluşturma yöntemine ilişkin bir diğer önemli nokta da şudur: Değişkenler arasında yer 

alan; Uluslararası Rezervler/Dış Borç Stoku, Uluslararası Rezervler/İthalat, Cari İşlemler 

Dengesi/GSYH ve İhracat/İthalat oranlarının yükselmesi finansal kırılganlığı azaltacağı için, bu 4 

değişken standardize edilmeden önce eksi (-) ile çarpılmıştır. Çünkü endeks değerinin yükselmesi, 

finansal kırılganlığın da yükselmesi anlamına gelmektedir. 

                                                           
3 1989-2020 dönemi cari açık/GSYH ortalaması ise %2,8 gerçekleşmiştir. 
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Çalışmada kullanılan 11 değişkene ait ham veriler ve bu verilerin kaynakları Tablo 1’de 

sunulmuştur: 

 

Tablo 1: Finansal Kırılganlık Endeksinde kullanılan Ham Veri Seti 

Yıllar 
Dış Borç 

Stoku/GSYH 

Uluslararası 

Rezervler/Dış 

Borç Stoku 

Dış Borç 

Stoku/İhracat 

İç Borç 

Stoku/GSYH 

Bütçe 

Açığı/GSYH 

Uluslararası 

Rezervler 

/İthalat 

1989 30,8 21,1 241,3 13,4 2,5 58,8 

1990 26,1 21,7 248,9 10,6 2,2 51,1 

1991 26,7 22,8 243,3 11,3 3,9 58,2 

1992 27,8 26,0 241,2 12,9 3,2 66,7 

1993 29,6 25,2 268,5 13,1 4,9 60,4 

1994 38,8 24,0 235,4 15,0 2,9 71 

1995 33,6 30,7 207,6 12,7 3 65,3 

1996 32,6 31,5 175,6 15,5 6,1 57,2 

1997 33,2 32,2 163,7 15,8 5,6 55,9 

1998 35,6 30,6 178,0 16,2 5,4 64,2 

1999 41,7 32,7 226,7 21,4 8,7 83 

2000 44,7 28,8 235,5 21,3 8 62,7 

2001 57,7 26,6 227,4 49,8 12,7 60 

2002 54,8 29,4 236,7 41,7 11,6 73,8 

2003 45,9 31,2 204,5 41,5 8,6 64,8 

2004 40,0 33,4 175,3 38,9 5,3 55,1 

2005 34,2 41,0 160,6 36,3 1,2 60 

2006 38,0 44,4 173,5 31,9 0,6 66,2 

2007 36,9 44,4 171,9 29,0 1,6 65,3 

2008 36,2 41,7 157,5 27,6 1,8 57,9 

2009 41,5 41,8 184,4 33,0 5,3 79,6 

2010 37,8 37,8 185,1 30,4 3,5 59,3 

2011 36,7 36,2 166,1 26,4 1,3 45,9 

2012 39,3 40,2 166,4 24,6 1,9 58,1 

2013 41,3 37,5 188,0 22,3 1 58,7 

2014 43,3 34,8 184,5 20,3 1,1 58,6 

2015 46,3 32,0 200,9 18,8 1 61,8 

2016 47,3 31,7 217,4 18,0 1,1 65,3 

2017 53,3 29,9 216,2 17,2 1,5 58,2 

2018 56,2 29,4 198,6 15,7 1,9 58,3 

2019 58,0 33,1 192,8 17,5 2,9 68,5 

2020 62,8 28,2 220,5 21,0 3,4 57,9 

 

Yıllar 
Kısa Vadeli Dış 

Borç/Toplam Dış Borç 

Kısa Vadeli Dış 

Borç/TCMB Brüt 

Döviz Rezervleri 

Cari İşlemler 

Dengesi/GSYH 
İhracat/İthalat TÜFE 

1989 13,1 1,19 0,7 73,6 64,3 

1990 18,1 1,59 -1,3 58,1 60,4 

1991 17,0 1,85 0,1 64,6 71,1 

1992 21,6 2,07 -0,5 64,3 66 

1993 26,2 2,97 -2,7 52,1 71,1 

1994 16,3 1,57 1,5 77,8           125,5 

1995 20,4 1,25 -1,0 60,6 76 

1996 21,5 1,05 -1,0 53,2 79,8 

1997 21,0 0,96 -1,0 54,1 99,1 

1998 21,6 1,05 0,7 58,7 69,7 

1999 22,2 0,99 -0,4 65,4 68,8 

2000 23,9 1,28 -3,7 51,0 39 

2001 14,4 0,87 1,9 75,7 68,5 

2002 12,7 0,61 -0,3 69,9 29,7 

2003 16,0 0,68 -2,4 68,1 18,4 

2004 20,0 0,89 -3,5 64,8 9,4 

2005 22,8 0,77 -4,2 62,9 7,7 
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2006 20,6 0,7 -5,7 61,3 9,7 

2007 17,3 0,59 -5,5 63,1 8,4 

2008 18,7 0,74 -5,1 65,4 10,1 

2009 18,2 0,69 -1,8 72,5 6,5 

2010 26,5 0,96 -5,8 61,4 6,4 

2011 27,2 1,06 -8,9 56,0 10,5 

2012 30,0 1,03 -5,5 64,5 6,2 

2013 34,0 1,2 -6,7 60,3 7,4 

2014 33,4 1,26 -4,7 65,1 8,2 

2015 26,4 1,13 -3,7 69,4 8,8 

2016 24,9 1,1 -3,8 71,8 8,5 

2017 26,0 1,43 -5,5 67,1 11,9 

2018 26,5 1,63 -3,5 75,3 20,3 

2019 28,2 1,52 0,2 84,6 11,8 

2020 30,7 2,68 -5,1 77,3 14,6 

Kaynaklar (Erişim, Nisan-Mayıs 2021): 

1. Dış Borç Stoku ve Dış Borç Stoku/GSYH: http://www.sbb.gov.tr/ekonomik-ve-sosyal-

gostergeler/#1540021488947-36394c03-3282 (Tablo 3.11); 2018-2020 yılları için  https://evds2.tcmb.gov.tr/ 

2. Uluslararası Rezervler ve Uluslararası Rezervler/İthalat için: http://www.sbb.gov.tr/ekonomik-ve-

sosyal-gostergeler/#1540021488947-36394c03-3282 (Tablo:3.7). 2018-2020 yılları için 

https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/dashboard/1397 

3.  İhracat (mal ve hizmet): https://www.indexmundi.com/facts/turkey/exports-of-goods-and-services 

(IMF). 2020 yılı hizmet ihracatı için: 

https://www.hib.org.tr/Istatistikler#:~:text=2020%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20ya%C5%9Fanan%20p

andemi%20s%C3%BCreci,hizmet%20ihracat%C4%B1%2C%20bir%20%C3%B6nceki%20y%C4%B1la. 

4. İç Borç Stoku: 2016 yılına kadar: https://www.sbb.gov.tr/ekonomik-ve-sosyal-

gostergeler/#1540022258789-43a5759e-f454 (Tablo 5/15). 2017-2020 verileri için: 

https://www.sbb.gov.tr/temel-ekonomik-gostergeler/#1594716589132-d3a64e97-2238. GSYH verileri için: 

https://www.sbb.gov.tr/ekonomik-ve-sosyal-gostergeler/#1540021349004-1497d2c6-7edf (Tablo:1/9).  

 5. Bütçe Açığı/GSYH: http://www.sbb.gov.tr/ekonomik-ve-sosyal-gostergeler/#1540022258789-

43a5759e-f454 (Tablo 5.12); 2018-2020 yılları için https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri. 

6. Kısa Vadeli Dış Borç/Toplam Dış Borç: http://www.sbb.gov.tr/ekonomik-ve-sosyal-

gostergeler/#1540021488947-36394c03-3282 (Tablo 3.11). 2018-2020 yılları için https://evds2.tcmb.gov.tr/. 

7. TCMB Brüt Döviz Rezervleri: http://www.sbb.gov.tr/ekonomik-ve-sosyal-

gostergeler/#1540021488947-36394c03-3282 (Tablo 3.7); 2018-2020 yılları için 

https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/dashboard/4687 

8. Cari İşlemler Dengesi/GSYH: http://www.sbb.gov.tr/ekonomik-ve-sosyal-

gostergeler/#1540021488947-36394c03-3282 (Tablo 3.1); 2018-2020 yılları için http://www.tuik.gov.tr/. 

9. İhracatın İthalatı Karşılama Oranı: http://www.sbb.gov.tr/ekonomik-ve-sosyal-

gostergeler/#1540021488947-36394c03-3282 (Tablo 3.2); 2018-2020 yılları için http://www.tuik.gov.tr/. 

10.TÜFE:http://www.sbb.gov.tr/ekonomik-ve-sosyal-gostergeler/#1540022281701-91516a32-b476 

(Tablo 6.8); 2018-2020 yılları için https://www.tcmb.gov.tr/. 

 

Değişkenlerin standardize edilmiş hali ve FKE’nin eşit ağırlıklandırılmış “sonuç/endeks” değeri 

Tablo 2’de sunulmuştur: 

 

Tablo 2: Standardize Edilmiş Değişkenler ve FKE’nin “Sonuç” Değeri 

Yıllar 
Dış Borç 

Stoku/GSYH 

Uluslararası 

Rezervler/ Dış 

Borç Stoku 

Dış Borç 

Stoku/İhraca

t 

İç Borç 

Stoku/GSYH 

Bütçe 

Açığı/GSYH 

Uluslararası 

Rezervler 

/İthalat 

1989 -1,04 1,75 1,24 -0,95 -0,46 0,44 

1990 -1,53 1,65 1,49 -1,23 -0,55 1,48 

1991 -1,46 1,48 1,31 -1,16 -0,01 0,52 

1992 -1,35 0,98 1,24 -1,00 -0,23 -0,62 

1993 -1,17 1,11 2,12 -0,98 0,31 0,23 

1994 -0,21 1,29 1,05 -0,79 -0,33 -1,19 

1995 -0,75 0,25 0,15 -1,02 -0,30 -0,43 

1996 -0,86 0,13 -0,88 -0,75 0,69 0,66 

1997 -0,79 0,02 -1,27 -0,72 0,53 0,83 
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1998 -0,55 0,26 -0,81 -0,68 0,47 -0,28 

1999 0,08 -0,07 0,77 -0,17 1,53 -2,80 

2000 0,39 0,55 1,06 -0,18 1,30 -0,08 

2001 1,74 0,89 0,79 2,62 2,81 0,28 

2002 1,44 0,46 1,09 1,82 2,45 -1,57 

2003 0,52 0,17 0,05 1,80 1,49 -0,36 

2004 -0,09 -0,17 -0,89 1,55 0,44 0,94 

2005 -0,70 -1,36 -1,37 1,29 -0,87 0,28 

2006 -0,30 -1,90 -0,95 0,86 -1,06 -0,55 

2007 -0,41 -1,89 -1,00 0,58 -0,74 -0,43 

2008 -0,49 -1,47 -1,47 0,44 -0,68 0,56 

2009 0,07 -1,49 -0,60 0,97 0,44 -2,34 

2010 -0,32 -0,85 -0,58 0,72 -0,14 0,38 

2011 -0,43 -0,61 -1,19 0,32 -0,84 2,17 

2012 -0,17 -1,24 -1,18 0,15 -0,65 0,54 

2013 0,04 -0,81 -0,48 -0,08 -0,94 0,46 

2014 0,25 -0,39 -0,60 -0,27 -0,90 0,47 

2015 0,56 0,04 -0,06 -0,42 -0,94 0,04 

2016 0,66 0,09 0,47 -0,50 -0,90 -0,43 

2017 1,27 0,37 0,43 -0,58 -0,78 0,52 

2018 1,58 0,45 -0,14 -0,73 -0,65 0,51 

2019 1,76 -0,13 -0,33 -0,55 -0,33 -0,86 

2020 2,26 0,64 0,57 -0,21 -0,17 0,56 

 

Yıllar 

Kısa Vadeli Dış 

Borç/Toplam 

Dış Borç 

Kısa Vadeli Dış 

Borç/TCMB 

Brüt Döviz 

Rezervleri 

Cari İşlemler 

Dengesi/GSY

H 

İhracat/İthalat TÜFE “Sonuç” 

1989 -1,67 -0,07 -1,28 -1,02 0,81 -0,20 

1990 -0,76 0,65 -0,54 0,89 0,70 0,20 

1991 -0,97 1,12 -1,07 0,09 1,01 0,08 

1992 -0,14 1,52 -0,85 0,12 0,86 0,05 

1993 0,68 3,15 -0,02 1,62 1,01 0,73 

1994 -1,09 0,61 -1,57 -1,54 2,62 -0,10 

1995 -0,36 0,04 -0,64 0,58 1,16 -0,12 

1996 -0,16 -0,33 -0,65 1,49 1,27 0,05 

1997 -0,26 -0,49 -0,64 1,39 1,84 0,04 

1998 -0,15 -0,33 -1,30 0,81 0,97 -0,14 

1999 -0,03 -0,43 -0,88 -0,01 0,95 -0,10 

2000 0,26 0,09 0,36 1,77 0,07 0,50 

2001 -1,42 -0,65 -1,73 -1,28 0,94 0,45 

2002 -1,74 -1,12 -0,92 -0,57 -0,21 0,10 

2003 -1,15 -0,99 -0,13 -0,35 -0,54 0,05 

2004 -0,43 -0,61 0,29 0,07 -0,80 0,03 

2005 0,07 -0,83 0,53 0,29 -0,85 -0,32 

2006 -0,32 -0,96 1,09 0,50 -0,79 -0,39 

2007 -0,92 -1,16 1,00 0,27 -0,83 -0,50 

2008 -0,66 -0,89 0,86 -0,01 -0,78 -0,41 

2009 -0,75 -0,98 -0,37 -0,89 -0,89 -0,62 

2010 0,73 -0,49 1,12 0,48 -0,89 0,01 

2011 0,86 -0,31 2,30 1,15 -0,77 0,24 

2012 1,35 -0,36 1,02 0,10 -0,90 -0,12 

2013 2,07 -0,05 1,46 0,61 -0,86 0,13 

2014 1,96 0,05 0,71 0,03 -0,84 0,04 

2015 0,71 -0,18 0,36 -0,51 -0,82 -0,11 

2016 0,44 -0,24 0,40 -0,80 -0,83 -0,15 

2017 0,64 0,36 1,03 -0,23 -0,73 0,21 

2018 0,73 0,72 0,28 -1,23 -0,48 0,09 

2019 1,04 0,52 -1,10 -2,38 -0,73 -0,28 

553 



 

2020 1,49 2,62 0,87 -1,48 -0,65 0,59 

Oluşturulan FKE’nin “sonuç” değeri Grafik 1’de sunulmuştur: 

 

 
 

Elde edilen “sonuç” serisinin standart sapması 0,30 çıktığı için, finansal kırılganlığın arttığını 

gösteren “eşik değer” 1 standart sapma olarak kabul edilmiştir. Keyfi olmakla birlikte, 1,5 veya 2 

standart sapma da eşik değer olarak belirlenebilir. Ancak, bu tür çalışmalarda genel temayül eşik 

değerin 1 standart sapma olarak kabul edilmesidir.    

 

2.3. Finansal Kırılganlık Endeksi Bağlamında Analiz ve Yorumlar 

 
Oluşturulan FKE, 1989-2020 dönemi boyunca 0,30 olarak belirlenen “eşik değeri” üç kez 

geçerek ekonomide finansal kırılganlığın arttığına dair güçlü sinyaller üretmiştir. Eşik değerin aşıldığı 

yıllar (ve endeks değerleri); 1993 (0,73), 2000 (0,50) ve 2020 (0,59) yılları olmuş ve Türkiye 

ekonomisi 1993 ile 2000 yıllarını takiben iki derin finansal krizle karşı karşıya kalmıştır.  

 

2.3.1. Eşik Değerin Geçildiği 2020 Yılına İlişkin Değerlendirmeler 

 
Çalışmanın kaleme alındığı tarih 2021 yılının bahar ayları olduğu için, 2020 yılında FKE’nin 

ürettiği sinyalin öngörüsünün ne denli güçlü olup olmadığı yılın geri kalanında takip edilebilecektir. 

Ancak, yaklaşık bir buçuk yıldır süren küresel pandemi ortamı, Cumhuriyet tarihinde ulaşılan rekor 

işsizlik oranları, 2020 yılında %1’lere gerileyen büyüme oranı, Merkez Bankası döviz rezervlerindeki 

hızlı erime ve Ocak 2020’den sonra döviz kurlarındaki sert yükselişler --1994 ve 2001 finansal krizleri 

gibi olmasa da-- Türkiye’nin hâlihazırda derin bir ekonomik türbülansın içinde olduğunu 

göstermektedir. 

 

Türkiye’nin 2020’li yıllarında önemli ölçüde bozulan makroekonomik göstergelere rağmen, 

1994 ve 2001 yıllarında olduğu gibi yüksek salınımlı bir finansal krizle yüz yüze gelmemesinin 

kanımızca iki temel nedeni bulunmaktadır. Bu temel nedenlerden ilki; 2001 krizinden sonra yürürlüğe 

konan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı sayesinde finans sektörünün merkezinde bulunan bankacılık 

sektörünün disipline edilmesi ve “çürük” bankaların sistemden tasfiye edilmesidir. Bankacılık 

sektörünün disipline edilmesi ise, 2000’li yıllarda Türkiye’de finansal kırılganlığın düşürülmesinde 

önemli bir rol oynamıştır, denilebilir. 

 

İkinci neden ise; 1990’lı yılların en önemli makroekonomik sorunlardan birisi olan yüksek 

kamu tasarruf açığı sorununun 2000’li yıllarda önemli ölçüde çözüme kavuşturulmuş olmasıdır. Kamu 

tasarruf açığında sağlanan bu iyileşmenin temelinde, 2001 krizi sonrasında uygulanan sıkı para ve 

maliye politikası ve bu politikanın yapısal reformlarla desteklenmesi yatmıştır. Özellikle sıkı para 

politikası sayesinde, 1980’li yıllardan sonra yüksek ve kronik bir yapıya bürünen enflasyon oranının 

2004 yılında tek haneye (TÜFE: %9,4) düşürülmesi, kamu tasarruf açığında sağlanan iyileşmenin kilit 

değişkeni olmuştur: Enflasyon oranlarının kısa sürede içinde düşürülmesi, DİBS’lerin nominal ve reel 
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Grafik 1: Türkiye'nin Finansal Kırılganlık Endeksi, 1989-2020

554 



 

faiz oranlarının hızla gerilemesine yol açmış ve bu da bütçe içindeki faiz yükünün ve dolayısıyla bütçe 

açığının azaltılmasında önemli bir rol oynamıştır. Örneğin, bütçe açığının GSYH içindeki payı 2001 

yılında %12,7 iken, 2005 yılında %1,2’ye gerileyerek %3 olan Maastricht kriterinin altına düşmüştür. 

Aynı oran, 2005-2019 dönemi boyunca da --küresel krizin etkisiyle 2009 ve 2010 yılı hariç-- %3’ün 

altında gerçekleşmiştir. Bütçe dengesinde sağlanan bu olumlu gelişme, Maastricht Kriterleri içinde yer 

alan ve %60 oranının üst sınır olarak kabul edildiği Avrupa Birliği (AB) Tanımlı Genel Yönetim Borç 

Stoku/GSYH oranında da önemli iyileşmelere yol açmıştır. Adı geçen oran, 2001 yılında %75,5 iken, 

2005’te %50,2’ye, 2010’da %39,7’ye ve 2017’de %28’e kadar düşmüştür. 2017 yılından sonra artma 

eğilimine giren aynı oran, 2019’da %32,6’ya, 2020 yılı sonunda ise %39,5’e kadar yükselmiştir 

(https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri). 

 

Özetle; Türkiye’nin son dönemlerinde ciddi bozulma eğilimine giren bazı makroekonomik 

göstergelere rağmen, bütçe dengesinin ve kamu borç stokunun sağlam yapısı, yüksek salınımlı bir 

finansal krizin oluşmasını engelleyen önemli bir unsur olarak görülebilir. Ancak, 2017 yılından sonra 

enflasyon oranlarının tekrar çift haneye yükselmesi (Örneğin, Mayıs 2021 TÜFE: % 16,5) ve 2020 yılı 

ile birlikte bütçe açığı ve kamu borç stokunun artış trendine girmesi, kısa vadede olmasa bile, orta ve 

uzun vadede Türkiye ekonomisi için bir risk faktörü olarak yorumlanabilir.  

 

2.3.2. Ekonominin Aşırı Isındığı Dönem: 2010-2011 Yılları 

 
Türkiye ekonomisinin 1989-2020 dönemi boyunca endeksin “eşik değeri” geçmeden ulaştığı en 

yüksek yıl 0,24 puan ile 2011 yılı olmuştur. Küresel krizin etkisiyle 2009 yılında %-4,7 küçülen 

Türkiye ekonomisi, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla %8,5 ve %11,1 gibi çok yüksek oranlarda 

büyümüştür. Bu yüksek büyüme rakamları, Türkiye’nin öteden beri alışageldiği “yüksek 

büyüme=yüksek cari ve dış ticaret açığı” eşitliğini yine doğrulamıştır: 2009 yılında cari açığın GSYH 

içindeki payı %-1,8 iken, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla %-5,8 ve %-8,9’a yükselmiştir. Özellikle 

2011 yılında ulaşılan %-8,9 oranı, Türkiye ekonomisi için kesinlikle sürdürülebilir bir oran değildir. 

Bu dönemde ekonominin fazlaca ısındığına dair bir diğer uyarı da enflasyon oranından gelmiş; 2010 

yılında %6,4 olan TÜFE enflasyonu 2011 yılında %10,5’e yükselmiştir. Bütün bu gelişmeler ise, 

mevcut hükümetin ekonomide frene basması ile sonuçlanmıştır. Ekonomiyi soğutarak cari işlemler 

açığını düşürmek için 2010 ve 2011 yıllarında kanuni karşılık ve kredi faiz oranları yükseltilmiş ve 

ilaveten ÖTV oranlarında artışlar yapılmıştır. Hükümetin aldığı bu kararlar “acaba frene çok mu 

basıldı?” tartışmalarına yol açmış ve Türkiye ekonomisinin 2012 yılında büyüme oranı bir önceki 

yılda gerçekleşen %11,1’den %4,8’e gerilemiştir. Büyüme oranındaki bu gerileme de, yine aynı 

dönemde cari işlemler açığının GSYH içindeki payını %-8,9’dan %-5,5’e düşürmüştür. Sonuçta, 

FKE’nin endeks değeri de 2012 yılında gerilemiştir. 

 

2.3.3. Finansal Kırılganlık Endeksi’nin 2009 Krizini Öngörememesi 

 
Oluşturulan FKE ile ilgili akla gelebilecek ilk sorulardan bir tanesi, Türkiye ekonomisinin 2009 

yılında %-4,7 küçülmesine yol açan 2008/2009 krizini FKE’nin neden öngöremediğidir. Hatta 

Türkiye’nin 1989-2020 dönemi boyunca endeks değerinin en düşük olduğu yıllar da 2007-2009 

dönemi olmuştur. 

 

Belirtmek gerekir ki, oluşturulan kırılganlık endeksi Türkiye’nin kendi iç dinamiklerinden 

kaynaklanan finansal kırılganlığın derecesini öngörebilmek için hazırlanmıştır. Dolayısıyla, 2009 krizi 

Türkiye’nin kendi iç dinamiklerinden değil de, küresel bir krizin yansıması olduğu için endeks 

değerleri uyarı sinyali üretmemiştir, denilebilir. Kaldı ki, 2009 krizi öncesinde Türkiye’nin --cari 

işlemler dengesi hariç-- temel makroekonomik göstergeleri “sağlam” olarak nitelendirilebilecek bir 
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yapıdaydı4. Buna rağmen, krizlerin “yayılma ve bulaşma5” etkisinden dolayı Türkiye ekonomisi de 

2009 yılında finansal bir krizle karşı karşıya kalmıştır. 

 

Esasında, küresel krizinin Türkiye’ye etkisi ağırlıklı olarak 3 kanaldan olmuştur. Dünya 

ekonomisinde yaşanan küçülme nedeniyle kriz Türkiye’yi öncelikli olarak dış ticaret kanalından 

etkilemiştir. Krizden önce Türkiye’nin ihracatının yaklaşık %70-75’inin gerçekleştirildiği ABD ve 

Avrupa ülkelerinde krizle birlikte talebin daralması ve reel gelirin düşmeye başlaması, Türkiye’nin 

ihracatının 2009 yılında çok keskin bir biçimde azalmasına neden olmuştur. 2009 yılında ihracatta 

yaşanan %22,6’lık düşüş, 1980–2020 dönemi boyunca gerçekleşen en yüksek düşüş oranı olmuştur. 

İhracatta meydana gelen bu keskin düşüş ise; üretimin azalmasına, fabrikaların üretime ara vermesine, 

işçi çıkarmalarının başlamasına, işsizlik oranının artmasına ve iç talebin düşmesine yol açmış ve 

böylece kriz derinleşmiştir. Küresel krizin Türkiye’ye etkisi ikinci olarak beklenti kanalından 

olmuştur. Örneğin, Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE)6 ve Tüketici Güven Endeksi (TGE)7, 2007 

yılının Ağustos ayından sonra düşüşe geçmeye başlamıştır. Reel kesimin ve tüketicilerin ekonomiye 

olan güvenlerinin en düşük olduğu dönem ise 2008 yılının son çeyreği olmuştur. Ekonomiye olan 

güvenin, hem üretim hem de tüketim kesimi tarafından azalması, toplam üretim ve tüketimin 

düşmesine yol açmıştır. Küresel krizin Türkiye’ye etkisi üçüncü olarak finans kanalından olmuştur. 

Türkiye’deki bankacılık ve finans sektörü küresel krizden doğrudan etkilenmemesine rağmen, yabancı 

sermaye girişinde ve özellikle doğrudan yatırımlarda meydana gelen azalmalar nedeniyle büyüme 

oranı olumsuz etkilenmiştir (Çakmak, 2020, ss. 211-215). 

 

3. TÜRKİYE’DE MAKROEKONOMİK İSTİKRARSIZLIĞIN VE FİNANSAL 

KIRILGANLIĞIN TEMEL SORUMLUSU: DÖVİZ TASARRUF AÇIĞI SORUNU 

 
Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılından 1930 yılına kadar dış ticaret açığı veren Türkiye, 

1930’lu yıllarda uygulanan devletçi ve koruyucu dış ticaret politikaları sayesinde 1930 ile 1946 yılları 

arasında --1938 yılı hariç-- dış ticaret fazlası vermiştir. Ancak, 1947 yılından sonra sürekli dış ticaret 

                                                           
4 2004 yılında tek haneye düşen enflasyon oranı (TÜFE: %9,4), 2004–2018 dönem boyunca da ortalama %9 

düzeylerinde kalmıştır. Bütçe açığının GSYH içindeki payı 2005 yılında %-1,2; 2005–2008 döneminde de 

ortalama %-1,3 gerçekleşmiştir. 2002-2008 döneminde özelleştirmelere de hız verilmiş ve bu dönemde 

özelleştirmeden elde edilen toplam gelir 29 milyar doları bulmuştur. Özelleştirme gelirlerine ilaveten, 3 Ekim 

2005 tarihinde Lüksemburg'da yapılan Hükümetler-arası Konferans sonrası AB ile Tam Üyelik Müzakerelerinin 

başlamasının da etkisiyle, 2002–2008 dönemi boyunca doğrudan yabancı sermaye girişi (net) 70 milyar Dolar’a 

ulaşmıştır. Artan bu döviz gelirleri ise, TCMB’nin 2001 yılında 18,7 milyar dolar olan brüt döviz rezervlerinin, 

2017 yılı sonunda 73,3 milyar dolara kadar yükselmesine yol açmıştır. Bütün bu olumlu gelişmeler neticesinde, 

Türkiye ekonomisi 2002–2007 döneminde ortalama %7,1 oranında büyüyebilmiştir (http://www.sbb.gov.tr/, 

https://www.tcmb.gov.tr/ ve https://www.hmb.gov.tr/). 

5 Masson’a (1998) göre; gelişmekte olan bir ülkede yaşanan finansal kriz diğer gelişmekte olan ülkelerin temel 

makroekonomik verilerinde bozulmalara yol açabilir ve bu da ikinci bir finansal krize neden olabilir (Yayılma 

Etkisi). Yaşanan birinci finansal krizin diğer ülkenin/ülkelerin makroekonomik verilerinde bozulmaya yol 

açması ise ağırlıklı olarak dış ticaret ve finansal piyasalar kanalıyla gerçekleşir. Ancak, yaşanan finansal krizler 

her zaman makroekonomik verilerin bozulması aracılığıyla diğer ülkelere sıçramaz. İktisadi ajanların mevcut 

makroekonomik verilere ilişkin değerlendirmelerinin olumsuza dönmesi ve piyasaya beklentilerinin değişmesi 

de yaşanan krizlerin alanını genişletebilir (Bulaşma Etkisi). Başka bir ifadeyle, bir ülkede yaşanan finansal kriz 

diğer ülkelerin temel makroekonomik göstergelerini bozduğu için değil de, bu göstergelere ilişkin 

değerlendirmeleri değiştirdiği ve/veya yatırımcıların risk algılama düzeyini arttırdığı için diğer ülkelere 

bulaşabilmektedir (Masson, 1998, s. 3–5). 

6 RKGE; reel sektörde iktisadi faaliyetlere ilişkin eğilimleri takip etmek amacıyla yürütülen İktisadi Yönelim 

Anketi’nin farklı sorularına verilen yanıtların birlikte değerlendirilerek özetlendiği bir göstergedir 

(https://www.tcmb.gov.tr/). 

7 TGE; tüketicilerin kişisel mali durum ve genel ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri ile harcama ve tasarruf 

eğilimlerini izlemek amacıyla yürütülen Tüketici Eğilim Anketi’nin farklı sorularına verilen yanıtların birlikte 

değerlendirilerek özetlendiği bir göstergedir (https://www.tcmb.gov.tr/). 
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açığı veren Türkiye ekonomisi, 1950-1980 dönemi arasında her on yılın sonunda döviz sıkıntısı 

yüzünden istikrar programları hazırlamak ve mali destek için IMF’nin “kapısını çalmak” zorunda 

kalmıştır. Her ne kadar 1980 yılından sonra ihracata dayalı büyüme modeli benimsenmiş olsa da,  

Türkiye’nin dış ticaret ve döviz tasarruf açığı sorunu bir türlü çözüleme kavuşturulamamıştır. Hatta 

1994 ve 2001 krizlerinin temel nedenleri arasında yine sürdürülemez boyutlara ulaşan dış ticaret ve 

cari işlemler açıkları yer almıştır.  

 

 
Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 (Erişim, 12. 05. 2020). 

 
3.1. Türkiye’nin Döviz Tasarruf Açığı Sorunu 

 

Türkiye ekonomisi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya ticaretinde yaşanan genişlemenin de 

etkisiyle 1950-54 yılları arasında ortalama %8-9 oranlarında büyüyebilmiştir. Ancak, 1954 yılında 

iklim koşulları nedeniyle tarımsal üretimin düşmesi, döviz rezervlerinin azalmaya başlaması ve Kore 

Savaşı’nın yarattığı olumlu ekonomik etkilerin sona ermesi, üretimde ve milli gelirde yavaşlamanın 

başlamasına yol açmıştır. Bir yandan azalan döviz rezervleri, diğer yandan da artan dış borçlar, 

Türkiye ekonomisini 1958 yılı başlarında dış ödeme yükümlülüklerini karşılayamayacak bir duruma 

getirmiştir. Bütün bu olumsuz gelişmeler neticesinde, Türkiye’nin ilk kapsamlı istikrar programı 4 

Ağustos 1958 tarihinde yürürlüğe girmiş ve IMF’nin baskısıyla 1 dolar 2,80 TL’den 9 TL’ye 

yükseltilerek yüksek oranlı bir devalüasyon yapılmıştır (Demircan ve Ener, 2003-2004, s. 91).  

 

Türkiye’nin 1950’li yıllarda karşı karşıya kaldığı dış ticaret açığı, bütçe açığı ve artan enflasyon 

oranları, Türkiye ekonomisini 1960’lı yıllarda “ithal ikameci” politikalara itmiştir. Çok açıktır ki, ithal 

ikameci politikaların temel amacı dış ticaret açıklarını önleyip döviz tasarrufu sağlamak ve yurt içi 

üretimi, milli geliri ve istihdam seviyesini yükseltmektir. Ancak ne var ki, 1960-1980 döneminde 

uygulanan ithal ikameci politikalar döviz tasarrufu sağlamadığı gibi, başta enerji olmak üzere ara ve 

yatırım mallarına olan dış bağımlılığın ve dış ticaret açıklarının daha da artmasına yol açmıştır. 1970’li 

yılların başında döviz darboğazının daha da artması, 10 Ağustos 1970 tarihinde IMF’nin devalüasyon 

isteğinin kabul edilerek 1 doların 9 TL’den 15 TL’ye yükseltilmesine ve ithalatta liberalizasyona 

gidilmesine neden olmuştur. Para ve maliye politikalarını içeren geleneksel Ortodoks yapıdaki 9-10 

Ağustos 1970 istikrar kararlarının alınmasında; fiyat artışları, bütçe açığı ve dış ticaret açığının hızla 

büyümesi etkili olmuştur (Demircan ve Ener, 2003-2004, s. 93).   

 

1970’li yıllar da Türkiye için çok sancılı bir dönem olmuştur. Bir yandan petrol krizlerinin8 

etkisiyle önemli ölçüde bozulan makroekonomik göstergeler, diğer yandan da 1 Mayıs 1977’den sonra 

                                                           
8 1973–1974 yıllarında I. Petrol Krizi nedeniyle ham petrol fiyatları 1970’li yılların başında ortalama 2 dolardan 

1974 yılında 10 dolarlara kadar yükselmiştir. Petrol fiyatlarındaki yükseliş 1978–1979 II. Petrol Krizi’nde de 

sürmüş ve 1980 yılında ham petrolün varil fiyatı ortalama 33 dolar, 1981 yılında da 40 dolarlara yaklaşmıştır 

(https://www.sbb.gov.tr/ekonomik-ve-sosyal-gostergeler/#1540021488947-36394c03-3282, Tablo 3/15, erişim: 

Mayıs 2021). 
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tırmanan “sağ-sol” kavgaları ve toplumsal huzursuzluk, döneme damgasını vuran önemli olumsuz 

gelişmeler arasındadır. Artan enflasyon oranları, hızla büyüyen dış ticaret açıkları ve neticesinde döviz 

darboğazı9, ekonomide yaşanan sorunların başında gelmiştir. Örneğin, ihracatın ithalatı karşılama 

oranı 1973 yılında %63 iken, 1974 yılında %40’a, 1975 ve 1977 yılında %30’a kadar düşmüştür. 

1977–1980 ortalaması ise %40 gerçekleşmiştir. Bu denli bozulan dış ticaret yapısı, dış kredilerin 

kesilmesine ve ithalatın tümünün peşin ödeme ile karşılanması koşuluna yol açmıştır. Bütün bu 

gelişmeler ise, Türkiye ekonomisini 1978 ve 1979 yıllarında derin bir krize sürüklemiş ve büyüme 

oranının durmasına yol açmıştır: 1987 fiyatlarıyla GSMH 1978 yılında %1,2 büyümüşken, 1979’da  

%-0,5 ve 1980’de -2,8 oranında küçülmüştür (http://www.tuik.gov.tr/; erişim, Nisan 2021). 

 

1977–1980 döneminde ekonominin dengelerini düzeltmek için birçok önlemler alınmasına 

rağmen, bu önlemler ekonomideki kötüye gidişi durduramamış ve 24 Ocak 1980’de alınan kararlarla 

Türkiye ekonomisi “ihracata dayalı büyüme stratejisini” benimsemiştir. 24 Ocak kararlarının temel 

amacı, Türkiye’yi değişen dünya şartlarına göre yeniden yapılandırmak ve serbest piyasa 

ekonomisinin koşullarını oluşturmaktır. Başka bir ifadeyle, bu kararların kısa vadeli hedefi ekonomik 

problemlerin giderilmesi; uzun vadeli hedefi ise, Türkiye ekonomisinin temel yapı taşlarını yerine 

oturtmak ve ihracata dayalı bir büyüme ile ekonomik istikrarı sağlamak olmuştur (Tokucu ve 

Alpaslan, 2013, s:50). 

 

Belirtmek gerekir ki, 1980 yılı sonrasında Türkiye’nin ihracatı hızlı bir artış trendine girmiştir. 

Örneğin, 1980 yılında yaklaşık 3 milyar ABD doları olan ihracat, 1990’da 13 milyar dolara, 2000’de 

de 27 milyar dolara kadar yükselmiştir. İhracattaki artış 2000’li yıllarda daha da belirginleşmiş ve 

Türkiye’nin toplam ihracatı 2010 yılında 114 milyar dolara, 2020 yılında ise 170 milyar dolara 

ulaşmıştır. Ancak, ihracata dayalı büyüme modelinin başarısını sadece ihracat rakamlarına bakarak 

değerlendirmek veya bir bütün olarak dış ticaret verilerini göz ardı etmek, bu anlamda rasyonel bir 

bakış açısı olmayacaktır. Çünkü 1980 sonrasında Türkiye’nin ithalatı da önemli ölçüde artma 

eğilimine girmiştir. Örneğin, 1980 yılında yaklaşık 8 milyar dolar olan ithalat, 2000 yılında 54 milyar 

dolara, 2013 yılında ise 251 milyar dolara kadar yükselmiştir. 2020 yılı ithalatı ise yaklaşık 220 milyar 

dolar gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, Türkiye’nin dış ticaret açığı ve döviz açık sorunu ihracata dayalı 

büyüme modelinin benimsendiği 1980 yılı sonrasında da artarak sürmüştür. Aşağıda yer alan Grafik 

3’ün eğilim çizgisi de dış ticaret acığındaki bu bozulmayı tevsik etmektedir: 

 

Kaynak: http://www.sbb.gov.tr/ekonomik-ve-sosyal-gostergeler/#1540021488947-36394c03-3282, Tablo 

3-1; erişim: Mayıs 2021. 

 

Hiç kuşku yok ki, ihracata dayalı büyüme modelini en iyi uygulayan ülkeler grubu Asya 

ülkeleri olmuştur. Bu ülkeler, 1960’lı yıllardan 1990 yılına kadar yüksek büyüme oranlarını yakalamış 

                                                           

9 Türkiye’nin en önemli siyasi figürlerinden olan Süleyman Demirel’in Japonya Büyükelçiliğimize maaş 

ödemesi 70 sent eksik olduğu için maaş ödemesi yapılamayınca söylediği “70 sente muhtacız” cümlesi, dönemin 

döviz sıkıntısını en iyi anlatan ve sloganlaşmış bir ifade olmuştur (Doğan, 2011). 
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ve endüstriyel gelişimlerini büyük oranda tamamlamıştır. Asya ülkelerinin ekonomik başarısının 

temelinde ise, imalat sanayisi odaklı hızlı ihracat artışları yatmıştır.  

Asya ülkeleri, ihracat temelli büyüme stratejilerinin meyvelerini 1990’lı yılların ortalarından 

sonra toplamaya başlamıştır. Örneğin, 1984 yılı öncesinde sürekli dış ticaret açığı veren Güney Kore 

ekonomisi, 1984-98 dönemi boyunca 1990-92 ve 1994-97 dönemleri hariç dış ticaret fazlası vermiştir. 

1998 yılından sonra ise sürekli ve artan oranlarda dış ticaret fazlası rakamlarına ulaşmıştır. Benzer 

şekilde, Singapur ekonomisi de 1985 yılı öncesinde sürekli dış ticaret açığı verirken, bu tarihten sonra 

sürekli ve artan oranlarda dış ticaret fazlası rakamlarına ulaşmıştır. Hatta 2019 yılında Singapur’un dış 

ticaret fazlasının GSYH içindeki payı %27,8 gerçekleşmiştir. Bir diğer Asya ülkesi olan Tayland, 

1997 yılı öncesinde sürekli dış ticaret açığı verirken, bu tarihten sonra --2005 yılı hariç-- dış ticaret 

fazlası vermeye başlamıştır. Malezya’da da 1996 yılı öncesinde dış ticaret dengesi belirsiz iken, bu 

tarihten sonra sürekli ve artan oranlarda dış ticaret fazlası verilmiştir10.   

 

Bir üst paragraftan anlaşılacağı üzere, Asya ülkelerinin önemli bir kısmı ihracata dayalı büyüme 

modelini benimsediği 1960’lı yıllardan yaklaşık 30-35 yıl sonra dış ticaret fazlası vermeye 

başlamışlardır. Örneğin; Güney Kore, Singapur, Tayland ve Malezya gibi Asya ülkeleri (Tayland 2005 

yılı, G. Kore 2008 yılı hariç), 1997 yılından sonra sürekli ve genelde artan oranlarda (GSYH’ye oranı) 

dış ticaret fazlası vermişlerdir. Bu bağlamda, Türkiye ekonomisinin 1980 yılından sonra ihracat odaklı 

büyüme modelini benimsediği varsayılırsa, Türkiye’nin 2020’li yıllara gelmeden önce dış ticaret açığı 

sorununu çözüme kavuşturmuş olması gerekirdi. Ancak ne var ki, 1980 yılı sonrasında dış ticaret açığı 

sorununun çözüme kavuşturulması bir yana, Türkiye’nin dış ticaret açığı veya daha genel bir ifadeyle 

döviz tasarrufu açığı sorunu artarak devam etmiştir. 

 

Yeri gelmişken önemli bir noktaya da değinmek isteriz: 2001 krizinden gerekli dersleri çıkaran 

Türkiye ekonomisi, 1990’lı yıllarda “ekonominin belini büken” kamu tasarruf açığı sorununu 2000’li 

yıllarda çözüme kavuşturmuş olsa da, döviz tasarruf açığı sorununun hâlihazırda devam etmesi, yakın 

tarihteki makroekonomik istikrarsızlıkların önemli bir nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 

2020’li yıllarda ağırlaşan bu istikrarsızlığı kısaca özetlemeye çalışalım: 

 

Yaklaşık 2 yıl önce başlayan Covid-19 pandemisinin ekonomiye olan maliyeti devam ederken, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervlerinin iki yıl gibi kısa bir süre içinde 

eridiğinin anlaşılması, bir yandan ekonominin kırılganlığının artmasına, diğer yandan da döviz 

kurlarında sert salınımlara yol açmıştır. Döviz kurlarında son yıllarda yaşanan hızlı yükselişler ise, kur 

geçişkenliği eliyle enflasyon oranlarında artışlara neden olmuştur11. Örneğin, 2016 yılında tek haneli 

olan enflasyon oranı (TÜFE %8,5), 2017’de %11,9, 2018’de %20,3, 2019’da %11,8 ve 2020 yılında 

%14,6 gerçekleşmiştir. Bu yazının kaleme alındığı tarih itibariyle en son açıklanan yıllık enflasyon 

oranı Mayıs 2021 tarihlidir ve Mayıs ayında yıllık TÜFE enflasyonu %16,5 gerçekleşmiştir. 

Dolayısıyla, Türkiye’de enflasyon oranlarının artışı son üç yıldır tedrici olarak devam etmektedir. 

Enflasyon oranlarındaki bu artışın temelinde ise, yine 2016 yılından sonra döviz kurlarında meydana 

gelen hızlı yükselişlerin yattığını söylemek yanlış olmayacaktır. 2016 yılı sonunda yaklaşık 3,5 TL 

dolar kuru, bu tarihten sonra neredeyse sürekli olarak artarak 2021 yılı Haziran ayının ilk haftasında 

8,70’lere kadar yükselmiştir. Döviz tasarruf açığı nedeniyle artan döviz kurları ve dolayısıyla yükselen 

enflasyon oranları ise, piyasa faizleri üzerinde yukarı istikamette bir baskıya yol açmıştır. Merkez 

Bankası’nın döviz kurlarındaki sert salınımları önlemek için politika faizini yükseltmek zorunda 

kalması da, piyasa faizleri üzerindeki bir diğer baskı unsur olarak görülebilir. Çünkü politika 

faizlerindeki bir yükseliş piyasa faiz oranlarını da peşinden sürüklemektedir.  

                                                           
10 Paragrafta geçen veriler için kaynak: https://data.worldbank.org/indicator/NE.RSB.GNFS.ZS 

11 Enflasyon oranlarının yükselişinde döviz kurunun etkili olduğu TCMB’nin “Enflasyon Raporu 2021-I” 

metnine de yansımıştır: “Tüketici enflasyonu 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 14,6 ile Ekim Enflasyon 

Raporu’nda sunulan tahmin bandının üst sınırından daha yüksek gerçekleşmiştir. Yurt içi talepte gözlenen hızlı 

toparlanma, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri ve gıda fiyatlarındaki gelişmeler 

neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir.” (TCMB, 2021, s. 56). 
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Hiç kuşku yok ki, yükselen faiz oranları Cumhuriyet tarihi ortalaması %5 olan büyüme 

oranlarının 2018-2020 döneminde ortalama 1,8’e gerilemesinde ve işsizlik oranlarının yakın tarihteki 

yükselişinde12 az veya çok pay sahibidir. Kaldı ki, mevcut hükümetin yüksek faiz konusuna sıklıkla 

yönelttiği eleştiri de bu minvalde düşünülebilir. Ancak, döviz kurları ve enflasyon oranının yükseliş 

trendinde olduğu ve de yeterli döviz rezervleri kalmamış bir ekonomide Merkez Bankası’nın politika 

faizi enstrümanına yönelmesi ve piyasa şartlarına göre de faiz oranını serbestçe belirleyebilmesi, 

iktisadi açıdan rasyonel bir karardır. Faiz oranları konusunda hükümetten Merkez Bankası’na 

yönelecek bir baskı ise, bir yandan bankanın bağımsızlığının zayıfladığına dair algının güçlenmesine, 

diğer yandan da ekonomideki mevcut kırılganlığın ve risklerin artmasına yol açabilecektir.  

 

Özetle; işsizlik oranının arttığı, büyüme oranının düştüğü ve küresel pandeminin devam ettiği 

bir ortamda yüksek faizler istenmeyen bir gelişmedir. Ancak ne var ki, yüksek faiz oranları artan 

enflasyon oranlarının ve döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmaların ve öngörülemeyen sert 

yükselişlerin bir sonucudur. Dolayısıyla, döviz tasarruf açığı sorunu kökten ve kalıcı bir şekilde 

çözüme kavuşturulmadan, Türkiye’de ne döviz kurlarına istikrar kazandırılması, ne de 

makroekonomik istikrarın sağlanıp finansal kırılganlığın azaltılması mümkün görünmemektedir. 

Türkiye’nin 1950 yılından sonraki yetmiş yıllık tecrübesi bunun en büyük kanıtıdır.  

 

3.2. Türkiye’nin Döviz Tasarruf Açığı Sorununun Çözümü 

 
Asya ülkeleri örneğinde olduğu gibi, döviz tasarruf açığı sorununun kalıcı bir şekilde çözüme 

kavuşturulması ülkelerin ihracat potansiyeliyle yakından ilgilidir. Bu bağlamda akla şu gelmektedir: 

Türkiye ekonomisi, ihracata dayalı büyüme ve kalkınma sürecinde Asya ülkelerinden farklı olarak 

hangi temel faktörleri göz ardı ettiği için bu ülkelerin yakaladığı başarıyı yakalayamamıştır? 

Kanımızca, göz ardı edilen faktörlerin başında teknoloji ve inovasyon gelmiştir.  

  

2018 yılı itibariyle toplam mal ve hizmet ihracatı sıralaması bakımından dünyanın ilk 10 ülkesi 

arasında 5 Asya ülkesi yer almıştır. Bu ülkeler arasında; 2.655 milyar dolarlık ihracatıyla Çin (1’inci 

sırada), 917 milyar dolarlık ihracatıyla Japonya (4’üncü sırada), 719 milyar dolarlık ihracatıyla Güney 

Kore (8’inci sırada), 681 milyar dolarlık ihracatıyla Hong Kong (9’uncu sırada) ve 663 milyar dolarlık 

ihracatıyla Singapur (10’uncu sırada) yer almıştır13. 1960’lı yıllarda ekonomik bakımdan geri kalmış, 

hatta G. Kore ve Singapur gibi doğal kaynak yoksunu olan bu Asya ülkelerinin inovasyon göstergeleri 

incelendiğinde, ihracat temelli kalkınmanın ipuçlarına kolaylıkla ulaşılmaktadır. 

 

Belirtmek gerekir ki, uluslararası rekabetin en önemli koşullarından birisi, hızla değişen 

teknoloji ve yeniliklere ülkelerin ayak uydurabilme kapasiteleridir. Özellikle son yıllarda teknolojide 

yaşanan hızlı gelişmelere bağlı olarak ülke ekonomilerinde önemli dönüşümler yaşanmıştır. Bu 

dönüşümler sonucu ülkeler daha fazla Araştırma ve Geliştirme14 (Ar-Ge) harcamaları yapmaya 

yönelmiştir. Dolayısıyla, rekabet üstünlüğü elde etmek ve bu durumu korumak isteyen 

                                                           
12 Cumhuriyetin kurulduğu 1920’li yıllar hariç, 1930 yılından sonra işsizlik oranlarının neredeyse sürekli artış 

trendi içinde olduğu ve en yüksek seviyeye de 2019 yılında ulaştığı görülmektedir (%13,7). Türkiye’nin 1923–

1960 döneminde ortalama %3,3 gerçekleşen işsizlik oranları, 1960–1980 döneminde %6,0’a, 1980–2000 

döneminde %7,8’e ve 2000–2019 döneminde de %10,0’a yükselmiştir. Yakın tarih olan 2010–2019 dönemi 

ortalaması ise %10,4 gerçekleşmiştir (Kaynak: 1923–1987 dönemi verileri için: Güney, 2009: 141; 1988–2019 

verileri için:  http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007; erişim: Haziran 2020). 

13 https://www.theglobaleconomy.com/rankings/exports_dollars/ 

14 İnovasyon; dikey ve yatay bilgi şeklinde iki türlü geliştirilmektedir. Dikey gelişme, yeni bir ürün, hizmet, 

yöntem ortaya koymak ve yeni bir bilgi yaratmaktır. Bu bağlamda Ar-Ge yatırımları dikey gelişme için oldukça 

önemlidir. Yatay bilgi ile gelişme ise, var olan bilgiden esinlenerek bir yenilik ortaya koymaktır (Kavrakoğlu, 

2006, s. 168). 

560 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007


 

firmalar/ülkeler, emek-yoğun sermayeden teknoloji-yoğun sermayeye geçmiş ve bu süreç içinde Ar-

Ge harcamalarına daha fazla önem vermişlerdir (Kaya ve Uğurlu, 2013, ss. 272-273). 

 

Grafik 4, ihracatta lider olan Asya ülkeleri ile Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının GSYH 

içindeki payını göstermektedir. Grafik 4’e ilişkin çarpıcı sonuçlar ise şunlardır: Örneğin, Güney 

Kore’nin 2018 yılında ulaştığı 4,81 oranı, İsrail’in 4,95 oranından sonra dünyanın 2’nci en yüksek Ar-

Ge/GSYH oranıdır. Yine aynı yıl 3,26 oranıyla Japonya dünyada 4’üncü sırada yer almıştır. Çin, 2,19 

oranıyla dünyada 13’üncü; Singapur ise 1,94 oranıyla dünyada 18’inci sırada yer bulabilmiştir. Asya 

ülkeleri arasında sadece Hong Kong ve Türkiye’de Ar-Ge oranı %1’in altında gerçekleşmiştir. 

Dolayısıyla, Türkiye’de %1’lerin altında gerçekleşen Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki oranı, 

Türkiye’nin yenilik yaratma ve ihracat potansiyeli önündeki engellerden birisi olarak görülebilir.   

 

 
Kaynak: https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=CN-HK-KR-SG-JP-TR 
Not: Mevcut olmaması nedeniyle, 1996 yılı verisi için Hong Kong’un 1998 yılı verisi; 2018 yılı verisi 

için de Türkiye ve Singapur’un 2017 yılı verileri kullanılmıştır. 

 

Belirtmek gerekir ki, yükte hafif pahada ağır olan ileri teknoloji ürünlerin15 üretimi ve ihracatı, 

ülkeler arasındaki gelir farkını ve uluslararası rekabeti etkileyen unsurların başında gelmektedir. 

Özellikle Türkiye gibi ihracata dayalı büyüme stratejisini benimsemiş ülkelerin ihracat gelirlerinin 

yükseltilmesinde ve ekonominin büyüme ve kalkınma performansında ileri teknoloji ürünleri son 

derece önemli bir faktördür (Konak, 2018, s. 58). 

 

Grafik 5 incelendiğinde, Türkiye’nin imalat sanayisi ihracatı içindeki ileri teknoloji ürün 

payının çok düşük gerçekleştiği görülmektedir. Adı geçen oran son yıllarda Hong Kong’da %65, 

Singapur’da %50, Güney Kore ve Çin’de %30, Japonya’da ise %18 düzeylerinde iken, Türkiye’de 

sadece %3 seviyesindedir. Hatta ileri teknoloji ürün payı, Türkiye’nin de içinde bulunduğu üst-orta 

gelir grubuna (upper middle income) dahil ülkelerde 2019 yılı itibariyle %23,5 gerçekleşmiştir. 

Yüksek borçlu fakir ülkelerde (heavily indebted poor countries) dahi 2018 yılı değeri %5’tir 

(https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS?locations=XE). 

 

                                                           
15 İleri teknoloji içeren ihraç ürünleri; temel eczacılık ürünleri ve imalatını, bilgisayarları, elektronik ve optik 

ürünleri, hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı gibi yüksek Ar-Ge içeren mallardan 

oluşmaktadır(https://www.theglobaleconomy.com/rankings/High_tech_exports_percent_of_manufactured_expor

ts/). 

0

1

2

3

4

5

Japonya G. Kore Singapur Çin Hong Kong Türkiye

1996

2000

2005

2010

2015

2018

Grafik 4: Seçilmiş Ülkelerde Ar-Ge Harcamaları/GSYH Oranı, % (1996-2018)

561 

https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS?locations=XE


 

 
Kaynak:https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS?locations=CN-HK-KR-SG-JP-TR-

XT  

    

Esasen, Grafik 5’te yer alan Türkiye hariç diğer ülkelerin oranları küresel ölçekte oldukça 

yüksek oranlardır. Örneğin, 2019 yılı itibariyle imalat sanayisi ihracatı içindeki ileri teknoloji 

ürünlerinin payı bakımından Hong Kong dünya sıralamasında 1’inci, Singapur 3’üncü, Güney Kore 

7’nci, Çin 8’inci, Japonya ise 31’inci sıradadır. Türkiye ise %3 oranıyla dünyada 91’inci sırada yer 

bulabilmiştir.  

 

Önemle vurgulamak gerekir ki; ileri teknoloji ürün ihracatının payı bakımından dünyada ilk 10 

ülke arasında yer alan Hong Kong, Güney Kore, Çin ve Singapur, toplam mal ve hizmet ihracatı 

bakımından da dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer almaktadır. Böyle bir sonuç, ihracatta söz sahibi 

olmak için teknoloji ve inovasyona yatırım yapmanın ne denli önemli olduğu bize kanıtlamaktadır. 

Dolayısıyla, Türkiye’nin bir an önce Ar-Ge’ye, teknolojiye ve inovasyona daha fazla önem vermesi, 

döviz tasarruf açığının kalıcı olarak çözüme kavuşturulması için keyfi değil, elzemdir. 

 

Ülkelerin inovasyon kapasitelerini ölçmede kullanılan bir diğer gösterge de, “bilgi ve iletişim 

teknolojisi” (information and communication technology) içeren ürünlerin16 toplam mal ihracatı 

içindeki payıdır. İhracatın yüksek katma-değer içerip içermemesi adına bilgi veren bu oran, ülkelerin 

Endüstri 4.0 stratejisine yakınlığının ölçülmesi anlamında da önemli bir göstergedir.  

 

Grafik 6 incelendiğinde, 2019 yılı itibariyle bilgi ve iletişim teknolojileri ihracatının toplam mal 

ihracatı içindeki payı, Hong Kong’da %56,6, Singapur’da %29,3, Çin’de %26,5, Güney Kore’de 

%25,7 ve Japonya’da %8 iken, Türkiye’de sadece %1 civarlarında gerçekleşmiştir. Bu oranın 

Türkiye’de %1,1 gerçekleşmesi, Türkiye’nin ihraç mallarının katma değerinin düşük; inovasyon 

yaratma kapasitesinin ise sınırlı olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 2019 yılı itibariyle 

adı geçen oranın dünya sıralamasında Hong Kong 1’inci, Singapur 5’inci, Çin 6’ncı, Güney Kore 

7’nci, Japonya 20’nci ve Türkiye ise 58’inci sırada yer almıştır. Görüldüğü üzere, bilgi ve iletişim 

teknolojileri ihracatı bakımından dünyanın ilk yedi ülkesi arasında yer alan Hong Kong, Singapur, Çin 

ve Güney Kore, toplam ihracat bakımından da dünyanın ilk on ülkesi arasında yer almaktadır 

(https://www.theglobaleconomy.com/rankings/Information_technology_exports/).    

 

                                                           
16 Bilgi ve iletişim teknolojisi ürünleri; bilgisayar ve bilgisayar yan ekipmanları  (fare, yazıcı, klavye, monitör 

gibi), iletişim ekipmanları, tüketici elektroniği cihazları, elektronik bileşenler ve diğer bilgi ve teknoloji 

ürünlerini içermektedir (https://www.theglobaleconomy.com/rankings/Information_technology_exports/). 
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Kaynak: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/Information_technology_exports/ 

 

Özetle; döviz tasarruf açığı sorununun kökten ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulması ve bu 

sayede de döviz rezervlerinde artış sağlanarak döviz kurlarına istikrar kazandırılması, Türkiye’de 

finansal kırılganlığın azaltılmasına büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Özellikle Ar-Ge ve inovasyon 

yatırımlarına ağırlık verilerek ileri teknoloji içeren ve yüksek katma-değer barındıran ihracatın 

artırılması, döviz açığı sorununun çözümüne önemli katkılar sağlayacaktır.  

 

SONUÇ  

 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar bağlamında aşağıdaki değerlendirmeler yapılabilir: 

 

i. Çalışmada, Türkiye’nin yaklaşık son otuz yılını kapsayan bir Finansal Kırılganlık Endeksi 

(FKE), literatürde yer alan “kriz öncü göstergeleri” arasından titizlikle ve analitik bakış açısıyla 

seçilen 11 temel makroekonomik değişken yardımıyla oluşturulmuştur.1989-2020 dönemini kapsayan 

FKE’de yıllık veriler kullanılmıştır. Finansal Kırılganlık Endeksi’ni oluşturmak için izlenen yöntem 

şudur: Daha önce belirlenen 11 değişkenin 32 ayrı gözlem verisi(x), (x–μ)/σ formülü kullanılarak 

standardize edilmiştir. Yani her bir değişkenin değerleri, değişkenin ortalamasından (μ) çıkartılmış ve 

değişkenin standart sapmasına (σ) bölünmüştür. Standardize edilmiş 11 değişken “keyfiliği” 

minimuma indirebilmek adına eşit oranda ağırlıklandırılmış ve FKE’nin “sonuç” değerine ulaşılmıştır. 

Elde edilen “sonuç” serisinin standart sapması 0,30 çıktığı için, finansal kırılganlığın arttığını gösteren 

“eşik değer” 1 standart sapma olarak kabul edilmiştir. 

 

ii. Oluşturulan FKE’nin “sonuç” değeri, 1989-2020 dönemi boyunca 0,30 olarak belirlenen “eşik 

değeri” üç kez geçerek, ekonomide finansal kırılganlığın arttığına dair güçlü sinyaller üretmiştir. Eşik 

değerin aşıldığı yıllar (ve endeks değerleri); 1993 (0,73), 2000 (0,50) ve 2020 (0,59) yılları olmuş ve 

Türkiye ekonomisi, 1993 ile 2000 yıllarını takiben iki derin finansal krizle karşı karşıya kalmıştır. 

Bununla birlikte, 2020 yılının başından beri devam eden Covid 19 pandemisinin de etkisiyle, 

Cumhuriyet tarihinde ulaşılan rekor işsizlik oranları, 2020 yılında %1’lere gerileyen büyüme oranı, 

Merkez Bankası döviz rezervlerindeki hızlı erime ve 2020 yılı Ocak ayından sonra döviz kurlarında 

yaşanan sert yükselişler, 1994 ve 2001 finansal krizleri gibi olmasa da, Türkiye’nin 2020 yılının 

tamamında ve hatta 2021’in ilk yarısında derin bir ekonomik türbülansın içinde bulunduğuna işaret 

etmektedir. 

 

iii. Türkiye’nin 2020’li yıllarında önemli ölçüde bozulan makroekonomik göstergelere rağmen, 

1994 ve 2001 yıllarında olduğu gibi yüksek salınımlı bir finansal krizle yüz yüze gelmemesinin iki 

temel nedenine vurgu yapılabilir. Bu temel nedenlerden ilki; 2001 krizinden sonra yürürlüğe konan 

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı sayesinde finans sektörünün merkezinde bulunan bankacılık 

sektörünün disipline edilmesi ve “çürük” bankaların sistemden tasfiye edilmesidir. Bankacılık 

sektörünün disipline edilmesi de, 2000’li yıllarda Türkiye’de finansal kırılganlığın düşürülmesinde 

önemli bir rol oynamıştır. İkinci neden ise; 1990’lı yılların en önemli makroekonomik sorunlardan 

0

10

20

30

40

50

60

Japonya G. Kore Singapur Çin Hong Kong Türkiye

2000

2005

2010

2015

2019

Grafik 6: Bilgi ve İletişim Teknolojileri İhracatının Toplam Mal İhracatı İçindeki Payı, 

%, 2000-2019

563 

https://www.theglobaleconomy.com/rankings/Information_technology_exports/


 

birisi olan yüksek kamu tasarruf açığı sorununun 2000’li yıllarda önemli ölçüde çözüme 

kavuşturulmuş olmasıdır. Dolayısıyla, Türkiye’nin son dönemlerinde ciddi bozulma eğilimine giren 

bazı makroekonomik göstergelere rağmen, bütçe dengesinin ve kamu borç stokunun sağlam yapısı, 

yüksek salınımlı bir finansal krizin 2020’li yıllarda oluşmasını engelleyen önemli bir unsur olarak 

görülebilir. Ancak, 2017 yılından sonra enflasyon oranlarının tekrar çift haneye yükselmesi ve 2020 

yılı ile birlikte bütçe açığının artış trendine girmesi, kısa vadede olmasa bile, orta ve uzun vadede 

Türkiye ekonomisi için bir risk faktörü olarak görülebilir. 

 

iv. Oluşturulan FKE, Türkiye’nin 2009 yılında %-4,7 küçülmesine yol açan 2008/2009 krizini 

öngörememiştir. Hatta Türkiye’nin 1989-2020 dönemi boyunca endeks değerinin en düşük olduğu 

yıllar da 2007-2009 dönemi olmuştur. Belirtmek gerekir ki, oluşturulan endeks Türkiye’nin kendi iç 

dinamiklerinden kaynaklanan finansal kırılganlığı öngörebilmek için hazırlanmıştır. Bu bağlamda, 

2009 krizi Türkiye’nin kendi iç dinamiklerinden değil de, küresel bir krizin yansıması olduğu için 

endeks değerleri uyarı sinyali üretmemiştir, denilebilir. Kaldı ki, 2009 krizi öncesinde Türkiye’nin --

cari işlemler dengesi hariç-- temel makroekonomik göstergeleri “sağlam” olarak nitelendirilebilecek 

bir yapıda gerçekleşmiştir. Buna rağmen krizlerin “yayılma ve bulaşma” etkisi, Türkiye’nin de 2009 

yılında küresel krizden ağır bir şekilde etkilenmesine yol açmıştır. 

 

v. Belirtmek gerekir ki, Türkiye ekonomisi 2000’li yıllarda iç tasarruf açığı sorununu büyük 

ölçüde çözüme kavuşturmuş olmasına rağmen, 1950’li yıllardan sonra başlayan dış tasarruf açığı 

sorununu bir türlü çözüme kavuşturamamıştır. Dış tasarruf açığının, iç ve/veya dış kaynaklı politik, 

ekonomik, askeri, vb. diğer olumsuz faktörlerle birleşmesi ise, Türkiye’de finansal kırılganlığının 

çoğu zaman önemli ölçüde artmasına yol açmış; hatta derin ekonomik krizlerle Türkiye’yi karşı 

karşıya bırakmıştır. 4 Ağustos 1958, 10 Ağustos 1970 ve 24 Ocak 1980 kararları ile 1994 ve 2001 

krizlerinin temelinde de yine sürdürülemez boyutlara ulaşan döviz tasarruf açığı sorunu yatmıştır. 

Esasen, 24 Ocak 1980 tarihinde alınan kararlarla “ihracata dayalı büyüme modelinin” benimsenmesi, 

döviz tasarruf açığının kapatılması için Türkiye’ye önemli bir fırsat vermiştir. Ancak ne var ki, 

Türkiye’nin döviz açık sorunu 1980 yılı sonrasında da artarak sürmüştür.  

 

vi. Yakın tarihte ihracata dayalı büyüme modelini en iyi uygulayan ülkeler Asya ülkeleri 

olmuştur. Bu ülkeler, 1960’lı yıllardan 1990 yılına kadar yüksek büyüme oranlarını yakalamış ve 

endüstriyel gelişimlerini büyük oranda tamamlamıştır. Asya ülkelerinin ekonomik başarısının 

temelinde ise, imalat sanayisi odaklı hızlı ihracat artışları yatmıştır. 

 

vii. 2018 yılı itibariyle toplam mal ve hizmet ihracatı sıralaması bakımından dünyanın ilk 10 

ülkesi arasında 5 Asya ülkesi yer almıştır. Bu ülkeler; Japonya, Güney Kore, Singapur, Hong Kong ve 

Çin’dir. 1960’lı yıllarda ekonomik bakımdan geri kalmış, hatta G. Kore ve Singapur gibi doğal kaynak 

yoksunu olan bu ülkelerin inovasyon göstergeleri incelendiğinde, ihracat temelli kalkınmanın 

ipuçlarına kolaylıkla ulaşılmaktadır. Temel inovasyon göstergeleri arasında ise; Ar-Ge harcamalarının 

GSYH içindeki payı, imalat sanayisi ihracatı içindeki ileri teknoloji ürünlerinin payı ve bilgi ve 

iletişim teknolojileri ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı yer almaktadır.  

 

viii. Belirtmek gerekir ki, uluslararası rekabetin en önemli koşullarından birisi, hızla gelişen 

teknoloji ve yeniliklere ülkelerin ayak uydurabilme kapasiteleridir. Rekabet üstünlüğü elde etmek ve 

bu durumu korumak isteyen firmalar/ülkeler, emek-yoğun sermayeden teknoloji-yoğun sermayeye 

geçmekte ve bu süreç içinde Ar-Ge harcamalarına daha fazla önem vermektedirler. Asya ülkelerinin 

kalkınma aşamasında da benzer bir süreç gerçekleşmiş, Ar-Ge/GSYH oranı --Hong Kong-- hariç 

neredeyse sürekli ve yüksek bir oranda artmıştır. Örneğin, Güney Kore’nin 2018 yılında ulaştığı 4,81 

oranı, İsrail’in 4,95 oranından sonra dünyanın 2’nci en yüksek Ar-Ge/GSYH oranıdır. Yine aynı yıl 

3,26 oranıyla Japonya dünyada 4’üncü sırada yer almıştır. Çin, 2,19 oranıyla dünyada 13’üncü; 

Singapur, 1,94 oranıyla dünyada 18’inci sırada yer bulabilmiştir. Aynı oranın Türkiye’de %1’lerin 

altında gerçekleşmesi ise, Türkiye’nin yenilik yaratma ve ihracat potansiyeli önündeki engellerden 

birisi olarak görülebilir.   
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ix. Yükte hafif pahada ağır olan ileri teknoloji ürünlerin üretimi ve ihracatı, ülkeler arasındaki 

gelir farkını ve uluslararası rekabeti etkileyen unsurların başında gelmektedir. Özellikle Türkiye gibi 

ihracata dayalı büyüme stratejisini benimsemiş ülkelerin ihracat gelirlerinin yükseltilmesinde ve 

ekonominin büyüme ve kalkınma performansında ileri teknoloji ürünleri son derece önemli bir 

faktördür. Ancak ne var ki, 2019 yılı itibariyle Türkiye’nin imalat sanayisi ihracatı içindeki ileri 

teknoloji ürün payı sadece %3 düzeylerindedir. Buna rağmen aynı oran, Hong Kong’da %65, 

Singapur’da %50, Güney Kore ve Çin’de %30, Japonya’da ise %18 düzeylerinde gerçekleşmiştir. Bu 

oranlarla Hong Kong dünya sıralamasında 1’inci, Singapur 3’üncü, Güney Kore 7’nci, Çin 8’inci, 

Japonya ise 31’inci sırada yer almıştır. Türkiye ise %3 oranıyla dünyada 91’inci sırada yer 

bulabilmiştir. 

 

x. Ülkelerin inovasyon kapasitelerini ölçmede kullanılan bir diğer gösterge de, bilgi ve iletişim 

teknolojisi içeren ürünlerin toplam mal ihracatı içindeki payıdır. İhracatın yüksek katma-değer içerip 

içermemesi adına bilgi veren bu oran, ülkelerin Endüstri 4.0 stratejisine yakınlığının ölçülmesi 

anlamında da önemli bir göstergedir. 2019 yılı itibariyle adı geçen oran, Hong Kong’da %56,6, 

Singapur’da %29,3, Çin’de %26,5, Güney Kore’de %25,7, Japonya’da %8 ve Türkiye’de ise sadece 

%1,1 gerçekleşmiştir. Bu oranın Türkiye’de %1,1 gerçekleşmesi, Türkiye’nin ihraç mallarının katma 

değerinin düşük; inovasyon yaratma kapasitesinin ise sınırlı olduğunun bir göstergesi olarak 

yorumlanabilir. 2019 yılı itibariyle bu oranın dünya sıralamasında Hong Kong 1’inci, Singapur 5’inci, 

Çin 6’ncı, Güney Kore 7’nci, Japonya 20’nci ve Türkiye ise 58’inci sırada yer almıştır. Görüldüğü 

üzere, bilgi ve iletişim teknolojileri ihracatı bakımından dünyanın ilk yedi ülkesi arasında yer alan 

Hong Kong, Singapur, Çin ve Güney Kore, toplam ihracat bakımından da dünyanın ilk on ülkesi 

arasında yer almaktadır. 

 

xi. Özetle; döviz tasarruf açığı sorununun kökten ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulması ve 

bu sayede de döviz rezervlerinde artış sağlanarak döviz kurlarına istikrar kazandırılması, Türkiye’de 

finansal kırılganlığın azaltılmasına büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Özellikle Ar-Ge ve inovasyon 

yatırımlarına ağırlık verilerek ileri teknoloji içeren ve yüksek katma-değer barındıran ihracatın 

artırılması, döviz açığı sorununun çözümüne önemli katkılar sağlayacaktır. Dolayısıyla, Türkiye’nin 

1980 yılında başlattığı ihracata dayalı büyüme stratejisini tekrar gözden geçirmesi, teknoloji ve 

inovasyona ağırlık vermesi ve de ihracatı artırmak için yeni çıkış stratejileri araması, bu anlamda 

oldukça önemlidir. 
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ÖZ 
 

Bu çalışmanın amacı, devam eden Covid-19 pandemi döneminde aşı geliştirme haberleri karşısında hisse 

senedi piyasasının davranışının zamanla değişen yapısını inceleyerek iyileşmenin değerini ortaya koymaktır. Bu 

kapsamda, hisse senedi getirisi ve likiditesi açısından yatırımcıların aşı haberlerine ilişkin asimetrik duyarlılığı 

Markov Rejim Değişim ve Zamanla Değişen Parametreli Regresyon Modelleri aracılığıyla incelenmiştir. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar, aşı ile ilgili gelişmelere bağlı olarak yatırımcıların, pandeminin beklenenden 

önce biteceği görüşünü fiyatlandırdıklarını ifade etmektedir. Bir diğer ifadeyle, aşı ile birlikte, toplumsal 

bağışıklığın kazanılmasına bağlı olarak pandeminin sona ereceği, böylelikle kısıtlamaların ortadan kalkacağı ve 

normal düzene dönüleceğini ifade etmektedir.  Bununla birlikte, belirsizlik nedeniyle risklerin arttığı ayı piyasası 

döneminde yatırımcıların aşı haberlerine verdiği tepkinin daha güçlü olduğu görülmektedir. Bulgular, pandeminin 

finansal istikrar üzerindeki olumsuz etkisinin sınırlandırılmasında, güçlü ve etkili bir sağlık sisteminin gerekliliğini 

vurgulamakta ve küresel sağlık krizi döneminde getirilerini maksimize etmek isteyen yatırımcılara önemli bilgiler 

sunmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Covid-19 pandemisi, Aşı haberleri, Finansal piyasalar, Doğrusal olmayan modelleme, 

Türkiye 

 

 

Plague of The Century: How Covid-19 Pandemic Impact 

Investor’s Behaviour?  Pricing of The Vaccine News  
 
 

ABSTRACT 

 
The aim of this study is to reveal the value of a cure by investigating the time-varying structure of stock 

market behaviour to the vaccine progress news during the undergoing Covid-19 pandemic. As such, the investors’ 

asymmetric sensivity against the vaccine news are estimated through Markov regime switching model and time-

varying regression model in terms of stock return and liquidity. The empirical results indicate that the investors 

price the opinion to be going to end the pandemic before expected due to the developments in the vaccine progress. 

However, the response of the investors to the vaccine news are stronger in bear market regime in which the risks 

increase due to the uncertainty. The findings emphasize the necessity of the strong and efficient health system to 

reduce the adverse impact of the pandemic on financial stability and present the crucial information to the investors 

aiming to maximize their returns in global health crisis.  

 

 
Key Words: Covid-19 pandemic, Vaccine news, Financial markets, Nonlinear modelling, Turkey 
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1. Giriş 

İnsanoğlu geçmişten günümüze değin, geleceğe odaklı hareket ederek, yatırım yapma duygusunu 

güdülemiştir. Savaşlar, doğal afetler, büyük salgınlar da dahil, toplumun bir kısmı yatırım yapmaya 

devam etmiştir (Schneider ve Troeger, 2006; Seetharam, 2017; Nguyen ve Chaiechi, 2021). Oysaki 

savaşlar, doğal afetler ve salgınlar bireylerin, firmaların ekonomik koşullarının yanı sıra ülkelerin 

ekonomik politikalarında da sarsıcı etkilere neden olabilmektedir. Ekonomik açıdan bakıldığında, 

salgınlar genellikle üretim, seyahat ve ticaret olmak üzere birçok hayati öneme sahip sektörü etkileyen 

ani arz şoklarına sebep olmuştur. Covid-19 pandemisi de salgını önlemek amacıyla alınan sıkı kapanma 

politikalarının etkisiyle Büyük Buhran’dan bu yana küresel ekonomi üzerinde benzeri görülmemiş 

ölçekte büyük zarara neden olmuştur. Fabrikaların kapanması veya faaliyetlerini azaltmaları, hizmet 

sektöründe birçok faaliyetin durma noktasına gelmesi, seyahatlerde ve turizmde ciddi düşüşlerin 

yaşanması, belirsizliğe bağlı olarak mal ve hizmet tüketiminin azalması, yatırımların ertelenmesi gibi 

unsurlar nedeniyle ekonomilerde arz, talep ve güven şokları yaşanmıştır. Küresel arz zincirinin 

bozulmasının neden olduğu arzdaki azalma ve talepteki düşüş, yatırımların, iş ve tüketici güven 

endekslerinin azaldığı gözlenmiştir (Boone vd., 2020, OECD, 2020). Mali politika yapıcılar pandeminin 

olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla tarihin en büyük mali teşvik paketlerini uygulamaya koymuşlar 

ve merkez bankaları varlık alımlarını geniş ölçekli genişletmiştir. Bununla birlikte, ortaya çıkan yeni 

mutasyonlar nedeniyle vaka sayılarındaki artışa dayalı olarak kapanma sürelerinin uzaması, verilen 

teşviklerin piyasalar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmada yetersiz kalmıştır.  

Yatırımcılar, virüsün mevcut ve gelecekteki nakit akışlarında ve kazançlarda azalmaya sebep 

olacağını ve dolayısıyla hisse senedi fiyatlarının düşeceğini kabul etse de düşüşün ne ölçüde olacağını 

bilmemektedirler. Günlük ölüm ve vaka sayılarına veya pandemi ile ilgili haberlere dayalı olarak alınan 

kapanma kararları ekonomik faaliyeti önemli ölçüde yavaşlatmış, belirsizliği arttırmıştır. Sonuç olarak 

finansal piyasalardaki koşulları etkilemiştir. Örneğin 16 Mart 2020 tarihinde, Dow Jones Endeksi, “Kara 

Pazartesi” olarak bilinen 1987’deki çöküşten bu yana en büyük günlük yüzde kaybını yaşamıştır. Benzer 

şekilde S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de 20 Şubat 2020 tarihinde başlayan 23 işlem günü boyunca 

yaklaşık %34’lük azalmayla Amerikan hisse senedi piyasası tarihinde bu büyüklükteki en hızlı düşüşü 

yaşamıştır. Mart 2020’de BİST 100 endeksinde ciddi düşüşler gözlemlenmiştir (World Bank, 2021). 

Covid-19 pandemisi ile mücadelede önemli bir rol oynayan aşılanma süreci ile ilgili çıkan haberler ile 

birlikte, pandeminin sona ereceği düşüncesi yatırımcılar tarafından fiyatlanmış ve bu durum hisse senedi 

fiyatlarına olumlu yansımıştır. 

Haberlerin finansal piyasalar üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar (Lyosca vd., 2019; Caruso, 

2019, Narayan, 2019), finansal piyasalarda fiyatların haberlere göre sürekli olarak uyarlandığı görüşünü 

savunmaktadırlar. Bu görüş, “Ağ Analizi (Nofsinger ve Sias, 1999)” ve “Fiyat Baskısı Hipotezi (Barber 

ve Odean, 2008)” ne dayanmaktadır. Ağ analizinin arkasındaki mantık, yatırımcıların geri bildirim 

stratejilerini benimseme eğiliminde olmaları ve temel olarak hisse senedinin değerini gösteren bilgiye 

güvenmelerine dayanmaktadır (Bange, 2000). Fiyat Baskısı Hipotezi, yatırımcıların binlerce hisseyi 

incelemek için yeterli zaman veya kaynağa sahip olmamaları nedeniyle dikkatlerini çeken hisse 

senetlerini satın alma eğiliminde olduklarını ifade etmektedir. Bu durum, genellikle haberler aracılığıyla 

yatırımcıların ilgisini çeken ve yoğun bir şekilde araştırılan hisse senetlerinin anormal derecede yüksek 

getiri ve işlem hacmi yaratma eğiliminde oldukları anlamına gelmektedir (Takeda ve Wakao, 2014).  

Yatırımcılar tarafından verilen alım ve satım kararları daha çok mevcut haberlerin içeriğine bağlı 

olmaktadır (Breitmayer vd., 2019). Bununla birlikte, pozitif veya negatif haberlerin özellikle hisse 

senedi getirilerini nasıl etkilediği araştırmacılar arasında tartışma konusu olmaktadır. “Kötü Haber 

Prensibi”ne vurgu yapan çalışmalar (Svensson, 2000; Cohen vd., 2018; Akinchi ve Chahrour, 2018) 

yatırım kararlarında sadece olumsuz haberlerin dikkate alındığını belirtirken, bazı çalışmalar (Narayan 

ve Bannigidadmath, 2015; Narayan, 2019) hem pozitif hem de negatif haberlerin yatırım kararları 

üzerinde etkili olduğunu ifade etmektedirler. Literatürde yapılan çalışmaların genellikle 

makroekonomik haberlerin hisse senedi getirilerini tahminlemedeki rolünü incelediği görülmektedir 

(Buttner ve Hayo, 2010; Bank vd., 2011; Takeda ve Wakao, 2014; Liebmann vd., 2016; Even-Tov, 
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2017; Mamaysky, 2018; Kim vd., 2019; Narayan, 2019, Ekinci ve Bulut, 2020). Bununla birlikte, Covid-

19 pandemisinin ekonomi ve finansal piyasalar üzerinde yarattığı büyük tahribat, getiri tahmininde 

sağlık ile ilgili haberlerin önemini ortaya koymaktadır. Covid-19 döneminde yatırımcılar, sağlık sistemi 

ile ilgili bilgilere (enfekte hasta sayısı, ölüm sayısı, aşılarla ilgili gelişmeler) daha fazla önem vermiş ve 

böylece tahminlerini, finansal pozisyonlarını ve stratejilerini güncellemişlerdir. Dolayısıyla, 

pandeminin durumu hakkında yapılan sağlık haberleri finansal piyasalar üzerinde etkili olmaktadır. 

Literatürde sağlık ile ilgili haberlerin hisse senedi getiri tahminindeki etkisini dikkate alan çalışmaların 

oldukça kısıtlı olduğu görülmektedir (Ambros vd., 2020; Salisu ve Vo, 2020; Ftiti vd., 2021).   

Pandemi ile mücadele tüm birimler tarafından aşı ile ilgili gelişmeler takip edilmektedir. Aşı 

geliştirme yarışıyla ilgili haberler tüm dünyada pandemi ile mücadelede büyük bir heyecan 

uyandırmıştır. Bu çaba, aşının 8 Aralık 2020’de aşının klinik dışında ilk hastaya uygulanmasıyla 

sonuçlanmıştır (BBC, 2020). 18 Mayıs 2020 ve 14 Temmuz 2020 tarihlerinde, aşı geliştirme 

şirketlerinden biri olan Moderna, Faz 1 klinik denemelerindeki ilerleme ve denemelerin bir sonraki 

aşamasına geçilmesiyle ilgili olumlu haberler bildirmiştir. Benzer şekilde, 9 Kasım 2020 tarihinde Pfizer 

ve BioNTech Faz 3 klinik denemeleri ile ilgili pozitif haberler duyurmuştur. Bu haberlere tepki olarak 

Amerikan hisse senetleri üç gün içinde 1 trilyon Dolar’ın üzerinde kümülatif piyasa değeri kazanmış, 

havayolları ve otelcilik sektörü gibi pandemiden en çok etkilenen sektörler her gün %10 ile %20 

arasında değer kazanmıştır. Bu hamleler hem ekonomik olarak büyük ölçekli hem de hisse senedi 

fiyatlarındaki değişimi yönlendiren önemli bir faktör olan aşının tamamlanmasına kadar geçen sürenin 

bir göstergesi olmuştur. Bu örneklerden görüldüğü üzere, Covid-19 pandemisini sona erdirmek ve 

bulaşmayı minimize etmek adına önemli bir role sahip olan aşılar sayesinde dünya ekonomisini yeniden 

canlandırmak amaçlanmaktadır. Dolayısıyla, aşının geliştirilmesi aşamasında ortaya çıkacak herhangi 

bir olası ilerlemenin küresel hisse senedi piyasalarını olumlu bir yönde etkilemesi beklenilmektedir. 

Benzer şekilde, aşıların ekonomide iyileşme yaratarak hisse senedi piyasası üzerinde olumlu bir etki 

yaratacağı varsayılmaktadır. Bu doğrultuda, özellikle pandeminin küresel ekonomi üzerindeki şiddeti 

açısından yatırım kararları alınırken ilgili haberlerin yatırımcılar tarafından dikkate alınacağı varsayımı 

altında, bu çalışmada aşağıdaki araştırma soruları incelenecektir: 

1. Pandemi döneminde aşı ile ilgili çıkan haberler yatırımcı davranışlarını nasıl 

etkilemiştir? 

2. Yatırımcıların aşı haberlerine olan duyarlılığı ayı ve boğa piyasaları açısından 

farklılık göstermekte midir? 

3. Aşı haberlerinin hisse senedi getirisi ve likiditesi üzerindeki zamanla değişen 

dinamik etkisi hangi tarihlerde anlamlı tepki vermektedir? 

4. Yatırımcılar, aşı ile ilgili yaşanan gelişmelere bağlı olarak “iyileşme” 

beklentisini nasıl fiyatlandırmaktadırlar? 

Çalışmada, yatırımcıların, pandemi ile ilgili belirsizlikleri ve yüksek riskleri minimize edebilmek 

için güvenli yatırım araçlarını arama ihtiyacına bağlı olarak Covid-19 pandemisi ile mücadelede önemli 

bir rol oynayan aşı haberlerinin hisse senedi getirisi ve likiditesi üzerindeki etkilerini ortaya koymak 

amaçlanmaktadır. Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde ilgili literatüre yer verilecek, analizlerde 

kullanılan metodolojilerden bahsedilecek ve elde edilen ampirik bulgular ortaya konulacaktır. 

2. Literatür 

Literatürde Covid-19 pandemisinin finansal piyasalar üzerindeki etkisini inceleyen çalışmaların 

büyük çoğunluğu Covid-19 pandemisine bağlı vaka ve ölüm sayılarını dikkate almışlardır (Şenol ve 

Zeren, 2020; He vd., 2020; Khan vd., 2020; Göker vd., 2020; Koy ve Şimşek, 2020; Kılıç, 2020; Yousfi 

vd., 2021; Salman ve Ali, 2021, Liv d., 2021; Gupta vd., 2021). Buna karşın, Covid-19 pandemisine 

bağlı sağlık ile ilgili haberlerin hisse senedi getiri tahminindeki etkisini dikkate alan çalışmaların sayısı 

oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmalar, vaka ve ölümler ile ilgili haberleri dikkate alarak söz konusu haberlerin 

finansal piyasalarda getiriyi tahminlemedeki başarısını incelemişlerdir (Ambros vd., 2020; Salisu ve Vo, 

2020; Ftiti vd., 2021).  Salisu ve Vo (2020), Covid-19 pandemisinden en fazla etkilenen 20 ülkenin hisse 

senedi piyasası için sağlık ile ilgili haberlerin getiri tahminindeki etkisini panel kantil regresyon yöntemi 
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aracılığıyla incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlar, sağlık haberleri endeksini içeren modelin, temel 

tarihsel ortalama modelinden daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu sonucun, 

pandeminin ortaya çıkışından bu yana hisse senedi getiri tahmininde sağlık ile ilgili haberlerin 

anlamlılığını gösterdiği belirtilmiştir. Ambros vd. (2020), sekiz farklı hisse senedi piyasasında Covid-

19 pandemisi ile ilgili haberlerin sayısındaki değişimin etkisini 30 dakikalık veriler kullanarak dinamik 

model çerçevesinde incelemişlerdir. Çalışma sonuçları, hisse senedi getirilerinin Covid-19 haber 

sayısındaki değişimlere duyarsız olduğunu, bununla birlikte, Avrupa hisse senedi piyasasında Covid-19 

haberlerinin volatilite üzerinde güçlü bir etki yarattığını ortaya koymuşlardır. Bu sonucun, piyasa 

belirsizliğinin önemli bir kısmının Covid-19 pandemi haberlerinin sayısındaki değişim ile 

açıklanabildiğini ifade etmişlerdir. Ftiti vd. (2021), Covid-19 pandemisi ile ilgili haberlerin Shangai 

Borsası üzerindeki etkisini getiri volatilitesi, ticaret hacmi ve likidite riski açısından incelemişlerdir. 

Çalışmada ekonomi ile ilgili haberler de modele dahil edilmiş ve Robust Kantil Regresyon Yöntemi 

kullanarak uç olayların da etkisi dikkate alınmıştır. Çalışma sonuçları, Covid-19’a bağlı vaka ve ölüm 

sayıları ile ilgili haberlerin hisse senedi getiri volatilitesini arttırdığını ve hisse senedi piyasa likiditesini 

azalttığını, fakat temel makroekonomik haberlerin ise piyasa üzerinde büyük ölçüde önemsiz kaldığını 

ortaya koymaktadır. Elde edilen sonuçlar, yoğun bakımdaki yüksek sayıda Covid-19 hastalarını tedavi 

edebilme ve durumu yönetebilmede sağlık sisteminin yetersizliğinin ülkelerin kapanma politikaları 

uygulamasına ve küresel ekonominin kapanmasına neden olması nedeniyle ortaya çıkan zincirleme 

etkisi ile açıklanmaktadır. 

Covid-19 pandemisine yönelik aşı ile ilgili haberlerin hisse senedi getiri tahminlemesindeki 

rolünü inceleyen çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir (Acharya vd., 2021; Kucher vd., 

2021; Chan vd., 2021). Acharya vd. (2021), aşıların ve ilgili haberlerin aşama aşama ilerleme 

kronolojisine dayanan aşı geliştirme göstergesi oluşturarak, söz konusu gösterge ile hisse senedi 

fiyatlarının birlikte hareketini incelemişler ve böylece aşının etkisini tahmin etmeyi amaçlamışlardır. Bu 

kapsamda, temsili ajanın sağlık riskini azaltmak için emeği geri çektiği ve tüketimi içsel olarak 

değiştirdiği, tekrarlanan pandemiler ve aşı geliştirme aşamalarını açıklayan Genel Denge Rejim Değişim 

Modeli oluşturulmuştur. Varlık fiyatlama çerçevesinde aşılanma ile sağlanan iyileşmenin değeri, ülkeler 

arasındaki emek arzına bağlı olduğu ifade edilmiş ve hisse senetlerinin aşı geliştirme sürecine verdiği 

tepkiyi, iyileşmenin ekonominin genelinde refah kazancını tahmin etmeye yönelik oluşturulan modeli 

kullanarak açıklamışlardır. Kucher vd. (2021), öncü aşı firmaları tarafından yapılan aşı bildirimleri ile 

ilgili haberlerin finansal ve emtia piyasaları üzerindeki etkisini doğrusal ve rejim değişimine izin veren 

otoregresif model aracılığıyla inceleyerek, aşı haberlerinin etkisini ayı ve boğa piyasası açısından 

karşılaştırmışlardır. Çalışma sonuçları, öncü aşı firmalarının hisse senedi fiyatlarını, Amerikan ve 

Avrupa hisse senedi piyasalarını, faiz oranlarını, nakliye emtialarını, özellikle emtia para birimleri 

üzerinde etkili olan döviz piyasalarını hareketlendirdiğini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, aşıların 

keşif ve araştırmasının başarılı bir şekilde başlatılması ve tamamlanması, klinik geliştirmenin üç 

aşaması, düzenleyici onaylar, devlet finansmanı ve tedarik anlaşmaları ile ilgili önemli duyurularının, 

finansal piyasaları diğer aşı haberlerden daha fazla harekete geçirdiği ifade edilmiştir. Son olarak, söz 

konusu etkinin ayı piyasasında, boğa piyasasına göre daha güçlü bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir. 

Chan vd. (2021), Sermaye Bütçeleme Modeli çerçevesinde hisse senedi piyasalarının aşı haberlerine 

verdikleri tepki aşının farklı aşamaları ve farklı ülke grupları açısından panel veri analizi ile 

incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, küresel hisse senedi piyasalarının, Covid-19 aşı adaylarında insan 

klinik denemelerinin farklı aşamaları başladığında pozitif tepki verdiğini ve denemelerin ilk gününde 

hisse senedi getirilerindeki ortalama artışın 15.2 baz puan olduğu ortaya konulmuştur. Aynı zamanda, 

hisse senedi piyasalarının, pandemi sürecinde aşı gelişimi ile ilgili piyasa genelindeki beklentiler 

hakkında önemli bilgileri yansıttığı ifade edilmiştir.  

Bu çalışma Covid-19 aşı haberlerinin Türkiye hisse senedi piyasası üzerindeki etkisini inceleyen 

ilk çalışmadır ve çalışmanın literatüre birkaç açıdan katkı sağlaması beklenmektedir. İlk olarak, tıbbi 

araştırmanın etkisine ilişkin mevcut literatür tipik olarak belirli ilaç şirketlerinin hisse senetlerine veya 

ilgili endüstrilere odaklanırken (Huberman ve Regay, 2002; Shortridge, 2004), bu çalışma Türkiye hisse 

senedi piyasasının Covid-19 aşı geliştirilmesine verdiği tepkiyi incelemektedir.  
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İkinci olarak, bu çalışma, hisse senedi piyasasının makroekonomik haberlere (Anersen ve 

Bollerslev, 1998; Boyd vd., 2005; Jawadi vd., 2019) ve doğal afetler, terörist saldırılar gibi temel 

olmayan haberlere (Brounen ve Derwall, 2010; Braun vd., 2019; Ammar, 2020) verdiği tepkiyi 

inceleyen literatürle ilişkili olmasına rağmen, ilgili literatüre hem makroekonomik faktörleri hem de 

sağlık ile ilgili haberleri dikkate alması açısından katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Diğer bir ifadeyle, 

bu çalışma, diğer çalışmalardan farklı olarak, Covid-19 aşı geliştirme haberlerinin hisse senedi getirisi 

ve likiditesi üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır.  

Çalışmanın literatüre bir diğer katkısı ise, virüsün finansal sistem üzerindeki olumsuz etkisinin 

sınırlandırılmasında, güçlü ve etkili bir sağlık sisteminin gerekliliğini vurgulamasıdır. Sağlık sisteminin 

kırılganlığı ve kapanma olasılığının artması farklı mekanizmalar aracılığıyla finansal piyasaları 

etkilemektedir. Literatürde sağlık sektörü ve finansal piyasalar arasındaki ilişki, sadece hisse senedi 

piyasalarından sağlık sistemine doğru tek yönlü olarak incelenmiştir (Chen vd., 2012; Engelberg ve 

Parsons, 2016, Berliner ve Kenworthy, 2017; Giulietti vd., 2020). Covid-19 pandemisi ile birlikte 

literatürde kısıtlı sayıda çalışma (Ambros vd., 2020; Salisu ve Vo, 2020; Ftiti vd., 2021) ise sağlık 

sisteminde oluşan baskının finansal piyasalar üzerindeki etkisini incelemektedir. Bununla birlikte, bu 

çalışma, Covid-19 ile ilgili iyileşme (pandeminin sona ermesi) değerinin hisse senedi piyasası 

üzerindeki etkisini, özellikle aşı ile ilgili haberleri dikkate alıp inceleyerek literatürdeki boşluğu 

doldurmayı amaçlamaktadır. Çalışmada aşı haberlerinin etkisi ilk olarak Markov Rejim Değişim Modeli 

ile incelenmiştir. Bu yöntem sayesinde, aşı haberlerinin hisse senedi piyasası üzerindeki asimetrik 

etkileri ayı ve boğa piyasaları açısından karşılaştırılabilmektedir. Acharya vd. (2021) ve Kucher vd. 

(2021), aşı haberlerinin ayı piyasası rejiminde, boğa piyasası rejimine göre hisse senedi getirilerini daha 

fazla harekete geçirdiğini ifade etmişlerdir. Covid-19 pandemisi, ekonomik belirsizliği arttırmakta ve 

ekonomik büyüme üzerinde ciddi olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu nedenle, Covid-19 aşı 

geliştirilmesi ile ilgili haberler gibi virüsü sona erdirerek belirsizliği ortadan kaldıracak bir bilginin 

değeri belirsizliğin yoğun olduğu dönemlerde daha yüksektir; hisse senedi fiyatları üzerinde daha büyük 

etkiler yaratmaktadır.  

Son olarak bu çalışma, parametre uzayının model rejimlerine bağlı olan değerlerle 

sınırlandırıldığı rejim değişim modellerine karşıt olarak zamanla değişen parametreli regresyon 

modelini kullanarak aşı haberlerinin Türkiye hisse senedi piyasası üzerindeki zamanla değişen yapısını 

ortaya koymakta ve bu açıdan literatüre katkı sağlamaktadır. Bu sayede yatırımcıların, Covid-19 

pandemisi ile mücadelede önemli bir rol oynayan aşı haberleri ile ilgili davranışlarının zamanla nasıl 

değiştiği incelenebilmektedir.  

 

3. Veri Seti  

Bu çalışmada Covid-19 pandemisi ile mücadelede önemli bir rol oynayan aşı haberlerine 

yatırımcıların verdiği tepkiler BIST 100 endeks getirisi ile likiditesi üzerindeki etkisi açısından 

incelenmektedir. Bu doğrultuda, çalışma 2.1.2020 – 18.6.2021 dönemini kapsamaktadır. Getiri serisinin 

hesaplanması amacıyla 𝑟𝑡 = log(𝑃𝑡 𝑃𝑡−1⁄ ) formülünden yararlanılmıştır (Zolfaghari ve Sahabi, 2017; 

Adekoya vd., 2021). Burada 𝑃𝑡, t zamanındaki BIST 100 endeksinin kapanış fiyatıdır. Piyasa likiditesi 

ile ilgili olarak iki ölçüm kullanılmıştır. İlk ölçüm, işlem hacminin logaritması kullanılarak elde 

edilmiştir ve tv ile gösterilmektedir. İkinci ölçüm ise Hasbrouck Oranı’dır ve ℎ𝑡 ile ifade edilmektedir. 

Bu oran, Amihud (2002) likidite azlığı oranının kareköküne eşittir. Amihud Oranı, mutlak getirinin 

işlem hacmine oranı şeklinde hesaplanmaktadır. Hasbrouck (2009), Amihud Oranı’nın karekökünün, uç 

değerlerden kaçınılmasında ve piyasadaki likidite azlığının belirlenmesinde daha iyi bir performans 

gösterdiğini ifade etmiştir. Daha yüksek bir Hasbrouck Oranı daha büyük bir likidite azlığı düzeyini 

göstermektedir. Kullanılan iki likidite göstergesi aşağıdaki gibi hesaplanabilmektedir: 

𝑡𝑣𝑡 = ln(𝑖ş𝑙𝑒𝑚ℎ𝑎𝑐𝑚𝑖𝑡)(1) 

ℎ𝑡 = √𝐴𝑚𝑖ℎ𝑢𝑑𝑡,𝐴𝑚𝑖ℎ𝑢𝑑𝑡 =
|𝑟𝑡|

𝑡𝑣𝑡
(2) 
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Covid-19 aşı haberlerini temsil etmek amacıyla Johnson&Johnson, Moderna, Oxford-

AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech aşıları ile ilgili haberler dikkate alınmıştır. Bu aşılar ile ilgili haberlerin 

kullanılmasının nedeni, bu dört aşının Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD’de onaylanmış olmalarıdır. Ele 

alınan dönem boyunca Johnson&Johnson aşısı ile ilgili 39, Moderna aşısı ile ilgili 89, Oxford-

AstraZeneca aşısı ile ilgili 34 ve Pfizer-BioNTech aşısı ile ilgili 44 haber olmak üzere toplam 166 haber 

bulunmaktadır. Aşılar ile ilgili ilk haber 23 Ocak 2020 tarihinde ve son haber ise 18 Haziran 2021 

tarihindedir. Bu haberlerden Johnson&Johnson aşısı ile ilgili 3, Oxford-AstraZeneca aşısı ile ilgili 4 

olmak üzere toplam 7 olumsuz haber bulunmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu 7 haber Oxford-

AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarına aittir. Dolayısıyla bu çalışmada, Covid-19 aşıları ile ilgili 

negatif ve pozitif haberlerin hisse senedi getirisi ve likiditesi üzerindeki etkisi incelenmektedir. 

Tablo 1’de çalışmada kullanılan değişkenler ve açıklamaları yer almaktadır. Brent petrol spot 

fiyatı, 1 ons altın Londra satış fiyatı, Türkiye’ye ilişkin 10 yılllık CDS değerleri, Türkiye ile ABD 

arasındaki 10 yıllık tahvil faiz farkları modele kontrol değişkenler olarak dahil edilmiştir.  

 
Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Değişkenler 

Değişkenler Açıklamalar Veri Kaynağı 

𝑟𝑡  BIST 100 endeks getirisi investing.com 

𝑡𝑣𝑡 BITS 100 endeksi işlem hacminin 

logaritması 

investing.com 

ℎ𝑡 Hasbrouck oranı Yazarın kendi hesaplaması 

𝑔𝑡 Altın getirisi, log(𝑃𝑡 𝑃𝑡−1⁄ ) formülü 

kullanılarak hesaplanmıştır. Burada 𝑃𝑡, t 

zamanında 1 ons altın Londra satış fiyatını 

göstermektedir.  

investing.com 

𝑤𝑡  Brend petrol getirisi, log(𝑃𝑡 𝑃𝑡−1⁄ ) 
formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Burada 𝑃𝑡, 
t zamanında brent petrol spot fiyatını 

göstermektedir.  

investing.com 

𝑓𝑥𝑡 USD/TL döviz kuru getirisi, 

log(𝑃𝑡 𝑃𝑡−1⁄ ) formülü kullanılarak 

hesaplanmıştır. Burada 𝑃𝑡, t zamanında 

USD/TL kapanış fiyatını göstermektedir. 

investing.com 

(𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡 − 𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡
∗ ) Türkiye ile ABD arasındaki 10 yıllık 

tahvil oranı farkı 

investing.com 

𝑐𝑑𝑠𝑡 Türkiye 10 yıllık CDS priminin 

logaritması 

Bloomberg 

𝐷1 Johnson&Johnson, Moderna, Oxford-

AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech aşıları ile 

ilgili pozitif haberler 

https://www.jnj.com/media-

center/press-releases 

https://investors.modernatx.c

om/news-releases 

www.pfizer.com/news/press

-release/press-releases-archive 

www.astrazeneca.com/medi

a-centre/press-releases.html 

𝐷2 Johnson&Johnson, Moderna, Oxford-

AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech aşıları ile 

ilgili negatif haberler 

https://www.jnj.com/media-

center/press-releases 

https://investors.modernatx.c

om/news-releases 

www.pfizer.com/news/press

-release/press-releases-archive 

www.astrazeneca.com/medi

a-centre/press-releases.html 
Not: 𝑖,𝑡

∗  ABD tahvil faiz oranını temsil etmektedir.  
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Petrol fiyatı, hisse senedi getirilerini etkileyen önemli bir faktördür. Hamilton (1983), petrol 

fiyatının hisse senedi fiyatlarında değişimlere yol açtığını ifade etmiştir. Gilbert (1984), petrol fiyatı ile 

hisse senedi fiyatı arasında eşanlı bir korelasyon olduğunu, petrol fiyatındaki artışın hisse senedi 

fiyatının azalmasına neden olduğunu belirtmiştir. Reel ekonomik üretim faaliyetlerinin önemli bir 

hammaddesi olan petrol, işletmelerin üretim maliyetlerini, işletmelerin karlılığını ve dolayısıyla hisse 

senedi fiyatlarını etkileyebilmektedir (Hu vd., 2018). Petrol fiyatlarındaki artışlar ve azalışlar, piyasa 

beklentisi yoluyla hisse senedi fiyatlarında dalgalanmalara neden olabilmektedir (Aloui vd., 2012; 

Huang vd., 2017). Hisse senedi getirilerini etkileyen diğer bir faktör altın fiyatlarıdır. Tursoy ve Faisal, 

(2018), yatırımcı tercihleri açısında altın ve hisse senedi piyasalarının ikame olduğunu belirtmişler ve 

altın fiyatlarının hisse senedi fiyatları üzerinde negatif bir etkisi olduğunu bulmuşlardır. Baur ve 

McDermott (2010), altının küresel finansal sistemdeki rolüne değinmişler ve gelişmekte olan 

ekonomilerde altının hisse senetlerine karşı güvenli bir liman olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca, altının 

ekstrem negatif piyasa şoklarına karşı kayıpları azaltarak finansal sistemde istikrar sağlayıcı bir unsur 

olarak davranabileceğini ifade etmişlerdir.  

Hisse senedi getirilerini etkileyen üçüncü faktör döviz kurudur. Döviz kurundaki dalgalanmalar 

hisse senedi fiyatlarını çeşitli şekillerde etkileyebilmektedir. Dornbush ve Fischer (1980) tarafından 

önerilen Dış Ticaret Akımları Teorisi, döviz kuru dalgalanmalarının ihracat ve ithalat yapan şirketlerin 

dış rekabet gücü yoluyla işletme karlılığını etkilediğini ifade etmektedir. Portföy Dengesi Teorisi’ne 

göre ise, uluslararası yatırımcılar bir ülkenin para biriminde bir değişiklik beklediğinde, portföylerindeki 

kayıpları azaltmak amacıyla ellerindeki varlıkların payını değiştirirler. Bu ise hisse senedi piyasasına 

giren veya çıkan fon miktarını etkiler. Dolayısıyla, hisse senedi talebindeki değişiklikler hisse senedi 

fiyatlarını etkileyecektir (Frankel, 1983; Liang vd, 2013). Ülke kredi temerrüt swapı (CDS) ile hisse 

senedi piyasası arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. CDS, ülke riskini yansıtan önemli bir göstergedir 

ve bu nedenle finansal yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir. Bir ülkenin CDS değerinin 

yüksek olması ülke riskinin ve dolayısıyla belirsizliğin artması anlamına geldiğinden, söz konusu 

ülkenin hisse senedi piyasasında düşüşlere yol açabilmekte ve oynaklığın artmasına neden 

olabilmektedir (Tolikas ve Topaloglou, 2017). Tablo 2’de, çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin 

tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır.  

 
Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler 

 Ortalama Medyan Maksimum Minimum Standart 
Sapma 

Çarpıklık Basıklık Jarque-
Bera 

𝑟𝑡  0.000193 0.000765 0.025234 -0.04475 0.007156 -1.52574 10.4331 984.578*** 

(0.0000) 

𝑡𝑣𝑡 9.487606 9.474008 9.975795 7.337377 0.23129 -3.93526 37.6158 19218.09*** 

(0.0000) 

ℎ𝑡 0.975311 0.018751 349.6557 0 18.27576 19.0526 364.002 2009566*** 

(0.0000) 

𝑤𝑡 0.000429 0.001098 0.138815 -0.12256 0.021678 0.02814 18.0794 3467.72*** 

(0.0000) 

𝑔𝑡 0.000268 0.000508 0.025091 -0.02218 0.005609 -0.26396 6.99668 247.8462*** 

(0.0000) 

𝑓𝑥𝑡 0.000454 0.000446 0.033712 -0.02392 0.004221 0.65686 16.9189 2997.098*** 

(0.0000) 

𝑐𝑑𝑠𝑡 2.612894 2.630905 2.803043 2.375958 0.114304 -0.35941 1.96639 24.1718*** 

(0.0000) 

(𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡 − 𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡
∗ ) 12.2961 11.8705 16.648 8.269 1.977409 0.629869 2.99663 24.201*** 

(0.0000) 

Not: Parantez içindeki rakamlar, olasılık değerlerini göstermektedir. *** %1 önem seviyesinde anlamlılığı ifade 

etmektedir. 

 

 

Ele alınan dönemde ortalama BIST 100 endeks getirisi yaklaşık olarak %0.0193’tür. Dolayısıyla, 

Covid-19 pandemisi dönemi boyunca BIST 100 endeksi pozitif bir getiri sağlamıştır. BIST 100 

getirisine ilişkin minimum değer -%4.475 ve maksimum değer %2.5234’tür. Bu değerler, getirilerin 

dağılımın negatif kısmında yoğunlaştığını ve getirilerde aşırı değişkenlik olduğunu göstermektedir.  

Standart sapma ile ölçülen koşulsuz volatilite %0.7156’dır. BIST 100 getirisi sola çarpıklık ve aşırı 
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basıklık değerlerine sahiptir. Bu ise dağılımın normal dağılıma sahip olmadığını, Leptokurtic dağılım 

özelliğine sahip olduğunu göstermekte ve ekstrem olayların varlığını yansıtmaktadır. Jarque-Bera 

istatistiği de bu sonucu desteklemektedir. Benzer şekilde, likiditeyi temsil etmek amacıyla kullanılan 

her iki değişken de (𝑡𝑣𝑡 ve ℎ𝑡) pozitif ortalamaya sahiptir ve normal dağılım özelliği göstermemektedir. 

𝑔𝑡 ve  𝑐𝑑𝑠𝑡 değişkenleri sola çarpık, 𝑓𝑥𝑡, 𝑤𝑡, (𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡 − 𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡
∗ ) değişkenleri sağa çarpıktır. Tüm 

değişkenler aşırı basıklık değerine sahiptir ve normal dağılım özelliğine sahip değildirler.  Şekil 1’de, 

çalışmada kullanılan hisse senedi getirisi ve likiditesi ile bunları etkileyen faktörlerin Covid-19 pandemi 

döneminde sergiledikleri davranışları gösteren grafikler yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

4. Yöntem 
 

Model tahmin aşamasına geçilmeden önce, ilk olarak değişkenlerin durağanlıkları incelenmelidir. 

Durağan olmayan seriler ile yapılacak analizler, tahmincilerin doğrusal en iyi sapmasız tahminci 

özelliklerini kaybetmelerine neden olmaktadır. Bu kapsamda, çalışmada değişkenlerin durağanlıkları iki 

yapısal kırılmaya izin veren Lee- Strazicich birim kök testi ile test edilmiştir. Bu test LM istatistiğine 

dayanmaktadır. LM(skor) prensibine göre, iki kırılmalı LM birim kök testi aşağıdaki gibi tahmin 

edilebilir: 

∆𝑦𝑡 = 𝛿′∆𝑍𝑡 +𝛷𝑆𝑡−1 + 𝑢𝑡                                   (3) 

Şekil 1 Değişkenlerin Zaman İçerisindeki Grafikleri 
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Burada 𝑆𝑡 = 𝑦𝑡 −𝜓𝑥 − 𝑍𝑡𝛿, 𝑡 = 2,… , 𝑇 ; 𝛿 ise ∆𝑦𝑡’nin ∆𝑍𝑡 üzerine yapılan regresyon 

katsayılarıdır. 𝜓𝑥 , 𝑦1 − 𝑍1𝛿 ile verilmektedir ve 𝑦1 ve 𝑍1 sırasıyla 𝑦𝑡 ve 𝑍𝑡 ‘ye ait ilk gözlemlerdir. 

Birim kökün varlığını söyleyen sıfır hipotezi 𝛷 = 0 ile tanımlanmaktadır. Bu testte kırılma noktaları 

içsel olarak test istatistiğinin minimize edildiği noktalarda belirlenmektedir. İki kırılmalı içsel LM birim 

kök testleri aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır (Lee ve Strazicich, 2003: 1082-1084):  

 

𝐿𝑀𝑝 → inf
𝜆
[−

1

2

𝜎𝜀
2

𝜎2
(∫ 𝑉𝐵

(𝑚)
(𝑟)2𝑑𝑟

1

0
)
−1
]      (4) 

𝐿𝑀𝜏 → inf
𝜆
[−

1

2

𝜎𝜀

𝜎
(∫ 𝑉𝐵

(𝑚)
(𝑟)2𝑑𝑟

1

0
)
−1/2

]                             (5) 

 

Hisse senedi getirisinin ve likiditesinin aşı haberlerine olan duyarlılığını ortaya koymak amacıyla 

ilk olarak Doğrusal Otoregresif Regresyon Modeli’nden (AR) yararlanılmıştır. Bu kapsamda 

tahminlenen Doğrusal AR Modeli aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

 

        𝑦𝑡 = 𝑐 + ∅1𝑦𝑡−1+∑ ∅𝑖,𝑠𝑡
𝑘
𝑖=1 𝑥𝑡 + 𝜑1𝐷1𝑡 + 휀1𝑡                        (6) 

𝑦𝑡 = [𝑟𝑡, 𝑡𝑣𝑡 , ℎ𝑡]               

𝑥𝑡 = [𝑔𝑡 , 𝑤𝑡 , 𝑓𝑥𝑡, 𝛥𝑐𝑑𝑠𝑡 , 𝛥(𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡 − 𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡
∗ )] 

  

Bu modellerde 𝑦𝑡 bağımlı değişkenler vektörünü, 𝑥𝑡 kontrol değişkenler vektörünü, 

휀𝑡~𝑖. 𝑖. 𝑑. 𝑁(0, 𝜎𝜀
2) hata terimini göstermektedir. |∅| ≥ 1 olduğunda, 𝑌𝑡 için kovaryans durağan süreç 

mevcut değildir. |∅| < 1 olduğunda ise, 𝑌𝑡 için kovaryans durağan süreç mevcuttur (Hamilton, 1994: 

54). 𝛥 değişkenlerin birinci farkını ifade etmektedir. 

Aşı haberlerinin hisse senedi getirisi ve likiditesi üzerindeki doğrusal olmayan etkilerini ayı ve 

boğa piyasaları açısından inceleyebilmek amacıyla Markov Rejim Değişim (MRS) Modeli’nden 

yararlanılmıştır. Markov Rejim Değişim Modeli, ilk olarak Hamilton (1989) tarafından geliştirilmiştir. 

Markov zincirini takip eden gözlenemeyen durum değişkeni aracılığıyla rejim değişim mekanizmasını 

kontrol edebilen ve doğrusal olmayan yapının modellenmesinde kullanılan bu yöntem sayesinde, 

parametrelerin değişmesine imkan sağlanmakta ve böylelikle finansal piyasalar üzerinde etkili olan 

faktörlerin davranışları ve dinamik yapıları ortaya konulabilmektedir (Hamilton, 2010). 

MRS Modeli’nin ardından, Krolzig (1997) ortalamada, sabit terimde ve artıkların varyansında 

rejimler arasındaki kaymalara izin veren çeşitli MRS Model spesifikasyonları önermiştir. MRS 

Modelleri’nin iki temel spesifikasyonu, koşullu ortalamanın değişmesine izin veren Markov değişim 

modeli (MSM) ve sabit terimin değişmesine izin veren Markov Değişim (MSI) Modeli’dir. Bu modeller 

arasında, bu çalışmada rejimler arasında tüm parametrelerin ve artık varyansının değişmesine izin veren 

Markov Rejim Değişim (MSIAH) Modeli kullanılmıştır. MSIAH Modeli’nde I Markov değişim sabitini, 

A Markov değişim otoregresif parametresini, H ise Markov değişim değişen varyanslılığı ifade 

etmektedir. MSIAH Modeli aşağıdaki gibi gösterilebilir (Krolzig,1998, 2000): 

 

𝑦𝑡 = {
𝛼1 + 𝑥𝑡𝛽1 + 휀𝑡 휀𝑡|𝑠𝑡~𝑁𝐼𝐷(0, 𝛴1)𝑒ğ𝑒𝑟𝑠𝑡 = 1

…
𝛼𝑀 + 𝑥𝑡𝛽𝑀 + 휀𝑡 휀𝑡|𝑠𝑡~𝑁𝐼𝐷(0, 𝛴𝑀)𝑒ğ𝑒𝑟𝑠𝑡 = 𝑀

(7) 

 

Yukarıdaki denklemde 𝑥𝑡 dışsal değişkenler vektörü, 𝑠𝑡 gözlenemeyen durum değişkeni ve 휀𝑡 ise 

hata terimini ifade etmektedir. Bu sürecin, geçiş olasılıkları 𝑝𝑖𝑗 ile birinci dereceden Markov zincirini 

takip ettiği varsayılmaktadır.  

𝑝𝑖𝑗 = 𝑃[𝑠𝑡 = 𝑗|𝑠𝑡−1 = 𝑖] 

     ∑ 𝑝𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1 = 1,∀𝑖, 𝑗 = 1,… ,𝑚              (8) 
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st, indirgenemez geçiş matrisine sahip M durumlu Markov süreci izlemektedir. Geçiş 

olasılıklarının toplamının 1’e eşit olduğu iki rejimli bir süreç için rejim geçiş olasılıkları aşağıdaki gibi 

ifade edilebilir: 

𝑝11 = 𝑃[𝑠𝑡+1 = 1|𝑠𝑡 = 1] 
𝑝12 = 𝑃[𝑠𝑡+1 = 2|𝑠𝑡 = 1]                                            (9) 

𝑝21 = 𝑃[𝑠𝑡+1 = 1|𝑠𝑡 = 2] 
𝑝22 = 𝑃[𝑠𝑡+1 = 2|𝑠𝑡 = 2] 

Bu bilgilerden hareketle, aşı haberlerinin hisse senedi piyasası üzerindeki etkileri kapsamında 

tahmin edilen MSIAH modelleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

         𝑦𝑡 = 𝑎𝑠𝑡 + 𝜃1,𝑠𝑡𝑦𝑡−1+∑ 𝜃𝑖,𝑠𝑡
𝑘
𝑖=1 𝑥𝑡 + 𝛾1,𝑠𝑡𝐷1𝑡 + 휀2𝑡          (10) 

Yukarıdaki modeller, aşı haberlerinin hisse senedi getirisi ve likidite ölçüleri üzerindeki etkileri 

kapsamında oluşturulmuştur. 휀𝑡~𝑖. 𝑖. 𝑑. 𝑁(0, 𝜎𝜀,𝑠𝑡
2 ) ve 𝑠𝑡 gözlenemeyen durum değişkenidir. Bu 

sürecin, geçiş olasılıkları 𝑝𝑖𝑗 ile birinci dereceden Markov zincirini takip ettiği varsayılmaktadır.  

 Çalışmada son olarak, Markov Rejim Değişim Modeli’nin rejimlere bağlı olarak parametre 

uzayını sınırlandırması probleminin üstesinden gelebilmek amacıyla, aşı haberlerinin hisse senedi 

getirisi ve likidite ölçüleri üzerindeki zamanla değişen etkileri Zamanla Değişen Parametreli Otoregresif 

Regresyon (TV-AR) Modeli kullanılmıştır. TV-AR modeli sayesinde, aşı haberleri ile ilgili 

davranışların zamanla değişimi ve hisse senedi piyasaları ile ilgili riskler ve anomalikler 

incelenebilmektedir. Zamanla Değişen Katsayılara Sahip Regresyon Modeli Beck (1983) tarafından 

önerilmiş ve ekonometrik alanda ilk kez Robinson (1989) tarafından incelenmiştir. Bu modellerde 

parametreler zamanla değişmekte ve rassal yürüyüş süreci takip etmektedir. 10 nolu belirtilen MSIAH 

Modeli’nin, TV-AR modeline göre yeniden düzenlenmiş halleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

𝑦𝑡 = 𝛼𝑡 + 𝛽1𝑡𝑦𝑡−1+ + ∑ 𝛽𝑖𝑡
𝑘
𝑖=1 𝑥𝑡 + 𝛿1,𝑡𝐷1𝑡 + 휀3𝑡       (11) 

Bu modellerin özelliği, 𝛽𝑡 vektöründeki her bir  𝛽𝑖𝑡 katsayısının zamanla değişmesi ve rassal 

yürüyüş süreci takip etmesidir. Bu durum aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

 

                               𝛽𝑖𝑡 = 𝛽𝑖𝑡−1 + 𝜇𝑖𝑡                                          (12) 

 

𝛽𝑖𝑡 için rassal yürüyüş spesifikasyonu, hisse senedi getirisinin ve likiditesinin belirleyicilerine 

olan hassasiyetlerinin, meydana gelen şoklar nedeniyle zamanla değiştiğini ifade etmektedir. 𝛽𝑖𝑡’yi 

etkileyen bu şoklar, piyasada denge koşullarındaki ve yatırımcıların odak noktalarındaki değişimleri 

yansıtmaktadır.  

 

5. Ampirik Bulgular 
 

Çalışmada öncelikle değişkenler arasındaki korelasyon incelenmek istenmiştir. Bu amaçla, Tablo 

3’te çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin korelasyon matrisi sonucu sunulmuştur. Tablo 3’e göre,  

𝑓𝑥𝑡 ile 𝑔𝑡 ve 𝑤𝑡 arasında %5 önem seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif, ancak zayıf bir 

ilişki bulunmaktadır. 𝑓𝑥𝑡 ile (𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡 − 𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡
∗ ) arasında ise istatistiksel olarak anlamlı, pozitif ve 

zayıf bir ilişki vardır. 𝑐𝑑𝑠𝑡 ile (𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡 − 𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡
∗ ) arasındaki ilişki pozitif ancak zayıf ve %5 önem 

seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Korelasyon analizinin ardından, değişkenlerin durağan 

olduğu seviye/farkların belirlenmesi aşamasına geçilmiş ve bu amaçla Lee- Strazicich birim kök 

testinden yararlanılmıştır. Tablo 4’te değişkenlere ilişkin iki yapısal kırılmalı Lee-Strazicich birim kök 

testi sonuçları gösterilmektedir.  

 

Tablo 4’teki sonuçlar, 𝑟𝑡, 𝑡𝑣𝑡, ℎ𝑡, 𝑔𝑡, 𝑤𝑡 ve 𝑓𝑥𝑡 değişkenlerinin %5 önem seviyesinde düzey 

değerlerinde trend durağan olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte 𝑐𝑑𝑠𝑡 ve  (𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡 − 𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡
∗ ) 

değişkenleri düzey değerlerinde birim kök içermekte, birinci dereceden farkları alındığında ise trend 

durağan hale gelmektedir. Tablodaki kırılma tarihleri incelendiğinde, Covid-19 pandemisinin 

577 



 

ekonomide yaratacağı tahribata ilişkin kaygıların ve buna bağlı olarak yatırımcıların riskli varlıklardan 

çıkışının özellikle BIST100 getirisi (𝑟𝑡) başta olmak üzere değişkenler üzerinde kırılmalara yol açtığı 

görülmektedir.  
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Tablo 3: Korelasyon Matrisi 

 𝑟𝑡  𝑡𝑣𝑡  ℎ𝑡  𝑔𝑡  𝑤𝑡  𝑓𝑥𝑡  𝑐𝑑𝑠𝑡   ∆(𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡 −

𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡
∗ )  

𝑟𝑡  1.000000        

         

𝑡𝑣𝑡  0.091497* 1.000000       

 (0.0796)        

         

ℎ𝑡 -0.218144*** -0.002082 1.000000      

 (0.0000) (0.9682)        

         

𝑔𝑡 0.116841** -0.025331 -0.082371 1.000000     

 (0.0250) (0.6281) (0.1147)      

         

𝑤𝑡   0.133416*** 0.066866 -0.177462*** 0.084153 1.000000    

 (0.0104) (0.2006) (0.0006) (0.1070)      

         

𝑓𝑥𝑡  -0.487861*** -0.082798 0.018826 -0.157883*** -0.105303** 1.000000   

 (0.0000) (0.1128) (0.7189) (0.0024) (0.0435)     

         

𝑐𝑑𝑠𝑡   0.038769 0.033092 0.041493 0.003571 0.065334 0.087363* 1.000000  

 (0.4584) (0.5268) (0.4274) (0.9456) (0.2112) (0.0942)    

         

∆(𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡 − 𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡
∗ )   -0.035588 -0.138521*** 0.001019 -0.009244 0.020382 0.124412*** 0.376763*** 1.000000 

 (0.4961) (0.0078) (0.9845) (0.8597) (0.6967) (0.0169) (0.0000)   

Not: Parantez içindeki rakamlar olasılık değerlerini göstermektedir. *, **, ***  sırasıyla %10, %5 ve %1 önem seviyesindeki anlamlılığı göstermektedir. 
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Tablo 4: Lee-Strazicich Birim Kök Testi Sonucu  

Model A (Sabit Terimli)  Model C (Sabit Terimli ve Trendli)  

 
LM Gecikme Kırılma Noktaları 

Kritik 

Değerler 
LM Gecikme Kırılma Tarihleri 

Kritik 

Değerler 

   D1t D2t %5   D1t DT1t D2t DT2t %5 

𝑟𝑡 -12.4678** 1 19.3.2020 28.10.2020 -3.6224 -12.8693** 1 12.3.2020 12.3.2020 28.1.2021 28.1.2021 -5.1676 

𝑡𝑣𝑡 -10.1103** 1 22.5.2020 3.3.2021 -3.6224 -11.7879** 1 5.6.2020 5.6.2020 11.3.2021 11.3.2021 -5.1676 

ℎ𝑡 -9.6380** 2 25.2.2020 29.4.2020 -3.6224 -10.9477** 2 24.3.2020 24.3.2020 13.4.2021 13.4.2021 -5.1456 

𝑔𝑡 -17.5236** 0 23.3.2020 7.10.2020 -3.6222 -18.9722** 0 19.3.2020 19.3.2020 25.3.20201 25.3.2021 -5.1475 

𝑤𝑡  -6.1487** 6 29.4.2020 30.10.2020 -3.6235 -8.7225** 6 9.3.2020 9.3.2020 30.4.2020 30.4.2020 -4.9980 

𝑓𝑥𝑡 -18.4351** 0 4.11.2020 22.2.2021 -3.6222 -18.5530** 0 4.11.2020 4.11.2020 19.2.2021 19.2.2021 -5.1276 

𝑐𝑑𝑠𝑡  -2.2557 1 13.3.2020 6.11.2020 -3.6224 -3.7550 1 11.3.2020 11.3.2020 10.11.2020 10.11.2020 -5.2460 

∆𝑐𝑑𝑠𝑡 -17.5503** 0 22.4.2020 31.3.2021 -3.6224 -18.0120** 0 13.3.2020 13.3.2020 19.2.2021 19.2.2021 -5.1466 

(𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡
− 𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡

∗ ) 

-3.0095 0 18.3.2020 19.3.2021 -3.6222 -4.0914 0 19.3.2020 19.3.2020 16.3.2021 16.3.2021 -5.1475 

∆(𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡
− 𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡

∗ ) 

-18.2350** 0 5.2.2021 31.3.2021 -3.6224 -18.9199** 0 2.2.2021 2.2.2021 26.3.2021 26.3.2021 -5.0044 

Not: Model A sabit terimli model ve Model C is sabit terim ve trendli modeldir. Kritik değerler Lee ve Strazicich (2003) çalışmasından elde edilmiştir. * %5 önem seviyesindeki 

anlamlılığı göstermektedir. *, **, ***  sırasıyla %10, %5 ve %1 önem seviyesindeki anlamlılığı göstermektedir. 
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Çalışmada Covid-19 aşısı ile ilgili hem negatif haberlerin hem de pozitif haberlerin hisse senedi 

getirisi ve likiditesi üzerindeki etkisi ayrı ayrı incelenmek istenmiştir. Bu amaçla ilk olarak, Covid-19 

aşısı ile ilgili negatif haberlerin hisse senedi getirisi ve likiditesi üzerindeki etkisi MSIAH ve TV-AR 

modelleri ile tahminlenmiştir. Model sonuçları incelendiğinde, istatistiki olarak anlamsız çok fazla 

değişkenin varlığı dikkat çekmiştir. Bu sonuç araştırıldığında, negatif haberlerin geldiği gün aynı 

zamanda Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları ile ilgili pozitif haberlerin bildirildiği gözlenmiştir. Bu 

negatif ve pozitif haberlerin piyasa üzerinde karşıt etkiler yaratması sebebiyle, model sonuçlarını 

bozduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, negatif haberlere ilişkin sonuçlar çalışmada raporlanmamış ve 

çalışmaya pozitif haberler üzerinden devam edilmiştir. Bu bağlamda, Tablo 5’te Covid-19 aşı 

haberlerinin hisse senedi getirisi ve likiditesi üzerindeki etkisini incelemek ve söz konusu etkileri ayı ve 

boğa piyasaları açısından karşılaştırmak amacıyla oluşturulan modellere ilişkin Doğrusal ve Markov 

Rejim Değişim Modelleri tahmin sonuçları yer almaktadır. 

Doğrusal AR Model tahmin sonuçlarına göre, altın ve petrol getirilerinin hisse senedi getirisi 

üzerinde arttırıcı bir etki yarattığı görülmektedir. Altın ve hisse senedi getirileri arasındaki pozitif ilişki, 

yatırımcının altın fiyatlarındaki artış karşısında hisse senedi getirilerinin artacağı beklentisini 

yansıtmaktadır. Petrol fiyatlarındaki yükselişler, yatırımcılar için talep artışına dayalı bir ekonomik 

canlanma beklentisi yaratmakta ve dolayısıyla hisse senedi getirilerinde artışa neden olmaktadır. Dolar 

kurunun ve CDS primlerinin ise hisse senedi getirisi üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi 

bulunamamıştır. 10 yıllık Amerika ve Türkiye arasındaki tahvil faiz oranı farkı, hisse senedi getirisini 

negatif olarak etkilemektedir. 10 yıllık tahvil faiz oranları arasındaki farkın artması, yabancı yatırımcı 

çıkışına yol açmakta ve bu durum hisse senedi getirilerinde azalışa neden olmaktadır. Covid-19 aşı 

haberleri ise hisse senedi getirisi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

 

Covid-19 aşı haberlerinin pozitif etkisi, yatırımcıların “iyileşmeyi” fiyatlandırdıklarını ifade 

etmektedir. Çalışmada hisse senedi piyasa likiditesi, işlem hacmi ve Hasbrouck Oranı olmak üzere iki 

gösterge ile ölçülmüştür. Piyasa likiditesine ilişkin tahmin sonuçları incelendiğinde, CDS primindeki 

artışın, belirsizliği arttırarak işlem hacminin düşmesine neden olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, 

10 yıllık Amerika ile Türkiye tahvil faiz oranları arasındaki farkın artması, piyasa likidite göstergesinden 

biri olan Hasbrouck Oranı’nı arttırmaktadır. Covid-19 aşısı ile ilgili bildirilen haberler ise, piyasa 

likiditesi üzerinde olumlu bir etki yaratmaktadır.  

 

Yatırımcı davranışları ayı ve boğa piyasası açısından farklılaşabilmektedir. Bu durum, Doğrusal 

AR Model’inden elde edilen tahmin sonuçlarının güvenilirliğini azaltıcı bir etki yaratmaktadır. Modelin 

doğrusallığını test eden LR testi sonuçları da aşı ile ilgili haberlerin hisse senedi getirisi ve likiditesi 

üzerindeki etkilerine yönelik oluşturulan modellerin doğrusal olmayan bir yapı sergilediğini 

yansıtmaktadır. Bu nedenle çalışmada Markov Rejim Değişimi Modeli’nden yararlanarak, 

yatırımcıların aşı haberlerine olan duyarlılığının hisse senedi getirisi ve piyasa likiditesi üzerindeki 

asimetrik etkisi ortaya konulmuştur. 
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Tablo 5 Doğrusal AR Model ve MSIAH Model Tahmin Sonuçları 

 Doğrusal AR Model MSIAH Model 

  Ayı Piyasası Boğa Piyasası 

Bağımlı Değişken 𝑟𝑡 𝑡𝑣𝑡 ℎ𝑡 𝑟𝑡 𝑡𝑣𝑡 ℎ𝑡 𝑟𝑡 𝑡𝑣𝑡 ℎ𝑡 

Sabit  0.0002 

(0.0002) 

9.4884*** 

(0.0439) 

0.0198*** 

(0.0006) 

-0.0002 

(0.0004) 

9.0881*** 

(0.6678) 

0.0215*** 

(0.0009) 

0.000001 

(0.000004) 

9.8139*** 

(0.1529) 

0.0105*** 

(0.0004) 

AR(1)      -0.0068 

(0.0343) 

0.6761*** 

(0.0141) 

0.0459 

(0.0488) 

0.0219 

(0.0614) 

0.6254*** 

(0.1668) 

0.0411 

(0.0489) 

0.00008*** 

(0.00001) 

0.8467*** 

(0.0287) 

-0.0736 

(0.1632) 

𝑔𝑡 0.0894** 

(0.0438) 

- - -0.0002*** 

(0.00003) 

- - 0.1352 

(0.090) 

- - 

𝑤𝑡  0.0259** 

(0.0112) 

- - 0.0456* 

(0.0252) 

- - -0.000007 

(0.000006) 

- - 

𝑓𝑥𝑡 -0.1249 

(0.0765) 

- - -0.3050** 

(0.1563) 

- - -0.00007*** 

(0.00002) 

- - 

∆𝑐𝑑𝑠𝑡 0.0074 

(0.0159) 

-1.2283** 

(0.4959) 

0.0060 

(0.0293) 

0.0185 

(0.0259) 

-2.5627*** 

(0.045) 

-0.0195 

(0.0552) 

-0.00006*** 

(0.00001) 

-0.0794 

(0.2291) 

-0.0125 

(0.0190) 

∆(𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡 − 𝑖10𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑡
∗ ) -0.0043*** 

(0.0009) 

-0.0356 

(0.0401) 

-0.0031** 

(0.0014) 

-0.0058*** 

(0.0018) 

0.0165 

(0.0488) 

0.0038 

(0.0024) 

-0.000001 

(0.000004) 

-0.0267** 

(0.0121) 

-0.0003 

(0.0015) 

D1 0.7985*** 

(0.0558) 

0.5077 

(2.0796) 

0.1734** 

(0.0678) 

0.8961*** 

(0.0004) 

3.0948*** 

(0.0144) 

0.8255*** 

(0.1539) 

0.6154* 

(0.363) 

0.8485 

(0.7929) 

2.0309*** 

(0.0915) 

Model İstatistikleri          

ARCH(5) 1.0818 2.5156 1.1508 0.7267 0.4669 0.3224    

Q(5) 1.9603 2.0414 1.2615 2.1841 2.3682 3.3120    

Q2(5) 1.0911 2.0831 1.1630 3.8489 6.3840 3.0821    

Rejim İstatistikleri          

Sigma - - - 0.0065*** 

(0.0004) 

0.6078*** 

(0.1381) 

0.0088*** 

(0.0005) 

0.0001*** 

(0.000006) 

0.0856*** 

(0.0038) 

0.0030*** 

(0.0003) 

p_{0|0} - - - 0.4992*** 

(0.0355) 

0.4185** 

(0.1737) 

0.5030*** 

(0.0731) 

- - - 

p_{0|1} - - - 0.4362*** 

(0.0388) 

0.0194** 

(0.0098) 

0.3184*** 

(0.0484) 

- - - 

LR testi - - - 1895.3*** 391.05*** 161.41*** - - - 

Not: Parantez içindeki rakamlar standart hata değerlerini göstermektedir. *, **, ***  sırasıyla %10, %5 ve %1 önem seviyesindeki anlamlılığı ifade etmektedir. ARCH(5) test 

istatistik değeri, modelde  5. dereceden ARCH etkisini test etmektedir. Q(5) ve  Q2(5) ise sırasıyla artıklara ve artık karelere ilişkin 5. dereceden Ljung-Box  test istatistik  

değerlerini göstermekte ve modelde otokorelasyon ve farklı varyansı test etmektedirler.  LR testi, modelin doğrusallığını test etmektedir.
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Tablo 5’teki MSIAH Model tahmin sonuçlarına göre, ayı piyasası rejiminde altın fiyatları ile hisse 

senedi getirisi arasında negatif bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuç, Covid-19 pandemisi ile birlikte 

ortaya çıkan arz-talep şoklarına bağlı olarak artan belirsizlik ortamında, altının negatif piyasa şokları 

karşısında kayıpları azaltarak yatırımcılar tarafından güçlü formda güvenli liman olarak algılandığının 

göstergesidir. Boğa piyasası rejiminde, altın fiyatlarının hisse senedi getirisi üzerinde istatistiki olarak 

anlamlı bir etkisine rastlanmamıştır. Bu sonuç, boğa piyasası rejiminde yatırımcıların altını zayıf formda 

güvenli liman olarak algıladıklarını yansıtmaktadır. Bu durumda yatırımcılar, hisse senedi portföylerine 

altını ilave ederek portföy performansını geliştirebilmektedirler.  

Hem ayı hem de boğa piyasası rejimlerinde dolar kurundaki artış hisse senedi getirisini negatif 

olarak etkilemektedir. Dolar kurundaki değişimler karşısında, yatırımcılar portföy kayıplarını minimize 

etmek amacıyla portföylerindeki varlıkların payını değiştirmekte, bu durum hisse senedi getirilerini 

etkilemektedir. 10 yıllık Amerika ve Türkiye tahvil faiz oranları arasındaki fark, ayı piyasası rejiminde 

hisse senedi getirilerinin azalmasına neden olmakta; buna karşın boğa piyasası rejiminde hisse senedi 

getirilerini etkilememektedir. Bu sonuca göre, belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde tahvil faiz 

oranlarındaki artış karşısında hisse senedi piyasasında yabancı sermaye çıkışı yaşanmakta, bu durum 

hisse senedi getirilerinin azalmasına neden olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, yüksek belirsizlik 

dönemlerinde yabancı yatırımcılar, getirilerini maksimize edebilmek için daha güvenli gördükleri 

piyasalara doğru yönelmektedir. Bununla birlikte, belirsizliğin hakim olmadığı dönemlerde ise, tahvil 

faiz oranlarındaki değişimler yatırımcı kararları üzerinde etkili olmamaktadır.  

Aşı ile ilgili haberler ayı ve boğa piyasası rejimlerinde hisse senedi getirisini ve likiditesini pozitif 

olarak etkilemektedir. Aşılanma sürecine bağlı olarak Covid-19 vaka sayılarındaki azalış, beklenenden 

önce pandeminin biteceği olasılığını güçlendirmekte; dolayısıyla likidite riskinin azalmasına ve ticaret 

hacminin artmasına olanak sağlamaktadır. Bu sonuç, pandeminin seyri hakkındaki pozitif haberlere 

ilişkin asimetrik bilgi ve belirsizliğin azalması ile açıklanabilmektedir. Aşı ile ilgili yaşanan gelişmeler 

sonucu Covid-19 vaka ve ölüm sayılarının azalması, pandeminin kontrol altına alınmasına bağlı olarak 

kapanmaların sona erme olasılığını arttırabilmekte ve ekonomik iyileşmenin gerçekleşmesine imkan 

sağlayabilmektedir. Finansal piyasalar yatırımcı beklentilerini yansıttığından dolayı hisse senedi getirisi 

ve likiditesi, iyiye doğru giden Covid-19 pandemi durumuna tepki olarak artmaktadır. 
 

Markov Rejim Değişim Modeli, model parametrelerini rejimler açısından tahminlemektedir. Bu 

durum, parametre uzayını sınırlandırmaktadır. Bu problemin üstesinden gelebilmek amacıyla, çalışmada 

aşı haberlerinin etkisi zamanla değişen parametreli otoregresyon modelleri ile tahminlenmiştir. Bu 

modeller sayesinde, yatırımcıların hisse senedi getirisi ve likiditesi makroekonomik faktörlere ve aşı 

haberlerine olan duyarlılığının zamanla değişimi incelenebilmekte ve böylece söz konusu faktörlere 

hangi tarihlerde anlamlı tepki verdikleri hangi tarihlerde ise riskleri yanlış fiyatlandırdıkları ortaya 

konulabilmektedir. Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4 hisse senedi getirisinin ve likiditesinin Covid-19 aşı 

haberlerine ve diğer makroekonomik faktörlere olan duyarlılığını ortaya koymak amacıyla tahminlenen 

modellerden elde edilen β katsayılarına ve güven aralıklarına ilişkin grafikleri göstermektedir.  
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Şekil 2 Hisse Senedi Getirisine İlişkin TV-AR Model Tahmin Sonuçları Katsayı Grafikleri 
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Şekil 3 Hisse Senedi Piyasa Likiditesine İlişkin TV-AR Model Tahmin Sonuçları Katsayı Grafikleri (İşlem 

Hacmi) 

 

 

 

 

 

Şekil 4 Hisse Senedi Piyasa Likiditesine İlişkin TVAR Model Tahmin Sonuçları Katsayı Grafikleri 

(Hasbrouck Oranı) 
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 Söz konusu grafikler incelendiğinde, altın fiyatlarındaki değişimler karşısında hisse senedi 

getirisinin 15.12.2020-15.01.2021 döneminde istatistiki olarak anlamlı ve pozitif bir tepki verdiği 

görülmektedir.  Bu dönemde ABD’deki senato seçimleri, bütçe açığına ilave olarak FED tarafından 120 

milyar dolarlık finansal varlık alımının yapılacağının bildirilmesi ve mali teşvik paketleri, altın 

fiyatlarında yükselişe neden olmuştur. Bununla birlikte, söz konusu dönemde bildirilen aşı ile ilgili 

olumlu haberlerin sayısındaki artış ekonomik görünümü iyileştirmiştir. Altın fiyatları ile hisse senedi 

getirisi arasındaki söz konusu pozitif ilişki, altının ilgili dönemde çeşitlendirme sağlayan bir varlık 

özelliği taşıdığını ifade etmektedir. Diğer dönemlerde ise altın fiyatlarının hisse senedi getirisi 

üzerindeki anlamsız bir etkiye sahip olması, altın fiyatlarının zayıf formda güvenli liman özelliği 

sergilediğini göstermektedir. 

 

Hisse senedi getirisinin petrol fiyatlarındaki değişimlere duyarlılığı, sadece Ocak 2021 tarihinde 

anlamlı ve pozitiftir. Bu dönemde ABD tarafından uygulanan mali teşvik paketleri ve aşılanma ile 

birlikte pandemi yayılım hızının düşeceği beklentisi, küresel ekonomik görünümü iyileştirmiş ve bu 

durum petrole olan talebin artmasına neden olmuştur. Küresel ticaret hacmindeki artış ile birlikte petrol 

fiyatlarındaki artış hisse senedi piyasasına da olumlu olarak yansımıştır. Dolar kuru getirisi, 15 Mart 

2021 tarihinden itibaren hisse senedi getirisi üzerinde azaltıcı bir etki yaratmaktadır. Bu dönemde, 

TCMB’de gerçekleşen yönetim değişikliği sonucu hisse senedi piyasasından yabancı sermaye çıkışı 

yaşanmış ve dolar kuru yükselmiştir.  

 

10 yıllık Amerika ile Türkiye tahvil faiz oranları arasındaki fark karşısında hisse senedi getirisine 

ve likiditesine Mart 2021 tarihine kadar istatistiki olarak anlamlı ve negatif bir tepki vermekte iken, Mart 

2021 tarihinden itibaren bu tepki anlamsız hale gelmektedir. Söz konusu dönemde ABD’de Covid-19 

pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan gevşek para ve 

maliye politikasına bağlı olarak uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yükselmesi 10 yıllık tahvil 

faizlerinin artmasına neden olmuştur. 10 yıllık Amerika tahvil faiz oranlarındaki artış hisse senedi 

piyasasından yabancı yatırımcıların çıktığı gözlenmiş, dolayısıyla hisse senedi getirilerinde ve 

likiditesinde ciddi düşüşler meydana gelmiştir. Covid-19 aşı haberlerinin hisse senedi getirisi üzerindeki 

etkisi ele alınan tüm dönem boyunca istatistiki olarak anlamlı ve pozitif olmasına rağmen, bu tepkinin 

Ekim 2020 tarihinden itibaren daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu tarih Covid-19 pandemisinde 2. 

dalgaya bağlı olarak kısmi kapanma politikalarının uygulanmaya başladığı döneme denk gelmektedir. 

Covid-19 pandemisinden kaynaklanan belirsizlik nedeniyle risklerin yükseldiği bu ayı piyasası 

döneminde, aşı ile ilgili yaşanan olumlu gelişmeler pandeminin sonuna doğru yaklaşıldığı ve ekonomik 

iyileşmenin beklenenden daha önce gerçekleşeceği algısının oluşmasına yol açmıştır. Dolayısıyla 

yatırımcıların aşı ile ilgili haberlere daha fazla tepki verdiği gözlenmiştir. Hisse senedi likiditesi 

açısından bakıldığında, 18 Mayıs 2020 ve 14 Temmuz 2020 tarihlerinde aşı geliştirme şirketlerinden 

biri olan Moderna’nın Faz 1 klinik denemelerinde bir sonraki aşamaya geçilmesi ile ilgili yaptığı 

bildirimler likiditedeye olumlu olarak yansımıştır. 

 

Çalışmada son olarak, elde edilen tüm bulgular özetlenmek istenmiştir. Bu amaçla Tablo 6’da 

Doğrusal AR Model, MSIAH Modeli ve TV-AR Modeli’nden elde edilen sonuçlara ilişkin özet tablo 

sunulmuştur. 
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Tablo 6: Tahmin Sonuçlarına İlişkin Özet Tablo 

 Beklenen 

İşaretler 

Doğrusal AR 

Modeli 

MSIAH Modeli TV-AR Modeli 

    Ayı Piyasası Boğa Piyasası  

 Getiri Likidite Getiri Likidite Getiri Likidite Getiri Likidite Getiri Likidite 

∆𝒄𝒅𝒔𝒕 - - Anlamsız Anlamsız Anlamsız - - Anlamsız Anlamsız Anlamsız 

∆(𝒊𝟏𝟎𝒚𝒆𝒂𝒓,𝒕 − 𝒊𝟏𝟎𝒚𝒆𝒂𝒓,𝒕
∗ ) - - - - - Anlamsız Anlamsız - - - 

D1 + + + + + + + + + + 

𝒈𝒕 -  +  -  Anlamsız  +  

𝒘𝒕 +  +  +  Anlamsız  +  

𝒇𝒙𝒕 -  Anlamsız  -  -  -  

 

 

Covid-19 aşı haberlerinin hisse senedi getirisi üzerine etkilerini inceleyen Doğrusal AR Model 

sonuçlarına göre 𝑓𝑥𝑡 değişkeni dışındaki diğer tüm değişkenler için anlamlı sonuçların elde edildiği 

görülmektedir. LR testi sonuçları modelin doğrusal olmayan bir yapı sergilediğini göstermektedir ve bu 

sonuç, Doğrusal AR Modeli’nden elde edilen sonuçların güvenilir olmadığını ifade etmektedir. 

Yatırımcı davranışlarının ayı ve boğa piyasası gibi farklı konjonktürlerde değişkenlik göstermesi, bu 

sonucu doğrular niteliktedir. Bu nedenle, yatırımcıların aşı haberlerine karşı duyarlılıkları doğrusal 

olmayan MSIAH ve TV-AR Modelleri ile tahmin edilmiştir. MSIAH Modeli sadece iki rejim açısından 

parametrelerin farklılaşmasına imkan sağlarken, TV-AR Modeli ele alınan tüm dönem için 

parametrelerin değişimine izin vermektedir. MSIAH Modeli rejimlere bağlı olarak parametre uzayını 

sınırlandırırken, TV-AR Modeli ile bu problemin üstesinden gelinebilmektedir. TV-AR Modeli 

sayesinde, yatırımcıların aşı haberlerine ve diğer makroekonomik faktörlere hangi tarihlerde anlamlı 

tepki verdikleri ortaya konulabilmekte, bu sayede piyasa riskleri ve anomalikleri belirlenebilmektedir. 

MSIAH ve TV-AR Model tahmin sonuçları karşılaştırıldığında, finansal istikrarı bozucu risklerin 

değerlendirilmesi açısından TV-AR Modeli ile daha etkin politika çıkarımları yapılabilmektedir. 

  

 

6. Sonuç 

 

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan 

Covid-19 pandemisi, tüm dünyada sağlık sistemi üzerinde ağır bir baskı yaratarak Büyük Buhran’dan 

bu yana benzeri görülmemiş ekonomik krize dönüşmüştür. Hükümetlerin pandeminin yayılım hızını 

yavaşlatarak kontrol altına alınması için uygulamaya koydukları sıkı kapanma politikaları neticesinde 

ekonomilerde arz, talep ve güven şokları yaşanmıştır. Yatırımcılar, pandeminin ne zaman biteceğinin 

bilinmemesi ve vaka sayılarındaki yükselişe bağlı olarak belirsizliğin arttığı bir ortamda yatırım 

kararları almak durumunda kalmışlardır. Virüsün neden olduğu nakit akışlarındaki azalma hisse senedi 

getirilerinin düşmesine neden olmakta ve Covid-19 pandemisinin finansal piyasalar üzerindeki olumsuz 

etkisinin ne kadar süreceği hakkında belirsizlik devam etmektedir. 

 

Çalışmada, literatürdeki çalışmalardan farklı olarak, aşı ile ilgili haberlerin hisse senedi getirileri 

ve likiditesi üzerindeki zamanla değişen dinamik etkisini inceleyen ilk çalışmadır. Zamanla değişen 

katsayılara sahip olan bu model sayesinde, hisse senedi getirisi ve likiditesinin belirleyicisi olarak 

Covid-19 aşı haberlerinin anlamlı olduğu tarihler içsel olarak belirlenebilmektedir. Aynı zamanda, 

model, hisse senedi piyasaları ile ilgili riskleri ve anomalikleri belirleyebilmektedir. Bu sayede, finansal 

istikrarı bozucu riskleri değerlendirebilmek adına önemli bilgiler sağlamaktadır. Böylelikle, 

yatırımcıların hisse senedi piyasasını etkileyen faktörlere yeterli ilgi göstermediği, dolayısıyla bazı 

risklerin yanlış fiyatlandığını gösteren dönemler tanımlanabilmektedir. Çalışmada, 2.1.2020 – 18.6.2021 

dönemi için Covid-19 aşısı ile ilgili yaşanan gelişmelere bağlı olarak “iyileşme” beklentisinin yatırımcı 

kararları üzerindeki asimetrik etkisi, hisse senedi getirisi ve likiditesi açısından tahmin edilmesi 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda, hisse senedi getirisi ve likiditesi açısından yatırımcıların makroekonomik 

faktörlerin yanı sıra aşı haberlerine olan etkisi Markov Otoregresif Rejim Değişim Modeli ve Zamanla 
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Değişen Parametreli Otoregresif Regresyon Modeli aracılığıyla incelenmiştir. Markov Otoregresif 

Rejim Değişim Modeli sayesinde yatırımcı davranışlarının aşı haberleri karşısında verdikleri tepki, ayı 

ve boğa piyasaları açısından karşılaştırılmıştır. Zamanla Değişen Parametreli Otoregresif Regresyon 

Modeli ise, Covid-19 pandemisi ile mücadelede önemli bir rol oynayan aşı haberleri ile ilgili olarak 

yatırımcıların zamanla değişen davranışları ortaya konulabilmiş, bu sayede Covid-19 aşı haberlerinin 

hisse senedi piyasası üzerinde anlamlı olduğu tarihler içsel olarak tanımlanabilmiştir. Elde edilen 

ampirik bulgulara göre, ekonomik belirsizliğin yüksek olduğu ayı piyasası döneminde Covid-19 aşı 

haberlerinin hisse senedi getirisi üzerinde daha büyük bir etki yarattığı gözlenmiştir.  

 

Aşılanma ile birlikte Covid-19 vaka ve ölüm sayılarında meydana gelen düşüşler, ekonomik 

belirsizliğin ve piyasa risk düzeyinin azalmasına neden olduğu belirlenmiştir. Salgını kontrol altına 

almak için alınan önlemlerle birlikte sağlık krizinden ekonomik krize dönüşen Covid-19 pandemisinin 

hisse senedi piyasası üzerinde güçlü bir olumsuz etki yarattığı göz önüne alındığında, aşı ile ilgili 

gelişmelerin yatırımcı beklentilerinde pozitif bir değişime neden olduğu ve yatırımcı beklentilerinin 

tersine dönmesi ile birlikte piyasalarda iyimser havanın fiyatlandığı ifade edilebilir. Elde edilen bu 

sonuç, hisse senedi piyasasının aşı haberlerine tepki verdiğini ve belirsizlik dönemlerinde bildirilen 

olumlu haberlerin etkisinin yatırımcılar tarafından daha yüksek fiyatlandığını göstermektedir. Hisse 

senedi fiyatlarının ileriki tarihlerde nasıl bir seyir izleyeceğinin bilinmesi hem piyasa verimliliğini 

arttırmakta hem de yatırımcıların stratejik planlarına ilişkin önemli fırsatlar elde etmesine olanak 

sağlamaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın bulguları, küresel sağlık krizi döneminde getirilerini 

maksimize etmek isteyen yatırımcılara önemli bilgiler sunmaktadır ve virüsün finansal sistem 

üzerindeki olumsuz etkisinin sınırlandırılmasında, güçlü ve etkili bir sağlık sisteminin gerekliliğini 

vurgulamaktadır. Aynı zamanda sağlık riskinin finansal piyasa işleyişi üzerindeki yüksek dramatik 

sonuçlarını vurgulayan bu çalışma, politika yapıcıların sağlık sisteminin kamu politikasındaki rolünü 

yükseltmeleri gerektiğine değinmektedir. Covid-19 salgını, ekonomi politikalarında sağlık sisteminin 

önemini mikro ve makro bazda etkilediğini göstermiş ve sağlık sistemine yatırım yapmanın ekonomik 

başarının anahtarı olduğuna işaret etmiştir (Augier ve Yaly, 2013). Dolayısıyla, çalışmadan elde edilen 

sonuçlar neticesinde, politika yapıcıların pandemi riskini hesaba katması ve bu tür risklere karşı 

korunmak için sağlık sistemlerine yatırım yapması gerektiği ortaya konulmuştur.  
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A BST R AC T  

 The concept of economic freedom is one of the important concepts in terms of showing the social welfare 

of the countries, revealing the institutional structure, controlling the labor and property of companies and 

individuals, making production, consumption and investment decisions. 

 It is expected that there will be a decrease in the borrowing levels of the countries with the welfare life 

brought by the increased freedoms. Economic freedoms are represented by the economic freedom index 

prepared by the Heritage Foundation. In this context, the main purpose of this study is to determine the 

relationship between the economic freedoms of countries and lending interest rates. The dynamic panel 

data method was used as the method in the study, and as a result of the research, a negative significant 

relationship was found between the lending interest rate and economic freedom. According to this result, 

as economic freedom increases in countries, the lending interest rate will decrease. 

 Keywords: Economic Freedom, Heritage Index of Economic Freedoms (IEF), Lending Rate, GMM 

 

EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN BORÇLANMA FAİZ 

ORANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Ö Z  

 Ekonomik özgürlükler ülkelerin toplum refahını gösteren, kurumsal yapıyı ortaya koyan,  gerek tüzel 

kişilerin gerekse bireylerin kendi emek ve mülkiyetini kontrol edebilme, üretim, tüketim ve yatırım 

kararlarını alabilme anlamında uluslar açısından önemli kavramlardan biridir. Artan özgürlüklerin 

getireceği refah yaşam ile birlikte ülkelerin borçlanma seviyelerinde azalma olması beklenmektedir. 

Ekonomik özgürlükler, Heritage Vakfı’nın hazırladığı ekonomik özgürlük endeksi ile temsil edilmiştir.  Bu 

kapsamda bu çalışmanın temel amacı ülkelerin ekonomik özgürlükleri ile borç verme faiz oranları 

arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Çalışmada yöntem olarak dinamik panel veri yöntemi kullanılmış 
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olup araştırma sonucunda borç verme faiz oranı ile ekonomik özgürlük arasında negatif yönlü anlamlı ilişki 

tespit edilmiştir. Bu  sonuca  göre  ülkelerde ekonomik özgürlük arttıkça borç verme faiz oranı azalacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Özgürlük, Heritage Ekonomik Özgürlükler Endeksi (IEF),Borç Verme Faiz 

Oranı 

1 Giriş 

 Ekonomik özgürlüklerin ülkelerin gelişimine olan etkileri 1990’lardan itibaren ilgi çekmeye 

başlamıştır. Ekonomik özgürlükler dendiğinde, mal veya  hizmetlerin üretim, dağıtım ve tüketiminde 

devlet kısıtlamalarının olmaması anlaşılmaktadır (Ceatano ve Calerio, 2009: 65). Kurumsal yapıyı 

temsil eden birçok gösterge bulunmakta olup ekonomik özgürlükler bu göstergelerin en önemlilerinden 

biridir. (Birol ve Demir 2020:547). Ekonomik özgürlük kavramı bireyin kendi emek ve mülkiyetini 

kontrol edebilme, istediği şekilde çalışabilme, üretme, tüketme veya yatırım yapabilme özgürlüğü olarak 

tanımlanmaktadır .Ekonomik bakımdan özgür olan toplum devletin izni ile  emek, sermaye ve malların 

serbestçe hareket kabiliyetinin olduğu zorlama ve kısıtlamalardan kaçınılan bir toplum olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Lawson vd.,2020:622).    

 Ekonomik özgürlüğün getireceği faydaların başında toplum refahı gelmektedir. Toplum refahına 

sahip bir ülkenin kişi başına düşen gelirleri (GSYİH) artacak, yoksulluk azalacak  daha sağlıklı, daha 

temiz, insani açıdan daha yaşanabilir, demokratik bir toplum haline gelecektir. Ekonomik Özgürlük 

Endeksi, ekonomik özgürlük ile çeşitli olumlu sosyal ve ekonomik hedefler arasındaki pozitif ilişkiyi 

belgelemektedir(Ott,2018:480).  

 Ekonomik özgürlüklerin tespit edilmesi amacı ile belirli kurumlar belirli endeksler 

yayınlamaktadır. Bu endeksler ile ülkeler aralarında ekonomik özgürlükler açısından karşılaştırma 

yapmakta ve böylelikle literatürde ekonomik özgürlüklerin; ekonomik büyüme, ekonomik refah ve 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları gibi ekonomik büyüklüklerin etkilerinin inceleneceği birçok katkı 

yapılması sağlanmaktadır (Şahin,2018:286). Ekonomik özgürlüklerin ölçümünde; ABD’de faaliyet 

gösteren Heritage Vakfı tarafından yayınlanan Ekonomik Özgürlükler Endeksi (IEF) ve Kanada’da 

bulunan Franser Enstitüsünce hazırlanan Dünya Ekonomik Özgürlüğü Endeksi (EFW) kullanılmaktadır 

(Pearson vd., 2012: 2).  

 Fraser Enstitüsü tarafından hazırlanan Dünya Ekonomik Özgürlüğü Endeksi (EFW) 1970 

yılından itibaren yayınlanmaya başlamıştır. 2000 yılına kadar beşer yıllık hesaplanan endeks  2000 

yılından sonra yıllık olarak hazırlanmıştır. Dünya Ekonomik Özgürlüğü Endeksi (EFW), uluslararası 

ticaret, uluslararası sermaye akımları, karaborsa, vergileme, devletin ekonomideki yeri, para politikası 

ve enflasyon, bankacılık, fiyat kontrolleri, regülasyonlar, piyasaya giriş serbestisi ve mülkiyet hakları 

konularını içeren on yedi farklı alt endeksin bileşiminden oluşan  bir endekstir. Dünya Ekonomik 

Özgürlüğü Endeksi’nde (EFW) ekonomik özgürlüğün her bir alt endeksine göre ülkeler on üzerinden 

puanlama yapılarak sıralanmaktadırlar.  (Tunçsiper ve Biçen,2014:26) 

 Merkezi Washington'da bulunan araştırma şirketi Heritage Foundation,1994 yılından bu yana  her 

yıl Wall Street Journal ile birlikte "Ekonomik Özgürlük Endeksi" yayınlamaktadır.  Endekste ölçülen 

ekonomik özgürlüğün 12 yönü dört geniş kategoride gruplandırılmıştır (2021 Index of Economic 

Freedom): 

• Hukukun üstünlüğü (mülkiyet hakları, yargısal etkinlik ve hükümet bütünlüğü); 

• Devlet büyüklüğü (vergi yükü, devlet harcamaları ve mali sağlık); 
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• Düzenleyici etkinlik (iş özgürlüğü, çalışma özgürlüğü ve parasal özgürlük); ve 

• Piyasa açıklığı (ticaret özgürlüğü, yatırım özgürlüğü ve finansal özgürlük).  

 Ekonomik özgürlük puanını oluşturan 12 gösterge, sıralamaların belirlenmesinde eşit ağırlıktadır. 

Bununla birlikte, puanlarını yükseltmek isteyen ülkeler için, en kötü performans gösterdikleri 

göstergelere odaklanmak, ekonomik özgürlükte büyük artışlar için en büyük fırsatı sağlar. Örneğin, mali 

sağlıkta geri kalmış bir ülke, mali açıkları ve borcu azaltmaya odaklanmak isteyebilir. Hukukun 

üstünlüğünün gerisinde kalan bir ülke, yolsuzluğa, yargının etkinliğine ve mülkiyet haklarının 

korunmasına odaklanabilir. Bu tür bir odaklanma, ekonomik özgürlükte önemli ani kazanımlar ve buna 

karşılık ekonomik büyüme ve refahta iyileştirmeler getirebilir. Bu kategorilerdeki her bir ekonomik 

özgürlük 0 ila 100 arasında değer almaktadır. Bir ülkenin genel puanı, bu on iki ekonomik özgürlüğün 

ortalaması alınarak elde edilmektedir. Ülkelerin özgürlük seviyeleri 80-100 arasında ise özgür, 70-79,9 

arasında ise büyük ölçüde özgür, 60-69,9 arasında ise kısmen özgür, 50-59,9 arasında ise büyük ölçüde 

özgür değil, 0-49,9 arasında ise bastırılmış olarak ifade edilmektedir (Birol ve Demirgil,2020:548).  

 Borç verme oranı veya faiz oranı, borç verenler tarafından belirli bir süre için borç verilen veya 

yatırılan miktarın yüzdesi olarak alınan tutardır. Tutar veya anapara toplamı üzerindeki toplam faiz, 

miktarın yatırıldığı veya ödünç verildiği süreye göre belirlenir. Borç verme faiz oranı bir dizi faktörden 

etkilenebilir. Klasik teori, faiz oranının iki güç tarafından belirlendiğini iddia eder. Birincisi, esas olarak 

hane halklarından elde edilen tasarruf arzı ve ikincisi, esas olarak sektörden gelen ekonomik büyüme ile 

artan yatırımlar için sermaye talebidir. Ayrıca, ödünç verilebilir fonlar teorisi, faiz oranını dört 

değişkenin fonksiyonu olarak ele alır: tasarruf, yatırım, para biriktirme arzusu ve para arzı. Rasyonel 

beklenti teorisi, gelecekteki faiz oranları için en iyi tahminin cari spot oran olduğunu ve faiz 

oranlarındaki değişikliklerin temel olarak beklenmedik bilgilerden ve/veya ekonomik faktörlerdeki 

büyüme ve serbestlikten  kaynaklandığını varsaymaktadır (Rose, 2003). 

 Bu çalışmanın temel amacı ülkelerin ekonomik özgürlükleri ile borç verme faiz oranları 

arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Ekonomik özgürlük göstergesi olarak Heritage Vakfının 

hesapladığı Ekonomik Özgürlük Endeksi kullanılmıştır. Çalışmada kontrol değişken olarak  

GSYİH(ekonomik büyüme), enflasyon ve nüfus artış oranı kullanılmıştır. 

2 Literatür 

Ekonomik Özgürlük ile ilgili yapılan çalışmaların büyük bir kısmında ekonomik özgürlük ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir (Islam (1996), Easton ve Walker (1997), Dawson 

(1998), DeHaan ve Siermann, (1998), DeHaan ve Sturm (2000); Adkins ve diğerleri(2002); Powell, 

(2003), Karabegovic vd. (2003), Clark ve Lawson (2008), Heckelman ve Knack (2009), Razmi ve 

Rafaei (2013), Kılıç ve Arıca (2014), Tunçsiper ve Biçen (2014), Güney (2017), Anwar, vd (2017)). 

Ekonomik özgürlük ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki genellikle pozitif yönlü olarak 

bulunmaktadır. Negatif yönlü bulan çalışmalarda görülmektedir (Erdem ve Tugcu (2012), Türkay 

(2015). 

 Birçok çalışma, ekonomik büyümenin bir aracı olarak GSYİH büyüme oranını yaygın olarak 

kullanmıştır. Bunların arasında Abid ve ark. (2016), Wu (2011), Pattanaik & Nayak (2014) ve Razmi & 

Refaei (2013) sayılabilir.   

Ekonomik özgürlük ile ilgili yapılan diğer yayınlarda ise literatürde nadir görülmek ile birlikte 

bankacılıkla ilişkilendirilen yayınlar oluşturmaktadır. (Amidu (2018), Chinn ve Ito (2007), Beck ve 

diğerleri(2000), Levine (2005), Beck ve Levine (2004), Cetorelli ve Gambera(2001), Rajan ve Zingales 

(1998)). Ulusal ve uluslararası literatürde ekonomik özgürlük ile ilgili yapılan çalışmaların diğer bir 

kısmında ise doğrudan yabancı yatırımlar ile ilişkisi incelenmektedir (Bengoa ve Robles (2003). 

Ekonomik özgürlük ile borçlanma faizi ile olan ilişki ise literatürde sadece birkaç çalışmada yer 

almaktadır. (Mansur (2017), Pro´chniak(2011), Anyanwu,Gun vd.(2017). Literatürde görülen 

çalışmalarda ekonomik özgürlük ile borç verme faiz oranları arasında negatif yönlü anlamlı ilişki 
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gözlenmektedir (Mansur (2017), Pro´chniak(2011),Anyanwu,Gun vd.(2017). Bu kapsamda literatürde 

yeni bir boyut açması yönünde bu yayın yapılması amaçlanmaktadır Ayrıca bu çalışmanın örneklemini 

oluşturan gelişmekte olan ülkeler, borçlanma ihtiyacının fazlalığı bakımından önemlidir ve bu bakımdan 

da literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Yayınlardan bir kısmı yayın yıllarına göre aşağıda 

detaylandırılmıştır. 

 Artan ve Hayaloğlu (2013) yılında yapmış oldukları çalışmada 110 Ülkenin 2000-2009 yılları 

arasında Panel Veri Analizi yöntemi ile Ekonomik özgürlüklerin büyüme üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Çalışma sonucunda  Ekonomik özgürlüklerin ve politik özgürlüklerin büyüme üzerindeki 

etkisi pozitif olarak tespit edilmiştir.  

 Tunçsiper ve Biçen (2014) yapmış oldukları  çalışmada  BRIC-T, Hon Kong, Tayland, Güney 

Kore, Malezya ülkelerinin 2000-2012 yılları arasında ekonomik özgürlük indeksinin alt kalemlerinden  

Mülkiyet Özgürlüğü, Yatırım Yapma Özgürlüğü, ekonomik Büyüme, Çalışma ve Ticaret Özgürlüğü 

arasındaki ilişki Panel veri analizi ile tespit edilmeye çalışılmıştır.  Mülkiyet endeksi ve yatırım yapma 

özgürlüğü ile ekonomik büyüme arasında negatif; çalışma özgürlüğü ve ticaret özgürlüğü ile büyüme 

arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.  

 Zghidi vd., (2016), yapmış olduğu çalışmada 1980-2013 arası dönemde Tunus, Fas, Cezayir, 

Mısır için ekonomik özgürlük, büyüme ve yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişki incelenmiş olup 

değişkenler arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.  

 Anyanwu, Gun vd. (2017) yılında yapmış oldukları çalışmada, 1990-2012 döneminde petrole 

bağımlı 28 ülke için bir panel veri modeli kullanarak devlet iç borçlanmasının dışlama etkisini 

incelemektedir. Bu çalışmada ayrıca borç verme faiz oranının belirleyicileri tespit edilmeye çalışılmış 

ve ekonomik özgürlük endeksi ile borç verme faiz oranı arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiştir.  

Imtiaz ve Bashir (2017), yapmış oldukları çalışmada 1995-2014 yılları arasında  Güney Asya 

ülkelerinden Pakistan, Bangladeş, Hindistan, Nepal, Sri Lanka’nın ekonomik özgürlükler ve doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişki panel veri analizi ile incelenmiş olup  ekonomik 

özgürlükler ile doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki tespit 

edilmiştir.  

  Oussama, Ahmet ve Fatma, (2017) yılında Tunus üzerinde yapmış oldukları çalışmada 1980-

2014 yılları arasındaki Ekonomik özgürlük verileri ile  GSYH, Finansal Gelişim, Net Sermaye Akışı, 

Hükumet Harcamaları arasındaki ilişki  Panel Veri Analizi ile inceleniş olup  ekonomik özgürlük ile  

ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir.  

 Şahin (2018) yılında yapmış olduğu çalışmada BRICS-T  ülkelerinin 1995-2014 dönemine ait 

verileri kullanarak ülkelerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları, ekonomik özgürlükler ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi panel nedensellik ile incelenmiş sonuç olarak ekonomik özgürlük 

düzeyinin Türkiye için doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekmede önemli bir belirleyici olduğu 

tespit edilmiştir. 

 Dam ve Şanlının (2019) yapmış olduğu çalışmada BRIC-T ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, 

Çin ve Türkiye) için ekonomik özgürlük faaliyetlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi panel veri 

analizi yöntemiyle 1995-2016 dönemi yıllık veriler kullanılarak test edilmiştir. Değişken olarak 

ekonomik büyüme, özel sektör iş özgürlüğü, parasal özgürlük, toplam yatırımlar ve işsizlik oranı serileri 

kullanılarak model tahmin edilmiştir. Panel veri yöntemi ile elde edilen ampirik analiz sonuçlarına göre, 

uzun dönemde, parasal özgürlüklerin büyüme üzerindeki etkisi pozitif iken ekonomik özgürlük, yatırım 

ve işsizliğin etkisi negatiftir 

 Birol ve Demirgil (2020) yapmış oldukları çalışmada ekonomik özgürlükler ile ekonomik 

büyüme ilişkisi BRICS ülkelerinin 1995-2018 dönemi için panel eşbütünleşme testi ile analiz edilmiştir. 
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Çalışmanın analiz sonucuna göre ekonomik özgürlükler ile ekonomik büyüme arasında eşbütünleşme 

ilişkisi tespit edilmiştir. 

3 Uygulama 

3.1 Çalışmanın Örneklemi ve Periyodu 

 Çalışmanın temel amacı olarak gelişmekte olan ekonomilerde, ekonomik özgürlüğün borç verme 

faiz oranları üzerindeki etkisini incelenmiştir. Çalışmanın temel motivasyonu, gelişmekte olan ülkelerin 

finansman ihtiyaçlarıdır. Bu amaç ile kullanılan değişkenler Dünya Bankası ve The Heritage 

Foundation’ın web sitelerindeki veri tabanlarından elde edilmiştir. Çalışmanın hazırlanışı esnasında 

2021 verileri açıklanmadığından 2010 ile 2020 yılları arasındaki veriler kullanılmıştır. Çalışmada seçili 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden bu periyotta verilere ulaşılabilen 13 tanesi ile analiz 

gerçekleştirilmiştir. Seçilen gelişmekte olan ülkeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Çalışmanın dönemi 

olan bu periyodun seçilmesinin nedeni de bu dönemin örneklemdeki ülkeler için stabil bir dönem 

olabileceği düşüncesidir. 

 

   Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Gelişmekte Olan Ülkeler  

Sıra Ülke Kıta 
7 Macaristan Avrupa 

1 Azerbaycan Asya 
8 Moldova Avrupa 

2 Belarus Avrupa 
9 Karadağ Avrupa 

3 Bosna Hersek Avrupa 
10 Kuzey Makedonya Avrupa 

4 Bulgaristan Avrupa 
11 Romanya Avrupa 

5 Çekya Avrupa 
12 Rusya Asya 

6 Gürcistan Asya 
13 İsviçre Avrupa 

 

3.2 Çalışmanın Yöntemi 

 Çalışmada öncelikle değişkenlerimizin tanımlayıcı istatistiklerine yer verilmiş ardından ise 

korelasyonları hesaplanmıştır. Değişen varyans sorunu, otokorelasyon problemi ve yatay kesit 

bağımlılığı testlerinden sonra birim kök testleri yapılmış ve son olarak ta dinamik panel veri analizi 

uygulanmıştır. 

Bu çalışmada GMM kullanmanın birkaç nedeni vardır. Öncelikle, dinamik panel kullanmanın 

temel amacı, modelin bağımlı değişkenlerinin gecikmeli değerlerinin de modelin açıklayıcı değişkenleri 

arasında bulunmasıdır. Sabit ve rastgele etki modelleri ile yapılan tahminler ve ulaşılan tahmin ediciler, 

gecikmeli bağımlı değişkenin sabit etki ve rastgele etki modellerinde gecikmeli bağımlı değişkenlerin 
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kullanılması durumunda hata terimiyle ilişkilendirildiği için tutarsızdır (Coşkun ve Kök, 2011; Béjaoui 

ve Bouzgarrou, 2014) İkincisi, modelde kullanılan finansal veriler zamana bağlı olarak oldukça dinamik 

etkiler gösterebilir (Tunay, 2014). Ayrıca kullanılan veri setinde (T: 2010- 2020 arasında yıllık olarak) 

zaman büyüklüğü ülkelerin toplam sayısından (N: 13 ülke) daha azdır. 

GMM yöntemine dayanan tahmin ediciler arasında genellikle Arellano ve Bond (1991) 

tarafından geliştirilen tahminci kullanılmaktadır. Fark GMM olarak adlandırılan bu yaklaşımda, 

modelde yer alan değişkenlerin birinci farkları alınarak bağımsız değişken olarak modele eklenmekte 

bu değişkeni Araç Değişken olarak kullanmaktadır. (Baltagi, 2005: 135) 

Literatüre bağlı kalarak, araştırmamızda kullandığımız değişkenler ve modeller aşağıda belirtilmiştir. 

Tablo 2. Çalışmada Yer Alan Değişkenler 

Değişken Kısaltma Açıklama Kaynak 

Lending interest rate (%) LIR Borç Verme Faiz Oranı (%) Dünya Bankası 

Heritage Index HER Ekonomik Özgürlük 

Endeksi 

The Heritage 

Foundation 

GDP growth (annual %) GDP Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

(Yıllık %) 

Dünya Bankası 

Inflation, consumer prices 

(annual %) 

INF Enflasyon, Tüketici 

Fiyatları (Yıllık %) 

Dünya Bankası 

Population growth (annual %) POG Nüfus Artışı (%) Dünya Bankası 

Araştırmamız için Kullandığımız model ise aşağıda belirtilmiştir. 

𝐿𝐼𝑅 = 𝛽0+𝛽1𝐿𝐼𝑅𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝐻𝐸𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑃𝑂𝐺𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

 

3.3 Bulgular ve Sonuç 

Serilere ilişkin tanımlayıcı istatistikleri Tablo(3)’te sunulmaktadır. 

Tablo 3. Özet Tablo 

Değişkenler Gözlem Sayısı Ortalama Standart 

Sapma 

Minimum Maksimum 

LIR 143 8.875941 4.73065 1.470968 20.7 
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HER 143 64.82727 8.252684 47.9 82 

GDP 143 1.968467 3.272601 -15.15898 9.043865 

INF 143 3.991479 7.235886 -1.5841 59.21974 

POG 143 -.0944579 .6836784 -1.745365 1.328764 

  

 Model tanımlandıktan ve temel istatistiklere bakıldıktan sonra değişkenler arasında ilişki olup 

olmadığını görmek amacıyla korelasyon tabloları Tablo(X)’te verilmiştir. 

        Tablo 4. Korelasyon tablosu 

 LIR HER GDP INF POG 

LIR 1.0000     

HER -0.5223 1.0000    

GDP 0.0224 -0.0166 1.0000   

INF 0.4353 -0.4377 -0.0259 1.0000  

POG 0.1529 0.3039 -0.0532 0.0758 1.0000 

 Modelde yer alan değişkenler arasında analiz sonuçlarını etkileyebilecek kadar yüksek bir 

korelasyon bulunmadığından planlanan değişkenlerle oluşturulan model ile analiz gerçekleştirilecektir. 

 Her bir ülke için belirlenen modelde değişen varyans sorunu, otokorelasyon problemi ve yatay 

kesit bağımlılığı olup olmadığını anlamak için sırasıyla Breusch-Pagan / Cook Weisberg testi, 

Wooldridge test for autocorrelation testi ve Pesaran's test of cross-sectional independence testi yapılmış 

olup testlerin sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

  Tablo 5. Değişen Varyans, Otokorelasyon ve Yatay Kesit Bağımlılığı Testleri 

Değişen Varyans 

(Heterocestasticity) 

Otokorelasyon 

(Autocorrelation) 

Yatay Kesit Bağımlılığı 

(Cross Sectional Dependence) 

Breusch-Pagan / 

CookWeisberg test 

Wooldridge test for 

autocorrelation 

Pesaran's test of cross-sectional 

independence 

Chi2(1)       Prob. F Value Prob. Value Prob. 

0.05 0.8178 48.265 0.0000 4.300 0.0000 
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Tablo 5’e göre modelde değişen varyans değerinin (Breusch-Pagan) 0,01’in altında çıkmaması 

değişkenler arasında değişen varyans sorunu olmadığını göstermektedir. Otokorelasyon (Wooldridge 

Test) değerinin 0,01 ‘in altında çıkması %1 anlamlılık düzeyinde seriler arasında otokorelasyon sorunu 

olduğunu göstermektedir. Son olarak Yatay Kesit Bağımlılığı prob. değerinin 0.05’in altında çıkması 

değişkenler arasında yatay kesit bağımlılığı olduğunu göstermektedir. 

Son aşamada her bir değişkenin durağanlığını kontrol etmek için birim kök testleri uygulanmış 

durağan olmayan serilerin birinci dereceden farkları alınarak seriler durağan hale getirilmiştir. 

Modeldeki değişkenler yatay kesit bağımlılığı görüldüğü için birinci nesil birim kök testleri anlamlı 

sonuçlar vermemektedir. Bu nedenle modelin birim kök testlerini ikinci nesil testler ile incelenecektir. 

İkinci nesil testlerden Pesaran tarafından 2003 yılında öne sürülen CADF testi uygulanacaktır. CADF, 

yatay kesit bağımlılığının olduğu durumlarda p olasılık değeri kombinasyonuna dayanan heterojen 

modellerde kullanılan bir yöntemdir. Paneldeki her bir birimin t istatistiklerinin ortalamasın dayanan bir 

yöntemdir (Lewandowski, 2006; Constantini ve Lupi, 2013).  

Birim kök testi olarak yukarıda açıklanan Pesaran's CADF testi uygulanmış olup sonuçlar 

aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.  

Tablo 6: Pesaran's CADF testi 

SABİT 

 t-bar Cv10 Cv5 Cv1 Z[t-bar] P-value 

LIR 1.374 -2.160 -2.280 -2.520 1.179 0.881 

HER -1.515 -2.160 -2.280 -2.520 0.712 0.762 

GDP -1.348 -2.160 -2.280 -2.520 1.265 0.897 

INF 1.446 -2.160 -2.280 -2.520 0.939 0.826 

POG -1.293 -2.160 -2.280 -2.520 1.446 0.926 

SABİT VE TREND 

 t-bar Cv10 Cv5 Cv1 Z[t-bar] P-value 

LIR 0.984 -2.680 -2.820 -3.070 4.145 1.000 

HER -2.882 -2.680 -2.820 -3.070 -2.019 0.022 
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GDP -1.978 -2.680 -2.820 -3.070 0.916 0.820 

INF -3.164 -2.680 -2.820 -3.070 -2.935 0.002 

POG -1.478 -2.680 -2.820 -3.070 2.541 0.994 

Bu sonuçlara göre değişkenlerin  t-bar değerlerinin cv10, cv5 ve cv1 değerlerinden mutlak 

birimde daha büyük olması, serilerin birim kök içermediğini ifade etmektedir. 

Tüm bu testlerden sonra değişkenlere Fark GMM için ön analizler yapılmış olup sonuçları aşağıda 

özetlenmiştir.  

 Wald testi ile bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişkenleri açıklamakta anlamlı olup olmadığı 

test edilmekte olup model ve yöntemde de modelin açıklama gücünün olduğu ve modelin bir bütün 

olarak anlamlı olduğu görülmektedir. (prob<0.05) 

 Sargan testi ile modelin içsellik kontrolü yapılarak araç değişkenlerin geçerliği incelenmiş olup 

model de içsellik probleminin bulunmadığı yani modelin dışsal olduğu ve hata teriminin korelasyonlu 

olmadığı sonucuna varılmıştır. (p>0.05) 

 Modelimizin otokorelasyonu ise Arellano-Bond (AR) testi ile kontrol edilmiş olup modelde 

otokorelasyon problemi bulunmadığı görülmektedir.  

 Bu kapsamda Varsayımlar kontrol edilmiş ve kontrolleri sonucunda oluşturulan modelde 

kullanılan değişkenler ve modelimizin Dinamik Panel varsayımlarına uyumlu olduğu görülmektedir. 

Modelimiz Fark GMM metodu ile yapılan analizlerinin sonuçları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

Tablo 7: Fark GMM sonuçları 

B
a

ğ
ım

sı
z 

D
eğ

iş
k

en
le

r 

Bağımlı  

Değişken  

LIR 

 Fark GMM 

 coef prob 

LIR (t-1) .6136122 0.000*** 

HER -.1733252 0.001*** 

GDP -.0404434 0.098* 
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INF .1291875 0.000*** 

POG .0767085 0.867 

 Constant 13.93024 0.000*** 

 Gözlem Sayısı=117 

Grup Sayısı=13 

Wald Chi=616.30 

Prob chi2=0.000 

Sargan chi2: 7.993747 

Sargan prob:0.987 

AR1: 0.2211 

AR2: 0.1142 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 Analizden elde edilen sonuçlara göre ülkelerin borçlanma faiz oranlarının gecikme değeri de 

istatistiksel olarak %1 düzeyinde anlamlı olarak tespit edilmiştir. Ekonomik Özgürlükler Endeksi 

Borçlanma Faiz Oranını %1 anlamlılık düzeyinde negatif etkilediği tespit edilmiştir. Gayri Safi Yurt İçi 

Hasıla ise Ülkelerin Borçlanma Faiz Oranlarını %10 anlamlılık düzeyinde yine negatif yönde etkisi 

görülmektedir. Seçilmiş gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyon artışlarının borçlanma faiz oranlarına 

etkisi %1 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü olup son kontrol değişkenlerinden nüfus artış oranı ile 

borçlanma faiz oranı arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. 

4 Sonuç 

Çalışmada seçilmiş 13 gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomide, ekonomik özgürlüğün ülkelerin borç 

verme faiz oranları üzerindeki etkisi 2010-2020 yılları arasında dinamik panel veri analizi ile tahmin 

edilmiştir. Bu araştırmanın temel motivasyonu, gelişmekte olan ülkelerdeki hane halkı ve işletmelerin 

finansman ihtiyaçlarıdır. Bu doğrultuda ekonomik özgürlükler ile borç verme faiz oranı arasındaki ilişki, 

literatürde sıklıkla kullanılan kontrol değişkenleri ile zenginleştirilerek modellenmiştir. Özellikle 

ekonomik özgürlüklerin borç verme faiz oranını etkilemedeki anlamlılığının yüksek olması öne çıkan 

sonuçlardan birisidir. Kullanılan kontrol değişkenlerinin katsayıları da literatürde yer alan çalışmaların 

sonuçları ile paralellik göstermektedir. 

Yapılan analizde ekonomik özgürlükler arttıkça ülkelerin borçlanma faizlerinde %17 azalma 

görülmektedir. Bu durum gelişmekte olan ülkeler için ekonomik özgürlüklerin önemini göstermektedir. 

Gelişmekte olan ülkeler ekonomik özgürlüklere ne kadar önem verirlerse dışarıdan borç bulma faiz 

oranları da buna bağlı olarak düşmekte ve daha ucuz borçlanabilmektedirler. Bu durumu, gelişmekte 

olan ülkelerin, ekonomik özgürlüklere bağlı olarak, doğrudan veya dolaylı yabancı sermaye çekmeleri 

601 



 

 

ile ilişkilendirmek de mümkündür. Diğer bir ifade ile, ekonomik özgürlüklerin artması, gelişmekte olan 

ülkelere yabancı sermayeyi çekmekte; beraberinde finansman ihtiyaçları da azalmaktadır.  

Ayrıca kontrol değişkenlerimizden olan Gayri Safi Milli Hasıla arttıkça borç verme faiz 

oranında %4 azalma meydana geldiği ve yine bir diğer kontrol değişkeni olan Enflasyon değişkeninde 

ki artışın borç verme faiz oranını %13 arttırdığı yapılan analizler sonucunda elde edilmiştir. 

Bir bütün halinde ele alırsak ekonomik özgürlükler ve gayri safi milli hasıladaki artış gelişmekte 

olan ülkelerin borçlanma faiz oranlarını olumlu etkilemekte ve daha düşük faiz oranları ve maliyet ile 

borç bulabilmelerini kolaylaştırmaktadır. Bunların yanında gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyon 

artışları gelişmekte olan ülkelerin borçlanma faiz oranında artışa neden olmaktadır. 

Çalışma ele alınan değişkenler açısından literatüre önemli bir katkı sunmakla birlikte örneklem 

ve zaman aralığının geliştirilmesi ile daha net sonuçlar elde edilebilecek ve diğer araştırmalar için öncü 

bir rol üstelenebilecektir. 
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ÜÇÜZ AÇIK BASKI ENDEKSİ VE FİNANSAL KRİZLERİN 

TAHMİNİ: TÜRKİYE UYGULAMASI 

Doç. Dr. Murat AKKAYA1 

İktisat teorilerinde kısa ve uzun vadeli makroekonomik göstergelerde istikrarı etkileyen ana faktörlerin 

bütçe açıkları, cari işlemler açığı ve tasarruf - yatırım dengesizliği şeklinde ifade edilen tasarruf açıkları olduğu 

açıkça belirtilmektedir. İktisat ve Finans yazınında ikiz açık üzerine çok sayıda ulusal ve uluslararası çalışma 

bulunmaktadır. Üçüz açık ise dengesizliğin dengesidir. İç dengeyi oluşturan iki dengenin açık vermesi 

sonucunda bu açık dış açığın dengelediği bir durumdur. Bu çalışmanın ana amacı 1998 - 2020 dönemi için Üçüz 

Açık Baskı Endeksi oluşturmaktır. Çalışma sonucunda Üçüz Açık Baskı Endeksi’nin Türkiye’de geçerli olduğu 

sonucuna varılmıştır. Ayrıca analiz sonuçlarına göre, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ve Sanayi Üretim 

Endeksi’nden Üçüz Açık Baskı Endeksi’ne doğru tek yönlü Granger nedenselliği bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Kriz, Üçüz Açık Baskı Endeksi, Granger Nedensellik Testi, Türkiye 

 

TRIPLE DEFICIT PRESSURE INDEX AND ESTIMATION OF THE FINANCIAL 

CRISIS: THE CASE OF TURKEY 

Abstract 

The main factors affecting the stability in short and long term macroeconomic indicators are budget 

deficits, current account deficit and savings deficits expressed as savings-investment imbalance. In the literature 

of Economics and Finance, there are many national and international studies on twin deficits. The triple deficit 

is the balance of imbalance. It is a situation where the external deficit balances this deficit as a result of the 

deficit of the two balances forming the internal balance. The main purpose of this study is to create a Triple 

Deficit Pressure Index for 1998 - 2020 period. In addition, leading indicators that cause financial crises are 

investigated using the Triple Deficit Pressure Index. The study  proves that Trıple Defıcıt Pressure Index is valid 

in Turkey. In addition, there is one-way Granger causality from the Manufacturing Industry Capacity Utilization 

Rate and the Industrial Production Index to the Trıple Defıcıt Pressure Index. 

Keywords: . Financial Crisis, Tripal Deficit Pressure Index, Granger Causality Test, Turkey 

1. GİRİŞ 

İktisat teorilerinde kısa ve uzun vadeli makroekonomik göstergelerde istikrarı etkileyen ana 

faktörlerin bütçe açıkları, cari işlemler açığı ve tasarruf - yatırım dengesizliği şeklinde ifade edilen 

tasarruf açıkları olduğu açıkça belirtilmektedir. İkiz açık hipotezleri, bir ekonominin bütçe açıkları ile 

cari hesap açıklarının iç içe geçmesini ve bütçe dengesindeki bozulmanın nihayetinde ekonominin cari 

hesap dengesinde bozulmaya yol açtığını vurgulamaktadır. İkiz açık hipotezi, 1980'lerin başında, 

büyük ve kronik cari hesap açıklarına sahip Amerika Birleşik Devletleri bütçe açıklarının 

genişlemesinin eşlik ettiği bir dönemde popülerlik kazanmıştır. Feldstein'a (1986) göre, bütçe ve 

ticaret (cari) açıkları beraber ayrılmaz bir “Siyam ikizleri” imajını üretmektedir.  İkiz açıklarında 

birbiriyle çelişen iki görüş vardır. Bunlardan ilki, bütçe açığı ile bir ülkenin cari açığı arasında pozitif 

bir ilişki olduğunu ve bu ilişkinin yönünün bütçe açığından cari açığa doğru olduğunu belirten 

Geleneksel (Keynesyen) Yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre, esnek bir döviz kurunun uygulandığı bir 

ekonomide, toplanan vergilerin kamu harcamalarından daha az olması durumunda ülkenin toplam 

tasarruflarında bir azalma olacaktır. Böyle bir durum önce ülkenin ulusal faiz oranlarının artmasına yol 

açmaktadır. Ulusal faiz oranındaki artış, ülkeye yüksek miktarda yabancı sermaye girişine ve yerel 

para biriminin değerindeki artışa neden olacaktır. Bu nedenle ihracat daha pahalı olurken, ithalat daha 

ucuz olacaktır. Sonuç olarak, net ihracat azalacak ve cari açık yaşanacaktır (Froyen, 1999). İkinci 

yaklaşım ise, cari açık ile bir ülkenin bütçe açığı arasında herhangi bir etkileşim olmadığını savunan 

Ricardocu Eşdeğerlik Hipotezi'dir (REH). REH, kamu harcamaları sabitken, vergilerin azalmasından 

kaynaklanabilecek bütçe açıklarının borçlanma yoluyla finansmanının özel sektör harcamaları 

üzerinde herhangi bir etkisinin olmayacağını belirtmektedir. Bu durum sadece vergi tahsilatının 

zamanlamasını cari dönemden gelecek dönemlere kaydırmaktadır (Akbaş vd. 2014). Kamu 
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borçlanmaları veya vergi indirimleri nedeniyle oluşan bütçe açıklarının özel tüketim davranışı 

üzerinde (kamu harcamalarının değişmediği varsayılarak) artan bir etkisi olmamaktadır. Toplam 

yurtiçi tasarrufların özel sektör ve kamu sektörü tasarruflarının toplamından oluştuğu düşünüldüğünde, 

vergilerin devlet tarafından azaltılması da kamu sektörü tasarruflarını azaltacak, ancak özel sektör 

tasarruflarını artıracaktır (Barro, 1989). 

 

Üçüz açık teorisi temelde tasarruf - yatırım dengesini içeren ikiz açık teorisinin 

genişletilmesidir. Üçüz açık, iç denge olarak ifade edilen bütçe dengesi ve tasarruf dengesi ile dış 

dengeyi temsil eden cari işlemler dengesi arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. İç ekonomik dengeyi 

oluşturan özel kesim tasarruf - yatırım dengesi ve bütçe dengesi aynı dönemde verdiği açık ile cari 

dengenin de açık vermesine neden olmaktadır (Karaçor vd. 2012). Açık, bir ekonomide milli gelirin 

basit Keynesyen modeli, ikiz ve üçüz açık hipotezlerini kuramsal analizin başlangıç noktasıdır. Bir 

ekonomi ve “t” dönemi için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) şu şekilde ifade edilir (Şen ve Kaya, 

2016): 

 

GSYİH = C + I + G + X – M         (1) 

 

GSYİH: Gayri safi yurtiçi hasıla, C: Tüketim, I: Yatırım, G: Devlet harcamaları, X – M: Net dış 

ticaret (NX) 

 

Denklem (1) toplam gelir açısından milli geliri temsil etmektedir. Milli gelir, Denklem (2) 'de 

olduğu gibi toplam gelir olarak da ifade edilebilir. Tanım olarak, ülkeler gelirlerini (GSYİH) “t” 

dönemi için tüketim (C), tasarruflar (S) veya vergiler (T) olarak elden çıkarırlar. Bu duruma göre; 

 

GSYİH = C + S + T          (2) 

 

Ekonomideki toplam harcama toplam gelire eşit olduğundan Denklem (3) elde ederiz. 

 

C + I + G + X – M = C + S + T         (3) 

 

“C” yi karşılıklı çıkardıktan ve Denklem (3) 'te gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Denklem 

(4) elde edilir. 

 

(T - G) + (S - I) = (X - M)         (4) 

 

Bir ekonomideki (S) toplam tasarrufun özel (Sp) ve hükümet (Sg) tasarruflarına bölünmesi 

Denklem (5) verir. 

 

(T - G) + (Sp + Sg - I) = NX         (5) 

 

Özel tasarruflar tüketilmek yerine tasarruf edilen harcanabilir gelirin bir parçası olduğu için 

Denklem (6) elde ederiz. 

 

Sp = GSYİH – T – C          (6) 

 

Öte yandan, hükümet tasarrufları hükümet gelirleri ile hükümet harcamaları arasındaki farka 

eşittir, böylece: 

 

Sg = T – G           (7) 

 

Ayrıştırılmış Sp ve Sg [Denklemler (5) ve (6)] formlarını kullanarak ve sonra Denklem (5) 'e 

ikame ederek, Denklem (5)' i aşağıdaki biçimde yeniden yazarız: 

 

(T – G) + (GSYİH – T –  C) + (T – G) -  I) = NX       (8) 
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Denklem (8) 'de gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Denklemler (9) ve (10)' u elde ederiz. 

 

(T – G) + (GSYİH – C – G) - I = NX        (9) 

 

(T – G) + (Sp – I) = NX          (10) 

 

Denklem (10), ticaret dengesinin (NX), devlet bütçe dengesi (T-G) ile yurtiçi yatırım üzerindeki 

özel tasarrufların (Sp - I) toplamına eşit olduğunu göstermektedir. Denklem (10), özel tasarrufların 

kabaca iç yatırıma (Sp ≅ I) eşit olması durumunda, bir ekonominin bütçe dengesinin ticaret dengesine 

eşit olduğu anlamına gelir. Bu durumda, bütçe dengesinin bozulması cari hesap dengesinin 

bozulmasına neden olmaktadır. Özel tasarruflar yatırım bakiyesine eşit değilse, yani yurtiçi yatırımlar 

(Sp < I) ve bütçe bakiyesine kıyasla yurtiçi tasarruf açığı negatifse (T < G), ikisinin toplamının olduğu 

üçüz açık meydana gelmektedir. Eğilmez’e (2012) göre üçüz açık dengesizliğin dengesidir. İç dengeyi 

oluşturan iki dengenin açık vermesi sonucunda bu açık dış açığın dengelediği bir durumdur.  

 

İktisat ve finans yazınında ikiz açık üzerine çok sayıda ulusal ve uluslararası çalışma 

bulunmaktadır. İkiz açığın belirleyicileri, ikiz açıkların sebepleri ve ikiz açıklarla makroekonomik 

değişkenler arasında ilişkiyi araştıran çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Üçüz açık üzerine olan 

çalışmalar ikiz açık ile karşılaştırıldığında az sayıdadır. Üçüz açık çalışmalarında da belirleyiciler, 

sebepler ve üçüz açıklarla makroekonomik değişkenler arasında ilişkiye bakılmıştır. Bu çalışmanın 

ana amacı 1998 - 2020 dönemi için Üçüz Açık Baskı Endeksi oluşturmaktır. Ayrıca  Üçüz Açık Baskı 

Endeksi kullanarak finansal krizlere neden olan öncü göstergeler belirlenmeye çalışılmıştır.  

2. LİTERATÜR  

İktisat ve finans yazınında ikiz açık hipotezi üzerine çeşitli model ve yöntemlerin kullanıldığı 

çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Summers (1986), Poterba ve Summers (1987), Roubini (1988), 

Bachman (1992), Vamvoukas (1999), Andersen (1990), and Vyshnyak (2000) geleneksel Keynesyen 

yaklaşımını desteklemiştir. Kim ve Roubini (2008), özel tasarruf - yatırım bakiyesinin bütçe açığı 

üzerinde pozitif etkin olması nedeniyle kısa vadede bütçe ile cari açık arasında ters bir ilişki bulmuşlar 

ve buna "İkiz Iraksama" adını vermişlerdir. Gruber ve Kamin (2007) ise küresel tasarruf artışının 

tasarruf açığı yaşayan ekonomileri olumsuz etkilediğini ve böylece cari açık artışa neden olduğunu 

belirtmiştir. 

 

Türkiye’de İkiz Açık Hipotezinin testi için yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. 

İkiz Açık Hipotezini destekleyen çalışmaların (Bayrak ve Esen, 2012) yanın da desteklemeyen 

çalışmalar da bulunmaktadır (Bolat vd. 2011; Kılavuz ve Dumrul, 2012; İyidoğan ve Erkam, 2013;  

Özçalık ve Erataş, 2014). 

 

Üçüz Açık hipotezini destekleyen uluslararası çalışmalar bulunmaktadır (Gruber ve Kamin,  

2007;  Chowdhury ve Saleh, 2007; Zaidi ve Iqbal, 1985 ve Dooley vd. 1987). Türkiye’de Üçüz Açık 

Hipotezinin testini desteklemeyen çalışmalar (Sürekçi, 2011; Karaçor vd. 2012; Tülümce, 2013 ve 

Özdemir vd. 2014) bulunmasına rağmen destekleyen çok sayıda çalışma da bulunmaktadır (Türkay, 

2013; Bolat vd. 2014 ve Şen vd. 2014). Akıncı ve Yılmaz (2013), 1975 - 2010 döneminde sınır testi 

yaklaşımıyla yaptıkları çalışmada tasarruf açıkları ve bütçe açıklarının cari açık üzerinde kısa ve uzun 

dönemde etkili olduğunu belirlemiş ve Üçüz Açık Hipotezinin Türkiye ekonomisinde geçerli olduğu 

görmüşlerdir. Akbaş vd. (2014) 1960 - 2012 yılları arasında üçüz açıkların Türkiye’de geçerli 

olduğunu belirlemişlerdir. Karanfil ve Kılıç (2015) yine Üçüz Açık Hipotezini Eşbütünleşme ve 

Granger nedensellik analizini kullanarak araştırmışlar ve söz konusu dönemde Türkiye için üçüz açık 

hipotezinin geçerliliği için destekleyici kanıt bulmuşlardır. 

 

Türkiye’de ve uluslararası alanda yapılan çalışmalar, İkiz ve Üçüz Açık hipotezlerinin 

geçerliliği ve bu açıkları etkileyen faktörler üzerinedir. İktisat ve Finans alanında üçüz açıkların 

ekonomiler üzerinde geçerliliği belirlenmesine rağmen üçüz açıkların yarattığı finansal ve ekonomik 

baskıların takibi üzerine herhangi bir endekse rastlanılmamıştır. 
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Bu çalışmanın ana amacı yazında karşılaşılan finansal baskı endeksi, kırılganlık endeksi veya 

dalgalanma endeksi benzeri bir endeksin oluşturulması, bu endeksin Türkiye’de geçerliliğinin test 

edilmesi ve finansal krizlerin tahmininde öncü gösterge olarak kullanılmasıdır. Ayrıca endeks 

oluşturulduktan sonra seçilmiş makroekonomik ve finansal göstergelerle ilişkisinin belirlenmesi bir 

diğer amaçtır. 

3. VERİLER VE YÖNTEM 

1998 – 2020 dönemine ait Türk ekonomisindeki Tasarruf Açığı, Cari Açık ve Bütçe Açığı 

değişimleri Şekil 1’de gösterilmiştir. 1998 – 2001 döneminde küçük bütçe açıklarıyla beraber cari ve 

tasarruf fazlası verilmiştir. 2002 yılından itibaren Türk ekonomisi üçüz açık vermeye başlamış ve 2008 

Küresel Krizden sonra dünyada artan likidite, doğrudan yabancı sermaye ve portföy yatırımları 

sonucunda cari açık ve tasarruf açığı hızlıca artmıştır. 2015 yılıyla birlikte üçüz açıklardaki artış 

hızlanmıştır. 10 - 12 Ağustos 2018 tarihinde yaşanan kur krizi sonrasında cari açık ve tasarruf açığı 

hızlıca daralmış ve 2019 yılında cari fazla verilmiştir. 2020 yılında yeniden yüksek cari işlemler ve 

bütçe açıkları oluşmuştur. 

 

 

Şekil 1. Tasarruf Açığı, Cari Açık ve Bütçe Açığı değişimleri 

Bu çalışmada 1998 - 2020 dönemi Tasarruf Açığı, Cari Açık ve Bütçe Açığı yıllık verileri 

kullanılarak Üçüz Açık Baskı Endeksi (ÜBE) oluşturulmaya çalışılmıştır. Literatürde Eichengreen 

(1996) tarafından geliştirilen Spekülatif Baskı Endeksi, Kaminsky ve Reinhart (1999) tarafından 

oluşturulan Döviz Piyasası Baskı Endeksi, Kibritçioğlu (2003)’nun geliştirdiği Bankacılık Sektörü 

Kırılganlık Endeksi ve Ural ve Balaylar (2007) tarafından geliştirilen Aşırı Risk Endeksi 

bulunmaktadır. 

Üçüz Açık Baskı Endeksi (ÜBE) oluşturulurken Eichengreen vd. (1996) tarafından geliştirilen 

Spekülatif Baskı Endeksi örnek alınmıştır. Bu endekste; Tasarruf açığı (T), Cari açık (C) ve Bütçe 

açığı’nın (B) ağırlıklı ortalama değişimleri kullanılmaktadır. Bu endekse Üçüz Açık Baskı Endeksi 

(ÜBE) adı verilmiş olup, aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır. 

 

Ü𝐵𝐸 =

∆𝑇

𝑇
− 𝜇𝑇 

𝜎𝑇
+

∆𝐶

𝐶
− 𝜇𝐶  

𝜎𝐶
+

∆𝐵

𝐵
− 𝜇𝐵 

𝜎𝐵
 

∆T/T: Tasarruf açığının (T) yıllık değişimleri, ∆C/C: Cari açığın (C) yıllık değişimleri, ∆B/B: Bütçe açığının (B) 

yıllık değişimleri, µ : Ortalama ve σ : Standart Sapma 

1998 – 2020 dönemine ait Tasarruf Açığı, Cari Açık ve Bütçe Açığı verileri kullanılarak 

yukarıdaki formüle göre oluşturulan Üçüz Açık Baskı Endeksinin değişimleri Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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  Şekil 2. 1998 – 2020 dönemine ait Üçüz Açık Baskı Endeksi değişimleri 

Şekil 2’deki Üçüz Açık Baskı Endeksi değişimleri incelendiğinde; bu endeksin Türk 

ekonomisinin yaşadığı 2001 krizini gösterdiği görülmektedir. Ayrıca, 2008 yılında Amerika’da 

başlayan ve bütün ekonomileri etkileyen küresel krizin artan likidite, doğrudan yabancı sermaye ve 

portföy yatırımları sonucunda Türk ekonomisini zorlamadığı görülmektedir. Ancak 2013 yılında 

Amerika Merkez Bankası Başkanı Bernanke’nin parasal genişlemenin sonuna gelindiği ve hatta 

parasal daralmaya geçilmesi gerektiğini açıklamasından sonra Türk ekonomisinin etkilenmeye 

başladığı görülmektedir. Üçüz Açık Baskı Endeksi, 10 - 12 Ağustos 2018 tarihinde yaşanan kur krizi 

ve sonrasındaki ekonomik daralmayı da açıklamaktadır. Bu itibarla Üçüz Açık Baskı Endeksi’nin 

Türkiye’de geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. 

Üçüz Açık Baskı Endeksi’nin finansal krizlerde öncü bir gösterge olarak kullanılabilmesi için 

bir eşik değerin belirlenmesi gerekmektedir. Krizi tanımlamada Şekil 2’deki Üçüz Açık Baskı 

Endeksinin eşik değeri, ÜBE’nin standart sapmasının - 1 katı (eksi bir) olarak belirlenmiştir.  Eğer 

endeks eşik değerin altındaysa kriz var (1); aşmayan dönemler ise kriz yok (0) olarak tanımlanacaktır. 

1998 – 2020 dönemi için standart sapma 1.3645 olarak hesaplanmıştır (Şekil 3). 

 

 

  Şekil 3. Üçüz Açık Baskı Endeksi eşik değeri 

   ÜBE ≤ - 1σ + μ → Kriz var, D = 1 

   ÜBE ≥ - 1σ + μ → Kriz yok, D = 0 
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Ekonomik ve sosyal sonuçları düşünüldüğünde, finansal krizlerin öncü göstergeler ile önceden 

tahmini önemli bir konudur. Bu açıdan literatürde çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Literatürde çok 

kullanılan Spekülatif Baskı Endeksi, Para Piyasası Dalgalanma Endeksi, Bankacılık Sektörü 

Kırılganlık Endeksi ve Aşırı Risk Endeksi’nin yanı sıra Finansal Koşullar Endeksi, Finansal 

Gelişmişlik Endeksi ve Finansal Sağlamlık Endeks’leri bulunmaktadır.  

 

Bu çalışmanın bir diğer amacı da finansal krizlerin tahmininde Üçüz Açık Baskı Endeksi’nin 

kullanılabilmesi için öncü göstergelerin belirlenmesidir. Bu amaçla finansal krizi tahmin etmek için 16 

adet makroekonomik ve 6 adet finansal olmak üzere 22 adet değişken kullanılmıştır (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Değişkenler ve Değişkenlerin Kısaltmaları 

Kısaltma Değişken Kısaltma Değişken 

 ÜBE  Üçüz Açık Baskı Endeksi  PY  Portföy Yatırımları 

 GOLD  Altın Gr. Fiyatı  RDK  Reel Döviz Kuru Endeksi 

 BIST   Borsa İstanbul 100 Endeksi  SUE  Sanayi Üretim Endeksi 

 BSKH  Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi  TFE  Tüketici Fiyatları Endeksi 

 DY  Doğrudan Yatırımlar  TL MEV  TL Mevduat Faiz Oranı 

 ENF  Enflasyon Oranı  TUIKTGE  Tüketici Güven Endeksi 

 IBS  İç Borç Stoku  USD 10Y   ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 

 IKKO  İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı  USD Index  ABD Dolar Endeksi 

 IO  İşsizlik Oranı  USD Kur  ABD Doları/TL Alış Kuru 

 NHN  Net Hata Noksan  VIX  Oynaklık Endeksi 

 GSYH  Gayrisafi Yurtiçi Hasıla  YYHSP  Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senedi Portföyü 

 NUR  Net Uluslararası Rezervler     

4. UYGULAMA VE BULGULAR 

Üçüz Açık Baskı Endeksi ve seçilen değişkenler arasında ABD Doları/TRL Kuru, İmalat Sanayi 

Kapasite Kullanım Oranı ve ABD Dolar Endeksi haricinde düşük korelasyon bulunmaktadır. Bu 

değişkenlerle olan yüksek korelasyon beklenen yönde bulunmuştur. İmalat Sanayi Kapasite Kullanım 

Oranı ile 0,6842, ABD Dolar Endeksi ile – 0,4843 ve ABD Doları/TRL Kuru ile – 0.5851 olmuştur. 

Finans ve ekonomi çalışmalarında zaman serileri durağan olmalıdır, yani sahte regresyona ve yanıltıcı 

sonuçlara neden olduğundan birim kök taşımamalıdır. Bu çalışmada, Dickey ve Fuller (1979) 

tarafından geliştirilen Artırılmış Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi uygulanmıştır. 

Tablo 2. ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

  t-Statistic  Prob.* 1. Fark  Prob.*   t-Statistic  Prob.* 1. Fark Prob.* 

ÜBE -3.8325 0,01      PY -4.1842  0.00     

GOLD -3.7394  0.01      RDK -0.3694  0.89 -9.1035  0.00 

BIST  -6.7957  0.00      SUE -3.7585  0.01     

BSKH -2.5532  0.12 -3.6727  0.01  TFE -3.8698  0.01     

DY -4.2983  0.00      TL MEV -3.4026  0.02 -5.3668  0.00 

ENF -3.8795  0.01      TUIKTGE -5.0981  0.00     

IBS -4.5505  0.00      USD 10Y  -4.3344  0.00     

IKKO -4.4885  0.00      USD INDEX -5.0121  0.00     

IO -4.1512  0.00      USD KUR -0.9082  0.75 -8.1501  0.00 

NHN -4.2837  0.00      VIX -3.9692  0.00     

GSYH -4.6209  0.00      YYHSP -6.6447  0.00     

NUR -3.0679  0.04 -6.0664  0.00           

610 



 

Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi, Net Uluslararası Rezervler, Reel Döviz Kuru Endeksi, TL 

Mevduat Faizi Oranı ve ABD Doları/TRL Kuru hariç değişkenlerin  % 1 anlamlılık düzeyinde birim 

köke sahip olmadığı, yani durağan olduğu görülmektedir (Tablo 2). Bu değişkenler birinci farkta 

durağanlaşmaktadır ve gerekli dönüşümler yapılmıştır. 

 

Değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişkiyi belirlemek için Granger (1980) tarafından 

geliştirilen nedensellik testi uygulanmıştır. Bu test ilişkilerin yönü hakkında bilgi vermektedir. Üçüz 

Açık Baskı Endeksi ile değişkenler arasındaki nedensellik testi sonuçları Tablo 3'de sunulmaktadır. 

          Tablo 3. Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Çift Yönlü Granger Nedensellik Testi 

Değişkenler F-Statistic Prob.  Değişkenler F-Statistic Prob.  

GOLD - ÜBE  1.26731  0.3197  PY - ÜBE  0.42246 0.6656 

ÜBE - GOLD  1.83909  0.2046  ÜBE - PY  2.07240 0.1723 

BIST - ÜBE  0.52688  0.6046  RDK - ÜBE  2.26310 0.1502 

ÜBE - BIST  0.76138  0.4901  ÜBE - RDK  0.34475 0.7158 

BSKH - ÜBE  0.01278  0.9873  SUE - ÜBE  4.00413 0.0494 

ÜBE - BSKH  4.87122  0.0305  ÜBE - SUE  1.48201 0.2692 

DY - ÜBE  1.56230  0.2528  TFE - ÜBE  1.27456 0.3178 

ÜBE - DY  1.66448  0.2336  ÜBE - TFE  0.25744 0.7776 

ENF - ÜBE  0.58525  0.5734  TL MEV - ÜBE  1.04349 0.3846 

ÜBE - ENF  1.34358  0.3006  ÜBE - TL MEV  0.86539 0.4477 

İBS - ÜBE  1.46380  0.2731  TUIKTGE - ÜBE  0.43366 0.6588 

ÜBE - İBS  1.09996  0.3669  ÜBE - TUIKTGE  0.08544 0.9187 

İKKO - ÜBE  3.22366  0.0791  USD 10Y - ÜBE  0.36049 0.7053 

ÜBE - İKKO  2.22775  0.1541  ÜBE - USD 10Y  0.76877 0.4870 

İO - ÜBE  0.38536  0.6890  USD INDEX - ÜBE  0.68516 0.5243 

ÜBE - İO  0.68309  0.5252  ÜBE - USD INDEX  0.38859 0.6870 

NHN - ÜBE  0.64956  0.5412  USD KUR - ÜBE  0.02416 0.9762 

ÜBE - NHN  0.64655  0.5427  ÜBE - USD KUR  0.40155 0.6787 

GSYH - ÜBE  0.67432  0.5294  VIX - ÜBE  3.73688 0.0578 

ÜBE - GSYH  1.47612  0.2705  ÜBE - VIX  1.61752 0.2422 

NUR - ÜBE  1.01323  0.3946  YYHSP - ÜBE  0.42528 0.6639 

ÜBE - NUR  1.19339  0.3396  ÜBE - YYHSP  0.55607 0.5888 

Tablo 3'deki sonuçlara göre, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ve Sanayi Üretim 

Endeksi’nden Üçüz Açık Baskı Endeksi’ne doğru tek yönlü Granger nedenselliği bulunmaktadır. 

Başka bir ifadeyle,  İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ve Sanayi Üretim Endeksi’ndeki 

değişiklikler Üçüz Açık Baskı Endeksi üzerinde önemlidir. Ayrıca Üçüz Açık Baskı Endeksi'nden 

Bankacılık sektörü Kredi Hacmine doğru tek yönlü bir nedensellik görülmektedir. 

5. SONUÇ  

 İkiz açık hipotezleri, bir ekonominin bütçe açıkları ile cari hesap açıklarının iç içe geçmesini 

ve bütçe dengesindeki bozulmanın nihayetinde bir ekonominin cari hesap dengesinde bozulmaya yol 

açtığını vurgulamaktadır. Üçüz açık teorisi de temelde tasarruf - yatırım dengesini içeren ikiz açık 

teorisinin genişletilmesidir. Üçüz açık, iç denge olarak ifade edilen bütçe dengesi ve tasarruf dengesi 

ile dış dengeyi temsil eden cari işlemler dengesi arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. Bütçe açığı ile cari 

işlemler açığı birlikte tasarruf açığının da eklenmesi ile ülkelerin makroekonomik dengelerinin ve 

politikalarının etkinliği bozulmaktadır. 
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Cari açık yaşayan bir ülke büyük olasılıkla bu açığı finanse etmek için dış borçlanmayı 

seçmektedir. Bu, gelecekteki gelirin bir kısmının yurt dışına aktarılacağı anlamına gelmektedir. 

Borçlanma nedeniyle bütçe açığı ve döviz kurundaki dalgalanma ekonomiyi kırılgan hale 

getirmektedir. Ayrıca sabit döviz kuru rejimi kullanan ve dış açıkları borçlanma yoluyla finanse eden 

bir ekonomi, döviz kurlarındaki oynaklıkla birlikte finansal krizine maruz kalabilmektedir. Esnek 

döviz kurları ve tam sermaye hareketliliği olan daha küçük ve dışa dönük bir ekonomide ise, hükümet 

harcamalarının artması iç ekonomideki faiz oranlarını da artırmaktadır. İç faiz oranının dünya 

oranından yüksek olması nedeniyle sermaye akışı hızlanmakta ve ulusal para biriminin değeri 

güçlenmektedir. Sonuç olarak, döviz kuru ile daha ucuz hale gelen ithal mallara olan talep artmakta ve 

bu da cari açık üzerinde büyük bir etkiye neden olmaktadır. Bu da finansal kriz döngüsünü 

başlatmaktadır. 

Bu çalışmada 1998 - 2020 dönemi Tasarruf Açığı, Cari Açık ve Bütçe Açığı yıllık verileri 

kullanılarak Üçüz Açık Baskı Endeksi (ÜBE) oluşturulmaya çalışılmış ve Üçüz Açık Baskı 

Endeksi’nin Türkiye’de geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca finansal krizlerin tahmininde 

Üçüz Açık Baskı Endeksi’nin kullanılabilmesi için öncü göstergelerin belirlenmesi için Granger 

nedensellik testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre; İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ve 

Sanayi Üretim Endeksi’nden Üçüz Açık Baskı Endeksi’ne doğru tek yönlü Granger nedenselliği 

bulunmaktadır. Başka bir ifade ile,  İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ve Sanayi Üretim 

Endeksi’ndeki değişiklikler Üçüz Açık Baskı Endeksi üzerinde önemli olmaktadır. Bu sonuç hem 

teorik olarak hem de istatistiki olarak anlamlıdır. Çünkü İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ve 

Sanayi Üretim Endeksi’ndeki artışlar hem toplanacak vergiler nedeniyle bütçe açığının azalmasına, 

dengeye gelmesine ve fazla vermesine hem de üretim kanalıyla arzın artmasıyla fiyatların düşmesine  

ve ihracatın artmasına ile cari açığın azalmasına ve sonuçta tasarruflarda bir artışa neden olacaktır. Bu 

endekslerdeki ciddi düşüşler üçüz açıkların büyümesine ve finansal krize girilmesine sebep 

olabilecektir. 

Bu çalışmanın ana amacı Üçüz Açık Baskı Endeksi oluşturmak olduğundan yıllık verilerle naliz 

yapılmıştır. Yıllık veriler kullanılmasından dolayı veri sayısı az olduğundan Vektör Otoregresif 

Model, Eşbütünleşme Testleri ve diğer modeller kullanılamamıştır. Bundan sonraki çalışmalarda aylık 

ve çeyreklik veriler kullanılarak veri sayısı artırılabilir ve böylece gelişmiş ekonometrik modeller 

kullanılabilir. Çalışma Üçüz Açık Baskı Endeksi oluşturulması ile literatüre katkıda bulunmuştur. 
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Abstract 

This study aims to empirically investigate the impact of Covid-19 on illiquidity pricing and stock returns in 

Turkey and determine whether the Covid-19 outbreak has a significant effect on illiquidity premium using 

System GMM estimation method. The analysis is carried out for top firms listed at BIST-100 over the period 

January 2011 – December 2020. We find that Covid-19 outbreak has a significant positive impact on illiquidity 

pricing and stock returns in the Turkish equity market. Also that equity associated with illiquidity yield a 

positive amount of return premium during the period of Covid-19 outbreak.  

Keywords: Illiquidity; Risk Premium; Capital Asset Pricing Model; Covid-19; Turkish emerging market 

 

1. INTRODUCTION 

The world has been inflicted through unprecedented situation since the first case of Corona-

virus (Covid-19) was reported in China’s city Wuhan during December 2019. Consequently, an 

official statement by the World Health Organization (WHO) declared the Corona-virus as a global 

pandemic. Following an increase in the reported cases of Covid-19 outbreak all over the world, 

governments have crucially stepped-in with essential actions and measurements to prevent the spread 

of the disease; before intervening with central banks to mitigate the Covid-19 brought economic 

uncertainty. 

The diagnoses of Covid-19 have been affecting the overall world’s economy, inflicting both 

small and large businesses that have been facing a drastic decline in the economic activities. In 

addition, the undertaken preventive measures by major countries caused a sharp decline in the 

economic activities of both manufacturing and financial sectors. This decline has injected the financial 

markets with a remarkable amount of uncertainty worldwide, representing a declining (downward) 

trend of world trade in 2020.  

Recent financial researchers argue that “Covid-19 is causing a direct distractive economic 

impact, which is presented in every area of the globe” [16], affecting exchange rate [8]-[13]; country’s 

GDP [20], illiquidity performance [30]; and stock market returns [20]-[32] around the world. In such 

scenario, government is advised to well build its foreign reserves in order to manage such adverse 

shocks and crises in the market [7]-[25]. 

Numerous researches report that Covid-19 pandemic effect presents a worst economic impact 

than the global financial crisis of 2008-2009 [14]. In this context, capital markets have experienced an 
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exclusive sharp fall in the stock indices during December 2019 and March 2020. Further, several 

studies have highlighted that, since identifying the Covid-19; stock market has seen the worst decline 

around the world [5].  

Several researchers investigate the influence of the pandemic on emerging stock markets and 

document that Covid-19 has a significant positive effect on stock market volatility [33]. In terms of 

regional classification, TOPCU and GULAL [31] examined the outbreak effect on stock market 

performance and report a negative impact of the pandemic of the emerging stock market. However, 

their findings reveal that this negative effect tend to gradually fall, especially; after the lockdown 

period imposed by the governments [3]. On the other hand, LIU, et al. [22] report that there is no 

evidence that Covid-19 has a negative impact on countries’ stock markets more that its global average 

influence.  

The Asian emerging markets have been affected the worst during Corona-virus pandemic, 

specifically; during its early stages [24]-[31]. Moreover, major financial markets have reacted to the 

Covid-19 affect by the early of March 2020 [17]-[34]. However, a wide range of economic policies 

have been adapted by governments to slow down the lockdown effect and the apprehension caused by 

the pandemic [10].  

As the case of Turkey, the Covid-19 outbreak has significantly affected the overall businesses of 

the Turkish enterprises during the pandemic [22]. ÖZTÜRK, et al. [24] conducted and empirical 

analysis on the Covid-19 outbreak effect on the Turkish stock market, to explore the overall global 

economic impact at the sectorial level during the pandemic. They document that Turkish local market 

indices were affected by the Covid-19 cases that has been reported in Turkey rather than the cases of 

Europe and the overall world. RAMELLI and WAGNER [26] study the stock price effects and find 

that the stock markets are quite responsive to concerns on potential economic consequences of 

COVID-19. Therefore, this outbreak represents a challenging effect the economic development and 

financial market performance in the entire globe.  

Researchers document that an ignorable part of equity investors exist the market during the 

pandemic in international stock market, indicating that stock returns were highly affected by Covid-19 

brought illiquidity problem [28]. Other studies document that, stock market trading returned to its 

pervious performance post to lifting up the lockdown, implying that the downturn effect of Covid-19 

represent a short-term crisis around the world [21].  

ÖZTÜRK, et al. [26] report a negative impact of the Covid-19 outbreak on the overall economic 

sectors in Turkey. Further, several studies find significantly strong evidence for the pandemic effect on 

stock market performance. However, empirical research about the impact of Covid-19 outbreak on 

illiquidity pricing and stock returns is still limited. Keeping in view the gap in existing literature, the 

current study aims to empirically examine the impact of Covid-19 on illiquidity pricing and stock 

return performance in the Turkish stock market “Borsa Istanbul”. Specifically, this study examines 

whether Covid-19 outbreak has a significant effect on equity illiquidity in the Turkish emerging 

market using System GMM estimation method. This provides useful implications for stock portfolio 

diversification, and manages the Covid-19 brought relevant risks in a useful way.  

The remaining of the study is structured as follows. Section 2 provides the Empirical models, 

methodology, and data descriptions. Empirical results are presented and discussed in Section 3. 

Finally, the conclusion of the paper is given in Section 4.  
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2. EMPIRICAL FRAMEWORK  

2.1. The Explicit Illiquidity Measure  

(Amihud’s (2002) Illiquidity Measure) 

There are several measures of liquidity, however; we use the most appropriate liquidity risk 

measures, “known as Amihud (2002) illiquidity measure [2]”; which describes liquidity as an asset’s 

price pressure and captures liquidity in a negative way, which investors dislike. This measure 

represents the most effective determinant for liquidity risk pricing in the stock market.  

Amihud shows that unexpected market-wide illiquidity negatively affects the returns of stock, 

suggesting that the illiquidity of stocks requires an excess return as compensation. Following him, we 

first define stock market illiquidity as follows 

                    𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡 =  
1

𝐷𝑡
  ∑ |𝑟𝑖,𝑡,𝑑| (𝑣𝑖,𝑡,𝑑 𝑁𝑖,𝑡⁄ )⁄𝐷𝑡

𝑑=1             i = 1,……,𝑁𝑡                     (1)  

where  

𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡  is the stock i illiquidity in the month t (in terms on its price pressure); 

𝐷𝑡  is the number of days in month t, 

𝑁𝑖,𝑡  is the number of stocks i in month t, 

𝑟𝑖,𝑡,𝑑  is the return of stock i in the month t on day d 

𝑣𝑖,𝑡,𝑑 𝑁𝑖,𝑡⁄   represents is the average (lira) trading volume per stock i in the month t 

𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡 is the stocks illiquidity in terms of its price pressure calculated using the monthly average of 

the daily ratio of absolute stock return and average (lira) trading volume per stock. A stock is 

considered illiquid if it has moved up or down by its average (lira) trading volume in a month, that is, 

there is price pressure for trading this stock. The higher the price impact, the greater the trading cost 

will be, thus, the higher the illiquidity of a stock. 

We obtain our illiquidity measure by regressing 𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡 on its lag value using “first-order 

autoregression” AR(1) process as follow: 

                             𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛷𝑖 𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡−1 + 𝜂𝑖,𝑡                                                       (2) 

where 

𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡   is the stocks illiquidity for the month t. 

𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡−1  is the expected stocks illiquidity in the month 𝑡 − 1.  

𝜂𝑖,𝑡  represents unexpected illiquidity component in the month t.  

We then construct a liquidity risk measure (𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡) by obtaining the residuals from AR(1) model that 

uses the data from 2011 to 2020. Specifically, by rescaling the illiquidity (�̂�𝑖,𝑡) estimated from 

equation (2) divided by 100 as follow:  

                                            𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡 =  −1 ×  �̂�𝑖,𝑡 100⁄                    i= 1,…, 𝑁                                        

(3) 

This liquidity risk measure shows that over time, the expected market illiquidity has a positive 

effect on stock excess returns, suggesting that the stock excess return represents an illiquidity 

premium.  

2.2. Methodology 

We follow the work of PASTOR and STAMBAUGH [27] in estimating the illiquidity betas to 

provide evidence for liquidity risk pricing, by applying ordinary least square (OLS) regression and 

contribute to expected returns for a pair of portfolios. Given the objectives of the study, we estimate 
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various models by including additional control variables that are considered important for the asset 

pricing.  

Specifically, we apply the OLS regression by using the past three years of the monthly data for 

the estimation of past liquidity risk (illiquidity) betas of each stock in the market as follows.  

𝑅𝑖,𝜏 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖,𝑡−1
𝑖𝑙𝑙𝑖𝑞

 𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝜏 + 𝛽𝑖,𝑡−1
𝑚 𝑀𝐾𝑇𝑋𝜏 + 𝛽𝑖,𝑡−1

ℎ  𝐻𝑀𝐿𝜏+ 𝛽𝑖,𝑡−1
𝑠  𝑆𝑀𝐵𝜏 + 𝛽𝑖,𝑡−1

𝑢  𝑈𝑀𝐷𝜏 

                                            + Ɛ𝑖,𝜏                                                𝜏 =  𝑡 − 36, ... ,  𝑡 − 1                              

(4) 

where 𝑅𝑖,𝜏 is the monthly excess return of stock i in month τ. 𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝜏  is the illiquidity (liquidity risk) 

in month τ. 𝑀𝐾𝑇𝑋𝜏  is the market factor in month τ. 𝐻𝑀𝐿𝜏  is the value factor in month τ. 𝑆𝑀𝐵𝜏  is the 

size factor of in month τ. 𝑈𝑀𝐷𝜏 is the momentum factor of in month τ, and 𝛽𝑖,𝑡−1
𝑖𝑙𝑙𝑖𝑞

, 𝛽𝑖,𝑡−1
𝑚 , 𝛽𝑖,𝑡−1

ℎ , 𝛽𝑖,𝑡−1
𝑠 , 

and 𝛽𝑖,𝑡−1
𝑢  represent the estimated betas of liquidity risk, market factor, value factor, size factor, and 

momentum factor, respectively. 

2.3.   GMM estimation 

Our study follows the work of PASTOR and STAMBAUGH [27] and LIANG and WEI [21] in 

using the GMM (Generalized Method of Moments) estimation method to determine the pricing 

premium of liquidity risk.1 Particularly, we use the ARELLANO-BOND [4] approach to estimate the 

dynamic models of our panel data. 2 

Our study divides the stocks into ten value-weighted portfolios that are based on the past 

illiquidity betas 𝛽𝑖,𝑡−1
𝑖𝑙𝑙𝑖𝑞

, which is estimated from equation (4). When estimating the market's liquidity 

risk pricing premium based on the past illiquidity betas sorted portfolios, we control for FAMA and 

FRENCH’s [12] three factors and CARHART’s [9] four factors as follow:  

𝑅𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖,𝑡
𝑟  𝑅 𝑡−1 +  𝛽𝑖,𝑡

𝑖𝑙𝑙𝑖𝑞
 𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑡 + 𝛽𝑖,𝑡

𝑚 𝑀𝐾𝑇𝑋𝑡 + 𝛽𝑖,𝑡
ℎ  𝐻𝑀𝐿𝑡  

                                   + 𝛽𝑖,𝑡
𝑠  𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝛽𝑖,𝑡

𝑢  𝑈𝑀𝐷𝑡 + Ɛ𝑖,𝑡                                                      (5) 

where 𝑅𝑡 will be the excess returns on portfolios instead of individual stocks. 𝑅 𝑡−1 is the lagged 

dependent variable, that is, the lag value of stock returns. 

𝑅 𝑡−1 is the lagged dependent variable. The remaining risk factors are market (𝑀𝐾𝑇𝑋𝑡), value 

(𝐻𝑀𝐿𝑡), size (𝑆𝑀𝐵𝑡) and momentum (𝑈𝑀𝐷𝑡). We estimate the pricing premium of liquidity risk 

(𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑡) by using the generalized method of moments of HANSEN [18].  

2.4. GMM estimation under Covid-19 outbreak 

To investigate the effect of Covid-19 on illiquidity premium and returns of stocks, our study 

determines the pricing of liquidity risk (illiquidity) under Covid-19 specification effect, by generating 

dummy variables for the period of Covid-19 pandemic. Specifically, Di,t
Covid−19 represent the 

constructed dummy variable for market condition under Covid-19 outbreak where stock returns values 

take place along the March 2020 and December 2020, and zero otherwise.  

                                                           
1 Generalized Method of Moments (GMM) estimation was formulized by HANSEN [18]. 

2 We use this estimator due to the large number of instruments as well as to control for any heteroskedasticity or 

serial correlation in the error term [29].  

617 



By multiplying the illiquidity factor 𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑡 into the dummy variable of the specified pandemic 

period 𝐷𝑖,𝑡
𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑−19, gives the liquidity risk factor in the Covid-19 period. 

We estimate the beta coefficients of illiquidity factor under Covid-19 outbreak as follow: 

𝑅𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖,𝑡
𝑟  𝑅 𝑡−1  + 𝛽𝑖,𝑡

𝑖𝑙𝑙𝑖𝑞_𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑−19
 𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑡. 𝐷𝑖,𝑡

𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑−19  +  𝛽𝑖,𝑡
𝑚 𝑀𝐾𝑇𝑋𝑡 + 𝛽𝑖,𝑡

ℎ  𝐻𝑀𝐿𝑡  

                                            + 𝛽𝑖,𝑡
𝑠  𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝛽𝑖,𝑡

𝑢  𝑈𝑀𝐷𝑡 + Ɛ𝑖,𝑡                                                                       

(6) 

where 𝑅𝑡  represents the return portfolio during the pandemic period, 𝑅 𝑡−1 is the lagged value of stock 

returns portfolio during the Covid-19 outbreak; 𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑡 . 𝐷𝑖,𝑡
𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑−19 is the illiquidity factor under Covid-

19 specification effect, 𝛽𝑖,𝑡
𝑖𝑙𝑙𝑖𝑞_𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑−19

 is the estimated betas of market illiquidity in the pandemic time 

period. 𝑀𝐾𝑇𝑋𝑡, 𝐻𝑀𝐿𝑡, 𝑆𝑀𝐵𝑡 and 𝑈𝑀𝐷𝑡 represents the risk factors of market, value, size and 

momentum, respectively. 𝛽𝑖,𝑡
𝑚, 𝛽𝑖,𝑡

ℎ , 𝛽𝑖,𝑡
𝑠 , and 𝛽𝑖,𝑡

𝑢  represent the estimated betas of market factor, value 

factor, size factor, and momentum factor, respectively.  

2.5. Data  

To carry out our investigation, we use an unbalance panel data set of 100 firms listed at the 

BIST-100 index between the periods of January 2011 to December 2020. The selected companies 

represent all the important sectors. We collect the data from the “Balance Sheet Analysis” published 

by the Central Bank of the Republic of Turkey – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). To 

examine whether the Covid-19 outbreak has a significant effect on stocks illiquidity pricing in Turkey, 

we retrieve shares prices from the official website of the “Borsa Istanbul”.  

2.5.1. Portfolio construction 

We follow GREGORY [15] for portfolio construction of FAMA and FRENCH [12] three 

factors and its extension of CARHART's [9] four factors. For the market factor (𝑀𝐾𝑇𝑋𝑡), (𝑅𝑚 −  𝑅𝑓) 

represents the “market risk premium”, which is constructed by calculating the monthly market returns 

using the shares index and the risk-free rate that is proxied by monthly Treasury bill rate. That is, total 

market return-minus-risk free rate. In addition, the size (𝑆𝑀𝐵𝑡) and value (𝐻𝑀𝐿𝑡) factors are 

constructed from six portfolios formed on the base of size (market capitalization) and the BTM (book-

to-market) ratio. Similarly, the momentum (𝑈𝑀𝐷𝑡) factor is constructed by forming six portfolios 

formed using the calculated mean return and size (market capitalization). The portfolios construction 

process is shown in Figure 1. 

After estimating the historical liquidity betas by running the regression given in (4) over the 

sample period and identifying stocks using three years of monthly data (36-months) at the end of each 

year between 2011 and 2020, we then sort stocks on the base of the estimated historical betas and 

assign ten value-weighted portfolios to obtain a series monthly excess returns portfolio.  
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            Figure 1: Construction of the SMB, HML, UMD Risk Factors 

3. EMPIRICAL RESULTS  

3.1. Summary Statistics 

Table 1 presents the summary statistics of variables that discuss the relevant information of our 

data sample. Specifically, the table reports the mean, median, and standard deviation of the variables 

that are included in our models.  

The mean value of the returns portfolio (Rt) is less than the median, implying that stock excess 

return portfolio are negatively skewed. Similar is the case for the value of the illiquidity factor 

(ILLIQt) where our illiquidity factor is negatively skewed. On the other hand, the mean value of the 

illiquidity factor during the Covid-19 outbreak (ILLIQt
Covid−19) is greater than the median, implying 

that stock excess return portfolio are positively skewed. This implies that stocks of firms trading at 

BIST-100 during Covid-19 are likely to move up or down; depending on the given lira trading volume 

per stock. Further, the market factor (MKTXt) is negatively skewed, since the mean value is shown to 

be less than the median.  Similarly, the value factor (HMLt) is negatively skewed. However, the size 

factor (SMBt) is positively skewed. The positive sign suggests of the size factor implies that small 

firms’ stocks can earn more than the big ones. Moreover, the mean value of the momentum factor 

(UMDt) is greater than the median, which implies that the momentum factor is positively skewed. 

Table 1: Summary statistics 

 

Variables 

 Statistics 

Abbreviation Obs. Mean Median Std. Dev. 

Returns portfolio  Rt 6530 – 0.111 – 0.100 0.078 

Illiquidity measure  

(full sample) 

ILLIQt 6530 0.000 0.000 0.000 

Illiquidity measure  ILLIQt
Covid−19 6530 0.000 0.000 0.000 

Cut point is the 

30th percentile of 

BTM of the 100 

firms 

 

Cut point is the 

70th percentile of 

BTM of the 100 

firms 

 

 

Low BTM 

(L) 

High BTM 

(H) 

 

 

Medium 

BTM (M) 

Low 

Momentum 

(D) 

High 

Momentum 

(U) 

 

Medium 

Momentum 

(M) 

 

 

    Small (S) 

 

Big (B) 

 

 

Cut point is the 

30th percentile 

of  2-12 prior 

monthly returns 

of the 100 firms 

 

Cut point is the 

70th percentile 

of  2-12 prior 

monthly returns 

of the 100 firms 
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(Covid-19 case) 

Market factor  MKTXt 6530 – 0.179 – 0.098 0.557 

Value factor HMLt 6530 – 0.014 – 0.011 0.034 

Size factor  SMBt 6530    0.004   0.003 0.035 

Momentum factor  UMDt 6530    0.397    0.343 0.179 

Note: The table shows summary statistics for the variable, which includes the returns portfolio, 

Illiquidity factor, Illiquidity factor under the Covid-19 case, Market, Value, Size and Momentum 

factors. The panel data for the manufacturing firms have been used from January 2011 to December 

2020 to form the risk factors. Further, the table reports the mean, median, and standard deviation of 

the variables used in the regressions.  

 

3.2. Illiquidity Premium 

The results of system GMM estimation are presented in Table 2 to determine the illiquidity 

pricing premium in the stock market of Turkey, including the period of the pandemic. Before 

discussing the impact of illiquidity on the returns of stocks, we observe that the coefficient of lagged 

dependent variable (stock returns) is significantly positive. This implies an evidence for the return 

persistence. That is, the current level of expected stock returns received by the investors is determined 

by the past levels of returns in the stock market. Particularly, security investors that have received an 

amount of stock returns in the previous time period continue to obtain an expect amount of stock 

returns in the current time period. 

Table 2 also shows that the illiquidity premium exerts a significant and positive effect on the 

equity returns. Accordingly, expected stocks return exhibit an increasing trend with an increase in the 

Covid-19 brought illiquidity level in the equity market. The result  reveals that a rise in the liquidity 

risk (illiquidity) of stocks by 1% (per cent) results in an excess equity returns by approximately 40% 

(per cent), considering the impact of the Covid-19 outbreak around overall the sample period. The 

excess return exhibits (illiquidity premium) for the less liquid stocks traded in Turkish emerging 

market. In addition, we observe that the risk premium of the additional risk factors remains significant 

during all the monthly sample period. Our result exhibits a significant illiquidity premium including 

market, value, size and momentum.  

 

Table 2: Illiquidity premium (Full sample) 

Panel A: Estimation Results 

                                        Coefficient Value t-Value 

R 𝑡−1   0.233*** 64.78 

 (0.004)  

ILLIQt   0.408*** 45.08 

 (0.009)  

MKTX𝑡   0.023*** 104.02 

 (0.000)  

HML𝑡   0.149*** 36.71 

 (0.004)  

SMB𝑡 – 0.052***                  – 10.62 

 (0.005)  

UMD𝑡 – 0.013***                  – 15.04 

620 



 (0.001)  

Constant – 0.074***                  – 304.77 

 (0.000)  

Panel B: Diagnostic tests 

Number of observations 6530  

Number of groups                                            95  

Number of instruments                                            205  

AR(2)                                                            – 1.42  

p – Value 0.156  

Hansen test (1982)                                                       92.75  

p – Value 1.000  

Note: in this table ***, **, and * represents that the tests are significant at the 1%, 5% and 10%, 

respectively. The table represents the pricing premium based on Amihud’s illiquidity measure that is 

estimated using the generalized method of moments (GMM) regression on the ten stock portfolios 

sorted on the base of past liquidity beta, estimated using the most recent three years of data, for each 

stock at each year end between January 2011 and December 2020, that is; including the Covid-19 

time period. The liquidity risk premium (𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑡) is the residual (�̂�𝑖,𝑡) estimated from the regression 

𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛷𝑖 𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡−1 + 𝜂𝑖,𝑡 divided by (100), where 𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡 represents the illiquidity 

measure that is defined as 𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡 = 
1

𝐷𝑡
  ∑ |𝑟𝑖,𝑡,𝑑| (𝑣𝑖,𝑡,𝑑 𝑁𝑖,𝑡⁄ )⁄𝐷𝑡

𝑑=1 . 

 

According to our result, overall stocks trading in BIST-100 are positively affected by the Covid-

19 brought illiquidity risk. Interestingly, our results finds a significant positive association between 

stock excess returns and liquidity risk level, implying that stock investors tend to benefit from holding 

the equity as the Covid-19 pandemic can highly inflict the financial market in Turkey. Therefore, 

stocks affected by Covid-19 associated with higher risk of illiquidity should yield an excess amount of 

returns, for security investors, as a risk premium for bearing a given level of illiquidity. This implies 

that investors require positive premium for holding illiquid stocks, especially; during the Covid-19 

pandemic, to bear the given level of risk.  

The significant positive relationship between equity excess returns and the illiquidity affected 

by the downturn of BIST-100 during Covid-19 is consistent with the previous empirical works, 

including; AMIHUD [2], LIANG and WEI [21]; HUSSAIN [19], and TAHAT and AHMED [30].  

As the case of Turkey, the high volatility in the equity market, instability of the lira’s value 

against foreign currencies (exchange rate instability), which affects the overall economic performance 

of the country, and the large influence of Covid-19 outbreak around the globe cause significant drop in 

the market-liquidity [1]-[6]-[11]. Such drops caused high level of illiquid in the stocks market 

affecting the overall performance of Istanbul stock market.  

Next, we empirically analyse the role of Covid-19 outbreak in effecting the illiquidity pricing 

and stock market returns during the Covid-19 pandemic, and examine whether the Covid-19 outbreak 

has a significant effect on stocks illiquidity pricing in Turkey. 

3.3. Illiquidity premium under the specification of Covid-19 outbreak 

We conduct two-step system GMM estimation for the effects of illiquidity on equity returns 

under the specification of Covid-19 outbreak period. The results are presented as follows. Table 3 

presents the estimation results for illiquidity pricing under the specification of Covid-19 pandemic. We 

observe that the coefficients of risk factors still remain significant under the Covid-19 downturn 
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estimation period. Further, the coefficient of lagged stock returns attains a positive sign under the 

Covid-19 pandemic case. This implies that stock returns persist during the Covid-19 downturn. 

However, by looking at the size of the coefficient of lagged stock returns during the Covid-19 

outbreak period (Table 3) is significantly larger as compared to the return before the pandemic (Table 

2). This indicates that stock returns during the pandemic period have a greater persistence in Turkish 

stock market. This is meaningful as that the risk premium is in greater amount in the pandemic period 

due to the fact that the trading conditions of stock market is associated with higher relevant risk during 

the Covid-19 as compared to the normal trading period, even though there is still uncertainty about the 

future. 

As represented in Table 3, we observe that illiquidity premium coefficient value during the 

Covid-19 specified period is significantly positive (0.946) with a standard error of (0.032). We observe 

that the risk premium of the additional risk factors remain significant under the specification of Covid-

19 outbreak sample period. This provides evidence that illiquidity is still significantly affecting the 

stock returns during the pandemic period. The result confirms the existence of an excess amount of 

returns associated with the illiquidity during the pandemic, suggesting that the outbreak of Covid-19 

positively affect the illiquidity pricing in Turkish stock market. Our results report a negative impact of 

the pandemic on Turkish emerging market.  

The findings suggest that during market downturn, investors require an excess return in terms of 

premium for holding stocks that are exposed to liquidity risk. This implies that liquidity risk positively 

affects the expected returns of stocks in Turkish emerging market. Particularly, stocks associated with 

liquidity risk should yield excess returns for the security traders. Our results indicates that the 

behaviour of investors does not change during the downturns of stock market, indicating that investors 

in Turkey stock market tend to hold stocks that are subjected to excess returns in market downturns as 

well.  

 

 

 

 

Table 3: Amihud (2002) illiquidity premium (Covid-19 case) 

Panel A: Estimation Results 

                                          Coefficient Value t-Value 

R 𝑡−1 0.115*** 38.79 

 (0.003)  

ILLIQt
Covid−19 0.946*** 29.52 

 (0.032)  

MKTX𝑡  0.024*** 80.40 

 (0.000)  

HML𝑡 0.162*** 29.64 

 (0.005)  

SMB𝑡 – 0.026*** – 0.20 

 (0.006)  
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UMD𝑡 – 0.030*** – 17.00 

 (0.002)  

Constant – 0.083*** – 99.69 

 (0.001)  

Panel B: Diagnostic tests 

Number of observations 6530  

Number of groups                                            95  

Number of instruments                                            321  

AR(2)                                                            – 1.85  

p – Value 0.064  

Hansen test (1982)                                                       93.68  

p – Value 1.000  

Note: in this table ***, **, and * represents that the tests are significant at the 1%, 5% and 10%, 

respectively. The table reports the illiquidity pricing premium based on the illiquidity measure that is 

estimated under the specification of Covid-19 time period. The estimation procedure for the liquidity 

risk is carried out for the sample period between January 2020 and December 2020. The Illiquidity 

factor (𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑡) is replaced by the (𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑡
𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑−19) of illiquidity factor under Covid-19 case in our 

regression.  

 

The risk premium indicates for the efficient pricing mechanism in Turkish emerging market, 

providing profitable investment opportunities in local security market. Consequently, excellent 

performance of local security market as compared to other global indices provides protection against 

global risk associated with developed markets and attract foreign investment to the local security 

market. Our results show that Covid-19 outbreak has a positive influence on illiquidity and it’s pricing 

in Turkish stock market, where the local investments in Turkey provide security investors with 

diversified portfolios that attract more future investments to the country [1]. 

The findings of our study suggest that AMIHUD’s [2] liquidity risk measure is considered a 

systematic pricing factor for stocks in Turkish emerging market, after controlling for the additional 

risk factors, that are, market, value, size and momentum. 

4. CONCLUSIONS  

This study provides an empirical investigation on the effect of Covid-19 on the illiquidity 

pricing and stock returns in Turkish emerging market. Specifically, we examine whether Covid-19 

outbreak has a significant effect on illiquidity premium using System GMM estimation method. We 

use an explicit illiquidity measure of Amihud (2002) as a proxy to measure the illiquidity pricing. Our 

analysis is carried out for top firms listed at BIST-100 over the period January 2011 – December 2020. 

We find that Covid-19 crisis significantly affects the illiquidity pricing in Turkey. Our study also finds 

that stock associated with illiquidity yield a positive amount of return during the specification of 

Covid-19 outbreak, implying that positive excess returns represent a liquidity risk (illiquidity) 

premium for the security investors. 

Our findings have important policy implications. A proper measurement of illiquidity pricing on 

stock market provides an appropriate required rate of returns that are considered useful for the long-

term investment opportunities and capital structuring in Turkey. Further, various behaviours and 

attitudes of investors during market downturns provide important implications for the diversification 

of stock portfolios, and managing relevant risk in a useful way. Our study analyses the impact of 

Covid-19 crisis on the stocks illiquidity by incorporating the top firms listed in BIST-100. For the 
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comparison and completeness purposes, a comparison approach would be useful when it is applied to 

the cases of financial firms and manufacturing firms.   
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Ö Z  

Bu çalışmanın amacı bankacılıktaki kredi riskinin, bankacılık türleri ve sektörler arasında nasıl 

farklılaştığını, kredi riskinin yönetimindeki performansı belirleyen faktörlerin bankacılık türü ve 

finanse edilen sektöre göre nasıl değiştiğini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla Türkiye’de faaliyet 

gösteren katılım bankaları, kamu bankaları, yabancı ortaklı özel bankaların ve yerli özel bankaların 

kredi riski yönetimindeki performansın sektörel ayrım da dikkate alınarak mukayeseli analizi 

yapılmıştır. Oluşturulan ekonometrik modellerde yer alan bağımlı değişken takipteki alacakların 

toplam alacaklara oranının değişimi, bağımsız değişkenler ise genel olarak her banka grubu için 

ilgili sektörlere kullandırılan kredilerin ağırlıklı değişimi, bankacılık oranları ve makroekonomik 

değişkenlerdir. Çalışmadaki örneklem, 2014-2021 yılları arasındaki yedi yıllık dönemin aylık 

verilerinden oluşmaktadır. Yapılan analizlerin sonucunda elde edilen bulgular, Takipteki Kredi 

Oranını belirleyen faktörlerin banka türleri ve kredi verilen sektörler itibarıyla anlamlı düzeyde 

farklılaştığını göstermiştir. Buna göre model analiz sonuçlarına bakıldığında anlamlı çıkan 

değişkenler imalat sanayi kredileri, toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile 

kişisel ve hane halkı ürünleri kredileri, emlak komisyonculuğu, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri 

kredileri, ferdi konut kredileri, ferdi otomobil kredileri, ferdi diğer krediler, reel efektif döviz kuru 

ve tüketici fiyat endeksidir. Modelin birim bazında sonuçlarına bakıldığında ise analiz sonuçlarına 

bakıldığında katılım bankaları için anlamlı çıkan değişkenler otel ve restoranlar (turizm) kredileri 

değişimi, diğer hizmet kredileri değişimi, ferdi konut kredileri değişimi, kredi kartlarıyla 

kullandırılan kredi değişimi, faiz değişimi, reel efektif döviz kuru ve sabit terimdir. Yerli mevduat 

bankaları bazında anlamlı çıkan değişkenler imalat sanayi kredileri değişimi, inşaat kredileri 

değişimi, taşımacılık kredileri değişimi, depolama ve haberleşme, finansal aracılık kredileri 

değişimi, kredi kartlarıyla kullandırılan kredi değişimi, tüketici fiyat endeksidir. Kamu mevduat 

bankaları bazında anlamlı çıkan değişkenler toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis 

hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri kredilerindeki değişim, taşımacılık, depolama ve 

haberleşme kredilerindeki değişim ve faiz değişimidir. Yabancı mevduat bankaları bazında anlamlı 

çıkan değişkenler madencilik ve taşocakçılığı kredileri değişimi, taşımacılık, depolama ve 

haberleşme kredileri değişimi, ferdi kredi otomobil kredileri değişimi, kredi kartları reel efektif 

döviz kuru tüketici fiyat endeksi ve sabit terimdir. Katılım bankacılığı bazında anlamlı çıkan 

değişkenlerin diğer banka gruplarından farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılığın sebebinin 

katılım bankalarının kullandığı finansal enstrümanların ve kredi kullandırdığı sektörlerle ilgili 

kuralların diğer banka gruplarından farklı olması sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: kredi riski, katılım bankacılığı, mevduat bankacılığı. 
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Differentiation of Factors Affecting Performance in Credit Risk Management by Bank Type and 

Financing Sector: An Application on Turkey  

 

A BST R AC T  

This study aims to reveal how the credit risk in banking differs between banking types and sectors, 

and how the factors that determine the performance in the management of credit risk vary according 

to the banking type and the financed sector. For this purpose, a comparative analysis was made of 

the performance of participation banks, public banks, private banks with foreign partners, and 

domestic private banks operating in Turkey in credit risk management, taking into account the 

sectoral distinction. The dependent variable in the econometric models created is the change in the 

ratio of non-performing loans to total receivables, and the independent variables are generally the 

weighted change in loans extended to the relevant sectors for each bank group, banking rates, and 

macroeconomic variables. The sample in the study consists of monthly data of the seven years 

between 2014-2021. The findings obtained as a result of the analyzes showed that the factors 

determining the NPL Ratio differ significantly in terms of bank types and sectors to which loans are 

given. Accordingly, when the model analysis results are examined, the significant variables are 

manufacturing industry loans, wholesale and retail trade, motor vehicle services, personal and 

household products loans, real estate brokerage, leasing and business activities loans, individual 

housing loans, personal automobile loans, individual other loans. are the real effective exchange 

rate and consumer price index. When the unit-based results of the model are examined, the variables 

that are significant for participation banks are the change in hotel and restaurant (tourism) loans, the 

change in other service loans, the change in individual housing loans, the change in loans extended 

with credit cards, the interest change, the real effective exchange rate, and the fixed term. . Variables 

that are significantly based on domestic deposit banks are the change in manufacturing industry 

loans, the change in construction loans, the change in transportation loans, the change in storage and 

communication, financial intermediation loans, the change in loans extended by credit cards, and 

the consumer price index. Variables that are significantly based on public deposit banks are the 

changes in wholesale and retail trade, motor vehicle services, personal and household products 

loans, changes in transportation, storage and communication loans, and interest rates. Variables that 

are significantly based on foreign deposit banks are the change in mining and quarrying loans, the 

change in transportation, storage, and communication loans, the change in personal loan automobile 

loans, the real effective exchange rate of credit cards, consumer price index, and fixed term. It has 

been concluded that the variables that are significantly based on participation banking are different 

from other bank groups. It has been concluded that the reason for this difference is that the financial 

instruments used by participating banks and the rules regarding the sectors they provide loans are 

different from other bank groups. 

Keywords:credit risk, Islamic banking, deposit banking 
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1 Giriş 

Bankacılık sisteminde maruz kalınan birçok risk türü vardır. Bu riskler Basel sürecinde piyasa riski, 

kredi riski ve operasyonel risk olarak ele alınmaktadır. Piyasa riski faiz oranı veya döviz kurlarındaki 

değişikliklerden ya da piyasada işlem gören menkul kıymet gibi finansal ürünlerin fiyatlarında meydana 

gelen değişikliklerden kaynaklanmaktadır[1].  Operasyonel risk ise yetersiz veya başarısız dahili 

süreçler, insanlar ve sistemlerden veya harici olaylardan kaynaklanan risklerdir. [2] Kredi riski ise 

borçlunu veya karşı tarafın yükümlülüklerini vaktinde yerine getirememesi ya da borcunu geri ödeme 

kapasitesinin bozulması sonucu ortaya çıkan risktir. [3] 

Kredi riski yönetiminde maruz kalınan kredi riskini makul bir değerde tutmak oldukça önemlidir. Bu 

yüzden finansal kurumlar kredi riskini tanımlama, ölçme, izleme ve kontrol etme aşamalarını dikkatli 

bir şekilde ele almalıdır. Kredi riski kredi işlemleri dışında farklı finansal faaliyetler sürdürülürken de 

meydana gelmektedir. Basel komitesinin kredi riski yönetimi için önerdiği ilkeler kredi riskinin ortaya 

çıktığı her durum için kullanılabilir. Ayrıca bankalar kredi riski ortaya çıkaran durumları iyi analiz 

etmeli ve ortaya çıkabilecek risk durumlarına uygun stratejiler geliştirmelidir [3]. Bu yüzden bankaların 

kredi kullandırdığı sektörler de oldukça önemlidir. Sektörel bazda meydana gelebilecek ekonomik 

değişimler bankacılık sektörünün kullandırdığı kredilerde stratejik adımlar atmasına sebep olmaktadır. 

Bu sebepten bankalar maruz kaldığı kredi riskini tespit ederken sektörel kredilerin etkisini belirlemesi 

oldukça önem taşımaktadır.  

2 Literatür Taraması 

Kredi riskini etkileyen etkenlerle ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda kredi riskini 

etkileyen faktörlerle ilgili kurulan modellerde bağımlı değişkenin takipteki alacakların toplam 

alacaklara oranı, bağımsız değişkenlerin ise bankacılık oranları ya da makroekonomik değişkenler 

bazında ele alındığı görülmüştür.  

Das ve Ghosh(2007) yaptığı çalışmada Hindistan hükümetine ait bankaların kredi riskini belirleyen 

faktörleri belirlemeyi amaçlamıştır. Yöntem olarak panel veri analizi kullanmıştır. Veri seti olarak 1994-

2005 yılları bankacılık verileri kullanılmıştır. Kurulan modelde bağımlı değişken takipteki alacaklar, 

bağımsız değişkenler ise bankacılığa özgü değişkenler ve makroekonomik değişken olarak gayri safi 

yurtiçi hasıla büyümesi ele alınmıştır. Yapılan analizler sonucu makro düzeyde GSYİH büyümesinin, 

banka düzeyinde ise banka büyüklüğü ve kredinin artmasının takipteki alacakların üzerinde önemli bir 

etkisi olduğu saptanmıştır[4]. 

Cihak ve Hesse (2010) yaptığı çalışmada faizsiz bankaların konvansiyonel bankalara göre stabil olup 

olmadığını araştırmıştır. Yöntem olarak panel veri analizi kullanılmıştır. Veri seti olarak 19 ülke 77 

faizsiz banka, 397 konvansiyonel banka verisi kullanılmıştır. Bağımlı değişken olarak z-score, bağımsız 

değişkenler ise bankacılık ile ilgili değişkenler ve makroekonomik değişkenler kullanılmıştır. Yapılan 

analizler sonucu küçük faizsiz bankaların, küçük konvansiyonel bankalara göre daha finansal açıdan 

daha güçlü olduğu, büyük konvansiyonel bankaların büyük faizsiz bankalara göre finansal açıdan daha 

güçlü olduğu, küçük faizsiz bankaların ise büyük konvansiyonel bankalara göre finansal açıdan daha 

güçlü olduğu saptanmıştır[5] 

Ali ve Daly (2010) yaptığı çalışmada Amerika ve Avustralya ekonomilerinin karşılaştırmalı olarak ele 

almış ve hangi makroekonomik değişkenlerin kredi riskini ne kadar etkilediğini saptamaya çalışmıştır. 

Yöntem olarak lojistik regresyon kullanılmıştır. Veri seti olarak 1995:1-2009:2 çeyreklik verileri 

kullanılmıştır. Kurulan modelde bağımlı değişken olarak takipteki alacakların toplam alacaklara oranı 

kullanılmıştır. Sonuç olarak aynı makroekonomik değişken setinin farklı ekonomilerde farklı temerrüt 

oranı riskine sebep olduğu saptanmıştır[6] 
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Nkusu (2011) yaptığı çalışmada takipteki alacakların makroekonomik değişkenler tarafından ne kadar 

etkilendiğini ve takipteki alacaklar ile makroekonomik değişkenlerin etki tepkisini araştırmıştır. Yöntem 

olarak iki aşamalı bir analiz uygulanmıştır. Öncelikle panel veri analizi ile takipteki alacakların 

makroekonomik faktörleri belirlenmiştir. İkinci olarak da panel vektör otoregresif (PVAR) modeli ile 

takipteki alacakların makroekonomik değişkenlere nasıl tepki verildiği ölçülmüştür. Veri seti olarak 

1998-2009 yılları 26 gelişmiş ülkenin makroekonomik verileri kullanılmıştır. Bağımlı değişken olarak 

değer kaybetmiş alacakların brüt alacaklara oranı, bağımsız değişken olarak ise makroekonomik 

değişkenler kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu makroekonomik değişkenlerin takipteki alacakları 

etkilediği ve etki tepki fonksiyonlarında takipteki alacaklar kredi piyasaları ve makro finansal kırılganlık 

arasındaki bağlantılarda merkezi bir rol oynadığı saptanmıştır. Takipteki alacaklardaki hızlı ve ani 

artışların makroekonomik performansı olumsuz etkilediği ortaya konulmuştur[7]. 

Us (2017) yaptığı çalışmada Türk bankacılık sektöründeki takipteki alacaklara etki eden faktörlere krizin 

etkisini araştırmıştır. Yöntem olarak panel veri analizi kullanmıştır. Veri seti olarak 21 bankanın 2002:4-

2013:3 çeyreklik verilerini kullanmıştır. Kurulan modelde bağımlı değişken takipteki alacakların toplam 

alacaklara oranı, bağımsız değişken olarak ise bazı bankacılıkta kullanılan finansal oranları ve bazı 

makroekonomik değişkenleri kullanmıştır. Çalışmanın sonucunda küresel kriz sonrası yüksek sermaye 

yeterliliği ile yüksek takipteki alacakların ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca devlet bankası 

olmayan banklarda yüksek borçlanmayla ve yüksek verimsizlik ile düşük takipteki alacakların ilişkili 

olduğu saptanmıştır. Ayrıca banka büyüklüğünün etkisi takipteki alacakların seviyesine göre farklılık 

göstermektedir[8]. 

Lassoued (2018) yaptığı çalışmada Malezya’daki faizsiz bankaların konvansiyonel bankalardan kredi 

riski açısından daha riskli olup olmadığını araştırmıştır. Yöntem olarak panel veri analizi kullanmıştır. 

Veri seti olarak 2005-2015 yılları bankacılık ve makro verileri kullanılmıştır. Kurulan modelde bağımlı 

değişken kredi riski göstergesi olarak z-score, bağımsız değişkenler ise bankacılık verileri ve makro 

değişkenlerdir. Çalışmada sonuç olarak faizsiz bankaların konvansiyonel bankalardan daha riskli olduğu 

bulunmuştur. Riskli bulunma sebepleri ise konvansiyonel bankaların daha güçlü organizasyon yapısına 

sahip olması, Faizsiz bankalarda ürün çeşitliliğinin az olması ve olan ürünlerin az karlı olduğunu 

düşünmesidir. Ayrıca faizsiz bankalarda likidite oranının konvansiyonel bankalara kıyasla daha yüksek 

olması ve faizsiz bankalardaki yatırım araçlarının daha kısa vadeli olması faizsiz bankaların daha riskli 

olma sebepleri arasında gösterilmiştir[9]. 

Riyazahmed ve Baranwal (2021) yaptığı çalışmada Hindistan’daki kamu ve özel bankalardaki 

yönetimin etkinliğinin kredi riski üzerinde etkili olup olmadığını belirlemeye çalışmıştır. Aktif 

karlılığını yönetim etkinliği göstergesi olarak, kredi riski göstergesi olarak da takipteki varlıkların 

toplam alacaklara oranını kullanmışlardır. Kurulan modelde sabit etkiler tahmincisi ile dinamik panel 

veri tahmincileri kullanılmıştır.Analiz sonuçlarına bakıldığında aktif karlılığı ile kredi riski arasında 

negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Sabit etkiler tahmini sonuçlarına göre maliyet etkinliği, banka yaşı, 

faiz dışı gelir, yoğunlaşma oranı ve kredi büyümesi gibi mikro ekonomik değişkenlerin kredi riski ile 

pozitif yönlü bir ilişkiye sahiptir. Ayrıca repo oranı, enflasyon, döviz kurları kredi riski ile negatif, ters 

repo oranı ve brüt katma değer ile kredi riski ise pozitif yönlü bir ilişkiye sahiptir. Kamu bankaları ve 

özel bankalar arasındaki sonuçlar karşılaştırıldığında ise kamu sektörü bankalarında aktif karlılığının 

etkisi özel sektör bankalarına göre daha fazladır. Repo ve ters repo faizleri gibi makroekonomik 

değişkenlerin etkisi de özel sektör bankaları için önemsiz, kamu bankaları için önemli olduğu 

görülmüştür. [10] 

3 Araştırma Yöntemi 

Bu çalışmada katılım bankaları, kamu bankaları, yabancı ortaklı özel bankaların ve yerli özel bankaların 

kredi riski yönetiminde sektörel açıdan fark olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu amaçla oluşturulan 

modelde yer alan bağımlı değişken takipteki alacakların toplam alacaklara oranının değişimi, bağımsız 

değişkenler ise her banka grubu için ilgili sektörlere kullandırılan kredilerin ağırlıklı değişimi ve 

630 



 

5 

 

makroekonomik değişkenlerdir. Bu analizin yapılmasında temel amaç banka grupları bazında 

kullandırılan sektörel kredilerin takipteki alacakların toplam alacaklara oranı üzerindeki değişimin 

üzerinde etkili olup olmadığı ve banka grupları bazında herhangi bir değişikliğin olup olmadığının tespit 

edilmesidir. Yapılan literatür taraması sonucu kredi riskini etkileyen faktörlerle ilgili çalışmalarda 

sektörle ilgili değişkenlerin ele alınmadığı saptanmıştır. Bu yüzden bu çalışma ile ortaya çıkması 

beklenen sektörel farklılıkların bankaların kredi riski yönetimi karar süreçlerinde faydalı olduğu 

düşünülmektedir. Bu çalışmada kullanılan veri seti 2014 Şubat-2021 Şubat dönemi aylık verilerin 

düzenlenmesi ile elde edilmiştir. 

𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡 = ∑𝑆𝐸𝐾𝑇𝑂𝑅𝑘𝑖𝑡

14

𝑘=1

+ 𝑓𝑎𝑖𝑧𝑖𝑡 + 𝑅𝐸𝐸𝑅𝑖𝑡 + 𝑖ş𝑠𝑖𝑧𝑙𝑖𝑘𝑖𝑡 + 𝑇𝑈𝐹𝐸𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Modelde yer alan bağımsız değişken takipteki alacakların toplam alacaklara oranının değişimi, bağımsız 

değişkenler ise sektörel kredilerin ağırlıklı değişimi, faiz oranı değişimi, reel efektif döviz kuru ve 

tüketici fiyat endeksi aylık değişimidir.  

Modelin amacı, kredi riski kaynağının belirlenmesinde sektörel farklılaşmanın, bir başka ifadeyle, kredi 

riskinin değişiminde sektör faktörünün etkisini görmektir. Modeldeki analizle her bir sektördeki kredi 

hacmindeki değişimden kredi riskinin ne yönde ve nasıl etkilendiği ayrı ayrı görülmeye çalışılmıştır.  

Sektör değişkenleri, sektörel kredi değişiminin sektör kredilerinin ağırlıklarının çarpılmasıyla elde 

edilmiştir. Bunun için öncelikle her t zamanı için tüm sektörlerin ağırlıkları ayrı ayrı hesaplanmış daha 

sonrasında da ağırlıklarla çarpılarak her sektörün her t zamanı için ağırlıklı değişimleri hesaplanmıştır. 

Bunun yapılmasındaki amaç sektörel kredilerin değişimini almanın kredi riskini etkilemede yetersiz 

olacağının düşünülmesidir. Kredi değişkenleri dışındaki değişkenler ise makroekonomik değişkenlerin 

düzenlenmiş halidir. Modelde yer alan değişkenlerin açıklamaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 1. Değişken Açıklamaları 

Kısaltma Değişken Kaynak 

NPL Takipteki alacakların toplam alacaklara oranının değişimi BDDK 

SEKTOR Sektör kredilerin ağırlıklı değişimi BDDK 

faiz Faiz oranının değişimi TCMB 

REER Reel Efektif Döviz Kuru TCMB 

İşsizlik İşsizlik Oranının değişimi TÜİK 

TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi Aylık Değişim TCMB 

Modelde yer alan sektör kredileri de şu şekildedir. 

Tablo 2. Sektör Değişkenleri 

Sektör İsmi Kısaltmalar 

Tarım, Avcılık ve Ormancılık  sektör1 

 Madencilik ve Taşocakçılığı  sektör2 

 İmalat Sanayi  sektör3 

Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.  sektör4 

 İnşaat  sektör5 

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Araçlar 

Servis Hizm. İle Kişisel ve Hane Halkı Ürünleri  

sektör6 

 Otel ve Restoranlar (Turizm)  sektör7 

 Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme  sektör8 

 Finansal Aracılık  sektör9 
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Emlak Komisyonculuğu, Kiralama ve İşletmecilik 

Faal.  

sektör10 

Savunma ve Kamu Yönetimi ve Zorunlu Sosyal 

Güvenlik Kurumları  

sektör11 

 Eğitim  sektör12 

 Sağlık ve Sosyal Hizmetler  sektör13 

Diğer Hizmetler  sektör14 

Ferdi Kredi Konut  sektör15 

 Ferdi Kredi Otomobil  sektör16 

Ferdi Kredi Diğer  sektör17 

Kredi Kartları  sektör18 

 Diğer  sektör19 

Modelde yer alan değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 3. Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişken Gözlem 

Sayısı 

Ortalama Standart 

Sapma 

Minimum Maksimum 

NPL 
340 0.0033 0.0559 -0.6778 0.2024 

sektör1 
340 0.0006 0.0013 -0.0038 0.0103 

sektör2 340 0.0004 0.0018 -0.0054 0.0096 

sektör3 340 0.0031 0.0089 -0.0327 0.0940 

sektör4 340 0.0016 0.0103 -0.0185 0.1811 

sektör5 340 0.0016 0.0034 -0.0102 0.0227 

sektör6 340 0.0028 0.0085 -0.0402 0.1007 

sektör7 340 0.0006 0.0017 -0.0064 0.0205 

sektör8 340 0.0011 0.0039 -0.0104 0.0504 

sektör9 340 0.0006 0.0034 -0.0148 0.0276 

sektör10 340 0.0014 0.0048 -0.0099 0.0612 

sektör11 340 0.0003 0.0016 -0.0052 0.0170 

sektör12 340 0.0000 0.0002 -0.0013 0.0026 

sektör13 340 0.0001 0.0008 -0.0026 0.0100 

sektör14 340 0.0003 0.0016 -0.0058 0.0122 

sektör15 340 0.0011 0.0047 -0.0266 0.0675 

sektör16 340 0.0001 0.0004 -0.0021 0.0059 
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sektör17 340 0.0013 0.0043 -0.0282 0.0633 

sektör18 340 0.0005 0.0038 -0.0254 0.0609 

sektör19 340 0.0002 0.0022 -0.0117 0.0129 

Faiz 340 0.0026 0.0289 -0.0641 0.0921 

Reer 340 87.3897 14.0937 60.5200 108.6800 

İşsizlik  340 0.0035 0.0606 -0.1178 0.1269 

TÜFE 340 0.9456 0.9580 -1.4400 6.3000 

 

Model analizlerine geçmeden önce değişkenlerin birim kök sınamaları yapılmıştır. Birim kök sınaması 

sonuçlarına göre tüm değişkenler düzeyde durağandır. 

Tablo 4. Faiz Birim Kök Testi 

Test Adı Test istatistiği Olasılık Değeri 

Augmented Dickey-Fuller test istatistiği -5.212718 0.0002 

Phillips-Perron test istatistiği -5.214496 0.0002 

Tablo 5. Reel Efektif Döviz Kuru Birim Kök Testi 

Test Adı Test istatistiği Olasılık Değeri 

Augmented Dickey-Fuller test istatistiği -4.018385 0.0117 

Phillips-Perron test istatistiği -3.400127 0.0582 

Tablo 6.İşsizlik Oranı Birim Kök Testi 

Test Adı Test istatistiği Olasılık Değeri 

Augmented Dickey-Fuller test istatistiği -1.6668 0.0901 

Phillips-Perron test istatistiği -6.1011 0.0000 

Tablo 7.Tüketici Fiyat Endeksi Birim Kök Testi 

Test Adı Test istatistiği Olasılık Değeri 

Augmented Dickey-Fuller test istatistiği -4.93675 0.0001 

Phillips-Perron test istatistiği -6.81101 0.0000 

Panel veri değişkenlerde birim kök testlerine geçmeden önce birimler arası korelasyonun varlığı 

sınanmıştır. Çıkan sonuçlara göre değişkene kaçıncı kuşak birim kök testi uygulanacağı belirlenmiştir. 

Tablo 8. Birimler Arası Korelasyon Testi Sonuçları 

Değişken CD Testi Yorum 
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NPL 
6.760 

(0.000) 
Birimler arası korelasyon vardır. 

sektör1 
0.120 

(0.903) 
Birimler arası korelasyon yoktur 

sektör2 
0.840 

(0.399) 
Birimler arası korelasyon yoktur 

sektör3 
6.630 

(0.000) 
Birimler arası korelasyon vardır. 

sektör4 
5.590 

(0.000) 
Birimler arası korelasyon vardır. 

sektör5 
5.870 

(0.000) 
Birimler arası korelasyon vardır. 

sektör6 
1.690 

(0.091) 
Birimler arası korelasyon yoktur 

sektör7 
5.510 

(0.000) 
Birimler arası korelasyon vardır. 

sektör8 
2.700 

(0.007) 
Birimler arası korelasyon vardır. 

sektör9 
3.390 

(0.001) 
Birimler arası korelasyon vardır. 

sektör10 
1.460 

(0.145) 
Birimler arası korelasyon yoktur 

sektör11 
-1.180 

(0.237) 
Birimler arası korelasyon yoktur 

sektör12 
0.470 

(0.683) 
Birimler arası korelasyon yoktur 

sektör13 
0.010 

(0.991) 
Birimler arası korelasyon yoktur 

sektör14 
-0.140 

(0.892) 
Birimler arası korelasyon yoktur 

sektör15 
-0.110 

(0.912) 
Birimler arası korelasyon yoktur 

sektör16 
1.620 

(0.105) 
Birimler arası korelasyon yoktur 

sektör17 
-1.850 

(0.065) 
Birimler arası korelasyon yoktur 

sektör18 
2.070 

(0.038) 
Birimler arası korelasyon vardır. 

sektör19 
0.120 

(0.905) 
Birimler arası korelasyon yoktur 

Sonuçlara göre tarım, avcılık ve ormancılık kredileri, madencilik ve taş ocakçılığı kredileri, toptan ve 

perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri kredileri, emlak 

komisyonculuğu kredileri, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri kredileri, savunma ve kamu yönetimi ve 

zorunlu sosyal güvenlik kurumları kredileri, eğitim kredileri,   sağlık ve sosyal hizmetler kredileri, diğer 

hizmetler kredileri, ferdi kredi konut kredileri, ferdi kredi otomobil kredileri, ferdi diğer krediler ve  

diğer krediler değişkenlerinde birimler arası korelasyon testi hipotezi kabul edilmiştir, birimler arası 

korelasyon yoktur. Bu sonuca göre bu değişkenlerde birinci kuşak birim kök testleri uygulanmıştır.  

Takipteki alacaklar/toplam alacaklar, imalat sanayi kredileri, elektrik, gaz ve su kaynakları üretim 

dağıtım sanayi kredileri, inşaat kredileri, otel ve restoranlar (turizm) kredileri, taşımacılık, depolama ve 

haberleşme kredileri, finansal aracılık kredileri, kredi kartları kredileri değişkenleri birimler arası 
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korelasyon testi hipotezi reddedilmiştir, birimler arası korelasyon vardır. Bu sonuca göre bu 

değişkenlerde ikinci kuşak birim kök testleri uygulanmıştır. 

Yapılan birinci kuşak ve ikinci kuşak birim kök analiz sonuçlarına göre tüm değişkenler düzeyde 

durağandır. Test sonuçları  Tablo 9 ve  

Tablo 10  ’da yer almaktadır. 
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Tablo 9. I. Kuşak Birim Kök Testi Sonuçları 

 

Levin Lin 

Chu 

(LLC) 

Birim Kök 

Testi 

Harris 

Tvazalis 

(HT) Birim 

Kök Testi 

Breitung 

Birim Kök 

Testi 

Hadri Birim 

Kök Testi 

Im Pesaran Shin 

(IPS) Birim Kök 

Testi 

Fisher 

Genişletilmiş 

Dickey Fuller 

(Fisher ADF) 

Birim Kök Testi 

Fisher Philips Perron 

(Fisher PP) Panel Birim 

kök Testi 

sektör1 
-14.2829 

(0.000) 

-0.0512 

(0.000) 

-10.5811 

(0.000) 

5.7175 

(0.000) 

-14.3636 

(0.000) 

33.5493 

(0.000) 

58.6201 

(0.000) 

sektör2 
-16.4787 

(0.000) 

-0.1782 

(0.000) 

-12.3611 

(0.000) 

-1.2562 

(0.8955) 

-16.5389 

(0.000) 

35.8969 

(0.000) 

59.5072 

(0.000) 

sektör6 
-16.9489 

(0.000) 

-0.0136 

(0.000) 

-11.89 

(0.000) 

1.3233 

(0.0929) 

-16.5972 

(0.000) 

30.4545 

(0.000) 

56.0382 

(0.000) 

sektör10 -17.2143 -0.031 
-3.2444 

(0.0006) 

0.4672 

(0.3202) 

-17.813 

(0.000) 

36.2215 

(0.000) 

54.362 

(0.000) 

sektör11 
-18.2057 

(0.000) 
-0.0039 

-4.372 

(0.000) 

2.6683 

(0.0038) 

-17.7602 

(0.000) 

41.1934 

(0.000) 

65.4739 

(0.000) 

sektör12 
-16.2695 

(0.000) 
0.0708 

-11.3048 

(0.000) 

2.1548 

(0.0156) 

-15.7002 

(0.000) 

30.7587 

(0.000) 

54.708 

(0.000) 

sektör13 
-17.7595 

(0.000) 
-0.079 

-11.362 

(0.000) 

1.0205 

(0.1537) 

-16.6892 

(0.000) 

29.3711 

(0.0009 

65.7394 

(0.000) 

sektör14 
-15.227 

(0.000) 

-0.1918 

(0.000) 

-7.7642 

(0.000) 

0.2859 

(0.3875) 

-16.4661 

(0.000) 

35.6437 

(0.000) 

58.2321 

(0.000) 

sektör15 
-12.4241 

(0.000) 

0.1673 

(0.000) 

-8.7578 

(0.000) 

1.1644 

(0.1221) 

-13.1815 

(0.000) 

27.8717 

(0.000) 

40.0535 

(0.000) 

sektör16 
-9.4746 

(0.000) 

0.2424 

(0.000) 

-6.5004 

(0.000) 

10.0012 

(0.000) 

-9.8421 

(0.000) 

19.797 

(0.000) 

34.4552 

(0.000) 

sektör17 
-12.2816 

(0.000) 

0.1109 

(0.000) 

-9.4567 

(0.000) 

1.6291 

(0.0516) 

-12.3844 

(0.000) 

23.4752 

(0.000) 

45.8706 

(0.000) 

sektör19 
-18.3688 

(0.000) 

-0.1174 

(0.000) 

-7.7995 

(0.000) 

-1.3911 

(0.9179) 

-18.7237 

(0.000) 

51.4953 

(0.000) 

69.1621 

(0.000) 
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Tablo 10. II. Kuşak Birim Kök Testi Sonuçları 

 Levin Lin 

Chu 

(LLC) 

Birim Kök 

Testi 

Harris 

Tvazalis 

(HT) Birim 

Kök Testi 

Breitung 

Birim Kök 

Testi 

Hadri 

Birim 

Kök 

Testi 

Im Pesaran 

Shin (IPS) 

Birim Kök 

Testi 

Fisher Genişletilmiş 

Dickey Fuller 

(Fisher ADF) Birim 

Kök Testi 

Fisher Philips 

Perron 

(Fisher PP) 

Panel Birim 

kök Testi 

Çok Değişkenli 

Genişletilmiş Dickey 

Fuller (MADF) 

Birim Kök Testi 

Yatay Kesit 

Genişletilmiş Im 

Pesaran Shin (CIPS) 

Birim Kök Testi 

NPL -19.34 

(0.00) 

-0.01 

(0.00) 

 

-12.23 

(0.00) 

-0.73 

(0.77) 

-17.98 

(0.00) 

36.28 

(0.00) 

66.06 

(0.00) 

 

273.89 

(17900) 

-5.99 

(0.00) 

sektör3 -14.30 

(0.00) 

0.09 

(0.00) 

-9.75 

(0.00) 

2.70 

(0.00) 

-15.04 

(0.00) 

25.67 

(0.00) 

49.51 

(0.00) 

253.16 

(17900) 

-5.70 

(0.00) 

sektör4 -19.24 

(0.00) 

-0.02 

(0.00) 

-12.94 

(0.00) 

0.08 

(0.47) 

-18.03 

(0.00) 

34.08 

(0.00) 

64.29 

(0.00) 

363.28 

(17900) 

-6.02 

(0.00) 

sektör5 -16.31 

(0.00) 

0.07 

(0.00) 

-9.99 

(0.00) 

2.73 

(0.00) 

-16.01 

(0.00) 

30.39 

(0.00) 

56.27 

(0.00) 

304.30 

(17900) 

-5.80 

(0.00) 

sektör7 -20.16 

(0.00) 

-0.04 

(0.00) 

-11.43 

(0.00) 

-0.11 

(0.54) 

-19.06 

(0.00) 

33.78 

(0.00) 

66.38 

(0.00) 

360.02 

(17900) 

-5.85 

(0.00) 

sektör8 -19.32 

(0.00) 

-0.03 

(0.00) 

-11.78 

(0.00) 

0.83 

(0.20) 

-18.34 

(0.00) 

34.81 

(0.00) 

65.93 

(0.00) 

352.09 

(17900) 

-6.18 

(0.00) 

sektör9 -18.88 

(0.00) 

-0.04 

(0.00) 

-3.51 

(0.00) 

-0.19 

(0.57) 

-20.08 

(0.00) 

56.17 

(0.00) 

70.09 

(0.00) 

529.24 

(17900) 

-6.19 

(0.00) 

sektör18 -17.47 

(0.00) 

-0.01 

(0.00) 

-8.95 

(0.00) 

-0.85 

(0.80) 

-16.51 

(0.00) 

29.66 

(0.00) 

58.67 

(0.00) 

217.69 

(17900) 

-5.63 

(0.00) 
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Modeli analizinde kullanılacak tahminciye karar vermek için öncelikle modelin homojen olup olmadığı 

Swamy S Testi ile test edilmiştir.  

Tablo 11. Heterojenlik Sonuçları 

 Test İstatistiği 

Swamy S testi 
193.31 

(0.000) 

Swamy S test istatistiği 193.31, olasılık değeri ise 0,000’tir. Bu sonuca göre h0 reddedilir, model 

heterojendir. Heterojenlik testinden sonra modelin birimler arası korelasyonlu olup olmadığını saptamak 

için Frees testi yapılmıştır.  

Tablo 12.Birimler Arası Korelasyon Sonuçları 

 Test İstatistiği 

Frees Testi 
0.292 

(0.000) 

Frees test istatistiği 0.292 ve olasılık değeri 0.000’dır. Bu sonuca göre göre h0 reddedilir, model birimler 

arası korelasyonludur. Model heterojen ve birimler arası korelasyonlu olduğu için genişletilmiş ortalama 

grup tahmincisi ile test edilmiştir. Test sonuçlarına göre Wald istatistiği 32.48 ve olasılık değeri 0.000 

çıkmıştır. Bu sonuca göre model anlamlıdır. 

Tablo 13.Analiz Sonuçları 

NPL Katsayı 

sektör1 
-0.0142 

(0.993) 

sektör2 
-2.3407 

(0489) 

sektör3 
-1.2291 

(0.000)* 

sektör4 
0.3473 

(0.561) 

sektör5 
-0.9107 

(0.426) 

sektör6 
-1.214 

(0.001)* 

sektör7 
-4.0572 

(0.453) 

sektör8 
-2.4146 

(0.072) 

sektör9 
-1.2527 

(0.075) 

sektör10 
-1.6234 

(0.000) 

sektör11 
-0.6788 

(0.37) 
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sektör12 
17.3849 

(0.075) 

sektör13 
-0.2563 

(0.862) 

sektör14 
5.0679 

(0.43) 

sektör15 
3.4694 

(0.02) 

sektör16 
-39.8771 

(0.01) 

sektör17 
-2.6784 

(0.003) 

sektör18 
16.3107 

(0.065) 

sektör19 
0.7341 

(0.549) 

Faiz 
0.0410 

(0.831) 

REER 
0.0014 

(0.028) 

İşsizlik  
0.0180 

(0.383) 

TÜFE 
0.0045 

(0.003) 

Sabit 
-0.0771 

(0.066) 

Model analiz sonuçlarına bakıldığında anlamlı çıkan değişkenler imalat sanayi kredileri, toptan ve 

perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri kredileri, emlak 

komisyonculuğu, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri kredileri, ferdi konut kredileri, ferdi otomobil 

kredileri, ferdi diğer krediler, reel efektif döviz kuru ve tüketici fiyat endeksidir. Modelin birim bazında 

sonuçları ise Tablo 14Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.‘da yer almaktadır. 

Tablo 14. Birim Bazında Analiz Sonuçları 

 
Katılım 

Bankaları 

Yerli Mevduat 

Bankaları 

Kamu Mevduat 

Bankaları 

Yabancı Mevduat 

Bankaları 

sektör1 
-3.798 

(0.471) 

0.976 

(0.858) 

-1.354 

(0.401) 

4.119 

(0.483) 

sektör2 
-1.499 

(0.279) 

0.755 

(0.846) 

3.412 

(0.336) 
-12.030 

(0.003)* 

sektör3 
-0.466 

(0.518) 
-1.908 

(0.013) 

-1.431 

(0.085) 

-1.111 

(0.219) 

sektör4 
-0.404 

(0.87) 

2.098 

(0.147) 

0.121 

(0.949) 

-0.427 

(0.73) 

sektör5 
2.363 

(0.206) 
-3.445 

(0.010)* 

-0.578 

(0.681) 

-1.984 

(0.296) 

sektör6 
-2.233 

(0.131) 

-0.475 

(0.561) 
-1.289 

(0.000)* 

-0.860 

(0.183) 
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sektör7 
-19.380 

(0.028) 

-0.348 

(0.941) 

-2.414 

(0.373) 

5.913 

(0.117) 

sektör8 
1.588 

(0.465) 
-4.094 

(0.008) 

-3.346 

(0.006) 

-3.806 

(0.003) 

sektör9 
-2.577 

(0.122) 
-2.025 

(0.033)* 

-1.034 

(0.595) 

0.625 

(0.393) 

sektör10 
-2.747 

(0.219) 

-1.181 

(0.303) 

-1.274 

(0.158) 

-1.291 

(0.274) 

sektör11 
1.413 

(0.521) 

-1.417 

(0.687) 

-0.637 

(0.727) 

-2.075 

(0.223) 

sektör12 
34.819 

(0.072) 

20.984 

(0.423) 

24.328 

(0.371) 

-10.591 

(0.564) 

sektör13 
3.214 

(0.524) 

1.151 

(0.914) 

-2.525 

(0.825) 

-2.866 

(0.479) 

sektör14 
24.323 

(0.008) 

-1.296 

(0.443) 

-0.983 

(0.515) 

-1.773 

(0.728) 

sektör15 
6.910 

(0.000) 

3.114 

(0.396) 

-0.286 

(0.84) 

4.139 

(0.243) 

sektör16 
-27.297 

(0.056) 

-4.413 

(0.91) 

-51.949 

(0.239) 
-75.851 

(0.000)* 

sektör17 
-4.818 

(0.078) 

-3.060 

(0.09) 

-0.499 

(0.769) 

-2.336 

(0.18) 

sektör18 
42.679 

(0.000) 

5.281 

(0.009)* 

7.446 

(0.221) 
9.837 

(0.000)* 

sektör19 
3.821 

(0.089) 

-1.749 

(0.121) 

-0.591 

(0.668) 

1.455 

(0.363) 

Faiz 
0.607 

(0.000) 

-0.051 

(0.649) 
-0.207 

(0.049)* 

-0.185 

(0.079) 

Reel Efektif 

Döviz Kuru 

0.003 

(0.000) 

0.000 

(0.307) 

0.001 

(0.053) 
0.001 

(0.000)* 

İşsizlik Oranı 
-0.028 

(0.693) 

0.014 

(0.753) 

0.014 

(0.756) 

0.072 

(0.103) 

Tüketici Fiyat 

Endeksi 

0.000 

(0.974) 
0.007 

(0.02) 

0.005 

(0.099) 
0.006 

(0.04)* 

Sabit 
-0.194 

(0.000) 

-0.009 

(0.836) 

-0.025 

(0.369) 
-0.082 

(0.001)* 

Birim bazında analiz sonuçlarına bakıldığında katılım bankaları için anlamlı çıkan değişkenler otel ve 

restoranlar (turizm) kredileri değişimi, diğer hizmet kredileri değişimi, ferdi konut kredileri değişimi, 

kredi kartlarıyla kullandırılan kredi değişimi, faiz değişimi, reel efektif döviz kuru ve sabit terimdir. Otel 

ve restoranlar (turizm) kredi değişimindeki bir birimlik değişim takipteki alacakların toplam alacaklara 

oranı değişimini negatif yönde 19.380 birim etkilemektedir. Diğer hizmetler kredileri değişimindeki bir 

birimlik değişim takipteki alacakların toplam alacaklara oranı değişimini 24.343 birim etkilemektedir. 

Diğer hizmetler; kanalizasyon ve atıkların tanzimi, örgütsel faaliyetler, kültür eğlence ve spor 

faaliyetleri ve diğer bireysel hizmetler kalemlerinden oluşmaktadır. Katılım bankaları bazında diğer 

hizmetlerin %8’ini  kanalizasyon ve atıkların tanzimi, %22’sini örgütsel faaliyetler, %17’sini kültür 

eğlence ve spor faaliyetleri, %53’ünü ise diğer bireysel hizmetler oluşturmaktadır. Ferdi konut 

kredilerindeki bir birimlik değişim takipteki alacakların toplam alacaklara oranı değişimini 6.910 birim 

etkilemektedir. Konut kredilerinin kredi riski üzerinde etkili olması sektörde yaşanan olumsuzluklarla 

ilgili olabilir. Kredi kartlarıyla kullanılan kredilerdeki değişimin 1 birimlik değişimi takipteki 

alacakların toplam alacaklara oranı değişimini 42.679 birim etkilemektedir. Faiz değişimindeki 1 

birimlik değişim değişimi takipteki alacakların toplam alacaklara oranı değişimini 0.607 birim 

etkilemektedir. Reel efektif döviz kurundaki 1 birimlik değişim değişimi takipteki alacakların toplam 

alacaklara oranı değişimini 0.003 birim etkilemektedir.  
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Yerli mevduat bankaları bazında anlamlı çıkan değişkenler imalat sanayi kredileri değişimi, inşaat 

kredileri değişimi, taşımacılık kredileri değişimi, depolama ve haberleşme, finansal aracılık kredileri 

değişimi, kredi kartlarıyla kullandırılan kredi değişimi, tüketici fiyat endeksidir. İmalat sanayi kredi 

değişimindeki 1 birimlik değişim takipteki alacakların toplam alacaklara oranındaki değişimi negatif 

yönde 1.908 birim etkilemektedir. İnşaat kredileri değişimindeki bir birimlik değişim takipteki 

alacakların toplam alacaklara oranı değişimini negatif yönde 3.445 birim etkilemektedir. Taşımacılık, 

depolama ve haberleşme kredileri değişimindeki 1 birimlik değişim takipteki alacakların toplam 

alacaklara oranı değişimini negatif yönde 4.094 birim etkilemektedir. Finansal Aracılık kredileri 

değişimindeki 1 birimlik değişim takipteki alacakların toplam alacaklara oranı değişimini negatif yönde 

2.025 birim etkilemektedir. Kredi kartlarıyla kullanılan krediler değişimindeki 1 birimlik değişim 

takipteki alacakların toplam alacaklara oranı değişimini 5.281 birim etkilemektedir. Tüketici Fiyat 

Endeksi değişimindeki bir birimlik değişim takipteki alacakların toplam alacaklara oranı değişimini 

0.007 birim etkilemektedir. 

Kamu mevduat bankaları bazında anlamlı çıkan değişkenler toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar 

servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri kredilerindeki değişim, taşımacılık, depolama ve 

haberleşme kredilerindeki değişim ve faiz değişimidir. Toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar 

servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri kredileri değişimindeki 1 birimlik değişim takipteki 

alacakların toplam alacaklara oranı değişimini negatif yönde 1.289 birim etkilemektedir. Taşımacılık, 

Depolama ve Haberleşme kredileri değişimindeki 1 birimlik değişim takipteki alacakların toplam 

alacaklara oranı değişimini negatif yönde 3.346 birim etkilemektedir. Faiz değişimi ise takipteki 

alacakların toplam alacaklara oranı değişimini negatif yönde 0.207 birim etkilemektedir.  

Yabancı mevduat bankaları bazında anlamlı çıkan değişkenler madencilik ve taşocakçılığı kredileri 

değişimi, taşımacılık, depolama ve haberleşme kredileri değişimi, ferdi kredi otomobil kredileri 

değişimi, kredi kartları reel efektif döviz kuru tüketici fiyat endeksi ve sabit terimdir. Madencilik ve 

taşocakçılığı kredileri değişimindeki bir birimlik değişim takipteki alacakların toplam alacaklara oranı 

değişimini negatif yönde 12.030 birim etkilemektedir. Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme kredileri 

değişiminin bir birimlik değişimi takipteki alacakların toplam alacaklara oranı değişimini negatif yönde 

3.806 birim etkilemektedir. Ferdi Kredi Otomobil kredileri değişimindeki bir birimlik değişim takipteki 

alacakların toplam alacaklara oranı değişimini negatif yönde 75.851 birim etkilemektedir. Kredi 

Kartlarıyla kullanılan kredilerin değişiminin bir birimlik değişimi takipteki alacakların toplam 

alacaklara oranı değişimini 9.837 birim etkilemektedir.  Reel Efektif Döviz Kurundaki bir birimlik 

değişim takipteki alacakların toplam alacaklara oranı değişimini 0.001 birim etkilemektedir. Tüketici 

Fiyat Endeksi değişimindeki 1 birimlik değişim takipteki alacakların toplam alacaklara oranı değişimini 

0.006 birim etkilemektedir.  

4 Sonuç 

 Katılım bankacılığında anlamlı çıkan sektörler otel ve restoranlar (turizm) kredileri değişimi, diğer 

hizmet kredileri değişimi, ferdi konut kredileri değişimi, kredi kartlarıyla kullandırılan kredi değişimi 

olduğu görülmektedir. Katılım bankalarının turizm kredileri ile kredi riskinin negatif ilişkiye sahip 

olmasının sebebini katılım bankalarının turizm kuruluşlarına kredi vermeden önce ilgili kurumun helal 

turizme uygun bir şekilde sertifikalandırılmış olması gerekmektedir. Diğer işletmelerden farklı olarak 

helal turizm işletmelerinin ek denetimlerden geçmesi işletmelerin finansal açıdan daha istikrarlı 

olmasına sebep olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Finansal istikrar da beraberinde işletmelerin kullandığı 

finansmanların zamanında geri ödenmesini sağlamaktadır. Model analizinden elde edilen sonuçta da bu 

savın desteklendiği görülmektedir. Ferdi konut kredileriyle ilgili olarak banka murabaha dışında farklı 

faizsiz enstrümanlar kullanarak konut kredisi ile kredi riski arasındaki pozitif ilişkiyi değiştirebilir.  

Katılım bankaları kredi kartı kullanımında birçok fıkhi kısıtlamalar uygulamaktadır. Özellikle borç 

erteleme ya da asgari tutarda borç ödeme uygulamasının olmaması katılım bankası kredi kartı 

kullanıcılarının borcunu ödeyememesi durumuna düşmesinde kredi riskinin maruz kaldığı tutar borcun 

tamamı şeklinde olduğu için kredi kartı ile kullandırılan kredilerdeki ağırlıklı değişim kredi riski 

üzerinde etkili olmaktadır.  
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Yerli mevduat bankaları bazında bakıldığında anlamlı çıkan sektörler imalat sanayi kredileri değişimi, 

inşaat kredileri değişimi, taşımacılık kredileri değişimi, depolama ve haberleşme, finansal aracılık 

kredileri değişimi, kredi kartlarıyla kullandırılan kredi değişimi olduğu görülmüştür. İmalat sanayi, 

inşaat, taşımacılık, depolama ve haberleşme, finansal aracılık sektörleri ile kredi riski arasında negatif 

yönlü ilişki olduğu görülmüştür. Kredi kartı kullanımı ile kredi riski arasında ise pozitif yönlü bir ilişki 

saptanmıştır. Fakat bu değişkenin katsayısı katılım bankacılığındaki kadar yüksek değildir.  

Kamu mevduat bankaları bazında anlamlı çıkan sektörler ise toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar 

servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri sektörü ile taşımacılık, depolama ve haberleşme 

sektörüdür. Her iki sektör ile kredi riski negatif yönlü bir ilişki içerisindedir.  

Yabancı mevduat bankaları bazında anlamlı çıkan sektörler madencilik ve taşocakçılığı, taşımacılık, 

depolama ve haberleşme, ferdi kredi otomobil, kredi kartlarıdır. Kredi kartları dışında anlamlı çıkan 

sektörler ile kredi riski arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. Kredi kartlarıyla kredi riski arasında ise 

pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fakat bu değişkenin katsayısı katılım 

bankacılığındaki kadar yüksek değildir. 

Sonuçlara genel olarak bakıldığında kredi kartı kredileri hem mevduat hem de katılım bankalarında 

anlamlı çıksa da katılım bankalarında ilgili değişkenin katsayısı oldukça büyüktür. Bunun sebebini 

katılım bankalarının kredi kartı kullanımının mevduat bankalarına göre kredi riskine daha duyarlı 

olduğu sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca katılım bankalarında ve mevduat bankalarında sektörel kredilerle 

kredi riskinin negatif yönlü bir ilişkide olması bankaların uyguladığı stratejilerin uygun olduğu 

sonucuna ulaştırabilir.  
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ÖZET 

 Geçmiş dönem araştırmalarına göre yüksek volatilite öngörü başarısı gösteren VIX endeksini 

oluşturan CBOE’nin farklı opsiyon vadeleri için hazırladığı volatilite endeksleri de bulunmaktadır. 

Yapılan çalışmanın amacı da; volatilite hesaplamasında temel alınan opsiyon vadelerine göre Vix9d, 

Vix, Vix3m ve Vix6m olarak sıralanan bu endekslerin volatilite öngörüsünde hangisinin daha başarılı 

olduğunu araştırmaktır. Belirtilen amaca ulaşmak için 04/01/2011 tarihleri 15/02/2019 tarihleri 

arasında 2043 günlük S&P500 ve belirtilen CBOE endeks verilerinden yararlanılmıştır. Belirtilen 

endekslerin öngörü performanslarını kıyaslamak amacı ile M-Z Regresyon modeli kullanılmış ve bu 

model üzerinden elde edilen R2, MAE, RMSE değerleri karşılaştırılmıştır.  

 Yapılan analizler sonucunda Vix9d endeksi diğer tüm endekslerden daha iyi öngörüye sahip 

olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca belirtilen volatilite endekslerinin S&P500 endeksi ile olan kısa ve uzun 

dönem etkileşimini anlamak amacı ile VGCA analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz sonuçlarına göre 

Vix9d endeksinden S&P500 endeksine tek yönlü nedensellik bulunurken Vix endeksinde çift yönlü 

nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu tespitlere bağlı olarak Vix9d endeksi S&P500 endeksinden 

etkilenmemektedir, ancak Vix endeksi hem etkileyen, hem de etkilenen bir yapıya sahiptir ve buna 

bağlı olarak Vix9d endeksinin volatilite öngörüsünde daha sağlıklı sonuçlar vereceği anlaşılmaktadır. 

Elbette yapılan araştırma S&P500 endeksi özelinde gerçekleştirildiği için elde edilen bulgular S&P500 

endeksi ile sınırlıdır, diğer endeksler için farklı sonuçların elde edilebilmesi mümkündür.  

Geçmiş dönem araştırmaları incelendiğinde volatilite öngörü performans kıyaslaması Vix 

endeksi ve diğer volatilite tahmin modelleri (ARCH-GARCH ailesi, EWMA gibi) arasında 

gerçekleştirilmiş ve çalışmaların büyük kısmında Vix endeksinin daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. 

Ancak CBOE endeksleri arasında bir öngörü performans kıyaslaması gerçekleştirilemediği için 

yaptığımız çalışma finans literatürüne farklı bir sonuçla katkıda bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Oynaklık, Vix Endeksleri, CBOE, Öngörü Performansı 

 

 

COMPARISON OF VOLATILITY FORESIGHT 

PERFORMANCES OF VIX INDICES 

 

ABSTRACT 

 According to previous researches, there also exist volatility indices prepared by CBOE for 

different option maturities constituting the VIX index, which shows high volatility implication. The 

aim of the study is to investigate the volatility implications of the indices, which are listed as Vix9d, 
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Vix, Vix3m and Vix6m according to the option maturity based on volatility calculation, and to 

observe which of those listed indices are more successful. In order to achieve the mentioned purpose, 

2043 days S&P500 and the specified CBOE index data were used between January 4th, 2011 and 

February 15th, 2019. M-Z Regression model was used to compare forecast performances of the indices 

and R2, MAE and RMSE values obtained from this model were compared. 

As a result of the analyses, it was found out that the Vix9d index had better implications than 

all other indices. Additionally, VGCA analysis was conducted to understand the short and long-term 

interaction of the specified volatility indices with the S&P500 index. According to the results of the 

analysis, there was a one-way causality from the Vix9d index to the S&P500 index, whereas the Vix 

index had a bidirectional causality relationship. Depending on these determinations, the Vix9d index is 

not affected by the S&P500 index, but the Vix index is structured as both affecting and affected, and it 

appears that the Vix9d index will provide more accurate results in volatility implications. Naturally, 

the results are limited to the S&P500 index since the study is conducted in the S&P500 index, and it is 

possible to obtain different results for other indices. 

Key Words: Volatility, Vix Indices, CBOE, Forecasting Performance 

 

GİRİŞ 

Markowitz (1952)’in yaptığı öncü çalışma olan Portföy Teorisi ile birlikte volatilite günümüze 

kadar uzun bir süredir finansal piyasalardaki volatilite, bir çok akademisyen, politika yapıcı ve 

uygulamacı tarafından gerçekleştirilen teorik ve ampirik araştırmaların odağında yer almaktadır (Yu, 

2002: 193; Brooks, 1998: 59). Volatilite kavramı son dönemlerde yaşana ekonomik ve finansal 

krizlere bağlı olarak bir çok farklı tarafın yoğun ilgisini çekmiştir ve en doğru volatilite hesaplaması 

ve gelecek öngörüsü için bir çok model ortaya konulmuştur.  

Pratikte volatilite kavramın tanımını yapmamızı sağlayan iki temel hareket noktası 

bulunmaktadır. Bunlardan biri; tüm hareketlerle ilişkilendirebileceğimiz değişkenlik, diğeri ise; 

bilinmeyen hareketlerle ilişkilendirebileceğimiz belirsizlik olup, bu çerçevede volatilite, tahmin 

edilebilir volatilite ve tahmin edilemeyen volatilite olmak üzere iki alt bileşene ayrılabilir (Wolf, 2005: 

49). Bu bileşenlerden her birine verilecek ağırlık incelenecek konunun kendisine bağlı olmakla 

birlikte, çoğu zaman öncelik, tahmin edilemeyen volatiliteye (hareketlilik) verilmektedir. Bu da 

demektir ki, volatilite bilinmeyen bir değişkenin tüm olası sonuçlarının yayılımını ifade etmektedir 

(Poon, 2005: 1). Volatilite genellikle riskle ilişkilendirilir, öyle ki belirli bir ekonomik değişkenin olası 

hareketlilik ya da değişkenliğine ilişkin ölçümleme sağlar ve genellikle rassal bir değişkenin geçmiş 

dönemdeki gerçekleşen değerleri üzerine dayalı olarak tahmin edilir (Aizenman ve Pinto, 2005: 2); 

ancak volatilite tam olarak risk ile aynı şey değildir. Risk istenmeyen ya da arzu edilmeyen (olumsuz) 

sonuçlarla alakalı iken; volatilite tamamıyla belirsizliği de içeren ölçüm ile ilgilidir. Yani volatilite bir 

finansal varlığın pozitif yada negatif tüm değerlerinin yayılımı olup o varlığın fiyatında meydana 

gelen değişkenliğin istatistiki ölçüsüdür ( Butler, 1999; 190). 

 

 Volatiliteyi gerçekleşen ya da tarihi volatilite (realized, actual) ve tahmin edilen volatilite olmak üzere 

ikiye ayırabiliriz. Gerçekleşen volatilite doğrudan gözlemlenen bir değişken olmadığından bir takım 

yöntemler kullanılarak elde edilir. Bu konuda çeşitli alternatif bulunmaktadır ancak finans 

literatüründe genel olarak volatilite denildiğinde varyansın karekökü olan standart sapma 

anlaşılmaktadır (Sinclair; 2008: 16). Tahmin edilen volatilite ise geçmiş veriler doğrultusunda 

gelecekte ortaya çıkması beklenen volatilitedir. Volatilite tahminleri için araştırmacılar zımni volatilite 

ve zaman serisi volatilite modellerini kullanmaktadırlar (Yang, 2012: 217). Poon ve Granger (2005) 
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yaptıkları çalışmada volatilitenin hesaplanması ve tahmin edilmesinde kullanılan modelleri aşağıdaki 

gibi dört grupta toplamışlardır; 

 

 Tarihi volatilite modelleri, 

 Koşullu volatilite modelleri,  

 Stokastik volatilite modelleri, 

 Zımni volatilite modelleri  

 

Tarihi volatilite modelleri varyans-satandart sapma ve EWMA (Exponentially Weighted 

Moving Average ) modelleri olmak üzere iki temel modelden oluşmaktadır. Tarihi volatilite modeli 

finansal bir varlığın geçmiş dönem fiyat hareketlerinin gelecek dönem fiyat hareketlerinin göstergesi 

olduğu fikrine dayanmakta ve volatilite tahmini için finansal varlık getirileri koşulsuz standart sapma 

hesaplaması ile ( 1 ) elde edilmektedir (Hsieh, 1993; 2).  

 

𝜎 =  √
1

𝑇−1
∑ (𝑟𝑡 − 𝜇)2𝑇

𝑡=1                     (1) 

 

 rt t zamanındaki logaritmik getiriyi gösterirken µ ise 1’den T’e kadar olan logaritmik 

getirilerin ortalamasını göstermektedir. 

 

 Varyans-standart sapma yöntemine yapılan en büyük eleştiri zaman serisi içerisinde bulunan 

tüm verilere aynı oranda önem verilmesidir. Bu eleştirilere yanıt olarak J.P. Morgan (1996) tarafından 

EWMA modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan modelde (2) yakın dönem verilerine daha çok ağırlık 

verilirken daha eski dönem verilerine daha az önem verilmektedir.  

 

𝜎𝑡 =  √(1 − 𝛾) ∑ 𝛾𝑖−1𝑟𝑡−1
2∞

𝑖=1         (2) 

 

 Buradaki γ katsayısı decay faktörü olarak adlandırılmakta ve bu katsayı 1’e yaklaştıkça geçmiş 

dönem verilerine ağırlık verilirken, 0’a yaklaşıldıkça yakın zamana ağırlık verilmektedir. 

 

 Doğrusal regresyon modellerinde hata terimlerinin varyansı sabit yani homoskedastik olduğu 

kabul edilir. Anacak finansal zaman serileri üzerine Engle (1982)’nin yaptığı çalışmalarda hata 

terimleri varyansının sabit olmadığını yani heteroskedastik yapıda olduğunu ispatlamıştır. Bu çalışma 

ile zaman serilerinde volatilitenin hesaplanmasında autoregressive conditional heteroskedastic 

(ARCH) (3) modelini önermiştir. Ancak ARCH modeli zaman serilerinde volatilitenin simetrik 

davrandığı savı ile hareket ettiği için bir çok araştırmacı tarafından eleştirilmiş ve volatilitenin 

asimetrik yapısını inceleyebilen generalized autoregressive conditional heteroskedastic (GARCH) (4) 
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modeli Bollerslev (1986) tarafından oluşturulmuştur.  Daha sonrasında bu volatilite model ailesine bir 

çok farklı model eklenmiş ve günümüzde sıkça kullanılmaktadır. 

 

𝑟𝑡 =  𝜇 + 𝜀𝑡   ,   𝜀𝑡 =  𝑧𝑡𝜎𝑡  ve  𝑧𝑡 ~ 𝐼𝐼𝐷 (0,1) 
 

 𝜎𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛼𝑖
𝑞
𝑖=1 𝜀𝑡−𝑖

2        (3) 

 

𝜎𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛼𝑖
𝑞
𝑖=1 𝜀𝑡−𝑖

2 + ∑ 𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗
2𝑝

𝑗=1      (4) 

 

Stokastik volatilite modeli latent volatility modeli olarak da isimlendirilmektedir (Yalçın, 

2007: 361). Stokastik volatilite modeli, koşullu volatilite (ARCH/GARCH) modellerinin aksine 

beklenmeyen volatiliteyi de içermekte, varyans gözlenemeyen bir değişken olarak modellenmektedir. 

Stokastik volatilite modelleri ikinci inovasyon (υt) terimi içermeleri nedeniyle ARCH tipi modellerden 

daha esnektir. Fakat inovasyon teriminin eklenmesi hata teriminin direk çıkarımlarını çok daha 

karmaşık hale getirir  (Poon ve Granger, 2005: 46).  

 

𝜎𝑡 =  𝜔 + ∑ 𝛽𝑗𝜎𝑡−1
𝑝
𝑗 + υt            (5) 

 

Stokastik volatilite modelleri opsiyon fiyatlama literatüründe kullanılan teorilerle yakından 

ilgili olup, bu modeller opsiyon fiyatlama literatüründe kullanım alanı bulmaktadırlar (Brooks, 2009: 

428). Ancak, stokastik volatilite modelleri koşullu varyansı belirleme yönünden GARCH 

modellerinden üstün olmalarına rağmen, bu model parametrelerinin hesaplanması sürecinin karmaşık 

olması nedeniyle ampirik kesikli zaman serileri uygulamalarında fazla kullanılmamaktadırlar (Yalçın, 

2007: 361). 

 Eğer finansal bir varlığın gelecek için opsiyon fiyatı var ise opsiyonun vadesi boyunca 

oluşacak fiyatlar üzerinden finansal varlığın volatilitesini öngörmek mümkündür (Brooks, 2008: 384). 

Finansal varlığın kendi getiri değerleri üzerinden değil de opsiyon fiyatı üzerinden  elde edilen 

volatilite öngörüsüne zımni volatilite denilmektedir (Egelkraut et.al., 2003: 3). Zımni volatilitenin 

hesaplanmasında öncelikli olarak finansal varlığın opsiyon fiyatının hesaplanması gerekmektedir ki, 

Black-Scholes modeli ile  bunu hesaplamak oldukça kolaydır. Ancak  Li ve Yang (2009), piyasaların 

etkin olması ve opsiyon fiyatlama modelinin geçerli olması varsayımı altında örtülü volatilitenin, 

opsiyonun kalan vadesi boyunca gelecekteki gerçekleşen volatilitenin sapmasız ve etkin bir öngörüsü 

olması gerektiğini belirtmektedirler. Egelkraut et. al. (2003), piyasa katılımcılarının opsiyonları 

fiyatlarken elverişli olan tüm tarihi bilgiye sahip olduğunu bu nedenle örtülü volatilite modellerinin 

diğer geriye dönük modellerden daha iyi volatilite tahmininde bulunmaları gerektiğini belirtmektedir. 

Zımni volatilitenin hesapalanmasına yönelik çalışmalar opsiyonyarın işlem görmesi ile 

başlamış olup bu çalışmalar temelde akademik çalışmalardır. İlk olarak Latane ve Rendleman (1976) 

tarafından CBOE’de işlem gören 24 işletmenin opsiyon fiyatları kullanılarak zımni volatilete 

hesaplanmıştır (Dowling ve Muthuswamy, 2003: 2). Belirtildiği gibi bu hesaplamalar akademik 

düzeyde kalıp piyasanın kullandığı verilere dönüşmemiştir. 1993 yılına gelindiğinde CBOE tarafından 

VXO volatilite endeksi yayınlanmaya başlanmış ve finansal piyasalarda büyük ilgi görmüş ve kısa 
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süre içerisinde ABD hisse senedi piyasaları için risk endeksi ölçütü haline gelmiş ve “korku endeksi” 

olarak anılmıştır (CBOE, 2009: 1).  

CBOE’nin volatilite endeksi örneğinden sonra, CBOE ve diğer ülke borsaları tarafından da 

volatilite endeksleri oluşturulmaya başlanmıştır. 1994 yılında Alman Borsasının (Deutsche Börse) 

tarafından DAX Endeksi üzerine oluşturulan endeks opsiyonlarına dayalı olarak VDAX isimli örtülü 

volatilite endeksi oluşturulmuştur. 1997 yılında Fransa Borsası, örtülü volatilitesini yansıtan VX1 ve 

VX6 olmak üzere iki volatilite endeksi oluşturmuştur. 2000 yılında CBOE, Nasdaq-100 Endeksi 

(NDX) opsiyonlarının örtülü volatilitesinden türetilen Nasdaq volatilite endeksini (VXN) 

oluşturmuştur (Skiadopoulos, 2004: 1187). 2003 yılına gelindiğinde Black-Scholes opsiyon fiyatlama 

yönteminin gelişmesi ile CBOE, söz konusu endeksin hesaplanmasında bir takım değişikliklere 

gitmiştir. Bu kapsamda CBOE, S&P 500 hisse senedi endeksi 30 gün vadeli opsiyonlarını dikkate 

alarak Vix ndeksini oluşturmuştur (Yang ve Liu, 2012: 217). Vix endeksinin değerleri 20’nin altında 

kalır ise finansal piyasa taraflarınca  volatilitenin çok düşük olduğu, Vix endeks değeri 30’un üzerinde 

ise volatilitenin çok yüksek olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Vix endeksinin bu kolay kullanımı 

sayesinde oluşturulan tüm zımni volatilite endeksleri içerisinde finansal piyasalarda en çok Vix 

endeksi ilgi görmüştür (CBOE, 2009: 1). Finansal piyasaların bu ilgisine bağlı olarak CBOE 

tarafından farklı finansal varlık ve endeksler için 180’den fazla volatilite endeksi yayınlamaya 

başlamış ve hatta Vix endeksi üzerinden türev ürünler de oluşturulmuştur (CBOE, 2019). 

 

LİTEREATÜR 

 Önceki bölümlerde anlatıldığı gibi volatilite öngörü modellerine ilgi arttıkça model çeşitliliği 

artmış ve bu model çeşitliliği içerisinde hangi öngörü modelinin daha iyi performas sergilediği de 

araştırmacılar için önemli bir konu haline gelmiştir. Araştırmacıların bu yoğun ilgisine bağlı olarak 

konu hakkında oldukça fazla çalışma mevcuttur, ancak bu çalışmaların bir kısmı Tablo-1’de özet 

olarak sunulabilmiştir. 

Tablo-1: Volatilite Öngörü Modelleri Performans Değerlendirme Araştırmaları 

 Author Year Index 
Compared 

Volatility Models 
Best Equation Model 

Akgiray 1989 
S&P 

500 

EWMA and 

GARCH 
GARCH 

Dimson and 

Marsh 
1990   

ARCH, GARCH 

and EWMA 
EWMA 

Poon and 

Taylor 
1992   

ARCH, GARCH, 

GARCH-M and 

EWMA 

GARCH-M 

Corhay and 

Rad 
1994   

ARCH and 

GARCH 
GARCH 

Heynen 1995   

Random walk, 

Garch EGARCH 

and Stochastic 

Volatility 

Stochastic Volatility 
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Vesilellis and 

Meade 
1996   

Historical Vol., 

EWMA and 

GARCH 

GARCH 

Brasilford and 

Faff 
1996   

Historical Vol., 

EWMA GARCH 

and GJR-

GARCH 

GJR-GARCH 

Maraux 1999 CAC40 
VX1, VIX, 

Historical Vol 
VX1 

Aboura and 

Villa 
2003 CAC40 

VX1, Historical 

Vol and GARCH 
VX1 

Corrado and 

Miller 
2005 S&P500 

Vix, ARCH, 

GARCH, EWMA 
VIX 

Carr and Wu 2005 S&P500 
VIX, ARCH, 

GARCH, EWMA 
VIX 

Banerjee and 

Kumar 
2011 Nifty 50 

In-VIX and 

GARCH 
In-VIX 

Salgado 2011 S&P500 

VIX, GARCH, 

GJR-GARCH 

and FC-GARCH 

VIX 

Yang and Liu 2012 TAIEX 
TVIX, ARCH 

and GARCH 
TVIX 

Ezpelata 2015 
OMXS3

0 

GARCH, 

EGARCG, VIX 

and SIXVX 

SIXVX 

Bongiovanni, 

Vincentiis and 

İsaia 

2016 S&P500 

VIX, GARCH, 

SMA and 

EWMA 

VIX 

Kambouroudi

s and 

McMilan 

2016 S&P500 
VIX and 

GARCH 
VIX 

Jung 2016 TSX60 

VIXC, GARCH 

and GJR-

GARCH 

GJR-GARCH 

Cao , Ruan 

and Zang 
2018 S&P500 

VIX, CBOE 

SKEW 
VIX 

Pan, Wang, 

Liu and Wang 
2019 S&P500 

VIX, VS-

GARCH and 

HN-GARCH 

VIX 

 

 

UYGULAMA VE VERİ SETİ 

 

CBOE(Chicago Board Of Exchance) tarafından 182 farklı volatilite endeksi hazırlanmıştır. Hazırlanan 

bu endekslerin içerisinde en çok bilinen ve takip edilen endeks önceki bölümde detaylı açıklamalarını 
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verdiğimiz VIX endeksidir. Vix endeksi 30 gün vadeli opsiyonlar üzerinden hesaplanmakta olup diğer 

vadelerde en sık takip edilen endeksler ise 9 gün vadeli opsiyonlar üzerinden hesaplanan Vix9d, 3 ay 

vadeli opsiyonlar üzerinden hesaplanan Vix3m ve 6 ay vadeli opsiyonlar üzerinden hesaplanan Vix6m 

endeksleridir. Bu endeks günlük kapanış verileri CBOE resmi internet üzerinden elde edilen, 

04/01/2011 tarihleri 15/02/2019 tarihleri arasında 2043 günlük veri setinden oluşmaktadır. Belirtilen 

Vix endeksleri S&P500 endeksi üzerinden oluşturulmuş opsiyonlarla hesaplandığı için aynı dönemler 

arasında S&P500 kapanış endeks değerleri de veri setine dahil edilmiştir.  

 

 

Grafik-1: S&P500 Endeks Verileri 

  

Finansal piyasa araştırmalarında genellikle finansal varlıkların değerleri değil, bu varlıkların getiri 

verileri kullanılmaktadır ( Gourierouz & Jasiak; 2001, 12). Finansal varlıkların öz değerleri yerine 

getiri verilerinin kullanılmasında iki önemli sebep bulunmaktadır. İlk olarak varlık getirileri varlıkların 

farklı fiyat yapılarından bağımsız anlaşılabilir ve kıyaslanabilir özet bilgi sunmaktadır. İkinci olarak ta 

finansal varlıkların fiyat hareketleri koşullu ortalamadan sürekli sapan durağan olmayan yapıya 

sahiptir. Ancak bu varlıkların getirileri ise ortalamadan sapmayan durağan hareket sergilemektedirler ( 

Campbell, Lo & MacKinlay; 1997, 9). Finansal varlıkların bu özelliklerinin tespitine bağlı olarak 

bizim çalışmamızda da S&P500 endeksinin logaritmik getirisi formül (6)’de gösterildiği gibi 

hesaplanmıştır.  

 

𝑟𝑡=𝑙𝑛(𝑃𝑡|𝑃𝑡−1)      (6) 
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Grafik-2: S&P500 Endeks Log-Getiri Verileri 

 

Yaptığımız çalışmada finansal varlığın getiri oranları üzerinden tarihi volatilite hesaplanmasında 

Salgado (2011)’nun karşılaştığı negatif ve pozitif getiri oranlarına bağlı tutarsız öngörüleri ortadan 

kaldırmak için günlük getirilerin uzunluklarının hesaplanması yoluna gidilmiş ve tarihi volatilite 

hesaplaması formül (7)’de gösterildiği gibi hesaplanmıştır. 

𝐻𝑉𝑡 = |𝑟𝑡|            (7) 

 Oluşturulan bu formüle göre HVt t zamanındaki tarihi volatilite değerinin günlük logaritmik 

getirinin mutlak değerini göstermekte ve volatilite değeri hesaplanmasında yalın dalga boyu 

kullanılarak pozitif ve negatif şokların öngörürü tahminlerini zayıflatması engellenmektedir. Yapılan 

hesaplamalara bağlı olarak HVt zaman serisi Grafik-3’de görüldüğü şekle dönüşmektedir. 
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Grafik-3: S&P500 Log-Getiri Mutlak Değer Verileri 
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 Çalışmanın temel konusu olan çeşitli Vix endekslerinin içerisinden volatiliteyi hangisinin daha 

doğru açıkladığını ve öngörü için hangisinin daha kullanışlı olduğunu tespit etmek olduğu için vix9d, 

vix, vix3m ve vix6m verileri kullanılarak zımni (implied) volatilite ayrı ayrı hesaplanması 

gerekmektedir. Zımni volatilitenin (IV) hesaplanmasında formül(8) kullanılmıştır. Ayrıca hesaplanan 

IV değerleri Grafik-4’de gösterilmiştir. 

 

𝐼𝑉𝑡=
Vixt

√252∗100
       (8) 
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Grafik-4: CBOE Volotilite Endeks Verileri 

  

Elde edilen tüm verilerin tanımlayıcı istatistikleri ise Tablo-2’de gösterilmiştir. Verilerin tanımlayıcı 

istatistik yapıları incelendiğinde tüm veri setinin sağa doğru yatık ve Jarque-Bera verilerine göre 

normal dağılım sergilemediği anlaşılmaktadır.  

Tablo-2: Tanımlayıcı İstatistik Verileri 

 IVVIX IVIX3M IVIX6M IVIX9D HVt 

 Mean  0.009862  0.011414  0.012369  0.010041  0.006320 

 Median  0.009071  0.010659  0.011616  0.009002  0.004239 

 Maximum  0.026149  0.027327  0.026054  0.042836  0.068958 

 Minimum  0.005392  0.007465  0.008662  0.004473  0.000000 

 Std. Dev.  0.003199  0.003007  0.002759  0.004155  0.006728 

 Skewness  1.950051  1.841961  1.714123  2.121899  2.452465 

 Kurtosis  7.869384  7.288212  6.594383  9.925697  12.90831 

      

 Jarque-Bera  3313.209  2720.598  2100.243  5616.130  10405.09 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

      

 Sum  20.14749  23.31780  25.27056  20.51337  12.91207 

 Sum Sq. Dev.  0.020899  0.018468  0.015548  0.035245  0.092442 

      

 Observations  2043  2043  2043  2043  2043 
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Daha önceden belirtildiği gibi zaman serileri ve özellikle finansal varlıkların zaman serileri üzerinden 

öngörülerde bulunulduğunda birim kök varlığı sorunu yaşanmaktadır. Birim kök varlığı zaman 

serilerinin durağanlığını ortadan kaldırarak sahte regresyon oluşturabilmekte ve bu durum ise 

öngörünün doğruluğunu olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışmamızda böyle bir sorunla 

karşılaşmamak için oluşturulan veri seti üzerinde ADF birim kök testleri uygulanmış ve sonuçları 

Tablo-3’de verilmiştir. 

Tablo-3:ADF Birim Kök Test Sonuçları 

 ADF (t istatistics) 

 Intercept Trend & Intercept 

HV -10,7343 -10,9394 

IVvix9d -7,8796 -8,3743 

IVvix -5,3459 -5,8123 

IVvix3m -4,4378 -4,8897 

IVvix6m -3,8567 -4,4354 

 

 Yapılan ADF birim kök testlerine göre oluşturduğumuz veri seti birim kök içermemekte ve 

buna bağlı olarak ta yapılacak öngörülerde durağanlık ve sahte regresyon sorunu yaşamayacağımız 

anlaşılmıştır. CBOE tarafından oluşturulan volatilite endeksleri içerisinden hangisinin gelecek tahmin 

gücü daha iyi olduğunu anlamak için literatürde bir çok farklı yöntem bulunmasına rağmen bu 

çalışmada Mincer-Zarnowitz Regresyon testi (M-Z Regresion), Root Mean Square Error (RMSE) ve 

Mean Absolute Error (MAE) sonuçları kullanılacaktır.  

Mincer-Zarnowitz Regresyonu 

 Mincer-Zarnowitz (1969) tarafından geliştirilen modelde tahmin edilen zaman serisi ile mevcut 

zaman serisi arasında basit bir regresyon modeli kurulduğunda tahmin modelinin optimalliği kolayca 

sınanabileceği ispatlanmıştır ( Horasanlı & Yıldırım: 2011, 15).  

𝑌𝑡+ℎ =  𝛽0 +  𝛽1�̂�𝑡+ℎ|𝑡 + 𝜀𝑡+ℎ        (9) 

 Oluşturulan modelde 𝑌𝑡+ℎ bağımlı değişkeni tahmin edilmeye çalışılan finansal varlığın t+h 

zamanındaki değerini, �̂�𝑡+ℎ|𝑡 bağımsız değişkeni ise finansal varlığın t zamanındaki t+h zamanı için 

yapılan tahmin değerini göstermektedir. Yapılan analizin hipotez testinde ise (10)’da gösterilen 

hipotez önermesi kullanılır. 

𝐻0:   𝛽0 = 0  ∩   𝛽1 = 1 

𝐻1:   𝛽0 ≠ 0  ∪   𝛽1 ≠ 1       (10) 

 Yapılan tahmin ile gerçekleşen değerler arasında oluşturulan regresyon katsayıları incelenerek 

bağımsız değişkenin katsayısı 𝛽1  1’e eşit olması gerekmekte, aynı zamanda regresyon modelindeki 

sabit değer 𝛽0 ‘ın ise 0’a eşit olması gerekmektedir. Bu şartlar altında H0 hipotezi reddedilemez ve 

analiz edilen modelin tahmin gücünün yüksek olduğu kabul edilir. Ancak birden fazla modelin tahmin 

gücü sınanıyor ise oluşturulan M-Z regresyon modellerinin R2 değerlerine göre kıyaslama yapılabilir. 

 

Root Mean Square Error (RMSE) and Mean Absolute Error (MAE) 

 

 Bir çok volatilite öngörü araştırmasında performans değerlendirme aracı olarak kullanılan 

RMSE ve MAE genel olarak birbirlerine oldukça benzemektedirler. Her ikisinin de elde ettiği sonuçlar 

formül (11) ve (12)’da görüldüğü gibi birbirine benzer sonuçlar sunmaktadır.  
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𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √∑ (�̂�𝑡
2−𝜎𝑡

2)
2𝑛

𝑡=1

𝑛
      (11) 

 

 

𝑀𝐴𝐸 =  
∑ |�̂�𝑡

2−𝜎𝑡
2|𝑛

𝑡=1

𝑛
        (12) 

 

 Her iki formülde de ( 𝜎) gerçekleşmiş zaman serisinin varyansı, ( 𝜎 ̂) ise tahmin edilen zamana 

serisinin varyansını temsil etmektedir. Yapılan gelecek öngörüsünde zaman serileri varyanslarının 

farkları ne kadar düşük ise yapılan tahmin o kadar gerçeğe yakın, yani yapılan tahminin etkinliği 

yüksektir.  

Bulgular 

 Yapılan çalışmada oluşturulan veri seti 01/04/2018 ile 12/15/2019 tarihleri arasında 2043 işlem 

gününü kapsamaktadır. M-Z regresyonu, RMSE ve MAE değerlerine ulaşmak için tanımlanan tahmin 

kontrol zaman serisi 01/04/2018 ile 12/12/2018 tarihleri arasında 2000 işlem gününden oluşmakta, 

tahmin için kullanılan zaman serisi ise 12/13/2018 ile 02/15/2019 tarihleri arasında 43 işlem gününden 

oluşmaktadır.  
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Grafik-5: M-Z Regresyonu Tahmin Sonuçları 

 Grafik-5’den anlaşılacağı üzere volatilitenin yüksek olduğu dönemde vix9d diğer vix 

endekslerine göre daha hızlı reaksiyon vermekte, daha stabil zamanlarda ise diğer vix endekslerine 

göre daha düşük seviyelerde bulunmaktadır. Vix endeksi ise göre vix3m ve vix6m endekslerine göre 

daha fazla reaksiyon verirken vix9d endeksine göre daha stabil bir durumdadır. Vix endeksi 

volatilitenin daha az olduğu dönemlerde ise vix9d endeksine göre daha yüksek değerlere sahiptir. 
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 CBOE tarafından oluşturulan volatilite endekslerinin öngörü performanslarının araştırmasında 

daha önce belirtilen analizlerin özet sonuçları Tablo-4’de sunulmuştur. Bu tabloda her bir endeksin M-

Z regresyon anlamlılık derecelerini gösteren düzeltilmiş R2 değerleri birinci sütunda yer almaktadır.  

Tablo-4: Volatilite Öngörü Modelleri Performans Sonuçları 

 R2 RMSE MAE 

Vix9d 0,3502 0,8437 0,6084 

Vix 0,2441 0,8895 0,6563 

Vix3m 0,2383 0,9202 0,6581 

Vix6m 0,1896 0,9668 0,6599 

 

 Tabloda gösterilen R2 değerleri incelendiğinde vix9d en yüksek anlam değerine sahiptir. Ayrıca 

vix9d endeksinin RMSE ve MAE değerleri ise diğerlerine göre en düşük seviyededir. Aynı tabloda vix 

endeksi ikinci,vix3m endeksi üçüncü ve vix6m endeksi ise son sırada bulunmaktadır. Endekslerin 

volatiliteyi öngörme performansları üzerine yapılan bu çalışmaya göre vix9d endeksi en iyi 

performansı ortaya koyarken vix6m ise en kötü performans yapısına sahiptir. 

 Elde edilen bu sonuçlara göre CBOE endeksleri farklı performans sergilemelerine rağmen hepsi 

de S&P500 üzerindeki volatilitenin açıklanmasında başarılı kabul edilmiştir. Ancak burada yapılan 

araştırmada t+h zamanındaki volatilitenin t zamanındaki vix endeks değerleri arasındaki ilişki 

derecesini ölçmektedir. Yani CBOE volatilite endeksleri S&P500 volatilitesi üzerinde etkilidir ancak 

bu ilişkinin tam tersi şeklinde olma ve her iki değişkenin birbirlerini etkileme olasılıkları da 

mevcuttur. Ayrıca uzun dönemde S&P500 üzerindeki volatilitenin CBOE endekslerini etkileyerek 

yanıltıcı bir nedensellik sarmalına girme olasılığından şüphelenilmektedir. Bu sorunu gidermek için 

verilerin gecikmeli değerleri ile nedensellik analizlerinin kullanılmasını uygun bularak kısa ve uzun 

dönemlerde nedensellik analizleri gerçekleştirilecektir.   

VAR Granger Nedensellik Analizi 

 Var Granger Nedensellik (VGC) analizi iki yada daha fazla değişken arasında nedenselliği 

açılamaya çalışan genel bir yaklaşımdır ( Hamilton: 1994, 302). Ancak VGCA gerçek anlamda 

nedenselliği ispatlamamakta, nedensellik öngörülerinin yeterliliğini göstermektedir ( Zivot & Wang: 

2006, 405). Değişkenlerimizden birinin Y olduğunu kabul edersek. Yt= f ( Yt-1 , Xt-1 ) ile yapılan 

öngörü başarısı Yt=f ( Yt-1 ) ile yapılan öngörü başarısından daha iyiyse Xt‘ deki değişim Yt’ nin 

Granger nedenidir denir ( Altındaş, Güverci & Uğurlu: 2008, 26). İstenilen öngörünün sağlanabilmesi 

için öncelikle VAR modelinin kurulması gerekmektedir. 

𝑌𝑡 =  ∑ 𝛼𝑖
𝑚
𝑖=1 𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑋𝑡−𝑖

𝑚
𝑖=1 + 𝜀1𝑡     (13) 

𝑋𝑡 =  ∑ 𝜃𝑖
𝑚
𝑖=1 𝑋𝑡−𝑖 + ∑ 𝛾𝑖𝑌𝑡−𝑖

𝑚
𝑖=1 + 𝜀2𝑡      (14) 

 Formül (…) ve (…)’de bulunan 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝜃 gecikme katsayılarını m ise ortak gecikme derecesini 

göstermektedir. Elde edilen veriler (…)’da gösterilen hipotez testine sokulur ve hipotez testi 

sonuçlarına göre yorumlanır. 

H0: ∑ 𝛽𝑖
𝑚
𝑖=1 = 0 , X not cause Y      (15) 

H1: ∑ 𝛽𝑖
𝑚
𝑖=1 ≠ 0 , X cause Y 

 VGC analizi değişkenler arasındaki nedenselliği gecikme zamanlarına bağlı öngörü 

performans derecelendirmesidir. Yani sebep sonuç ilişkisi için geçmiş zaman değerlerinin gelecek 

değerlerine olan etkisi araştırılmaktadır. Bu bağlamda CBOE endeksleri gerçek volatilitenin 

öngörüsünü başarılı bir şekilde yapabiliyorlar ise vix9d, vix, vix3m ve vix6m endekslerinin gecikmeli 

olarak HV’nin Granger nedenleri olması gerekmektedir. Ancak HV’nin ise belirtilen endekslerin 
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Granger nedenleri olmamaları gerekmektedir. Eğer HV, CBOE endekslerinin Granger nedeni olur ise 

karşılıklı etkileşime bağlı olarak bir volatilite sarmalı ortaya çıkacak ve hesaplanan volatilite 

endekslerinin yatırımcıları yanıltacağı düşünülmektedir.  

 

 Belirtilen şüphelerin giderilmesi için öncelikli olarak VAR modeli kurulmuş ve oluşturulan 

VAR modelinin ortak gecikme sayısı AIC ve SC değerlerinin minimum olduğu gecikme sayıları 

Tablo-5’de görüldüğü gibi 3. ve 12. dönemlerdir. 

 

Tablo-5: Var Gecikme Süreleri 
 

 Lag AIC SC HQ 

0 -51.27305 -51.25920 -51.26797 

1 -59.32516 -59.24207 -59.29467 

2 -59.58359 -59.43126 -59.52770 

3 -59.65431  -59.43273*  -59.57300* 

4 -59.65773 -59.36691 -59.55102 

5 -59.65943 -59.29936 -59.52731 

6 -59.68656 -59.25724 -59.52903 

7 -59.69284 -59.19428 -59.50990 

8 -59.70346 -59.13566 -59.49512 

9 -59.70347 -59.06643 -59.46972 

10 -59.70251 -58.99622 -59.44335 

11 -59.71241 -58.93687 -59.42784 

12  -59.71336* -58.86858 -59.40339 

13 -59.70399 -58.78997 -59.36861 

14 -59.69883 -58.71556 -59.33804 

15 -59.68783 -58.63532 -59.30163 

16 -59.68826 -58.56651 -59.27666 

 

 Tespit edilen dönemlere göre VGC sonuçları Tablo-6 ve 7’da sunulmuştur. 

 

Tablo-6: 12 Dönem Gecikme ile VGC Sonuçları 

 Chi-Sq Prob Hipotez 

Vix9D  → HV 

HV         𝑋  Vix9D  
92,9913 

17,0276 

0,0000 

0,1454 

Sebebidir 

Sebebi Değildir 

Vix       → HV 

HV        →   Vix 

30,3137 

40,0777 

0,0025 

0,0001 

Sebebidir 

Sebebidir 

Vix3M  → HV 

HV         𝑋  Vix3M 
26,0903 

17,6632 

0,0012 

0,1261 

Sebebidir 

Sebebi Değildir 

Vix6M  𝑋  HV 

HV        𝑋  Vix6M 

16,4607 

14,2345 

0,1710 

0,2834 

Sebebi Değildir 

Sebebi Değildir 

 

 

Tablo-7: 3 Dönem Gecikme ile VGC Sonuçları 

 Chi-Sq Prob Hipotez 

Vix9D  → HV 

HV         𝑋  Vix9D  
79,7234 

0,0022 

0,0000 

0,9622 

Sebebidir 

Sebebi Değildir 

Vix       → HV 

HV        →   Vix 

1,1273 

12,7832 

0,2883 

0,0004 

Sebebi Değildir 

Sebebidir 

Vix3M  → HV 

HV         𝑋  Vix3M 
0,7148 

3,3756 

0,3978 

0,0674 

Sebebi Değildir 

Sebebi Değildir 

Vix6M  𝑋  HV 

HV        𝑋  Vix6M 

6,1153 

2,1152 

0,1142 

0,1143 

Sebebi Değildir 

Sebebi Değildir 
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 Yapılan VGC analizi sonucunda kısa ve uzun dönem gecikmelerinde vix9d endeksi istenildiği 

gibi HV’nin Granger nedeni olmuş ve HV ise vix9d’nin Granger nedeni olmamıştır. Bu durum 

oluşturulan teorik yapıya uygunluk göstermektedir. Finansal piyasalarda en çok takip edilen vix 

endeksinde ise HV ile karşılıklı bir nedensellik yapısına sahiptir. Teorik olarak HV vix endeksinin 

nedeni olmaması gerekmekte, ancak yapılan testlerde elde edilen tespitlere göre HV vix endeksini 

etkilediği anlaşılmaktadır. Vix3m endeksi oluşturulan teorik yapıya uygun şekilde hareket ederken, 

daha uzun dönemli volatilite endeksi olan vix6m HV ile sebep sonuç ilişkisine girmemektedir.  

 

SONUÇ 

 Finansal piyasalardaki volatilite yatırımcıların pozisyonlarını belirlemede büyük bir öneme 

sahiptir. Yatırımcıların risk ve getiri arasında optimum yapıyı sağlamaları için piyasalardaki getiriyi 

tahmin etmekle beraber riski de tahmin etmek durumundadırlar. Bu noktada finansal piyasaların 

volatilitesi piyasaların riskleri hakkında büyük oranda bilgi sunmakta ve yatırımcılar piyasa 

volatilitesini öngörmek için bir çok model kullanmaktadırlar. Geçmiş dönemlerde volatilite tahminleri 

için EWMA, ARCH-GARCH vb. modeller oldukça popüler yaklaşımları olmuş, daha sonrasında 

CBOE tarafından hazırlanan ve piyasada korku endeksi olarak bilinen VIX ve türevleri olan endeksler 

sıklıkla kullanılır hale gelmiştir. Literatür taramasında karşılaşılan bir çok çalışmada CBOE endeksleri 

içerisinde VIX en çok incelenen ve diğer volatilite tahmin yöntemleri ile kıyaslanan endeks oluştur. 

Yapılan bu araştırmalarda Vix endeksi ARCH-GARCH volatilite tahmin yöntemlerine göre oldukça 

üstün gelmiştir. Ancak COBE tarafından opsiyonların yapısına bağlı olarak bir çok volatilite öngörü 

endeksi oluşturmuş olmasına rağmen bu endekslerin performansı incelenmemiştir. Bizim yaptığımız 

bu çalışmada opsiyonların vade uzunlukları açısından 9 gün gibi çok kısa vadeyi temsil eden Vix9D, 

30 gün vadeyi temsil eden Vix, 3ay vadeyi temsil eden Vix3M ve 6 ay gibi oldukça uzun bir vadeyi 

temsil eden Vix6M endeksleri performans sınamasına tabii tutulmuştur. 

 Hem anlamlılık, hem de öngörü tutarlılığı açısından en iyi endeks olarak Vix9D endeksi tespit 

edilmiştir. Volatilite öngörüsü en az olan endeks ise Vix6M endeksidir. Finansal piyasalarda en çok 

takip edilen Vix endeksi ise istenilen derecede öngörü derecesine sahip olamamaktadır. Ayrıca 

gecikmeli olarak HV yapısı ile neden sonuç etkileşimi VGC analizi ile araştırıldığında Vix9D endeksi 

teorik olarak düşünüldüğü gibi HV‘nin nedeni olmakta ve HV Vix9D endeksinin sebebi 

olmamaktadır. Buna göre Vix9D endeksi S&P500 endeksinin volatilitesini öngörmekte 

kullanılabilecek uygun bir endeks olarak karşımıza çıkmaktadır. Vix endeksi ise S&P500 endeksi ile 

karşılıklı olarak neden sonuç ilişkisine girmekte ve birbirlerini etkilemektedirler. Bizce bunun nedeni 

Vix endeksi günümüzde bir volatilite öngörü endeksi olmaktan uzaklaşmış ve türev piyasalarda bir 

yatırım aracı haline gelmiş olmasıdır. Yani Vix endeksi yatırım aracı olarak kendine özgü çeşitli 

riskler barındırabilmektedir ve sistematik risklerin öncüsü olarak davranamamakta, sistemle beraber 

davranış sergilemektedir. Uzun vadeli opsiyonlar üzerinden oluşturulan Vix3M ve Vix6M endeksleri 

içerisinde ise Vix3M oldukça tutarlı bir yapıya sahip iken Vix6M endeksi öngörülerde yeterli 

bulunmamış, bunun nedeni ise 6 ay vadeli opsiyonların ve diğer değişkenlerin bu uzun vadede Vix6M 

endeksinin öngörü yeteneklerinin azalması olarak tahmin edilmektedir. 

 Elde edilen tüm bu sonuçlara göre Vix9D endeksi S&P500 endeksinin volatilitesini öngörmekte 

diğer araştırmaya konu olan diğer CBOE endekslerinden daha başarılı bulunmuş ve yatırım 

portföylerinin hazırlanmasında Vix9D endeksinin daha çok dikkate alınması gerektiği tespit edilmiştir.  
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ÖZ 

Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisinin Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören BİST 30 (XU030) 

endeksi üzerindeki etkisini test etmektir. Bu amaç doğrultusunda, Çin ve Türkiye’de teyit edilen virüs 

vakalarının borsa üzerindeki etkisinin testinde örnek olay çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada BİST 30 

endeksini oluşturan şirketlerin pay senedi fiyat serileri kullanılarak hesaplanan anormal getiriler istatistiksel ve 

grafiksel olarak yorumlanmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, Türkiye’de ilk virüs vakasının duyurulmasını 

takip eden günde kümülatif anormal getiriler istatistiksel olarak anlamlıdır ve grafik de bu sonucu 

desteklemektedir. Buna karşılık Çin’de ilk vakanın tespitini takip eden günlerde BİST 30 endeksi pay 

senetlerinin anormal getirilerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim gözlenmemiş olup, grafik bu sonucu 

destekler niteliktedir. Genel olarak COVID-19 pandemisinin BİST 30 endeksine etkisinin Türkiye’deki vaka 

haberinin teyidi ile birlikte oluştuğu söylenebilir. Bu çalışma ile elde edilen bulgular risk algısı oluşturan 

pandemik olayların finansal piyasalara olan etkisini göstermek açısından önemlidir.  

 
Anahtar Kelimeler: COVID 19, Borsa, Anormal getiriler, Olay çalışması 

 

 

THE EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON 

FINANCIAL MARKETS: A CASE STUDY ON BORSA 

ISTANBUL 

ABSTRACT 

The aim of this study is to test the impact of the COVID-19 pandemic on the BIST 30 (XU030) index traded in 

the Borsa İstanbul stock market. In accordance with this purpose, event study method was used to test the effect 

of confirmed virus cases in China and Turkey on the stock markets. In the study, the abnormal returns calculated 

using the stock price series of the BİST 30 index companies are interpreted statistically and graphically. 

According to the findings, the cumulative abnormal returns on the day following the announcement of the first 

virus case in Turkey are statistically significant and the graph supports this result. On the other hand, no 

statistically significant change are observed in the abnormal returns of BIST 30 index stocks in the days 

following the confirmation of the first case in China, and this findings are supported in the graph. In general, it 

can be said that the effect of the COVID-19 pandemic on the BIST 30 index is occured with the confirmation of 

the case news in Turkey. The findings obtained with this study are important in terms of showing the impact of 

pandemic events which create risk perception on financial markets. 

 

Keywords: COVID-19, Stock markets, Abnormal returns, Event study 
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1. GİRİŞ 

Geçmişten günümüze yıkıcı sosyal etkilerinin yanı sıra ekonomik ve finansal sonuçlara sahip olan 

birkaç salgın hastalığa tanık olunmuştur. 1347 yılında görülen kara veba, 1899-1923 yılları arasında 

Meksika'da görülen kolera salgını, 1908 yılında ortaya çıkan AIDS virüsü, 2002-2003 yılları arasında 

Asya ve Kanada'da görülen SARS ve Ebola virüsü enfeksiyonu bu salgınlar arasında yer almaktadır. 

Günümüzde ise Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bulaşıcı bir hastalık olarak tanımlanan 

koronavirüs (COVID-19) salgını ortaya çıkmıştır. COVID-19, 2019 yılının aralık ayında Çin’in Hubei 

eyaletinin başkenti Wuhan kentinde ortaya çıkmış ve ilk görülmesinden bu yana hastalık tüm dünyada 

hızla yayılarak 180 milyondan fazla kişiye yayılmıştır (WHO, 2020).  

DSÖ, COVID-19 salgınını 30 Ocak 2020'de ‘Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu’ ve 

daha sonra 11 Mart 2020'de global çapta pandemi olarak ilan etmiştir. Bu tarih ile birlikte Türkiye’de 

de ilk COVID-19 vakası tespit edildiği Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Dünyanın her 

yerinde olduğu gibi ülkemizde de salgının etkisini en aza indirmek için ülkeler arası ve şehirler arası 

seyahat kısıtlamaları, karantina uygulamaları, toplu kullanım alanlarının kapatılması, okulların ve 

üniversitelerin online eğitim vermesi gibi önlemler alınsa da yayılımı engellenememiştir. Salgına 

yönelik geliştirilen aşılamalar 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin de dahil olduğu pek çok ülkede 

başlarken, aşıların ortaya çıkan daha ölümcül virüs varyantları için koruyuculuğu netlik 

kazanmadığından salgın tehlikesi ciddiyetini korumakta ve mutasyonlar yeni riskler doğurmaktadır.  

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının ortaya çıkması ülkelerin ekonomik 

faaliyetlerini aksatmış olup küresel ekonomi ve finansal piyasalar için gerçek bir tehdit haline 

gelmiştir. Öyle ki dünyanın önde gelen borsaları, COVID-19 salgınının yayılması ile Şubat ayının 

başında ilk tepkileri göstermiştir (CEIC, 2020). Küresel anlamda, pay piyasalarında yüzde 30'a yakın 

düşüş, oynaklıkta ve yatırım dışı borçların kredi marjlarında artış gözlemlenmiştir. (OECD, 2020). 

Ayrıca, COVID-19 salgınının ekonomik etkilerinin Büyük Buhran ile karşılaştırılabileceği ve hatta 

daha kötü sonuçlara yol açacağı yönünde beklentiler oluşmuştur. Öte yandan, geçmişten günümüze 

kadar olan pek çok araştırma, tarihteki jeopolitik olaylar, siyasi ve terör olayları veya hastalık 

salgınları gibi olaylar ile finansal piyasalar arasında önemli bir bağlantı olduğunu ileri sürmektedir 

(Yang vd. 1999; Chen vd., 2009; Pendell ve Cho, 2013; Liu vd. 2020; Albulescu, 2020). Bu durum, 

söz konusu beklenmedik COVID-19 salgınının ülkelerin finansal piyasaları üzerindeki etkisinin 

araştırılmasını gerekli kılmıştır.  

Liu vd. (2020), COVID-19 korona virüs salgınından en çok etkilenen Japonya, Kore, Singapur, ABD, 

Almanya gibi ülkeler de dahil olmak üzere 21 pay piyasası endeksine salgının kısa dönemli etkisini 

olay çalışması yöntemi ile analiz etmekte olup salgından etkilenen tüm ülkelerin pay piyasası 

getirilerinin olumsuz etkilendiği sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca çalışmada, Asya ülkelerinin pay 

piyasaları salgına daha hızlı tepki verdiği ve diğer ülkelere kıyasla daha fazla negatif anormal getiriler 

yaşandığı sonucuna varılmıştır (Liu vd., 2020). COVID-19 salgının borsa performansına etkisini 

inceleyen bir diğer çalışma olan Alber (2020), kümülatif vaka sayılarının, ölüm sayısına oranla borsa 

performansını daha fazla etkilediğini belirtmektedir. Ayrıca çalışmada, COVID-19 yayılımının Çin, 

Fransa, Almanya ve İspanya’da borsa endeks getirisini olumsuz etkilediği, fakat İtalya ve ABD 

borsaları için etkisinin bulunmadığı saptanmıştır (Alber, 2020).  

Ru vd. (2020), COVID-19 salgını ile 2003 yılında görülen SARS salgınının 64 ülkedeki menkul 

kıymetler borsa endeks getirilerine olan etkisini yatay kesit En Küçük Kareler regresyon tekniği (OLS) 

ile araştırmıştır. Elde ettikleri bulgulara göre daha önce SARS salgınına maruz kalan ülkeler, COVID-

19 salgınına farklı tepkiler vermiştir. 2003 SARS kaynaklı ölümleri olan ülkelerin menkul kıymetler 
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borsa endeksleri, SARS salgınından etkilenmeyen ülkelerin menkul kıymetler borsa endekslerine göre 

COVID-19 salgınından daha fazla etkilenmiştir. Diğer bir deyişle, araştırmacıların kümülatif anormal 

getiri (CAR) hesaplamaları, daha önce SARS salgınından etkilenmeyen ülkelerin borsa endeksleri 

COVID-19 salgınına sert tepkiler vermediğini göstermektedir (Ru vd., 2020).  

Türkiye’de COVID-19 salgının Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksin getirileri üzerindeki etkisini 

olay çalışması metoduyla inceleyen çalışma Göker Kandil ve arkadaşlarına (2020) aittir. Çalışmada 

elde edilen bulgulara göre salgından en fazla negatif etkilenen sektör spor, turizm ve taşımacılık 

sektörü iken, çalışmada gıda, kimya ve bankacılık sektörlerinde pozitif kümülatif ortalama anormal 

getirilerin olduğu saptanmıştır (Göker Kandil vd., 2020). Zeren ve Hızarcı (2020) de 6 ülkede 

COVID-19 salgının pay senedi piyasalarına olan etkisini incelemektedir. Çalışma sonuçlarına göre 

salgın kaynaklı toplam ölümler incelenen tüm borsa endeksleri ile uzun vadede birlikte hareket 

etmektedir (Zeren & Hızarcı, 2020). 

Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisinin Borsa İstanbul pay piyasasında en yüksek piyasa 

değerine sahip 30 şirketten oluşan BİST 30 (XU030) endeksi üzerindeki etkisini olay çalışması 

yöntemi ile araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın giriş bölümünü takiben tarihteki 

beklenmedik hastalık ve salgınların finansal piyasalar üzerindeki etkisini inceleyen literatür 

çalışmaları ikinci bölüm, çalışmanın veri seti ve yöntemi üçüncü bölüm; ampirik bulgular dördüncü 

bölüm, çalışma sonuçlarının bir bütün olarak özetini, katkılarını ve kısıtlamalarını kapsayan sonuç 

bölümü beşinci bölüm olmak üzere 5 bölümden oluşması planlanmıştır. 

Literatürde Türkiye’de COVID-19 salgınının finansal piyasalara etkisini inceleyen çalışmalar oldukça 

sınırlıdır. Bu sınırlılık nedeniyle bu tür beklenmedik olaylarda ülkedeki pay piyasalarının verdiği 

tepkinin tespit edilmesi hususu yetersiz kalabilmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın literatürdeki bu 

açığı kapatması ve elde ettiği bulgular ile yatırımcılara, işletme yöneticilerine, sermaye piyasası 

düzenleyici kurumlarına ve hükümete, salgının borsa endeksi üzerinde yarattığı dalgalanmaları görme 

ve endeksin getiri performansını ölçerek gelecekteki etkiler hakkında daha iyi kararlar vermelerine 

yardımcı olması beklenmektedir.  

2. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada, COVID-19 salgınının finansal piyasalar üzerindeki etkisinin ölçülmesi 

amaçlanmaktadır. Çalışmanın veri seti Borsa İstanbul pay piyasasında en yüksek piyasa değerine sahip 

30 şirketten oluşan BİST 30 endeksidir. Pay senetlerine ve endekse ilişkin günlük kapanış fiyatları 

‘investing.com’ web sitesinden elde edilmiştir. Çalışmada borsanın COVID-19 salgınına nasıl tepki 

verdiğini test etmek için Brown ve Warner'ın (1985) olay çalışması metodolojisini uygulanmaktadır.  

Olay çalışması metodolojisi, beklenmedik olayların etkisini belirlemek için ekonomi ve finans 

alanındaki literatür çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır (Liu vd., 2020). Bu metodolojiye 

göre beklenmedik olayların etkisinin pay senedi fiyatlarındaki değişimlere yansıması etkin piyasalar 

hipotezini geçerli kılmaktadır.  Diğer bir ifade ile pay senedi fiyatları beklenmedik bir olaydan 

etkilenirse bu etkinin anormal getirilere yol açacağı hipotezine dayanmaktadır (Fama vd., 1969). Bu 

nedenle, piyasalar olaya olumlu (olumsuz) tepki verirse, önemli ölçüde pozitif (negatif) anormal getiri 

beklenmektedir. 

Olay analizi metodunda bir pay senedinin getirisi ile piyasa portföyünün getirisi arasındaki ilişkinin 

tahmininde kullanılan en yaygın yaklaşım sıradan en küçük kareler regresyon (OLS) tekniğidir. Piyasa 
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modeli olarak adlandırılan bu ilişki beklenen getirilerin hesaplanmasında kullanılmaktadır. Bu model 

aşağıdaki eşitlikte verildiği üzere tek faktörlü bir OLS regresyon denklemidir (Armitage, 1995): 

 

 𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝑒𝑖𝑡                                                                                                                                         (1)                                                                            

 

Eşitlik 1’de Rit, i pay senedinin t dönemindeki getirisini, Rmt piyasa portföyünün getirisini, eit ise 

hata terimini temsil etmektedir. Eşitlikteki αi ve βi de regresyon parametreleridir. Piyasa modelinden 

hareketle anormal getiriler (AR) aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanmaktadır (Armitage, 1995): 

 

 𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − (𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡)                                                                                                                                 (2)                                                                      

 

Her bir pay senedi için anormal getirilerin hesaplanmasının ardından ortalamaları alınarak ortalama 

anormal getirilerin 𝐴𝑅𝑡
̅̅ ̅̅ ̅  hesaplanması aşağıdaki gibidir; 

 

 𝐴𝑅𝑡
̅̅ ̅̅ ̅ = (1/𝑁) ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑁

𝑖=1

                                                                                                                                         (3) 

 

Eşitlik 3’te N, analizdeki pay senedi sayısını ifade etmektedir. Kümülatif ortalama anormal getirilerin 

(CAR) hesaplanması eşitlik 5’te verilmektedir: 

𝐶𝐴𝑅𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = ∑ 𝐴𝑅𝑙

̅̅ ̅̅ ̅

𝐿

𝑙=1

                                                                                                                                                      (4) 

 

Anormal getirilerin istatistiksel olarak önemlilik düzeyini test etmek için t istatistiği kullanılmaktadır. 

T istatistiğinin hesaplanması için öncelikle yatay kesit standart sapması aşağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır (Armitage, 1995): 

𝑆𝑡 = √([
1

𝑁 − 1
] ∑[𝐴𝑅𝑖𝑡 −  𝐴𝑅𝑡

̅̅ ̅̅ ̅]2

𝑁

𝑖=1

)                                                                                                             (5) 

 

Standart sapma değerinin bulunmasından sonra anormal getiriler için test istatistik değerinin 

hesaplanmasında kullanılan eşitlik:  

 

𝐴𝑅𝑡
̅̅ ̅̅ ̅

𝑆𝑡√𝑁
                                                                                                                                                                          (6) 
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Kümülatif anormal getiriler için test istatistik değerinin hesaplanması ise aşağıdaki gibidir (Kayali ve 

Çelik, 2009; Akarım, 2013): 

 
𝐶𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2) 

𝑆𝑡 ∗ √𝑇
                                                                                                                                                              (7) 

 

Eşitlikteki T, kümülatif anormal getirinin hesaplanmasında kullanılan gün sayısını ifade etmektedir.  

Çalışmada 23 Ocak 2020’de Çin’de DSÖ yetkilileri tarafından insandan insana bulaşan bir virüsün 

tespit edildiğinin duyurulması ve 11 Mart 2020’de Türkiye’de ilk virüs vakasının görüldüğünün Sağlık 

Bakanlığı tarafından açıklanmasını içeren iki farklı olay günü ile analiz gerçekleştirilmiştir. Olay 

çalışması metodolojisinde günlük veriler olay dönemi ve tahmin dönemi olarak sınıflandırılmaktadır. 

Çalışmada t0 olay günü ve [-15, +15] dönemi olay penceresi olarak kullanılırken, [-165,-15] periyodu 

tahmin dönemi olarak kullanılmaktadır. Analizin zaman çizelgesi şekil 1’de verilmektedir: 

           (t-165)                                                                     (t-15)                        (t0)                        (t+15) 

 

                                        Tahmin Dönemi                                                 Olay Dönemi 

Şekil 1. Olay Çalışması Metodolojisinde Zaman Çizelgesi 

 

3. AMPİRİK BULGULAR 

 

Tablo 1 incelendiğinde Kümülatif anormal getiri tablo değerlerinin %1, %5 ve %10 anlamlılık 

düzeyleri değerlendirildiğinde olay günü ve takip eden günlerde anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu 

sonuç 23.01.2020 tarihi ile Çin’de açıklanan COVID-19 vaka tespitinin BİST 30 pay endeksi üzerine 

etkisinin olmadığı anlamına gelmektedir. CAR grafiği incelendiğinde olay günü öncesinde ve 

takibinde piyasanın yatay seyrine devam ettiği görülmektedir. Tablo ve Grafik sonuçları birlikte 

değerlendirildiğinde Çin’de COVID-19 vakasının tespitinin DSÖ tarafından duyurulmasının BİST 30 

endeksini olumsuz etkilemediği sonucunu söylemek mümkündür. 

 

 Tablo 1. 23 Ocak 2020 Çin (-15 +15) Öncesi ve Sonrası AR ve CAR Hesaplamaları 

 AR Art CAR CARt 

2.01.2020 0,003997 5,824928 0.003997 0.194164 

3.01.2020 -0,00672 -9,7994 -0.00273 -0.13248 

6.01.2020 -0,00531 -7,73631 -0.00803 -0.39036 

7.01.2020 0,000629 0,916206 -0.00741 -0.35982 

8.01.2020 -0,00655 -9,54772 -0.01396 -0.67808 

9.01.2020 0,000945 1,37736 -0.01301 -0.63216 

10.01.2020 0,001916 2,793059 -0.0111 -0.53906 

13.01.2020 0,005656 8,244242 -0.00544 -0.26425 

14.01.2020 0,0018 2,623957 -0.00364 -0.17679 

15.01.2020 -0,00085 -1,2335 -0.00449 -0.21791 
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16.01.2020 -0,00599 -8,72541 -0.01047 -0.50875 

17.01.2020 -0,00167 -2,43728 -0.01214 -0.59 

20.01.2020 0,001494 2,176912 -0.01065 -0.51743 

21.01.2020 -0,00078 -1,13762 -0.01143 -0.55535 

22.01.2020 0,004252 6,197706 -0.00718 -0.34876 

23.01.2020 (Olay günü) -0,00379 -5,52796 -0.01097 -0.53303 

24.01.2020 0,004369 6,367204 -0.0066 -0.32079 

27.01.2020 -0,00031 -0,44986 -0.00691 -0.33578 

28.01.2020 0,002767 4,032742 -0.00414 -0.20136 

29.01.2020 -0,00056 -0,81611 -0.0047 -0.22856 

30.01.2020 -0,00452 -6,58671 -0.00922 -0.44812 

31.01.2020 0,005563 8,108143 -0.00366 -0.17785 

3.02.2020 0,000282 0,410925 -0.00338 -0.16415 

4.02.2020 0,002503 3,647385 -0.00088 -0.04257 

5.02.2020 -0,00241 -3,51002 -0.00328 -0.15957 

6.02.2020 0,000954 1,389917 -0.00233 -0.11324 

7.02.2020 0,002193 3,196071 -0.00014 -0.0067 

10.02.2020 -0,00571 -8,32745 -0.00585 -0.28429 

11.02.2020 0,000305 0,444168 -0.00555 -0.26948 

12.02.2020 0,005772 8,412231 0.000225 0.010927 

        Not: Z anlamlılık değerleri %1* için 2,57, %5** için 1,96, %10*** için 1,645’dir. 

 

 

Grafik 1. 23 Ocak 2020 (-15 +15) Periyodu İçin Kümülatif Anormal Getiriler 

 

Tablo 2 incelendiğinde Kümülatif anormal getiri tablo değerlerinin %1, %5 ve %10 anlamlılık 

düzeyleri değerlendirildiğinde olay günü ve takip eden günlerde %10 ve %5 düzeylerinde anlamlıdır. 

Bu sonuç 11.03.2020 tarihi ile Türkiye’de açıklanan COVID-19 vaka tespitinin BİST 30 pay endeksi 

üzerine etkisinin olduğu anlamına gelmektedir. CAR grafiği incelendiğinde olay günü öncesinde 

düşüşün başladığı ve olay gününü takiben düşüşün devam ettiği gözlemlenmektedir. Olay günü 

öncesindeki düşme trendi ilgili döneme ilişkin farklı nedenlerden kaynaklanabileceği gibi Türkiye’de 

COVID-19’un ilk vaka tespitinin öncesinde de ülkemizde olduğuna yönelik manipülatif sürecin de 
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etkisi olduğu söylenebilir. Tablo ve Grafik sonuçları birlikte değerlendirildiğinde Türkiye’de COVID-

19 vakasının BİST 30 endeksini olumsuz etkilediği sonucu gözlemlenmektedir. 

Tablo 2. 11 Mart 2020 Türkiye Pandemi İlanı (-15 +15) Öncesi ve Sonrası AR ve CAR Hesaplamaları 

 AR ARt CAR CARt 

20.02.2020 -0.00805 -5.55492 -0.00805 -0.18516 

21.02.2020 0.007328 5.056797 -0.00072 -0.0166 

24.02.2020 0.000562 0.388051 -0.00016 -0.00367 

25.02.2020 -0.00076 -0.52204 -0.00092 -0.02107 

26.02.2020 -0.00449 -3.09922 -0.00541 -0.12438 

27.02.2020 -0.00857 -5.91626 -0.01398 -0.32159 

28.02.2020 -0.00978 -6.7467 -0.02376 -0.54648 

2.03.2020 0.006156 4.247825 -0.0176 -0.40488 

3.03.2020 0.002696 1.860624 -0.01491 -0.34286 

4.03.2020 -0.01373 -9.47446 -0.02864 -0.65868 

5.03.2020 -0.00389 -2.68542 -0.03253 -0.74819 

6.03.2020 -0.00664 -4.5837 -0.03917 -0.90098 

9.03.2020 -0.01352 -9.32855 -0.05269 -1.21193 

10.03.2020 -0.01542 -10.6427 -0.06811 -1.56669 

11.03.2020 (Olay günü) -0.00437 -3.0141 -0.07248 -1.66716* 

12.03.2020 -0.01524 -10.5189 -0.08772 -2.01779** 

13.03.2020 0.014685 10.13351 -0.07304 -1.68* 

16.03.2020 -0.00669 -4.6159 -0.07973 -1.83387* 

17.03.2020 -0.00629 -4.34282 -0.08602 -1.97863** 

18.03.2020 -0.00121 -0.8339 -0.08723 -2.00642** 

19.03.2020 -0.00125 -0.86099 -0.08848 -2.03512** 

20.03.2020 0.010713 7.392916 -0.07776 -1.78869* 

23.03.2020 0.000513 0.354282 -0.07725 -1.77688* 

24.03.2020 0.009242 6.377294 -0.06801 -1.56431 

25.03.2020 0.007327 5.056197 -0.06068 -1.39577 

26.03.2020 0.002289 1.579785 -0.05839 -1.34311 

27.03.2020 -0.0056 -3.86768 -0.064 -1.47203 

30.03.2020 -0.00832 -5.73953 -0.07231 -1.66335* 

31.03.2020 0.006026 4.158658 -0.06629 -1.52473 

1.04.2020 0.000119 0.081782 -0.06617 -1.522 

 Not: Z anlamlılık değerleri %1*** için 2,57, %5** için 1,96, %10* için 1,645’dir. 
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Grafik 2. 11 Mart 2020 (-15 +15) Periyodu İçin Kümülatif Anormal Getiriler 

 

 

4. SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisinin BİST 30 (XU030) endeksi üzerindeki etkisini olay 

çalışmadı yöntemi ile test etmektir. Olay çalışması metodu kullanılırken iki farklı olay günü 

belirlenmiştir. İki farklı olay günü belirlemede amaç kilometrelerce uzak bir ülkede ortaya çıkan bir 

virüsün çıktığı an ve ülkemizde gözlemlendiği an finansal piyasaya etkisini ayrı ayrı 

gözlemleyebilmektir.  

Analiz sonucunda, Çin’de duyurulan virüs vakasının BİST 30 endeks getirileri üzerinde bir etkisine 

rastlanmazken, Türkiye’de ilk virüs vakasının duyurulması ile BİST 30 endeksinin kümülatif anormal 

getirilerinde düşüş olduğu bu düşüşün de istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Diğer bir ifade ile BİST 30 pay endeksi Çin’de açıklanan vakaya karşı tepki göstermezken 

Türkiye’deki vaka haberine olumsuz yönde duyarlılık göstermiştir. Elde edilen bulgular literatürde Liu 

vd. (2020), Alber (2020) çalışma bulgularını desteklerken; Ru vd. (2020)’nin çalışmasını 

desteklememektedir. 

Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde Türkiye’de COVID-19 vakasının çıkışı ve 

öncesinde piyasanın olumsuz etkilenmesi olağandır. Çünkü Dünya Sağlık örgütünün pandemi 

tanımlaması ile global bir risk unsuru ortaya çıkmıştır. Bu risk unsuru önce Çin’de sonra da coğrafik 

yayılımın paralelinde bir bir ülkelere yansımıştır. Bu yansımanın sonucunda tüm piyasalar olduğu gibi 

finans piyasaları da etkilenmiştir. Elde edilen ampirik bulgular bu etkinin olay günü ve takibinde 

anlamlı olduğu grafiksel olarak ise düşme trendinin olay günü öncesinden başladığı şeklinde olmuştur. 

Grafiksel anlamda olay günü öncesindeki düşüşü pandeminin yayılma hızı, yarattığı korku, ülkeye 

gelecek mi endişesi ile açıklamak mümkün olabileceği gibi medya iletişim araçlarındaki virüsün çok 

daha öncesinde ülkeye geldiğine yönelik söylemler ile yorumlayabiliriz.  

Bu çalışma ile elde edilen bulgular risk algısı oluşturan pandemik olayların finansal piyasalara olan 

etkisini göstermek açısından anlamlı ve önemlidir. Literatürde bu kapsamda ayrıntılı benzer bir 

çalışmaya rastlanmamış olması çalışmanın özgünlüğü ve literatüre katkısıdır.  
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Bu bildiri kitabının her hakkı saklıdır. Bu yayının tümü veya hiçbir bölümü 

önceden izin alınmaksızın çoğaltılamaz, basılıp yayınlanamaz, kaynak 

gösterilmeden alıntı yapılamaz. Bu yayında yer alan yazılarda öne sürülen 

görüşler yazarların kişisel görüşleridir; yazılar ile ilgili her türlü sorumluluk 

yazarlara aittir. 
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