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Ara t rma Makalesi / Research Article 

Türkiye çin Yeni Bir Enflasyon Göstergesi: 
Enflasyon Aktivite Endeksi

Dr. brahim Ethem Güney*

O uzhan Çepni**
Öz

Enflasyon oranlar , merkez bankalar n n para politikalar nda ataca  ad mlara temel te kil 
etmesi sebebiyle finansal piyasa kat l mc lar  taraf ndan yak ndan takip edilmektedir. Bu çal mada, ilk 
olarak enflasyonu etkileme potansiyeline sahip 252 makro ve finansal de i kenden olu an bir veri seti 
kullan larak dinamik faktör modeli ile yeni bir enflasyon göstergesi niteli i ta yan enflasyon aktivite 
endeksi geli tirilmi tir. kinci a amada ise, enflasyon aktivite endeksinin örneklem d  enflasyon
tahmin performans , enflasyonun gecikmeli de erlerinden olu an oto-regresif model (AR) ile 
kar la t r lm t r. Örneklem d  tahminler geni leyen pencere yönteminin yan  s ra kayan 
pencerelerde de tekrarlanarak enflasyondaki k r lmalar ve trend de i imleri dikkate al nm t r. Elde 
edilen bulgular, makro ve finansal de i kenleri dikkate alan büyük veri setinden olu turulan enflasyon 
aktivite endeksinin enflasyonu tahmin etmede ek bir bilgi sundu unu göstermektedir. Özellikle, 
enflasyon aktivite endeksini içeren modellerin örneklem d  uzun vadeli tahminlerinde baz modele 
k yasla hata oranlar n n ciddi ekilde azald  görülmektedir. Bu çerçevede, türetilen endeksin politika 
yap c lar ve piyasa kat l mc lar  için yeni bir enflasyon göstergesi olarak fayda sa layaca  
de erlendirilmektedir. 

Çal mada sunulan de erlendirmeler tamam yla yazarlara aittir; TCMB’nin resmi görü leri olarak 
yorumlanmamal d r.

Anahtar Sözcükler: Dinamik Faktör Model, Enflasyon, Tahmin, Büyük Veri Seti.
JEL S n fland rmas : C13, E31, E37, E52 

A New Inflation Gauge for Turkey: Inflation Activity Index 

Abstract 

Financial market institutions closely monitor inflation rates since central banks regard inflation 
as a basic input for their monetary policy decisions. In this study, as a first step, a new inflation 
indicator is developed utilizing a dynamic factor model based on a data set consisting of 252 macro 
and financial variables that have potential to influence inflation. In the following step, out-of-sample 
forecast performance of the inflation activity index is compared with the auto-regressive (AR) model 
that consists of the lagged values of inflation. Out-of-sample forecasting exercise is utilized with 
expanding and rolling window strategies to take into account the breakpoints and trend shifts. The 
findings indicate that the inflation activity index, which is generated from the large data set, provides 
additional information for out-of-sample forecasting of inflation rates. In particular, results indicate that 
forecast errors decline significantly in the long-term forecast horizon compared to the baseline model.
Overall, the newly constructed index is assessed to be an new inflation gauge for policymakers and 
market participants. 

Keywords: Dynamic Factor Model, Inflation, Forecasting, Big Data. 
JEL Classification: C13, E31, E37, E52. 

* TCMB, Strateji ve Kurumsal Yönetim Genel Müdürlü ü, Genel Müdür, https://orcid.org/0000-0001-
6890-205X
** TCMB, Kurumsal Risk Yönetimi Genel Müdürlü ü, Müdür, https://orcid.org/0000-0003-0711-8880
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1. Giri  

Ekonomide fiyatlar genel düzeyinin devaml  olarak art  ile tan mlanan enflasyon, 
merkez bankalar n n para politikas  ad mlar na baz te kil etmesi sebebiyle ekonomideki tüm 
payda lar taraf ndan yak ndan takip edilmektedir. Finansal piyasa kat l mc lar n n yat r m 
kararlar nda da enflasyonun seyri önemli bir parametre olarak kullan lmaktad r.  

Enflasyonu ölçmekte kullan lan çe itli endeksler vard r. Bu endekslerden en önemlisi 
olan Tüketici fiyatlar  endeksi (TÜFE), mal ya da hizmetlerin nihai fiyat  yani tüketiciye sat  
fiyat  a amas nda olu an de i iklikleri ölçmeyi amaçlayan bir endekstir. Piyasada al m 
sat ma konu olan tüm mal ve hizmetlerin fiyatlar n  izlemek imkâns z oldu u için hane halk  
bütçelerinde en fazla yer alan mal ve hizmetler anketle Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 
taraf ndan saptanmaktad r. Belirlenen ürünlere harcama a rl klar na göre çe itli katsay lar 
verilmek suretiyle bir enflasyon sepeti olu turulmaktad r. Bu sepette yer alan ürünlerin fiyat 
hareketleri üzerinden enflasyon belirlenmektedir. 

Di er yandan, enflasyon sepetinde yer alan baz  mal gruplar n n fiyatlar  çe itli d sal 
faktörlere ba l  olarak di er mallara k yasla farkl  ekilde art  ya da azal  
gösterebilmektedir. Bu yüzden, TÜFE’de meydana gelen art  ve azal lar n geçici 
faktörlerden mi yoksa kal c  faktörlerin etkisiyle e ilimdeki de i iklik sonucu mu 
kaynakland n  anlamak önem arz etmektedir. 

Bu çerçevede, çe itli çekirdek enflasyon göstergeleri türetilmi tir. Çekirdek enflasyon 
hesaplamas , enflasyon oran n  d sal etkilerden ar nd rmak ve daha gerçekçi bir sonuç elde 
etmek amac yla baz  mal ve hizmet gruplar n n enflasyon sepetinden ç kar lmas yla 
yap lmaktad r. Yüksek oynakl k gösteren mal ve hizmet gruplar n n d lanmas  ile elde edilen 
çekirdek enflasyon verisi dü ük oynakl k gösterse de dolayl  olarak büyük fiyat hareketlerinin 
geçici oldu unu varsaymaktad r.  Ayr ca, baz  de i kenlerin sepetten d lanmas  neticesinde 
önemli bilgiler de d ar da kalabilmektedir. 

Di er yandan, mevcut enflasyon göstergeleri sadece fiyat de i kenlerinden 
hesaplanmaktad r. Ekonomik aktivite, i sizlik, sanayi üretimi, kapasite kullan m  ve finansal 
veriler gibi enflasyon üzerinde e  zamanl  veya gecikmeli etkisi olan de i kenler enflasyon 
göstergelerinin hesaplanmas nda girdi olarak kullan lmamaktad r. 

Bu çal mada, Giannone, Reichlin ve Small (2008) dinamik faktör modeli yöntemiyle 
enflasyonu potansiyel olarak etkileyen geni  bir de i ken grubu kullanarak yeni bir enflasyon 
göstergesi geli tirilmektedir. Bu gösterge, ekonomik aktivite ve finansal de i kenlere dair ek 
bilgileri de dikkate ald  için politika yap c lara ve piyasa kat l mc lar na daha kapsaml  bir 
enflasyon sinyali sa layacakt r. Türetilen endekse enflasyon aktivite endeksi ismi verilmi tir. 
Elde edilen bu gösterge ile TÜFE ve çekirdek enflasyon aras ndaki istatiksel özellikler 
incelenmi tir. Ek olarak, türetilen bu yeni endeksin enflasyonu tahmin etmede örneklem d  
performans  de erlendirilmi tir. Çal mada, enflasyonun gecikmeli de erlerinden olu an 
autoregresif model (AR) baz model olarak seçilmi tir. Örneklem d  tahminler geni leyen 
pencere yönteminin yan  s ra kayan pencerelerde tekrarlanarak enflasyondaki k r lmalar ve 
e ilim de i imleri de dikkate al nm t r. 

Elde edilen sonuçlar, makro ve finansal de i kenleri de dikkate alan büyük veri 
setinden elde edilen enflasyon aktivite endeksinin enflasyonu tahmin etmede ek bir bilgi 
sundu unu göstermektedir. Özellikle, örneklem d  uzun vadeli tahminlerde hata oranlar  
ciddi ekilde azalm t r. Dolay s yla enflasyon ile ilgili analizlerde ve politikalarda makro ve 
finansal verilerin de dikkate al nmas  önem ta maktad r. 

kinci bölümde konuyla literatür taramas  yap larak ilgili çal malar n sonuçlar  ele 
al nm t r. Üçüncü bölümde çal mada kullan lan veri seti tan t lm t r. Dördüncü bölümde, 
kullan lan ekonometrik model ve örneklem d  tahminlerin çerçevesi aç klanmaktad r. 
Be inci bölümde ampirik bulgular de erlendirilmekte olup, son bölümde ise çal man n 
sonuçlar  özetlenmektedir. 
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2. Literatür Taramas  

Literatürde, enflasyonu tahmin etmeye katk  sa layabilecek farkl  de i kenleri içeren 
çe itli öncü göstergeler geli tirilmi tir. Moosa (1998) emtia fiyatlar  ile enflasyon oranlar n n 
döngü çevrimleri aras nda benzerlik olmas ndan yola ç karak emtia fiyatlar n n yükselmesinin 
artan üretim maliyetleri kanal yla enflasyon üzerinde olumsuz bir etki olu turabilece ini e  
bütünleme ve nedensellik testleri yard m yla test etmi tir. Çal mada, IMF (International 
Monetary Fund) taraf ndan dünya ticaretinde ald klar  paya göre a rl kl  ortalama yöntemi ile 
elde edilen emtia fiyat endeksi ile OECD sanayi ülkeleri enflasyonu aras nda bir nedensellik 
ili kisi bulunarak emtia fiyat endeksinin enflasyonu tahmin etmede öncü bir gösterge olaca  
vurgulanm t r. Stock and Watson (1999) ise Phillips e risini kullanarak ABD enflasyonu için 
örneklem d  tahminler üretmi tir. Çal man n bulgular , Phillips e risinin özellikle k sa vadeli 
enflasyon tahminlerinde hata oranlar n  dü ürdü ünü göstermi tir. Claus (2000) ise çe itli 
filtre yöntemleri arac l yla elde etti i ç kt  aç  endeksi ile enflasyon aras ndaki ili kiyi 
Vektör Auto-Regresif (VAR) model yöntemi ile incelemi tir. Yeni Zelanda ekonomisi üzerine 
gerçekle tirilen çal mada VAR model ile örneklem d  yap lan tahminlerin benzer modellere 
göre iyi performans gösterdi i belirtilmi tir. 

Di er yandan, bahsi geçen yöntemlerin yap sal modellere dayanmas  ve çok say da 
de i ken kullan ld nda serbestlik derecesinin azal yor olmas  sebebiyle büyük veri 
setlerindeki ortak hareketleri aç klamada kullan l  olan dinamik faktör modellerinin kullan m  
son y llarda yayg nla m t r. Bu çerçevede, çal mada türetilen enflasyon aktivite endeksi 
Giannone, Reichlin ve Small (2008) makalesinde kullan lan dinamik faktör modeline (DFM) 
dayanmaktad r. Bu yöntemin, ekonomik büyüme ve enflasyon gibi makro de i kenlerin 
tahmininde yararl  oldu u farkl  ülkeler üzerine yap lan birçok akademik çal mada 
do rulanm t r. Örne in, Modugno, Soybilgen ve Yazgan (2016) çal mas nda 15 adet 
de i kenden olu an veri setine DFM yöntemi uygulanarak Türkiye ekonomik büyümesi için 
örneklem d  tahminler üretilmi tir. Elde edilen sonuçlarda DFM yönteminin OECD ve IMF 
gibi kurulu lar n tahminlerine k yasla daha ba ar l  sonuçlar üretti i vurgulanm t r. Kullan lan 
veri setinden finansal de i kenlerin d lanmas n n büyüme tahmin performans n  olumsuz 
etkiledi i ve bu çerçevede finansal de i kenlerin büyümeyi tahmin etmede ek bir bilgi içerdi i 
belirtilmi tir. Bragoli ve Modugno (2017) çal mas nda ise Kanada ekonomik büyümesinin 
tahminine ABD ekonomisine ili kin makro ve finansal de i kenlerin etkisi incelenmi tir. ABD 
ve Kanada ekonomisine ili kin 17 adet de i kenden olu an veri seti kullan larak DFM 
yöntemi ile yap lan çal mada ABD’ye ili kin makro verilerin Kanada ekonomik büyümesini 
tahmin etmede hata paylar n  dü ürdü ü gösterilmi tir. Jansen ve di . (2016) çal mas  ise 
dinamik faktör modelinin yan  s ra 12 farkl  alternatif yakla m n Euro bölgesi ve en büyük 
be  Avrupa Birli i ülkesi için büyüme tahmin performanslar n n kar la t r lmas  aç s ndan 
önemlidir. Jansen ve di . (2016) dinamik faktör modellerinin alternatiflerine oranla genel 
performans n n özellikle k sa vadeli tahminlerde daha iyi oldu unu göstermi tir. 

Di er yandan, akademik yaz nda yeni bir enflasyon göstergesi olu turma ve 
enflasyonu örneklem d  tahmin etme kapsam nda yap lan çal malar daha s n rl  kalm t r. 
ABD enflasyonu için Amstad ve Potter (2009) çal mas  212 adet de i ken kullanarak DFM 
yöntemi ile de i kenlerdeki ortak hareketi ç kararak bir enflasyon göstergesi türetmi tir. Veri 
setinde yer alan de i kenlerden sadece fiyat endekslerinden olu an bir alt küme olu turarak 
benzer yöntem ile sadece fiyat serilerindeki ortak hareketi ifade eden faktör elde edilmi tir. 
Bu iki farkl  veri setinden olu turulan faktörler ile enflasyon endeksinin 12 ayl k de i imi 
tahmin edilmi tir. Sonuçlar, tüm verilerden elde edilen faktör ile üretilen tahminlerin, çekirdek 
enflasyon göstergeleri ve tesadüfi yürüyü  modeli üzerinden olu turulan tahminlere göre 
daha iyi performans sergiledi ine i aret etmi tir.  Benzer çal may  Amstad, Potter ve Rich 
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(2009), 414 adet de i ken kullanarak sviçre enflasyonu için tekrarlam t r. Modugno (2013) 
çal mas nda ise ABD enflasyonu için çeyreklik, ayl k ve günlük frekansl  veriler kullan larak 
örneklem d  tahminler üretilmi tir. Enerji ve hammadde fiyatlar na ili kin verilerin enflasyonu 
tahmin etme gücünü art rmas na ra men günlük frekansa sahip finansal de i kenlerin 
enflasyon tahmininde dikkate de er bir iyile tirme sa lamad  belirtilmi tir.  

DFM yönteminin geli mekte olan ülkelere uygulamalar  literatürde geli mi  ülke 
uygulamalar na göre daha s n rl  kalmaktad r. Akdeniz ve Çat k (2017), VAR ve DFM 
yöntemini kullanarak Türkiye için alternatif bir finansal ko ullar endeksi hesaplam t r. Elde 
edilen bu yeni finansal ko ullar endeksinin üretim aç n  tahmin etme performans  
incelenmi tir. Sonuçlar, FAVAR modelinden elde edilen finansal ko ullar endeksinin en iyi 
örneklem d  performans  sa lad na i aret ederek ekonomik aktiviteyi öncüleyen bir 
gösterge olarak kullan labilece ini vurgulam t r. Bir di er çal mada, Amstad, Huan ve Ma 
(2014) genelle tirilmi  dinamik faktör modelini (Forni ve di . (2000)) uygulayarak Çin 
enflasyonu için günlük frekansta bir enflasyon aktivite endeksi olu turmu tur. Çal mada 473 
adet de i ken kullan lm t r. Amstad ve Potter (2009) çal mas ndan farkl  olarak tüm 
de i kenlerden elde edilen faktör ile sadece fiyat de i kenlerini içeren veri setinden elde 
edilen faktörün örneklem d  tahmin performanslar  aras nda istatiksel olarak anlaml  bir fark 
bulunmam t r. Bu kapsamda, bu çal mada Türkiye üzerine benzer bir çal ma yap larak 
DFM modellerinin geli mekte olan ülke uygulamalar na ili kin akademik yaz na katk da 
bulunulmas  hedeflenmi tir. 

3. Veri Seti 

Çal mada, Türkiye ekonomisine ait 252 adet de i ken kullan lm t r. Veri setinin 
olu turulmas nda piyasa oyuncular  taraf ndan yak ndan takip edilen ve enflasyon üzerinde 
arz veya talep kaynakl  etki olu turabilecek de i kenler dikkate al nm t r. Bu kapsamda, veri 
seti, sanayi üretimi, motorlu ta tlar ve mobilya imalat  gibi arz yönlü göstergelerin yan  s ra 
elektrik tüketimi, g da ve giyim harcamalar  gibi talep yönlü göstergeleri de içermektedir. 
Hâlihaz rda finansal piyasa kat l mc lar  taraf ndan yak ndan takip edilen i  döngüsü 
göstergelerinden biri olan Markit PMI anketi gibi çe itli anket de i kenleri de veri setinde 
kullan lm t r. Türkiye ekonomisinin d  ko ullara duyarl l  göz önünde bulundurularak 
ihracat ve ithalat de er ve hacim endeksleri ile reel döviz kurlar  da veri seti kapsam na dâhil 
edilmi tir. Ayr ca, enflasyonun hesaplanmas nda kullan lan alt kalemlerde yer alan 
de i kenlerin ürün bazl  fiyat endeksleri ile beraber özel kapsaml  TÜFE göstergeleri de veri 
setinde yer almaktad r. Bu kapsamda, veri seti 138 adet fiyat de i kenini içermektedir. Fiyat 
de i kenleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  Elektronik Veri Da t m Sistemi (EVDS) 
üzerinden elde edilirken di er makro ve finansal veriler ise Bloomberg terminalinden 
indirilmi tir. Veri seti, fiyat, makro ve finansal de i kenler olmak üzere 3 kategoride 
s n fland r larak çal man n ekinde sunulmaktad r.  

 
Veri seti, Ocak 2011 - Ocak 2018 dönemini kapsayan ayl k verilerden olu maktad r. 

Örneklem seçiminde birçok de i kenin özellikle beklenti anketlerinden elde edilen serilerin 
yeteri kadar geçmi e ait verisinin bulunmamas  etkili olmu tur. Veri setinde daha yüksek 
frekansta yer alan (günlük, haftal k) finansal veriler ise ortalamalar  al narak ayl k frekansa 
dönü türülmü tür. Dura an olmayan seriler çe itli fark alma yöntemleri (y ll k fark, logaritmik 
fark) ile dura an hale getirilmi tir. Verilerin birço u kayna ndan mevsimsellikten ar nd r lm  
olarak indirilmi tir. Di er durumlarda ise serilerin dura an hale getirilmesinde daha çok y ll k 
yüzde büyüme oranlar  kullan ld  için serilerde mevsimsellik probleminin ortadan kalkt  
görülmü tür. 

 
 
 



Dr. brahim Ethem Güney - O uzhan Çepni 

10 

4. Metodoloji 

     Son y llarda ilerleyen teknolojiyle birlikte büyük veri uygulamalar  yayg nla arak 
akademik yaz nda kullan lan yöntem ve veri setlerinde farkl la malar göze çarpmaktad r. 
Çal malara büyük miktarda veriyi dâhil etme motivasyonu dinamik faktör modellere duyulan 
ihtiyac  art rm t r. Faktör modellerinin popüler olmas n n nedeni, genellikle ekonometrik 
modellerde kar la lan boyutsall k sorununa maruz kalmadan büyük veri tabanlar n  ele 
almak üzere tasarlanm  olmalar d r. Klasik regresyon ve VAR modellerini kullan lan 
çal malarda de i kenlerin say s  art kça tahmin edilmesi gereken parametrelerin h zl  bir 
ekilde art yor olmas  model ve parametre tahmini üzerinde belirsizlik olu turmaktad r. 

Ancak, yak n zamana kadar ekonomideki faktör modelleri sadece az say da de i ken için 
kullan lm t r (Engle ve Watson (1981), Stock and Watson (1989),  Quah ve Sargent (1993)). 
Bu durumun olu mas nda temel neden Sargent ve Sims (1977) ve Geweke (1977) taraf ndan 
sunulan ilk yakla mda de i kene özgü bile enlerin (idiosyncratic component) ortogonal 
olmas  gibi k s tlay c  bir varsay m n yap lmas d r.  Di er yandan, örneklem büyüklü ü 
artt kça, faktörlerin ve hatalar n seri ve kesitsel olarak ili kisiz oldu u varsay m  ekonomik 
verilerle uyumlu de ildir. Stock ve Watson (2002) taraf ndan sunulan difüzyon endeks 
modeli, kendine özgü bile enlerin zay f seri korelasyonunu (yakla k faktör modeli) 
hesaplayarak önceki modellerin birtak m kat  varsay mlar n  gev etmi tir. Ortak faktörleri elde 
etmek için, Stock ve Watson (2002) çal mas  parametrik olmayan temel bile enler yöntemini 
kullanm t r. Ancak, modelin ana dezavantaj  temel bile enlerin N/  ifadesi s f ra 
yakla rken ’nin tutarl  olmas d r (Bai, 2003). Bu durum, modelin az say da gözlem içeren 
verilere uygulanmas nda etkinli inin azalmas na yol açmaktad r. Literatürde yer alan bu statik 
faktör modellerine alternatif olarak Giannone, Reichlin ve Small (2008) faktör modellerinin 
dinamik bir yap da ele al nd  durum-uzay temsilini (state-space representation) baz alan 
yeni bir alternatif yakla m geli tirmi tir. Büyük veri setleri için etkin bir ekilde uygulanabilen 
dinamik faktör modelleri, aralar nda korelasyon bulunan çok say da seri aras ndan ortak 
bile eni bulmay  sa lamaktad r. 
        

Stock ve Watson (1999, 2002) çal malar  sonras  ekonomi alan nda da popülerli i 
artan faktör modelleri Giannone, Reichlin ve Small (2008) çal mas  ile birlikte birçok merkez 
bankas nda makro de i kenlerin tahmini için kullan lmaya ba lanm t r. Bu çerçevede, 
çal mada Giannone, Reichlin ve Small (2008) çal mas nda kullan lan dinamik faktör modeli 
(DFM) kullan lm t r. Bu tür modellerde temel yöntem, veri setindeki her bir de i keni 
faktörlerin bir do rusal kombinasyonu (common component) ve de i kene özgü bile enin 
(idiosyncratic component) toplam  olarak yazmakt r. Di er bir deyi le, DFM bir denklem 
sistemi olarak ifade edilebilir. Bu denklemler, ölçüm denklemi (measurement equation) ve 
geçi  denklemi (transition equation) olarak adland r lmaktad r. Ölçüm denklemi (Denk. (1)), 
gözlemlenen de i kenleri tahmin edilecek olan gözlemlenmemi  ortak faktörle 
ili kilendirmektedir. Geçi  denklemi (Denk. (2)) ise ortak faktörün dinamiklerini ve ölçüm 
denkleminin kal nt lar n  aç klamaktad r. Denk. (1) - (2) durum uzay formunda yaz larak 
parametrelerin ve ortak faktörün tahmini için Kalman filtresi kullan lmaktad r. 
         

Matematiksel formda yazacak olursak, , gözlemlenebilir ekonomik de i kenler 
olsun. Burada i=1,2,…,N de i ken say s n  gösterirken t=1,2,…,T ise zaman boyutunu ifade 
etmektedir. Veri kümesindeki her de i ken, verideki ortak hareketleri yakalayan ve çok az 
say da ok taraf ndan yönlendirilen faktörler ile ifade edilebilir. Özetle, dinamik faktör modeli 
öyle yaz labilir: 

                     ,                             )                                                     (1) 

                   ,               )                                                        (2) 

       Burada,  ,  r x1’lik gözlemlenemeyen ortak faktörlerden olu an vektörü,  ise N x r’ 
lik faktör yük matrisini ifade etmektedir. ,  × 1 boyutundaki de i kene özgü bile enler 
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(idiosyncratic components) vektörünü gösterirken,  ise bu vektörün kö egen özellikteki 
varyans-covaryans matrisini ifade etmektedir. (2) numaral  denklem, ortak faktörlerdeki 
dinamik yap y  sa lamak için kurulan VAR (p) modelini göstermektedir. ise ortak faktöre 
gelen oklar  ifade etmektedir. Veri setinde yer alan serilerin aç klanma zamanlardaki 
farkl l klardan dolay  örneklem sonunda eksik gözlemler olabilmektedir. Benzer ekilde veri 
setinde yer alan de i kenlerin örneklemdeki ba lang ç tarihleri farkl  olabilmektedir. Bu tarz 
durumlarda de i kene özgü bile enlerin varyans na son derece büyük bir rakam atanarak 
Kalman filtresinin ortak faktörlerin ç kar lmas nda eksik gözlemlere a rl k vermemesi 
sa lanm t r. 

        Ortak faktörleri elde etmek için Denk. (1) - (2)’ deki parametreler yinelemeli 
(recursively) olarak ayl k bazda tahmin edilmi tir. Di er bir deyi le, veri setine her ay gözlem 
eklendikçe model yeniden tahmin edilmi tir. Ortak faktör, veri setindeki de i kenlerin ortak 
hareketini temsil eden bir endekstir. Yukar da bahsedilen dinamik faktör modeli tüm veri 
setine ve sadece fiyat de i kenlerinden olu an veri setine ayr  ayr  uygulanarak iki farkl  
enflasyon aktivite endeksi elde edilmi tir. Tüm veri setini kullanarak elde edilen faktör 

olarak adland r l rken, sadece fiyat de i kenlerini kullan larak olu turulan faktör ise  
olarak isimlendirilmi tir. Elde edilen bu faktörlerin örneklem d  performanslar n  

de erlendirmek amac yla 4 farkl  model olu turulmu tur. 

Model 1 :                                                            (3) 

Model 2 :                                                         (4) 

Model 3:                                                  (5) 

Model 4 :                                              (6) 

Burada de i keni y ll k enflasyonu (bir önceki y l n ayn  ay na göre yüzde de i im) 
temsil ederken, h ise örneklem d  tahmin periyodunu göstermektedir. Çal mada birinci 
aydan ba lanarak 6 ay sonras na kadar örneklem d  tahmin üretilmi tir ( h=1, 2, 3, 4, 5, 6).  
Elde edilen tahminler ile gerçekle meler kar la t r larak tahmin farklar  incelenmi tir. 
Literatürde tahmin performans n n ölçümünde kullan lan en yayg n gösterge Kök Ortalama 
Kare Hatas  (RMSE) yöntemidir. Modellerin performanslar n n kar la t r lmas nda ise göreli 
RMSE rasyolar  kullan lmaktad r. Bu oran n birden küçük olmas  modelin AR modeline göre 
daha iyi sonuçlar üretti i anlam na gelirken, birden büyük olmas  modelin AR modeline göre 
örneklem d  tahminlerde daha kötü sonuçlar üretti ini göstermektedir. 

 

 

 
(7) 

 

(7) numaral  denklemde  model tahminleri ile enflasyon gerçekle meleri aras ndaki farklar  
gösterirken, RMSE* de i keni ise AR (baz model) modelinin hata seviyesini tan mlamaktad r. 

5. Ampirik Bulgular 

Çal mada Ocak 2011 - Ocak 2014 aras  dönem örneklem içi tutularak ubat 2014 - 
Ocak 2018 dönemi için örneklem d  tahmin üretilmi tir. Örneklem d nda yer alan her ay 
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için 6 adet örneklem d  tahmin yap lm t r. Kar la t rma modelimiz olan AR modeli için 
gecikme uzunlu u Schwarz kriterine göre seçilmi tir. Ayn  ekilde AR modeli ile de her ay 
için 1 ay sonras ndan ba lanarak 6 ay sonras na kadar örneklem d  tahmin üretilmi tir. 
Di er bir deyi le, bu yönteme geni leyen pencerelerde örneklem d  tahminler (expanding 
window strategy) olarak adland r labilir. Tahminler, 36 ayl k kayan pencerelerde tekrarlanarak 
veri setindeki olas  k r lmalar ve e ilim de i ikleri dikkate al nm  ve böylelikle örneklem d  
tahminlerin sa laml  garanti alt na al nm t r. 
       

Grafik 1’de Bölüm 2’de detaylar  verilen dinamik faktör modelinin uygulanmas  sonucu 
elde edilen  ve de i kenlerinin y ll k enflasyon de i keni ile birlikte gösterimi 
verilmektedir. Grafik 1’den görülece i üzere tahmin edilen faktörler ile enflasyon aras nda 
yak n bir ili ki gözlenmektedir. Özellikle tüm veri setini kullan larak elde edilen enflasyon 
aktivite endeksinin ( )  man et enflasyonun dönüm noktalar n  yakalamada gayet ba ar l  
oldu u görülmektedir. Bu durum, elde edilen faktörlerin örneklem d  tahmin üretmede ek bir 
fayda sa layaca na i aret etmektedir. 

 
Grafik 1: Enflasyon ve Tahmin Edilen Endekslerin Geli imi 

 

    Kaynak:  EVDS, Bloomberg, Yazarlar n Hesaplamalar . 
 

       Grafik 2 ve Grafik 3’te ise  ve  faktörlerinin veri setindeki her bir de i ken ile 
regresyon denklemine sokulmas ndan elde edilen R-kare de erlerine göre aç klay c  gücü en 
yüksek olan de i kenler s ralanm t r. Sadece fiyat verileri kullan larak elde edilen faktöre 
k yasla,  faktörünü aç klama gücü en yüksek olan de i kenlerin aras nda TCMB a rl kl  
ortalama fonlama maliyeti, D BS getirisi ve Euro/TL paritesi gibi finansal de i kenlerinde yer 
almas  finansal verilerin de fiyat hareketlerinde önemli bir etken oldu unu göstermektedir. 
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Grafik 2: F_all isimli faktörü aç klay c  gücü en yüksek olan de i kenler 

 

         Kaynak:  EVDS, Bloomberg, Yazarlar n Hesaplamalar . 
 

Grafik 3: F_price isimli faktörü aç klay c  gücü en yüksek olan de i kenler 

 
 Kaynak:  EVDS, Yazarlar n Hesaplamalar . 

 
     Tablo 1’de Bölüm 3’de bahsedilen modellere ili kin örneklem d  tahminlerin RMSE 
de erleri verilmektedir. Tabloda ilk sat r kar la t rma modelimiz olan AR sürecine ili kin 
RMSE de erlerini verirken bahse konu modellere ili kin sat rlar ise modellerin RMSE 
de erlerinin AR modelinden elde edilen RMSE de erlerine oran n  (göreli RMSE) 
vermektedir. Tablodaki h=1, 2, 3, 4, 5, 6 de erleri ise tahminlerin kaç ay sonras  için 
yap ld n  göstermektedir. Örnek vermek gerekirse, h=3 sütunu herhangi bir t zaman nda 3 
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ay sonras  için yap lan tahminden elde edilen RMSE de erinin kar la t rma modeli olan AR 
modelinin RMSE de erine göre oran n  göstermektedir. 

 

     Tablo 1’deki sonuçlar inceledi inde, tüm verilerin kullan lmas yla elde edilen faktörün 
enflasyonun gecikmeli de eri ile birlikte dikkate al nd  dinamik faktör modeli 3’ün tüm 
örneklem d  periyotlarda en iyi tahmin performans n  gösterdi i dikkat çekmektedir. 
Özellikle, 6 ay ilerisi için yap lan tahminlerde, temel modelin RMSE de erine k yasla elde 
edilen 0,35 rakam  bize de i keninin AR modele göre örneklem d  tahminlerin hata 
pay nda yakla k %65’lik bir iyile me sa lad n  ifade etmektedir. Bu sonuç, uzun dönemli 
enflasyon tahminleri yap l rken fiyat de i kenlerinin yan  s ra ekonomideki di er makro ve 
finansal de i kenlerin içerdi i bilgiyi kullanman n önemini göstermektedir. Di er yandan, 
sadece fiyat de i kenleri kullan larak elde edilen de i keninin kullan ld  Model 2 ve 
Model 4‘te ise k sa vadeli örneklem d  tahminlerde baz model olan AR yöntemine göre 
daha dü ük tahmin hatalar  elde edilmi tir. Bu modellerden elde edilen tahminlerin 3 aydan 
ilerisi için hata paylar n n artmas  fiyat de i kenlerindeki hareketlerin enflasyondaki k sa 
vadeli hareketleri aç klamada daha faydal  oldu una i aret etmektedir.    

  

 

Tablo 2’de örneklem d  tahminlerin kayan pencereler yöntemi ile yap lmas  sonucu elde 
edilen RMSE de erleri sunulmaktad r. Tablo 2’deki sonuçlar incelendi inde, geni leyen 
pencerelerde oldu u gibi tüm verilerden elde edilen faktörü içeren Model 1 ve Model 3’ün 
daha iyi performans gösterdi i görülmektedir. Tablo’ 1 deki sonuçlardan farkl  olarak h=1 ve 
h=2 tahminleri için sadece de i keninden olu an statik modelin daha iyi sonuç verdi i 
görülürken 3 ay ve sonras  için yap lan tahminlerde enflasyonun gecikmeli de erini de 
hesaba katan Model 3 ön plana ç kmaktad r. Kayan pencereler yöntemine benzer ekilde 
h=6 için örneklem d  tahminlerde AR modeline göre yakla k %76 oran nda örneklem d  
tahmin hatalar nda azalma sa lanm t r. Tablo 2’den görülece i üzere Model 3’e ait RMSE 
de erlerinin AR modeline oran  tahmin yap lan uzakl k art kça do rusal bir ekilde 
azalmaktad r. Bu durum, uzun vade için üretilen tahminlerde ekonomideki di er ko ullar n 
enflasyon üzerindeki etkisini daha belirgin k lmaktad r. 

 
 
 

 

Tablo 1:  Geni leyen Pencerelerde Modellerin Örneklem D  Tahmin Performanslar  
 h=1 h=2 h=3 h=4 h=5 h=6 

AR (1) 0,634 0,993 1,007 0,889 0,941 0,872 

Model 1 0,830 0,610 0,684 0,723 0,755 0,948 

Model 2 1,647 0,906 0,861 1,156 1,019 1,087 

Model 3 0,711 0,602 0,408 0,382 0,426 0,350 

Model 4 0,757 0,660 0,753 1,204 1,239 1,366 

Tablo 2:  Kayan Pencerelerde Modellerin Örneklem D  Tahmin Performanslar  
 h=1 h=2 h=3 h=4 h=5 h=6 

AR (1) 0,634 0,993 1,007 0,889 0,941 0,872 

Model 1 0,623 0,469 0,514 0,506 0,562 0,710 

Model 2 1,356 0,678 0,647 0,937 0,802 0,866 

Model 3 0,647 0,519 0,341 0,292 0,274 0,245 

Model 4 0,688 0,539 0,580 0,994 0,987 1,073 
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6. Sonuç 

Bu çal mada, Türkiye ekonomisi için 252 makro ve finansal de i ken kullan larak 
dinamik faktör modeli arac l yla iki farkl  enflasyon göstergesi olu turulmu tur. Elde edilen 
enflasyon aktivite endekslerinin man et enflasyon ile ili kileri ele al nm t r. Olu turulan 
enflasyon göstergelerinin enflasyon tahmini performanslar  temel ölçü kriteri olan AR model 
tahminleri ile kar la t r lm t r. Sonuçlar, tüm verilerden elde edilen enflasyon aktivite 
endeksinin örneklem d  tahminlerinin bütün vadelerde en iyi performans  gösterdi ine i aret 
ederken, sadece fiyat de i kenleri kullan larak elde edilen endeksin ise k sa vadeli 
tahminlerinin baz modele k yasla hatalarda ciddi dü ü  sa lad n  göstermektedir. Özetle, 
sonuçlar türetilen enflasyon aktivite endekslerinin temel enflasyon göstergelerine k yasla ek 
bilgi içermesi sebebiyle politika yap c lar ile finansal piyasa kat l mc lar  için faydal  bir 
gösterge olabilece ine i aret etmektedir.  

 
Di er yandan, son y llarda veri toplama ve depolama imkânlar n n geli mesi 

neticesinde çok say da farkl  kaynaktan günlük veri toplanabilmektedir. Bu kapsamda, 
enflasyon aktivite endeksinin günlük frekansta olu turularak fiyatlardaki art lar  yakalamak 
için bir “erken uyar  sistemi” olarak kurgulanmas n n politika yap c lar n h zl  karar almas na 
destek sa layaca  dü ünülmektedir. Ayr ca, günlük frekansta enflasyon aktivite 
endeksinden üretilen tahminlerin nominal ve enflasyona endeksli devlet tahvillerinden elde 
edilen enflasyon beklentileri ile kar la t r lmas n n piyasa beklentileri ve ham veri aras ndaki 
farkl l klar n incelenmesine olanak sa layaca  de erlendirilmektedir. 
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Ek 

Tablo 3: Veri Seti 
No De i ken smi Kategori 
1 A rl kl  Ortalama Fiyat (TL/Kg) Finansal 
2 Alt n Piyasas  Endeksi Finansal 
3 TCMB Net Fonlama  Finansal 
4 TCMB A rl kl  Ortalama Fonlama Maliyeti Finansal 
5 TÜFE Bazl  Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100) Finansal 
6 TÜFE Geli mekte Olan Ülkeler Bazl  Reel Efektif Döviz Kuru  Finansal 
7 TÜFE Geli mi  Ülkeler Bazl  Reel Efektif Döviz Kuru  Finansal 
8 Y -ÜFE Bazl  Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100) Finansal 
9 htiyaç (TL Üzerinden Aç lan) Finansal 

10 Ta t (TL Üzerinden Aç lan) Finansal 
11 Konut (TL Üzerinden Aç lan) Finansal 
12 Ticari (TL Üzerinden Aç lan) Finansal 
13 Ticari (EUR Üzerinden Aç lan) Finansal 
14 Ticari (USD Üzerinden Aç lan) Finansal 
15 Toplam (EUR Üzerinden Aç lan Mevduatlar)-Düzey Finansal 
16 6 Aya Kadar Vadeli (TL Üzerinden Aç lan Mevduatlar) Finansal 
17 1 Y la Kadar Vadeli (TL Üzerinden Aç lan Mevduatlar) Finansal 
18 Toplam (TL Üzerinden Aç lan Mevduatlar) Finansal 
19 Toplam (USD Üzerinden Aç lan Mevduatlar) Finansal 
20 TOPLAM KRED  HACM  Finansal 
21 TÜKET C  KRED LER  VE KRED  KARTLARI Finansal 
22 TÜKET C  KRED LER  (TL+YP) Finansal 
23 Hisse Senedi Stoku Finansal 
24 D BS Stoku(Repo lemleri Dahil) Finansal 
25 GENEL F YATLAR Fiyat 
26 GIDA VE ALKOLSÜZ ÇECEKLER Fiyat 
27 GIDA Fiyat 
28 ALKOLSÜZ ÇECEKLER Fiyat 
29 ALKOLLÜ ÇECEKLER VE TÜTÜN Fiyat 
30 ALKOLLÜ ÇECEKLER VE TÜTÜN Fiyat 
31 TÜTÜN Fiyat 
32 G Y M VE AYAKKABI Fiyat 
33 G Y M Fiyat 
34 AYAKKABI Fiyat 
35 KONUT, SU, ELEKTR K, GAZ VE D GER YAKITLAR Fiyat 
36 GERÇEK K RA Fiyat 
37 KONUTUN BAKIM VE ONARIMI Fiyat 
38 (SEBEKE SUYU) VE KONUTLA LG L  ÇES TL  H ZMETLER Fiyat 
39 ELEKTRIK, GAZ VE D ER YAKITLAR Fiyat 
40 MOB LYA, EV ALETLER  VE EV BAKIM H ZMETLER  Fiyat 
41 MOB LYA, MEFRU AT, HALI VE D ER YER DÖ EMELER  Fiyat 
42 EV Ç  TEKST L Fiyat 
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43 EV ALETLER  Fiyat 
44 ZUCCAC YE, YEMEK TAKIMI VE HANEHALKI ALETLER  Fiyat 
45 EV VE BAHÇE ARAÇ GERECLER  Fiyat 
46 EV BAKIM Ç N MAL VE H ZMETLER Fiyat 
47 SA LIK Fiyat 
48 TIBB  ÜRÜNLER, ALETLER VE MALZEMELER Fiyat 
49 AYAKTA TEDAV  H ZMETLER  Fiyat 
50 YATAKLI TEDAV  H ZMETLER  Fiyat 
51 ULA TIRMA Fiyat 
52 ARAÇ SATIN ALIMI Fiyat 
53 K SEL ULA TIRMA ARAÇLARININ LET M  Fiyat 
54 ULA TIRMA H ZMETLER  Fiyat 
55 HABERLE ME Fiyat 
56 POSTA H ZMETLER  Fiyat 
57 E LENCE VE KÜLTÜR Fiyat 
58 GÖRSEL- TSEL S STEMLE, FOTOGRAFLA LE LG L  EK PMAN Fiyat 
59 D ER TEMEL DAYANIKLI E LENCE VE KÜLTÜR ARACLARI Fiyat 
60 EVC L HAYVANLARA L K N ÜRÜNLER, H ZMETLER Fiyat 
61 E LENCE VE KÜLTÜR H ZMETLER  Fiyat 
62 GAZETE, K TAP VE KIRTAS YE Fiyat 
63 PAKET TURLAR Fiyat 
64 E T M Fiyat 
65 OKUL ÖNCES  E T M VE LKÖ RET M Fiyat 
66 ORTA Ö RET M Fiyat 
67 ÜN VERS TE E T M  Fiyat 
68 DÜZEY  BEL RLENEMEYEN E T M PROGRAMLARI Fiyat 
69 LOKANTA VE OTELLER Fiyat 
70 YEMEK H ZMETLER  Fiyat 
71 KONAKLAMA H ZMETLER  Fiyat 
72 ÇE TL  MAL VE H ZMETLER Fiyat 
73 K SEL BAKIM Fiyat 
74 SINIFLANDIRILAMAYAN K SEL BAKIM ÜRÜNLER  Fiyat 
75 SOSYAL H ZMETLER Fiyat 
76 S GORTA Fiyat 
77 BA KA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN MAL  H ZMETLER Fiyat 
78 BA KA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN D ER H ZMETLER Fiyat 
79 Mevsimlik ürünler hariç TÜFE Fiyat 

80 
lenmemi  g da ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile alt n hariç 

TÜFE Fiyat 

81 
Enerji, g da ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve 
alt n hariç TÜFE Fiyat 

82 lenmemi  g da, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE Fiyat 
83 Mallar Fiyat 
84 Enerji Fiyat 
85 G da ve Alkolsüz çecekler Fiyat 
86 lenmemi  g da Fiyat 
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87 Taze meyve ve sebze Fiyat 
88 Di er i lenmemi  g da Fiyat 
89 lenmi  g da Fiyat 
90 Ekmek ve tah llar Fiyat 
91 Enerji ve g da d  mallar Fiyat 
92 Temel Mallar-Düzey Fiyat 
93 Dayan kl  Mallar (alt n hariç) Fiyat 
94 Hizmet Fiyat 
95 Yurt çi Üretici Fiyat Endeksi Fiyat 
96 Madencilik ve ta  ocakç l  Fiyat 
97 Kömür ve linyit-Düzey Fiyat 
98 Ham petrol ve do al gaz-Düzey Fiyat 
99 Metal cevherleri-Düzey Fiyat 
100 Di er madencilik ve ta  ocakç l  ürünleri Fiyat 
101 malat Fiyat 
102 G da ürünleri Fiyat 
103 çecekler Fiyat 
104 Tütün ürünleri Fiyat 
105 Tekstil ürünleri Fiyat 
106 Giyim e yas  Fiyat 
107 Deri ve ilgili ürünler Fiyat 
108 A aç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) Fiyat 
109 Ka t ve ka t ürünleri Fiyat 
110 Bas m ve kay t hizmetleri Fiyat 
111 Kok ve rafine petrol ürünleri Fiyat 
112 Kimyasallar ve kimyasal ürünler Fiyat 
113 Temel eczac l k ürünleri ve mustahzarlar  Fiyat 
114 Kauçuk ve plastik ürünler Fiyat 
115 Di er metalik olmayan mineral ürünler Fiyat 
116 Ana metaller Fiyat 
117 Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç Fiyat 
118 Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler Fiyat 
119 Elektrikli teçhizat Fiyat 
120 Makine ve ekipmanlar  Fiyat 
121 Motorlu kara ta tlar , römork ve yar  römork Fiyat 
122 Di er ula m araçlar  Fiyat 
123 Mobilya Fiyat 
124 Di er mamul e yalar Fiyat 
125 Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t m  Fiyat 
126 Su ve suyun ar t lmas  ve da t lmas  Fiyat 
127 GENEL ENDEKS Fiyat 
128 GIDA Fiyat 
129 KONUT HARCAMALARI Fiyat 
130 EV E YASI HARCAMALARI Fiyat 
131 G Y M HARCAMALARI Fiyat 
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132 SA LIK VE K SEL BAKIM HARCAMALARI Fiyat 
133 ULA TIRMA VE HABERLE ME HARCAMALARI Fiyat 
134 KÜLTÜR E T M VE E LENCE HARCAMALARI Fiyat 
135 D ER HARCAMALAR Fiyat 
136 Genel Endeks ( TO TEFE, 1968=100) Fiyat 
137 G da Maddeleri ( TO TEFE, 1968=100) Fiyat 
138 lenmemi  Maddeler ( TO TEFE, 1968=100) Fiyat 
139 Madenler ( TO TEFE, 1968=100) Fiyat 
140 Mensucat ( TO TEFE, 1968=100) Fiyat 
141 n aat Malzemeleri ( TO TEFE, 1968=100) Fiyat 
142 Yakacak ve Enerji Maddeleri ( TO TEFE, 1968=100) Fiyat 
143 Kimyevi Maddeler ( TO TEFE, 1968=100) Fiyat 
144 STANBUL ÜCRETL LER GEÇ NME ENDEKS  (1995=100)( TO) Fiyat 
145 Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE) Fiyat 
146 (Aritmetik Ortalama) Y l Sonu Y ll k TÜFE Beklentisi (%) Fiyat 
147 (En Büyük) Y l Sonu Y ll k TÜFE Beklentisi (%) Fiyat 
148 (Uygun Ortalama) Y l Sonu Y ll k TÜFE Beklentisi (%) Fiyat 
149 (Aritmetik Ortalama) 12 Ay Sonras n n Y ll k TÜFE Beklentisi (%) Fiyat 
150 (En Büyük) 12 Ay Sonras n n Y ll k TÜFE Beklentisi (%) Fiyat 
151 (Uygun Ortalama) 12 Ay Sonras n n Y ll k TÜFE Beklentisi (%) Fiyat 
152 (Aritmetik Ortalama) 24 Ay Sonras n n Y ll k TÜFE Beklentisi (%) Fiyat 
153 (En Büyük) 24 Ay Sonras n n Y ll k TÜFE Beklentisi (%) Fiyat 
154 (Uygun Ortalama) 24 Ay Sonras n n Y ll k TÜFE Beklentisi (%) Fiyat 
155 Reel Kesim Güven Endeksi Fiyat 
156 Toplam Sipari  (Mevcut Durum) Fiyat 
157 Mamul Mal Stoku (Mevcut Durum) Fiyat 
158 Toplam Sipari  (Son 3 Ay) Fiyat 
159 Üretim Hacmi (Gelecek 3 Ay) Fiyat 
160 Ara Mallar  ( hracat) Fiyat 
161 Ara Mallar  ( thalat) Fiyat 
162 Toplam ( hracat) Fiyat 
163 Toplam ( thalat) Fiyat 
164 Sermaye Mallar  ( hracat) Fiyat 
165 Sermaye Mallar  ( thalat) Fiyat 
166 Tüketim Mallar  ( hracat) Fiyat 
167 Tüketim Mallar  ( thalat) Fiyat 
168 malat Sanayi Kapasite Kullan m Oran  Fiyat 

169 Dayan kl  Tüketim Mallar  
Ekonomik 
Aktivite 

170 Dayan ks z Tüketim Mallar  
Ekonomik 
Aktivite 

171 Tüketim Mallar  
Ekonomik 
Aktivite 

172 G da ve içecekler 
Ekonomik 
Aktivite 

173 Ara Mallar  
Ekonomik 
Aktivite 
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174 Yat r m Mallar  
Ekonomik 
Aktivite 

175 G da ürünlerinin imalat  
Ekonomik 
Aktivite 

176 Giyim e yalar n n imalat  
Ekonomik 
Aktivite 

177 Temel eczac l k ürünlerinin ve eczac l a ili kin malzemelerin imalat  
Ekonomik 
Aktivite 

178 Di er metalik olmayan mineral ürünlerin imalat  
Ekonomik 
Aktivite 

179 Bilgisayarlar n, elektronik ve optik ürünlerin imalat  
Ekonomik 
Aktivite 

180 Elektrikli teçhizat imalat  
Ekonomik 
Aktivite 

181 Motorlu kara ta t , treyler ve yar  treyler (yar  römork) imalat  
Ekonomik 
Aktivite 

182 Mobilya imalat  
Ekonomik 
Aktivite 

183 Toplam Sanayi 
Ekonomik 
Aktivite 

184 Ara Mal  malat  
Ekonomik 
Aktivite 

185 Dayan kl  Tüketim Mal  malat  
Ekonomik 
Aktivite 

186 Dayan ks z Tüketim Mal  malat  
Ekonomik 
Aktivite 

187 Enerji 
Ekonomik 
Aktivite 

188 Sermaye Mal  malat  
Ekonomik 
Aktivite 

189 Madencilik Ve Ta  ocakç l  
Ekonomik 
Aktivite 

190 Kömür Ve Linyit Ç kart lmas  
Ekonomik 
Aktivite 

191 Ham Petrol Ve Do algaz Ç kar m  
Ekonomik 
Aktivite 

192 Metal Cevherleri Madencili i 
Ekonomik 
Aktivite 

193 Di er Madencilik Ve Ta  ocakç l  
Ekonomik 
Aktivite 

194 malat Sanayi 
Ekonomik 
Aktivite 

195 G da Ürünlerinin malat  
Ekonomik 
Aktivite 

196 çeceklerin malat  
Ekonomik 
Aktivite 

197 Tütün Ürünleri malat  
Ekonomik 
Aktivite 

198 Tekstil Ürünlerinin malat  
Ekonomik 
Aktivite 

199 Giyim E yalar n n malat  
Ekonomik 
Aktivite 

200 Deri Ve Ilgili Ürünlerin malat  
Ekonomik 
Aktivite 
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201 Ka t Ve Ka t Ürünlerinin malat  
Ekonomik 
Aktivite 

202 Kay tl  Medyan n Bas lmas  Ve Ço alt lmas  
Ekonomik 
Aktivite 

203 Kok Kömürü Ve Rafine Edilmi  Petrol Ürünleri malat  
Ekonomik 
Aktivite 

204 Kimyasallar n Ve Kimyasal Ürünlerin malat  
Ekonomik 
Aktivite 

205 Temel Eczac l k Ürünlerinin malat  
Ekonomik 
Aktivite 

206 Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin malat  
Ekonomik 
Aktivite 

207 Di er Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin malat  
Ekonomik 
Aktivite 

208 Ana Metal Sanayi 
Ekonomik 
Aktivite 

209 Fabrikasyon Metal Ürünleri malat  (Makina Ve Teçhizat Hariç) 
Ekonomik 
Aktivite 

210 Bilgisayarlar n, Elektronik Ve Optik Ürünlerin malat  
Ekonomik 
Aktivite 

211 Elektrikli Teçhizat malat  
Ekonomik 
Aktivite 

212 Motorlu Kara Ta t , Treyler Ve Yar  Treyler (Y.Römork) malat  
Ekonomik 
Aktivite 

213 Di er Ula m Araçlar n n malat  
Ekonomik 
Aktivite 

214 Mobilya malat  
Ekonomik 
Aktivite 

215 Makina Ve Ekipmanlar n Kurulumu Ve Onar m  
Ekonomik 
Aktivite 

216 Elektrik, Gaz,Buhar Ve klimlendirme Üretimi Ve Da t m  
Ekonomik 
Aktivite 

217 (OSD) Binek (Adet) 
Ekonomik 
Aktivite 

218 gücüne kat lma oran  (%) 
Ekonomik 
Aktivite 

219 sizlik oran  (%) 
Ekonomik 
Aktivite 

220 Tar m d  i sizlik oran  (%) 
Ekonomik 
Aktivite 

221 stihdam oran  (%) 
Ekonomik 
Aktivite 

222 Türkiye Goldman Sachs Aktivite Endeksi 
Ekonomik 
Aktivite 

223 Euro /TL Kuru Finansal 
224 Yen /TL Kuru Finansal 
225 ABD Dolar  /TL Kuru 1 ayl k ima edilen oynakl k Finansal 
226 ABD Dolarl/TL Kuru 25 Delta Risk Reversal Finansal 
227 Bloomberg Turkey Exchange Market Capitalization USD Finansal 
228 Türkiye 5 Y ll k Kredit Temerrüt Takas  Primi Finansal 
229 Türkiye 1 y l vadeli Eurobond getirisi Finansal 
230 Türkiye 5 y l vadeli Eurobond getirisi Finansal 
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231 Yurtiçi yerle ikler yabanc  para mevduat  Finansal 
232 Türkiye 5y l vadeli Eurobond getirisi Finansal 
233 Türkiye 10 y l vadeli Eurobond getirisi Finansal 
234 hracat kredileri Finansal 
235 Sermaye Kredileri Finansal 
236 Para Arz  M1 Finansal 
237 Para Arz  M2 Finansal 
238 Para Arz  M3 Finansal 
239 TL Vadeli Mevduat Finansal 
240 YP Vadesiz Mevduat Finansal 
241 TL Vadesiz Mevduat Finansal 
242 YP Vadeli Mevduat Finansal 
243 KOB  kredileri Finansal 
244 Türkiye Yabanc  para rezervler Finansal 
245 Benzin Finansal 
246 Petrol fiyat  Finansal 
247 Palladyum fiyat  Finansal 
248 Platinumyum fiyat  Finansal 
249 ABD / TL Spot Kuru Finansal 
250 Türkiye 10 y ll k ba aba  enflasyon Finansal 
251 Türkiye 5 y ll k ba aba  enflasyon Finansal 
252 Türkiye 2 y ll k ba aba  enflasyon Finansal 

 

 
Kaynak: EVDS, Bloomberg. 
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Ara t rma Makalesi / Research Article 

Türkiye’de Kredi Faizlerini Etkileyen Faktörlerin
Belirlenmesi: MARS Yöntemiyle Bir Analiz 

Dr. Mustafa Tevfik Kartal*

Öz  

Bankalar n ticari kredilere uygulad klar  faiz oran  art  e ilimi göstermektedir. Ticari kredi faizi 
2018 Eylül’de %36’ya ula m  olup bu oran 2004’ten beri en görülen yüksek seviyedir. Ticari kredi faizi 
2018 y l n  ise %28 seviyesinde tamamlam t r. Türkiye’de piyasa fonlamas n n büyük k sm  kredi 
kanal yla sa land  için ticari kredi faizindeki art  e ilimi ekonomik aktörler için risk olu turmaktad r.
Bu nedenle, Türkiye’de sürdürülebilir ekonomik büyümenin sa lanmas  için ticari kredi faizinin 
dü ürülmesi önem ta maktad r. Bu kapsamda, öncelikle ticari kredi faizini etkileyen faktörlerin 
belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, 2006/1-2018/9 aras ndaki üçer ayl k veriler ile 8 adet 
ba ms z de i ken ve Çok De i kenli Uyumlu Regresyon Uzan mlar  (MARS) yöntemi kullan larak 
Türkiye’de ticari kredi faizini etkileyen faktörler incelenmi tir. Çal ma sonucunda, s ras yla mevduat 
faizinin, d  ticaret dengesinin, merkez bankas  rezervlerinin, Dolar/TL kurunun, M2 büyüklü ünün ve 
enflasyonun ticari kredi faizi üzerinde etkili oldu u belirlenmi tir. Türkiye’de ticari kredi faizinin 
dü ürülmesi için söz konusu faktörlerin olumsuz etkilerinin azalt lmas na yönelik tedbir al nmas  
gerekmektedir.   
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1. Giri  
 
Ülke yönetimleri temel olarak ulusal ekonomilerini büyütmeye çal maktad rlar. 

Ekonomilerin büyümesi aç s ndan büyümenin sürdürülebilir k l nmas  önem ta maktad r. 
Sürdürülebilir büyümenin yan  s ra toplumun refah düzeyinin art r lmas  ekonomik geli mi lik 
aç s ndan önem ta maktad r. Ki i ba na gelir düzeyinin art r lmas , dengeli ve adil gelir 
da l m n n sa lanmas  ve yüksek sosyokültürel seviyeye ula lmas  gibi unsurlar toplumun 
refah düzeyinin belirlenmesi ön plana ç kan göstergelerdendir. Bahsedilen bu kriterlerin yan  
s ra, bir ülkenin ekonomik geli mi li ini gösteren önemli bir di er husus ise makroekonomik 
göstergelerinin istikrarl l k göstermesidir. Bütçe gerçekle mesi, cari i lemler dengesi ve 
finansman , iç ve d  borçlar, do rudan yabanc  yat r mlar, döviz kurlar , i sizlik, gayri safi 
yurtiçi hâs la (GSYH) ve enflasyon oranlar  söz konusu makroekonomik göstergelerden 
baz lar d r. Ülkeler aç s ndan en önemli makroekonomik de i kenlerden biri ise faiz 
oranlar d r. Faiz oranlar n n bu önemi, do rudan veya dolayl  olarak makroekonomik 
göstergeleri etkilemesinden kaynaklanmaktad r. 

 
Faiz oranlar n n, ülkeler aç s ndan önemli bir gösterge olmalar n n yan  s ra en önemli 

etkisi yat r mlar harcamalar  üzerinde görülmektedir. Faiz oranlar  ile yat r mlar oranlar  
aras nda ters ili ki bulundu u için faiz oranlar  dü tükçe yat r mlar artmakta, faiz oranlar  
yükseldi inde ise yat r mlar azalmaktad r (Lin ve di erleri, 2018, s. 1-2). Faiz oranlar , yat r m 
harcamalar n  ve bu yolla birçok sektörü ve göstergeyi etkiledi i için ekonomi yönetimleri 
taraf ndan s k  bir ekilde takip edilen ve dü ük tutulmaya çal lan bir gösterge niteli i 
ta maktad r. Di er taraftan, bir ekonomi için birçok faiz oran n n mevcudiyetinden söz 
edilebilmektedir. Ekonomilerde görülen ba l ca faiz türleri ise kredi faizleri, mevduat faizleri, 
Bankalar aras  para piyasas  faizleri, merkez bankas  para politikas  faizleri, tahvil-bono 
faizleri, Eurobond faizleri, LIBOR-LIBID faizleri olarak özetlenebilmektedir. 

 
Ülkeler sürdürülebilir ekonomik büyüme için sürdürülebilir finansman kaynaklar na 

ihtiyaç duymaktad rlar. Bu finansman kaynaklar  bankac l k sektörü ve sermaye piyasalar  
olmak üzere iki farkl  kanaldan elde edilebilmektedir. Banka temelli bir finansal piyasaya 
sahip olan Türkiye’de 2017 y lsonunda banka varl klar n n GSYH’ye oran  %105 seviyesine 
ula rken piyasa de erinin GSYH’ye oran  ise %28 seviyesinde kalm t r. (Bankac l k 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2019; Borsa stanbul, 2019, Türkiye statistik Kurumu 
(TÜ K), 2019). Ek olarak 2018 Eylül itibariyle ticari (mevduat ve kat l m ve kalk nma 
bankac l n n toplam ) bankac l n n toplam bankac l k sektörü içindeki pay  %94,9 
seviyesindedir (Türkiye Kat l m Bankalar  Birli i, 2019). Dolay s yla, Türkiye’de ekonomik 
faaliyetlerin büyük k sm  ticari bankalar taraf ndan fonlanmaktad r. Böylece, ticari bankalar 
ekonomik faaliyetlerin ve yat r m harcamalar n n finansman n n sa lanabilmesi ad na oldukça 
önemli bir fonksiyon üstlenmektedirler (Depren ve di erleri, 2018, s. 1). Ticari bankalar söz 
konusu fonksiyonu temel finansman arac  olan kredi ile sa lamaktad rlar. Di er taraftan, 
kredi kullanan mü terilerin ödedikleri kredi faizleri, üretim maliyetlerini ve sat  fiyatlar n  
do rudan etkilemektedir. Bu nedenle, ticari kredi faizleri ekonomik aktörler aç s ndan kritik rol 
oynamaktad r. Bu kapsamda, kredi faizlerinin dü ük seviyelerde tutulmas  önem ta maktad r 
(Tumwine ve di erleri, 2018, s. 270). 

 
Türkiye’de ticari kredi faizi y llar içinde dalgal  bir seyir izlemektedir. Bu kapsamda 

Türkiye’de ticari kredi faizinin geli imi ele al nd nda, 2002 Ocak’ta %60 seviyesinde olan 
ticari kredi faizi dü ü  göstererek 2011 Ocak’ta %8 seviyesinde gerçekle mi tir. zleyen 
dönemde yava  yava  art  gösteren ticari kredi faizi, 2017 sonunda %17 seviyesine 
yükselmi tir. Sonraki süreçte, ulusal ve uluslararas  makroekonomik geli melerin etkisi ile 
art  e ilimini sürdüren ticari kredi faizi 2018 Eylül sonunda %34 seviyesine yükselmi tir. Bu 
seviye ayn  zamanda 2004 sonras nda olu an en yüksek seviyedir (Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankas  (TCMB), 2019). Türkiye’de ticari kredi faizleri 2018 Aral k sonunda ise 
%28,6 seviyesinde gerçekle mi tir.  
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Türkiye’de piyasa fonlamas n n büyük k sm n n bankalarca kredi kanal  üzerinden 
sa lanmas  nedeniyle ticari kredi faizindeki art  e ilimi risk olu turmaktad r. Yat r m 
harcamalar n n ve ticari faaliyetlerin finansman  için ticari kredi faizindeki art  e iliminin 
önlenmesi bir zorunluluk olarak ortaya ç kmaktad r. lave olarak, ticari kredi faizlerinin 2010 
ve 2011 y llar ndaki seviyelere dü ürülmesi sürdürülebilir büyüme aç s ndan kritik öneme 
sahiptir. Ancak ticari kredi faizinin dü ürülebilmesi için öncelikle kredi faizlerini etkileyen 
faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak Türkiye’de 2006/1-2018/9 
aras nda ticari kredi faizlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi bu çal ma haz rlanm t r. Bu 
kapsamda, iktisat ve finans literatüründe son dönemlerde s kl kla kullan lan MARS yöntemi 
tercih edilmi tir. Bilindi i kadar yla, Türkiye’de faiz oranlar na yönelik çal malarda MARS 
yöntemi ilk kez bu çal mada kullan lm t r.  

 
Çal ma dört bölümden olu maktad r. Giri  bölümünden sonra, ikinci bölümde 

literatür taramas  kapsam nda faiz oranlar n  etkileyen faktörlerle ilgili baz  çal malar ele 
al nm t r. Üçüncü bölümde Türkiye’de ticari kredi faizini etkileyen faktörlere yönelik analiz 
yap larak ara t rman n bulgular  incelenmi tir. Son bölümde ise de erlendirme yap lm t r. 

 
2. Literatür Taramas  
 
Literatürde faiz oranlar  ile ilgili çe itli çal malar yer almaktad r. Bu çal malarda faiz 

oranlar n  etkileyen çe itli de i kenler incelenmi tir. Baz  çal malarda de i ken olarak 
enflasyon ele al nm t r. Berument ve Malatyal  (2001), 1989 Kas m-1999 Haziran aras ndaki 
ayl k verileri GARCH yöntemiyle ele ald klar  çal malar nda beklenen enflasyondaki art n 
faiz oranlar n  art raca n  belirlemi lerdir. Güne  ve Tulçal (2002), 1989-1997 aras ndaki 
ayl k verileri regresyon yöntemiyle inceledikleri çal malar nda toptan fiyat endeksinin faiz 
oranlar n  etkileyen en önemli faktör oldu unu tespit etmi lerdir. Sever ve M zrak (2007), 
1987 Ocak-2006 Haziran aras ndaki ayl k verileri vektör otoregresif modeliyle analiz ettikleri 
çal malar nda enflasyonun faiz oranlar n n temel belirleyicisi oldu unu ortaya koymu lard r. 
Aytaç ve Sa lam (2014), 1980-2012 aras ndaki y ll k verileri vektör ard k ba lan m 
modeliyle analiz ettikleri çal malar nda enflasyonun faiz oranlar n n en önemli bile eni 
oldu unu belirlemi lerdir. Tanr över ve Yamak (2015), 1990 Mart-2014 Haziran aras ndaki 
üçer ayl k verileri ARDL s n r testiyle ele ald klar  çal malar nda genel fiyatlar seviyesindeki 
art n nominal faiz oranlar n  art rd n  tespit etmi lerdir. Tunal  ve Erönal (2016) ise 2003 
Ocak-2014 ubat aras ndaki ayl k verileri Gregory Hansen e -bütünle me testiyle 
inceledikleri çal malar nda enflasyon ve faiz oranlar  aras nda uzun vadede ili ki bulundu u 
sonucuna ula m lard r. Enflasyonun de i ken olarak kullan ld  çal malar 
de erlendirildi inde, enflasyondaki art n faiz oranlar n  art rd  görülmektedir.  

 
Baz  çal malarda de i ken olarak döviz kurlar  ele al nm t r. Gül ve di erleri (2007), 

1984 Ocak-2006 Haziran aras ndaki ayl k verileri Granger nedensellik testiyle ele ald klar  
çal malar nda döviz kurlar ndaki art n faiz oranlar nda art a neden oldu unu 
belirlemi lerdir. Benzer ekilde, Ekinci ve di erleri (2016), 2010 Ocak-2015 Ekim aras ndaki 
ayl k verileri regresyon yöntemiyle inceledikleri çal malar nda ayn  sonuca ula m lard r. 
Ayr ca Sever ve M zrak (2007), 1987 Ocak-2006 Haziran aras ndaki ayl k verileri vektör 
otoregresif modeliyle analiz ettikleri çal malar nda döviz kurlar n n faiz oranlar n n temel 
belirleyicilerinden biri oldu unu tespit etmi lerdir. Ak nc  ve Y lmaz (2016), 1980-2012 
aras ndaki y ll k verileri dinamik en küçük kareler yöntemiyle analiz ettikleri çal malar nda 
döviz kurlar n n faiz oranlar  üzerinde önemli etkilere sahip oldu unu belirlemi lerdir. Obeng 
ve Sakyi (2017) ise 1980-2013 aras ndaki y ll k verileri vektör hata düzeltme modeliyle ele 
ald klar  çal malar nda döviz kurlar ndaki oynakl n faiz oranlar n  etkiledi ini ortaya 
koymu lard r. Döviz kurlar n n de i ken olarak kullan ld  çal malar de erlendirildi inde, 
döviz kurlar ndaki de i imlerin faiz oranlar nda de i ime neden oldu u belirlenmi tir.  
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Baz  çal malarda de i ken olarak para arz  ele al nm t r. Onanuga ve Shittu (2010), 
2000 Mart-2008 Aral k aras ndaki üçer ayl k verileri vektör hata düzeltme modeliyle ele 
ald klar  çal malar nda reel para arz n n hazine bonolar n n faiz oranlar n  etkiledi ini ifade 
etmi lerdir. Ak nc  ve Y lmaz (2016) ise 1980-2012 aras ndaki y ll k verileri dinamik en küçük 
kareler yöntemiyle analiz ettikleri çal malar nda para arz n n faiz oranlar  üzerinde önemli 
etkisi oldu u sonucuna ula m lard r. Para arz n n de i ken olarak kullan ld  çal malarda, 
para arz ndaki art n faiz oranlar n  art rd  belirlenmi tir.  

 
Di er taraftan baz  çal malarda yukar da ele al nanlardan daha farkl  de i kenler 

kullan lm t r. Moschitz (2004), 2001 ubat-2003 Kas m aras ndaki verileri regresyon 
yöntemiyle analiz etti i çal mas nda rezervlerde azal  yönündeki geçici de i ikliklerin faiz 
oranlar  üzerinde etkisi olmad n , rezervlerdeki azal  yönündeki kal c  de i ikliklerin ise 
faiz oranlar n  olumsuz etkiledi ini tespit etmi tir. Poddar ve di erleri (2006), 1995 May s-005 
Ocak aras ndaki ayl k verileri regresyon yöntemiyle inceledi i çal malar nda ulusal faiz 
oranlar  üzerinde küresel faiz oranlar n n güçlü bir etkiye sahip oldu unu belirlemi lerdir. 
Gupta ve Goyal (2015), 1991 Nisan-2013 Ocak aras ndaki ayl k verileri vektör ard k 
ba lan m modeliyle de erlendirdikleri çal malar nda petrol fiyatlar ndaki art a paralel olarak 
faiz oranlar n n artt  sonucuna ula m lard r. Ak nc  ve Y lmaz (2016), 1980-2013 
aras ndaki y ll k verileri vektör hata düzeltme modeliyle ele ald klar  çal malar nda 
büyümenin, cari aç k ve d  borçlar n faiz oranlar  üzerinde etkiye sahip oldu unu 
belirlemi lerdir. Obeng ve Sakyi (2017) ise 1980-2013 aras ndaki y ll k verileri vektör hata 
düzeltme modeliyle ele ald klar  çal malar nda faiz oranlar n n büyümeden etkilendi ini 
sonucuna ula m lard r.  

 
Literatürde yer alan ve detaylar na yukar da yer verilen çal malar birlikte 

de erlendirildi inde, faiz oranlar n  ele alan çal malarda enflasyon, döviz kurlar , para arz , 
rezervler, küresel faiz oranlar , petrol fiyatlar , ekonomik büyüme, cari aç k ve d  borçlar 
de i kenlerinin etkilerinin ara t r ld  ve söz konusu de i kenlerdeki de i imlerin faiz 
oranlar nda de i ime neden oldu u görülmektedir.  

 
3.       Türkiye’de Ticari Kredi Faizini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 
3.1. Veri Seti ve Yap s  
 
Türkiye’de ticari kredi faizlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik olarak 

2003/1-2018/9 aras ndaki verilerin kullan lmas  hedeflenmi tir. Ancak M2 büyüklü üne ait 
2003-2005 dönemine ili kin verilere eri ilememi tir. Bu nedenle, 2006/1-2018/9 aras ndaki 
üçer ayl k veriler kullan larak analiz gerçekle tirilmi tir. Ticari kredi faizine etkisi ara t r lan 
ba ms z de i kenlere ili kin veriler TCMB’nin Elektronik Veri Da t m Sistemi (EVDS) 
kullan larak temin edilmi tir.  

 
3.2. MARS Yöntemi 
3.2.1. MARS Yöntemi Hakk nda Genel Bilgi 
 
MARS yöntemi 1990’l  y llarda Friedman taraf ndan geli tirilmi tir. MARS yöntemi 

parametrik olmayan bir yöntem olup makine ö renmesi yöntemlerinden biridir, bu nedenle 
k s tlay c  varsay mlara yer vermemektedir. Bu özelli i dolay s  ile model tahmin yöntemlerine 
bir alternatif olarak kullan lmaktad r (Friedman, 1991, s. 1-141). 

 
MARS yönteminde ba ml  ve ba ms z de i kenler seti aras ndaki fonksiyonel ili ki 

alt nda herhangi bir varsay m bulunmamaktad r. MARS yöntemi, ba ms z de i kenlerin 
ba ml  de i ken üzerindeki etkisini, ba ms z de i kenler aras ndaki etkile imler ve bu 
etkile imlerin ba ml  de i ken üzerindeki etkileri ile birlikte incelemektedir (Goh ve di erleri, 
2017, s. 150; Liu, 2018, s. 48). 
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MARS yöntemi, ba ms z de i kenler aras ndaki do rusal olmayan ili kiyi do rusal 
hale getirmektedir. Bunun yan  s ra MARS yöntemi, ba ms z de i kenlerin farkl  de erleri 
için farkl  katsay lar atamaktad r. Karma k veri yap s na sahip olan MARS yönteminde, çok 
say da ba ms z de i ken ile analiz yap lmakla birlikte ba ms z de i kenlerin göreceli 
katk lar  düzeltilmi  R2 de eri ile hesaplanmaktad r. Di er taraftan, regresyon analizinde 
çoklu do rusal ba lant  sorunu olarak görülen ba ms z de i kenlerin birbirleri ile olan 
etkile imleri, MARS yönteminde herhangi bir sorun te kil etmemektedir (Lee ve Chen, 2005, 
s. 744).   

 
MARS yönteminde, ba ml  ve ba ms z de i kenler aras ndaki ili kinin daha do ru 

tespit edilmesi ve parametrik olmayan hata varyans n n kontrol edilmesi için düzle tirme 
uzan mlar  (smoothing splines) kullanmaktad r. Bu durumda, elde edilen e itlik düz bir do ru 
yerine bükülmü  bir yap ya sahip olmaktad r. Bükülme noktalar na da dü üm noktas  (knot) 
denilmektedir. kiden fazla boyutlu uzan mlar  çizerken her bir uzan m için matematiksel 
temel fonksiyonlara (basic functions) ihtiyaç duyulmaktad r. Temel fonksiyon, orijinal verideki 
de i imi s f r yapacak bölgeleri seçmektedir (Friedman, 1991, s. 11). Böylece MARS 
yöntemi, veri y n n  öncelikle bölgelere aymakta ve olu an bölgeler veriye ba l  olarak 
bulunmaktad r. Sonras nda ise MARS yöntemi her bir bölge için bir regresyon denklemi 
olu turmaktad r (Lee ve di erleri, 2006, s. 1118).       

 

MARS modelinin detaylar na Formül 1’de yer verilmi tir: 
 

 

 
Formül 1’de, ba ml  de i ken Y, ba ms z de i kenler ise X ile gösterilmi tir. 

Modelin sabit terimi B0 ile, temel fonksiyonun katsay s  an ile, dü üm say s  k ile, hata terimi   
ile, t ba ms z de i keni için k temel fonksiyonu ise Bn(Xt) ile ifade edilmi tir. Böylece 
modeldeki temel fonksiyon say s  K olarak belirlenmi tir (Friedman, 1991, s. 12-14).   

 
MARS yöntemi iki a amadan olu maktad r; 
 

 1. a amada, ba ms z de i kenler kullan larak tüm olas  fonksiyonlar üretilmektedir. 
Temel fonksiyon olarak adland r lan bu fonksiyonlar maksimum say ya ula ncaya kadar 
üretilmeye devam edilmektedir.  
 

 2. a amada, en karma k modelden, baz  temel fonksiyonlar elenerek en iyi modele 
ula lmaktad r. Uyum iyili i kriterlerinden genelle tirilmi  çapraz geçerlilik (Generalized 
Cross Validation: GCV) de erinin en dü ük ve GCV R2 de erinin en yüksek oldu u 
model en iyi modeli olu turmaktad r (Sephton, 2001 s. 41; Kartal ve di erleri, 2018, s. 
216). 

 

Literatürdeki çal malar incelendi inde faiz oranlar na yönelik olarak ARDL s n r testi, 
GARCH, Granger nedensellik testi, Gregory Hansen e -bütünle me testi, regresyon, vektör 
ard k ba lan m modeli, vektör hata düzeltme modeli ve vektör otoregresif modeli gibi 
yöntemlerin kullan ld  görülmektedir. Bununla birlikte logit, probit, regresyon yöntemlerine 
k yasla daha ba ar l  sonuçlar ortaya koymas ; daha do ru ve aç klay c  sonuçlar üreten ve 
parametrik olmayan bir yöntem olmas ; herhangi bir k s tlay c  varsay m gerektirmemesi; 
çoklu ba lant  sorunu bulunmamas ; ba ms z de i kenler aras ndaki etkile imleri ve bu 
etkile imlerin ba ml  de i ken üzerindeki etkilerini dikkate alarak çok fazla ba ms z 
de i kenin ba ml  de i ken üzerindeki etkilerini ara t rmas ; özellikle Türkiye’de iktisat ve 
finans literatüründe son dönemlerde s kl kla kullan lan bir yöntem olmas  ve bilindi i 
kadar yla Türkiye’de faiz oranlar na yönelik çal malarda MARS yönteminin daha önce 
kullan lmam  olmas  hususlar  dikkate al narak, Türkiye’de ticari kredi faizlerini etkileyen 
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faktörlerin belirlenmesine yönelik bu çal mada derlenen verilerin MARS yöntemiyle analiz 
edilmesine karar verilmi tir.  

 
3.2.2. MARS Yöntemi ile Yap lan Baz  Çal malar 
 

MARS yöntemi kullan larak yurt d nda gerçekle tirmi  birçok çal ma 
bulunmaktad r. Son y llarda gerçekle tirilen söz konusu çal malardan baz lar na Tablo 1’de 
yer verilmi tir. 
 
Tablo 1: Yurtd ndaki Baz  Çal malar 

Yazar Y l Ülke Sonuç 

Bolder ve 
Rubin 2007 ABD 

En uygun borçlanma stratejisinin belirlenmesinde en küçük kareler 
yöntemi, Kernel regresyon analizi ve iz dü üm takip regresyonu 
yöntemlerine k yasla MARS yöntemi daha ba ar l  sonuçlar ortaya 
koymu tur.  

Lin ve Lee 2013 Tayvan 
Turizm talebinin tahmin edilmesinde, destek vektör regresyonu 
(SVR) ve yapay sinir a na (ANN) modellerine k yasla MARS 
modeli daha yüksek hatal  sonuç olu turmu tur. 

Martís vd. 2015 spanya 

Ö rencilerin ba ar  oranlar n n tahmin edilmesinde, MARS modeli, 
ö rencilerin ö retim üyelerinin performans na yönelik alg lar  ile 
ö renci ba ar  oran  aras nda aç k bir ili ki oldu unu ortaya 
koymu tur. 

Oduro vd. 2015 Avustralya 
Karbon monoksit emisyonlar n  tahmin ederken, MARS son 
modele ula mak için hesaplama aç s ndan daha verimli iken, ANN 
biraz daha do ru sonuçlar ortaya koymaktad r. 

AL-Qinani 2016 Irak Çoklu do rusal regresyon (MLR) yöntemine k yasla, MARS modeli 
tahmin do rulu unda gözle görülür bir iyile me sergilemi tir. 

Sahoo ve 
Das 2016 Hindistan 

Multi-gen genetik programlama (MGGP) modeli, topraktaki 
s v la ma potansiyelinin de erlendirilmesinde MARS modelinden 
daha verimlidir. 

Yüksel ve 
Zengin 2016a ABD Mortgage krizinin tahmininde Logit modeline k yasla MARS 

yöntemi daha ba ar l  tahmin sonucu ortaya koymu tur. 

Assandri vd. 2017 talya 

MARS yöntemi ile çevresel de i kenlerin tür olu umu üzerindeki 
etkileri de erlendirilmi ; tür olu umunun ço unlukla çay rlar 
(pozitif) ve ormanl k alanlardan (olumsuz etki) etkilendi i sonucuna 
ula lm t r. 

Mehdizadeh 
vd. 2017 ran 

MARS yöntemi, toprak s cakl n n ve termal bile enlerinin 
belirlenmesinde destek vektör makinesi (SVM) yöntemine k yasla 
daha iyi sonuçlar ortaya koymaktad r.  

Liu 2018 ABD 
MARS yöntemi, temel do rusal olmayan unsurlar  ve etkile imleri 
yakalama yetene inden dolay  önemli do ruluk iyile tirme elde 
edilmesine yard mc  olmaktad r. 

 
Yurtd nda MARS yöntemi ile birçok çal ma yap lmas na kar n, Türkiye’de bu 

yöntem ile yap lan çal malar son derece s n rl d r. Bununla birlikte, ülkemizde MARS 
yöntemi kullan larak yap lan çal malar son y llarda art  göstermektedir. Bu kapsamda, 
Türkiye’de yap lan çal malardan baz lar na Tablo 2’de yer verilmi tir. 
 
Tablo 2: Türkiye’deki Baz  Çal malar 

Yazar Y l Sonuç 

Tunay 2001 Parasal gelir dola m h z n  tahmin etmede MARS yöntemi anlaml  
sonuçlar ortaya koymu tur. 

Muz r 2011 
Bankac l kta kredi riskinin ölçümünde ikili lojistik regresyon tekni i 
ve yapay sinir a lar  teorisine k yasla MARS yöntemi daha ba ar l  
sonuçlar ortaya koymu tur. 

Tunay 2011 Durgunluklar n belirlenmesinde MARS yöntemi oldukça ba ar l  
tahminler ortaya koymu tur.  
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Yazar Y l Sonuç 

Oktar ve Yüksel 2015 Bankac l k krizlerinin tahmin edilmesinde MARS yöntemi ba ar l  
sonuçlar vermi tir. 

Oktar ve Yüksel 2016 Türev ürün kullan m  ile takipteki krediler aras nda pozitif, özel 
kar l klar aras nda negatif ili ki bulunmu tur.  

Yüksel 2016 Bankalar n faiz gelirlerinde ve ülkenin büyüme oran nda art  
bankalar n takipteki krediler oran n  azaltmaktad r. 

Yüksel vd. 2016 Faiz oranlar  ile kredi kart  kullan m  aras nda do rusal bir ili ki 
bulunmaktad r.  

Eyduran vd. 2017 

Koyun yeti tiricilerinin yeti tirme amac yla pratikte anlaml  ipuçlar  
elde etmeleri için, vücut a rl n n gö üs çevresi ve vücut 
uzunlu u aç klay c  de i kenleri kullan larak tahmininde çok 
yüksek kestirim do rulu una sahip MARS algoritmas n n 
kullan lmas  önerilmektedir. 

Yüksel ve Özsar  2017 Cari aç k ile ülke kredi notu aras nda pozitif ili ki bulunmaktad r.  

Çelik ve Y lmaz 2018 
MARS yönteminin uygunluk kriterleri daha iyi sonuçlar verdi i için, 
s n fland rma ve gerileme a ac  (CART) yöntemine k yasla daha 
iyi tahmin edebilmektedir. 

Kartal vd. 2018 Para arz , bütçe aç , yabanc  yat r mlar Dolar/TL ve Euro/TL 
kurlar n  etkilemektedir.  

Zengin vd. 2018 Cari i lemler aç /GSYH oran n n 3.57’yi geçmesi durumunda 
do rudan yabanc  yat r mlar azalmaktad r.  

 
3.2.3. Ba ms z De i kenler 
 
Faiz oranlar n  etkileyen faktörleri belirleyebilmek için literatürde çe itli de i kenler 

kullan lm t r. Bu de i kenlere özet olarak Tablo 3’de yer verilmi tir. 
 

Tablo 3: Ba ms z De i kenler 
Ba ms z 
De i ken Referanslar 

Bütçe Aç  Bulut ve Canbolat (2003), Desroches ve Francis (2006), Mukhtar ve Zakaria 
(2008), Akgay vd. (2018) 

Büyüme 

Güne  ve Tulçal (2002), Desroches ve Francis (2006), Masatç  ve Dar c  (2006), 
Brzezina ve Cuaresma (2007), Aytaç ve Sa lam (2014), Torun ve Karanfil (2016), 
Yüksel ve Zengin (2016b), Holston vd. (2017), Obeng ve Sakyi (2017), Yüksel 
(2017) 

D  Ticaret  Gupta ve Goyal (2015) 

Döviz Kurlar  
Brzezina ve Cuaresma (2007), Sever ve M zrak (2007), Öztürk ve Durgut (2011), 
Ta ba  (2014), Gupta ve Goyal (2015), Ak nc  ve Y lmaz (2016), Ekinci vd. 
(2016), Obeng ve Sakyi (2017) 

Enflasyon  

Berument ve Malatyal  (2001), Güne  ve Tulçal (2002), Masatç  ve Dar c  (2006), 
Desroches ve Francis (2006), Öztürk ve Durgut (2011), Gupta ve Goyal (2015), 
Atgür ve Altay (2015), Do an vd.(2016), Ekinci vd. (2016), Ratti ve Vespignani 
(2016), Tunal  ve Erönal (2016) 

Para Arz  
Knot (1995), Patnaik ve Vasudevan (1999), Güne  ve Tulçal (2002), Onanuga ve 
Shittu (2010), Durgut (2010), Öztürk ve Durgut (2011), Gupta ve Goyal (2015), 
Ak nc  ve Y lmaz (2016) 

Petrol Fiyatlar  Desroches ve Francis (2006), Do rul ve Soyta  (2010), Mucuk vd. (2016), Ratti 
ve Vespignani (2016), Zortuk ve Bayrak (2016) 

Rezervler  Hol (2006), Gupta ve Goyal (2015) 

Tasarruflar Knoester ve Mak (1994), Güne  ve Tulçal (2002), Desroches ve Francis (2006), 
Ak nc  ve Y lmaz (2016) 

Yat r mlar Güne  ve Tulçal (2002), Desroches ve Francis (2006) 
 
Bu çal mada Türkiye’de ticari kredi faizini etkileyen faktörlerin belirlenmesi 

amaçlanmaktad r. Bu amaçla, verilerin eri ilebilirli i ve literatürdeki çal malar göz önünde 
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bulundurularak ba ms z de i ken olarak d  ticaret dengesi, para arz  (M2), enflasyon 
(Tüketici fiyat endeksi (TÜFE)), merkez bankas  rezervleri ve döviz kurlar  (Dolar/TL) 
seçilmi tir. Ayr ca Türkiye’nin makroekonomik durumu göz önünde bulunduruldu unda cari 
i lemler dengesinin, mevduat faizinin ve finansal kesim d ndaki firmalar n döviz 
pozisyonunun (k saca irketlerin net döviz pozisyonu) kredi faizleri üzerinde etki 
olu turabilece i dü ünülerek bu göstergeler de ba ms z de i ken olarak seçilmi tir. Analize 
dâhil edilen de i kenlerin tan mlar na ili kin detaylara Tablo 4’de yer verilmi tir.   
 
Tablo 4: De i kenlerin Tan mlar  

De i ken 
Türü De i ken K saltma Ba ms z De i kenin Tan m  

Ba ml  Ticari Kredi Faizi KRD 
Bankalarca TL üzerinden aç lan ticari kredilere 
uygulanan a rl kl  ortalama faiz oranlar  
dikkate al nm t r 

Ba ms z 

Cari lemler Dengesi  CARIDNG TL cinsinden cari i lemler dengesi 
gerçekle meleri dikkate al nm t r. 

D  Ticaret Dengesi DISTCRT 
TL cinsinden toplam ihracat ile toplam ithalat 
gerçekle meleri aras ndaki fark dikkate 
al nm t r. 

Döviz Kuru  
(ABD Dolar ) DOLAR/TL Dolar/TL sat  kurlar  dikkate al nm t r.  

Enflasyon (TÜFE) TUFE 3 ayl k TÜFE gerçekle meleri dikkate 
al nm t r.  

Mevduat Faizi MVDT 
Bankalarca TL üzerinden aç lan toplam 
mevduatlara uygulanan a rl kl  ortalama faiz 
oranlar  dikkate al nm t r 

Merkez Bankas  
Rezervleri TCMBRZV 

18.01.2002 tarihli Niyet Mektubuna göre 
raporlanan brüt döviz rezervleri rakam  
gerçekle meleri dikkate al nm t r. 

Para Arz  (M2) M2 M2 büyüklü ü dikkate al nm t r. 
irketlerin Net Döviz 

Pozisyonu DVZPZ TL cinsinden irketlerin net döviz pozisyonu 
gerçekle meleri dikkate al nm t r. 

 
Analize dâhil edilen ba ms z de i kenlerle ilgili literatürdeki çal malar dikkate 

al nd nda ticari kredi faizleri üzerinde a a daki etkilerin olu mas  beklenmektedir:  
 

 Cari lemler Aç : Cari aç k veren ülkelerde, ülkeden para ç k  olaca  için döviz 
kurlar n n yükselmesi ve bu yolla kredi faizi üzerinde art  etkisi olu turmas  
beklenmektedir.  

 D  Ticaret Dengesi: Gupta ve Goyal (2015) d  ticaretin faiz oranlar  üzerinde negatif 
etki olu turdu unu belirlemi lerdir. Di er bir ifade ile d  ticaret fazla verdi inde faiz 
oranlar  dü mekte, aç k verdi inde ise faiz oranlar  yükselmektedir.  

 Döviz Kuru: Sever ve M zrak (2007) döviz kurlar  yükseldi inde faiz oranlar n n 
yükseldi ini belirlemi lerdir. Durgut (2010), Öztürk ve Durgut (2011), Ta ba  (2014), 
Ak nc  ve Y lmaz (2016) ile Ekinci ve di erleri (2016) de ayn  sonuca ula m lard r.  

 Enflasyon: Baz  çal malarda enflasyonun faiz oranlar nda art a neden oldu u 
belirlenirken baz  çal malarda ise tersi sonuca ula lm t r. Kandel ve di erleri (1996) 
beklenen enflasyon ile faiz oranlar  aras nda ters ili ki bulundu unu belirtmi tir. Buna 
kar n Berument ve Malatyal  (2001), Ak nc  ve Y lmaz (2016), Ekinci ve di erleri 
(2016) enflasyon yükseldi inde faizlerin de yükselece i sonucuna ula m lard r.  

 Mevduat Faizi: Kredilerin büyük k sm  mevduatlar ile fonland  için, mevduat 
faizindeki art n kredi faizi üzerinde art  etkisi olu turmas  beklenmektedir.  

 Merkez Bankas  Rezervleri: Hol (2006) artan döviz rezervlerinin faiz oranlar  üzerinde 
art  etkisi olu turaca n  belirlemi tir. Gupta ve Goyal (2015) da benzer sonuca 
ula m t r.  
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 Para Arz : Mehra (1996) para arz n n faiz oranlar n  enflasyon kanal  ile etkiledi ini 
belirtmi tir. Öztürk ve Durgut (2011) ile Ak nc  ve Y lmaz (2016) para arz ndaki art n 
faiz oranlar n  art rd  sonucuna ula m lard r.  

 irketlerin Döviz Pozisyonu: irketlerin döviz yükümlülükleri artt kça dövize olan talep 
artaca  için kurlardaki yükselme ile birlikte faiz oranlar nda da art  ya anmas  
beklenmektedir.  

 
3.3. statiksel Analiz ve Sonuçlar 
3.3.1. Betimleyici statistikler 
 
MARS yöntemi, MARS 2.0 program  kullan larak uygulanm t r. Analizde ticari kredi 

faizi için önerilecek tahmin modellerine ikili etkile imler de dâhil edilmi tir. 
Türkiye’de ticari kredi faizinin geli imine ekil 1’de yer verilmi tir. 

 
ekil 1: Türkiye’de Ticari Kredi Faizinin Geli imi (%) 

 

 
Kaynak: TCMB, 2019. 

 
ekil 1’den görülece i üzere, ticari kredi faizi 2002-2006 aras nda sürekli dü ü  

göstermi tir. 2006-2008 aras nda yükseli  ve dü ü  hareketleri sergileyen ticari kredi faizi 
2011 y l na kadar toplamda dü ü  göstermi , bu tarihten sonra yatay bir seyir izlemekle 
birlikte dü ük bir ivme ile artma e ilimine girmi tir. 2018 May s ile birlikte h zl  bir yükseli  
e ilimine giren ticari kredi faizleri 2018 Eylül sonunda %34,5 ile 2004 sonras  en yüksek 
seviyeye ula t ktan sonra 2018 Aral k sonunda %28,6 seviyesinde gerçekle mi tir.  

 
Çal mada 2006/1-2018/9 aras ndaki üçer ayl k veriler kullan lm t r. Dolay s yla, 

gözlem say s  51 olarak belirlenmi  olup betimleyici istatistiklere Tablo 5’te yer verilmi tir. 
 

Tablo 5: Betimleyici statistikler 
De i ken n Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma 

KRD* 51 8,468 34,507 15,010 4,575 
MVDT** 51 6,137 22,628 11,666 4,015 
TUFE** 51 -0,32 9,15 2,294 1,668 

DOLAR/TL 51 1,18 6,38 2,202 1,035 
DISTCRT*** 51 -29,08 -2,08 -10,336 5,543 
TCMBRZV*** 51 80,84 515,04 221,904 123,295 

M2*** 51 249,49 2.031,96 825,85 461,108 
* Ba ml  de i keni göstermektedir. 
** % olarak dikkate al nm t r.  
*** Milyar TL olarak dikkate al nm t r.  
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3.3.2. Ticari Kredi Faizi Tahmin Modeli Bulgular  
 
MARS analizinin birinci a amas nda, ticari kredi faizi üzerinde anlaml  olan 6 

ba ms z de i ken kullan larak tüm olas  fonksiyonlar üretilmi tir. Bu süreç toplam 6 
de i kenli en karma k fonksiyonun da yer ald  18 adet temel fonksiyonun üretilmesine 
kadar devam etmi tir. Üretilen fonksiyonlar n detaylar na Ek 1’de yer verilmi tir.  

 
MARS analizinin ikinci a amas nda, GCV de erinin en dü ük ve GCV R2 de erinin en 

yüksek oldu u 11 no.lu temel fonksiyon en iyi model olarak belirlenmi tir. Modelde var olan 
hem tekil de i kenler hem de çapraz etkile im içinde olan de i kenler için de i kenlerin 
k r l m noktalar na ise Ek 2’de yer verilmi tir. 11 no.lu temel fonksiyonda 6 adet ba ms z 
de i kenin kullan ld  11 adet temel fonksiyon yer almakta olup detaylara Tablo 6’da yer 
verilmi tir. 

 
Tablo 6: Ticari Kredi Faizi Temel Fonksiyonu 

Temel Fonksiyonlar Detaylar Katsay  
 Sabit Terim 25.833 

BF1  max(0, MVDT - 18.042) 1.761 
BF2  max(0, 18.042 - MVDT) -1.274 
BF3  max(0, DOLAR/TL - 1.80) -0.447 
BF4  max(0, 1.80 – DOLAR/TL) -5.240 
BF5  max(0, DISTCRT + 4.480) * BF2 0.261 
BF6  max(0, - 4.480 - DISTCRT) * BF2 -0.012 
BF8  max(0, 200.070 - TCMBRZV) -0.039 
BF10  max(0, 111.110 - TCMBRZV) * BF2 0.026 
BF12  max(0, 1231.400 - M2) * BF3 -0.011 
BF13  max(0, TUFE + 0.320) 0.277 
BF15  max(0, 548.500 - M2) * BF13 -0.002 

F Testi: 861.573 (0,000)      Düz R2: 0,995 
 
Tablo 6’dan görülece i üzere, F testinin olas l k de eri 0,000’d r. Bu de erin 0.05’den 

küçük olmas  modelin istatiksel olarak anlaml  oldu unu göstermektedir. Di er taraftan 
modelin aç klay c l  (R2) 0,995 ile kabul edilebilir s n rlar n oldukça üzerindedir.  

 
Analiz sonucunda, Türkiye’de ticari kredi faizindeki de i imi aç klama aç s ndan 

ba ms z de i kenlerin önem derecelerine Tablo 7’de yer verilmi tir.  
 

Tablo 7: Ba ms z De i kenlerin Önem Dereceleri 
De i ken Önem Derecesi GCV 

MVDT 100,000 15,937 
DISTCRT 26,395 1,515 
TCMBRZV 24,746 1,388 
DOLAR/TL 18,734 0,995 

M2 14,579 0,787 
TUFE 10,736 0,641 

 
Tablo 7’den görülece i üzere, analiz sonuçlar na göre Türkiye’de kredi faizleri 

üzerinde en etkili olan de i ken mevduat faizidir. Mevduat faizini s ras yla d  ticaret dengesi, 
TCMB rezervleri, Dolar/TL kuru, M2 büyüklü ü ve TÜFE izlemektedir. Di er taraftan, cari 
i lemler dengesi ve irketlerin net döviz pozisyonu de i kenlerinin 2006/1-2018/9 döneminde 
ticari kredi faizleri üzerinde etkili olmad  görülmü tür. Ticari kredi faizleri üzerinde etkili olan 
de i kenlere ait temel fonksiyonlara ba ms z de i ken baz nda Ek 3’de yer verilmi tir.  

 
Türkiye’de ticari kredi faizini etkileyen birinci de i ken mevduat faizidir. Mevduat faizi 

BF1 ve BF2 temel fonksiyonlar nda yer almaktad r. BF1 fonksiyonu pozitif katsay ya (1,761) 
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sahip oldu u için, mevduat faizleri kredi faizleri üzerinde pozitif etki göstermektedir. Mevduat 
faizleri %18,042’den büyük oldu u durumda, mevduat faizlerinin ticari kredi faizleri üzerinde 
pozitif etkiye sahipken, %18,042’den küçük oldu u durumlarda ise ticari kredi faizleri 
üzerinde negatif etkiye sahiptir. 

 
Türkiye’de ticari kredi faizini etkileyen ikinci de i ken d  ticaret dengesidir. D  ticaret 

dengesi BF5 ve BF6 temel fonksiyonlar nda yer almaktad r. Fakat modelde d  ticaret 
dengesi tek ba na kredi faizleri üzerinde etkili de ildir, mevduat faizleri ile birlikte çapraz 
etkisi kredi faizleri üzerinde etkilidir. BF5 fonksiyonu pozitif katsay ya (0,261) sahip oldu u 
için, d  ticaret aç  4,48 milyar TL’den daha az ve ayn  zamanda mevduat faizleri 
%18,042’den büyük oldu u durumda, d  ticaret aç  kredi faizleri üzerinde pozitif etkiye 
sahiptir. BF6 temel fonksiyonunda ise, d  ticaret aç  4,48 milyar TL’den daha fazla ve ayn  
zamanda mevduat faizleri %18,042’den büyük oldu u durumda, d  ticaret aç  kredi faizleri 
üzerinde negatif etkiye sahiptir. 

 
Türkiye’de ticari kredi faizini etkileyen üçüncü de i ken TCMB rezervleridir. TCMB 

rezervleri BF8 ve BF10 temel fonksiyonlar nda yer almaktad r. BF8 fonksiyonu negatif 
katsay ya (-0,039) sahip oldu u için, TCMB rezervlerinin 200,07 milyar TL ile 111,11 milyar 
TL aras nda oldu u durumlarda TCMB rezervleri ticari kredi faiz oran n  negatif olarak 
etkilemektedir. TCMB rezervleri 200,07 milyar TL’yi a t nda ise TCMB rezervinin tek ba na 
ticari kredi faizi üzerinde etkisi olmad  görülmektedir. Bu durumda TCMB rezervlerinin 
etkisini mevduat faizlerinin seviyesi ile birlikte incelemek gerekti i görülmektedir. Buna göre, 
TCMB rezervleri 111,11 milyar TL’nin alt nda ve ayn  zamanda mevduat faizleri %18,042’den 
büyük oldu u durumda, TCMB rezervlerinin ticari krediler üzerinde pozitif etkiye sahip oldu u 
görülmektedir. 

 
Türkiye’de ticari kredi faizini etkileyen dördüncü de i ken Dolar/TL kurudur. Dolar/TL 

kuru BF3 ve BF4 temel fonksiyonlar nda yer almaktad r. Dolar/TL kuru 1,80 TL’den dü ük 
oldu u durumda, Dolar/TL kuru ticari kredi faizleri üzerinde negatif etkiye sahipken 1,80 
TL’den büyük oldu u durumlarda ise ticari kredi faizleri üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 

 
Türkiye’de ticari kredi faizini etkileyen be inci de i ken ise M2 büyüklü üdür. M2 

büyüklü ü BF12 ve BF15 fonksiyonlar nda yer almakta, Dolar/TL kuru ve TÜFE ile 
etkile imde bulunmaktad r. BF12 temel fonksiyonu negatif katsay ya (-0,011) oldu u için, M2 
büyüklü ü 1,231 trilyon TL’den az ve ayn  zamanda Dolar/TL kuru 1,80 TL’den büyük oldu u 
durumlarda ticari kredi faizleri üzerinde negatif etkiye sahiptir. M2 büyüklü ü 1,231 trilyon 
TL’den küçük ve 548,5 milyar TL’den büyük oldu u durumda ise ticari kredi faizi üzerindeki 
etkinin TÜFE ile birlikte incelenmesi gerekmektedir. M2 büyüklü ü 1,231 trilyon TL’den daha 
fazla ve 548,5 milyar TL’den küçük ve TÜFE %-0,32’den daha küçük oldu u durumda M2 
büyüklü ü ticari kredi faizleri üzerinde negatif etkiye sahiptir.  

 
Türkiye’de ticari kredi faizini etkileyen alt nc  de i ken TÜFE’dir. TÜFE BF13 temel 

fonksiyonunda yer almaktad r. BF13 temel fonksiyonu pozitif katsay ya (0,277) sahip oldu u 
için, TÜFE de erinin %-0,32’den daha büyük oldu u durumda ticari kredi faizleri üzerinde 
pozitif etkiye sahip oldu u görülmektedir. TÜFE %-0,32’den daha küçük oldu unda ise ticari 
kredi faizleri üzerinde istatistiksel olarak anlaml  bir etkisi olmad  gözlemlenmi tir. 

 
Analiz sonucunda Türkiye’de ticari kredi faizi tahmin modeli Formül 2’deki gibi 

olu mu tur: 
 

 (2) 
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Analiz sonucunda olu an ticari kredi tahmin modeline göre gerçekle en ve tahmin 
edilen de erlere ekil 2’de yer verilmi tir.  
 

ekil 2: Türkiye’de Ticari Kredi Faizinin Geli imi ve Model Tahmini (%) 

 
 

ekil 2’den görülece i üzere, MARS yöntemiyle tahmin edilen de erler ile 
gerçekle en de erlerin birlikte hareket etmektedir. Gerçekle en de erler ile tahmin de erleri 
aras ndaki fark dönemler itibar yla oldukça küçüktür. 

 

4. Sonuç 
 

Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve finansal piyasalar n geli mesi aç s ndan faiz 
oranlar  önemli göstergelerden biridir. Türkiye gibi bankac l k odakl  finansal sistemlere sahip 
ülkelerde ticari kredi faizi ön plana ç kmaktad r. 2011 y l nda %8 seviyesinde olan ticari kredi 
faizi 2017 y lsonunda %17 seviyesine yükselmi , 2018 Eylül sonunda %34’e ula arak 2018 
y l n  %28 seviyesinde tamamlam t r. Yat r m harcamalar n n ve ticari faaliyetlerin büyük 
k sm  banka kredileri vas tas yla fonland  için ticari kredi faizindeki yükseli  ekonomik 
kesimler için risk olu turmaktad r. Bu nedenle kredi faizlerindeki art  e iliminin önlenmelidir. 
Bu kapsamda, Türkiye’de ticari kredi faizini etkileyen faktörlerin belirlenerek faiz oranlar n  
yönlendirme yetki ve yetene ine sahip olan ekonomi yönetimi ve TCMB gibi kurumlar n 
politika geli tirmesine katk  sa lamak amac yla bu çal ma haz rlanm t r. 

 
Literatürdeki çal malar ve Türkiye’nin ekonomik yap s  dikkate al narak ticari kredi 

faizini etkileyen faktörlerin belirlenmesi için cari i lemler dengesi, d  ticaret dengesi, 
Dolar/TL kuru, mevduat faizi, M2 büyüklü ü, irketlerin net döviz pozisyonu, TCMB rezervleri 
ve TÜFE de i kenleri seçilmi tir. Söz konusu de i kenlere ait 2006/1-2018/9 aras ndaki 3 
ayl k verilerden olu an 51 gözlem, literatürde son dönemlerde s kl kla kullan lan MARS 
yöntemiyle analiz edilmi tir. Ticari kredi faizi tahmin modeli sonucunda 6 de i kene (sabit 
terim + 11 temel fonksiyon) sahip olan model en iyi model olarak belirlenmi tir. Ayr ca elde 
edilen tahmin de erleri incelendi inde, modelin aç klay c l  (düzeltilmi  R2: 0,995) oldukça 
yüksektir. Nitekim, ekil 2’den görülece i üzere gerçekle en ticari kredi faiz oranlar  ile 
tahmin de erleri aras ndaki fark oldukça azd r.  

 
Analiz sonucunda ticari kredi faizleri üzerinde etkisi ara t r lan ba ms z 

de i kenlerden mevduat faizinin, d  ticaret dengesinin, merkez bankas  rezervlerinin, 
Dolar/TL kurunun, M2 büyüklü ünün ve enflasyonun 2006/1-2018/9 döneminde ticari kredi 
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faizi üzerinde etkili oldu u belirlenmi tir. Söz konusu de i kenle aras nda, mevduat faizi ticari 
kredi faizi üzerinde en fazla etkiye sahip olan ba ms z de i kendir. Etki aç s ndan mevduat 
faizini s ras yla d  ticaret dengesi, TCMB rezervleri, Dolar/TL kuru, M2 büyüklü ü ve TÜFE 
takip etmektedir. Di er taraftan, 2006/1-2018/9 döneminde cari i lemler dengesinin ve 
irketlerin net döviz pozisyonunun ise ticari kredi faizleri üzerinde istatistiksel olarak anlaml  

etkisi bulunmad  belirlenmi tir.  
 
Türkiye’de ticari kredi faizinin dü ürülmesi için, ticari kredi faizi üzerinde etkili olan 

faktörlerin olumsuz etkilerinin azalt lmas na yönelik tedbirler al nmas  gerekmektedir. 
Mevduat faizine yönelik olarak bankalar n yurtd ndan sendikasyon kredisi temininin 
kolayla t r lmas , bu kredilere yönelik bankalar n yükümlülüklerinin hafifletilmesi, yast k 
alt ndaki tasarruflar n bankac l k sektörüne kazand r lmas na yönelik giri imlerin art r lmas  ve 
mevduat üzerindeki vergi yüklerinin azalt lmas  de erlendirilebilecek seçenekler aras nda yer 
almaktad r. D  ticaret dengesine yönelik olarak, ihracat pazarlar n n çe itlendirilmesi ve 
ithalattaki önemli kalemlerin yerlile tirilmesi gibi çal malara devam edilmesinin faydal  
olaca  de erlendirilmektedir. Türkiye’nin ihracat n  art rmak ve ithalat n  azaltmak suretiyle 
d  ticaret dengesi sa lanabilecek, böylece d  ticaret aç  kaynakl  ticari kredi faizleri 
üzerinde olu an negatif etkiler bertaraf edilebilecektir. TCMB rezervlerine yönelik olarak, 
TCMB rezervlerinin güçlendirilmesi amac yla TCMB’nin y ll k kar ndan Hazine’ye aktar lan 
tutar n TCMB bünyesinde tutularak rezervlere aktar lmas  gibi uygulamalar n 
de erlendirilerek hayata geçilmesi önerilmektedir. Dolar/TL kuruna yönelik olarak, yurtiçinde 
dolar talebinin azalt lmas na yönelik olarak kamu ihale ve i lemlerinde TL bazl  fiyatlama 
yap s na geçilmesi önerilmekte, böylece kur üzerindeki bask n n azalt labilece i 
de erlendirilmektedir. M2 büyüklü ü ve enflasyona yönelik olarak, enflasyonda kal c  
dü ü ün sa lanmas  için g da ve tar m ürünü fiyatlar nda dü ü ün sa lanmas  amac yla 
Türkiye Ürün htisas Borsas  A. .’nin faaliyete geçmesi ve bu yolla sa l kl  fiyat olu umunun 
sa lanmas  gibi yap sal reformlara h z ve öncelik verilmesi faydal  olacakt r. Ayr ca sadece 
TCMB’nin emisyon miktar  de il daha geni  bir parasal taban  ifade eden M2 büyüklü ü 
düzenleyici ve denetleyici otoriteler taraf ndan yak ndan izlenerek parasal taban n 
büyüklü ünün enflasyonla mücadeleyi destekleyecek ekilde ayarlanmas  da dikkat 
çekilmesi gereken bir di er husustur.  

 
Di er taraftan, ticari kredi faizinin dü ürülmesine yönelik tedbirler al n rken 

de i kenler aras nda etkile im oldu u unutulmamal d r. Nitekim çal mam zda d  ticaret 
dengesi ile mevduat faizleri aras nda, TCMB rezervleri ile mevduat faizleri aras nda, M2 
büyüklü ü ile Dolar/TL kuru ve TÜFE aras nda etkile im bulundu u belirlenmi tir. Dolay s  ile 
ticari kredi faizleri üzerinde etkisi bulunan faktörlere yönelik al nacak aksiyonlarda tek bir 
faktör baz nda aksiyon al nmas  yerine Türk finansal sisteminin geneli ve Türk bankac l k 
sektörünün ekosistemi aç s ndan geni  bir perspektifle de erlendirme yap larak ve 
de i kenler aras  etkile im göz önünde bulundurularak aksiyon al nmas  bir gereklilik olarak 
ortaya ç kmaktad r.  

 
Bu çal mada, Türkiye’de ticari kredi faizi üzerinde etkili olan faktörler ara t r lm  ve 

belirlenen faktörlere yönelik baz  öneriler payla lm t r. Bununla birlikte, bu çal mada ticari 
kredi faizindeki art n en önemli nedeni olarak belirlenen mevduat faizindeki yükseli in 
nedenlerine yönelik ayr  bir çal ma yap lmas  literatürün derinle tirilmesi aç s ndan faydal  
olacakt r. Ayr ca KOB  kredilerinin, bireysel kredilerin, ihtiyaç, ta t ve konut kredilerinin faizini 
etkileyen faktörlere yönelik olarak yeni çal malar n yap labilece i dü ünülmektedir. 
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Ekler 
Ek 1. Ticari Kredi Faizi Tahmin Modeli Ç kt lar  

Temel Fonksiyon Say s  Toplam De i ken Say s  GCV GCV R2 
18 6 11.322 0.470 
17 6 3.891 0.818 
16 6 1.987 0.907 
15 6 1.246 0.942 
14 6 0.839 0.961 
13 6 0.636 0.970 
12 6 0.524 0.975 

11** 6 0.467 0.978 
10 6 0.498 0.977 
9 6 0.493 0.977 
8 5 0.534 0.975 
7 5 0.649 0.970 
6 4 0.731 0.966 
5 4 0.797 0.963 
4 3 0.954 0.955 
3 2 1.539 0.928 
2 2 3.647 0.829 
1 1 7.827 0.633 

*En iyi modeli göstermektedir.  
 
Ek 2. Ticari Kredi Faizi le Ba ms z De i kenler Aras ndaki Önemli li kilere Dair 

Uzan mlar 
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Ek 3. Ba ms z De i ken Baz nda Temel Fonksiyonlar 
 
Mevduat Faizi De i keni Temel Fonksiyonlar  

Temel Fonksiyonlar Detaylar Katsay  
 BF1   max(0, MVDT – 18,042) 1,761 
 BF2   max(0, 18,042 - MVDT) -1,274 

 
D  Ticaret Dengesi De i keni Temel Fonksiyonlar  

Temel Fonksiyonlar Detaylar Katsay  
 BF5   max(0, DISTCRT + 4,48) * BF2 0,261 
 BF6   max(0, - 4,48 - DISTCRT) * BF2 -0,012 

 
TCMB Rezervleri De i keni Temel Fonksiyonlar  

Temel Fonksiyonlar Detaylar Katsay  
 BF8   max(0, 200,07 - TCMBRZV) -0,039 

 BF10   max(0, 111,11 - TCMBRZV) * BF2 0,026 
 
Dolar/TL Kuru De i keni Temel Fonksiyonlar  

Temel Fonksiyonlar Detaylar Katsay  
 BF3   max(0, DOLAR/TL - 1.80) -0,447 
 BF4   max(0, 1.80 - DOLAR/TL) -5,240 

 
M2 De i keni Temel Fonksiyonlar  

Temel Fonksiyonlar Detaylar Katsay  
 BF12   max(0, 1231,4 - M2) * BF3 -0,011 
 BF15   max(0, 548,5 - M2) * BF13 -0,002 

 
TÜFE De i keni Temel Fonksiyonlar  

Temel Fonksiyonlar Detaylar Katsay  
 BF13   max(0, TUFE + 0.32) 0,277 
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Öz

Literatürde birçok tahmin tekni i yer almas na ra men en temel tahmin teknikleri hareketli 
ortalamalar, üstel düzeltme, ileri düzey üstel düzeltme tahmin teknikleri ve Pegels’in s n fland rma 
yöntemidir. Toplamda 18 farkl  yöntemden olu an bu temel tekniklerin hepsi için hesaplamalar yapmak 
oldukça zor ve zaman al c d r. Bu nedenle, çal mada 2005 – 2017 aras ndaki y ll k ve 2010 Ocak –
2018 Nisan aras ndaki ayl k B ST-100 tüm endeks ortalama de erlerinin trend ve mevsimlik bile enleri 
incelenmi  ve temel tahmin tekniklerinden 6 tanesine göre tahminler yap lm t r. Sonuç olarak zaman 
serisinin bile enlerine göre öncelikle tahmin tekniklerinin belirlenmesinin hem zaman olarak hem de 
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1. Giri  
 
nsanl n varolu undan günümüze kadar, gelece in tahmin edilebilmesi en önemli 

merak konular n n ba nda gelmektedir. Bilimin ortaya ç kt  14.yy’dan itibaren ise bu 
merak n giderilebilmesi için her alanda farkl  yöntemler önerilmi  ve uygulanm t r. 
Günümüzde de bu çal malar devam etmekte ve yeni yöntemler geli tirilmeye 
çal lmaktad r. 
 

Her alanda oldu u gibi ekonomi alan nda da gelece e dönük tahminlerin en do ru 
ekilde yap labilmesi için birçok çal ma mevcuttur. Ekonomik verilerin zaman serisi özelli i 

göstermesi nedeniyle zaman serisi verilerinin tahmini için de çok fazla teknik ve model 
(hareketli ortalama tekni i, üstel düzeltme tekni i, otoregresif süreçler, Box-Jenkis Yakla m  
vb.) önerilmi tir. Bu tekniklerin ba nda hareketli ortalama tahmin teknikleri, üstel düzeltme 
tahmin teknikleri, ileri düzey tahmin teknikleri ve Pegel taraf ndan yap lan s n fland rma 
teknikleri gelmektedir. Bu tekniklerin yan  s ra otoregresif modeller, yapay sinir a lar  gibi 
yo un bilgisayar programlar  ve uzmanl k gerektiren teknikler de yer almaktad r. Ekonomik 
verilerin tahmini hiç üphesiz yat r mc lar, devlet yöneticileri ve ekonomistler için hayati önem 
ta maktad r. Ayr ca Hedge opsiyonlar n  kullanmak ve future/forward i lemleri için irket 
yöneticileri aç s ndan da önem arz etmektedir. Enflasyon, i sizlik, büyüme gibi 
makroekonomik göstergelerin analiz edilmesi ile birlikte irketlere ait hisse senetleri 
fiyatlar n n veya ülke çap ndaki hisse senedi endekslerinin analizi de karar vericiler için 
önemli göstergeler olmu tur. Ancak zaman serisi özelli i gösteren tüm ekonomik veriler y llar 
veya aylar içerisinde ya anan ekonomik, siyasi ve hatta iklimsel de i iklikler sebebiyle 
sürekli de i im gösterebilmektedir. Bu yüzden ekonomik verilerin do ru ekilde tahmin 
edilmesi oldukça güç bir hale gelmektedir. Ekonomik gösterge kalemlerinden biri olarak ele 
al nan ve yabanc  yat r mc lar taraf ndan da yak ndan takip edilen B ST-100 Endeksi, karar 
vericiler taraf ndan takip edilen ve tahmin edilmeye çal lan göstergelerden birisidir. Tüm 
ekonomik veriler gibi B ST-100 endeksi de ya anan olumlu ya da olumsuz geli melerden 
etkilenmektedir. Bu sebeple de gelece e yönelik tahmin edilmesi zorla makta ve tahmin için 
farkl  teknikler kullan lmaktad r. Bu kapsamda, çal mada ilk olarak zaman serisi verilerinin 
özelliklerine göre yani y ll k ya da ayl k trend olup olmad n n belirlenmesine ili kin testler 
yap lm t r. Yap lan testler sonucunda trendin olmas  halinde bu trendin gösterdi i özelli e 
göre tahmin tekni inin belirlenmesi ve elde edilen sonuçlar n tahmin teknikleri seçim 
kriterlerine göre kar la t r lmas  amaçlanmaktad r. Çal man n giri  bölümünün ard ndan 
model belirleme kriterlerinden k saca bahsedilmi  ve devam nda hareketli ortalama tahmin 
teknikleri, üstel düzeltme tahmin teknikleri, ileri düzey tahmin teknikleri ve Pegel taraf ndan 
yap lan s n fland rma teknikleri hakk nda k sa bilgiler verilmi  ve sonras nda ise trendin ve 
mevsimlik dalgalanman n belirlenmesinden bahsedilmi tir. Ayr ca trend ve mevsimlik 
dalgalanman n belirlenmesinden de k saca bahsedilmi tir. Takip eden bölümde B ST-100 
endeksinin 2005 ile 2017 y llar  aras ndaki y ll k verileri ve 2010 ile 2018 (Nisan) aras ndaki 
ayl k verileri kullan larak tahminler yap lm t r. Son bölümde ise elde edilen bulgular 
yorumlanm  ve tahmin tekniklerinin seçimi ile ilgili önerilerde bulunulmu tur. 
 

2. Literatür Taramas  
 

Ekonometrik ve finansal verilerin tahmin edilmesine ili kin literatürde birçok çal maya 
rastlamak mümkündür. Hem tahmin edilen göstergeler aç s ndan hem de çal ma 
kapsam nda ele al nan tahmin teknikleri bak m ndan incelendi inde genel olarak a a daki 
çal malardan bahsedilebilir. Chen, Leung ve Daouk (2003), Taiwan Borsas  endeksinin 
yönünü tahmin etmek için Olas l ksal Sinir A lar  (PNN) yöntemi uygulanm  ve PNN 
tahminlerinin istatistiksel performans n  Kalman filtresiyle Genelle tirilmi  Momentler Metodu 
(GMM) ile k yaslam lard r. Yazarlar ayr ca, al m-sat m stratejisini belirleyen farkl  endeksler 
için rassal yürüyü  modeli ve parametrik GMM modelleri kullan larak tahminler yapm lard r. 
Çal man n deneysel sonuçlar , PNN tabanl  yat r m stratejilerinin, çal mada incelenen di er 
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yat r m stratejilerinden daha yüksek getiri elde etti ini göstermektedir. Boyac o lu ve Avc  
(2010), Uyarlanabilir A  Tabanl  Fuzzy Ç kar m Sistemi (ANFIS- Adaptive Network-Based 
Fuzzy Inference System) yöntemi kullanarak Borsa stanbul’da i lem gören hisse senetlerinin 
getirilerinin tahmin edilmesi üzerine yapt klar  çal malar nda girdi de i kenleri olarak alt  
tane makroekonomik de i ken (alt n fiyatlar  ABD dolar kuru, faiz oranlar , tüketici fiyat 
endeksi, hazine bonosu faiz oranlar  ve sanayi üretim endeksi) ve üç tane endeks (Dow 
Jones Borsas  Endüstri Endeksi, Alman Birle ik Borsa Endeksi ve Brezilya Borsas  Endeksi) 
kullanm lard r. Bu yöntemle hisse senedi tahmininde %98.3 do ruluk oran nda ba ar  elde 
etmi lerdir. Ulusoy (2010) taraf ndan yap lan çal mada, 1997-2000 y llar  aras nda B ST de 
gerçekle en borsa endeks de erinin yapay sinir a lar  (YSA) ile tahminine ait bir uygulamaya 
yer verilmi tir. Pazar n yönü tahmin edilirken girdi olarak on üç de i kenli bir Yapay Sinir A  
Sistemi kurulmu  ve sistemin Hatay  Geriye Yayma Algoritmas  ile de erlendirilmesi 
yap lm t r. Tüm hesaplamalar B ST endeksi Yapay Sinir A  Simülatörü ad  verilen bir 
programla yap lm t r. Elde edilen veriler kar la t r ld nda endeks de erinin bir sonraki 
i lem gününde ne olmas  gerekti inden çok yüzde kaç olas l kla ne olmas  gerekti i 
sonucunu yakalaman n literatüre daha fazla katk  sa layaca  sonucuna var lm t r. 
 

Gündüz ve Çataltepe (2013), Türkiye’de finansal haber hizmeti veren website 
haberlerinin Borsa stanbul’da i lem gören hisse senetlerinin aç l  fiyatlar  üzerine etkilerini 
incelemi ler ve fiyatlar n yönlerini tahmin etmi lerdir. Söz konusu çal mada, finans haberleri 
yapan üç ünlü websitesinden makaleler al nm  ve bunlar özellik vektörü olarak temsil 
edilmi lerdir. Borsa stanbul 100 endeksinden s n f etiketleri al nm  ve bunlar bahsedilen 
vektörlere atanm lard r. Veri kümeleri olu turulduktan sonra, metinler üzerinde Kar l kl  
Bilgi (MI: Mutual Information) ve Terim Frekans - Ters Metin Frekans  (TF-IDF: Term 
Frequency- Inverse Document Frequency) yöntemleri kullan larak bilgilendirici özellikler 
seçilmi tir. Çal mada TF-IDF yöntemi MI’den daha iyi sonuçlar vermi tir. Benzer ekilde, 
Seker vd. (2014), ekonomi haberlerinin farkl  zaman serileri analizleri kullan larak metin 
madencili i korelasyonunu inceleyip, bu haberlerin borsada i lem gören hisse senetlerinin 
kapan  fiyatlar  tahmini üzerine etkilerini ara t rm lard r. Söz konusu çal mada, hareketli 
ortalama, rassal yürüyü , Bollinger band, fiyat de i im oran , göreli güç endeksi gibi on tane 
yöntem kullan larak analiz yap lm , s n fland rma oran nda hata ve ba ar  oranlar na 
bak lm t r. Analiz sonuçlar na göre do ru s n fland rmada, hisse senetlerinin kapan  fiyatlar  
tahminlerinde (art , azal , sabit) en yüksek ba ar  hareketli ortalama (%52,07) ve Bollinger 
Band (%52,92) yöntemlerinde elde edilmi tir. Y ld z ve Y ld z (2014) taraf ndan yap lan 
çal mada, Box Jenkins taraf ndan geli tirilen Autoregressive Integrated Moving Averages 
(ARIMA), yapay sinir a lar  (YSA) ve Zhang taraf ndan geli tirilen karma model ile B ST-100 
endeksi tahminleri yap lm  ve sonuçlar kar la t r lm t r. Sonuç olarak karma modelin, 
ARIMA ve YSA modelinin tek ba na gösterdi i performanstan çok daha ba ar l  sonuç 
verdi ini ifade etmi lerdir. 
 

Ayd n ve Cavdar (2015), Borsa stanbul (BIST) 100 endeksini, Amerikan dolar -Türk 
Liras  (USD/TRY) ve Alt n fiyatlar n  yapay sinir a lar  (YSA) ve vektör otoregresif model 
(VAR) yöntemlerini kullanarak tahmin etmi ler ve performanslar n  k yaslam lard r. Söz 
konusu çal mada, YSA yakla m n n VAR yöntemine göre fiyat tahmininde çok daha ba ar l  
sonuçlar verdi i belirlenmi tir. Özçal c  (2016), hisse senetlerinin 1 gün, 2 gün ve 20 gün 
sonraki kapan  fiyatlar n  tahmin etmi tir. Veri seti olarak Borsa stanbul 30 endeksinde 
listelenen hisse senetlerinin Ocak 2010 ile Kas m 2015 tarihleri aras ndaki fiyat ve hacim 
bilgilerini kullanm  ve girdi olarak teknik göstergeleri hesaplam t r. Çal mada tahmin 
yöntemi olarak yapay sinir a lar  kullanm  ve sonuçta hisse senetlerindeki fiyat hareketlerini 
%72.88’e varan oranda 20 gün önceden do ru bir ekilde tahmin edebilmi tir. Ta  ve Gürsoy 
(2016), Mart 2012- Kas m 2014 y llar  aras nda Borsa stanbul (BIST-30) ve slami (Kat l m) 
Endeksi verilerini ele alm  ve yat r mc lar taraf ndan kullan lan popüler göstergelere 
alternatif gösterilebilecek Fuzzy Mant k yöntemini kullanarak yeni bir teknik analiz 
göstergesini olu turmay  amaçlam lard r. Di er analizlere k yasla, fuzzy göstergesinin 
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Sharpe oran  B ST-30 için 66,12 de eriyle en yüksek bulunmu , slami endeks için ise 52.23 
Sharpe oran  de eriyle en iyi ikinci gösterge olarak elde edilmi tir. Grubb ve Mason (2001) 
taraf ndan yap lan çal mada, 1949 ile 1997 y llar  aras ndaki ayl k verilerden olu an 600 
gözlemden yola ç karak 2015 için ngiltere’deki havayolu yolcu say s n n tahmin edilmesi 
amaçlanm t r. Bununla birlikte tarihsel veriler incelenerek sektörün geli im yönü ve h z  da 
hesaplanm  ve elde edilen ortalama trend ile Holt-Winters metodu uygulanm t r. 
Çal mada, 2015 y l  için y ll k 313 milyon yolcu tahmini yap l rken tarihsel trend yard m  ile 
bu say s n 260 ile 370 milyon aras nda olabilece i vurgulanm t r. Elde edilen sonuçlar 
Amerikan Ula t rma Bakanl  taraf ndan yap lan tahminler ile kar la t r lm  ve sonuçlar n 
birbirine oldukça yak n oldu u görülmü tür. Maçaira, Souza ve Oliveira (2015), Brezilya’n n 
2050 y l na kadar ki konut enerji tüketimini Pegels’in s n fland rmas n  kullanarak 
modellemeyi ve tahmin etmeyi amaçlam lard r. Trendsiz, do rusal trende sahip ve çarp ml  
trende sahip modeller arac l  ile elde edilen öngörülerin minimum hataya sahip oldu u 
sonucuna ula m lard r. Meesad ve Srikhacha (2006), üstel düzeltme tahmin tekniklerinde ve 
Pegels’in s n fland rmas nda trendin var oldu u durumlar için basit bir trend hesaplama 
e itli i kullanarak simülasyon çal mas  yapm lard r. Simülasyon ile türetilen veriler üstel 
düzeltme tahmin tekniklerine ve Pegels’in s n fland rmas na göre hesaplanm  ve eklenen 
trend e itli i ile hesaplanan de erler ile kar la t r lm t r. Sonuç olarak, çal ma kapsam nda 
kullan lan basit hesaplama türünün daha küçük model seçim kriterlerine sahip oldu u ifade 
edilmi tir. Tirke , Güray ve Çelebi (2017) taraf ndan yay nlanan makalede, reçel ve erbet 
talebi ile olu turulan bir zaman serisinin tahmini için Trend Analizi, Ayr t rma ve Holt-Winters 
(HW) modelleri aras ndaki performanslar n kar la t r lmas  amaçlanm t r. Çal mada 
kullan lan veriler Ocak 2013 ile Aral k 2014 aras nda özel bir irketten elde edilen ayl k sat  
serilerinden olu mu tur. Performans ölçüleri olarak, Ortalama Mutlak Yüzde Hatas  (MAPE) 
göz önüne al nm t r. Çal mada sonucunda, HW ve Ayr t rma modelleri ile daha iyi 
sonuçlara ula ld  vurgulanm t r. 
 

Athanasopoulos vd. (2011), Hong Kong, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerin 
turizm verilerini ele alm lard r. Analizleri, 366 ayl k veri, 427 çeyreklik veri ve 518 y ll k veri 
ile gerçekle tirmi lerdir. Analizler saf zaman serisi tahmin yöntemleri (ARIMA, Forecast Pro 
ve üstel düzeltme teknikleri), özel yakla mlar (Theta yakla m  ve damped trend yakla m ) 
ve aç klay c  de i kenlere sahip modeller (statik regresyon, dinamik regresyon, otoregresif 
gecikme modelleri, zamanla de i en parametre modelleri ve vektör otoregresyon) ile 
gerçekle tirilmi  ve sonuçlar kar la t r lm t r. Genel olarak ayl k ve çeyreklik verilerin 
analizlerinde saf zaman serisi tahmin yöntemlerinin, y ll k verilerin analizinde ise özel 
yakla mlar n daha küçük Ortalama Mutlak Yüzde Hatas  (MAPE) de erlerinin hesapland  
sonucuna ula lm t r. Çekici ve nel (2013), sigortac l kta prim üretim de erlerinin 2012 ve 
2013 y llar na ait tahminini yapabilmek amac yla 1981–2011 y llar  aras ndaki prim üretim 
de erlerinin, farkl  modellere uygunlu unu incelemi lerdir. Çal ma kapsam nda basit 
ortalama tahmin tekni i, basit hareketli ortalama tahmin tekni i, a rl kl  hareketli ortalama 
tahmin tekni i, basit üstel düzeltme tahmin tekni i, çift katl  üstel düzeltme tahmin tekni i, 
Holt’un iki parametreli üstel düzeltme tahmin tekni i ve do rusal regresyon modeli olmak 
üzere yedi model ele al nm t r. Sonuç olarak, çift katl  üstel düzeltme tahmin tekni inin, en 
küçük ortalama mutlak sapmaya sahip olmas  nedeniyle, en uygun teknik oldu una karar 
verilmi tir. Çuhadar (2014) taraf ndan yap lan çal mada, Mu la iline yönelik d  turizm 
talebinin üstel düzeltme ve Box-Jenkins yöntemleri ile modellenmesi ve en yüksek do rulu u 
sa layan model yard m yla 2012 ve 2013 y llar  için ayl k talep tahminlemesi amaçlanm t r. 
Yap lan analiz ve de erlendirmeler neticesinde, en ba ar l  sonucu Holt-Winters’ n çarp ml  
mevsimsel üstel düzle tirme yönteminin verdi i belirlenmi  ve elde edilen model yard m yla 
Mu la iline yönelik ayl k d  turizm talebi tahminleri yap lm t r. 
 

Soysal ve Ömürgönül en (2009), Türkiye’de 2000 ile 2007 y llar  aras nda T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanl ’nca verilen turizm i letme belgesine sahip tesislerde konaklayan yerli ve 
yabanc  turist say s n n veri olarak kullanarak en uygun olan tahmin yöntemini (Hareketli 
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Ortalama, Basit Üstel Düzle tirme, Holt ve Winter yöntemleri) bulmay  ve bu yöntemi 
kullanarak 2008 y l nda bu tesislere gelen turist say s na ili kin alt  ayl k tahminde bulunmay  
amaçlam lard r. Bu amac  gerçekle tirmek için, önce zaman serisi yöntemlerini eldeki veriye 
uygulam lar, daha sonra bu yöntemlerin performanslar n  kar la t rm lard r. Yap lan 
de erlendirme sonucunda Winter yönteminin, mevsimselli i ve trendi ele al yor olmas  
sebebiyle eldeki veri setiyle tahmin yap lmas  için daha uygun oldu unu (en küçük ortalama 
mutlak sapma ve ortalama mutlak yüzde hata) tespit etmi lerdir. 
 

3. Tahmin Tekniklerinin Seçim Kriterleri 
 

Ele al nan zaman serisinde ileriye dönük tahminler için kullan lan tahmin tekniklerinin 
do ruluk derecelerini ölçmek ve model sonuçlar n  kar la t rmak için birçok seçim kriteri 
vard r. Bunlardan en çok kullan lanlar ortalama mutlak sapma (mean absolute error-MAD), 
hata kareleri ortalamas  (mean squared error-MSE), mutlak sapma oranlar n n ortalamas  
(mean absolute percantage error-MAPE), hata oranlar  ortalamas  (mean percantage error-
MPE) ve Theil E itsizlik Katsay s  istatisti i kriterleridir. MAD, MSE, MAPE ve MPE seçim 
kriterlerinin hesaplanmas nda kullan lan e itlikler s ras yla a a daki gibidir (Armutlulu, 2008: 
344). 

n
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MAD t
     

n
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t      
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         (1) 

 
Genel olarak yukar daki dört kriterin de minimum olmas  istenen durumdur. Ancak 

bunlar n içerisinden en s k kullan lan kriter belli bir yüzde ile ifade edilmesi ve dolay s yla tek 
ba na da yorum yapma da kullan labilmesi sebepleriyle MAPE kriteridir (Akgül, 2003: 
151).Theil E itsizlik Katsay s (Theil’s U) istatisti i hem ölçüm için oldukça sade hem de 
büyük de erdeki hatalara küçük de erdeki hatalardan daha fazla a rl k vermek için hatalar n 
karesiyle ilgilenmesi sebebiyle oldukça kullan l  bir kriterdir. Theil E itsizlik Katsay s   
istatisti inin matematiksel olarak gösterimi a a daki gibidir (Makridakis, Wheelwright ve 
Hyndman, 1998: 48). 
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1t
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APEFPE
U                                                                           (2) 

 

FPEt+1 = 
Ft+1 - Yt

Yt
APEt+1 = 

Yt+1 - Yt

Yt
(3) 

 
Yukar da yer alan e itliklerde FPEt+1; t+1 dönemine ait tahmin de erinin göreli 

de i imini ve APEt+1 ise t+1 dönemine ait gözlem de erinin göreli de i imini ifade 
etmektedir. Theil’s U istatisti inin mümkün oldu unca 1’den küçük olmas  kullan lan tahmin 
tekni inin uygunlu unu ve do rulu unu artt rmaktad r. 
 

4. Tahmin Tekniklerine li kin Genel Bilgiler 
 

Yeni bilgiler geldikçe düzeltilen ortalamalara hareketli ortalama denir. Her seferinde 
en eski de eri ç karmak ve yeni de eri eklemek suretiyle, belli say da geçmi  döneme ili kin 
gerçekle en talep de erlerinin ortalamas  al narak elde edilir. Elde edilen sonuç, bir sonraki 
dönem için tahmin de eri olarak kullan l r (Üreten, 2006; 146). Hareketli ortalama tahmin 
teknikleri içerisinde basit hareketli ortalama, a rl kl  hareketli ortalama ve çift katl  hareketli 
ortalama teknikleri yer almaktad r. 
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Tahmin edilen de i ken için e er mevsimsellik, trend ve konjonktürel etkenlerin 
varl  önemli de ilse basit hareketli ortalama tekni inin uygulanmas  mümkün olmaktad r 
(Cook ve Russell, 1981, s. 408). Bir di er hareketli ortalama tahmin tekni i olan a rl kl  
hareketli ortalama tahmin tekni i (EWMA), her bir veri için farkl  a rl k seçimini içermekte ve 
buna göre tahmin de eri için, belirlenen k dönemin a rl kl  ortalamas n  dikkate almaktad r 
(Anderson, Sweeney, Williams ve Martin, 2008: 766). Son olarak ele al nan zaman serisi 
verilerinde birinci veya ikinci dereceden polinom biçiminde bir trend var ise hareketli ortalama 
tahmin tekniklerinden çift katl  hareketli ortalama tahmin tekni ini kullanmak çok daha do ru 
sonuçlar verebilmektedir (Çekerol ve Ulukan, 2012: 112). Hareketli ortalamalar tahmin 
tekniklerinde hesaplamaya kaç periyodun dahil edilece inin deneme yan lma yoluyla 
belirlenmesi ve özellikle basit hareketli ortalama tahmin tekni inde ele al nan k dönemin e it 
a rl klarla hesaplamaya dahil edilmesi hareketli ortalamalar n dezavantaj  olarak 
görülmektedir (Armutlulu, 2008: 347). Üstel düzeltme tahmin tekniklerinin, ele al nan zaman 
serisindeki özellikleri dikkate almas  ve parametrelerin bu özelliklere göre belirlenmesi 
sebepleriyle daha uygun tahmin teknikleri oldu unu ifade etmek mümkündür. Üstel düzeltme 
tahmin teknikleri içerisinde basit üstel düzeltme tahmin tekni i, Brown’un tek parametreli 
üstel düzeltme tahmin tekni i (çift katl  üstel düzeltme tekni i) ve Brown’un ikinci derece üstel 
düzeltme tahmin tekni i (üçlü üstel düzeltme tahmin tekni i) yer almaktad r. 
 

Hareketli ortalamalar tahmin tekniklerinde sadece en güncel gözlem de erleri hesaba 
kat l rken basit üstel düzeltme tahmin tekni inde, önceden gözlenen tüm de erlerin 
katlanarak a rl kland r lm  bir hareketli ortalamas  hesaplan r. Model, öngörülebilir yukar  
veya a a  do ru trend göstermeyen veriler için daha uygundur uygundur (Hanke ve 
Wichern, 2008: 73). Brown’un tek parametreli üstel düzeltme tahmin tekni inde çift hareketli 
ortalama tahmin tekni inde oldu u gibi zaman serisinin bir trende sahip olmas  durumunda 
ba vurulan bir yöntemdir (Armutlulu, 2008: 353). Bir di er ismi üçlü üstel düzeltme tahmin 
tekni i olan Brown’un ikinci derece üstel düzeltme tahmin tekni i, zaman serilerinin ikinci, 
üçüncü veya daha üst dereceden e risel trende sahip oldu unda kullan labilen bir tahmin 
tekni idir (Çekerol ve Ulukan, 2012; 122). leri düzey tahmin teknikleri ise daha yo un analiz 
gerektiren ve k smen daha zor olan tekniklerden olu maktad r (Armutlulu, 2008; 357). leri 
düzey tahmin teknikleri içerisinde Winters’ n mevsimlik üstel düzeltme tekni i, yan t oran  
uyarlamal  üstel düzeltme tekni i ve Holt’un iki parametreli üstel düzeltme tekni i yer 
almaktad r. Winters’ n mevsimlik üstel düzeltme tekni i, Holt’un iki parametreli üstel düzeltme 
tekni inin geni letilmi  ekli olarak dü ünülmekte ve verileri daha iyi temsil edebilece i için 
tahmin hatalar n  dü ürebilece i ifade edilmektedir (Hanke ve Wichern, 2008; 84).  
 

Winters’ n mevsimlik üstel düzeltme tekni i ile oransal, toplaml  veya do rusal trende 
sahip mevsimlik veya çeyreklik verilerden olu an zaman serileri için bir tahmin modeli 
geli tirmek mümkündür (Winters, 1960: 327). Yan t oran  uyarlamal  üstel düzeltme 
tekni inin en önemli özelli i, her tür zaman serisinde kullan labilmesidir (Armutlulu, 2008: 
365). Holt’un iki parametreli üstel düzeltme tekni inin en önemli avantaj  ise zaman serilerinin 
de i ik e ilim verisini do rudan yumu atarak ikinci üstel yumu atma kullanmadan orijinal 
zaman serilerini tahmin etmesidir. Böylesine büyük bir esneklikten dolay , yayg n olarak 
kullan lmaktad r (Li, 2013; 454). 
 

5. Pegels’in S n fland rmas  
 

Pegels (1960) yapt  çal mada temel üstel düzeltme tekniklerini birkaç farkl  özelli e 
göre geni letmi tir. Bununla birlikte yap lan geni letmelerin kolayl  ve farkl  tahmin 
modellerinin ele al nma esnekli i gibi özelliklere sahip oldu unu vurgulam t r. Pegels 
taraf ndan genel olarak üç farkl  trend bile enine ve üç farkl  mevsimlik bile ene göre toplam 
dokuz tane tahmin e itli i önerilmi tir. A a da yer alan Tablo 1 bu s n fland rmay  
özetlemektedir. 
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A a da belirtilen dokuz mümkün model, üç farkl  modelin, üç farkl  kümesini 
içermektedir. Tablo 1'de gösterilen ilk küme, trend etkisinin olmad  temel üstel düzeltme 
tekni i olan Model A-1, Model A-2 ve Model A-3’den olu maktad r. Üç modelin ikinci kümesi, 
bir önceki kümeden farkl  olarak toplaml  trende sahip olup Model B-1, Model B-2 ve Model 
B-3 ile s n fland r lmaktad r. Üç modelin son kümesi ise trend etkisinin çarp ml  bir yap ya 
sahip oldu u Model C-1’den, Model C-2’den ve Model C-3’den meydana gelmektedir 
(Pegels, 1969: 311).  
 
 

Tablo 1: Pegels’in S n fland rmas  
Trend 

Bile eni 

Mevsimlik Bile en 

Mevsimlik Etki Yok Toplaml  Mevsimlik 
Bile en 

Çarp ml  Mevsimlik 
Bile en 

Trend Etkisi 
Yok 

 
(A-1) 

 
(A-2) 

 
(A-3) 

Toplaml  
Trend 

Bile eni  
(B-1) 

 
(B-2) 

 
(B-3) 

Çarp ml  
Trend 

Bile eni  
(C-1) 

 
(C-2) 

 
(C-3) 

 
S n fland rmalar n her birine ait hesaplamalar  yapabilmek için gerekli olan üç tane ön 

e itlik bulunmaktad r. Bunlar, Lt; temel, bt; trend ve St ise mevsimlik bile en e itliklerini 
göstermek üzere a a da verilmi tir. 
 

C-3 Hariç Tüm S n flar 
 

C-3 S n f  
 

Lt = Pt+ 1 - Qt (4) 
bt = Rt + 1 - bt -1 (5) 
St = Tt + 1 - St -s (6) 

Lt = 
Yt

St - s
+ 1 - Qt * bt -1 (7) 

bt =
Lt

Lt - 1
+ 1 - bt -1 (8) 

St =
Lt

Lt
+ 1 - St -s (9) 

 
Tüm üstel düzeltme tahmin tekniklerinde oldu u gibi Pegels’in s n fland rmas nda yer 

alan bütün teknikler için Lt, bt ve St parametrelerinin ba lang ç de erlerinin belirlenmesi çok 
önemlidir. Toplaml  mevsimlik bile ene sahip zaman serilerinde ilgili parametrelerin ba lang ç 
de erleri a a daki e itlikler yard m yla hesaplanmaktad r (Makridakis vd., 1998: 168). 

Ls =
1
s

Y1 + Y2 +……..+ Ys (10) 

Ls = 
1
s

Ys + 1 - Ys

s
+

Ys + 2 - Y2

s
+………+

Ys + s - Ys

s
(11) 

S1 = Y1 - Ls , S2 = Y2 - Ls,………., Ss = Ys - Ls (12) 
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Çarp ml  mevsimlik bile ene sahip zaman serilerinde ise Lt ve bt için ba lang ç 
de erleri toplaml  mevsimlik bile ene sahip zaman serileri ile ayn  olurken, sadece mevsimlik 
e itli i ifade eden  parametresinin hesaplanmas  a a daki e itlik ile gerçekle tirilir. 
 

S1 =
Y1

Ls
, S2 =

Y2

Ls
,………,Ss =

Ys

Ls
(13)  

 
Yukar da yer alan e itliklerdeki s, mevsim uzunlu unu (e er zaman serisi verileri ayl k 

ise 12, çeyreklik ise 4) göstermektedir. Pegels’in s n fland rmas nda kullan lan hesaplama ve 
tahmin e itlikleri ise Tablo 2’de yer almaktad r. 
 
Tablo 2: Pegels’in S n fland rmas nda Kullan lan Hesaplama ve Tahmin E itlikleri 

Trend Bile eni 
Mevsimlik Bile en 

Mevsimlik Etki Yok Toplaml  Mevsimlik 
Bile en 

Çarp ml  Mevsimlik 
Bile en 

Trend Etkisi Yok 
Pt = Yt 

Qt = Lt -1 
Ft + m = Lt 

Pt = Yt - St -s 
Qt = Lt -1 

Ft + m = Lt + St + m -s 

Pt = Yt St -s 
Qt = Lt -1 

Tt = Yt Lt 
Ft + m = LtSt + m -s 

Toplaml  Trend 
Bile eni 

Pt = Yt 
Qt = Lt -1 + bt -1 
Rt = Lt + Lt -1 

Ft + m = Lt + mbt 

Pt = Yt - St -s 
Qt = Lt -1 + bt -1 
Rt = Lt + Lt -1 
Tt = Yt + Lt 

Ft + m = Lt + mbt + St + m -s 

Pt = Yt St -s 
Qt = Lt -1 + bt -1 
Rt = Lt + Lt -1 

Tt = Yt Lt 
Ft + m = (Lt + mbt St + m -s 

Çarp ml  Trend 
Bile eni 

Pt = Yt 
Qt = Lt -1bt -1 
Rt = Lt Lt -1 

Ft + m = Lt mbt 

Pt = Yt - St -s 
Qt = Lt -1bt -1 
Rt = Lt Lt -1 
Tt = Yt - Lt 

Ft + m = Lt mbt + St + m -s 

Pt = Yt St -s 
Qt = Lt -1bt -1 
Rt = Lt Lt -1 
Tt = Yt Lt 

Ft + m = Lt mbt St + m -s 
Kaynak: Makridakis vd., 1998: 171 
 

Tablo 2’de yer alan e itliklerdeki s, mevsim uzunlu unu (e er zaman serisi verileri 
ayl k ise 12, çeyreklik ise 4) ve m ise tahmin edilecek olan dönem say s n  ifade etmektedir. 
 

6. B ST-100 Endeksi Verileri Üzerine Deneme 
 

Çal man n bu bölümünde, daha önce bahsedilen tahmin tekniklerinden zaman 
serisine uygun olan tekniklerin seçimi ve uygulamas  yer almaktad r. Çal ma kapsam nda 
B ST-100 tüm endeksi ortalama kapan  fiyatlar n n ileriye dönük tahmini üzerinde uygulama 
gerçekle tirilmi tir. B ST-100 endeksi, Gündüz ve Çataltepe (2013) ile Özçal c  (2016) 
taraf ndan yap lan çal malar da belirtildi i gibi Borsa stanbul Pay Piyasas  için temel 
endeks olarak kullan lmaktad r. Y ld z Pazar ve Ana Pazar’da i lem gören irketlerle, Kolektif 
Yat r m Ürünleri ve Yap land r lm  Ürünler Pazar ’nda i lem gören gayrimenkul yat r m 
ortakl klar  ve giri im sermayesi yat r m ortakl klar  aras ndan seçilen 100 paydan olu makta 
olup, BIST 30 ve BIST 50 endekslerine dâhil paylar  da kapsar (www.borsaistanbul.com). 
B ST-100 endeksi bu önemi nedeniyle seçilmi tir. 
 

6.1. Çal man n Amac  ve Çal mada Kullan lan Veriler 
 

B ST-100 endeksi, piyasada en çok i lem hacmine sahip 100 irketin hisse senetleri 
üzerinden hesaplanan bir endekstir. Bu endeks özellikle yat r mc lar n irketler hakk nda ve 
Türkiye’de önde gelen sektörler hususunda karar vermeleri için büyük bir önem arz 
etmektedir. Dolay s yla B ST-100 endeksinin takip edilmesi, analizi ve tahmininin 
yap labilmesi hem yerli ve yabanc  yat r mc lar hem de makro düzeydeki kurum, kurulu , ülke 
ve ekonomistler için temel göstergelerden birisidir. Bu sebeple, çal mada B ST-100 
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endeksinin ayl k bazda tahmini için temel tahmin teknikleri içerisinden uygun olan tekniklerin 
seçilmesi ve sonuçlar n kar la t r lmas  amaçlanm t r. 
 

Çal man n amac na uygun olarak 2005 ile 2017 y llar  aras ndaki y ll k B ST-100 
endeksi verileri ve 2010 Ocak ile 2018 Nisan aral ndaki ayl k B ST-100 endeksi verileri ele 
al nm t r. Y ll k verilerin 2005 y l ndan itibaren al nmas n n nedeni 2002 y l ndaki siyasi 
de i im ve uygulanan yeni politikalar n etkisinin uzun vade de hissedildi i dü üncesidir. 
Ayr ca ayl k verilerin ortalama 50-60 dönemlik verilerden olu mas  gereklili i ve son 
dönemlerin gelece i daha fazla etkileyebilece i sebepleriyle son 96 dönemi kapsayan 2010 
Ocak-2018 Nisan aras  ayl k veriler analize dahil edilmi tir. Son olarak ayl k verilerin 2018 
Nisan ay na kadar dahil edilmesinin sebebi ise May s, Haziran, Temmuz ve A ustos aylar na 
ait verilerin kontrol verileri olarak ele al nmas d r. lgili veriler Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankas  Elektronik Veri Da t m Sistemi (EVDS) üzerinden elde edilmi tir. lem ve yorum 
kolayl  sa lamak için elde edilen veriler 1000 ile sadele tirilmi , analizler ve elde edilen 
bulgular buna göre gerçekle tirilmi tir. 
 

6.2. Bulgular 
 

Kullan lacak olan tahmin tekniklerinin belirlenebilmesi için ilk olarak serinin trendi ve 
mevsimlik bile en türü incelenmi tir. Trend, verilerin uzun dönemli seyri hakk nda bilgi 
verdi inden 2005 – 2017 y llar n  kapsayan 13 y ll k döneme ait B ST-100 endeksi verileri ele 
al nm  ve serinin trend içerip içermedi i hem Durbin Watson testi ile hem de olu turulan 
korelogram ile incelenmi tir. Durbin Watson testi sonucunda test istatisti i 0,169 olarak 
hesaplanm  ve bu durum seride pozitif güçlü bir otokorelasyon oldu unu göstermi tir. 
Serinin 5 gecikmeye kadar korelogram  ise a a daki gibi elde edilmi tir. 

 
ekil 1: 2005 – 2017 Y llar  Aras ndaki B ST-100 Endeksi Verilerinin k = 5 Gecikmeli 

Korelogram  
 

 
 

Elde edilen korelogram incelendi inde gecikme say s  artt kça otokorelasyon 
(autocorrelation-AC) de erlerinin de s f ra yakla t  görülmektedir. Bu durum da Durbin 
Watson test istatisti ini tam olarak desteklemekte olup serinin dura an olmad n  ve pozitif 
güçlü bir trend içerdi ini ifade etmektedir. Serinin trend içerdi i belirlendikten sonra mevcut 
trendin türünün ortaya ç kar lmas  için y ll k veriler kullan larak toplam 8 farkl  trend belirleme 
modeli ele al nm t r. Bu modeller içerisinden en yüksek R2 de erine sahip ilk 4 modele ait 
bilgiler a a da bulunan Tablo 3’deki gibi elde edilmi tir. 
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Tablo 3: Do rusal ve Logaritmik Fonksiyonlara Göre Belirlenen Modellere Ait 
Hesaplamalar 

Seçilen Modeller Katsay lar Katsay  
De eri 

Standart 
Hata P De eri 

Model 
Anlaml l  
(F De eri) 

R2 

Do rusal Kestirim 
Modeli 
(Y = 0+ 1X) 

Kesi im ( 0) 22,551 5,991 0,003 
0,00000014 0,93 E im ( 1) 8,881 0,755 0,000 

Logaritmik Kestirim 
Modeli 
(lnY = ln 0+ 1X) 

Kesi im ( 0) 3,567 45,326 0,000 
0,00000022 0,92 E im ( 1) 0,112 11,267 0,000 

Oransal Kestirim 
Modeli 
(1
Y

 = 0+ 1
1
X
) 

Kesi im ( 0) 0,000009 6,387 0,000 
0,00014 0,75 E im ( 1) 0,000022 5,693 0,000 

lnY = 0+ 1
1
X 

Kesi im ( 0) 11,596 0,114 1,08E-17 
0,0015 0,62 E im ( 1) -1,386 0,329 0,0015 

 
Tablo 3’deki bulgular incelendi inde tüm trend modellerinin anlaml  oldu unu söylemek 
mümkündür. Ancak en yüksek R2 de erinin do rusal kestirim modeli ve logaritmik kestirim 
modeli oldu u görülmektedir. Ayn  zamanda katsay lara ait p de erlerinin 0,05’den küçük 
olmas  katsay lar n da anlaml  oldu unu ifade etmektedir. Her iki modele ait katsay lar n 
standart hatalar  göz önüne al nd nda do rusal kestirim modeline ili kin katsay lara ait 
standart hata de erleri daha küçük olarak elde edilmi tir. Her iki model fonksiyonu ile elde 
edilen kestirim de erleri ve gözlem de erlerine ait grafiklere ise a a da ekil 2’de yer 
verilmi tir.  
 

ekil 2: B ST-100 Endeksi Y ll k Verileri çin Trendin ncelemesi 

 
(a) Do rusal Kestirim ile Elde Edilen Trend 

E imi 
 

(b) Üstel Kestirim ile Elde Edilen Trend E imi 

 
ekil 2(a) grafi i ve ekil 2(b) grafi i birlikte ele al nd nda iki modele ait kestirimlerin 

aras nda çok büyük bir farkl l k görülmemektedir. Ancak hem Tablo 3’deki bulgular hem de 
ekil 2(a)’daki grafi i ifade eden do rusal kestirim modelinin B ST-100 endeksi verilerini 

daha iyi aç klad n  söylemek mümkündür. Trend fonksiyonunun belirlenmesinin ard ndan 
mevsimlik bile en olup olmad  incelenmi tir. Mevsimlik bile en, çarp ml  ve toplaml  olmak 
üzere iki farkl  türde gerçekle mektedir. Mevsimlik bile en türünün belirlenmesinden önce 
bile enin var olup olmad  analiz edilmelidir. Zaman serilerinde mevsimlik etkinin varl n  
ara t rmak için çe itli yöntemler geli tirilmi tir. Hareketli ortalamalar, ortalama yüzde 
yöntemleri, mevsim indeksi gibi tan mlay c  yöntemlerin yan  s ra regresyon ve varyans 
analizi (Tek Yönlü ANOVA) yöntemleri arac l yla da, zaman serilerinde mevsimsel etkinin 
olup olmad  ortaya ç kar labilir (Ünsal, 1997: 121). Buna göre varyans analizi yöntemi 
uygulanm  ve ayl k verilerin ortalamalar  aras ndaki fark n testi ile elde edilen F de erinin 
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(0,109), F tablo de erinden küçük olmas  (1,905) sebebiyle mevsimlik etkinin olmad n  
ifade eden hipotez reddedilemez. Dolay s yla 2010 Ocak ile 2018 Nisan aral ndaki ayl k 
B ST-100 endeksi verilerinin mevsimlik bile en içermedi i sonucuna ula lm t r. Ayr ca ilgili 
veriler için olu turulan otokorelasyon ve k smi otokorelasyon korelogramlar  da varyans 
analizi sonucunu desteklemi tir. 

 
ekil 3: B ST-100 Endeksi Ayl k Verileri çin k = 24 Gecikmeli Korelogramlar  

 
(a) Otokorelasyon 

 
(b) K smi Otokorelasyon 

 
ekil 3 de yer alan korelogramlar incelendi inde (a) kk ndaki korelogram 

otokorelasyon katsay lar yla, (b) kk ndaki korelogram ise k smi otokorelasyon katsay lar yla 
elde edilmi tir. Buna göre B ST-100 endeksinin otokorelasyon katsay lar  ile olu turulan 
korelogram incelendi inde toplam 24 gecikmeye kadar güven s n rlar  d nda oldu u 
görülmektedir. Ancak mevsimlik dalgalanma için her ay n katsay s  incelendi inde birbirinden 
farkl  oldu u (örne in her bir Ocak ay  kendi içerisinde, her bir ubat ay  kendi içerisinde gibi) 
görülmektedir. Bu durum mevsimlik dalgalanman n olmad n  i aret eder. Otokorelasyon 
katsay lar n n güven s n rlar  d nda yer almas n n sebebi ise serinin trend içermesinden 
kaynaklanmaktad r. Ayr ca k smi otokorelasyon katsay lar na ait korelogramda ise birinci 
gecikme d nda tüm katsay lar güven s n rlar  içerisinde yer almaktad r. Bu durum da serinin 
mevsimlik bile en içermedi ini i aret etmektedir. 
 

Bu sonuca göre tahmin teknikleri içerisinden trendin olmas  durumunda kullan lan çift 
hareketli ortalama tahmin tekni ine, Brown’un tek parametreli üstel düzeltme tahmin 
tekni ine, Brown’un ikinci derece üstel düzeltme tahmin tekni ine, Winters’ n mevsimlik üstel 
düzeltme tahmin tekni ine ve Holt’un iki parametreli üstel düzeltme tahmin tekni ine göre 
tahminler yap lm t r. Trendin olmas  durumunda kullan lan basit üstel düzeltme tahmin 
tekni i ve yan t oran  uyarlamal  üstel düzeltme tahmin tekni i sadece 1 dönem sonras  için 
tahmine imkan verdi inden analiz d nda b rak lm t r. Bununla birlikte y ll k trendin do rusal 
olmas  ve mevsimlik bile enin ise yer almamas  sebebiyle Pegels’in s n fland rmas  
içerisinden B-1 s n f ndaki tahmin tekni inin kullan lmas na karar verilmi tir. Uygulanan 
tahmin yöntemlerine ait model seçme kriterlerine ili kin bilgiler a a da yer alan Tablo 4’de 
verilmi tir. 

 
Tablo 4’deki model belirleme kriterleri incelendi inde MAD (0,2840), MSE (2,7918) ve 

Theil’s U (0,97) kriterleri için en dü ük de erler Winters’ n mevsimlik üstel düzeltme 
tekni inde gerçekle mi tir. Di er kriterlerden MAPE kriteri için en dü ük de er 0,298 ile 
Holt’un iki parametreli üstel düzeltme tahmin tekni i sonunda olu urken en küçük MPE 
de eri -0,0009 ile çift hareketli ortalama tahmin tekni i (k = 3 seviyesinde) kullan lmas yla 
elde edilmi tir. Tüm kriterler genel olarak incelendi inde en iyi sonuçlar Winters’ n mevsimlik 
üstel düzeltme tekni i, Holt’un iki parametreli üstel düzeltme tahmin tekni i ve Pegels’in 
s n fland rmas ndaki B-1 hücresi tekni i ile sa lanm t r. Buna göre ele al nan tahmin 
tekniklerine ait y lsonuna kadar ki tahmin de erleri ise a a daki Tablo 5’de yer almaktad r. 
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Tablo 4: Kullan lan Tahmin Tekniklerini Seçme Kriterleri 
Tahmin Tekni i MAD MSE MAPE MPE Theils’

s U 
Çift Hareketli Ortalama (k = 3) 5,7932 50,9474 0,0645 -0,0009 1,37 
Çift Hareketli Ortalama (k = 4) 5,2053 41,0867 0,0583 0,0004 1,69 
Çift Hareketli Ortalama (k = 5) 4,8418 38,6280 0,0539 -0,0008 2,04 
Brown’un Tek Parametreli Üstel Düzeltme 
(  = 0,44) 2,9398 15,0654 0,0334 0,0008 1,09 

Brown’un kinci Derece Üstel Düzeltme 
(  = 0,276) 3,1228 17,4834 0,0357 -0,0003 1,19 

Winters’ n Mevsimlik Üstel Düzeltme 
(  = 0,975;  = 0,000;  = 1,000) 0,2840 2,7918 14,4344 14,4395 0,97 

Holt’un ki Parametreli Üstel Düzeltme 
(  = 0,725;  = 0,871) 2,6266 12,0849 0,0298 0,0075 0,98 

Pegels’in S n fland rmas  (B-1 Hücresi) 
(  = 1,000;  = 0,077) 2,6270 14,4159 0,0299 -0,0039 0,99 

 
Tablo 5: Ele Al nan Tahmin Teknikleri çin Y lsonuna Kadar Tahmin De erleri 

Tahmin 
Tekni i 

Aylar 

M
ay

s 

H
az

ira
n 

Te
m

m
uz

 

A
us

to
s 

Ey
lü

l 

Ek
im

 

K
as

m
 

A
ra

lk
 

Çift Hareketli 
Ortalama 
(k = 3) 

184,525 193,597 202,669 211,741 220,813 229,886 238,958 248,030 

Çift Hareketli 
Ortalama 
(k = 4) 

177,224 183,724 190,224 196,724 203,224 209,724 216,224 222,724 

Çift Hareketli 
Ortalama 
(k = 5) 

170,173 174,774 179,374 183,975 188,576 193,176 197,777 202,378 

Brown’un Tek 
Parametreli 
Üstel 
Düzeltme 
(  = 0,44) 

164,272 166,679 169,086 171,494 173,901 176,308 178,715 181,123 

Brown’un 
kinci Derece 
Üstel 
Düzeltme 
(  = 0,276) 

166,037 169,113 172,187 175,260 178,331 181,400 184,468 187,534 

Winters’ n 
Mevsimlik 
Üstel 
Düzeltme 
(  = 0,975; 

 = 0,000; 
 = 1,000) 

159,243 159,070 154,961 156,521 152,740 153,166 156,771 157,064 

Holt’un ki 
Parametreli 
Üstel 
Düzeltme 
(  = 0,725; 

 = 0,871) 

154,857 151,935 149,013 146,092 143,170 140,248 137,326 134,405 

Pegels’in 
S n fland rmas
 (B-1 Hücresi) 

(  = 1,000; 
 = 0,077) 

160,128 162,222 164,315 166,408 168,502 170,595 172,689 174,782 

 
B ST-100 tüm endeksi ortalama kapan  fiyatlar n n 2018 May s ay nda 145,511 

(145,510.669) Haziran ay nda,135,469 (135,468.799), Temmuz ay nda 136,142 
(136,142.655) ve A ustos ay nda ise 129,865 (129,865.324) olarak gerçekle ti i 
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görülmü tür. Buna göre Tablo 5 de yer alan tahmin de erleri incelendi inde tüm aylar için 
Holt’un iki parametreli üstel düzeltme tahmin tekni i ile elde edilen tahmin de erlerinin en 
yak n sonucu verdi i gözlenmi tir. Model seçme kriterleri ile uyumlu olarak Winters’ n 
mevsimlik üstel düzeltme tekni i ve Pegels’in s n fland rmas ndaki B-1 hücresi tekni i ile 
yap lan tahminlerin de her iki ayda gerçekle en de erlere yak n tahminler sundu unu 
söylemek mümkündür. 
 

7. Sonuç 
 

Gerek makroekonomik göstergelerin gerekse finansal verilerin gelece e yönelik 
tahminlerinin yap lmas  yat r mc lar, ekonomistler, devlet kurulu lar  k saca karar vericiler 
aç s ndan hayati bir önem arz etmektedir. Ele al nan verilerin zaman serisi özelli i 
ta mas na göre tahmin için birçok teknik olmas na ra men en iyi sonuç veren belli bir teknik 
bulunmamaktad r. Bu nedenle uygulanacak tahmin tekni inin seçimi için öncelikle zaman 
serisinin bile enlerinin incelenmesi ve buna göre tahmin tekni ine karar verilmesi karar 
vericilere zaman ve maliyet tasarrufu sa lamaktad r. Çal mada zaman serisi özelli i ta yan 
B ST-100 tüm endeksine ait 2005 – 2017 dönemindeki y ll k ve 2010 Ocak – 2018 Nisan 
dönemindeki ayl k ortalama kapan  fiyatlar  verilerinin trend ve mevsimlik bile en özellikleri 
ele al nm t r. Buna göre B ST-100 tüm endeksinin do rusal bir trende sahip oldu u ancak 
mevsimlik bir bile enin bir di er ifadeyle mevsimlik bir dalgalanman n hakim olmad  
görülmü tür. Herhangi bir sektöre ait endeks ele al nmad  için mevsimlik dalgalanman n 
olmas  beklenmemi  ve elde edilen sonuç bu dü ünceyi desteklemi tir. Temel tahmin 
tekniklerinden hareketli ortalamalar tahmin tekniklerinde 3, üstel düzeltme tahmin 
tekniklerinde 3, ileri düzey üstel düzeltme tahmin tekniklerinde 3 ve Pegels’in 
s n fland rmas nda 9 olmak üzere toplam 18 temel tahmin tekni inin ayr  ayr  uygulanmas  ile 
MAD, MSE, MAPE, MPE ve Theil’s U kriterlerine göre kar la t rmalar yaparak tahmin 
tekni inin belirlenmesi mümkündür. Ancak böyle bir yol izlemek karar verici için zahmetli ve 
zaman al c  olabilir. Bu nedenle çal mada trend ve mevsimlik bile en incelenmi  ve 18 
tahmin tekni i 6 tekni e dü ürülmü tür. Böylece B ST-100 tüm endeksi için 6 tahmin tekni i 
kar la t r lm  ve en küçük MAPE de erine sahip teknikler belirlenebilmi tir. Sonuç olarak, 
MAPE kriteri için en dü ük de er 0,298 ile Holt’un iki parametreli üstel düzeltme tahmin 
tekni i ile elde edilirken, tüm kriterler genel olarak incelendi inde ise en iyi sonuçlar 
Winters’ n mevsimlik üstel düzeltme tekni i, Holt’un iki parametreli üstel düzeltme tahmin 
tekni i ve Pegels’in s n fland rmas ndaki B-1 hücresi tekni i ile sa lanm t r. Bu tahmin 
teknikleri ile B ST-100 tüm endeksinin 2018 May s ile 2018 Aral k dönemleri aras ndaki 
tahmin de erleri de model belirleme kriterleri ile paralel ekilde ortaya ç km t r. Ayr ca 2018 
May s tahmini ve 2018 Haziran tahmini için gerçekle en de erler ile kar la t rma 
yap ld nda tahmin de erlerinin gerçekle en de erlere yak n sonuçlar verdi i görülmü tür. 
Çal mada B ST-100 tüm endeksi verileri ele al nm t r. Bunun yan  s ra B ST 30, B ST 50 
endeksleri veya B ST-100 tüm endeksini hizmet, mali, s nai veya teknoloji endeksleri 
eklinde daha özele indirgeyerek trend ve mevsimlik bile enlere göre uygun tahmin teknikleri 

belirlenebilir. Belirlenen tekniklere göre tahminler gerçekle tirilerek karar vericilere yol 
gösterici bir araç olarak sunulabilir. 
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Ara t rma Makalesi/Research Article

Reel Kur Hareketlerinin hracat Üzerine Etkileri: 
Türkiye için Asimetrik Bir Bak

Selçuk Gül      

Öz

Bu çal ma, Türkiye için alt n hariç ihracat n belirleyicilerini talep yönlü bir model ile ele alarak 
ihracat n yurt d  gelirdeki ve reel döviz kurundaki de i imlere duyarl l n  sorgulamaktad r. Toplam 
veri kullan m ndan kaynaklanan sapmay  azaltmak amac yla ülke düzeyinde veri setinden 
yararlan lmaktad r. Reel döviz kurundaki geli meler, do rusal olmayan ARDL yöntemi (NARDL) ile 
asimetrik olarak modellenmektedir. Söz konusu yöntem, ihracat miktar n n reel döviz kurunda 
gerçekle en azal  ve art lara verdi i tepkilerin farkl la p farkl la mad  ele almaya olanak 
tan maktad r. Bulgular, Türkiye’nin toplam ihracat n n yakla k yar s n  gerçekle tirdi i ülkeler için 
ihracat n reel kur de i imlerinden anlaml  olarak etkilendi ine i aret etmektedir. Panel veri tahminleri 
de ihracat ile reel döviz kuru aras ndaki uzun dönem ili kiyi teyit etmektedir. Ülke düzeyinde ihracat n 
gelir esnekliklerinin, ihracat n reel kur esnekliklerinden mutlak anlamda daha büyük olduklar  
saptanmaktad r. Çal mada, reel kur de i imlerinin ihracat üzerinde asimetrik etkileri oldu u sonucuna 
ula lmaktad r. Söz konusu etkilerin, Türk liras ndaki de er kazanc  durumunda daha güçlü oldu u 
yönünde bulgular elde edilmektedir.  

Bu çal mada ifade edilen görü ler yazarlara ait olup, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ’n n 
görü lerini yans tmaktad r.

Anahtar Kelimeler: hracat Talebi, Döviz Kuru Esnekli i, Do rusal Olmayan E  Bütünle me, Panel 
ARDL. 
JEL S n fland rmas : C22, C23, F14. 

The Effects of Real Exchange Rate Movements on Exports:  
An Asymmetric Approach for Turkey 

Abstract 

This study investigates the sensitivity of export demand to variations in foreign income and real 
exchange rate by examining the determinants of Turkish exports (excluding gold) with a demand side 
model. To minimize the aggregation bias caused by using aggregate export statistics, country level 
bilateral export data is employed. Real exchange rate developments are modeled asymmetrically by 
the nonlinear ARDL method (NARDL). This method allows examining whether the response of exports 
differs with respect to real exchange rate depreciation and appreciation. Findings indicate that exports 
are significantly affected by real exchange rate developments for the countries to which almost half of 
Turkey’s total exports are made. Panel data estimations also confirm the long-run relationship 
between exports and real exchange rate. Income elasticity of exports is found to be greater than real 
exchange rate elasticity of exports in absolute terms. In addition, there is evidence that real exchange 
rate developments induce asymmetrical effects on exports. Findings show that these effects are 
stronger during the periods when Turkish lira appreciates. 

Keywords: Export Demand, Exchange Rate Elasticity, Nonlinear Cointegration, Panel ARDL.  
JEL Classification: C22, C23, F14 
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1. Giri  
 

Reel döviz kurundaki de i imler ile ihracat ve ithalat miktarlar  aras ndaki ili kinin son 
y llarda azal p azalmad  konusu tart maya aç kt r. Genel olarak son birkaç on y lda 
küreselle menin ula t  seviye ve ülkelerin küresel de er zincirlerinde birbirleriyle ba l l k 
derecelerinin artmas , özel olarak ise küresel kriz sonras nda uygulanan politikalar n etkisi, 
politika yap c lar  ve ara t rmac lar  döviz kuru hareketlerinin d  ticaret üzerindeki etkisini 
sorgulamaya yöneltmektedir. Son birkaç y l içinde IMF1 ve Dünya Bankas 2 gibi kurulu lar n 
bünyesinde yap lan çal malarda elde edilen bulgular birbirleriyle aksi yöndedir. Bu noktada, 
söz konusu ili kinin farkl  bir bak  aç s yla ele al nmas  gündeme gelmektedir. Toplam 
(aggregate) veriler kullan larak yap lan çal malar yerine sektör, bölge ve firma düzeyinde 
yap lan çal malar reel döviz kuru hareketlerinin d  ticaret üzerindeki etkilerinin ortaya 
koyulmas  aç s ndan ilk akla gelenlerdir. Bununla birlikte, bu etkilerin reel döviz kurunun 
artt  ve azald  dönemlerde simetrik olup olmad  sorusu öne ç kmaktad r. D  ticaretin 
tepkisinin, reel döviz kuru de i imlerinin boyutuna göre farkl la p farkl la mad  veya 
ili kinin do rusal olup olmad  bu soruyu takip etmektedir. Bu çal man n amac , Türkiye’de 
reel döviz kuru hareketlerinin ihracat üzerindeki etkisini, reel döviz kuru hareketlerinin 
asimetrisini göz önünde bulundurarak ülke düzeyinde ele almakt r.  
 

Türkiye ihracat n n ticaret ortaklar n n gelirlerindeki de i imler ile reel döviz kuru 
hareketlerine tepkiselli ini tahmin eden çal malar n vard  genel yarg ya göre, ticaret 
ortaklar n n gelirlerindeki de i iklikler ihracat n temel belirleyicisi iken reel döviz kuru 
hareketlerinin ihracat üzerindeki etkisi belirsizdir.3 hracat n gelir esnekli ine ili kin bulgular 
üzerinde fazla tart ma bulunmamakla birlikte reel döviz kuru hareketlerinin ihracat üzerinde 
etkinli i konusunda yeterli olmayan bulgular, konunun ba ka bir aç dan ele al nmas n  
gerektirmektedir. Önceki çal malar ço unlukla reel kurda meydana gelen de i imlerin 
ihracat üzerinde simetrik etkileri oldu unu varsaymaktad rlar. Yani, Türk Liras ndaki yüzde 1 
oran nda de er kayb  ve de er kazanc n n ihracat üzerindeki etkileri mutlak anlamda ayn  
olarak ele al nmaktad r. Uluslararas  piyasalardaki al c lar ve sat c lar, reel döviz kuru 
de i ikliklerinin ihracat fiyatlar na geçmesine rekabet edebilme güçleri do rultusunda imkân 
tan maktad rlar. Örne in, reel kurdaki bir dü ü  olarak tan mlanan yerel paran n yabanc  
paralar kar s nda de er kaybetmesi sonras nda, yerli mallar n uluslararas  piyasalarda nispi 
olarak ucuzlamas  beklenmektedir. Bu durumda, ihracatç  firmalar döviz kurundaki dü ü ü 
ihracat fiyat na ne ölçüde yans tabilirlerse has latlar n  o derecede fazla art rabilmektedir. 
Bahse konu olan mal n üretiminde ithal girdilerin yo unlukla kullan lmas  durumunda reel 
kurdaki dü ü  ihracat mal n n üretim maliyetlerini art rmakta, bu ise sat c lar n fiyatlar  
yeterince dü ürememesine yol açmaktad rlar. Benzer ekilde, ticarete konu olan mal emek 
yo un üretim yap s na sahipse ve söz konusu mal n k sa dönemde ba ka sat c lardan temin 
edilmesi mümkünse, yerel paradaki de er de i iminin ilgili mal n ihracat  üzerinde etkisiz 
olmas  anlamland r labilmektedir. Bu çal ma, Türkiye’nin toplam alt n hariç ihracat n n 
yakla k dörtte üçünü gerçekle tirdi i 48 ülke için reel döviz kuru hareketlerinin ihracat 
miktar  üzerinde asimetrik etkisi olup olmad n  sorgulamaktad r.4 Yani, Türk Liras n n de er 
kazand  ve de er kaybetti i dönemlerde etkinin anlaml  olarak de i ip de i medi i 
incelenmektedir. Çal mada, ülke düzeyinde ihracat miktarlar  ile reel döviz kuru ili kisini 
ayd nlatmak amac yla iki temel soru ortaya at lmaktad r. Bu sorulardan ilki, ihracat n reel kur 
esnekli inin simetrik olup olmad , ikincisi ise reel kurdaki de i ikliklerin yan  s ra kur 
oynakl klar n n da ihracat üzerine etkili olup olmad d r. 
 

ktisadi de i kenler aras ndaki uzun dönem ili kisi e  bütünle me yöntemleriyle ele 
al nmaktad r. Bu modellerden elde edilen tahminler, etki de i kenlerinin art  ve azal lar  
kar s nda tepki de i keninin simetrik tepkilerini ortaya koymaktad r. Uzun dönemde 
de i kenler aras ndaki asimetrik ili kiyi ele almada ise do rusal olmayan e  bütünle me 
yöntemlerinden yararlan lmaktad r. Shin ve di . (2014) taraf ndan geli tirilen do rusal 
olmayan ARDL yöntemi (NARDL), k sa ve uzun dönemdeki asimetrik ili kileri aç klay c  
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de i kenlerin pozitif ve negatif k smi toplamlar  yoluyla modellemektedir. De i kenlerin 
dura an (I(0)) veya birinci dereceden bütünle ik (I(1)) olmalar na izin verilen bu yakla mda 
model EKK (En Küçük Kareler) yöntemi ile tahmin edilebilmektedir. Bu çal mada reel döviz 
kuru ile ihracat miktarlar  aras ndaki uzun dönem ili kisinin asimetrisi, söz konusu do rusal 
olmayan ARDL yöntemi (NARDL) ile incelenmektedir. Çal man n ikinci bölümünde ilgili 
ampirik literatür tan t lmaktad r. Türkiye için reel kur hareketlerinin ihracat üzerindeki etkisini 
ele alan çal malar ile reel kurun d  ticaret üzerindeki asimetrik etkilerini ele alan güncel 
çal malar bu bölümde özetlenmektedir. Veri ve yöntem üçüncü bölümde sunulmaktad r. 
Do rusal olmayan ARDL (NARDL) yöntemi bu bölümde k saca ele al n rken, ülke düzeyinde 
olu turulan veri seti de tan t lmaktad r. hracat talep modelinin tahmininden elde edilen 
bulgular dördüncü bölümde sunulmakta, sonuç ve politika ç kar m na yönelik 
de erlendirmeye be inci bölümde yer verilmektedir. 

 
2. Literatür Özeti 

 
Döviz kuru hareketlerinin asimetrik etkilerini ele alan ampirik literatür temel olarak üç 

farkl  gösterge üzerine odaklanmaktad r. Bunlar ithalat ve ihracat miktarlar , ithalat ve ihracat 
fiyatlar  ve yurt içi fiyatlard r. Bu bölümde öncelikle Türkiye’de reel döviz kuru ile ihracat 
aras ndaki ili kiyi ele alan güncel çal malar göz önünde bulundurulmaktad r. Sonras nda, 
reel döviz kuru de i imlerinin ithalat ve ihracat miktarlar  üzerine asimetrik etkilerini ele alan 
çal malar özetlenmektedir.  

2.1. Türkiye için Reel Kurun hracata Etkisini Ele Alan Çal malar 
 

D  ticaret esnekliklerini tahmin eden geçmi  çal malar  toplama hatas  (aggregation 
bias) ile ele tiren Bozok ve di . (2015), Türkiye için ihracat n gelir ve fiyat esnekliklerini panel 
veri yöntemleriyle ele almaktad rlar. 2005-2013 dönemi için çeyreklik veri ile yapt klar  
tahminler, gelir esnekli inin ülkeler genelinde anlaml  oldu unu ortaya koyarken, fiyat 
esnekli inin sadece AB (Avrupa Birli i), ODKA (Orta Do u ve Kuzey Afrika) ve geli mekte 
olan ülkeler için anlaml  oldu una i aret etmektedir. Bölgesel düzeyde de i kenli i temel 
alan ba ka bir çal mada Çulha ve Kalafatç lar (2014), 2003-2013 dönemi için VAR yöntemi 
kullanarak ihracat  belirleyen gelir ve döviz kuru gibi de i kenlerin etkilerinin bölgesel 
düzeyde farkl la t n  ortaya koymaktad rlar. Çal mada, bölgesel reel ihracat de i keni bir 
basamakl  SITC s n fland rmas nda bölgesel nominal ihracat n ayn  s n fland rmadaki ihracat 
birim de er endekslerine bölünmesiyle elde edilmektedir. Bölgesel reel kur endeksleri, 
ülkelerin ticaretlerine göre a rl kland r lm  tüketici fiyatlar  bazl  endekslerdir. Bulgular, Avro 
bölgesine ihracat n temel belirleyicisinin d  talep oldu unu ve reel kur hareketlerinin bölgeye 
ihracat üzerinde anlaml  etkisi olmad n  göstermektedir. ODKA (Orta Do u ve Kuzey Afrika) 
bölgesi için ise sonuçlar z t yöndedir. Söz konusu bölgeye ihracat n gelir esnekli i anlams z 
tahmin edilirken, reel döviz kurunun ihracat üzerinde negatif ve anlaml  etkisi bulunmaktad r. 
Bölgesel ve sektörel de i kenli i birlikte ele alan Berument ve di . (2014), 1996-2009 
dönemi için Türkiye ihracat n n ticaret ortaklar n n gelirlerine duyarl l n  incelemektedir. 
Çal mada, iki basamakl  ISIC s n fland rmas nda ülke düzeyindeki ihracat verileri, sektörel 
ihracat birim de er endeksleri ile reel hale getirilmektedir. Reel döviz kuru olarak ise iki 
ülkenin fiyat hareketlerini göz önünde bulunduran kar l kl  reel döviz kuru hesaplanmaktad r. 
Ayl k s kl kta yap lan çal mada ülkelerin reel gelirleri sanayi üretimleri ile temsil edilmektedir. 
Tekil ülkeler için sektörel ihracat denklemlerinin olu turdu u sektörel denklem sistemlerinin 
tahmin edilmesinden elde edilen bulgular, motorlu ta tlar, ana metaller ve radyo televizyon 
sektörleri ihracatlar n n en yüksek gelir esnekli ine sahip oldu unu gösterirken, g da ürünleri 
ve içeceklerin en dü ük gelir esnekli ine sahip ihracat sektörleri oldu unu ortaya 
koymaktad r. Reel kur esneklikleri ise sektörel olarak farkl la makla ve ço unlukla ihracat  
ters yönde etkilemekle birlikte -4,50 ile 2,16 de erleri aras nda de i mektedir. Türkiye için 
döviz kuru hareketlerinin sektörel düzeyde ihracat arz ve talebine etkilerini ele alan Dinçer ve 
Kandil (2011), Türk Liras  de er kazand nda ihracat talebindeki daralman n artt  
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sonucuna ula maktad r. Bununla birlikte, Türk Liras ndaki de er kayb n n ihracat büyümesi 
üzerindeki etkisinin zaman içerisinde azald  kaydedilmektedir. Türkiye için seçilmi  
çal malarda elde edilen ihracat n reel kur (ve göreli fiyat) esnekliklerine 4. bölümde yer alan 
Tablo 6’da yer verilmektedir. Yöntem ve veri setlerinin farkl  oldu u çal malarda elde edilen 
reel kur esnekliklerinin büyüklük ve i aret olarak oldukça farkl la t  gözlenmektedir. Bu 
çal madan elde edilen bulgular, ilgili bölümde önceki çal malarla kar la t rmal  olarak ele 
al nmaktad r. 

2.2. Reel Kurun D  Ticaret Üzerine Asimetrik Etkileri 
 

Bu bölümde, sektörel veya bölgesel düzeyde reel kurun d  ticaret üzerindeki asimetrik 
etkilerini ele alan ülkeler aras  veya tekil ülke çal malar  sunulmaktad r. Bu çal malarda 
ba ml  de i ken olarak ihracat ve ithalat miktarlar n n yan  s ra d  ticaret dengesi de 
kullan lmaktad r. thalat ve ihracat hareketlerini ayl k s kl kta ayr  ayr  ele alan Bahmani-
Oskooee ve Aftab (2017), döviz kuru oynakl n n d  ticaret üzerindeki etkisini ortaya 
ç karmak amac yla NARDL modelinden yararlanmaktad r. hracat davran n  aç klamak için, 
d  talebi temsil eden sanayi üretimi ve rekabetçili i temsil eden reel döviz kuru ile birlikte 
döviz kuru oynakl n  modele aç klay c  de i ken olarak dâhil etmektedirler. Döviz kuru 
oynakl ndaki de i imler pozitif ve negatif k smi toplamlara ayr t r larak muhtemel asimetrik 
ili kinin yakalanmas  amaçlanmaktad r. Bu yöntemle döviz kuru oynakl n n artt  ve 
azald  dönemlerde d  ticaretin anlaml  olarak etkilenip etkilenmedi i test edilebilmektedir. 
Ele al nan sektörlerin üçte birinde, döviz kuru oynakl  ile d  ticaret aras nda k sa ve uzun 
dönemde asimetrik ili ki gözlendi i kaydedilmektedir. Sekiz ülke için döviz kuru hareketlerinin 
ticaret dengesi üzerindeki etkilerini ele alan Arize ve di . (2017), asimetrik ARDL 
yönteminden yararlanmaktad rlar.5 Döviz kurundaki de i imler, pozitif ve negatif döviz kuru 
de i imlerinin k smi toplamlar  olarak iki de i kene ayr t r lmakta, böylece yerel paran n 
de er kayb  ve de er kazanc  ayr  ayr  ele al nabilmektedir. Döviz kurunun ticaret dengesini 
anlaml  etkiledi i sonucuna var lan çal mada, uzun dönemde ticaret dengesinin yerel 
paradaki de er kayb na tepkisinin yerel paradaki de er kazanc na olan tepkisinden daha 
güçlü oldu u kaydedilmektedir. 
 

Avroya geçi  sonras nda on Avrupa ülkesi için döviz kurunun söz konusu ülkelerin 
ABD’ye tar m ürünleri ihracat na etkisini inceleyen Fedoseeva (2016), 1999-2013 dönemi için 
asimetrik ARDL yöntemini kullanmaktad r. Döviz kurundaki de i imler, büyük de er kay plar , 
küçük de er kazançlar  ve büyük de er kazançlar  olarak ayr t r lmaktad r. Her ülke için 
NARDL modelleri ayr  ayr  tahmin edilmekte ve döviz kurunun uzun dönemdeki etkilerini 
gösteren katsay lar hesaplanmaktad r. Çal mada döviz kuru hareketlerinin ihracat  etkiledi i 
ve bu etkinin de er kazanc  ve de er kayb  durumlar nda simetrik olmad  sonucuna 
var lmaktad r. Yerel paradaki de er kay plar n n ihracata etkisinin, de er kazançlar n etkisine 
k yasla daha güçlü oldu u kaydedilmektedir. Firma düzeyinde bilgiye dayal  sektörel veri seti 
kullanan Demian ve di Mauro (2015), ihracat n döviz kurunun yükseldi i dönemlerde kura 
duyarl  oldu u, dü tü ü dönemlerde ise kura duyarl  olmad  sonucuna varmaktad r. 
Çal mada elde edilen bir di er önemli bulgu ise, sadece büyük döviz kuru de i ikliklerinin 
ihracat üzerinde etkili oldu udur. hracat performans n  ölçmeyi amaçlayan modele, firma 
düzeyinde olu turulan verimlilik de i keni aç klay c  olarak eklendi inde, döviz kuru 
esnekliklerindeki sapman n azald  vurgulanmaktad r.  

 
AB ülkelerinin ABD'ye ihracatlar  için ihracat ile reel döviz kuru ili kisini ihracat çekim 

hipotezi çerçevesinde ele alan Belke ve di . (2015), ihracat n küçük döviz kuru hareketleri 
kar s nda zay f tepki vermesinin nedenlerini sorgulamaktad r. Çal mada, döviz kuru 
de i imleri içerisinde belirli bir e ik de eri geçen büyük de i imlerin ihracat hacmi üzerinde 
etkili oldu u sonucunu ortaya koymaktad rlar. Di er bir ifadeyle, AB ülkelerinin ABD'ye 
ihracat n n döviz kuru hareketlerine tepkisinde bir hareketsizlik band  (band of inaction) 
bulundu unu iddia etmektedirler.6 
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2000-2010 dönemi için Hindistan’da faaliyet gösteren ihracatç  firmalardan olu an bir 
panel veri seti kullanan Cheung ve Sengupta (2013), döviz kuru de i imlerinin asimetrisini 
ihracat modeline kukla de i kenler eklemek suretiyle ele almaktad r. Çal mada, reel döviz 
kurunda yüzde bir oran ndaki art n ihracat n firma sat lar  içinde pay n  yüzde 6,3 oran nda 
azaltt  sonucu ortaya ç kmaktad r. Döviz kuru hareketlerindeki asimetri aç s ndan, de er 
kazanc n n de er kayb na k yasla ticaret üzerinde daha etkili oldu u yönünde bulgular 
sunulmaktad r. Döviz kuru oynakl n n aç klay c  olarak yer ald  ihracat modelinin 
tahminleri ise, oynakl n ihracat  belirleyen etkenlerden biri oldu unu ortaya koymaktad r. 

 
3.     Veri Seti ve Yöntem 

3.1. Model 
 

Çal mada, Goldstein ve Khan (1985) taraf ndan önerilen, ihraç edilen mallar ile yurt 
içinde sat lan mallar n tam ikame olmad klar  varsay m na dayanan standart bir ihracat talep 
denkleminden yararlan lmaktad r. hracat talep denkleminde ba ml  de i ken ilgili ülkeye 
yap lan ihracat miktar  iken, temel aç klay c  de i kenler söz konusu ülkenin talebini temsil 
eden iktisadi faaliyet göstergesi ve Türk Liras  ile ilgili ülkenin para birimi aras ndaki kar l kl  
reel döviz kurudur. (1) nolu model ihracat ile belirleyicileri aras ndaki uzun dönem ili kisini ele 
almaktad r: 

                                                                               

(1) 

Modelde  d  talebi,   kar l kl  reel döviz kurunu temsil etmektedir. Uzun dönemde 
reel kurun ihracat üzerindeki asimetrik etkileri, reel döviz kurundaki de i imlerin pozitif ve 
negatif k smi toplamlar olarak ayr t r lmas yla modellenmektedir. Shin ve di . (2014) 
çal mas ndaki yöntem takip edilmekte ve reel döviz kuru pozitif ve negatif de i imlerin 
toplam  olarak (2) nolu e itlik ile ifade edilmektedir: 

                                                         

(2) 

Reel döviz kurundaki pozitif ve negatif de i imlerin k smi toplamlar  ise a a daki gibi 
tan mlanmaktad r: 

                                                         

(3a) 

                                                         

(3b) 

Böylece, reel kurda ayl k bazda gözlenen hareketler, yerel paran n de er kayb  ve de er 
kazanc  olarak ayr t r labilmektedir. Asimetrik uzun dönem ihracat talep modeli, (1) numaral  
uzun dönem modelinin (2) numaral  ayr t rma ile geni letilmesiyle elde edilmektedir: 

                                           

(4) 

(4) numaral  ihracat talep modeli, Pesaran ve di . (2001) takip edilerek hata düzeltme modeli 
eklinde düzenlenmekte ve ARDL yakla m  çerçevesinde a a daki gibi ifade edilmektedir: 
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(5) 

Son dönem çal malar , ihracat n belirleyicileri aras nda gelece e yönelik belirsizlikleri temsil 
eden döviz kuru oynakl na da yer vermektedir (Bak n z Bahmani-Oskooee ve Aftab, 2017; 
Bahmani-Oskooee ve Durmaz, 2016; Cheung ve Sengupta, 2013). Buradan hareketle, döviz 
kuru oynakl  (1) numaral  uzun dönem modeline eklenerek geni letilmi  uzun dönem 
ihracat talep modeli elde edilmektedir: 

              

(6) 

(6) numaral  denklemde,  nominal döviz kuru oynakl d r. Benzer ekilde, (4) numaral  
asimetrik uzun dönem denklemi döviz kuru oynakl  eklenerek a a daki gibi ifade edilebilir: 

                      

(7) 

(5) numaral  tahmin modelinin döviz kuru oynakl  ile geni letilmi  versiyonu ise a a da 
sunulmaktad r: 

                             

(8) 

Çal mam zda, simetrik ARDL modeli ve asimetrik ARDL modelleri ülke baz nda tahmin 
edildikten sonra,  (8) numaral  geni letilmi  model tahmin edilmektedir. Asimetrik ARDL 
yönteminin, geleneksel e  bütünle me yöntemlerine k yasla baz  avantajlar  bulunmaktad r. 
Öncelikle, k sa ve uzun dönem parametreleri için katsay lar tek bir denklemde en küçük 
kareler yöntemiyle e  anl  olarak tahmin edilebilmektedir. Ayr ca, de i kenlerin tahmin 
sürecine girerken s f r nc  veya birinci dereceden bütünle mi  olmalar na izin verilmektedir. 
Ancak, de i kenlerin ikinci dereceden bütünle mi  olmamalar  gerekmektedir. Pesaran ve 
di . (2001) taraf ndan ortaya konulan ve de i kenler aras nda uzun dönem ili kisi olup 
olmad n  s nayan s n r testi asimetrik ARDL modeline de uygulanabilmektedir.  
 

(5) nolu denklemdeki parametrelerin katsay  tahminleri yap l rken baz  a amalar takip 
edilmektedir. Öncelikle, bütün de i kenler dura anl k testlerinden geçirilerek ikinci 
dereceden bütünle mi  (I(2)) olmad klar  teyit edilmektedir. kinci dereceden bütünle ik 
de i ken bulunmad  sonucuna var ld ktan sonra ülke baz nda modeller en küçük kareler 
yöntemiyle tahmin edilmektedir.7 Uzun ve k sa dönem parametrelerine ili kin gecikme 
say lar n n belirlenmesinde genelden özele do ru yakla m  takip edilmektedir. Bu 
çerçevede, yüksek gecikmelerden ba lanarak AIC (Akaike Information Criterion) ve BIC 
(Bayesian Information Criterion) bilgi kriterleri ile ard k ba nt  (serial correlation), 
fonksiyonel form ve zaman içinde kararl l k testleri ba ta olmak üzere bütün test istatistikleri 
birlikte göz önünde bulundurulmaktad r. Tahmin sonras nda de i kenler aras nda uzun 
dönem ili kisi olup olmad  Pesaran ve di . (2001) taraf ndan geli tirilen s n r testi ile test 
edilmektedir. Örne in, (8) numaral  geni letilmi  model için  
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bo  hipotezinin geçerlili i s nanmaktad r. Bo  hipotezin reddedilmesi durumunda de i kenler 
aras nda uzun dönem ili kisi oldu u sonucuna var lmaktad r.  
 

De i kenler aras nda e  bütünle me ili kisi olmas  durumunda uzun ve k sa dönem 
esnekliklerinden söz edilebilmektedir. K sa dönem esneklikleri (5) ve (8) numaral  modellerde 
fark olarak tan mlanm  aç klay c  de i kenlerin katsay  tahminleridir ( , , , , ). Uzun 
dönem esneklikleri ise bir dönem gecikmeli aç klay c  de i kenlerin katsay  tahminlerinin, 
ba ml  de i kenin bir dönem gecikmesinin katsay  tahminine oran  eklinde 
hesaplanmaktad r. Örnek vermek gerekirse, (8) numaral  modele göre reel döviz kurunda 
yüzde 1 oran ndaki art n ihracata uzun dönemdeki etkisi yüzde  iken, döviz kuru 
oynakl nda yüzde 1 oran ndaki de i imin uzun dönemde ihracat üzerinde etkisi yüzde 

 olarak tahmin edilmektedir.  
 
Söz konusu de i kenler aras ndaki ili kiler ihracat talep modeli çerçevesinde ele 

al nd nda,  parametresinin katsay  tahmininin pozitif olmas  beklenmektedir. Ticaret 
orta n n sanayi üretimi ile temsil edilen d  talebin artmas  (azalmas ), di er ko ullar 
sabitken, yurt içi mallara olan talebi art rmaktad r (azaltmaktad r). Reel döviz kuru hareketleri 
ile ihracat aras ndaki uzun dönem ili kisini belirleyen  ve  parametrelerinin katsay  
tahminlerinin negatif olmas  beklenmektedir. Yerel paradaki de er kazanc n n reel döviz 
kurundaki art  ile tan mland  durumda, reel döviz kurundaki art  (azal ) yurt içi mallar n 
göreli fiyatlar n  art rarak (azaltarak), di er ko ullar sabitken, ihracat  azaltacakt r 
(art racakt r). Nominal döviz kurundaki belirsizli i temsil eden kur oynakl  de i keninin 
katsay  tahmini için teorik bir beklenti bulunmamaktad r. Bununla birlikte, ampirik literatürdeki 
bulgular nominal döviz kurundaki belirsizli in artmas n n ihracat  genellikle olumsuz etkiledi i 
yönündedir (Bahmani-Oskooee ve Durmaz, 2016; Cheung ve Sengupta, 2013). 

3.2. Veri Seti 
 

Çal mada 2004-2016 dönemi ayl k s kl kta ele al nmaktad r. Ço unlu u Avrupa ülkesi 
olan 48 ülkeye ait istatistikler Eurostat, OECD, OPEC gibi uluslararas  kurulu lar ile ülke 
kaynaklar ndan elde edilmektedir.8 Söz konusu ülkelerin seçimindeki tek k s t, ayl k s kl kta 
veriye ula labilmesidir. Ülke düzeyinde ihracat miktar endekslerinin olu turulmas nda Aldan 
ve Çulha (2012) çal mas  takip edilmektedir. Bölgesel ihracat n sektörel yap s n  ele alan 
söz konusu çal mada, bölgesel miktar endeksleri olu turulurken sektörel düzeyde fiyat 
endekslerinden yararlan lmaktad r. ki basamakl  SITC s n fland rmas nda her bir sektör için 
nominal ihracat de eri iki basamakl  SITC sektörüne ait ihracat fiyat endeksine 
bölünmektedir. Sonras nda, sektörel düzeyde reel ihracat gözlemleri ülkelere göre 
toplanmakta ve ayl k s kl kta her bir ülkeye yap lan reel ihracat hesaplanmaktad r:  
 

                           j=1,2,...,44.                                                                      

(9) 
 

(9) numaral  formülde i ülkeleri, t ayl k s kl kta zaman , j ise iki basamakl  SITC 
sektörünü temsil etmektedir. P iki basamakl  SITC s n fland rmas nda ihracat fiyat  iken, x 
nominal ihracat, X ise reel ihracatt r. Çal mada ba ml  de i ken olarak alt n hariç reel 
ihracat de i keni kullan lmaktad r. Ayl k düzeyde d  talep göstergesi olarak, ampirik 
literatürde yayg n olarak kullan lan sanayi endeksi de i keninden yararlan lmaktad r (Bak n z 
Bahmani-Oskooee ve Aftab, 2017; Berument ve di ., 2014). Türkiye’nin önemli ihracat 
pazarlar  aras nda olan ve sanayi endeksi verisi bulunmayan enerji üreticisi ülkeler için ise 
literatür takip edilerek d  talep göstergesi olarak petrol üretimi istatistikleri göz önünde 
bulundurulmaktad r (Bak n z Berument ve di ., 2014). ran, Irak, Kuveyt, Katar, Nijerya, 
Suudi Arabistan ve Birle ik Arap Emirlikleri için söz konusu petrol üretim istatistikleri OPEC 
veri taban ndan elde edilmektedir. Türkiye için sektör ve ülke düzeyinde alt n hariç ihracat ile 
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sektörel ihracat fiyatlar  gibi istatistikler Türkiye statistik Kurumu’ndan (TÜ K) temin 
edilmektedir. Reel kur de i keni, Türkiye ile analize konu olan her bir ülkenin nominal 
kurlar n n her iki ülkedeki üretici fiyat endeksi ile düzeltildi i kar l kl  reel döviz kuru olarak 
tan mlanmaktad r. (10) numaral  formülde i ticaret yap lan ülke ve t ayl k s kl kta zaman iken, 
D Türkiye’yi temsil etmektedir. RER iki ülkenin kar l kl  reel döviz kuru, PPI üretici fiyat 
endeksi, e ise nominal döviz kurudur. Tan mlamada tüketici fiyat endeksi yerine üretici fiyat 
endeksinin göz önünde bulundurulmas ndaki amaç, reel kur hesab nda ticarete konu olan 
mallar n daha geni  bir ekilde kapsanmas d r. Kar l kl  reel döviz kurundaki art  (azal ), 
Türk Liras n n yabanc  ülke para birimi kar s nda de er kazand  (kaybetti i) olarak 
yorumlanmaktad r. Nominal döviz kuru oynakl  ise, Türk Liras n n ilgili ülke para birimi 
cinsiden nominal de eri serisine GARCH(1,1) modeli uygulanarak elde edilmektedir.  
                           i=1,2,...,48.                                                         
(10)  
 
Çal mada mevsimsellikten ar nd r lm  seriler kullan lmakta, e er mevsimsellikten 
ar nd r lm  veri bulunmuyorsa seriler Tramo-Seats yöntemi ile mevsimsellikten 
ar nd r lmaktad r. Bütün de i kenlere logaritmik dönü türme uygulanmakta ve de i kenler 
sabit bir y la (2010) endekslenmektedir.  
 

4. Bulgular 
 

Toplam veri ile çal l rken ortaya ç kan toplama sapmas  (aggregation bias) nedeniyle 
ihracat ve temel belirleyicileri aras ndaki ili kilerin belirlenmesinde zorluk ya anmaktad r. 
hracat, farkl  dinamiklere sahip co rafi bölgelere, farkl  sektörler üzerinden 

gerçekle tirilmektedir. Her bir ülke ve sektörün rekabet ko ullar  farkl  oldu u gibi, bu ülke ve 
sektörlere üretim yapan ihracatç  firmalar n üretim yap lar , üretimde ithal girdiye 
ba ml l klar  gibi özellikleri de i kenlik göstermektedir. Bu bölümde ihracat n belirleyicileri, 
toplam veri sapmas n  azaltmak amac yla söz konusu de i kenli i k smen de olsa göz önüne 
alarak ülke düzeyinde incelenmektedir. Hem tekil ülkeler için zaman serisi kullan larak elde 
edilen tahminler hem de bütün veri seti için panel veri kullan larak elde edilen tahminler, ayn  
veri seti ve ayn  de i kenler ile gerçekle tirilmektedir. 2004-2016 dönemi ayl k s kl kta ele 
al nmakta ve ba ml  de i ken olarak alt n hariç reel ihracat de i keni kullan lmaktad r. 

4.1.   Tekil Ülke Tahminleri 

4.1.1.    Reel Kurun Etkilerinin Simetrik Oldu u Varsay ld nda Elde Edilen 
Sonuçlar 

 

hracat n reel kur ve gelir esneklikleri ülke düzeyinde ele al nd nda oldukça heterojen 
bir yap  oldu u gözlenmektedir. 2004-2016 döneminde 48 ülke için ayl k veri ile tahmin edilen 
ihracat talep modelinden elde edilen bulgular, reel döviz kurunun ihracat üzerindeki etkisinin 
ülke baz nda ele al nmas  gerekti ini ortaya koymaktad r. Tablo 1’de ülke düzeyinde ARDL 
modellerinin tahmininden elde edilen uzun dönem esneklikleri özetlenmektedir. Bulgular 
uzun dönem esnekliklerinin teorik beklentilerle tutarl  oldu una i aret etmektedir. hracat n 
reel kur esneklikleri ço unlukla negatif, gelir esneklikleri ise pozitif tahmin edilmektedir. 
Ülkelerin ço unlu unda (48 ülkenin 30’u için) ihracat n gelir esnekli inin anlaml  oldu u 
dikkat çekmektedir. Ülkelerin yar s  için ise (48 ülkenin 24’ü için) ihracat n reel döviz kuru 
esneklikleri anlaml  olarak tahmin edilmi tir. Ülke modellerinin geçerliliklerine ili kin test 
istatistikleri ile de i kenler aras ndaki uzun dönem ili kiyi test eden s n r testi sonuçlar  Ek 
2’de sunulmaktad r. Söz konusu geçerlilik testleri aras nda hata terimlerinde ard k 
ba ml l k olup olmad n  test etmek için LM testi ve fonksiyonel formun geçerlili ine ili kin 
RESET testi bulunmaktad r. Katsay lar n zaman içindeki kararl l na ili kin Brown ve di . 
(1975) taraf ndan geli tirilen CUSUM ve CUSUM2 testlerinin bulgular  da katsay lar n 
ço unlukla kararl  olduklar na i aret etmektedir. Hata terimlerinde de i en varyans gözlenen 
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modeller için de i en varyansa dirençli standart hatalar tahmin edilmektedir. hracat ve 
belirleyicileri aras nda uzun dönem ili kisini test eden s n r testi sonuçlar , 19 ülke için 
de i kenler aras nda uzun dönem ili kisine i aret etmektedir. Söz konusu ülkelere ihracat, 
Türkiye’nin toplam alt n hariç ihracat n n üçte birini a maktad r. Türkiye’nin AB’ye toplam 
ihracat n n reel kur hareketlerinden anlaml  olarak etkilenmedi ine yönelik geçmi  bulgulara 
(Bak n z Çulha ve Kalafatç lar, 2014) kar n, Türkiye’nin d  ticaretinde önemli pay  olan 
Almanya gibi ülkelere ihracat n n uzun dönem reel kur esnekli i anlaml  olarak tahmin 
edilmektedir.  Orta Do u ve Uzak Do u ülkeleri ile yap lan ihracat n ise uzun dönemde reel 
kur ve gelir gibi de i kenlerle ili kisinin zay f oldu u gözlenmektedir. Ancak, bu çal mada 
d  talep de i keni olarak ticaret orta n n gayri safi has las  yerine ayl k s kl ktaki sanayi 
endeksinin kullan ld  göz önünde bulundurulmal d r. Bu çerçevede, ihracat n gelir 
esnekliklerinin di er benzer çal malar n gelir esnekli i için elde etti i bulgularla bire bir 
kar la t r lmas  mümkün de ildir.  
 

Tekil ihracat talep modellerinin ARDL yöntemiyle tahmin edilmesi sonras nda 
de i kenler aras nda uzun dönemli e  bütünle me ili kisi oldu u teyit edilen ve modelleri 
geçerlilik testlerini geçen 19 ülke için a rl kl  uzun dönem reel kur ve gelir esneklikleri 
hesaplanmaktad r. Bu amaçla öncelikle, ülkelerin son be  y l için Türkiye’nin toplam alt n 
hariç ihracat  içindeki a rl klar  elde edilmektedir. Tablo 1’de sunulan ülkelere ait uzun 
dönem esnekliklerinin, ilgili ülke a rl klar  ile çarp lmas  sonucu ihracat n a rl kl  uzun 
dönem reel döviz kuru esnekli i -0,38 ve a rl kl  uzun dönem gelir esnekli i 0,80 olarak 
hesaplanmaktad r. 
 
    Tablo 1. hracat n Uzun Dönem Esneklikleri, Do rusal ARDL Modeli Tahminleri 

Reel Kur Gelir Reel Kur Gelir 
Fransa -0,43 0,23 Romanya -1,38* 2,23* 

Hollanda 0,77 2,30* Bulgaristan 0,34* 1,65* 
Almanya -0,56* 0,86* Rusya -1,78* 6,61* 

talya -0,65 0,84* Slovenya -1,68 2,21* 
ngiltere -0,89* 1,63* H rvatistan -0,95 2,72* 
rlanda -2,74 1,62* S rbistan -0,73* 2,09* 

Danimarka -0,24 1,01* Cezayir -1,72* 3,19* 
Yunanistan -1,08* 3,20* Nijerya 0,55 0,80 

Portekiz -0,54 3,28* Güney Afrika -1,02* 5,28* 
spanya -0,54 1,66* ABD -2,30* 0,98 
Belçika -0,33* 0,62* Kanada -1,28* 0,58 

Lüksemburg -0,06 3,60* Meksika -2,26 7,43* 
Norveç -0,83* 0,17 Brezilya -3,75* 1,17 

sveç -1,54* 0,00 Irak 0,39 0,14 
Finlandiya -1,52* 1,33* ran 0,42* 1,09* 
Avusturya -0,40* 1,14* srail -0,79* 0,06 

Malta -3,81* 6,36 Suudi Arabistan 0,49 0,30 
Estonya 1,82 2,29 Kuveyt -1,20 0,62 
Letonya -1,09* 2,56* Katar -3,71* 0,35 
Litvanya 0,39 1,45* BAE 0,53 2,79* 
Polonya -0,28 0,53 Endonezya -1,90 1,87 

Çek -1,50* 1,79* Çin 0,71 1,08 
Slovakya 2,32 1,01* Güney Kore -1,00 2,30* 

Macaristan 0,77 1,78* Japonya -0,58* 1,00 
Notlar: Reel kur, ilgili ülke yerel paras  ile Türk Liras  aras ndaki de i im de erinin ÜFE 
enflasyonu fark ndan ar nd r lmas yla elde edilmi tir. Gelir de i keni ticaret ortaklar n n 
sanayi üretimini temsil etmektedir. Oynakl k, ilgili ülke yerel paras n n Türk Liras  
cinsinden de eri için kurulan GARCH(1,1) modelinden elde edilmi tir. * i areti olan 
ifadeler an az yüzde 10 anlaml l k düzeyinde anlaml  olan esneklikleri temsil 
etmektedir. Alt  çizili ülkeler, s n r testi sonuçlar na göre uzun dönem ili ki gözlenen 
ülkelerdir. 
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Bundan önceki çal malar, reel döviz kurundaki hareketlerin Türkiye’nin AB’ye ihracat  
üzerine anlaml  etkisi olmad  yönünde bulgular sunmaktad r. Bu çal mada ise, Güney 
K br s d ndaki 27 AB üyesinden Almanya, ngiltere, Yunanistan, Belçika, sveç, Finlandiya, 
Avusturya, Letonya ve Romanya’n n aralar nda bulundu u 9 ülke için reel döviz kuru 
hareketleri ile Türkiye’nin bu ülkelere alt n hariç ihracat  aras nda uzun dönemli ili ki 
gözlenmektedir. 2017 y l nda söz konusu dokuz ülkeye yap lan toplam alt n hariç ihracat, 27 
AB ülkesine yap lan toplam alt n hariç ihracat n yakla k yüzde 48’ini olu turmaktad r. AB 
ülkeleri için anlaml  olan uzun dönem esneklikleri söz konusu ülkelerin Türkiye’nin AB’ye 
toplam ihracat  içindeki paylar yla a rl kland r ld nda, bölge için a rl kl  reel kur esnekli i -
0,40 olarak elde edilmektedir. Bu çal ma, AB ülkelerine yap lan ihracat n reel kura duyarl  
oldu unu ortaya koymas  bak m ndan Bozok ve di . (2015) çal mas ndaki bulgularla uyumlu 
iken, Çulha ve Kalafatç lar (2014) çal mas ndan ayr lmaktad r. hracat ve reel döviz kuru 
aras ndaki k sa dönem dinamiklerine bak ld nda, tahmine konu olan 48 ülkeden 11’i için 
k sa dönemde (üç aya kadarki gecikmelerde) anlaml  ili ki gözlenmektedir. Anlaml  ili ki 
gözlenen ülkelerin alt s nda bu ili ki pozitif iken ( rlanda, Belçika, Malta, Çek Cumhuriyeti, 
Suudi Arabistan ve Japonya), di erlerinde ( ngiltere, sveç, Bulgaristan, ABD ve Endonezya) 
negatiftir. K sa dönemde ihracat ve gelir kaynakl  d  talep aras ndaki ili ki, 48’ülkenin 20’si 
için anlaml  ve ço unlukla pozitiftir. 

4.1.2. Reel Kurun Etkilerinin Asimetrik Oldu u Varsay ld nda Elde Edilen 
Sonuçlar 

 

Türk Liras ndaki reel de er kayb  ve reel de er kazanc n  ARDL yakla m  
çerçevesinde ele alan (5) numaral  modelin ülke düzeyinde tahmini sonucu elde edilen uzun 
dönem esneklikleri Tablo 2’de sunulmaktad r.9 hracat ile söz konusu belirleyiciler aras nda 
uzun dönem ili kisi oldu u s n r testi ile tespit edilen ve ilgili geçerlilik testlerini geçen 28 ülke 
için bir önceki bölümdekine benzer bir hesaplama yap lmaktad r. 
 
 Tablo 2. hracat n Uzun Dönem Esneklikleri, Do rusal Olmayan ARDL Modeli Tahminleri 

 De er 
Kazanc  

De er 
Kayb  

Gelir   De er 
Kazanc  

De er 
Kayb  

Gelir 

Fransa 0,21 -0,70 0,30 Romanya -2,05* -1,63* 1,66* 
Hollanda -0,82* 0,83* 1,80* Bulgaristan 0,78 0,74 1,72* 
Almanya -0,50* -0,43* 0,93* Rusya -1,93* -0,89* 5,60* 

talya -0,50 -0,02 0,83* Slovenya -2,15* -1,17 1,98* 
ngiltere -0,76* -0,94* 2,18* H rvatistan -1,51 -0,79 3,19* 
rlanda -2,02* -0,19 1,17* S rbistan -1,54* -0,44 2,18* 

Danimarka -0,45 -0,49* 1,15* Cezayir -0,92 -1,49* 2,28* 
Yunanistan -0,85 -1,24* 3,30* Nijerya 0,71 -1,22 0,90 

Portekiz -0,66 1,53 3,03* Güney -0,75 -0,90* 3,92* 
spanya -0,47 -0,14 1,48* ABD -1,97* -1,81* 1,42 
Belçika -0,36* -0,29* 0,65* Kanada -1,62* -1,84* 0,81 

Lüksemburg 0,14 -0,95 4,10* Meksika -3,55* 1,21 1,32 
Norveç -0,24 -0,33 -0,01 Brezilya -3,64* 0,58 0,46 

sveç -2,08* -2,30* -0,01 Irak 3,48 1,15 0,27 
Finlandiya -1,26* -0,04 1,81* ran 0,22 -0,45* 1,11* 
Avusturya -0,53* -0,12 0,97* srail -0,91* 0,24 0,21 

Malta -0,82 -1,29 4,44 Suudi 0,42 -0,19 0,33 
Estonya 3,00 -0,59 3,51 Kuveyt -0,76 -0,97* 0,08 
Letonya -2,24* -0,38 1,57* Katar -3,39 2,50 3,79 
Litvanya 0,08 0,14 1,80* BAE 1,08 0,94 2,37* 
Polonya -1,21* 0,40 1,38* Endonezya -0,11 -2,60 3,03 

Çek Cum. 0,68 -1,15* 2,53* Çin 1,98* -0,07 2,14* 
Slovakya 2,42 0,85 0,41 Güney -0,59 -0,95 1,32 

Macaristan -2,39 1,15 0,95 Japonya -0,45 -0,65* 1,10* 
Notlar: Reel kur de i keni, de er kayb  ve de er kazançlar n n k smi toplamlar  olarak ikiye 
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ayr lm t r. Gelir de i keni ticaret ortaklar n n sanayi üretimini temsil etmektedir. * i areti olan 
ifadeler an az yüzde 10 anlaml l k düzeyinde anlaml  olan esneklikleri temsil etmektedir. Alt  çizili 
ülkeler, s n r testi sonuçlar na göre uzun dönem ili ki gözlenen ülkelerdir. 
 

Bu ülkelere yap lan ihracat Türkiye’nin toplam alt n hariç ihracat n n yakla k yar s n  
olu turmaktad r. Tekil ülkelerin Türkiye’nin toplam alt n hariç ihracat  içindeki paylar  ile 
a rl kland r lm  uzun dönem esneklikleri hesaplanmaktad r. Buna göre, ihracat n Türk 
Liras nda yüzde 1 oran ndaki reel de er kazanc na uzun dönemdeki tepkisi yakla k yüzde -
0,34 iken, ayn  oranda reel de er kayb na tepkisi yakla k yüzde -0,25’tir. hracat n, ticaret 
ortaklar n n sanayi endekslerine uzun dönem esnekli i ise 0,93 olarak hesaplanmaktad r. 
 

Bulgular, reel kurdaki art  ve azal lar n alt n hariç ihracat miktar na etkilerinin 
simetrik olmad na i aret etmektedir. Bu yönüyle sonuçlar, Dinçer ve Kandil’in (2011) 1996-
2008 döneminde Türkiye’nin sektörel ihracat  ve reel kur geli melerini farkl  bir yöntemle ele 
ald  çal man n sonuçlar  ile uyumludur. Türk Liras ndaki de er kazanc  ve de er kayb n n 
ayr  ayr  modellenmesi sonucu elde edilen uzun dönem esnekliklerindeki asimetri, tekil ülke 
tahminlerinde de dikkat çekmektedir. Reel kurun art  ve azal  dönemlerindeki uzun dönemli 
kur esnekliklerinin birbirlerinden anlaml  olarak farkl  olup olmad klar  test edilmektedir. Test 
istatistikleri, uzun dönem ili kisi gözlenen 28 ülkeden 17’sinde alt n hariç ihracat n reel 
kurdaki art  ve azal a tepkilerinin birbirlerinden anlaml  olarak farkl  oldu una i aret 
etmektedir. Bu ülkeler ngiltere, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Cezayir, Kuveyt, rlanda, 
Belçika, Finlandiya, Avusturya, Letonya, Polonya, Rusya, S rbistan, Meksika, Brezilya, srail 
ve Çin’dir. Bu 17 ülke aras nda 12’sinde ise ihracat ya sadece Türk Liras ndaki reel de er 
kazançlar na tepki vermektedir ya da reel de er kazançlar na verdi i tepki reel de er 
kay plar na verdi i tepkiden daha güçlüdür. Bu yönüyle bulgular, uzun dönemde Türk 
Liras ndaki reel de er kazanc n n ihracat üzerindeki mutlak etkisinin, Türk Liras ndaki reel 
de er kayb n n ihracat üzerindeki mutlak etkisinden daha büyük oldu u yönünde kan t 
sunmaktad r.  
 

Ampirik literatür göz önünde bulunduruldu unda, sonuçlar n Demian ve di Mauro 
(2015), Cheung ve Sengupta (2013) ve Dinçer ve Kandil (2011) çal malar ndaki sonuçlarla 
uyumlu oldu u gözlenmektedir. Bununla birlikte bulgular, Arize ve di . (2017), Fedoseeva 
(2016) ve Verheyen (2013) çal malar nda elde edilen bulgular n aksi yönündedir. hracat 
miktarlar n n yerel paran n de er kazanc na yerel paran n de er kayb na verdi inden daha 
güçlü tepki vermesinin arkas ndaki olas  nedenleri miktar ve fiyat ayarlamas na yönelik 
k s tlamalar olarak öne süren Demian ve di Mauro (2015), fiyatlar n a a  yönlü miktar n ise 
yukar  yönlü kat l ndan söz etmektedir. Buna göre, yerel para de er kazand nda ihracata 
konu mallar görece daha pahal  olaca  için pazar pay n  korumak isteyen ihracatç lar 
fiyatlar  dü ürmeyi seçmelidir. Bununla birlikte, firmalar karlar ndaki dü ü ü göz önünde 
bulundurarak tercihlerini yurtd  piyasada satt klar  miktar  azaltmaktan yana 
kullanabilmektedir. Yurtiçi ve yurtd  sat lar aras nda ikame yapma imkân , yerel paran n 
de er kazanc  ile ihracat azal  aras ndaki ili kiyi aç klamakta öne sürülebilir. Demian ve di 
Mauro (2015) yukar  yönlü miktar kat l n  aç klarken ise yerel paran n de er kaybetti i 
durumu ele almaktad rlar. Bu de er kayb ndan ihracatç n n kazançl  ç kmas , ihracata konu 
mal n fiyat n  dü ürerek ihracat miktar n  ve pazar pay n  art rmas yla mümkündür. Bununla 
birlikte, üretim ve kapasite k s tlar  reel kur hareketleri kar s nda ihracat için üretim art n  
desteklemeyebilir. Türkiye’nin sektörel ihracat  üzerinde yerel paradaki de er kazanc n n 
etkisinin de er kayb na k yasla daha güçlü oldu u sonucuna varan Dinçer ve Kandil (2011), 
söz konusu asimetri için iki aç klama sunmaktad r. Bu aç klamalardan birincisi, asimetrik 
fiyatlama yakla m d r. Bu yakla m, bir önceki çal mada bahsedilen fiyat ve miktar kat l klar  
aç klamas na benzemektedir. kinci aç klama ise, reel kur hareketleri sonras nda arz ve talep 
yönlü tepkilerin farkl la mas yla ilgilidir. Buna göre, örne in yerel para de er kazand nda 
ara girdilerin ucuzlamas  ihracat mal  arz n  art r rken, nispi fiyatlardaki art la beraber 
rekabet gücünün azalmas  sonucu ihracat mal na olan talep azalmaktad r. Nihai tepki ise, arz 
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ve talep kaynakl  tepkilerin hangisinin bask n oldu una göre belirlenmektedir. De er kayb  
için de benzer bir aç klama yap lmaktad r. Yerel paran n de er kazanc n n ihracat üzerindeki 
etkisinin de er kayb n n ihracat üzerindeki etkisine k yasla daha güçlü olmas n n arkas ndaki 
bir di er olas  nedenin, reel kurdaki de i imlerin zamanlamas  veya kal c l  oldu u 
dü ünülmektedir. Grafik 1’de örneklem dönemi olan 2004-2016 için TÜFE bazl  reel efektif 
döviz kurunun dip ve tepe noktalar  aras ndaki dönemler, de er kayb  ve de er kazanc  
dönemleri olarak sunulmaktad r. lgili dönemde 8 de er kazanc  ve 8 de er kayb  dönemi 
bulunmaktad r. Bu dönemlerin ortalama süresi hesapland nda bir de er kazanc  döneminin 
yakla k 11,9 ay sürdü ü, bir de er kayb  döneminin ise yakla k 7,9 ay sürdü ü 
gözlenmektedir. Di er bir ifadeyle, reel kurdaki art  daha uzun sürede ve kademeli olurken 
reel kurdaki azal  daha k sa sürede gerçekle mektedir. Tepe ve dip noktalar  aras ndaki 
yüzde de i imler her iki dönem için hesaplan p ortalamalar  al nd nda, de er kazanc  
dönemindeki ortalama de i im (yüzde 14) ile de er kayb  dönemindeki ortalama de i imin 
(yüzde 13,7) birbirine yak n oldu u gözlenmektedir. Özetle, dönemler ortalama de er 
de i imi olarak yak n iken süre olarak farkl la maktad r. Bu çerçevede, firmalar n yerel 
paradaki de er kazanc  durumunda fiyatlar n  ayarlamak için yeterli zamanlar  oldu u ve 
kademeli olarak bu ayarlamay  yapt klar , yerel paradaki de er kayb  durumunda ise de er 
kayb  döneminin görece daha k sa süreli olmas  nedeniyle bekle gör politikas  izledi i 
dü ünülebilir. 
 

                          Grafik 1. Reel De er Kazanc  ve De er Kayb  Dönemleri: 2004-2016 

 
          Kaynak: TCMB. 

4.1.3. Döviz Kuru Oynakl  Modele Eklendi inde Elde Edilen Sonuçlar 
 

Kurun seviyesi yan nda oynakl n n da ihracat miktar  üzerinde etkili olup olmad n  
ele almak üzere ihracat talep modeli Türk Liras n n Türkiye’nin ihracat ortaklar n n para 
birimlerine kar  de erindeki oynakl k ile geni letilmi tir. ARDL yakla m  çerçevesinde 
düzenlenen (8) numaral  modelin tahmininden elde edilen uzun dönem esneklikleri Tablo 3’te 
sunulmaktad r.10 Nominal kur oynakl  tekil ülke modellerine ayr  bir aç klay c  de i ken 
olarak eklendi inde, bir önceki bölümde uzun dönem ili kisi gözlenen ülke say s ndan daha 
az say da ülke için ihracat ile belirleyicileri aras nda uzun dönem ili kisi gözlenmektedir. S n r 
testi istatistiklerine göre uzun dönem e  bütünle me ili kisi 15 ülke için gözlenirken, bu 
ülkelerden sadece 4’ünde (Hollanda, Rusya, Kanada ve srail) ihracat n uzun dönemde 
nominal döviz kuruna duyarl l  anlaml d r. Nominal kur oynakl n n gelece e yönelik 
belirsizli i art rarak beklentiler yoluyla ihracat üzerinde olumsuz etkide bulunmas  
beklenmektedir. Bununla birlikte, bulgular etkinin pozitif veya negatif olabilece ini 
göstermektedir.  
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Tablo 3. hracat n Uzun Dönem Esneklikleri, Geni letilmi  Do rusal Olmayan ARDL Modeli 
Tahminleri 

  De er 
Kazanc  

De er 
Kayb  

Gelir Oynakl k   De er 
Kazanc  

De er 
Kayb  

Gelir Oynakl k 

Fransa 0,14 -0,90 0,60 -0,62 Romanya -2,01* -1,60* 1,65* -0,09 

Hollanda -0,68* 0,88* 1,79* 0,71* Bulgaristan 0,78 0,74 1,64* 0,97 

Almanya -0,52* -0,44* 0,97* -0,12 Rusya -1,85* -0,88* 5,45* 0,33* 

talya -0,52 -0,11 0,94* -0,35 Slovenya -1,90 -0,92 1,84* 0,29 

ngiltere -0,74* -0,91* 2,30* -0,32* H rvatistan -1,15 -0,43 2,43* 1,61* 

rlanda -1,98* -0,14 1,16* 0,10 S rbistan -1,65* -0,45 2,05* 0,52 

Danimarka -0,48 -0,50* 1,19* -0,25 Cezayir -0,85 -1,40* 2,09* 0,86 

Yunanistan -0,73 -1,12* 3,22* 0,04 Nijerya 0,69 -1,16 0,75 -0,03 

Portekiz -0,69 1,63 2,99* 0,35 G. Afrika -0,83 -1,29 4,42* 0,40 

spanya -0,54 -0,29 1,62* -0,31 ABD -1,94* -2,23* 1,62* -0,47 

Belçika -0,36* -0,29* 0,64* 0,03 Kanada -1,55* -2,60* 1,06 -0,55* 

Lüksemburg -0,53 -1,88 4,72* -1,69 Meksika -3,56* 1,20 1,30 -0,06 

Norveç -0,25 -0,34 -0,07 -0,03 Brezilya -3,57* 0,39 0,54 -0,26 

sveç -1,91* -2,14* 0,13 -0,14 Irak 3,76* 1,56* -0,20 0,90 

Finlandiya -1,39* -0,18 1,90* -0,19 ran 0,22 -0,54 1,07* -0,32 

Avusturya -0,49* -0,12 1,07* -0,24 srail -1,05* 0,05 0,53 -0,16* 

Malta -0,75 -1,23 4,55 -0,92 Suudi Ar. 0,34 -0,25 0,30 -0,40 

Estonya 3,29 -0,74 3,66 -0,84 Kuveyt -0,76 -0,95* 0,14 -0,18 

Letonya -2,17* -0,39 1,57* 0,33 Katar -3,36 2,49 3,79 -0,02 

Litvanya 0,09 0,14 1,76* 0,05 BAE 1,12 0,97 2,35* 0,06 

Polonya -1,20* 0,35 1,37* -0,10 Endonezya -0,30 -2,56 2,85 0,27 

Çek Cum. 0,71 -1,19* 2,65* -0,25 Çin 1,97* -0,06 2,17* 0,03 

Slovakya 2,44 0,84 0,42 0,14 G. Kore -0,69 -1,30 0,66 0,11 

Macaristan -2,21 1,17 1,01 -1,54 Japonya -0,43 -0,65* 1,16* 0,15 

Notlar: Reel kur de i keni, de er kayb  ve de er kazançlar n n k smi toplamlar  olarak ikiye ayr lm t r. 
Gelir de i keni ticaret ortaklar n n sanayi üretimini temsil etmektedir. Oynakl k, ilgili ülke yerel paras n n 
Türk Liras  cinsinden de eri için kurulan GARCH(1,1) modelinden elde edilmi tir. * i areti olan ifadeler 
an az yüzde 10 anlaml l k düzeyinde anlaml  olan esneklikleri temsil etmektedir. Alt  çizili ülkeler, s n r 
testi sonuçlar na göre uzun dönem ili ki gözlenen ülkelerdir. 
 

Türkiye için d  ticaretin kur oynakl na tepkisini ele alan Bahmani-Oskooee ve 
Durmaz (2016), ihracat ile kur oynakl  aras nda k sa dönemde güçlü ili ki ortaya koyarken 
uzun dönemde 61 ihracat sektöründen yaln zca 12’si için anlaml  bir ili ki oldu u sonucuna 
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varmaktad r. Çal mam zda elde edilen k sa dönem esneklikleri ise, ihracat ve kur oynakl  
aras nda güçlü ili ki oldu u bulgusunu desteklememektedir. 48 ülke aras ndan 7 ülke için 
ihracat talep modeli tahminleri, ilk 2 gecikmeye kadar anlaml  k sa dönem esneklikleri 
sunmaktad r. Söz konusu k sa dönem esneklikleri ço unlukla pozitiftir. Zaman serisi 
tahminleri bölgesel olarak toplula t r ld nda Tablo 4’teki esneklikler elde edilmektedir. Söz 
konusu esnekliklerin, ilgili bölge kapsam na oldukça ba l  oldu una dikkat edilmelidir. 
Örne in, AB ülkeleri için bütün üye ülkeler analiz kapsam nda iken Orta Do u ve Kuzey 
Afrika ülkelerinde kapsam daha s n rl d r. Tahminler aras nda uzun dönemli reel kur 
esnekli inin anlaml  oldu u ülke say s , reel kur geli melerinin asimetrik olarak ele al nd  ve 
nominal kur oynakl n n modellerde yer almad  durumda en yüksektir. 
 
Tablo 4: hracat n Uzun Dönem Gelir ve Reel Kur Esneklikleri, Bölgesel Bulgular 

 Toplam AB-27 MENA Geli mi  Geli mekte 
Reel Kur De i imleri Simetrik Varsay ld nda 

De er 
De i imi -0,38 -0,40 -0,24 -0,37 -0,40 

Gelir 0,80 0,76 0,23 0,63 1,08 
Reel Kur Asimetrisi Modele Dahil Edildi inde 

De er Kazanc  -0,34 -0,39 -0,10 -0,39 -0,27 
De er Kayb  -0,25 -0,29 -0,12 -0,29 -0,18 
Gelir 0,94 0,98 0,17 0,89 1,02 

Nominal Kur Oynakl  Modele Dahil Edildi inde 
De er Kazanc  -0,19 -0,18 -0,11 -0,24 -0,12 
De er Kayb  -0,10 -0,07 0,00 -0,09 -0,11 
Gelir 0,54 0,39 0,00 0,37 0,80 

Notlar: Ülke listesi Ek 1’de sunulmaktad r. 
 
Ülke baz nda ARDL modelleri, sa laml k amac yla, kar l kl  reel kurun ülkelerin tüketici fiyat 
endeksleri kullan larak hesaplanan versiyonu ile de tahmin edilmektedir. Bulgular, kar l kl  reel kurun 
üretici fiyat endeksleri kullan larak hesaplanan versiyonu ile elde edilen bulgular  desteklemektedir. 
Zaman serisi yöntemleri ile elde edilen sonuçlar  a a daki gibi özetlemek mümkündür:  
 

 Kur hareketleri simetrik modellendi inde 48 ülkeden 19’u için alt n hariç ihracat ile 
reel kur aras nda uzun dönem ili kisi mevcuttur. 

 Kur hareketlerinin asimetrisi modele dâhil edildi inde 48 ülkeden 28’i için ihracat ve 
reel kur aras nda uzun dönem ili kisi gözlenmektedir. 

 Asimetrik ili ki gözlenen 17 ülkeden 12’sinde reel kur art n n ihracat üzerindeki 
etkisi daha güçlüdür. 

 Nominal kur oynakl n n ihracat üzerinde uzun dönemde anlaml  etkisi 
gözlenmemektedir. 

 Uzun dönemde alt n hariç ihracat n temel belirleyicisi yurtd  gelir kaynakl  taleptir. 

4.2. Panel Veri Tahminleri 
 

Bu bölümde, ihracat ve belirleyicileri aras ndaki uzun dönemli ili kiler panel veri 
yöntemleriyle ele al nmaktad r. Böylelikle, zaman serisi yöntemleriyle elde edilen bulgular n 
sa laml  da test edilmektedir. Veri seti ve de i ken tan mlar  bir önceki bölümdeki ile 
ayn d r. Öncelikle panel ARDL yöntemlerinden yararlan lmaktad r. Bu yöntemler, Dinamik 
Sabit Etkiler (DFE) tahmincisi, Pesaran ve Smith (1995) taraf ndan geli tirilen Ortalama Grup 
tahmincisi (MG) ve Pesaran ve di . (1999) taraf ndan geli tirilen Havuzlanm  Ortalama Grup 
tahmincisini (PMG) kullanmaktad rlar. Panel ARDL yöntemleri yatay kesitler aras ndaki 
muhtemel ba ml l  dikkate almamaktad rlar. Bu nedenle, ihracat talep modeli yatay kesit 
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birimleri aras ndaki ba ml l  dikkate alan “Common Correlated Effects Mean Group” 
tahmincisi (CCEMG, Pesaran, 2006) ve “Augmented Mean Group” tahmincisi (AMG, 
Eberhardt ve Teal, 2010; Bond ve Eberhardt, 2009) ile de tahmin edilmektedir. Çal mam z n 
panel veri tahminlerinde kullan lan yöntemler, Bozok ve di . (2015) çal mas  ile benzerlik 
göstermektedir. Bununla birlikte her iki çal mada ele al nan dönem ve ülke kapsam  
farkl la maktad r. Ayr ca, bu çal ma ayl k s kl kta veri kullanmas  ile önceki çal malardan 
ayr lmaktad r. 
 
Blackburne ve Frank (2007) çal mas  takip edilerek dinamik panel veri çerçevesinde ARDL 
modeli (11) nolu denklemdeki gibi yaz labilir: 
 

                 i=1,2,...,N                   t=1,2,...,T         
(11) 
 
Denklemde i panel birimini, yani ülkeleri (N=48), t zaman birimini yani aylar  temsil etmektedir 
(T=156). Ba ml  de i ken mevsimsellikten ar nd r lm  alt n hariç ihracat miktar  iken, X, 
yani aç klay c  de i kenler, ticaret orta  ülkelerin sanayi üretim endeksleri ile Türk Liras  ve 
ilgili ülkelerin para birimleri için ÜFE bazl  kar l kl  reel döviz kurudur. E itlik (11) hata 
düzeltme terimini de içerecek ekilde a a daki gibi yeniden düzenlenebilir: 
 

                              

(12) 

hracat talebini tahmin etmek amac yla kullan lan (12) nolu denklemde  hata düzeltme 
parametresidir ve negatif tahmin edilmesi beklenmektedir.  
 

Tahmin a amas nda öncelikle ihracat miktar , ticaret ortaklar n n sanayi üretim 
endeksleri ve ülkeler aras  kar l kl  reel kur de i kenleri için yatay kesit ba ml l  Pesaran 
(2004) yakla m yla test edilmi  ve yatay kesit düzeyinde ba ml l k olmad  yönündeki bo  
hipotez reddedilmi tir. Yatay kesit düzeyinde ba ml l k olmas  durumunda panel boyutunda 
dura anl k, ikinci nesil panel birim kök testleriyle ele al nmaktad r. Bu amaçla Pesaran (2007) 
taraf ndan önerilen panel birim kök testi (CIPS)  de i kenlerin 6 gecikmelerine kadar göz 
önünde bulundurularak uygulanm  ve de i kenlerin birinci dereceden bütünle mi , yani I(1), 
olduklar  gözlenmi tir. Uzun dönem ili kisi olup olmad  Westerlund (2007) panel e  
bütünle me testi ile s nanm  ve uzun dönem ili kisi teyit edilmi tir.  
 

Heterojen yap  ve ülkeler aras ndaki ba ml l k göz önünde bulundurularak panel veri 
yöntemleri ile tahmin edilen uzun dönem esneklikleri Tablo 5’te sunulmaktad r. Modeller 
aras nda tercih yapmak amac yla Hausman testi uygulanmaktad r. DFE tahmincisinin PMG 
tahmincisine göre daha iyi performans gösterdi i gözlenmektedir. Yatay kesit ba ml l n  
dikkate alan yöntemler aras nda ise AMG tahmincisinin performans  daha iyidir. Kriz 
dönemleri (küresel kriz, Avrupa borç krizi, petrol fiyatlar n n dü tü ü dönem ve küresel kriz 
sonras  dönem) kontrol edildi inde panel ARDL modelleri ve yatay kesit ba ml l n  dikkate 
alan panel e  bütünle me modelleri benzer sonuçlar vermektedir. Elde edilen ihracat n uzun 
dönem reel döviz kuru ve d  talep esneklikleri Bozok ve di . (2015) çal mas n n bulgular  ile 
uyumludur. Uzun dönemde reel döviz kurundaki yüzde 1 oran ndaki de i im, di er ko ullar 
sabitken, ortalama ihracat miktar n  ters yönde yakla k yüzde 0,4 oran nda etkilemektedir. 
hracat n gelir esnekli i, reel kur esnekli inden mutlak olarak daha güçlüdür.  

 
Panel ARDL yöntemleri uzun dönem esnekliklerinin yan  s ra k sa dönem 

dinamiklerini de ortaya koymaktad r. Tabloda yer almamakla birlikte hata düzeltme 
parametresinin katsay  tahmini beklentilerle uyumlu olarak negatiftir. K sa dönemde alt n 
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hariç ihracat miktar , Türkiye’nin ticaret ortaklar n n ayl k sanayi üretimindeki de i imlere 
tepki vermezken reel kurdaki de i imlere tepki vermektedir. hracat n reel kur esnekli i k sa 
dönemde pozitif, ancak uzun dönemde negatiftir. Ba ka bir ifadeyle, Türk Liras ndaki de er 
kayb  k sa dönemde ihracat  azalt rken, uzun dönemde art rmaktad r. Çal mam zda 
Türkiye’nin ithalat  için göreli fiyat ve gelir esneklikleri tahmin edilmemekle birlikte, ihracat n 
reel kur de i imlerine tepkisinde J e risi yakla m ndakine benzer bir dinami in oldu u 
gözlenmektedir. Özetlemek gerekirse, panel veri tahminleri ülke düzeyinde ARDL 
modellerinden elde edilen bulgular  desteklemektedir.  
 

Tablo 5: hracat n Uzun Dönem Reel Kur Esneklikleri, Panel Veri Bulgular  

 Toplam AB-27 MENA Geli mi  Geli mekte 
PMG -0,53 -0,54 -0,68 -0,58 0,20 
DFE -0,72 -0,36 -0,55 -0,83 -0,71 

Kriz dönemleri kontrol edildi inde 
PMG -0,39 -0,39 0,17 -0,44 0,08 
DFE -0,44 -0,24 -0,03 -0,38 -0,51 

Yatay kesit ba ml l  dikkate al nd nda 
CCEMG -0,40 -0,47 -0,26 -0,40 -0,36 
AMG -0,36 -0,21 -0,18 -0,26 -0,34 
Ülke Say s  48 27 8 27 21 
Gözlem Say s  7488 4212 1248 4212 3276 

Notlar: Hausman testi sonuçlar , PMG ve DFE yöntemlerinden geli mekte olan ülkeler için 
yap lan tahminler d nda DFE’nin tercih edilmesi yönündedir. Yatay kesit ba ml l n  
dikkate alan yöntemler aras nda ise, Hausman testi sonuçlar  AMG yöntemi lehinedir. Yüzde 
10 anlaml l k düzeyinde anlaml  olmayan esneklikler gri renkle belirtilmi tir. 

 
Çal mam zda kullan lan panel veri yöntemleri do rusal olmayan bir modellemeye 

imkân vermemektedir. Bir önceki bölümde reel kurun ihracat üzerindeki asimetrik etkisine 
i aret eden tahminlerin sa laml n  sorgulamak için dolayl  bir yol izlenmektedir. Panel veri 
seti, reel kurun artt  ve azald  dönemler olarak ikiye ayr lm  ve tahminler tekrar edilmi tir. 
Türk liras n n de er kazand  ve de er kaybetti i dönemler için yap lan tahminlerden elde 
edilen bulgular, reel kurda art  ya anan dönemdeki uzun dönem kur esnekli inin (-0,65), 
reel kurda dü ü  ya anan dönemdeki uzun dönem kur esnekli inden (-0,44) anlaml  olarak 
daha güçlü oldu unu göstermektedir. Son olarak çal mam zda zaman serisi ve panel veri 
yöntemleriyle elde edilen bulgular, literatürde Türkiye için yap lm  geçmi  çal malar n 
bulgular yla kar la t r lmaktad r. Bu çal mada ihracat ortaklar n n gelir de i keni olarak 
ayl k s kl kta sanayi endeksi kullan ld  için, elde edilen gelir esnekliklerini, ihracat 
ortaklar n n gelir de i keni olarak çeyreklik s kl kta GSY H verisi kullanan çal malarda elde 
edilen gelir esneklikleri ile birebir k yaslamak mümkün de ildir. Bununla birlikte, reel kur 
de i kenleri ço unlukla iki ülke aras ndaki kar l kl  reel kur olarak ele al nd ndan, ihracat n 
reel kur esnekliklerini kar la t rmak daha uygundur.  
 

Türkiye üzerine seçilmi  çal malarda tahmin edilen ihracat n reel kur (ve göreli fiyat) 
esneklikleri Tablo 6’da özetlenmektedir. Söz konusu çal malarda elde edilen esnekliklerin 
hem büyüklük hem de i aret yönüyle oldukça ayr t  gözlenmektedir. hracat n reel kur 
esnekli inin teorik beklentilerle tutarl  olarak tahmin edildi i çal malarda esneklikler -0,09 ile 
-4,50 aras nda de i mektedir. Çal mam zda ülke düzeyinde elde edilen esneklik katsay lar  
uzun dönem ili kisi gözlenen ülkeler için bu ülkelerin ihracat paylar yla a rl kland r ld nda, 
Türkiye’nin alt n hariç ihracat n n uzun dönem reel kur esnekli i -0,38 olarak 
hesaplanmaktad r. Yatay kesit ba ml l n  dikkate alan panel veri tahminleri ise -0,36 ile -
0,40 aras nda bir uzun dönem reel kur esnekli ine i aret etmektedir. Özetle, bu çal mada 
ihracat n reel kur esnekli i -0,36 ile -0,40 aras nda tahmin edilmektedir. 
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Tablo 6: Türkiye Üzerine Seçilmi  Çal malarda Reel Kur Esneklikleri 

Çal ma Dönem Yöntem Esneklik 
Co ar (2002) 1989 2000, Çeyreklik Panel E  bütünle me 0,40 

Ayd n ve di . (2004) 1987-2003, Çeyreklik E  bütünle me -1,11 
Sar kaya (2004) 1989-2003, Çeyreklik E  bütünle me 0,56 

im ek ve Kad lar (2005) 1970-2002, Y ll k E  bütünle me -1,68 
Ayd n ve di . (2007) 1987 2006, Çeyreklik Kalman Filtresi ( 0,35, 0,09) 

Togan ve Berument (2007) 1970-2005, Y ll k E  bütünle me 0,34 
Binatl  ve Sohrabji (2009) 1999 2008, Çeyreklik E  bütünle me 1,64 
Sayg l  ve Sayg l  (2011) 1987-2008, Çeyreklik Panel E  bütünle me -1,78 

Özmen ve Yolcu-Karadam 
(2014) 1994-2013, Çeyreklik E  bütünle me (-0,86,-0,52) 

Berument ve di . (2014) 1996-2009, Ayl k SUR (-4,50, 2,16) 
Bozok ve di . (2015) 2005-2013, Çeyreklik Panel E  bütünle me (-1,56,-0,27) 

Notlar: Geçmi  çal malara ili kin bulgular n bir k sm  Çulha ve Kalafatç lar (2014) çal mas ndan 
al nm t r. SUR: Seemingly Unrelated Regression. 
 

5. Sonuç ve De erlendirme 
 

Döviz kuru hareketleri ile ticaret, özellikle ihracat, aras ndaki ili kinin zay flay p 
zay flamad  sorusu küresel kriz sonras nda önem kazanm t r. Türkiye gibi geli mekte olan 
ülkeler için ihracat n temel belirleyicilerine tepkiselli inin güncel verilerle yeniden saptanmas  
önem arz etmektedir. Geçmi  çal malarda, reel döviz kuru ve gelir kaynakl  d  talebin 
ihracat üzerine etkileri genellikle toplam veri ile ele al nmakta, ülke düzeyindeki çal malarda 
ise Türk Liras n n de er kazand  ve de er kaybetti i dönemlerin birbirleriyle simetrik 
etkilere sahip olduklar  varsay lmaktad r. Bu çal man n temel amac , Türk Liras ndaki reel 
de er de i ikliklerinin ihracata etkilerini daha fazla de i kenli e imkân tan yan ülke 
düzeyinde veriyle ve asimetrik bir bak  aç s yla ele almakt r. Bulgular, reel kur hareketlerinin 
ihracat üzerindeki etkisini ortaya koymada, toplam veri yerine daha fazla de i kenlik sunan 
bölgesel veri kullan lmas  gerekti ine i aret etmektedir. Toplam veriyle yap lan geçmi  
çal malar, reel döviz kuru de i imlerinin ihracat üzerindeki anlaml  etkisini saptamakta 
güçlük çekmektedir. Bu çal mada elde edilen temel ç kar m, reel döviz kuru de i imlerinin 
Türkiye’nin alt n hariç ihracat  üzerinde anlaml  etkisi oldu u yönündedir. Türkiye’nin alt n 
hariç toplam ihracat n n yakla k dörtte üçünü yapt  48 ülke için kurulan tekil ülke 
modellerinin ve ülke panelinden elde edilen panel veri modelinin tahminleri, Türkiye’nin 
ihracat pazar n n yakla k yar s  için ihracat ile reel kur hareketleri aras nda anlaml  ili kiye 
i aret etmektedir. D  talebin, Türkiye’nin alt n hariç ihracat n n en önemli belirleyicisi oldu u 
yönündeki geçmi  bulgular teyit edilmektedir. Bununla birlikte, nominal kur oynakl n n 
ihracat üzerindeki uzun dönem etkisinin oldukça zay f oldu u gözlenmektedir. Çal man n 
di er önemli ç kar m  ihracat n Türk liras ndaki reel de er kazanc na tepkisinin, Türk 
liras ndaki reel de er kayb na tepkisinden daha güçlü oldu u yönündedir. Reel döviz kurunda 
art  gözlenen dönemlerde gerçekle en ihracat kay plar n n, reel döviz kurlar n n benzer 
oranda dü mesi durumunda gözlenecek ihracat kazanc ndan daha yüksek olmas  
beklenmektedir. Di er bir ifadeyle, Türk liras nda gözlenen yüzde 1 oran nda reel de er 
kayb n n uzun dönemde ihracat  art r c  etkisi, Türk liras nda gözlenen yüzde 1 oran nda reel 
de er kazanc n n uzun dönemde ihracat  azalt c  etkisine k yasla daha zay ft r. 
 

Çal mada elde edilen sonuçlara dayanarak baz  politika önerileri yap labilir. 
Bunlardan ilki, politika olu tururken Türkiye’de ihracat ve reel kur ili kisinin ihracat orta  olan 
ülkeye göre de i ti inin ve bu ili kinin asimetrik olabilece inin göz önünde bulundurulmas  
gerekmektedir. Toplam alt n hariç ihracat reel kur de i imlerine tepki verirken, belirli ülkeler 
için fiyat d ndaki belirleyiciler daha anlaml  olabilmektedir. Bu çerçevede, ihracat te vikleri 
genel de il seçici ve ülke/sektör odakl  planlanmal d r. Di er bir politika önerisi ise, alt n hariç 
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ihracat üzerinde ticaret ortaklar n n gelirlerindeki de i imlerin di er etkenlerden mutlak 
anlamda daha güçlü olmas ndan yola ç kmaktad r. Ülkelere has, sistematik olmayan gelir 
oklar  dikkate al narak, ihracat pazarlar ndaki çe itlili in art r lmas  te vik edilmelidir. 
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Dipnotlar 
1 Leigh ve di . (2017), 1980-2014 dönemi için geli mi  ve geli mekte olan 88 ülkeyi kapsayan veri 
setini kullanarak döviz kuru hareketleri ile ihracat miktarlar  aras ndaki ili kinin zaman içerisindeki 
de i imini ele ald klar  çal mada, söz konusu ili kinin zaman içerisinde istikrarl  bir ekilde güçlü 
olmay  sürdürdü ü sonucuna ula maktad rlar.  
2 1996-2012 dönemine ili kin 46 ülkeyi kapsayan panel veri setini kullanarak döviz kuru hareketleri ile 
ihracat aras ndaki ili kinin zaman içindeki de i imini ele alan Ahmed ve di . (2015), ihracat n reel 
döviz kuru esnekli inin dönem içerisinde azald  sonucuna varmaktad r. Söz konusu azalman n 
belirleyicileri aras nda küresel de er zincirine vurgu yapmaktad rlar.  
3 Yak n döneme ili kin Çulha ve Kalafatç lar (2014) çal mas  bu yarg y  desteklemektedir. Çal mada 
elde edilen bulgular, Türkiye’nin toplam ihracat n n yar s n  gerçekle tirdi i AB ülkeleri için ihracat ve 
reel kur hareketleri aras nda anlaml  ili ki olmad  yönündedir. 
4 48 ülkenin Türkiye’nin alt n hariç içerisindeki pay , son be  y l ortalamas na göre hesaplanm t r. 
5 Söz konusu sekiz ülke Çin, Filipinler, Güney Kore, srail, Malezya, Pakistan, Rusya ve Singapur’dur. 
6 Döviz kuru hareketlerinin ihracat üzerine asimetrik etkilerini, ihracatç lar n döviz kuru hareketleri 
kar s nda fiyat ayarlamas  yapmad  bir eylemsizlik band  bulunmas  ile aç klayan di er çal malar 
için Verheyen (2013) ve Fedoseeva’ya (2013) bak labilir. lk çal mada söz konusu aç klama, fiyat 
ayarlamas na ili kin menü maliyetlerinin olmas  ve döviz kuru bir önceki seviyesine döndü ünde 
de i tirilmi  fiyatlar  tersine çevirmenin maliyetsiz olmamas  nedeniyle, ihracatç lar n döviz kurundaki 
her de i iklik kar s nda fiyatlar n  ayarlamayaca  eklinde temellendirilmektedir. 
7 48 ülke için de i kenlere ADF ba ta olmak üzere çe itli üzere birim kök testleri uygulanm  ve 
de i kenlerin ikinci dereceden bütünle ik (I(2)) olmad klar  gözlenmi tir. Ülke ve de i ken say s n n 
fazla olmas  nedeniyle bulgular raporlanmamakla birlikte yazarla ileti ime geçilmesi durumunda birim 
kök testi sonuçlar na ula mak mümkündür. 
8 Söz konusu 48 ülke Türkiye’nin y ll k ihracat n n yakla k yüzde 75’ini kar lam t r. hracat pay  
hesaplan rken, son be  y l n istatistikleri göz önünde bulundurulmu tur. Ülke listesi Ek 1’de 
sunulmaktad r. 
9 Tekil modellerin geçerlili ine yönelik test istatistiklerine ve uzun dönem ili kisine yönelik s n r testi 
sonuçlar na yer k s t  nedeniyle yer verilememi tir. stenildi i takdirde payla lacakt r. 

10 Tahmin modellerinin geçerlili ine ili kin test istatistiklerine yer k s t  nedeniyle yer verilememi tir. 
stenildi i takdirde payla lacakt r.
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Ekler 
                                       Ek 1: Ülke Listesi

AB27 ODKA Geli mi Geli mekte
Fransa Cezayir Almanya Letonya

Hollanda Irak ABD Polonya
Almanya ran talya Macaristan

talya srail Fransa Romanya
ngiltere Suudi Ara. spanya Bulgaristan
rlanda Kuveyt Hollanda Rusya 

Danimarka Katar Belçika H rvatistan
Yunanistan BAE Avusturya S rbistan

Portekiz Cezayir Yunanistan Cezayir
spanya Portekiz Nijerya
Belçika Finlandiya Güney Afrika 

Lüksemburg rlanda Meksika
sveç Slovakya Brezilya

Finlandiya Slovenya Irak
Avusturya Lüksemburg ran

Malta Litvanya Suudi Arabistan
Estonya Estonya Kuveyt
Letonya Malta Katar
Litvanya Japonya BAE
Polonya ngiltere Endonezya

Çek Cumhuriyeti Kanada Çin
Slovakya Güney Kore

Macaristan sveç
Romanya Çek Cumhuriyeti

Bulgaristan Norveç
Slovenya srail

H rvatistan Danimarka
Notlar: 
ODKA: Orta Do u ve Kuzey Afrika.
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 Ek 2. S n r Testi ve Geçerlilik Testleri, Do rusal ARDL Modeli Tahminleri

F testi LM RESET CUSUM CUSUM2
F

test LM RESET CUSUM CUSUM2

Fransa 1,75 0.2257 0.0278 K KD Romanya 6,12 0.1696 0.1255 K KD

Hollanda 1,79 0.1008 0.1503 K K Bulgaristan 4,49 0.2161 0.2958 K K

Almanya 5,37 0.3111 0.1193 K K Rusya 5,52 0.1220 0.2578 K KD

talya 5,67 0.5801 0.2117 K K Slovenya 6,41 0.4375 0.0106 K KD

ngiltere 5,96 0.1475 0.0000 K KD H rvatistan 4,70 0.8881 0.0000 K KD

rlanda 2,46 0.7086 0.0958 K K S rbistan 6,80 0.3630 0.0220 K K

Danimarka 6,32 0.3739 0.3597 K K Cezayir 5,38 0.4330 0.0522 K K

Yunanistan 6,26 0.9394 0.0709 K K Nijerya 3,48 0.3993 0.3034 K KD

Portekiz 4,08 0.8084 0.0649 K K Güney Afr. 6,51 0.6276 0.0001 K KD

spanya 4,17 0.1303 0.0000 K KD ABD 5,50 0.1641 0.0409 K K

Belçika 14,65 0.1400 0.3281 K K Kanada 6,90 0.6107 0.7607 K KD

Lüksemburg 3,88 0.9377 0.7559 K KD Meksika 1,57 0.1240 0.0000 K KD

Norveç 5,41 0.2760 0.4390 K K Brezilya 5,50 0.2776 0.0047 K K

sveç 6,09 0.8077 0.3408 K K Irak 1,03 0.5801 0.0039 K KD

Finlandiya 11,36 0.5576 0.1786 K KD ran 5,93 0.7003 0.0001 K KD

Avusturya 7,17 0.4329 0.7960 K KD srail 7,69 0.1026 0.1840 K K

Malta 1,92 0.5472 0.0044 K K Suudi Ara. 4,91 0.8339 0.0000 K K

Estonya 2,33 0.8164 0.0709 K KD Kuveyt 5,18 0.2342 0.0162 KD KD

Letonya 9,78 0.9392 0.2837 K K Katar 6,58 0.2424 0.4904 K KD

Litvanya 8,90 0.8049 0.0629 K KD BAE 3,78 0.9521 0.0001 K KD

Polonya 2,20 0.4654 0.0005 K KD Endonezya 2,23 0.8277 0.0000 K K

Çek Cum. 3,40 0.6636 0.9246 K K Çin 4,76 0.7978 0.1182 K K

Slovakya 3,37 0.4068 0.2365 K KD G. Kore 2,27 0.7778 0.0000 K KD

Macaristan 2,55 0.3993 0.0001 K K Japonya 11,54 0.9855 0.0013 K KD

Notlar: S n r testi istatistikleri Pesaran ve di . (2001) çal mas ndan al nm t r. Sabit ve trend 
içeren modelde, yüzde 10 anlaml l k düzeyinde k=2 için alt s n r I(0)=4,19 ve üst s n r I(1)=5,06
olarak ele al nmaktad r. Trend de i keni anlams z olmas ndan dolay  baz  modellerde yer 
almamaktad r. Trend içermeyen modellerde, k=2 için alt s n r I(0)=3,17 ve üst s n r 
I(1)=4,14’dür. ran ve baz  ODKA ülkeleri için petrol fiyatlar  da modelde yer almaktad r. Koyu 
renkli F testi istatistikleri yüzde 10 anlaml l k düzeyinde anlaml d r. LM, hata terimlerinde birinci 
dereceden ard k ba nt y  test ederken; RESET modellerin fonksiyon formlar n n 
do rulu unu test etmektedir. CUSUM ve CUSUM2 testleri katsay lar n zaman içindeki 
kararl l n  test etmektedir. K: Kararl , KD: Kararl  De il. De i en varyans gözlenen modeller 
için de i en varyansa dirençli standart hatalar tahmin edilmektedir.
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Sektörel Ara t rma/Sectoral Research

Alacak Sigortas nda Reasürans Uygulamalar

Dr. Banu Erkök*

                                        Bekir Selman Y ld r m**

Öz

 Ticaretin giderek küreselle ti i ve konjonktürel risklerin artt  günümüz dünyas nda irketlerin 
alacak sigortas na olan ihtiyaçlar  da artmaktad r. Türkiye’de faaliyet göstermekte olan sigorta firmalar  
alacak sigortas  hizmetleri ile firmalar n gerek yurt içi gerekse yurt d  sat lar ndan do an tahsilat 
riskini teminat alt na almaktad r. Alacak sigortas  finansman teminine de hizmet etmektedir. Alacak 
sigortas  faaliyetleri nedeniyle sigorta kurulu lar n n üstlendi i risklerin boyutu sermaye yeterlili ini 
direkt olarak etkilemektedir. Bu noktada reasürans devreye girmektedir. Sigorta kurulu lar , reasürans 
temin etmek suretiyle ta d klar  risklerin da t lmas n  sa lamakta; böylelikle, i  kabul kapasitelerini 
art rmakta, mali yap lar n  desteklemektedir. Bu ba lamda, bu çal mada alacak sigortas  hakk nda 
temel bilgiler verilmekte ve bu alanda faaliyet göstermekte olan sigorta kurulu lar n n karl l k ve risk 
bak m ndan ta makta olduklar  riski hangi metotla reasürans firmalar na devretmelerinin etkin oldu u 
ara t r lmaktad r.

Anahtar Kelimeler: Alacak Sigortas , Risk, Reasürans.
JEL S n fland rmas : F10, G22, G23 

                  Reinsurance Practice on Export Credits 
Abstract 

In today's world where trade is becoming increasingly globalized and risks are increasing, the 
credit insurance requirement of the companies is also increasing. Within the credit insurance program 
the insurance companies insures the receivables, against commercial and political risks arising from 
the sales of the companies. Due to credit insurance activities, the size of the risks undertaken directly 
affects their capital adequacy. This is where the reinsurance is involved. Through reinsurance, the 
insurance companies not only increases their business acceptance capacity but also supports their 
financial structure. In this context, within this paper, credit insurance principles and the functions and 
the methods of reinsurance are discussed in order to find out the best reinsurance method for the 
credit insurance company. 

Keywords: Credit Insurance, Risk, Reinsurance. 
JEL Classification: F10, G22, G23

1 Giri

Bilgi ve teknoloji ça n n ya and  günümüz dünyas nda ticaret de h zla geli mekte 
ve küreselle mektedir. Türk Eximbank, Coface, Euler Hermes ve Atradius gibi kurulu lar, 
alacak sigortas  hizmetleri ile firmalar n gerek yurt içi gerekse yurt d  sat lar ndan do an 
tahsilat riskini teminat alt na almaktad r. Buna paralel olarak, alacak sigortas  ile firmalar, 
daha uzun vadeli ve daha riskli ödeme imkânlar  ile rakip sat c  firmalara kar  rekabet 
üstünlü ü elde etmekte; geli en yeni piyasalara yönlenebilmekte, mevcut pazarlardaki 

* Türk Eximbank, Sigorta ve Hazine Operasyon Daire Ba kanl /Koordinatör, https://orcid.org/0000-
0002-3410-9210. 
**Türk Eximbank, Sigorta ve Hazine Operasyon Daire Ba kanl /Müdür Yrd. https://orcid.org/0000-
0002-8943-9698. 
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paylar n  art rabilmekte ve söz konusu pazarlarda kal c l klar n  sa layabilmektedir. Söz 
konusu firmalar, gerek yurt içi gerekse yurt d  alacak sigortas  poliçeleri ile mal veya hizmet 
sat lar ndan do an tahsilat riskini teminat alt na al rken, di er yandan, bahse konu poliçeyi 
teminat olarak sunmak suretiyle finansman da sa layabilmektedirler. Bir ba ka ifadeyle 
alacak sigortas n n finansman temini hizmeti de bulunmaktad r.  

Sigorta firmalar  ölçek ve mali yap  aç s ndan ne kadar büyük ve güçlü olurlarsa 
olsunlar, tüm riskler için tek ba lar na teminat verememektedirler. Bu noktada reasürans 
olana  devreye girmektedir. Reasürans, sigortac  irket taraf ndan üstlenilen risklerin bir 
k sm n n veya tamam n n di er bir sigortac  firmaya devredilmesi i lemidir. Reasürans sat n 
almak suretiyle sigorta firmalar , hem daha fazla risk üstlenebilmekte, hem de olu abilecek 
zararlara kar  finansal güvenliklerini sa lamaktad rlar. Sigorta firmalar  için iyi bir risk 
yönetimi büyük önemi haizdir. Her geçen y l artan alacak sigortas  hacmi nedeniyle sigorta 
firmalar n n toplam risk içerisindeki pay  da artmaktad r. Öz kaynak yeterlili inde 
sürdürülebilirli in sa lanmas  için sigorta faaliyetlerinde reasürans i lemleri daha da önem 
kazanm t r. Alacak sigortas  alan nda faaliyet göstermekte olan sigorta firmalar n n, 
reasürans i lemlerinin daha etkin yönetiminin geli tirilmesine yönelik bilgi vermeyi hedefleyen 
bu çal man n birinci bölümünde, alacak sigortas  hakk nda bilgi verilmektedir. kinci bölümde 
reasürans kavram  reasürans çe itleri ve yöntemleri aç klanmaktad r. Sonuç bölümünde ise 
sigorta firmalar n n karl l k ve risk bak m ndan üzerlerinde ta d  riski hangi metotla 
reasürans firmalar na devretmelerinin etkin oldu u ortaya koyulmaktad r. 

 

2 Alacak Sigortas  
 

Alacak sigortas  ile sat c  firman n, yurt içi veya yurt d  sat  bedeli vadeli alaca , 
mallar n sevki sonras  dönemde, al c  firman n ödememesine ya da ödeyememesine kar  
sigortalanmaktad r. (Atradius, 2018) Alacak sigortas  ile sigorta firmas  taraf ndan, sat  
bedeli alaca n tahsil edilememesine kar  sat c  firma lehine sigorta sa lanmaktad r. 
(Auboin ve Engemann, 2014) Di er bir deyi le sat c  firma, alacak sigortas  yoluyla, tahsilat 
riskini sigorta firmas na devretmektedir. Öte yandan alacak sigortas  uygulamalar  
çerçevesinde, sat c /imalatç  firmalar n sevk öncesi dönem riskleri1 de sigortalanmakta olup 
bu çal ma kapsam nda, dünyada en yayg n kullan lmakta olan sevk sonras  döneme ili kin 
alacak sigortas  uygulamalar  incelenmektedir.  

 

2.1 Tan m  ve Fonksiyonlar  
 

Alacak sigortas , mal ve hizmet sat nda ticari veya politik risklere kar  tahsilat 
güvencesi sa layan bir sigorta türüdür. (Euler Hermes, 2018) Yurt içi sat lara yönelik alacak 
sigortas  ile genellikle ticari riskler sigortalanmakta olup politik riskler kapsam d nda 
tutulmaktad r. hracat sat lar na yönelik yurt d  alacak sigortas  çerçevesinde ise ihracatç  
firmalar n daha uzun vadeli ve daha riskli ödeme ekilleri ile (mal mukabili, aç k hesap gibi) 
ihracat yapmalar n n; geli en yeni piyasalara güvenle aç lmalar n n ve mevcut pazarlardaki 
paylar n n artt r lmas n n önü aç lmaktad r. (Coface, 2018) hracat sat lar na yönelik alacak 
sigortas  ile ihracatç  firmalar, daha uzun vadeli ve daha riskli ödeme imkânlar  ile rakip 
sat c lara kar  rekabet üstünlü ü elde etmektedir. (Fitzgerald ve Monson, 1988)  

Alacak sigortas  20. yüzy l n ba ndan itibaren, dünya ticaretinin geli mesinde ve 
finansman nda kullan lan en etkin araçlardan biri konumunda bulunmaktad r. Özellikle kinci 
Dünya sava  sonras nda yayg n olarak kullan lmaya ba lanm t r. Öyle ki, ihracata dayal  
sanayile me modeli uygulamakta olan ülke hükümetleri, özel sigorta irketlerini te vik etmek 
suretiyle gerek yurtiçi gerekse ihracat alacaklar na yönelik sigorta teminat  deste inin 
art r lmas n  sa lam  ve bu ba lamda ekonomilerinin geli mesine katk da bulunmay  
amaçlam t r. (Berne Birli i, 2010) 

Alacak ve yat r m sigortas  uygulamalar  hususunda küresel ölçekte standartlar 
olu turulmas  ile üye ülke ihracat destek kurulu lar  aras nda i birli i ve bilgi ak  
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sa lanmas  amac yla 1934 y l nda kurulan ve günümüz itibariyle 83 üyesi bulunmakta olan 
Berne Birli i’nden (Uluslararas  Kredi ve Yat r m Sigortas  Kurulu lar  Birli i2)  elde edilen 
verilere göre, üye sigorta kurulu lar  2017 y l nda bankalara, ihracatç lara ve yat r mc lara 2.3 
trilyon dolar tutar nda alacak / yat r m sigortas  sa lam lard r. (Berne Birli i, 2018) Bu tutar, 
Dünya Ticaret Örgütü istatistiklerine göre dünya mal ve hizmet sat n n/ yat r mlar n yüzde 
13’üne denk gelmektedir. Bununla birlikte, Japonya (NEXI), Çin (SINOSURE) ve AB 
(ba l calar  ngiltere’de UKEF, talya'da SACE, Belçika’da CREDENDO olmak üzere) 
ülkelerinde hracat Destek Kurulu lar 3 taraf ndan yo un olarak alacak sigortas  
yap lmaktad r. (Morel, 2010)  Bahse konu kurulu lar taraf ndan yap lan yurt d  alacak 
sigortas  ile ihracatç  firmalar, gerek sat  yapt klar  ülkede kar la abilecekleri ve zarar 
olu turabilecek politik risklerden gerekse al c  firman n finansal durumundan kaynaklanan 
ödememe riskine kar  korunmakta; bununla birlikte poliçenin teminat fonksiyonuyla 
finansman sa lamaktad rlar. (Berne Birli i, 2010) 

Türkiye’de ihracata yönelik sigortan n desteklenmesi çal malar  Cumhuriyetin ilk 
y llar ndan itibaren dü ünülse de ilk somut ad m, 1958 y l nda Türk Ticaret Kanunu’nun 
sigorta hükümlerinde de i iklik yap larak ihracat garantisi imkân  yarat lmas  olmu tur. 
(Sakarya ve Uçak, 2007, s. 104). Bu çerçevede Devlet Planlama Te kilat ’n n IV. Be  Y ll k 
Kalk nma plan nda “D sat m sigortas  yolu ile s nai mal d sat m  özendirilecektir” ifadesi ile 
Ba ak Sigorta’ya 1979 y l nda kredi sigortas  ifas  için görev verilmi tir. (Türk Eximbank, 
1997, s. 22) 1985-1989 y llar n  kapsayan V. Be  y ll k kalk nma plan  dâhilinde izlenen 
politikalar kapsam nda; 1987 y l nda Türk Eximbank kurulmu  olup yurt d  alacak sigortas , 
1989 y l nda “K sa Vadeli hracat Kredi Sigortas  Program 4” ad  alt nda yürürlü e girmi tir. 
Türk Eximbank’ n kurulu u ile kamu öncülü ünde ba layan alacak sigortas  faaliyetleri y llar 
itibariyle geli me göstermi tir. Alacak sigortas n n altyap s  1998 y l nda Hazine Müste arl  
taraf ndan haz rlanan “Kredi Sigortas  Genel artlar ” ile olu turulmu  olup bu hükümler özel 
sektörün piyasaya girmesine zemin haz rlam t r. Söz konusu genel artlar, 2000 ve 2009 
y llar nda revize edilmi tir.  Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta kurulu lar , alacak sigortas  
poliçesi düzenlerken teminat alt na alacaklar  risklerin kapsam n , Hazine Müste arl  
taraf ndan haz rlanan bahse konu genel artlarda belirtilen temel maddeler taht nda 
belirlemek art  ile özgürdürler. Türkiye’de Türk Eximbank haricinde alacak sigortas  
piyasas nda bulunan özel sigorta irketleri, global ölçekte faaliyet gösteren firmalardan 
olu maktad r. Türkiye’de alacak sigortas  alan nda Hazine Müste arl ’ndan ilk ruhsat alan 
kurum olan Garanti Sigorta, 2007 y l nda bugünkü ad yla Eureko Sigorta A. . olarak 
faaliyetlerine devam etmektedir (Eureko Sigorta: 2018). Coface Sigorta A. ., 1997 y l nda 
Coface Servis Bilgi ve Dan manl k Hizmetleri Ltd. olarak hizmet vermeye ba lam  olup 
2007 y l ndan itibaren ticari alacak sigortas  irketi olarak faaliyetlerine devam etmektedir 
(Coface, 2018). 2005 y l nda ana sermayedar  Allianz Sigorta A. . arac l  ile Türkiye 
piyasas na giren Euler Hermes Sigorta A. ., 2010 y l ndan itibaren sigorta irketi olarak 
faaliyetlerine devam etmektedir. (Euler Hermes: 2018) Hollanda’da mukim Atradius Credit 
Insurance NV ise 2007 y l nda Türkiye’de sigorta hizmetleri verme yetkisi alm t r (Atradius, 
2018). 

Geli en dünya ticareti ile önemi her geçen gün artan alacak sigortas  birçok ülkede 
özel ve devlet kurulu lar n n bu alanda faaliyet göstermesine neden olmu tur (Pamukçu 
2009, s.74). Gelinen noktada, günümüzde, alacak sigortas  daha da önemli bir noktaya 
ula m t r. Zira dünya ticaretindeki büyüme ve artan rekabet ortam , çok say da irketi vadeli 
sat  yapmaya zorlamaktad r. (ITC UNCTAD/WTO, 2003) Alacak sigortas , vadeli sat lardan 
do an alacaklar n teminat alt na al nmas n n yan  s ra bir finansman arac  konumuna da 
ula m t r. Di er bir ifadeyle alaca n devir ve temliki usulleri çerçevesinde poliçenin teminat 
olarak sunulmas yla ticari bankalar üzerinden finansman sa lanabilmektedir. Ayr ca ticari 
bankalar, Türk Eximbank ile imzalad klar  protokole  ba l  olarak Eximbank Alacak Sigortas  
kapsam nda teminat alt na al nan sevkiyatlara ili kin alaca  finanse edebilmektedirler. 
Bununla birlikte sigorta poliçeleri üzerinde ticari bankalar n dain-i mürtehin s fat  ile erh 



Dr. Banu Erkök – Bekir Selman Y ld r m    

82 

edilmesi sa lanarak, Poliçe lehtar  sat c  firman n, tüm sat  portföyünün ticari bankalar 
taraf ndan finanse edilmesinin yolu aç lmaktad r. (Türk Eximbank, 2018) 

Di er yandan Türk Eximbank, “Sevk Sonras  Reeskont Kredisi Program ” 5 ile K sa 
Vadeli hracat Kredi Sigortas  kapsam nda kredilendirilen i lemlerde, Türk Eximbank sigorta 
poliçesini asli bir teminat olarak kabul etmek suretiyle sat c  firmalara finansman temini 
sa lamaktad r. Bahse konu program ile vadeli sat  yapan firmalar n büyük bir k sm n n 
alaca n  bir ödeme arac na ba latmad  / ba latamad  hususu dikkate al narak;  sigorta 
poliçesi kapsam na al nm  ancak, herhangi bir ödeme arac na ba lanmam  vadeli 
alacaklar n n da skonto edilmesi ve bu çerçevede söz konusu firmalara finansman temin 
edilmesi amaçlanm t r. (Türk Eximbank, 2018) öyle ki, özellikle ülkemizde birçok firma, 
rekabet ve misli6 mal üretti i için, vadeli sat  yapmak zorunda kalmaktad r. Bununla birlikte 
Türkiye’deki firmalar n genelde KOB  statüsünde olmas  ve sat lan mallar n misli mal 
(ülkemizdeki veya di er ülkelerdeki üreticilerden de rahatça bulunabilecek mallar) olmas , 
ihracatç lar n al c  firmalarla giri tikleri ticari ili kilerde kendi istedikleri artlarla sözle meler 
yapmalar na engel olmaktad r. Yine benzer sebeplerle söz konusu firmalar, çek, senet veya 
teminat mektubu gibi tahsilat  güçlendiren araçlar  kullanamamaktad r. Bahse konu program, 
bu durumdaki firmalar n vadeli ihracat alacaklar n  skonto etmek suretiyle ihracatç  firmalara 
finansman sunmay  amaçlamaktad r. Örne in 120 gün vadeli, 100.000 dolar tutar ndaki bir 
ihracat bedelinin sözü edilen program kapsam nda yüzde 85’i (85.000 dolar ) ihracatç  
firmaya vade beklenmeden ödenmektedir. 

 

2.2 Kapsam  
 

Alacak sigortas  ile vadeli yurt içi veya yurt d  mal ve hizmet sat lar  ticari veya 
politik risklere kar  sigortalanmaktad r. Alacak sigortas , firmalar n mal veya hizmet 
sat lar na kar l k olan alacaklar n , al c  firman n ödeme gücünü kaybetmesi veya ödemek 
istemesine kar n politik veya ticari sorunlar nedeniyle ödeyememesi durumuna kar  -belirli 
limitler dâhilinde -teminat alt na alan bir sigorta çe ididir. (Dowding: 1994) Söz konusu limitler 
sigorta firmas nca belirlenmektedir.  

Bununla birlikte alacak sigortas n n enformasyon hizmeti de bulunmaktad r. öyle ki 
alacak sigortas  ile sat c  firman n vadeli sat  yapmadan evvel al c  irket hakk nda bilgi 
edinmesi mümkün olmaktad r.  

 
Alacak sigortas  ile teminat alt na al nan söz konusu riskler a a da s ralanmaktad r;  

Ticari Riskler; 

Ticari riskler, firmalar n (Sigortal  /sigorta ettiren), mal ve hizmet sundu u mü terisinin 
(al c  firma/ borçlu) bahse konu mal ve hizmetlerin bedelini ödeme aczine dü mesini 
kapsamaktad r. Borçlu, borcun konusunu olu turan edimi sözle mede öngörülen vadede 
yerine getirmedi inde temerrüde dü mektedir. Ödeme aczi temerrüde dü me veya iflas 
etme halinde gerçekle mektedir. flas ise borçlu firman n borç mükellefiyetini iflas 
mahkemesi taraf ndan verilen karar ile art k ifa edemeyecek olmas  halidir. (Ercan 2012)  

 

Alacak sigortas  çerçevesinde kapsama al nan ticari riskler, al c  firman n iflas , borç 
ödemekten acze dü mesi, tasfiyesi veya hakk nda konkordato karar  al nmas  veya hukuki 
olarak benzeri bir yasal yola ba vurmas , al c  firman n mal / hizmet bedelini ödeyememesi, 
sat c  firmadan kaynaklanmayan nedenlerle al c  firman n kendisine sevk edilen mallar  
kabul etmemesi veya edememesi, mallar n iade al nmas  veya (yurt d  sat larda) 
gümrüklerde millile mesi, imha edilmesi ve benzeri hallerden do an risklerdir. (Euler 
Hermes, 2018) 
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Politik riskler; 

Politik riskler ise; al c n n yerle ik oldu u ülke hükümetinin veya uluslararas  
kurulu lar n, yap lacak olan para transferini önleyen, k s tlayan, geciktiren veya kontrol 
alt na alan düzenlemeleri yürürlü e koymas , ithal müsaadesinin iptali, sevk edilen mallara 
yolda el konulmas , al c  firman n ülkesinde meydana gelen sava , iç sava  ihtilal, iç sava , 
isyan, ayaklanma, terör ve benzeri hadiseler ve transfer güçlükleri gibi al c n n ve sat c n n 
iradeleri d nda ortaya ç kan risklerdir. (Euler Hermes, 2018) 

 

2.3 Sigorta Kapsam na Alma ve Fiyatlama (Prim) 
 

Alacak sigortas  çerçevesinde sat c  firman n müspet bir limit onay n  haiz al c  
firmalara yapt  sat lar ticari ve politik risklere kar  sigortalanmaktad r. Bir ba ka ifadeyle 
yurt içi veya yurt d  sat tan do an alaca n sigorta firmas  taraf ndan ödenmeme riskine 
kar  sigorta kapsam na al nabilmesi için her bir al c  firma ile ilgili bir limiti onay  tesis edilmi  
olmas  gerekmektedir (Coface, 2018). Al c  limiti onay  ile ilgili al c ya gerçekle tirilen 
sevkiyatlardan do an alaca n, sigorta kapsam na al nan azami tutar  belirlenmektedir. (Türk 
Eximbank: 2018) Limitlerin içeri i mal ve hizmet sat n n tutar n  ve ticari taraflar aras ndaki 
ödeme vadesini içermektedir. Al c  limiti onay , sigorta firmas n n bahse konu al c  firma ile 
ilgili olarak üstlendi i azami sorumluluk tutar n  ifade etmektedir (Pamukçu 2009) Al c  Limit 
onay  tesis etmeye yönelik temel hususlar a a da s ralanmaktad r; (Funatsui,1986) 

 Al c  firman n finansal durumu, 
 Al c  firmaya ili kin di er bilgiler (ortakl k yap s , grup ili kileri vb.), 
 Al c  firman n faaliyette bulundu u sektörün dünya ekonomisindeki ve kendi 

ülkesindeki pozisyonu, 
 Al c  firman n ülkesinin politik ve ekonomik durumu, 
 Sigorta firmas nca her ülke için belirlenmi  kapsam ko ullar , (ödeme ekli, vb),  
 Sigorta firmas n n al c  firma ve al c  firman n ülkesi esas al narak üstlendi i toplam 

risk, 
 Sat c  firman n risk çe itlendirme kapasitesi ve portföyünün genel kalitesi, 
 Sat c  firman n geçmi  dönem performans , tecrübesi ve i letme ölçe i. 

Alacak sigortas  uygulamalar  kapsam nda sigorta kapsam na al nan ticari ve politik 
risklerden kaynaklanan zarar n en fazla yüzde 95’ine kadar sigorta teminat  
verilebilmektedir. (Coface, 2018) Alacak sigortas nda sat c  firman n u rad  zarar n 
tamam  kapsama al nmamakta olup; zarar tazmin oran  genellikle yüzde 70 ile yüzde 95 
aras nda belirlenmektedir. Bu ba lamda sat c n n basiretli bir tacir olarak hareket etmesi 
amaçlanmaktad r. Alacak sigortas  primi, al c  firman n finansal durumu, sat n ödeme 
vadesi, ödeme ekli, al c  firman n yerle ik oldu u ülkenin risk kategorisi, al c  firman n özel 
ya da kamu al c s  olup olmad  hususlar  dikkate al narak tespit edilmektedir. (Euler 
Hermes, 2018)  

2.4 Sat c  Firman n Zarar  Önleme, Azaltma ve Sigortac  Firman n Rücu 
Haklar n  Koruma Yükümlülü ü 

 

Sat c  firma riskin ve zarar n önlenmesi ve azalt lmas  ve sigortac n n rücu haklar n  
korumak için gereken dikkat, özen ve basireti göstermeli; sigorta firmas  taraf ndan 
yap lmas  istenen her türlü i lemi ve al nmas  talep edilen her türlü tedbiri, kendisine 
bildirilen süre içinde yerine getirmelidir. Zira sat c  firman n kusurundan kaynaklanan zarar, 
sigorta kapsam  d ndad r. Sat c  firma ile al c  firma aras nda ihtilaf n tespit edilmesi 
durumunda sigorta güvencesi ask ya al nmaktad r. Bununla birlikte, sat c  firma taraf ndan 
u ran lan zarar n mahkeme veya hakem karar yla belgelenmesi halinde; firman n zarar , 
(söz konusu mahkeme veya hakem karar n n al nmas  için yap lm  olan avukatl k giderleri 



Dr. Banu Erkök – Bekir Selman Y ld r m    

84 

ile mahkeme ve benzeri di er masraflarda dâhil olmak üzere) sigorta firmas  taraf ndan 
kar lanmaktad r.  

 

2.5 Tazminat ve Rücu lemleri 
 

       Tazminat i lemleri sigorta firmas nca teminat alt na al nan, ancak, bedeli vade 
tarihinde al c  firmadan tahsil edilemeyen veya al c  firma taraf ndan teslim al nmayan 
sevkiyata ili kin sigorta poliçesi lehtar  (Sigortal  /sigorta ettiren) sat c  firman n tazminat 
taleplerinin incelenmesi ve de erlendirilmesi sürecini kapsamaktad r. Bir sevkiyat bedelinin 
sigorta firmas  taraf ndan tazmin edilebilmesi için, bahse konu sevkiyat n, gerek Poliçe’de 
belirlenmi  olan genel artlara gerekse al c  limiti onay nda belirlenmi  olan özel artlara 
(al c  limit onay tutar , vade, ödeme ekli vb.) uygun olarak gerçekle tirilmi  olmas  
gerekmektedir.  

            Poliçe lehtar  olan sat c  firma, müspet bir al c  limiti onay n  haiz sigorta 
kapsam ndaki sevkiyatlar ile ilgili vade tarihinde7 k smen veya tamamen ödenmemi  olan 
mebla lar  Sigortac  firma taraf ndan öngörülen süre içinde Sigortac  firmaya bildirmekle 
yükümlüdür. Yap lan de erlendirme sonucunda tazminat ödenmesi veya tazminat talebinin 
reddedilmesi; ayr ca, sigorta kapsam na al nan sevkiyata ili kin vade tarihinin uzat lmas  
yönünde sigorta poliçesi lehtar  olan sat c  firman n taleplerinin de erlendirilmesine karar 
verilmektedir.  

       Sat c  firman n vadesi geçmi  alacak bildirimini yapmas n  müteakip sigortac  
taraf ndan söz konusu alaca n poliçe kapsam nda tazminat ödemesine konu olup 
olamayaca  incelenir, bu süreçte al c  firma nezdinde söz konusu alaca n tahsilini teminen 
giri imlerde bulunulur. Sigorta firmas nca tazminat ödenmesinin uygun bulunmas  halinde 
poliçe lehtar na tazminat ödemesi yap l r. (Euler Hermes, 2018) Bununla birlikte sat c  
firman n herhangi bir riske sebep olabilecek bir olay n ortaya ç kt n  veya ç kma ihtimalinin 
oldu unu ö renmi  olmas na ra men, riskin ve zarar n önlenmesi veya asgariye indirilmesi 
için zaman nda gereken tedbiri almad  ve gerekli giri imlerde bulunmad  hallerde, sigorta 
firmas n n tazminattan indirim yapma, tazminat ödememe veya sigorta Sözle mesi’ni 
feshetme hakk  bulunmaktad r.  

Alaca n sigorta firmas na temlikini müteakiben poliçe lehtar  firma lehine tazminat 
ödemesi gerçekle tirilir ve söz konusu tazminat bedelinin tahsilat na yönelik olarak al c  firma 
nezdinde takip i lemlerine ba lan r. Tazminat ödemesinden sonra tahsil edilen tutarlar, 
(varsa) bu tutarlar n tahsili için yap lan dava ve takip masraflar  kesinle tikten sonra, Sigorta 
firmas  ve poliçe lehtar  firma aras nda zarar tazmin oran na göre payla l r.  

 

3 Reasürans  
 

Reasürans, sigorta firmas n n üstlendi i sorumlulu un bir k sm n  ba ka bir sigorta 
firmas na devretme i lemidir (Nomer ve Yunak, 2000:159). Reasürans, sigortan n farkl  bir 
formu olup “sigortan n sigortalanmas ” olarak tan mlanabilir (Carter, 1995, s.3).  

 
 

3.1 Tan m  ve Fonksiyonlar  
   

Reasürans sigorta firmas  aç s ndan en önemli risk ve sermaye yönetim araçlar ndan 
birisidir. (Munich Re, 2018) Riski devreden sigorta firmas  “sedan”8, riskin aktar ld  sigorta 
firmas  ise reasürans firmas  ya da reasürör9 olarak tan mlanmaktad r. (Erkök, 2018) Sigorta 
firmalar n n reasürans yapt rmalar n n temel nedeni finansal güvenliklerini sa lamak ve 
risklerini azaltmakt r (Carter, 1995:8). Ba ka bir ifadeyle, sigorta firmalar  mali yap lar n  
sa lam tutmak ko ulu ile risk üstlenmeyi amaçlarlar. (Munich Re, 2018) Sigorta 
piyasas ndaki rekabet nedeniyle sigorta firmas  üstlendi i risklerin bir k sm n  reasürör 
firmalara devrederek, üzerinde ta d  riski azaltabilir. (Erkök, 2018) Bu ba lamda, sigorta 
firmas  üzerinde ta yaca  risk tutar n  önceden belirleyebilmektedir. 
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3.2 Reasürans Sistemi  
 

   Reasürans sözle mesinin taraflar  reasürör firma ve sigorta firmas d r. (Swiss Re, 
2018) Sigorta firmas , halefiyet ilkesi gere ince reasürör firman n üstlendi i zarara ili kin rücu 
yolu ile ya da ba ka ekillerde elde edebilece i her türlü menfaatten reasürör firman n da 
yararlanmas n  sa lamak zorundad r (Nomer ve Yunak 2000). Sigorta firmas  sigortal  
firmalar ile anla ma yapmak suretiyle risk üstlenmekte; reasürans yöntemine göre risklerini 
reasürör firmaya devretmektedir. Reasürans sisteminde sedan firman n kendisinin yüklenip, 
reasürör firmaya aktarmad  risk k sm na saklama pay 10 ad  verilmektedir (Nomer, Yunak, 
1998:7). Saklama pay  sigorta firmas n n öz kayna  ve risk i tah na göre belirlenmektedir. 

 

3.3 Reasürans Yöntem ve Türleri 
 

   Reasürans yöntemi, zorunlu11 ve ihtiyari12 olmak olmak üzere iki ba l k alt nda 
toplanabilir. Reasürans türleri ise bölü ümlü13 ve bölü ümlü olmayan14 olmak üzere ikiye 
ayr lmaktad r. 

 

3.3.1  Reasürans Yöntemi 
   

Reasürans metotlar n  trete ve fakültatif olmak üzere iki ana ba l kta incelemek 
mümkündür.  

 

3.3.1.1 Trete Reasürans 
 

Trete anla ma ko ullar  çerçevesinde sigorta irketi taraf ndan sigortalanan tüm 
riskler reasürans firmas na devredilmektedir (Bugmann, 1997, s.6). Trete anla mas  
çerçevesinde, reasürör irket sedan firmaya kar  otomatik bir teminat sa lamaktad r 
(Alanya, 1991, s.23).  

 

3.3.1.2  Fakültatif Reasürans 
   

 Fakültatif reasürans, sigorta anla mas n n konusunun bir poliçe veya tek bir risk 
oldu u hallerde söz konusu olmaktad r (Bugmann, 1997,s. 6). Reasürör firma, sigorta 
irketince sunulan her bir risk önerisini kabul veya reddetme hakk na sahiptir. (Karacan, 

1994,s.88) 
 

3.3.2 Reasürans Türleri 
   

  Reasürans n bölü ümlü ve bölü ümlü olmayan reasürans olmak üzere iki türü 
bulunmaktad r. Bölü ümlü reasürans, kot-par ve eksedan; bölü ümlü olmayan reasürans da 
hasar fazlas  ve toplam hasar fazlas  reasürans türlerine ayr lmaktad r. 

 
3.3.2.1 Bölü ümlü Reasürans 

     

Bölü ümlü reasürans uygulamalar nda, sigorta firmas  ile reasürans firmas  aras nda 
riskler belirli bir oran üzerinden devredilmektedir. (Erkök, 2018) Bu çerçevede reasürans 
firmas  gerek prim gelirine gerekse zarar tutar na kat lmaktad r. Bölü ümlü reasürans gerek 
fakültatif gerekse trete reasürans anla malar nda uygulanabilmektedir. Sigortan n türüne 
göre de i mekle birlikte, iki anla man n beraber uygulanmas  durumunda daha uygun 
reasürans sonuçlar  elde edilebilir (Bugmann, 1997:6). 

3.3.2.1.1 Kot-Par (Quato Share) Reasürans 
  Kot-par reasürans, trete reasürans için uygulanan bir reasürans türüdür. Sedan 

irket sigortalad  tüm riskleri önceden belirlenen ve de i meyen bir yüzde oran nda reasüre 
etmektedir. (Erkök, 2018) Reasürör firman n kabul edece i riskler kot-par limiti ile 
belirlenmektedir. Bu limit alt nda kalan tüm riskler sigorta firmas  taraf ndan reasürans 
firmas na devredilmektedir. Bu ba lamda, yap lan anla ma ile prim gelirleri ve zarar tutar  
belirlenmi  olan oran çerçevesinde sedan firma ve reasürans firmas  aras nda 
payla lmaktad r. (Erkök, 2018)  
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Kot-par reasürans ile sigorta firmas  ve reasürans irketi aras nda “kader birli i” söz 
konusu olup kar ve zararlar taraflar için ayn  zamanda gerçekle mektedir (Nomer, Yunak, 
1998, s.172). Kot-par trete anla mas  reasüre edilecek riskleri aç kça belirterek baz  
k s tlamalar getirebilmektedir; örne in bölgesel limitler, özel bir risk çe idinin kapsam d nda 
tutulmas  veya baz  riskler için parasal s n rlamalar kararla t r labilir (Carter, 1995, s.167). 
Kot-par tretenin sigorta firmas  aç s ndan avantajlar  a a da s ralanmaktad r: 

 Kot-par tretenin basitli i ve bu basitli in sa lad  yönetim kolayl , 
 Reasürör irketin tüm riskleri otomatik olarak belirlenen oranda devralmas , 
 Sigorta firmas n n öz sermaye gereksinimini azaltmas , 
 Kot-par tretesi, reasürör ve sigorta firmas  aras nda bir kader birli i yaratt  için, 

reasürör irket sigorta firmas na teknik yard mlarda bulunma konusunda daha 
istekli olmaktad r. 

Kot-par trete anla malar ndaki sigorta firmas n n komisyonlar  da di er metotlara göre 
yüksek seviyede bulunmaktad r. Prim rezervleri15 ve reasürör primlerinin orijinal primlerin 
tahsilinden belirli bir süre sonra ödenmesi, sigorta firmas n n büyümesi için kaynak 
sa lamaktad r. (Munich Re, 2018) Prim gelirlerini ve rezervlerini art ran sigorta firmas , 
saklama pay  limitlerini artt rarak daha fazla riski kendi üzerinde tutabilecek duruma gelir 
(Carter, 1995:168). Di er bir ifadeyle, kot-par tretesi finansman kayna  olarak 
kullan labilecek bir reasürans yöntemidir (Baker, 1993;6). Kot-par tretenin sigorta firmas  
aç s ndan dezavantajlar  ise a a da s ralanmaktad r: 

 Sigorta firmas  kot-par tretesinin do as  gere i mali gücünün yetebilece i poliçelerde bile 
reasürans yapmak zorundad r. Dolay s yla gere inden fazla prim gelirini de reasürans 
firmas  ile payla mak durumundad r, 

 Sedan irket üstlendi i her riskin ayn  oran n  reasüre etti i için, kendi üzerindeki 
portföyün beklenen zarar de i kenli i tüm portföy için ayn  olacakt r. Bu nedenle kot-par 
treteler sigorta firmas n n üzerindeki risklerin zarara dönü me oran n  ve herhangi bir 
y lda gerçekle en kayb n beklenen kay ptan farkl  olmas  olas l n  azaltamayacakt r 
(Carter, 1995:169), 

 Kot-par treteler sigorta firmas n  herhangi bir olaydan kaynaklanan zarar y lmalar na 
veya herhangi bir y lda zarar gerçekle me s kl n n artmas ndan koruyamamaktad r. 
Çünkü gerçekle en zarar ne olursa olsun reasürans firmas  sadece kendi oran  
üzerinden zarara kat lmaktad r (Swiss Re, 2018). 

3.3.2.1.2 Eksedan (Surplus) Reasürans  
Eksedan anla malar nda prim gelirleri ve hasar belli bir oran dahilinde sigorta irketi 

ile (sedan) reasürans irketi aras nda payla lmaktad r. (Erkök, 2018) Bu çerçevede, sedan 
firman n saklama pay , dilim (line) ad  verilen miktarlar n say s  ile belirlenebilmektedir. 
Örne in 7 dilimlik16 bir eksedan anla mas nda, saklama pay n n 7 kat  büyüklü ünde bir 
reasürans kapasitesinin varl  söz konusu olmaktad r. (Swiss Re, 2018) Eksedan 
anla malar nda saklama pay  sabit bir tutar olmamaktad r. Sigorta firmas , hasar ihtimali en 
az olan rizikolarda yüksek saklama pay , yüksek hasar ihtimali olan rizikolarda ise dü ük 
saklama pay  tutma hakk na sahiptir. Belirlemi  oldu u saklama pay  tutar , ayn  zamanda 
dilim geni li ini de ifade etmektedir. Kot-par tretesi her türlü sigortalama i lemine 
uygulanabilirken, eksedan tretesi sadece sigorta firmas n n potansiyel maksimum 
sorumlulu unun belirlenebildi i i lemlere uygulanabilir  (Carter, 1995:170). Di er bir ifadeyle; 
Sigorta firmas n n ilgilendi i sigorta dal , her bir risk için saklama pay n n belirlenmesine izin 
vermelidir. Sigorta firmas  birden fazla eksedan tretesine sahip olabilir. ( kinci eksedan, 
üçüncü eksedan, vb. gibi.) Birinci eksedan tretesinin amac , Sigorta firmas n n ihtiyac  olan 
reasürans  sa lamak iken ikinci eksedan tretesi, anormal büyüklükteki riskler ve özel risk 
gruplar  için kullan lmaktad r (Carter, 1995, s. 177). leyi  bak m ndan birinci eksedan n 
ikinciye, ikincinin de üçüncüye göre önceli i vard r. Birinci eksadan n kapsayamad  riskler 



Bankac lar Dergisi 

87 

ikinciye aktar lmakta, ikinciden de artan olursa üçüncüye devredilmektedir. Bir eksedan 
tretesinin azami kapasitesi, (tretenin limiti) sedan irketin kendi üzerinde tutmaya karar 
verdi i miktar n katlar  ile ifade edilmektedir. (Swiss Re, 2018) irketin üzerinde tutabilece i 
miktar plen (line) olarak adland r lmaktad r. Örne in saklama pay  50,000 ve plen say s  da 5 
ise, eksedan anla mas n n kapasitesi 250,000 (50,000*5) olarak ifade edilmektedir. Eksedan 
tretesinin avantajlar  a a da s ralanmaktad r:  

 Bu metot sayesinde sedan irket, teminat verme s n r n  sonuna kadar kullanabilmekte ve 
bu s n r  a an risklerde otomatik reasüransa sahip olmaktad r, 

 Sedan firma kendi kapasitesi dâhilinde olan risklerin tümünü kendi üzerinde tutarak, kot-
par tretesinin bu konudaki dezavantaj ndan kurtulmaktad r, 

 Sedan irket dü ük riskli gördü ü i lemleri kendi üzerinde tutabilmekte ve bu sayede prim 
gelirlerini art rmaktad r. Bunun tersine riskli gördüklerini devrederek olu abilecek zararlara 
kar  kendini koruma alt na almaktad r. Bunun temelinde yatan mant k sedan irketin her 
risk için saklama pay n  belirleme hakk n n olmas d r, 

 Eksedan tretede sedan firman n kar  kot-par treteye göre yukar da bahsedilen 
nedenlerden dolay  daha yüksek olacakt r. Ayr ca devretme konusunda söz sahibi olmas  
nedeniyle kendi üzerinde kalan portföyü daha az riskli ve dolay s yla daha dengeli 
olacakt r (Baker, 1993, s. 8), 

 Büyük sedan firmalar, çok büyük rizikolara kar l k, ihtiyari reasürans n zahmetli ve 
maliyetli olmas ndan dolay  ikinci eksedan tretesi denilen metoda ba vurarak, büyük 
risklerde de otomatik sigortalama kapasitesinin sürekli olarak var olmas n  sa lamaktad r. 

 
Eksedan tretesinin dezavantajlar n  ise a a da s ralanmaktad r: 

 dari masraflar aç s ndan kot-par tretesine göre daha masrafl  bir türdür,  

 Bu reasürans türünde sedan irket için avantaj te kil eden hususlar reasürans firmas  için 
dezavantaj olabilmektedir. Rizikosu dü ük olan i lerde sedan n saklama pay n  yüksek, 
rizikosu yüksek olan i lemlerde ise dü ük belirlemesi, reasürörün portföyünün dengesiz ve 
zararl  olmas na neden olabilmektedir. Öyle ki, herhangi bir dönem itibariyle portföy 
sonuçlar  incelendi inde sedan karl  gözükürken, reasürörler zararda olabilirler, 

 

 Reasürörler aç s ndan di er bir dezavantaj ise riskler hakk nda bilgi sahibi olamadan 
otomatik olarak reasürans uygulamas d r. Bu, büyük riskler aç s ndan sorun 
yaratmaktad r. Reasürörler kabul ettikleri risklerin üzerinde kontrol sahibi olabilmek 
için eksedan tretelere baz  maddeler koymaktad rlar. (Riskin tam bir tan m , bölgesel 
limitler, reasürörün her bir risk için sorumlulu u vb. gibi.) 

3.3.2.1.3 Kot-Par/Eksedan Kar m  
Sigorta irketlerinin gereksinimlerini kot-par ve eksedan tretelerin kar lamad  

durumlarda kot-par/eksedan kar m  da uygulanabilmektedir. Özellikle yeni faaliyete geçmi  
sigorta irketleri, hem büyük rizikolar  teminat alt na almak hem de mali bünyelerini 
güçlendirmek istediklerinde, kot-par ve eksedan reasürans yöntemlerinin bir arada 
kullan ld  bir reasürans düzenlemesine gitmektedirler (Nomer, Yunak, 1998,s.39).  

3.3.2.1.4 Bölü ümlü Trete Reasürans Anla malar n n Ortak Hükümleri 
Hem kot-par hem de eksedan trete anla malar nda yer alan esas hükümlerini Alanya 

(1991) a a da yer almaktad r: 
 

 Süre: Bölü ümlü treteler genellikle 12 ayl k süreler için öngörülmekte ve bu “sürekli” 
bir karakter ta maktad r. Taraflarca aksi belirtilmedikçe, anla ma otomatik olarak 
yenilenmektedir, 

 Co rafi Kapsam: Anla maya konu sigorta poliçelerinin co rafi s n rlar n  çizmektedir, 
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 Anla man n Konusu Sigorta Bran lar : Anla man n kapsad  sigorta bran lar n  
belirtilmektedir, 

 stisnalar: Anla ma kapsam na girmeyen riskler belirtilmektedir, 
 Çal t r c  Kloz17: Tretenin tipini ve devrin yap l  eklini göstermektedir. Bu hükümle 

sedan irket, reasürör firmaya devir yapmay  kabul ederken, reasürör firma da 
kendisine yap lan devri kabul etmektedir. Kot-par anla malar nda, devir oran  ve risk 
ba na azami sorumluluk tutar ; eksedan anla malarda ise saklama pay , plen say s  
ve teminat üst limiti yer almaktad r (Nomer, Yunak, 1998, s.42), 

 Prim ve Komisyon: 
 

 Reasürans Primi: Sedan firma taraf ndan reasürör irkete ödenen bu prim, 
sigortal n n orijinal sigorta poliçesi uyar nca sigorta irketine ödedi i primin bir 
yüzdesidir (Nomer, Yunak, 1998, s.43),  

 

 Komisyon: Reasürör firma taraf ndan sedan irkete, baz  giderlerinin 
(tretenin yürütülmesi masraflar , acente komisyon giderleri vb. gibi) kar lanmas  
amac yla ödenen bedeldir. Uygulamada bu oran n belirlenmesinde birinci derecede 
önemli unsur, reasürans irketine devredilen i lerin karl l k durumu olup, devredilen 
i lerin karl l k oran  yüksek oldu u ölçüde sedan n, reasürans komisyonunu yüksek 
tutma olana  bulunmaktad r (Nomer, Yunak, 1998, s.44). 
 

 Cari Riskler Kar l / Prim Rezervi: Y ll k olarak yap lan sigorta sözle mesinin devam 
etmesi durumunda sigorta irketinin sorumlulu u da devam etmektedir. Ancak bu 
sözle melerin primleri söz konusu y l içinde tahakkuk ettirildi inden, trete sonunda 
prim rakamlar n n bir k sm  sigortac  için henüz kazan lmam  durumda 
bulunmaktad r. Söz konusu kazan lmam  primlerin kar lanmas  için sigortac  y l 
sonunda prim rezervi ad nda bir yedek ay rmaktad r, 

 Hasar Ödemeleri: Reasürör firma kendi pay na dü en tüm hasar ödemelerini sedan 
irkete tazmin etmektedir. Sigorta irketinin (sedan) hasara ili kin mutlak bir yetkisi 

olup, reasürör firma bu konuda sedan  takip ederek kendi yükümlülüklerini yerine 
getirmektedir, 

 Muallak Hasar18: Sigorta irketi taraf ndan belirli bir y l n hesaplar n n kapat lmas  
s ras nda, çe itli nedenlerle, henüz tasfiye edilip sigortal ya ödenmemi  hasarlar, 
muallak hasar olarak adland r lmaktad r (Nomer, Yunak, 1998, s.60). Reasürör 
irketin söz konusu muallâk hasarlardan üzerine dü en k sm  muallâk hasar rezervi 

olarak adland r lmakta olup, bahse konu tutar n rezerv olarak sedan firma nezdinde 
b rak lmas  gerekmektedir, 

 Hesaplar-Bakiyelerin Ödenmesi: Trete anla malar  genelde on iki ayl k 
düzenlenirken, hesapla ma genellikle üçer ayl k dönemlerde yap lmaktad r, 

 Kar Komisyonu: Sedan irketin reasürör irkete devretti i i lerden kar elde edilmesi 
durumunda, reasürör irketince sedan irkete bahse konu kardan verilen pay, kar 
komisyonu ad n  almaktad r. Sedan irketi ödüllendirici ve daha dikkatli davranmaya 
te vik edici bir unsur oldu u ifade edilebilir, 

 Sigorta irketinin (sedan) Kay tlar : Sedan n kay tlar  her ekilde ve her zaman 
reasürör irketin incelemesine aç k konumda bulunmaktad r, 

 Hata ve Unutma: stenmeden yap lan hata ve unutmalar taraflar n haklar n  geri 
almamaktad r, 

 Tahkim: Anla mazl klar n çözümünde izlenecek yolu göstermektedir. 
 

3.3.2.2 Bölü ümlü-Orant l  Olmayan Reasürans 
     

     Bölü ümlü olmayan reasürans n konusu sigorta bedelleri yerine, sigortal  risklerin 
u rayabilece i zararlard r. Reasürör irket, sadece reasüransa konu olan poliçelerin 
hasarlanmas  durumunda devreye girmektedir (Alanya, 1991, s.82). Reasürör irket, zarar 
önceden belirlenen miktar  a t  durumda ve yine önceden belirlenmi  olan bir tutara kadar 
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zarara kat lmaktad r. Belirlenen tutar n alt nda kalan tüm zararlar  sedan irket kendisi 
kar lamaktad r. Bir ba ka ifadeyle, sedan irketin saklama pay  zarar n belirli bir tutar d r.  

Sigorta irketleri; büyüme ve uzmanla ma sonucunda zarar dalgalanmalar n  
ölçebilecek duruma gelmektedirler. Bu durumda bölü ümlü reasürans yerine bölü ümlü 
olmayan reasüransa yönelmeye ba larlar. Bunun en önemli nedeni bölü ümlü metottaki risk 
i tah na yak n risklilikte karl l  art rmakt r. (Munich Re, 2018) Sigorta irketlerinin bu 
yöntemi tercih etmelerinin di er bir nedeni ise bu yöntemin, yönetim masraflar nda tasarruf 
sa lamas d r. Bölü ümlü olmayan reasürans n hasar fazlas 19 ve toplam hasar fazlas 20 
olmak üzere iki çe idi bulunmaktad r. 

3.3.2.2.1 Hasar Fazlas  (Excess Of Loss) Reasürans  
Hasar fazlas  reasürans, kot-par ve eksedan gibi klasik reasürans anla malar n n 

yeterli olmad  durumlarda, özellikle birikim (belirli bir riskin gerçekle mesi durumunda çok 
say da sigorta konusunun birlikte etkilenmesi) durumlar nda ve katastrofik olaylarda sedan 
irketi koruma aç s ndan daha etkili bir reasürans türüdür (Nomer, Yunak, 1998, s. 79). Bu 

tür reasüransta, reasürör irket ortaya ç kan hasarlar n önceden saptanm  tutar  geçen 
bölümünü kar lamay  üstlenmektedir. Hasar, sedan irketin hasardaki saklama pay n  
geçmesi durumunda21, reasürör irket devreye girmekte ve hasar n söz konusu miktar  a an 
bölümünü reasürans anla mas nda yer alan sorumluluk üst limitine kadar kar lamaktad r. 
(Munich Re, 2018) 

Hasar fazlas  yönteminde prim reasürör taraf ndan beklenen prim geliri, muhtemel 
hasar toplam , muhtemel maksimum hasar, hasar geçmi i, yönetim gideri gibi faktörlere göre 
hesaplanmaktad r. Hasar fazlas  reasürans n avantajlar  a a da s ralanmaktad r: 

 Sedan irketin finansal durumunu riske atabilecek riskler için güvence 
sa lamaktad r, 

 leyi i basit oldu u için hem reasürör hem de sedan irket aç s ndan emek ve 
zaman tasarrufu sa lamaktad r, 

 Sedan irket aç s ndan hasar fazlas  limitinin alt ve üst s n rlar  için tam bir 
korunma sa lamaktad r. Böylece sedan firma sorumluluklar n  istedi i tutarla 
s n rlama olana na kavu maktad r, 

 Limitin alt ndaki riskler sedan irketin üzerinde kalaca  için sedan irket daha 
fazla prim olana na kavu maktad r, 

 Sedan firma aç s ndan reasürans maliyeti büyük ölçüde sabit ve önceden 
bilinebilir niteliktedir. Bu durum da sedan irketin bütçe düzenlemelerinde büyük 
kolayl k sa lamaktad r. 

 

Hasar fazlas  reasürans n dezavantajlar  a a da s ralanmaktad r: 

 Limitin alt nda kalan hasarlar n say s n n birden bire artmas  durumunda sedan 
irket bekledi inden çok fazla yükle kar  kar ya kalabilmektedir, 

 Sedan irketin finansal durumuna ba l  olarak limit çok dü ük tutulursa, i  
yo unlu u artacakt r ve yöntemin masraf aç s ndan olu turdu u avantaj 
dezavantaja dönebilecektir, 

 Hasar fazlas  anla malar nda, bölü ümlü reasürans anla malar ndaki prim ve 
hasar rezervleri, komisyon-kar komisyonu gibi sedan irkete finansal kaynak 
sa layan olanaklar bulunmamaktad r. 
 

Hasar fazlas  yönteminde, teminat genellikle birbirini izleyen dilimler22 olarak 
düzenlenmektedir. Sedan irketin saklama pay n  izleyen birinci dilimin yetersiz kalmas  
durumunda s ras yla di er dilimler kullan l r. Bahse konu yöntem ekil 1’de aç klanmaktad r. 
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ekil 1- Hasar Fazlas  Yöntemde Portföyün Dilimlendirilmesi 
          (1000 ABD Dolar ) 

 
Kaynak: Nomer, Yunak, 1998 

Birinci dilimde sedan irketin saklama pay  100.000 dolar, reasürör pay  100.000 
dolar; ikinci dilimde sedan irketin saklama pay  200.000 dolar, reasürör pay  100.000 dolar, 
üçüncü dilimde sedan irketin saklama pay  300.000 dolar reasürör pay  200.000 dolar 
seviyesinde bulunmaktad r. Böylelikle tek dilimli hasar fazlas nda 200.000 dolara kadar 
sa lanan reasürör koruma limiti 500000 dolara ç kar labilir. Tablo 1’de hasar n büyüklü üne 
göre anla man n dilimleri yer almaktad r.  

 
Tablo 1: Hasar Fazlas  Yöntemine Göre Hasar n Da l m   (ABD Dolar ) 

lgili  

Trete (*1000) 
Olay Hasar Tutar  Saklama 

Pay  1.Dilim 2.Dilim 3.Dilim 

100  xs 100  

 

1 100.000 100,000 - - - 

100  xs 100 

 

2 200.000 100,000 100,000 - - 

100  xs 100, 

100 xs 200 

 

3 

 

300.000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100.000 

 

- 

100  xs 100, 

100 xs 200, 

200 xs 300 

 

4 

 

500.000 

 

100.000 

 

100.000 

 

100.000 

 

100.000 

100  xs 100, 

100 xs 200, 

200 xs 300 

 

5 

 

600.000 

 

100.000+10
0.000 

 

100.000 

 

100.000 

 

100.000 

Kaynak: Nomer, Yunak, 1998 
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Tablo 1’den de anla lmakta oldu u üzere hasar n büyüklü üne göre anla man n 
dilimleri s ras yla kullan larak i lem yap lm t r. Birinci hasar tamam yla sedan irketin 
sorumlulu unda kal rken, ikinci hasarda bir dilim, üçüncü hasarda iki dilim, dördüncü hasarda 
ise üç dilim kullan larak reasürör irkete devir sa lanm t r. Trete kapasitesini a mayan 
olaylar n büyüklü ü ne olursa olsun sedan irketin kar  kar ya kalaca  hasar tutar  sabit 
kalmaktad r. Trete kapasitesini a an bir olay vuku buldu unda ise sedan irketin sorumlulu u 
saklama pay na ilave olarak kapasiteyi a an miktar olacakt r. Be inci hasarda trete 
kapsam nda 3 dilimin hepsi kullan lmas na ra men saklama pay  d nda kapasiteyi a an 
100.000 dolar sedan n sorumlulu una ilave olmu tur. Sedan irketi söz konusu k sm  dilerse 
kendi üstlenir dilerse ihtiyari reasürans anla mas  yapabilmektedir. 

3.3.2.2.2 Kot-Par Trete/Hasar Fazlas  Kar m  
Kot-par tretesi zarar y lmalar n n çok fazla oldu u dönemlerde yeterli korumay  

sa layamamaktad r. Ayr ca sigorta irketleri uzmanla t kça Kot-par tretesindeki saklama 
paylar n  art rarak daha fazla kar elde etmek istemektedirler. Zarar y lmalar n n oldu u 
yada pik hasarlarla kar la lan herhangi bir dönemde saklama pay  yüksek olan sedan 
irketin kar la t  zarar yükü katlanabilece inden fazla olabilmektedir. Bu nedenle sigorta 
irketleri kot-par tretesi yan nda hasar fazlas  reasürans ndan da yararlanmaktad rlar. ekil 

2’de kot-par treteye ek hasar fazlas  anla ma ile saklama pay nda ilave koruma 
gösterilmektedir. 
 

ekil 2:  Kot-Par Treteye Ek Hasar Fazlas  Anla ma (1000 ABD Dolar ) 

 

Kot-par trete/hasar fazlas  kar m n  ekil 2 kapsam nda bir örnekle aç klamak 
mümkündür. ekil 2’de saklama pay n n yüzde 40 oldu u bir kot-par tretesinin yan  s ra, 
hasar saklama pay n n 30.000 dolar oldu u bir hasar fazlas  reasürans n sat n al nd  
varsay lmaktad r. 170.000 dolar tutar nda bir riskin tamam n n zarara dönü tü ü durumda, 
sadece kot-par tretesi ile sedan firma, zarar n 102.000 dolarl k k sm n  reasürör irkete 
devredecek; kalan 68.000 dolar zarar tamam yla üzerinde kalacakt r. Buna kar l k kot-par 
tretesindeki saklama pay  için ek bir hasar fazlas  sat n almas  durumunda, reasürör irkete 
140.000 dolar (102000 QS, 38.000 XL) devredecek; nihayetinde 30.000 dolar seviyesinde bir 
zararla kar  kar ya kalacakt r. 

3.3.2.2.3 Toplam Hasar Fazlas  (Stop Loss) Reasürans  
Toplam Hasar Fazlas  (Stop Loss) yönteminde herhangi bir riske ili kin hasar 

oran ndan ziyade;  ilgili sigorta dal n n tümünün y l sonundaki toplam hasar oran  esast r. 
öyle ki, ilgili sigorta dal na ili kin bütün hasarlar n toplam  önceden tespit edilmi  bir oran  

a t  takdirde, a an k s m reasürör irketin sorumlulu unda bulunmaktad r.  Amaç, tek tek 
ele al nd klar nda küçük olarak nitelendirilebilecek hasarlar n s kl nda ortaya ç kabilecek 
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beklenmedik bir art n sedan irketin mali durumunu olumsuz etkilemesini ve hasar 
oran nda bir y ldan öbürüne görülebilecek dalgalanmalar  önlemektir (Nomer, Yunak, 
1998:91). 

Anla mada önceden tespit edilen alt limit, sedan irketin söz konusu sigorta dal ndan 
ya da tan mlanm  riskten elde edece i brüt net prim gelirinin23 belli bir yüzdesi olarak ifade 
edilmektedir. Di er bir deyi le, y l boyunca olu an ayn  riske ait ayr  ayr  hasarlar tek bir 
hesapta tutularak y lsonunda ula t  toplam rakam ayn  y l n prim gelirleri ile 
kar la t r lmakta; hasar toplam  prim toplam n n önceden belirlenen bir oran n  a yorsa, 
a an k s m reasürör irketten talep edilmektedir. Ayn  ekilde reasürör irketten talep 
edilebilecek hasar tutar n n üst limiti de brüt prim gelirinin bir oran  eklinde belirlenmektedir. 
Toplam hasar fazlas  (stop loss) yöntemine yönelik alacak sigortas ndan bir örnekle 
aç klamak mümkündür. öyle ki, yap lan bir toplam hasar fazlas  anla mas  çerçevesinde, 
sedan irketin, anla maya konu y l zarf nda bir al c dan elde edece i brüt net primlerinin 
yüzde 60’ n  a an toplam hasar  ve brüt net prim gelirininyüzde 100’ünü reasürör irkete 
devretti ini varsayd m z bir örnek çerçevesinde hasar da l m  hesaplamas  Tablo 2’de 
sunulmaktad r. Bu örnekte hasar da l m , portföyün iki al c dan olu tu u varsay m  alt nda 
yap lmaktad r. 

Tablo 2: Toplam Hasar Fazlas  Yöntemine Göre Hasar n Da l m  

 
lgili  

Trete  

 
Al c  
(Risk) Sevkiyat 

Prim Tutar  
(ABD 
Dolar ) 

Hasar 
Tutar  

 
Zarar 
Oran  

 
Sedan 
Zarar  

 
Reasürör 

Zarar  

%120 xs % 80  X  1 100.000 -  

 

 

%60 

 

 

 

180.000 

 

 

 

- 

%120 xs % 80 X  2 100.000 - 

%120 xs % 80 X  3 100.000 180,000 

%120 xs % 80 Y  1 100.000 80.000  

 

%90 

 

 

120.000 

 

 

60.000 

%120 xs % 80 Y  2 100.000 100.000 

Kaynak: Nomer, Yunak, 1998 

Tablo 2’de yer alan toplam hasar fazlas  yöntemine göre, sedan irket, X al c s ndan 
kaynaklanan hasarlar n hiçbirini devredemeyecek, Y al c s ndan kaynakl  hasarlar n 60.000 
dolar n  devredebilecektir. Bu örnekte sedan irketin maliyeti kendisinde sakl  kalan zarar 
tutarlar  ile trete için ödedi i prim tutar  toplam ndan olu maktad r. 

3.3.2.2.4 Hasar Fazlas  Reasürans Anla malar n n Ortak Hükümleri 
Hasar Fazlas  Reasürans anla malar nda yer alan esas hükümleri Alanya (1991) 

a a da s ralanmaktad r:  

 Anla man n Kapsam  ve Süresi: Anla ma 12 ayl k süre için yap lmaktad r. Teminat 
alt na al nan sigorta dal /dallar , riskin geçekle ebilece i co rafi alan ve kapsama 
al nmayan istisnalar belirtilmektedir, 

 Net Saklama Pay : Sedan irketin üstlendi i hasar n tutar  belirtilmektedir, 
 Nihai Net Hasar (Ultimate Net Loss): Hasar fazlas  anla malar nda teminat alt na 

al nan unsur hasar oldu u için nihai net hasar n belirlenmesi büyük önem arz 
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etmektedir. Nihai net hasar, sedan irketin saklama pay n  geçti i anda reasürörün 
sorumlulu u ba lamaktad r, 

 Risk-Olay Tan m : Risk ba na hasar fazlas  anla malar nda riskin tan m , olay ba na 
hasar fazlas  anla malar nda ise olay n tan m  aç kça yap lmaktad r, 

 Prim: Reasürör firma, sedan irketin elde etti i primlerin belirli bir yüzdesini almaktad r. 
Bahse konu prim, fiyat (rate) olarak adland r lmaktad r. Fiyat n hesaplanmas nda sedan 
irketin brüt net prim geliri baz al nmaktad r. Brüt net prim geliri, sedan irketin elde 

etti i primlerden di er reasürans anla malardan kaynaklanan prim tutar n n dü mesiyle 
ile bulunmaktad r. Sedan irketin elde edece i prim net olarak y lsonunda 
belirlenecektir ancak reasürörün primini almas  için y lsonunu beklemesi adil 
olmayaca ndan “depo primi” uygulamas  vard r. Sedan o y l için tahmini prim gelirinin 
bir k sm n  reasüröre belirli dönemlerde depo primi olarak verir, y l sonunda da 
gerçekle en prim gelirine göre aradaki fark da ödenir. 

 Yenileme Primi: Hasar fazlas  anla malar nda verilen teminat n hasar olu mas  
durumunda o hasar tutar  kadar azald  ve yenilenmesi gerekti i varsay l r. Bu 
yenileme kar l ks z da olabilir, ek bir prim de talep edilebilir. Yenilemenin kaç kere ve 
hangi ko ullarda yap laca  anla mada belirtilir. 

 Sedan’ n  Kabul Politikas : Sedan i  kabul politikas ndaki önemli say labilecek 
de i iklikleri reasüröre bildirmek zorundad r. 

 stikrar Endeksi24: Enflasyonun etkisiyle hasar tutar nda olu abilecek art lar n reasürör 
üzerinde kalmamas  için anla maya Hayat Pahal l  Endeksi konulabilir. 

 Para Birimi Dalgalanmalar  Endeksi25: Saklama pay  ve teminat limitlerinin, reasürans 
anla mas n n ba lang c ndaki kur üzerinden hesaplanaca na dair bir hüküm 
anla maya konabilir. 
 

4 Sonuç 
    

   Bilgi ve teknoloji ça n n ya and  günümüz dünyas nda ticaret de h zla geli mekte 
ve küreselle mektedir. H zla geli en rekabet ko ullar  gere ince sat c  firmalar satm  oldu u 
mala ili kin ödemenin, mal tesliminin (veya hizmet ifas n n) ard ndan yap lmas  konusunda 
anla mak suretiyle al c  firmaya bir ödeme vadesi tan maktad r. Alacak sigortas n n 
konusunu da bahse konu vadeli alaca n sigortalanmas  olu turmaktad r.  

Türkiye’de faaliyet göstermekte olan Coface, Euler Hermes, Atradius ve Türk 
Eximbank gibi kurulu lar, alacak sigortas  hizmetleri ile firmalar n gerek yurt içi gerekse yurt 
d  sat lar ndan do an tahsilat riskini teminat alt na almaktad r. Bir di er ifadeyle alacak 
sigortas  ile sat  bedeli alaca n tahsil edilememesine kar  sigorta irketince ticari ve politik 
risklere kar  teminat verilmektedir. Yurt içi sat lara yönelik alacak sigortas  ile genellikle 
ticari riskler sigortalanmakta olup politik riskler kapsam d nda tutulmaktad r. Alacak 
sigortas  ile firmalar, daha uzun vadeli ve daha riskli ödeme imkânlar  ile rakip sat c lara kar  
rekabet üstünlü ü elde etmekte; geli en yeni piyasalara yönlenebilmekte, mevcut 
pazarlardaki paylar n  art rabilmekte ve söz konusu pazarlarda kal c l klar n  
sa layabilmektedir. Bununla birlikte söz konusu firmalar, gerek yurt içi gerekse yurt d  
alacak sigortas  poliçeleri ile mal veya hizmet sat lar ndan do an tahsilat riskini teminat 
alt na al rken, di er yandan, bahse konu poliçeyi teminat olarak sunmak suretiyle finansman 
da sa layabilmektedirler. Bir ba ka ifadeyle alacak sigortas n n finansman temini hizmeti de 
bulunmaktad r.  

Alacak sigortas  hizmeti sunan sigorta irketleri, ölçek ve mali yap  aç s ndan ne 
kadar büyük ve güçlü olurlarsa olsunlar, tüm riskler için tek ba lar na teminat 
verememektedirler. Bu noktada reasürans unsuru devreye girmektedir. Reasürans, sigorta 
irketi taraf ndan üstlenilen risklerin bir k sm n n veya tamam n n di er bir sigorta irketine 

devredilmesi i lemidir. Reasürans sayesinde sigorta irketleri hem daha fazla risk 
üstlenebilmekte, hem de olu abilecek zararlara kar  finansal güvenliklerini sa lamaktad rlar. 
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Sigorta irketleri için iyi bir risk yönetimi büyük önemi haizdir. Reasürans sigortan n farkl  bir 
formu olup, sigortaya konu i lemin tekrar sigorta ettirilmesi nedeniyle “sigortan n sigortas ” 
olarak da tan mlan r. Sigorta irketi, reasürans i lemi ile faaliyet alan  ile ilgili olarak 
sigortal lar na daha kapsaml  hizmet olana  elde ederken finansal güvenli ini de sa lam  
olur. Reasürans yapman n çe itli yöntem ve türleri mevcuttur. Reasürans yöntemleri trete, 
fakültatif, karma ve havuz anla malar d r. Reasürans türleri ise bölü ümlü ve bölü ümlü 
olmayan reasürans olmak üzere iki ana ba l a ayr lmaktad r. Kot-par ve eksedan bölü ümlü 
reasürans türü iken bölü ümlü olmayan reasürans türleri ise hasar fazlas  ve toplam hasar 
fazlas  reasüranslar d r. 

 Sigorta irketinin bilanço dengesini sa lamada reasürans önemli bir araçt r. 
Reasürans sat n almak suretiyle sigorta irketi öz kaynak yeterlili inde s k nt  ya amamakta, 
kapasitesinden çok daha fazla risk üstlenebilmektedir. Reasürans irketlerinin uzmanl n  
kendi tecrübeleri ile birle tiren sigorta irketi reasürans yap s n n zorunlu bir sonucu olarak 
risk yönetiminde daha fazla etkinle erek ve AR-GE faaliyetlerine a rl k vererek hizmet 
verdi i sigorta dal nda daha da profesyonelle ecek, türev ürünler geli tirerek daha h zl  bir 
büyüme sürecine girecektir. 

 Reasüransa ili kin trete maliyetinin yan nda operasyonel i lemler de sigorta irketi 
için ek maliyet anlam na gelmektedir. Seçilen reasürans yöntemine göre de i kenlik arz 
edebilecek sistemsel ve muhasebesel altyap n n olu turulmas  ortalama operasyon maliyetini 
de dü ürecektir. Sigorta irketleri operasyonel süreçlere yönelik kurulan altyap  sayesinde 
modellemeler yapabilecek, hareket kabiliyetinin artmas yla pazarl k a amalar nda bask n 
taraf olabilecektir. Sigorta irketinin izleyece i reasürans yöntemi sigorta irketinin sermaye 
yeterlili ine ve risk i tah na göre belirlenmelidir. 

Bu ba lamda bu çal ma dâhilinde incelenen yöntemlerin de erlendirilmesi 
sonucunda alacak sigortas  alan nda faaliyet göstermekte olan sigorta irketlerine basitli i ve 
bu basitli in sa lad  yönetim kolayl  nedeniyle “kot-par trete” önerilmektedir. Kot-par trete 
ile reasürör firma, tüm riskleri otomatik olarak belirlenen oranda devralmakta, sigorta 
irketinin öz sermaye gereksinimini azaltmaktad r. Ayr ca kot-par tretesi, reasürör ve sigorta 
irketi aras nda bir kader birli i yaratt  için, reasürör firma sigorta irketine teknik 

yard mlarda bulunma konusunda daha istekli olmaktad r.  Bu ba lamda “kazan – kazan” 
prensibine dayanmakta oldu undan alacak sigortas  konusunda faaliyet göstermekte olan 
sigorta irketlerine kot-par trete önerilmektedir. 
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Dipnotlar: 
                                                 
1 Sevk öncesi döneme ili kin yap lan alacak sigortas  poliçesi ile sat c  firmalar n, yurt içi/d  sat lar  
öncesi al c  firmalarla imzalad klar  Sat  Sözle mesi’ne konu mal/hizmetlerin üretimi/temini amac yla 
yap lan do rudan maliyetler, al c  firmalar n sözle meye konu mal/hizmet al m ndan vazgeçmeleri 
riskine kar  sigortalanmaktad r. 
2 Berne Union (The International Union of Credit & Investment Insurers) 
3 Export Credit Agencies (ECAs) 
4 Bahse konu sigorta poliçesi 1989 y l nda uygulamaya konmas  a amas nda NCM (Dutch credit 
insurer Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij)’ye ait “Short Term Export Credit Insurance 
Policy”den “K sa Vadeli hracat Kredi Sigortas ” olarak Türkçeye çevrilmi  olup bahsi geçen “Kredi 
Sigortas ” ile “Alacak Sigortas ” kastedilmektedir.  
5 Sevk Sonras  Reeskont Kredisi program  ile sat c  firmalar taraf ndan K sa Vadeli hracat Kredi 
Sigortas  kapsam nda sigortalanm  ihracat/ yurt içi sat  bedeli alacaklar, söz konusu alacaklar n ve 
söz konusu alacak bedellerine ili kin sigorta poliçesi kapsam nda do mu /do acak haklar n temliki 
kar l nda, Türk Eximbank taraf ndan kayna  TCMB taraf ndan sa lanmak suretiyle skonto 
edilmektedir.  
6 Misli mal, nitelikleri itibariyle birbirinin ayn  olan veya biri di erinin yerine konulabilen ve böylece, 
say labilen, ölçülebilen veya tart labilen ta n r (menkul) eylerdir.  
7 Vade tarihi, sevkiyat bedellerinin ödenmesi için al c  ile sat c  firma aras nda kararla t r lan tarihi ifade 
etmektedir. 
8 Ceding company 
9 Reinsurer 
10 Konservasyon (retention) 
11 Trete (Obligatory) 
12 Fakültatif (Facultative) 
13 Orant l  (Proportional) 
14 Non-Proportional 
15 Reasürör firmaya devredilen prime ili kin cari riskler kar l  olarak sedan irketin reasürör firmaya 
ödemeyip bir süre üzerinde tuttu u mebla d r. 
16 Plen 
17 Operative Clause 
18 Threatening Losses 
19 Excess of loss 
20 Stop loss 
21 Deductible-priority 
22 Layer 
23 Brüt net prim geliri, sedan irketin elde etti i primlerden iptal primleri ve di er reasürans 
anla malar n n primlerinin dü ürülmesi ile bulunur 
24 Stability-Index Clause 
25 Currency Fluctuations Clause 


