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AraútÕrma Makalesi / Research Article

Türkiye øçin Yeni Bir Enflasyon Göstergesi:
Enflasyon Aktivite Endeksi
Dr. øbrahim Ethem Güney*
O÷uzhan Çepni**
Öz
Enflasyon oranlarÕ, merkez bankalarÕnÕn para politikalarÕnda ataca÷Õ adÕmlara temel teúkil
etmesi sebebiyle finansal piyasa katÕlÕmcÕlarÕ tarafÕndan yakÕndan takip edilmektedir. Bu çalÕúmada, ilk
olarak enflasyonu etkileme potansiyeline sahip 252 makro ve finansal de÷iúkenden oluúan bir veri seti
kullanÕlarak dinamik faktör modeli ile yeni bir enflasyon göstergesi niteli÷i taúÕyan enflasyon aktivite
endeksi geliútirilmiútir. økinci aúamada ise, enflasyon aktivite endeksinin örneklem dÕúÕ enflasyon
tahmin performansÕ, enflasyonun gecikmeli de÷erlerinden oluúan oto-regresif model (AR) ile
karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Örneklem dÕúÕ tahminler geniúleyen pencere yönteminin yanÕ sÕra kayan
pencerelerde de tekrarlanarak enflasyondaki kÕrÕlmalar ve trend de÷iúimleri dikkate alÕnmÕútÕr. Elde
edilen bulgular, makro ve finansal de÷iúkenleri dikkate alan büyük veri setinden oluúturulan enflasyon
aktivite endeksinin enflasyonu tahmin etmede ek bir bilgi sundu÷unu göstermektedir. Özellikle,
enflasyon aktivite endeksini içeren modellerin örneklem dÕúÕ uzun vadeli tahminlerinde baz modele
kÕyasla hata oranlarÕnÕn ciddi úekilde azaldÕ÷Õ görülmektedir. Bu çerçevede, türetilen endeksin politika
yapÕcÕlar ve piyasa katÕlÕmcÕlarÕ için yeni bir enflasyon göstergesi olarak fayda sa÷layaca÷Õ
de÷erlendirilmektedir.
ÇalÕúmada sunulan de÷erlendirmeler tamamÕyla yazarlara aittir; TCMB’nin resmi görüúleri olarak
yorumlanmamalÕdÕr.
Anahtar Sözcükler: Dinamik Faktör Model, Enflasyon, Tahmin, Büyük Veri Seti.
JEL SÕnÕflandÕrmasÕ: 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/0000-00016890-205X
**
TCMB, Kurumsal Risk Yönetimi Genel Müdürlü÷ü, Müdür, https://orcid.org/0000-0003-0711-8880
Makalenin Gönderilme Tarihi: 17/12/2018

6

Kabul Tarihi:06/02/2019

BankacÕlar Dergisi

1. Giriú
Ekonomide fiyatlar genel düzeyinin devamlÕ olarak artÕúÕ ile tanÕmlanan enflasyon,
merkez bankalarÕnÕn para politikasÕ adÕmlarÕna baz teúkil etmesi sebebiyle ekonomideki tüm
paydaúlar tarafÕndan yakÕndan takip edilmektedir. Finansal piyasa katÕlÕmcÕlarÕnÕn yatÕrÕm
kararlarÕnda da enflasyonun seyri önemli bir parametre olarak kullanÕlmaktadÕr.
Enflasyonu ölçmekte kullanÕlan çeúitli endeksler vardÕr. Bu endekslerden en önemlisi
olan Tüketici fiyatlarÕ endeksi (TÜFE), mal ya da hizmetlerin nihai fiyatÕ yani tüketiciye satÕú
fiyatÕ aúamasÕnda oluúan de÷iúiklikleri ölçmeyi amaçlayan bir endekstir. Piyasada alÕm
satÕma konu olan tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarÕnÕ izlemek imkânsÕz oldu÷u için hane halkÕ
bütçelerinde en fazla yer alan mal ve hizmetler anketle Türkiye østatistik Kurumu (TÜøK)
tarafÕndan saptanmaktadÕr. Belirlenen ürünlere harcama a÷ÕrlÕklarÕna göre çeúitli katsayÕlar
verilmek suretiyle bir enflasyon sepeti oluúturulmaktadÕr. Bu sepette yer alan ürünlerin fiyat
hareketleri üzerinden enflasyon belirlenmektedir.
Di÷er yandan, enflasyon sepetinde yer alan bazÕ mal gruplarÕnÕn fiyatlarÕ çeúitli dÕúsal
faktörlere ba÷lÕ olarak di÷er mallara kÕyasla farklÕ úekilde artÕú ya da azalÕú
gösterebilmektedir. Bu yüzden, TÜFE’de meydana gelen artÕú ve azalÕúlarÕn geçici
faktörlerden mi yoksa kalÕcÕ faktörlerin etkisiyle e÷ilimdeki de÷iúiklik sonucu mu
kaynaklandÕ÷ÕnÕ anlamak önem arz etmektedir.
Bu çerçevede, çeúitli çekirdek enflasyon göstergeleri türetilmiútir. Çekirdek enflasyon
hesaplamasÕ, enflasyon oranÕnÕ dÕúsal etkilerden arÕndÕrmak ve daha gerçekçi bir sonuç elde
etmek amacÕyla bazÕ mal ve hizmet gruplarÕnÕn enflasyon sepetinden çÕkarÕlmasÕyla
yapÕlmaktadÕr. Yüksek oynaklÕk gösteren mal ve hizmet gruplarÕnÕn dÕúlanmasÕ ile elde edilen
çekirdek enflasyon verisi düúük oynaklÕk gösterse de dolaylÕ olarak büyük fiyat hareketlerinin
geçici oldu÷unu varsaymaktadÕr. AyrÕca, bazÕ de÷iúkenlerin sepetten dÕúlanmasÕ neticesinde
önemli bilgiler de dÕúarÕda kalabilmektedir.
Di÷er yandan, mevcut enflasyon göstergeleri sadece fiyat de÷iúkenlerinden
hesaplanmaktadÕr. Ekonomik aktivite, iúsizlik, sanayi üretimi, kapasite kullanÕmÕ ve finansal
veriler gibi enflasyon üzerinde eú zamanlÕ veya gecikmeli etkisi olan de÷iúkenler enflasyon
göstergelerinin hesaplanmasÕnda girdi olarak kullanÕlmamaktadÕr.
Bu çalÕúmada, Giannone, Reichlin ve Small (2008) dinamik faktör modeli yöntemiyle
enflasyonu potansiyel olarak etkileyen geniú bir de÷iúken grubu kullanarak yeni bir enflasyon
göstergesi geliútirilmektedir. Bu gösterge, ekonomik aktivite ve finansal de÷iúkenlere dair ek
bilgileri de dikkate aldÕ÷Õ için politika yapÕcÕlara ve piyasa katÕlÕmcÕlarÕna daha kapsamlÕ bir
enflasyon sinyali sa÷layacaktÕr. Türetilen endekse enflasyon aktivite endeksi ismi verilmiútir.
Elde edilen bu gösterge ile TÜFE ve çekirdek enflasyon arasÕndaki istatiksel özellikler
incelenmiútir. Ek olarak, türetilen bu yeni endeksin enflasyonu tahmin etmede örneklem dÕúÕ
performansÕ de÷erlendirilmiútir. ÇalÕúmada, enflasyonun gecikmeli de÷erlerinden oluúan
autoregresif model (AR) baz model olarak seçilmiútir. Örneklem dÕúÕ tahminler geniúleyen
pencere yönteminin yanÕ sÕra kayan pencerelerde tekrarlanarak enflasyondaki kÕrÕlmalar ve
e÷ilim de÷iúimleri de dikkate alÕnmÕútÕr.
Elde edilen sonuçlar, makro ve finansal de÷iúkenleri de dikkate alan büyük veri
setinden elde edilen enflasyon aktivite endeksinin enflasyonu tahmin etmede ek bir bilgi
sundu÷unu göstermektedir. Özellikle, örneklem dÕúÕ uzun vadeli tahminlerde hata oranlarÕ
ciddi úekilde azalmÕútÕr. DolayÕsÕyla enflasyon ile ilgili analizlerde ve politikalarda makro ve
finansal verilerin de dikkate alÕnmasÕ önem taúÕmaktadÕr.
økinci bölümde konuyla literatür taramasÕ yapÕlarak ilgili çalÕúmalarÕn sonuçlarÕ ele
alÕnmÕútÕr. Üçüncü bölümde çalÕúmada kullanÕlan veri seti tanÕtÕlmÕútÕr. Dördüncü bölümde,
kullanÕlan ekonometrik model ve örneklem dÕúÕ tahminlerin çerçevesi açÕklanmaktadÕr.
Beúinci bölümde ampirik bulgular de÷erlendirilmekte olup, son bölümde ise çalÕúmanÕn
sonuçlarÕ özetlenmektedir.
7

Dr. øbrahim Ethem Güney - O÷uzhan Çepni

2. Literatür TaramasÕ
Literatürde, enflasyonu tahmin etmeye katkÕ sa÷layabilecek farklÕ de÷iúkenleri içeren
çeúitli öncü göstergeler geliútirilmiútir. Moosa (1998) emtia fiyatlarÕ ile enflasyon oranlarÕnÕn
döngü çevrimleri arasÕnda benzerlik olmasÕndan yola çÕkarak emtia fiyatlarÕnÕn yükselmesinin
artan üretim maliyetleri kanalÕyla enflasyon üzerinde olumsuz bir etki oluúturabilece÷ini eú
bütünleme ve nedensellik testleri yardÕmÕyla test etmiútir. ÇalÕúmada, IMF (International
Monetary Fund) tarafÕndan dünya ticaretinde aldÕklarÕ paya göre a÷ÕrlÕklÕ ortalama yöntemi ile
elde edilen emtia fiyat endeksi ile OECD sanayi ülkeleri enflasyonu arasÕnda bir nedensellik
iliúkisi bulunarak emtia fiyat endeksinin enflasyonu tahmin etmede öncü bir gösterge olaca÷Õ
vurgulanmÕútÕr. Stock and Watson (1999) ise Phillips e÷risini kullanarak ABD enflasyonu için
örneklem dÕúÕ tahminler üretmiútir. ÇalÕúmanÕn bulgularÕ, Phillips e÷risinin özellikle kÕsa vadeli
enflasyon tahminlerinde hata oranlarÕnÕ düúürdü÷ünü göstermiútir. Claus (2000) ise çeúitli
filtre yöntemleri aracÕlÕ÷Õyla elde etti÷i çÕktÕ açÕ÷Õ endeksi ile enflasyon arasÕndaki iliúkiyi
Vektör Auto-Regresif (VAR) model yöntemi ile incelemiútir. Yeni Zelanda ekonomisi üzerine
gerçekleútirilen çalÕúmada VAR model ile örneklem dÕúÕ yapÕlan tahminlerin benzer modellere
göre iyi performans gösterdi÷i belirtilmiútir.
Di÷er yandan, bahsi geçen yöntemlerin yapÕsal modellere dayanmasÕ ve çok sayÕda
de÷iúken kullanÕldÕ÷Õnda serbestlik derecesinin azalÕyor olmasÕ sebebiyle büyük veri
setlerindeki ortak hareketleri açÕklamada kullanÕúlÕ olan dinamik faktör modellerinin kullanÕmÕ
son yÕllarda yaygÕnlaúmÕútÕr. Bu çerçevede, çalÕúmada türetilen enflasyon aktivite endeksi
Giannone, Reichlin ve Small (2008) makalesinde kullanÕlan dinamik faktör modeline (DFM)
dayanmaktadÕr. Bu yöntemin, ekonomik büyüme ve enflasyon gibi makro de÷iúkenlerin
tahmininde yararlÕ oldu÷u farklÕ ülkeler üzerine yapÕlan birçok akademik çalÕúmada
do÷rulanmÕútÕr. Örne÷in, Modugno, Soybilgen ve Yazgan (2016) çalÕúmasÕnda 15 adet
de÷iúkenden oluúan veri setine DFM yöntemi uygulanarak Türkiye ekonomik büyümesi için
örneklem dÕúÕ tahminler üretilmiútir. Elde edilen sonuçlarda DFM yönteminin OECD ve IMF
gibi kuruluúlarÕn tahminlerine kÕyasla daha baúarÕlÕ sonuçlar üretti÷i vurgulanmÕútÕr. KullanÕlan
veri setinden finansal de÷iúkenlerin dÕúlanmasÕnÕn büyüme tahmin performansÕnÕ olumsuz
etkiledi÷i ve bu çerçevede finansal de÷iúkenlerin büyümeyi tahmin etmede ek bir bilgi içerdi÷i
belirtilmiútir. Bragoli ve Modugno (2017) çalÕúmasÕnda ise Kanada ekonomik büyümesinin
tahminine ABD ekonomisine iliúkin makro ve finansal de÷iúkenlerin etkisi incelenmiútir. ABD
ve Kanada ekonomisine iliúkin 17 adet de÷iúkenden oluúan veri seti kullanÕlarak DFM
yöntemi ile yapÕlan çalÕúmada ABD’ye iliúkin makro verilerin Kanada ekonomik büyümesini
tahmin etmede hata paylarÕnÕ düúürdü÷ü gösterilmiútir. Jansen ve di÷. (2016) çalÕúmasÕ ise
dinamik faktör modelinin yanÕ sÕra 12 farklÕ alternatif yaklaúÕmÕn Euro bölgesi ve en büyük
beú Avrupa Birli÷i ülkesi için büyüme tahmin performanslarÕnÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕ açÕsÕndan
önemlidir. Jansen ve di÷. (2016) dinamik faktör modellerinin alternatiflerine oranla genel
performansÕnÕn özellikle kÕsa vadeli tahminlerde daha iyi oldu÷unu göstermiútir.
Di÷er yandan, akademik yazÕnda yeni bir enflasyon göstergesi oluúturma ve
enflasyonu örneklem dÕúÕ tahmin etme kapsamÕnda yapÕlan çalÕúmalar daha sÕnÕrlÕ kalmÕútÕr.
ABD enflasyonu için Amstad ve Potter (2009) çalÕúmasÕ 212 adet de÷iúken kullanarak DFM
yöntemi ile de÷iúkenlerdeki ortak hareketi çÕkararak bir enflasyon göstergesi türetmiútir. Veri
setinde yer alan de÷iúkenlerden sadece fiyat endekslerinden oluúan bir alt küme oluúturarak
benzer yöntem ile sadece fiyat serilerindeki ortak hareketi ifade eden faktör elde edilmiútir.
Bu iki farklÕ veri setinden oluúturulan faktörler ile enflasyon endeksinin 12 aylÕk de÷iúimi
tahmin edilmiútir. Sonuçlar, tüm verilerden elde edilen faktör ile üretilen tahminlerin, çekirdek
enflasyon göstergeleri ve tesadüfi yürüyüú modeli üzerinden oluúturulan tahminlere göre
daha iyi performans sergiledi÷ine iúaret etmiútir. Benzer çalÕúmayÕ Amstad, Potter ve Rich
8
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(2009), 414 adet de÷iúken kullanarak øsviçre enflasyonu için tekrarlamÕútÕr. Modugno (2013)
çalÕúmasÕnda ise ABD enflasyonu için çeyreklik, aylÕk ve günlük frekanslÕ veriler kullanÕlarak
örneklem dÕúÕ tahminler üretilmiútir. Enerji ve hammadde fiyatlarÕna iliúkin verilerin enflasyonu
tahmin etme gücünü artÕrmasÕna ra÷men günlük frekansa sahip finansal de÷iúkenlerin
enflasyon tahmininde dikkate de÷er bir iyileútirme sa÷lamadÕ÷Õ belirtilmiútir.
DFM yönteminin geliúmekte olan ülkelere uygulamalarÕ literatürde geliúmiú ülke
uygulamalarÕna göre daha sÕnÕrlÕ kalmaktadÕr. Akdeniz ve ÇatÕk (2017), VAR ve DFM
yöntemini kullanarak Türkiye için alternatif bir finansal koúullar endeksi hesaplamÕútÕr. Elde
edilen bu yeni finansal koúullar endeksinin üretim açÕ÷ÕnÕ tahmin etme performansÕ
incelenmiútir. Sonuçlar, FAVAR modelinden elde edilen finansal koúullar endeksinin en iyi
örneklem dÕúÕ performansÕ sa÷ladÕ÷Õna iúaret ederek ekonomik aktiviteyi öncüleyen bir
gösterge olarak kullanÕlabilece÷ini vurgulamÕútÕr. Bir di÷er çalÕúmada, Amstad, Huan ve Ma
(2014) genelleútirilmiú dinamik faktör modelini (Forni ve di÷. (2000)) uygulayarak Çin
enflasyonu için günlük frekansta bir enflasyon aktivite endeksi oluúturmuútur. ÇalÕúmada 473
adet de÷iúken kullanÕlmÕútÕr. Amstad ve Potter (2009) çalÕúmasÕndan farklÕ olarak tüm
de÷iúkenlerden elde edilen faktör ile sadece fiyat de÷iúkenlerini içeren veri setinden elde
edilen faktörün örneklem dÕúÕ tahmin performanslarÕ arasÕnda istatiksel olarak anlamlÕ bir fark
bulunmamÕútÕr. Bu kapsamda, bu çalÕúmada Türkiye üzerine benzer bir çalÕúma yapÕlarak
DFM modellerinin geliúmekte olan ülke uygulamalarÕna iliúkin akademik yazÕna katkÕda
bulunulmasÕ hedeflenmiútir.
3. Veri Seti
ÇalÕúmada, Türkiye ekonomisine ait 252 adet de÷iúken kullanÕlmÕútÕr. Veri setinin
oluúturulmasÕnda piyasa oyuncularÕ tarafÕndan yakÕndan takip edilen ve enflasyon üzerinde
arz veya talep kaynaklÕ etki oluúturabilecek de÷iúkenler dikkate alÕnmÕútÕr. Bu kapsamda, veri
seti, sanayi üretimi, motorlu taúÕtlar ve mobilya imalatÕ gibi arz yönlü göstergelerin yanÕ sÕra
elektrik tüketimi, gÕda ve giyim harcamalarÕ gibi talep yönlü göstergeleri de içermektedir.
HâlihazÕrda finansal piyasa katÕlÕmcÕlarÕ tarafÕndan yakÕndan takip edilen iú döngüsü
göstergelerinden biri olan Markit PMI anketi gibi çeúitli anket de÷iúkenleri de veri setinde
kullanÕlmÕútÕr. Türkiye ekonomisinin dÕú koúullara duyarlÕlÕ÷Õ göz önünde bulundurularak
ihracat ve ithalat de÷er ve hacim endeksleri ile reel döviz kurlarÕ da veri seti kapsamÕna dâhil
edilmiútir. AyrÕca, enflasyonun hesaplanmasÕnda kullanÕlan alt kalemlerde yer alan
de÷iúkenlerin ürün bazlÕ fiyat endeksleri ile beraber özel kapsamlÕ TÜFE göstergeleri de veri
setinde yer almaktadÕr. Bu kapsamda, veri seti 138 adet fiyat de÷iúkenini içermektedir. Fiyat
de÷iúkenleri Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÕ Elektronik Veri Da÷ÕtÕm Sistemi (EVDS)
üzerinden elde edilirken di÷er makro ve finansal veriler ise Bloomberg terminalinden
indirilmiútir. Veri seti, fiyat, makro ve finansal de÷iúkenler olmak üzere 3 kategoride
sÕnÕflandÕrÕlarak çalÕúmanÕn ekinde sunulmaktadÕr.
Veri seti, Ocak 2011 - Ocak 2018 dönemini kapsayan aylÕk verilerden oluúmaktadÕr.
Örneklem seçiminde birçok de÷iúkenin özellikle beklenti anketlerinden elde edilen serilerin
yeteri kadar geçmiúe ait verisinin bulunmamasÕ etkili olmuútur. Veri setinde daha yüksek
frekansta yer alan (günlük, haftalÕk) finansal veriler ise ortalamalarÕ alÕnarak aylÕk frekansa
dönüútürülmüútür. Dura÷an olmayan seriler çeúitli fark alma yöntemleri (yÕllÕk fark, logaritmik
fark) ile dura÷an hale getirilmiútir. Verilerin birço÷u kayna÷Õndan mevsimsellikten arÕndÕrÕlmÕú
olarak indirilmiútir. Di÷er durumlarda ise serilerin dura÷an hale getirilmesinde daha çok yÕllÕk
yüzde büyüme oranlarÕ kullanÕldÕ÷Õ için serilerde mevsimsellik probleminin ortadan kalktÕ÷Õ
görülmüútür.
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4. Metodoloji
Son yÕllarda ilerleyen teknolojiyle birlikte büyük veri uygulamalarÕ yaygÕnlaúarak
akademik yazÕnda kullanÕlan yöntem ve veri setlerinde farklÕlaúmalar göze çarpmaktadÕr.
ÇalÕúmalara büyük miktarda veriyi dâhil etme motivasyonu dinamik faktör modellere duyulan
ihtiyacÕ artÕrmÕútÕr. Faktör modellerinin popüler olmasÕnÕn nedeni, genellikle ekonometrik
modellerde karúÕlaúÕlan boyutsallÕk sorununa maruz kalmadan büyük veri tabanlarÕnÕ ele
almak üzere tasarlanmÕú olmalarÕdÕr. Klasik regresyon ve VAR modellerini kullanÕlan
çalÕúmalarda de÷iúkenlerin sayÕsÕ artÕkça tahmin edilmesi gereken parametrelerin hÕzlÕ bir
úekilde artÕyor olmasÕ model ve parametre tahmini üzerinde belirsizlik oluúturmaktadÕr.
Ancak, yakÕn zamana kadar ekonomideki faktör modelleri sadece az sayÕda de÷iúken için
kullanÕlmÕútÕr (Engle ve Watson (1981), Stock and Watson (1989), Quah ve Sargent (1993)).
Bu durumun oluúmasÕnda temel neden Sargent ve Sims (1977) ve Geweke (1977) tarafÕndan
sunulan ilk yaklaúÕmda de÷iúkene özgü bileúenlerin (idiosyncratic component) ortogonal
olmasÕ gibi kÕsÕtlayÕcÕ bir varsayÕmÕn yapÕlmasÕdÕr. Di÷er yandan, örneklem büyüklü÷ü
arttÕkça, faktörlerin ve hatalarÕn seri ve kesitsel olarak iliúkisiz oldu÷u varsayÕmÕ ekonomik
verilerle uyumlu de÷ildir. Stock ve Watson (2002) tarafÕndan sunulan difüzyon endeks
modeli, kendine özgü bileúenlerin zayÕf seri korelasyonunu (yaklaúÕk faktör modeli)
hesaplayarak önceki modellerin birtakÕm katÕ varsayÕmlarÕnÕ gevúetmiútir. Ortak faktörleri elde
etmek için, Stock ve Watson (2002) çalÕúmasÕ parametrik olmayan temel bileúenler yöntemini
kullanmÕútÕr. Ancak, modelin ana dezavantajÕ temel bileúenlerin N/ξܶ ifadesi sÕfÕra
yaklaúÕrken ξܶ’nin tutarlÕ olmasÕdÕr (Bai, 2003). Bu durum, modelin az sayÕda gözlem içeren
verilere uygulanmasÕnda etkinli÷inin azalmasÕna yol açmaktadÕr. Literatürde yer alan bu statik
faktör modellerine alternatif olarak Giannone, Reichlin ve Small (2008) faktör modellerinin
dinamik bir yapÕda ele alÕndÕ÷Õ durum-uzay temsilini (state-space representation) baz alan
yeni bir alternatif yaklaúÕm geliútirmiútir. Büyük veri setleri için etkin bir úekilde uygulanabilen
dinamik faktör modelleri, aralarÕnda korelasyon bulunan çok sayÕda seri arasÕndan ortak
bileúeni bulmayÕ sa÷lamaktadÕr.
Stock ve Watson (1999, 2002) çalÕúmalarÕ sonrasÕ ekonomi alanÕnda da popülerli÷i
artan faktör modelleri Giannone, Reichlin ve Small (2008) çalÕúmasÕ ile birlikte birçok merkez
bankasÕnda makro de÷iúkenlerin tahmini için kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr. Bu çerçevede,
çalÕúmada Giannone, Reichlin ve Small (2008) çalÕúmasÕnda kullanÕlan dinamik faktör modeli
(DFM) kullanÕlmÕútÕr. Bu tür modellerde temel yöntem, veri setindeki her bir de÷iúkeni
faktörlerin bir do÷rusal kombinasyonu (common component) ve de÷iúkene özgü bileúenin
(idiosyncratic component) toplamÕ olarak yazmaktÕr. Di÷er bir deyiúle, DFM bir denklem
sistemi olarak ifade edilebilir. Bu denklemler, ölçüm denklemi (measurement equation) ve
geçiú denklemi (transition equation) olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. Ölçüm denklemi (Denk. (1)),
gözlemlenen de÷iúkenleri tahmin edilecek olan gözlemlenmemiú ortak faktörle
iliúkilendirmektedir. Geçiú denklemi (Denk. (2)) ise ortak faktörün dinamiklerini ve ölçüm
denkleminin kalÕntÕlarÕnÕ açÕklamaktadÕr. Denk. (1) - (2) durum uzay formunda yazÕlarak
parametrelerin ve ortak faktörün tahmini için Kalman filtresi kullanÕlmaktadÕr.
Matematiksel formda yazacak olursak, ܺǡ௧ , gözlemlenebilir ekonomik de÷iúkenler
olsun. Burada i=1,2,…,N de÷iúken sayÕsÕnÕ gösterirken t=1,2,…,T ise zaman boyutunu ifade
etmektedir. Veri kümesindeki her de÷iúken, verideki ortak hareketleri yakalayan ve çok az
sayÕda úok tarafÕndan yönlendirilen faktörler ile ifade edilebilir. Özetle, dinamik faktör modeli
úöyle yazÕlabilir:
ߦ௧ ܰ ሺͲǡ σక )
(1)
ܺ௧ ൌ Ꮙܨ௧  ߦ௧ ,


ܨ௧ ൌ σୀଵ ߖ ܨ௧ି  ݑ௧ ,

ݑ௧ ܰ ሺͲǡ ܳ)

(2)

Burada, ܨ௧ , r x1’lik gözlemlenemeyen ortak faktörlerden oluúan vektörü, Ꮙ ise N x r’
lik faktör yük matrisini ifade etmektedir. ߦ௧ , ܰ × 1 boyutundaki de÷iúkene özgü bileúenler
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(idiosyncratic components) vektörünü gösterirken, σక ise bu vektörün köúegen özellikteki
varyans-covaryans matrisini ifade etmektedir. (2) numaralÕ denklem, ortak faktörlerdeki
dinamik yapÕyÕ sa÷lamak için kurulan VAR (p) modelini göstermektedir. ݑ௧ ise ortak faktöre
gelen úoklarÕ ifade etmektedir. Veri setinde yer alan serilerin açÕklanma zamanlardaki
farklÕlÕklardan dolayÕ örneklem sonunda eksik gözlemler olabilmektedir. Benzer úekilde veri
setinde yer alan de÷iúkenlerin örneklemdeki baúlangÕç tarihleri farklÕ olabilmektedir. Bu tarz
durumlarda de÷iúkene özgü bileúenlerin varyansÕna son derece büyük bir rakam atanarak
Kalman filtresinin ortak faktörlerin çÕkarÕlmasÕnda eksik gözlemlere a÷ÕrlÕk vermemesi
sa÷lanmÕútÕr.
Ortak faktörleri elde etmek için Denk. (1) - (2)’ deki parametreler yinelemeli
(recursively) olarak aylÕk bazda tahmin edilmiútir. Di÷er bir deyiúle, veri setine her ay gözlem
eklendikçe model yeniden tahmin edilmiútir. Ortak faktör, veri setindeki de÷iúkenlerin ortak
hareketini temsil eden bir endekstir. YukarÕda bahsedilen dinamik faktör modeli tüm veri
setine ve sadece fiyat de÷iúkenlerinden oluúan veri setine ayrÕ ayrÕ uygulanarak iki farklÕ
enflasyon aktivite endeksi elde edilmiútir. Tüm veri setini kullanarak elde edilen faktör
ܨ olarak adlandÕrÕlÕrken, sadece fiyat de÷iúkenlerini kullanÕlarak oluúturulan faktör ise
ܨ olarak isimlendirilmiútir. Elde edilen bu faktörlerin örneklem dÕúÕ performanslarÕnÕ
de÷erlendirmek amacÕyla 4 farklÕ model oluúturulmuútur.
Model 1 : ݕ௧ା ൌ ߙ   ߚଵ ܨ   ߝ௧ା

(3)

Model 2 : ݕ௧ା ൌ ߙ   ߚଵ ܨ   ߝ௧ା

(4)

Model 3: ݕ௧ା ൌ ߙ  ݕ௧ିଵ   ߚଵ ܨ   ߝ௧ା

(5)

Model 4 : ݕ௧ା ൌ ߙ   ݕ௧ିଵ  ߚଵ ܨ   ߝ௧ା

(6)

Burada ݕ௧ de÷iúkeni yÕllÕk enflasyonu (bir önceki yÕlÕn aynÕ ayÕna göre yüzde de÷iúim)
temsil ederken, h ise örneklem dÕúÕ tahmin periyodunu göstermektedir. ÇalÕúmada birinci
aydan baúlanarak 6 ay sonrasÕna kadar örneklem dÕúÕ tahmin üretilmiútir ( h=1, 2, 3, 4, 5, 6).
Elde edilen tahminler ile gerçekleúmeler karúÕlaútÕrÕlarak tahmin farklarÕ incelenmiútir.
Literatürde tahmin performansÕnÕn ölçümünde kullanÕlan en yaygÕn gösterge Kök Ortalama
Kare HatasÕ (RMSE) yöntemidir. Modellerin performanslarÕnÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕnda ise göreli
RMSE rasyolarÕ kullanÕlmaktadÕr. Bu oranÕn birden küçük olmasÕ modelin AR modeline göre
daha iyi sonuçlar üretti÷i anlamÕna gelirken, birden büyük olmasÕ modelin AR modeline göre
örneklem dÕúÕ tahminlerde daha kötü sonuçlar üretti÷ini göstermektedir.


ͳ
ܴ ܧܵܯൌ ඩ ሺߝ ଶ ሻ
݊

(7)

ୀଵ

ܩÚ ܧܵܯܴ݈݅݁ݎൌ

ܴܧܵܯ
ܴכ ܧܵܯ

(7) numaralÕ denklemde ߝ model tahminleri ile enflasyon gerçekleúmeleri arasÕndaki farklarÕ
gösterirken, RMSE* de÷iúkeni ise AR (baz model) modelinin hata seviyesini tanÕmlamaktadÕr.
5. Ampirik Bulgular
ÇalÕúmada Ocak 2011 - Ocak 2014 arasÕ dönem örneklem içi tutularak ùubat 2014 Ocak 2018 dönemi için örneklem dÕúÕ tahmin üretilmiútir. Örneklem dÕúÕnda yer alan her ay
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için 6 adet örneklem dÕúÕ tahmin yapÕlmÕútÕr. KarúÕlaútÕrma modelimiz olan AR modeli için
gecikme uzunlu÷u Schwarz kriterine göre seçilmiútir. AynÕ úekilde AR modeli ile de her ay
için 1 ay sonrasÕndan baúlanarak 6 ay sonrasÕna kadar örneklem dÕúÕ tahmin üretilmiútir.
Di÷er bir deyiúle, bu yönteme geniúleyen pencerelerde örneklem dÕúÕ tahminler (expanding
window strategy) olarak adlandÕrÕlabilir. Tahminler, 36 aylÕk kayan pencerelerde tekrarlanarak
veri setindeki olasÕ kÕrÕlmalar ve e÷ilim de÷iúikleri dikkate alÕnmÕú ve böylelikle örneklem dÕúÕ
tahminlerin sa÷lamlÕ÷Õ garanti altÕna alÕnmÕútÕr.
Grafik 1’de Bölüm 2’de detaylarÕ verilen dinamik faktör modelinin uygulanmasÕ sonucu
elde edilen ܨ ve ܨ de÷iúkenlerinin yÕllÕk enflasyon de÷iúkeni ile birlikte gösterimi
verilmektedir. Grafik 1’den görülece÷i üzere tahmin edilen faktörler ile enflasyon arasÕnda
yakÕn bir iliúki gözlenmektedir. Özellikle tüm veri setini kullanÕlarak elde edilen enflasyon
aktivite endeksinin (ܨ ) manúet enflasyonun dönüm noktalarÕnÕ yakalamada gayet baúarÕlÕ
oldu÷u görülmektedir. Bu durum, elde edilen faktörlerin örneklem dÕúÕ tahmin üretmede ek bir
fayda sa÷layaca÷Õna iúaret etmektedir.
Grafik 1: Enflasyon ve Tahmin Edilen Endekslerin Geliúimi
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Kaynak: EVDS, Bloomberg, YazarlarÕn HesaplamalarÕ.

Grafik 2 ve Grafik 3’te ise ܨ ve ܨ faktörlerinin veri setindeki her bir de÷iúken ile
regresyon denklemine sokulmasÕndan elde edilen R-kare de÷erlerine göre açÕklayÕcÕ gücü en
yüksek olan de÷iúkenler sÕralanmÕútÕr. Sadece fiyat verileri kullanÕlarak elde edilen faktöre
kÕyasla, ܨ faktörünü açÕklama gücü en yüksek olan de÷iúkenlerin arasÕnda TCMB a÷ÕrlÕklÕ
ortalama fonlama maliyeti, DøBS getirisi ve Euro/TL paritesi gibi finansal de÷iúkenlerinde yer
almasÕ finansal verilerin de fiyat hareketlerinde önemli bir etken oldu÷unu göstermektedir.

12

0.0
EŒitim

Motorlu kara taƔŦtlarŦ, römork…

SaŒlŦk

Yurt 7çi Üretici Fiyat Endeksi

2 YŦllŦk BaƔabaƔ Enflasyon

EŒlence Kültür

Zuccaciye, Yemek TakŦmŦ ve…

Bilgisayarlar ile elektronik ve…

Enerji ve gŦda dŦƔŦ mallar

7ƔlenmemiƔ gŦda, alkollü…

Elektrikli teçhizat

DayanŦklŦ Mallar (altŦn hariç)

Görsel 7Ɣitsel, fotoŒrafla ilgili…

7ƔlenmemiƔ gŦda ürünleri,…

Mevsimlik ürünler hariç TÜFE

Makine ve ekipmanlar

Konutun BakŦm ve OnarŦmŦ

Fabrikasyon metal ürünler,…

Araç SatŦn AlŦmŦ

Enerji, gŦda ve alkolsüz…

Ev içi Tekstil

TÜFE BazlŦ Reel Efektif Döviz…

YŦl Sonu YŦllŦk TÜFE…

Ana Metaller

Dolar Cinsi Mevduatlar

UlaƔtŦrma

Motorlu kara taƔŦtlarŦ,…

TCMB AŒŦrlŦklŦ Ortalama…

Euro/ Türk LirasŦ Spot Kuru

DayanŦklŦ Mallar (altŦn hariç)

1 YŦla Kadar Vadeli TL…

1 YŦl Vadeli D7BS Getirisi

Araç AlŦm SatŦmŦ

Bilgisayarlar ile elektronik ve…

KaŒŦt ve kaŒŦt ürünler

Makine ve ekipmanlar

Kimyasallar ve kimyasal…

Yurt 7çi Üretici Fiyat Endeksi
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Grafik 2: F_all isimli faktörü açÕklayÕcÕ gücü en yüksek olan de÷iúkenler
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Kaynak: EVDS, Bloomberg, YazarlarÕn HesaplamalarÕ.

Grafik 3: F_price isimli faktörü açÕklayÕcÕ gücü en yüksek olan de÷iúkenler
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Kaynak: EVDS, YazarlarÕn HesaplamalarÕ.

Tablo 1’de Bölüm 3’de bahsedilen modellere iliúkin örneklem dÕúÕ tahminlerin RMSE
de÷erleri verilmektedir. Tabloda ilk satÕr karúÕlaútÕrma modelimiz olan AR sürecine iliúkin
RMSE de÷erlerini verirken bahse konu modellere iliúkin satÕrlar ise modellerin RMSE
de÷erlerinin AR modelinden elde edilen RMSE de÷erlerine oranÕnÕ (göreli RMSE)
vermektedir. Tablodaki h=1, 2, 3, 4, 5, 6 de÷erleri ise tahminlerin kaç ay sonrasÕ için
yapÕldÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Örnek vermek gerekirse, h=3 sütunu herhangi bir t zamanÕnda 3
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ay sonrasÕ için yapÕlan tahminden elde edilen RMSE de÷erinin karúÕlaútÕrma modeli olan AR
modelinin RMSE de÷erine göre oranÕnÕ göstermektedir.
Tablo 1: Geniúleyen Pencerelerde Modellerin Örneklem DÕúÕ Tahmin PerformanslarÕ
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 1’deki sonuçlar inceledi÷inde, tüm verilerin kullanÕlmasÕyla elde edilen faktörün
enflasyonun gecikmeli de÷eri ile birlikte dikkate alÕndÕ÷Õ dinamik faktör modeli 3’ün tüm
örneklem dÕúÕ periyotlarda en iyi tahmin performansÕnÕ gösterdi÷i dikkat çekmektedir.
Özellikle, 6 ay ilerisi için yapÕlan tahminlerde, temel modelin RMSE de÷erine kÕyasla elde
edilen 0,35 rakamÕ bize ܨ de÷iúkeninin AR modele göre örneklem dÕúÕ tahminlerin hata
payÕnda yaklaúÕk %65’lik bir iyileúme sa÷ladÕ÷ÕnÕ ifade etmektedir. Bu sonuç, uzun dönemli
enflasyon tahminleri yapÕlÕrken fiyat de÷iúkenlerinin yanÕ sÕra ekonomideki di÷er makro ve
finansal de÷iúkenlerin içerdi÷i bilgiyi kullanmanÕn önemini göstermektedir. Di÷er yandan,
sadece fiyat de÷iúkenleri kullanÕlarak elde edilen ܨ de÷iúkeninin kullanÕldÕ÷Õ Model 2 ve
Model 4‘te ise kÕsa vadeli örneklem dÕúÕ tahminlerde baz model olan AR yöntemine göre
daha düúük tahmin hatalarÕ elde edilmiútir. Bu modellerden elde edilen tahminlerin 3 aydan
ilerisi için hata paylarÕnÕn artmasÕ fiyat de÷iúkenlerindeki hareketlerin enflasyondaki kÕsa
vadeli hareketleri açÕklamada daha faydalÕ oldu÷una iúaret etmektedir.
Tablo 2: Kayan Pencerelerde Modellerin Örneklem DÕúÕ Tahmin PerformanslarÕ
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

Tablo 2’de örneklem dÕúÕ tahminlerin kayan pencereler yöntemi ile yapÕlmasÕ sonucu elde
edilen RMSE de÷erleri sunulmaktadÕr. Tablo 2’deki sonuçlar incelendi÷inde, geniúleyen
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 farklÕ olarak h=1 ve
h=2 tahminleri için sadece ܨ de÷iúkeninden oluúan statik modelin daha iyi sonuç verdi÷i
görülürken 3 ay ve sonrasÕ için yapÕlan tahminlerde enflasyonun gecikmeli de÷erini de
hesaba katan Model 3 ön plana çÕkmaktadÕr. Kayan pencereler yöntemine benzer úekilde
h=6 için örneklem dÕúÕ tahminlerde AR modeline göre yaklaúÕk %76 oranÕnda örneklem dÕúÕ
tahmin hatalarÕnda azalma sa÷lanmÕútÕr. Tablo 2’den görülece÷i üzere Model 3’e ait RMSE
de÷erlerinin AR modeline oranÕ tahmin yapÕlan uzaklÕk artÕkça do÷rusal bir úekilde
azalmaktadÕr. Bu durum, uzun vade için üretilen tahminlerde ekonomideki di÷er koúullarÕn
enflasyon üzerindeki etkisini daha belirgin kÕlmaktadÕr.
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6.

Sonuç

Bu çalÕúmada, Türkiye ekonomisi için 252 makro ve finansal de÷iúken kullanÕlarak
dinamik faktör modeli aracÕlÕ÷Õyla iki farklÕ enflasyon göstergesi oluúturulmuútur. Elde edilen
enflasyon aktivite endekslerinin manúet enflasyon ile iliúkileri ele alÕnmÕútÕr. Oluúturulan
enflasyon göstergelerinin enflasyon tahmini performanslarÕ temel ölçü kriteri olan AR model
tahminleri ile karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Sonuçlar, tüm verilerden elde edilen enflasyon aktivite
endeksinin örneklem dÕúÕ tahminlerinin bütün vadelerde en iyi performansÕ gösterdi÷ine iúaret
ederken, sadece fiyat de÷iúkenleri kullanÕlarak elde edilen endeksin ise kÕsa vadeli
tahminlerinin baz modele kÕyasla hatalarda ciddi düúüú sa÷ladÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Özetle,
sonuçlar türetilen enflasyon aktivite endekslerinin temel enflasyon göstergelerine kÕyasla ek
bilgi içermesi sebebiyle politika yapÕcÕlar ile finansal piyasa katÕlÕmcÕlarÕ için faydalÕ bir
gösterge olabilece÷ine iúaret etmektedir.
Di÷er yandan, son yÕllarda veri toplama ve depolama imkânlarÕnÕn geliúmesi
neticesinde çok sayÕda farklÕ kaynaktan günlük veri toplanabilmektedir. Bu kapsamda,
enflasyon aktivite endeksinin günlük frekansta oluúturularak fiyatlardaki artÕúlarÕ yakalamak
için bir “erken uyarÕ sistemi” olarak kurgulanmasÕnÕn politika yapÕcÕlarÕn hÕzlÕ karar almasÕna
destek sa÷layaca÷Õ düúünülmektedir. AyrÕca, günlük frekansta enflasyon aktivite
endeksinden üretilen tahminlerin nominal ve enflasyona endeksli devlet tahvillerinden elde
edilen enflasyon beklentileri ile karúÕlaútÕrÕlmasÕnÕn piyasa beklentileri ve ham veri arasÕndaki
farklÕlÕklarÕn incelenmesine olanak sa÷layaca÷Õ de÷erlendirilmektedir.
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Ek
Tablo 3: Veri Seti
No De÷iúken øsmi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

A÷ÕrlÕklÕ Ortalama Fiyat (TL/Kg)
AltÕn PiyasasÕ Endeksi
TCMB Net Fonlama
TCMB A÷ÕrlÕklÕ Ortalama Fonlama Maliyeti
TÜFE BazlÕ Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100)
TÜFE Geliúmekte Olan Ülkeler BazlÕ Reel Efektif Döviz Kuru
TÜFE Geliúmiú Ülkeler BazlÕ Reel Efektif Döviz Kuru
Yø-ÜFE BazlÕ Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100)
øhtiyaç (TL Üzerinden AçÕlan)
TaúÕt (TL Üzerinden AçÕlan)
Konut (TL Üzerinden AçÕlan)
Ticari (TL Üzerinden AçÕlan)
Ticari (EUR Üzerinden AçÕlan)
Ticari (USD Üzerinden AçÕlan)
Toplam (EUR Üzerinden AçÕlan Mevduatlar)-Düzey
6 Aya Kadar Vadeli (TL Üzerinden AçÕlan Mevduatlar)
1 YÕla Kadar Vadeli (TL Üzerinden AçÕlan Mevduatlar)
Toplam (TL Üzerinden AçÕlan Mevduatlar)
Toplam (USD Üzerinden AçÕlan Mevduatlar)
TOPLAM KREDø HACMø
TÜKETøCø KREDøLERø VE KREDø KARTLARI
TÜKETøCø KREDøLERø (TL+YP)
Hisse Senedi Stoku
DøBS Stoku(Repo øúlemleri Dahil)
GENEL FøYATLAR
GIDA VE ALKOLSÜZ øÇECEKLER
GIDA
ALKOLSÜZ øÇECEKLER
ALKOLLÜ øÇECEKLER VE TÜTÜN
ALKOLLÜ øÇECEKLER VE TÜTÜN
TÜTÜN
GøYøM VE AYAKKABI
GøYøM
AYAKKABI
KONUT, SU, ELEKTRøK, GAZ VE DøGER YAKITLAR
GERÇEK KøRA
KONUTUN BAKIM VE ONARIMI
(SEBEKE SUYU) VE KONUTLA øLGøLø ÇESøTLø HøZMETLER
ELEKTRIK, GAZ VE DøöER YAKITLAR
MOBøLYA, EV ALETLERø VE EV BAKIM HøZMETLERø
MOBøLYA, MEFRUùAT, HALI VE DøöER YER DÖùEMELERø
EV øÇø TEKSTøL

Kategori
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Finansal
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
18

EV ALETLERø
ZUCCACøYE, YEMEK TAKIMI VE HANEHALKI ALETLERø
EV VE BAHÇE ARAÇ GERECLERø
EV BAKIM øÇøN MAL VE HøZMETLER
SAöLIK
TIBBø ÜRÜNLER, ALETLER VE MALZEMELER
AYAKTA TEDAVø HøZMETLERø
YATAKLI TEDAVø HøZMETLERø
ULAùTIRMA
ARAÇ SATIN ALIMI
KøùøSEL ULAùTIRMA ARAÇLARININ øùLETøMø
ULAùTIRMA HøZMETLERø
HABERLEùME
POSTA HøZMETLERø
EöLENCE VE KÜLTÜR
GÖRSEL-øùøTSEL SøSTEMLE, FOTOGRAFLA øLE øLGøLø EKøPMAN
DøöER TEMEL DAYANIKLI EöLENCE VE KÜLTÜR ARACLARI
EVCøL HAYVANLARA øLøùKøN ÜRÜNLER, HøZMETLER
EöLENCE VE KÜLTÜR HøZMETLERø
GAZETE, KøTAP VE KIRTASøYE
PAKET TURLAR
EöøTøM
OKUL ÖNCESø EöøTøM VE øLKÖöRETøM
ORTA ÖöRETøM
ÜNøVERSøTE EöøTøMø
DÜZEYø BELøRLENEMEYEN EöøTøM PROGRAMLARI
LOKANTA VE OTELLER
YEMEK HøZMETLERø
KONAKLAMA HøZMETLERø
ÇEùøTLø MAL VE HøZMETLER
KøùøSEL BAKIM
SINIFLANDIRILAMAYAN KøùøSEL BAKIM ÜRÜNLERø
SOSYAL HøZMETLER
SøGORTA
BAùKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN MALø HøZMETLER
BAùKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN DøöER HøZMETLER
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE
øúlenmemiú gÕda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altÕn hariç
TÜFE
Enerji, gÕda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve
altÕn hariç TÜFE
øúlenmemiú gÕda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE
Mallar
Enerji
GÕda ve Alkolsüz øçecekler
øúlenmemiú gÕda

Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
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87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Taze meyve ve sebze
Di÷er iúlenmemiú gÕda
øúlenmiú gÕda
Ekmek ve tahÕllar
Enerji ve gÕda dÕúÕ mallar
Temel Mallar-Düzey
DayanÕklÕ Mallar (altÕn hariç)
Hizmet
Yurt øçi Üretici Fiyat Endeksi
Madencilik ve taú ocakçÕlÕ÷Õ
Kömür ve linyit-Düzey
Ham petrol ve do÷al gaz-Düzey
Metal cevherleri-Düzey
Di÷er madencilik ve taú ocakçÕlÕ÷Õ ürünleri
ømalat
GÕda ürünleri
øçecekler
Tütün ürünleri
Tekstil ürünleri
Giyim eúyasÕ
Deri ve ilgili ürünler
A÷aç ve mantar ürünleri (mobilya hariç)
Ka÷Õt ve ka÷Õt ürünleri
BasÕm ve kayÕt hizmetleri
Kok ve rafine petrol ürünleri
Kimyasallar ve kimyasal ürünler
Temel eczacÕlÕk ürünleri ve mustahzarlarÕ
Kauçuk ve plastik ürünler
Di÷er metalik olmayan mineral ürünler
Ana metaller
Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
Elektrikli teçhizat
Makine ve ekipmanlar
Motorlu kara taúÕtlarÕ, römork ve yarÕ römork
Di÷er ulaúÕm araçlarÕ
Mobilya
Di÷er mamul eúyalar
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da÷ÕtÕmÕ
Su ve suyun arÕtÕlmasÕ ve da÷ÕtÕlmasÕ
GENEL ENDEKS
GIDA
KONUT HARCAMALARI
EV EùYASI HARCAMALARI
GøYøM HARCAMALARI

Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
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132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

SAöLIK VE KøùøSEL BAKIM HARCAMALARI
ULAùTIRMA VE HABERLEùME HARCAMALARI
KÜLTÜR EöøTøM VE EöLENCE HARCAMALARI
DøöER HARCAMALAR
Genel Endeks (øTO TEFE, 1968=100)
GÕda Maddeleri (øTO TEFE, 1968=100)
øúlenmemiú Maddeler (øTO TEFE, 1968=100)
Madenler (øTO TEFE, 1968=100)
Mensucat (øTO TEFE, 1968=100)
ønúaat Malzemeleri (øTO TEFE, 1968=100)
Yakacak ve Enerji Maddeleri (øTO TEFE, 1968=100)
Kimyevi Maddeler (øTO TEFE, 1968=100)
øSTANBUL ÜCRETLøLER GEÇøNME ENDEKSø (1995=100)(øTO)
Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE)
(Aritmetik Ortalama) YÕl Sonu YÕllÕk TÜFE Beklentisi (%)
(En Büyük) YÕl Sonu YÕllÕk TÜFE Beklentisi (%)
(Uygun Ortalama) YÕl Sonu YÕllÕk TÜFE Beklentisi (%)
(Aritmetik Ortalama) 12 Ay SonrasÕnÕn YÕllÕk TÜFE Beklentisi (%)
(En Büyük) 12 Ay SonrasÕnÕn YÕllÕk TÜFE Beklentisi (%)
(Uygun Ortalama) 12 Ay SonrasÕnÕn YÕllÕk TÜFE Beklentisi (%)
(Aritmetik Ortalama) 24 Ay SonrasÕnÕn YÕllÕk TÜFE Beklentisi (%)
(En Büyük) 24 Ay SonrasÕnÕn YÕllÕk TÜFE Beklentisi (%)
(Uygun Ortalama) 24 Ay SonrasÕnÕn YÕllÕk TÜFE Beklentisi (%)
Reel Kesim Güven Endeksi
Toplam Sipariú (Mevcut Durum)
Mamul Mal Stoku (Mevcut Durum)
Toplam Sipariú (Son 3 Ay)
Üretim Hacmi (Gelecek 3 Ay)
Ara MallarÕ (øhracat)
Ara MallarÕ (øthalat)
Toplam (øhracat)
Toplam (øthalat)
Sermaye MallarÕ (øhracat)
Sermaye MallarÕ (øthalat)
Tüketim MallarÕ (øhracat)
Tüketim MallarÕ (øthalat)
ømalat Sanayi Kapasite KullanÕm OranÕ

169 DayanÕklÕ Tüketim MallarÕ
170 DayanÕksÕz Tüketim MallarÕ
171 Tüketim MallarÕ
172 GÕda ve içecekler
173 Ara MallarÕ
20

Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Ekonomik
Aktivite
Ekonomik
Aktivite
Ekonomik
Aktivite
Ekonomik
Aktivite
Ekonomik
Aktivite

BankacÕlar Dergisi

174 YatÕrÕm MallarÕ
175 GÕda ürünlerinin imalatÕ
176 Giyim eúyalarÕnÕn imalatÕ
177 Temel eczacÕlÕk ürünlerinin ve eczacÕlÕ÷a iliúkin malzemelerin imalatÕ
178 Di÷er metalik olmayan mineral ürünlerin imalatÕ
179 BilgisayarlarÕn, elektronik ve optik ürünlerin imalatÕ
180 Elektrikli teçhizat imalatÕ
181 Motorlu kara taúÕtÕ, treyler ve yarÕ treyler (yarÕ römork) imalatÕ
182 Mobilya imalatÕ
183 Toplam Sanayi
184 Ara MalÕ ømalatÕ
185 DayanÕklÕ Tüketim MalÕ ømalatÕ
186 DayanÕksÕz Tüketim MalÕ ømalatÕ
187 Enerji
188 Sermaye MalÕ ømalatÕ
189 Madencilik Ve Taú ocakçÕlÕ÷Õ
190 Kömür Ve Linyit ÇÕkartÕlmasÕ
191 Ham Petrol Ve Do÷algaz ÇÕkarÕmÕ
192 Metal Cevherleri Madencili÷i
193 Di÷er Madencilik Ve Taú ocakçÕlÕ÷Õ
194 ømalat Sanayi
195 GÕda Ürünlerinin ømalatÕ
196 øçeceklerin ømalatÕ
197 Tütün Ürünleri ømalatÕ
198 Tekstil Ürünlerinin ømalatÕ
199 Giyim EúyalarÕnÕn ømalatÕ
200 Deri Ve Ilgili Ürünlerin ømalatÕ
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201 Ka÷Õt Ve Ka÷Õt Ürünlerinin ømalatÕ
202 KayÕtlÕ MedyanÕn BasÕlmasÕ Ve Ço÷altÕlmasÕ
203 Kok Kömürü Ve Rafine Edilmiú Petrol Ürünleri ømalatÕ
204 KimyasallarÕn Ve Kimyasal Ürünlerin ømalatÕ
205 Temel EczacÕlÕk Ürünlerinin ømalatÕ
206 Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin ømalatÕ
207 Di÷er Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin ømalatÕ
208 Ana Metal Sanayi
209 Fabrikasyon Metal Ürünleri ømalatÕ (Makina Ve Teçhizat Hariç)
210 BilgisayarlarÕn, Elektronik Ve Optik Ürünlerin ømalatÕ
211 Elektrikli Teçhizat ømalatÕ
212 Motorlu Kara TaúÕtÕ, Treyler Ve YarÕ Treyler (Y.Römork) ømalatÕ
213 Di÷er UlaúÕm AraçlarÕnÕn ømalatÕ
214 Mobilya ømalatÕ
215 Makina Ve EkipmanlarÕn Kurulumu Ve OnarÕmÕ
216 Elektrik, Gaz,Buhar Ve øklimlendirme Üretimi Ve Da÷ÕtÕmÕ
217 (OSD) Binek (Adet)
218 øúgücüne katÕlma oranÕ (%)
219 øúsizlik oranÕ (%)
220 TarÕm dÕúÕ iúsizlik oranÕ (%)
221 østihdam oranÕ (%)
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AraútÕrma Makalesi / Research Article

Türkiye’de Kredi Faizlerini Etkileyen Faktörlerin
Belirlenmesi: MARS Yöntemiyle Bir Analiz
Dr. Mustafa Tevfik Kartal

*

Öz
BankalarÕn ticari kredilere uyguladÕklarÕ faiz oranÕ artÕú e÷ilimi göstermektedir. Ticari kredi faizi
2018 Eylül’de %36’ya ulaúmÕú olup bu oran 2004’ten beri en görülen yüksek seviyedir. Ticari kredi faizi
2018 yÕlÕnÕ ise %28 seviyesinde tamamlamÕútÕr. Türkiye’de piyasa fonlamasÕnÕn büyük kÕsmÕ kredi
kanalÕyla sa÷landÕ÷Õ için ticari kredi faizindeki artÕú e÷ilimi ekonomik aktörler için risk oluúturmaktadÕr.
Bu nedenle, Türkiye’de sürdürülebilir ekonomik büyümenin sa÷lanmasÕ için ticari kredi faizinin
düúürülmesi önem taúÕmaktadÕr. Bu kapsamda, öncelikle ticari kredi faizini etkileyen faktörlerin
belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, 2006/1-2018/9 arasÕndaki üçer aylÕk veriler ile 8 adet
ba÷ÕmsÕz de÷iúken ve Çok De÷iúkenli Uyumlu Regresyon UzanÕmlarÕ (MARS) yöntemi kullanÕlarak
Türkiye’de ticari kredi faizini etkileyen faktörler incelenmiútir. ÇalÕúma sonucunda, sÕrasÕyla mevduat
faizinin, dÕú ticaret dengesinin, merkez bankasÕ rezervlerinin, Dolar/TL kurunun, M2 büyüklü÷ünün ve
enflasyonun ticari kredi faizi üzerinde etkili oldu÷u belirlenmiútir. Türkiye’de ticari kredi faizinin
düúürülmesi için söz konusu faktörlerin olumsuz etkilerinin azaltÕlmasÕna yönelik tedbir alÕnmasÕ
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: BankacÕlÕk, Ticari Kredi Faizini Etkileyen Faktörler, MARS, Türkiye.
JEL SÕnÕflandÕrmasÕ: C22, E43, E51, G12, G21.
Determination of Influencing Factors of Credit Interest Rates in Turkey: An Analysis
with MARS Method
Abstract
Commercial credit interest rate of banks has been increasing. Commercial credit interest rate
has reached 36% as of 2018 September which is the highest level since 2004. Commercial credit
interest has completed 2018 at the level of 28%. Upward trend in commercial credit interest rate
constitutes risks for all economic actors due to most of the funding are provided by bank channel in
Turkey. Therefore, decreasing commercial credit interest rate has importance in order for providing
sustainable growth. In this context, affecting factors of commercial credit interest rate should be
determined firstly. With this aim, quarterly data for the period 2006/1-2018/9, 8 explanatory variables
and Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) method is used in order to determine which
factors affect commercial credit interest rates in Turkey. As a result of the study, it is determined that
deposit interest rate, foreign trade balance, central bank reserves, USD/TL exchange rate, M2 volume,
and inflation affect commercial credit interest rate in Turkey respectively. Necessary precautions
should be taken in order to decrease negative effects of affecting factors on commercial credit interest
rate in order to decrease commercial credit interest rate in Turkey,
Keywords: Banking, Influencing Factors of Commercial Credit Interest Rate, MARS, Turkey.
JEL Classification: C22, E43, E51, G12, G21.
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1. Giriú
Ülke yönetimleri temel olarak ulusal ekonomilerini büyütmeye çalÕúmaktadÕrlar.
Ekonomilerin büyümesi açÕsÕndan büyümenin sürdürülebilir kÕlÕnmasÕ önem taúÕmaktadÕr.
Sürdürülebilir büyümenin yanÕ sÕra toplumun refah düzeyinin artÕrÕlmasÕ ekonomik geliúmiúlik
açÕsÕndan önem taúÕmaktadÕr. Kiúi baúÕna gelir düzeyinin artÕrÕlmasÕ, dengeli ve adil gelir
da÷ÕlÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ ve yüksek sosyokültürel seviyeye ulaúÕlmasÕ gibi unsurlar toplumun
refah düzeyinin belirlenmesi ön plana çÕkan göstergelerdendir. Bahsedilen bu kriterlerin yanÕ
sÕra, bir ülkenin ekonomik geliúmiúli÷ini gösteren önemli bir di÷er husus ise makroekonomik
göstergelerinin istikrarlÕlÕk göstermesidir. Bütçe gerçekleúmesi, cari iúlemler dengesi ve
finansmanÕ, iç ve dÕú borçlar, do÷rudan yabancÕ yatÕrÕmlar, döviz kurlarÕ, iúsizlik, gayri safi
yurtiçi hâsÕla (GSYH) ve enflasyon oranlarÕ söz konusu makroekonomik göstergelerden
bazÕlarÕdÕr. Ülkeler açÕsÕndan en önemli makroekonomik de÷iúkenlerden biri ise faiz
oranlarÕdÕr. Faiz oranlarÕnÕn bu önemi, do÷rudan veya dolaylÕ olarak makroekonomik
göstergeleri etkilemesinden kaynaklanmaktadÕr.
Faiz oranlarÕnÕn, ülkeler açÕsÕndan önemli bir gösterge olmalarÕnÕn yanÕ sÕra en önemli
etkisi yatÕrÕmlar harcamalarÕ üzerinde görülmektedir. Faiz oranlarÕ ile yatÕrÕmlar oranlarÕ
arasÕnda ters iliúki bulundu÷u için faiz oranlarÕ düútükçe yatÕrÕmlar artmakta, faiz oranlarÕ
yükseldi÷inde ise yatÕrÕmlar azalmaktadÕr (Lin ve di÷erleri, 2018, s. 1-2). Faiz oranlarÕ, yatÕrÕm
harcamalarÕnÕ ve bu yolla birçok sektörü ve göstergeyi etkiledi÷i için ekonomi yönetimleri
tarafÕndan sÕkÕ bir úekilde takip edilen ve düúük tutulmaya çalÕúÕlan bir gösterge niteli÷i
taúÕmaktadÕr. Di÷er taraftan, bir ekonomi için birçok faiz oranÕnÕn mevcudiyetinden söz
edilebilmektedir. Ekonomilerde görülen baúlÕca faiz türleri ise kredi faizleri, mevduat faizleri,
Bankalar arasÕ para piyasasÕ faizleri, merkez bankasÕ para politikasÕ faizleri, tahvil-bono
faizleri, Eurobond faizleri, LIBOR-LIBID faizleri olarak özetlenebilmektedir.
Ülkeler sürdürülebilir ekonomik büyüme için sürdürülebilir finansman kaynaklarÕna
ihtiyaç duymaktadÕrlar. Bu finansman kaynaklarÕ bankacÕlÕk sektörü ve sermaye piyasalarÕ
olmak üzere iki farklÕ kanaldan elde edilebilmektedir. Banka temelli bir finansal piyasaya
sahip olan Türkiye’de 2017 yÕlsonunda banka varlÕklarÕnÕn GSYH’ye oranÕ %105 seviyesine
ulaúÕrken piyasa de÷erinin GSYH’ye oranÕ ise %28 seviyesinde kalmÕútÕr. (BankacÕlÕk
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2019; Borsa østanbul, 2019, Türkiye østatistik Kurumu
(TÜøK), 2019). Ek olarak 2018 Eylül itibariyle ticari (mevduat ve katÕlÕm ve kalkÕnma
bankacÕlÕ÷ÕnÕn toplamÕ) bankacÕlÕ÷ÕnÕn toplam bankacÕlÕk sektörü içindeki payÕ %94,9
seviyesindedir (Türkiye KatÕlÕm BankalarÕ Birli÷i, 2019). DolayÕsÕyla, Türkiye’de ekonomik
faaliyetlerin büyük kÕsmÕ ticari bankalar tarafÕndan fonlanmaktadÕr. Böylece, ticari bankalar
ekonomik faaliyetlerin ve yatÕrÕm harcamalarÕnÕn finansmanÕnÕn sa÷lanabilmesi adÕna oldukça
önemli bir fonksiyon üstlenmektedirler (Depren ve di÷erleri, 2018, s. 1). Ticari bankalar söz
konusu fonksiyonu temel finansman aracÕ olan kredi ile sa÷lamaktadÕrlar. Di÷er taraftan,
kredi kullanan müúterilerin ödedikleri kredi faizleri, üretim maliyetlerini ve satÕú fiyatlarÕnÕ
do÷rudan etkilemektedir. Bu nedenle, ticari kredi faizleri ekonomik aktörler açÕsÕndan kritik rol
oynamaktadÕr. Bu kapsamda, kredi faizlerinin düúük seviyelerde tutulmasÕ önem taúÕmaktadÕr
(Tumwine ve di÷erleri, 2018, s. 270).
Türkiye’de ticari kredi faizi yÕllar içinde dalgalÕ bir seyir izlemektedir. Bu kapsamda
Türkiye’de ticari kredi faizinin geliúimi ele alÕndÕ÷Õnda, 2002 Ocak’ta %60 seviyesinde olan
ticari kredi faizi düúüú göstererek 2011 Ocak’ta %8 seviyesinde gerçekleúmiútir. øzleyen
dönemde yavaú yavaú artÕú gösteren ticari kredi faizi, 2017 sonunda %17 seviyesine
yükselmiútir. Sonraki süreçte, ulusal ve uluslararasÕ makroekonomik geliúmelerin etkisi ile
artÕú e÷ilimini sürdüren ticari kredi faizi 2018 Eylül sonunda %34 seviyesine yükselmiútir. Bu
seviye aynÕ zamanda 2004 sonrasÕnda oluúan en yüksek seviyedir (Türkiye Cumhuriyet
Merkez BankasÕ (TCMB), 2019). Türkiye’de ticari kredi faizleri 2018 AralÕk sonunda ise
%28,6 seviyesinde gerçekleúmiútir.
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Türkiye’de piyasa fonlamasÕnÕn büyük kÕsmÕnÕn bankalarca kredi kanalÕ üzerinden
sa÷lanmasÕ nedeniyle ticari kredi faizindeki artÕú e÷ilimi risk oluúturmaktadÕr. YatÕrÕm
harcamalarÕnÕn ve ticari faaliyetlerin finansmanÕ için ticari kredi faizindeki artÕú e÷iliminin
önlenmesi bir zorunluluk olarak ortaya çÕkmaktadÕr. ølave olarak, ticari kredi faizlerinin 2010
ve 2011 yÕllarÕndaki seviyelere düúürülmesi sürdürülebilir büyüme açÕsÕndan kritik öneme
sahiptir. Ancak ticari kredi faizinin düúürülebilmesi için öncelikle kredi faizlerini etkileyen
faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak Türkiye’de 2006/1-2018/9
arasÕnda ticari kredi faizlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi bu çalÕúma hazÕrlanmÕútÕr. Bu
kapsamda, iktisat ve finans literatüründe son dönemlerde sÕklÕkla kullanÕlan MARS yöntemi
tercih edilmiútir. Bilindi÷i kadarÕyla, Türkiye’de faiz oranlarÕna yönelik çalÕúmalarda MARS
yöntemi ilk kez bu çalÕúmada kullanÕlmÕútÕr.
ÇalÕúma dört bölümden oluúmaktadÕr. Giriú bölümünden sonra, ikinci bölümde
literatür taramasÕ kapsamÕnda faiz oranlarÕnÕ etkileyen faktörlerle ilgili bazÕ çalÕúmalar ele
alÕnmÕútÕr. Üçüncü bölümde Türkiye’de ticari kredi faizini etkileyen faktörlere yönelik analiz
yapÕlarak araútÕrmanÕn bulgularÕ incelenmiútir. Son bölümde ise de÷erlendirme yapÕlmÕútÕr.
2. Literatür TaramasÕ
Literatürde faiz oranlarÕ ile ilgili çeúitli çalÕúmalar yer almaktadÕr. Bu çalÕúmalarda faiz
oranlarÕnÕ etkileyen çeúitli de÷iúkenler incelenmiútir. BazÕ çalÕúmalarda de÷iúken olarak
enflasyon ele alÕnmÕútÕr. Berument ve MalatyalÕ (2001), 1989 KasÕm-1999 Haziran arasÕndaki
aylÕk verileri GARCH yöntemiyle ele aldÕklarÕ çalÕúmalarÕnda beklenen enflasyondaki artÕúÕn
faiz oranlarÕnÕ artÕraca÷ÕnÕ belirlemiúlerdir. Güneú ve Tulçal (2002), 1989-1997 arasÕndaki
aylÕk verileri regresyon yöntemiyle inceledikleri çalÕúmalarÕnda toptan fiyat endeksinin faiz
oranlarÕnÕ etkileyen en önemli faktör oldu÷unu tespit etmiúlerdir. Sever ve MÕzrak (2007),
1987 Ocak-2006 Haziran arasÕndaki aylÕk verileri vektör otoregresif modeliyle analiz ettikleri
çalÕúmalarÕnda enflasyonun faiz oranlarÕnÕn temel belirleyicisi oldu÷unu ortaya koymuúlardÕr.
Aytaç ve Sa÷lam (2014), 1980-2012 arasÕndaki yÕllÕk verileri vektör ardÕúÕk ba÷lanÕm
modeliyle analiz ettikleri çalÕúmalarÕnda enflasyonun faiz oranlarÕnÕn en önemli bileúeni
oldu÷unu belirlemiúlerdir. TanrÕöver ve Yamak (2015), 1990 Mart-2014 Haziran arasÕndaki
üçer aylÕk verileri ARDL sÕnÕr testiyle ele aldÕklarÕ çalÕúmalarÕnda genel fiyatlar seviyesindeki
artÕúÕn nominal faiz oranlarÕnÕ artÕrdÕ÷ÕnÕ tespit etmiúlerdir. TunalÕ ve Erönal (2016) ise 2003
Ocak-2014 ùubat arasÕndaki aylÕk verileri Gregory Hansen eú-bütünleúme testiyle
inceledikleri çalÕúmalarÕnda enflasyon ve faiz oranlarÕ arasÕnda uzun vadede iliúki bulundu÷u
sonucuna
ulaúmÕúlardÕr.
Enflasyonun
de÷iúken
olarak
kullanÕldÕ÷Õ
çalÕúmalar
de÷erlendirildi÷inde, enflasyondaki artÕúÕn faiz oranlarÕnÕ artÕrdÕ÷Õ görülmektedir.
BazÕ çalÕúmalarda de÷iúken olarak döviz kurlarÕ ele alÕnmÕútÕr. Gül ve di÷erleri (2007),
1984 Ocak-2006 Haziran arasÕndaki aylÕk verileri Granger nedensellik testiyle ele aldÕklarÕ
çalÕúmalarÕnda döviz kurlarÕndaki artÕúÕn faiz oranlarÕnda artÕúa neden oldu÷unu
belirlemiúlerdir. Benzer úekilde, Ekinci ve di÷erleri (2016), 2010 Ocak-2015 Ekim arasÕndaki
aylÕk verileri regresyon yöntemiyle inceledikleri çalÕúmalarÕnda aynÕ sonuca ulaúmÕúlardÕr.
AyrÕca Sever ve MÕzrak (2007), 1987 Ocak-2006 Haziran arasÕndaki aylÕk verileri vektör
otoregresif modeliyle analiz ettikleri çalÕúmalarÕnda döviz kurlarÕnÕn faiz oranlarÕnÕn temel
belirleyicilerinden biri oldu÷unu tespit etmiúlerdir. AkÕncÕ ve YÕlmaz (2016), 1980-2012
arasÕndaki yÕllÕk verileri dinamik en küçük kareler yöntemiyle analiz ettikleri çalÕúmalarÕnda
döviz kurlarÕnÕn faiz oranlarÕ üzerinde önemli etkilere sahip oldu÷unu belirlemiúlerdir. Obeng
ve Sakyi (2017) ise 1980-2013 arasÕndaki yÕllÕk verileri vektör hata düzeltme modeliyle ele
aldÕklarÕ çalÕúmalarÕnda döviz kurlarÕndaki oynaklÕ÷Õn faiz oranlarÕnÕ etkiledi÷ini ortaya
koymuúlardÕr. Döviz kurlarÕnÕn de÷iúken olarak kullanÕldÕ÷Õ çalÕúmalar de÷erlendirildi÷inde,
döviz kurlarÕndaki de÷iúimlerin faiz oranlarÕnda de÷iúime neden oldu÷u belirlenmiútir.
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BazÕ çalÕúmalarda de÷iúken olarak para arzÕ ele alÕnmÕútÕr. Onanuga ve Shittu (2010),
2000 Mart-2008 AralÕk arasÕndaki üçer aylÕk verileri vektör hata düzeltme modeliyle ele
aldÕklarÕ çalÕúmalarÕnda reel para arzÕnÕn hazine bonolarÕnÕn faiz oranlarÕnÕ etkiledi÷ini ifade
etmiúlerdir. AkÕncÕ ve YÕlmaz (2016) ise 1980-2012 arasÕndaki yÕllÕk verileri dinamik en küçük
kareler yöntemiyle analiz ettikleri çalÕúmalarÕnda para arzÕnÕn faiz oranlarÕ üzerinde önemli
etkisi oldu÷u sonucuna ulaúmÕúlardÕr. Para arzÕnÕn de÷iúken olarak kullanÕldÕ÷Õ çalÕúmalarda,
para arzÕndaki artÕúÕn faiz oranlarÕnÕ artÕrdÕ÷Õ belirlenmiútir.
Di÷er taraftan bazÕ çalÕúmalarda yukarÕda ele alÕnanlardan daha farklÕ de÷iúkenler
kullanÕlmÕútÕr. Moschitz (2004), 2001 ùubat-2003 KasÕm arasÕndaki verileri regresyon
yöntemiyle analiz etti÷i çalÕúmasÕnda rezervlerde azalÕú yönündeki geçici de÷iúikliklerin faiz
oranlarÕ üzerinde etkisi olmadÕ÷ÕnÕ, rezervlerdeki azalÕú yönündeki kalÕcÕ de÷iúikliklerin ise
faiz oranlarÕnÕ olumsuz etkiledi÷ini tespit etmiútir. Poddar ve di÷erleri (2006), 1995 MayÕs-005
Ocak arasÕndaki aylÕk verileri regresyon yöntemiyle inceledi÷i çalÕúmalarÕnda ulusal faiz
oranlarÕ üzerinde küresel faiz oranlarÕnÕn güçlü bir etkiye sahip oldu÷unu belirlemiúlerdir.
Gupta ve Goyal (2015), 1991 Nisan-2013 Ocak arasÕndaki aylÕk verileri vektör ardÕúÕk
ba÷lanÕm modeliyle de÷erlendirdikleri çalÕúmalarÕnda petrol fiyatlarÕndaki artÕúa paralel olarak
faiz oranlarÕnÕn arttÕ÷Õ sonucuna ulaúmÕúlardÕr. AkÕncÕ ve YÕlmaz (2016), 1980-2013
arasÕndaki yÕllÕk verileri vektör hata düzeltme modeliyle ele aldÕklarÕ çalÕúmalarÕnda
büyümenin, cari açÕk ve dÕú borçlarÕn faiz oranlarÕ üzerinde etkiye sahip oldu÷unu
belirlemiúlerdir. Obeng ve Sakyi (2017) ise 1980-2013 arasÕndaki yÕllÕk verileri vektör hata
düzeltme modeliyle ele aldÕklarÕ çalÕúmalarÕnda faiz oranlarÕnÕn büyümeden etkilendi÷ini
sonucuna ulaúmÕúlardÕr.
Literatürde yer alan ve detaylarÕna yukarÕda yer verilen çalÕúmalar birlikte
de÷erlendirildi÷inde, faiz oranlarÕnÕ ele alan çalÕúmalarda enflasyon, döviz kurlarÕ, para arzÕ,
rezervler, küresel faiz oranlarÕ, petrol fiyatlarÕ, ekonomik büyüme, cari açÕk ve dÕú borçlar
de÷iúkenlerinin etkilerinin araútÕrÕldÕ÷Õ ve söz konusu de÷iúkenlerdeki de÷iúimlerin faiz
oranlarÕnda de÷iúime neden oldu÷u görülmektedir.
3.
3.1.

Türkiye’de Ticari Kredi Faizini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Veri Seti ve YapÕsÕ

Türkiye’de ticari kredi faizlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik olarak
2003/1-2018/9 arasÕndaki verilerin kullanÕlmasÕ hedeflenmiútir. Ancak M2 büyüklü÷üne ait
2003-2005 dönemine iliúkin verilere eriúilememiútir. Bu nedenle, 2006/1-2018/9 arasÕndaki
üçer aylÕk veriler kullanÕlarak analiz gerçekleútirilmiútir. Ticari kredi faizine etkisi araútÕrÕlan
ba÷ÕmsÕz de÷iúkenlere iliúkin veriler TCMB’nin Elektronik Veri Da÷ÕtÕm Sistemi (EVDS)
kullanÕlarak temin edilmiútir.
3.2.
MARS Yöntemi
3.2.1. MARS Yöntemi HakkÕnda Genel Bilgi
MARS yöntemi 1990’lÕ yÕllarda Friedman tarafÕndan geliútirilmiútir. MARS yöntemi
parametrik olmayan bir yöntem olup makine ö÷renmesi yöntemlerinden biridir, bu nedenle
kÕsÕtlayÕcÕ varsayÕmlara yer vermemektedir. Bu özelli÷i dolayÕsÕ ile model tahmin yöntemlerine
bir alternatif olarak kullanÕlmaktadÕr (Friedman, 1991, s. 1-141).
MARS yönteminde ba÷ÕmlÕ ve ba÷ÕmsÕz de÷iúkenler seti arasÕndaki fonksiyonel iliúki
altÕnda herhangi bir varsayÕm bulunmamaktadÕr. MARS yöntemi, ba÷ÕmsÕz de÷iúkenlerin
ba÷ÕmlÕ de÷iúken üzerindeki etkisini, ba÷ÕmsÕz de÷iúkenler arasÕndaki etkileúimler ve bu
etkileúimlerin ba÷ÕmlÕ de÷iúken üzerindeki etkileri ile birlikte incelemektedir (Goh ve di÷erleri,
2017, s. 150; Liu, 2018, s. 48).
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MARS yöntemi, ba÷ÕmsÕz de÷iúkenler arasÕndaki do÷rusal olmayan iliúkiyi do÷rusal
hale getirmektedir. Bunun yanÕ sÕra MARS yöntemi, ba÷ÕmsÕz de÷iúkenlerin farklÕ de÷erleri
için farklÕ katsayÕlar atamaktadÕr. KarmaúÕk veri yapÕsÕna sahip olan MARS yönteminde, çok
sayÕda ba÷ÕmsÕz de÷iúken ile analiz yapÕlmakla birlikte ba÷ÕmsÕz de÷iúkenlerin göreceli
katkÕlarÕ düzeltilmiú R2 de÷eri ile hesaplanmaktadÕr. Di÷er taraftan, regresyon analizinde
çoklu do÷rusal ba÷lantÕ sorunu olarak görülen ba÷ÕmsÕz de÷iúkenlerin birbirleri ile olan
etkileúimleri, MARS yönteminde herhangi bir sorun teúkil etmemektedir (Lee ve Chen, 2005,
s. 744).
MARS yönteminde, ba÷ÕmlÕ ve ba÷ÕmsÕz de÷iúkenler arasÕndaki iliúkinin daha do÷ru
tespit edilmesi ve parametrik olmayan hata varyansÕnÕn kontrol edilmesi için düzleútirme
uzanÕmlarÕ (smoothing splines) kullanmaktadÕr. Bu durumda, elde edilen eúitlik düz bir do÷ru
yerine bükülmüú bir yapÕya sahip olmaktadÕr. Bükülme noktalarÕna da dü÷üm noktasÕ (knot)
denilmektedir. økiden fazla boyutlu uzanÕmlarÕ çizerken her bir uzanÕm için matematiksel
temel fonksiyonlara (basic functions) ihtiyaç duyulmaktadÕr. Temel fonksiyon, orijinal verideki
de÷iúimi sÕfÕr yapacak bölgeleri seçmektedir (Friedman, 1991, s. 11). Böylece MARS
yöntemi, veri yÕ÷ÕnÕnÕ öncelikle bölgelere aymakta ve oluúan bölgeler veriye ba÷lÕ olarak
bulunmaktadÕr. SonrasÕnda ise MARS yöntemi her bir bölge için bir regresyon denklemi
oluúturmaktadÕr (Lee ve di÷erleri, 2006, s. 1118).
MARS modelinin detaylarÕna Formül 1’de yer verilmiútir:


ܻ ൌ ܤ  ܽ ܤ ሺܺ௧ ሻ  ߝ ሺͳሻ
ୀଵ

Formül 1’de, ba÷ÕmlÕ de÷iúken Y, ba÷ÕmsÕz de÷iúkenler ise X ile gösterilmiútir.
Modelin sabit terimi B0 ile, temel fonksiyonun katsayÕsÕ an ile, dü÷üm sayÕsÕ k ile, hata terimi İ
ile, t ba÷ÕmsÕz de÷iúkeni için k temel fonksiyonu ise Bn(Xt) ile ifade edilmiútir. Böylece
modeldeki temel fonksiyon sayÕsÕ K olarak belirlenmiútir (Friedman, 1991, s. 12-14).
MARS yöntemi iki aúamadan oluúmaktadÕr;
¾ 1. aúamada, ba÷ÕmsÕz de÷iúkenler kullanÕlarak tüm olasÕ fonksiyonlar üretilmektedir.
Temel fonksiyon olarak adlandÕrÕlan bu fonksiyonlar maksimum sayÕya ulaúÕncaya kadar
üretilmeye devam edilmektedir.
¾ 2. aúamada, en karmaúÕk modelden, bazÕ temel fonksiyonlar elenerek en iyi modele
ulaúÕlmaktadÕr. Uyum iyili÷i kriterlerinden genelleútirilmiú çapraz geçerlilik (Generalized
Cross Validation: GCV) de÷erinin en düúük ve GCV R2 de÷erinin en yüksek oldu÷u
model en iyi modeli oluúturmaktadÕr (Sephton, 2001 s. 41; Kartal ve di÷erleri, 2018, s.
216).
Literatürdeki çalÕúmalar incelendi÷inde faiz oranlarÕna yönelik olarak ARDL sÕnÕr testi,
GARCH, Granger nedensellik testi, Gregory Hansen eú-bütünleúme testi, regresyon, vektör
ardÕúÕk ba÷lanÕm modeli, vektör hata düzeltme modeli ve vektör otoregresif modeli gibi
yöntemlerin kullanÕldÕ÷Õ görülmektedir. Bununla birlikte logit, probit, regresyon yöntemlerine
kÕyasla daha baúarÕlÕ sonuçlar ortaya koymasÕ; daha do÷ru ve açÕklayÕcÕ sonuçlar üreten ve
parametrik olmayan bir yöntem olmasÕ; herhangi bir kÕsÕtlayÕcÕ varsayÕm gerektirmemesi;
çoklu ba÷lantÕ sorunu bulunmamasÕ; ba÷ÕmsÕz de÷iúkenler arasÕndaki etkileúimleri ve bu
etkileúimlerin ba÷ÕmlÕ de÷iúken üzerindeki etkilerini dikkate alarak çok fazla ba÷ÕmsÕz
de÷iúkenin ba÷ÕmlÕ de÷iúken üzerindeki etkilerini araútÕrmasÕ; özellikle Türkiye’de iktisat ve
finans literatüründe son dönemlerde sÕklÕkla kullanÕlan bir yöntem olmasÕ ve bilindi÷i
kadarÕyla Türkiye’de faiz oranlarÕna yönelik çalÕúmalarda MARS yönteminin daha önce
kullanÕlmamÕú olmasÕ hususlarÕ dikkate alÕnarak, Türkiye’de ticari kredi faizlerini etkileyen
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faktörlerin belirlenmesine yönelik bu çalÕúmada derlenen verilerin MARS yöntemiyle analiz
edilmesine karar verilmiútir.
3.2.2. MARS Yöntemi ile YapÕlan BazÕ ÇalÕúmalar
MARS yöntemi kullanÕlarak yurt dÕúÕnda gerçekleútirmiú birçok çalÕúma
bulunmaktadÕr. Son yÕllarda gerçekleútirilen söz konusu çalÕúmalardan bazÕlarÕna Tablo 1’de
yer verilmiútir.
Tablo 1: YurtdÕúÕndaki BazÕ ÇalÕúmalar
Yazar
Bolder ve
Rubin
Lin ve Lee

Martís vd.

Oduro vd.
AL-Qinani
Sahoo ve
Das
Yüksel ve
Zengin
Assandri vd.
Mehdizadeh
vd.
Liu

YÕl

Ülke

Sonuç
En uygun borçlanma stratejisinin belirlenmesinde en küçük kareler
yöntemi, Kernel regresyon analizi ve iz düúüm takip regresyonu
2007
ABD
yöntemlerine kÕyasla MARS yöntemi daha baúarÕlÕ sonuçlar ortaya
koymuútur.
Turizm talebinin tahmin edilmesinde, destek vektör regresyonu
2013
Tayvan
(SVR) ve yapay sinir a÷Õna (ANN) modellerine kÕyasla MARS
modeli daha yüksek hatalÕ sonuç oluúturmuútur.
Ö÷rencilerin baúarÕ oranlarÕnÕn tahmin edilmesinde, MARS modeli,
ö÷rencilerin ö÷retim üyelerinin performansÕna yönelik algÕlarÕ ile
2015
øspanya
ö÷renci baúarÕ oranÕ arasÕnda açÕk bir iliúki oldu÷unu ortaya
koymuútur.
Karbon monoksit emisyonlarÕnÕ tahmin ederken, MARS son
2015 Avustralya modele ulaúmak için hesaplama açÕsÕndan daha verimli iken, ANN
biraz daha do÷ru sonuçlar ortaya koymaktadÕr.
Çoklu do÷rusal regresyon (MLR) yöntemine kÕyasla, MARS modeli
2016
Irak
tahmin do÷rulu÷unda gözle görülür bir iyileúme sergilemiútir.
Multi-gen genetik programlama (MGGP) modeli, topraktaki
2016 Hindistan sÕvÕlaúma potansiyelinin de÷erlendirilmesinde MARS modelinden
daha verimlidir.
Mortgage krizinin tahmininde Logit modeline kÕyasla MARS
2016a
ABD
yöntemi daha baúarÕlÕ tahmin sonucu ortaya koymuútur.
MARS yöntemi ile çevresel de÷iúkenlerin tür oluúumu üzerindeki
etkileri de÷erlendirilmiú; tür oluúumunun ço÷unlukla çayÕrlar
2017
øtalya
(pozitif) ve ormanlÕk alanlardan (olumsuz etki) etkilendi÷i sonucuna
ulaúÕlmÕútÕr.
MARS yöntemi, toprak sÕcaklÕ÷ÕnÕn ve termal bileúenlerinin
belirlenmesinde destek vektör makinesi (SVM) yöntemine kÕyasla
2017
øran
daha iyi sonuçlar ortaya koymaktadÕr.
MARS yöntemi, temel do÷rusal olmayan unsurlarÕ ve etkileúimleri
yakalama yetene÷inden dolayÕ önemli do÷ruluk iyileútirme elde
2018
ABD
edilmesine yardÕmcÕ olmaktadÕr.

YurtdÕúÕnda MARS yöntemi ile birçok çalÕúma yapÕlmasÕna karúÕn, Türkiye’de bu
yöntem ile yapÕlan çalÕúmalar son derece sÕnÕrlÕdÕr. Bununla birlikte, ülkemizde MARS
yöntemi kullanÕlarak yapÕlan çalÕúmalar son yÕllarda artÕú göstermektedir. Bu kapsamda,
Türkiye’de yapÕlan çalÕúmalardan bazÕlarÕna Tablo 2’de yer verilmiútir.
Tablo 2: Türkiye’deki BazÕ ÇalÕúmalar
Yazar

YÕl

Tunay

2001

MuzÕr

2011

Tunay

2011

Sonuç
Parasal gelir dolaúÕm hÕzÕnÕ tahmin etmede MARS yöntemi anlamlÕ
sonuçlar ortaya koymuútur.
BankacÕlÕkta kredi riskinin ölçümünde ikili lojistik regresyon tekni÷i
ve yapay sinir a÷larÕ teorisine kÕyasla MARS yöntemi daha baúarÕlÕ
sonuçlar ortaya koymuútur.
DurgunluklarÕn belirlenmesinde MARS yöntemi oldukça baúarÕlÕ
tahminler ortaya koymuútur.
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Yazar

YÕl

Oktar ve Yüksel

2015

Oktar ve Yüksel

2016

Yüksel

2016

Yüksel vd.

2016

Eyduran vd.

2017

Yüksel ve ÖzsarÕ

2017

Çelik ve YÕlmaz

2018

Kartal vd.

2018

Zengin vd.

2018

Sonuç
BankacÕlÕk krizlerinin tahmin edilmesinde MARS yöntemi baúarÕlÕ
sonuçlar vermiútir.
Türev ürün kullanÕmÕ ile takipteki krediler arasÕnda pozitif, özel
karúÕlÕklar arasÕnda negatif iliúki bulunmuútur.
BankalarÕn faiz gelirlerinde ve ülkenin büyüme oranÕnda artÕú
bankalarÕn takipteki krediler oranÕnÕ azaltmaktadÕr.
Faiz oranlarÕ ile kredi kartÕ kullanÕmÕ arasÕnda do÷rusal bir iliúki
bulunmaktadÕr.
Koyun yetiútiricilerinin yetiútirme amacÕyla pratikte anlamlÕ ipuçlarÕ
elde etmeleri için, vücut a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn gö÷üs çevresi ve vücut
uzunlu÷u açÕklayÕcÕ de÷iúkenleri kullanÕlarak tahmininde çok
yüksek kestirim do÷rulu÷una sahip MARS algoritmasÕnÕn
kullanÕlmasÕ önerilmektedir.
Cari açÕk ile ülke kredi notu arasÕnda pozitif iliúki bulunmaktadÕr.
MARS yönteminin uygunluk kriterleri daha iyi sonuçlar verdi÷i için,
sÕnÕflandÕrma ve gerileme a÷acÕ (CART) yöntemine kÕyasla daha
iyi tahmin edebilmektedir.
Para arzÕ, bütçe açÕ÷Õ, yabancÕ yatÕrÕmlar Dolar/TL ve Euro/TL
kurlarÕnÕ etkilemektedir.
Cari iúlemler açÕ÷Õ/GSYH oranÕnÕn 3.57’yi geçmesi durumunda
do÷rudan yabancÕ yatÕrÕmlar azalmaktadÕr.

3.2.3. Ba÷ÕmsÕz De÷iúkenler
Faiz oranlarÕnÕ etkileyen faktörleri belirleyebilmek için literatürde çeúitli de÷iúkenler
kullanÕlmÕútÕr. Bu de÷iúkenlere özet olarak Tablo 3’de yer verilmiútir.
Tablo 3: Ba÷ÕmsÕz De÷iúkenler
Ba÷ÕmsÕz
De÷iúken
Bütçe AçÕ÷Õ
Büyüme
DÕú Ticaret
Döviz KurlarÕ

Enflasyon

Para ArzÕ
Petrol FiyatlarÕ
Rezervler
Tasarruflar
YatÕrÕmlar

Referanslar
Bulut ve Canbolat (2003), Desroches ve Francis (2006), Mukhtar ve Zakaria
(2008), Akgay vd. (2018)
Güneú ve Tulçal (2002), Desroches ve Francis (2006), MasatçÕ ve DarÕcÕ (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)
Gupta ve Goyal (2015)
Brzezina ve Cuaresma (2007), Sever ve MÕzrak (2007), Öztürk ve Durgut (2011),
TaúbaúÕ (2014), Gupta ve Goyal (2015), AkÕncÕ ve YÕlmaz (2016), Ekinci vd.
(2016), Obeng ve Sakyi (2017)
Berument ve MalatyalÕ (2001), Güneú ve Tulçal (2002), MasatçÕ ve DarÕcÕ (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), TunalÕ ve Erönal (2016)
Knot (1995), Patnaik ve Vasudevan (1999), Güneú ve Tulçal (2002), Onanuga ve
Shittu (2010), Durgut (2010), Öztürk ve Durgut (2011), Gupta ve Goyal (2015),
AkÕncÕ ve YÕlmaz (2016)
Desroches ve Francis (2006), Do÷rul ve Soytaú (2010), Mucuk vd. (2016), Ratti
ve Vespignani (2016), Zortuk ve Bayrak (2016)
Hol (2006), Gupta ve Goyal (2015)
Knoester ve Mak (1994), Güneú ve Tulçal (2002), Desroches ve Francis (2006),
AkÕncÕ ve YÕlmaz (2016)
Güneú ve Tulçal (2002), Desroches ve Francis (2006)

Bu çalÕúmada Türkiye’de ticari kredi faizini etkileyen faktörlerin belirlenmesi
amaçlanmaktadÕr. Bu amaçla, verilerin eriúilebilirli÷i ve literatürdeki çalÕúmalar göz önünde
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bulundurularak ba÷ÕmsÕz de÷iúken olarak dÕú ticaret dengesi, para arzÕ (M2), enflasyon
(Tüketici fiyat endeksi (TÜFE)), merkez bankasÕ rezervleri ve döviz kurlarÕ (Dolar/TL)
seçilmiútir. AyrÕca Türkiye’nin makroekonomik durumu göz önünde bulunduruldu÷unda cari
iúlemler dengesinin, mevduat faizinin ve finansal kesim dÕúÕndaki firmalarÕn döviz
pozisyonunun (kÕsaca úirketlerin net döviz pozisyonu) kredi faizleri üzerinde etki
oluúturabilece÷i düúünülerek bu göstergeler de ba÷ÕmsÕz de÷iúken olarak seçilmiútir. Analize
dâhil edilen de÷iúkenlerin tanÕmlarÕna iliúkin detaylara Tablo 4’de yer verilmiútir.
Tablo 4: De÷iúkenlerin TanÕmlarÕ
De÷iúken
Türü
Ba÷ÕmlÕ

De÷iúken

KÕsaltma

Ticari Kredi Faizi

KRD

Cari øúlemler Dengesi

CARIDNG

DÕú Ticaret Dengesi

DISTCRT

Döviz Kuru
(ABD DolarÕ)

DOLAR/TL

Enflasyon (TÜFE)

TUFE

Mevduat Faizi

MVDT

Merkez BankasÕ
Rezervleri

TCMBRZV

Ba÷ÕmsÕz

Para ArzÕ (M2)
ùirketlerin Net Döviz
Pozisyonu

M2
DVZPZ

Ba÷ÕmsÕz De÷iúkenin TanÕmÕ
Bankalarca TL üzerinden açÕlan ticari kredilere
uygulanan a÷ÕrlÕklÕ ortalama faiz oranlarÕ
dikkate alÕnmÕútÕr
TL
cinsinden
cari
iúlemler
dengesi
gerçekleúmeleri dikkate alÕnmÕútÕr.
TL cinsinden toplam ihracat ile toplam ithalat
gerçekleúmeleri arasÕndaki fark dikkate
alÕnmÕútÕr.
Dolar/TL satÕú kurlarÕ dikkate alÕnmÕútÕr.
3 aylÕk TÜFE gerçekleúmeleri dikkate
alÕnmÕútÕr.
Bankalarca TL üzerinden açÕlan toplam
mevduatlara uygulanan a÷ÕrlÕklÕ ortalama faiz
oranlarÕ dikkate alÕnmÕútÕr
18.01.2002 tarihli Niyet Mektubuna göre
raporlanan brüt döviz rezervleri rakamÕ
gerçekleúmeleri dikkate alÕnmÕútÕr.
M2 büyüklü÷ü dikkate alÕnmÕútÕr.
TL cinsinden úirketlerin net döviz pozisyonu
gerçekleúmeleri dikkate alÕnmÕútÕr.

Analize dâhil edilen ba÷ÕmsÕz de÷iúkenlerle ilgili literatürdeki çalÕúmalar dikkate
alÕndÕ÷Õnda ticari kredi faizleri üzerinde aúa÷Õdaki etkilerin oluúmasÕ beklenmektedir:
x
x
x
x

x
x

Cari øúlemler AçÕ÷Õ: Cari açÕk veren ülkelerde, ülkeden para çÕkÕúÕ olaca÷Õ için döviz
kurlarÕnÕn yükselmesi ve bu yolla kredi faizi üzerinde artÕú etkisi oluúturmasÕ
beklenmektedir.
DÕú Ticaret Dengesi: Gupta ve Goyal (2015) dÕú ticaretin faiz oranlarÕ üzerinde negatif
etki oluúturdu÷unu belirlemiúlerdir. Di÷er bir ifade ile dÕú ticaret fazla verdi÷inde faiz
oranlarÕ düúmekte, açÕk verdi÷inde ise faiz oranlarÕ yükselmektedir.
Döviz Kuru: Sever ve MÕzrak (2007) döviz kurlarÕ yükseldi÷inde faiz oranlarÕnÕn
yükseldi÷ini belirlemiúlerdir. Durgut (2010), Öztürk ve Durgut (2011), TaúbaúÕ (2014),
AkÕncÕ ve YÕlmaz (2016) ile Ekinci ve di÷erleri (2016) de aynÕ sonuca ulaúmÕúlardÕr.
Enflasyon: BazÕ çalÕúmalarda enflasyonun faiz oranlarÕnda artÕúa neden oldu÷u
belirlenirken bazÕ çalÕúmalarda ise tersi sonuca ulaúÕlmÕútÕr. Kandel ve di÷erleri (1996)
beklenen enflasyon ile faiz oranlarÕ arasÕnda ters iliúki bulundu÷unu belirtmiútir. Buna
karúÕn Berument ve MalatyalÕ (2001), AkÕncÕ ve YÕlmaz (2016), Ekinci ve di÷erleri
(2016) enflasyon yükseldi÷inde faizlerin de yükselece÷i sonucuna ulaúmÕúlardÕr.
Mevduat Faizi: Kredilerin büyük kÕsmÕ mevduatlar ile fonlandÕ÷Õ için, mevduat
faizindeki artÕúÕn kredi faizi üzerinde artÕú etkisi oluúturmasÕ beklenmektedir.
Merkez BankasÕ Rezervleri: Hol (2006) artan döviz rezervlerinin faiz oranlarÕ üzerinde
artÕú etkisi oluúturaca÷ÕnÕ belirlemiútir. Gupta ve Goyal (2015) da benzer sonuca
ulaúmÕútÕr.
31

Dr. Mustafa Tevfik Kartal

x
x

Para ArzÕ: Mehra (1996) para arzÕnÕn faiz oranlarÕnÕ enflasyon kanalÕ ile etkiledi÷ini
belirtmiútir. Öztürk ve Durgut (2011) ile AkÕncÕ ve YÕlmaz (2016) para arzÕndaki artÕúÕn
faiz oranlarÕnÕ artÕrdÕ÷Õ sonucuna ulaúmÕúlardÕr.
ùirketlerin Döviz Pozisyonu: ùirketlerin döviz yükümlülükleri arttÕkça dövize olan talep
artaca÷Õ için kurlardaki yükselme ile birlikte faiz oranlarÕnda da artÕú yaúanmasÕ
beklenmektedir.
3.3.
østatiksel Analiz ve Sonuçlar
3.3.1. Betimleyici østatistikler

MARS yöntemi, MARS 2.0 programÕ kullanÕlarak uygulanmÕútÕr. Analizde ticari kredi
faizi için önerilecek tahmin modellerine ikili etkileúimler de dâhil edilmiútir.
Türkiye’de ticari kredi faizinin geliúimine ùekil 1’de yer verilmiútir.
ùekil 1: Türkiye’de Ticari Kredi Faizinin Geliúimi (%)
70

Ticari Kredi Faizi

Ticari Kredi Faizi EŒilimi

60
50
40
30
20

201…

201…

201…

201…

201…

201…

201…

201…

201…

201…

201…

201…

201…

201…

201…

201…

200…

200…

200…

200…

200…

200…

200…

200…

200…

200…

200…

200…

200…

0

200…

10

Kaynak: TCMB, 2019.
ùekil 1’den görülece÷i üzere, ticari kredi faizi 2002-2006 arasÕnda sürekli düúüú
göstermiútir. 2006-2008 arasÕnda yükseliú ve düúüú hareketleri sergileyen ticari kredi faizi
2011 yÕlÕna kadar toplamda düúüú göstermiú, bu tarihten sonra yatay bir seyir izlemekle
birlikte düúük bir ivme ile artma e÷ilimine girmiútir. 2018 MayÕs ile birlikte hÕzlÕ bir yükseliú
e÷ilimine giren ticari kredi faizleri 2018 Eylül sonunda %34,5 ile 2004 sonrasÕ en yüksek
seviyeye ulaútÕktan sonra 2018 AralÕk sonunda %28,6 seviyesinde gerçekleúmiútir.
ÇalÕúmada 2006/1-2018/9 arasÕndaki üçer aylÕk veriler kullanÕlmÕútÕr. DolayÕsÕyla,
gözlem sayÕsÕ 51 olarak belirlenmiú olup betimleyici istatistiklere Tablo 5’te yer verilmiútir.
Tablo 5: Betimleyici østatistikler
De÷iúken
n
Minimum
KRD*
51
8,468
MVDT**
51
6,137
TUFE**
51
-0,32
DOLAR/TL
51
1,18
DISTCRT***
51
-29,08
TCMBRZV***
51
80,84
M2***
51
249,49
* Ba÷ÕmlÕ de÷iúkeni göstermektedir.
** % olarak dikkate alÕnmÕútÕr.
*** Milyar TL olarak dikkate alÕnmÕútÕr.
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Maksimum
34,507
22,628
9,15
6,38
-2,08
515,04
2.031,96

Ortalama
15,010
11,666
2,294
2,202
-10,336
221,904
825,85

Standart Sapma
4,575
4,015
1,668
1,035
5,543
123,295
461,108
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3.3.2. Ticari Kredi Faizi Tahmin Modeli BulgularÕ
MARS analizinin birinci aúamasÕnda, ticari kredi faizi üzerinde anlamlÕ olan 6
ba÷ÕmsÕz de÷iúken kullanÕlarak tüm olasÕ fonksiyonlar üretilmiútir. Bu süreç toplam 6
de÷iúkenli en karmaúÕk fonksiyonun da yer aldÕ÷Õ 18 adet temel fonksiyonun üretilmesine
kadar devam etmiútir. Üretilen fonksiyonlarÕn detaylarÕna Ek 1’de yer verilmiútir.
MARS analizinin ikinci aúamasÕnda, GCV de÷erinin en düúük ve GCV R2 de÷erinin en
yüksek oldu÷u 11 no.lu temel fonksiyon en iyi model olarak belirlenmiútir. Modelde var olan
hem tekil de÷iúkenler hem de çapraz etkileúim içinde olan de÷iúkenler için de÷iúkenlerin
kÕrÕlÕm noktalarÕna ise Ek 2’de yer verilmiútir. 11 no.lu temel fonksiyonda 6 adet ba÷ÕmsÕz
de÷iúkenin kullanÕldÕ÷Õ 11 adet temel fonksiyon yer almakta olup detaylara Tablo 6’da yer
verilmiútir.
Tablo 6: Ticari Kredi Faizi Temel Fonksiyonu
Temel Fonksiyonlar
BF1
BF2
BF3
BF4
BF5
BF6
BF8
BF10
BF12
BF13
BF15

Detaylar
Sabit Terim
max(0, MVDT - 18.042)
max(0, 18.042 - MVDT)
max(0, DOLAR/TL - 1.80)
max(0, 1.80 – DOLAR/TL)
max(0, DISTCRT + 4.480) * BF2
max(0, - 4.480 - DISTCRT) * BF2
max(0, 200.070 - TCMBRZV)
max(0, 111.110 - TCMBRZV) * BF2
max(0, 1231.400 - M2) * BF3
max(0, TUFE + 0.320)
max(0, 548.500 - M2) * BF13
F Testi: 861.573 (0,000)
Düz R2: 0,995

KatsayÕ
25.833
1.761
-1.274
-0.447
-5.240
0.261
-0.012
-0.039
0.026
-0.011
0.277
-0.002

Tablo 6’dan görülece÷i üzere, F testinin olasÕlÕk de÷eri 0,000’dÕr. Bu de÷erin 0.05’den
küçük olmasÕ modelin istatiksel olarak anlamlÕ oldu÷unu göstermektedir. Di÷er taraftan
modelin açÕklayÕcÕlÕ÷Õ (R2) 0,995 ile kabul edilebilir sÕnÕrlarÕn oldukça üzerindedir.
Analiz sonucunda, Türkiye’de ticari kredi faizindeki de÷iúimi açÕklama açÕsÕndan
ba÷ÕmsÕz de÷iúkenlerin önem derecelerine Tablo 7’de yer verilmiútir.
Tablo 7: Ba÷ÕmsÕz De÷iúkenlerin Önem Dereceleri
De÷iúken
MVDT
DISTCRT
TCMBRZV
DOLAR/TL
M2
TUFE

Önem Derecesi
100,000
26,395
24,746
18,734
14,579
10,736

GCV
15,937
1,515
1,388
0,995
0,787
0,641

Tablo 7’den görülece÷i üzere, analiz sonuçlarÕna göre Türkiye’de kredi faizleri
üzerinde en etkili olan de÷iúken mevduat faizidir. Mevduat faizini sÕrasÕyla dÕú ticaret dengesi,
TCMB rezervleri, Dolar/TL kuru, M2 büyüklü÷ü ve TÜFE izlemektedir. Di÷er taraftan, cari
iúlemler dengesi ve úirketlerin net döviz pozisyonu de÷iúkenlerinin 2006/1-2018/9 döneminde
ticari kredi faizleri üzerinde etkili olmadÕ÷Õ görülmüútür. Ticari kredi faizleri üzerinde etkili olan
de÷iúkenlere ait temel fonksiyonlara ba÷ÕmsÕz de÷iúken bazÕnda Ek 3’de yer verilmiútir.
Türkiye’de ticari kredi faizini etkileyen birinci de÷iúken mevduat faizidir. Mevduat faizi
BF1 ve BF2 temel fonksiyonlarÕnda yer almaktadÕr. BF1 fonksiyonu pozitif katsayÕya (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÷iúken dÕú ticaret dengesidir. DÕú ticaret
dengesi BF5 ve BF6 temel fonksiyonlarÕnda yer almaktadÕr. Fakat modelde dÕú ticaret
dengesi tek baúÕna kredi faizleri üzerinde etkili de÷ildir, mevduat faizleri ile birlikte çapraz
etkisi kredi faizleri üzerinde etkilidir. BF5 fonksiyonu pozitif katsayÕya (0,261) sahip oldu÷u
için, dÕú ticaret açÕ÷Õ 4,48 milyar TL’den daha az ve aynÕ zamanda mevduat faizleri
%18,042’den büyük oldu÷u durumda, dÕú ticaret açÕ÷Õ kredi faizleri üzerinde pozitif etkiye
sahiptir. BF6 temel fonksiyonunda ise, dÕú ticaret açÕ÷Õ 4,48 milyar TL’den daha fazla ve aynÕ
zamanda mevduat faizleri %18,042’den büyük oldu÷u durumda, dÕú ticaret açÕ÷Õ kredi faizleri
üzerinde negatif etkiye sahiptir.
Türkiye’de ticari kredi faizini etkileyen üçüncü de÷iúken TCMB rezervleridir. TCMB
rezervleri BF8 ve BF10 temel fonksiyonlarÕnda yer almaktadÕr. BF8 fonksiyonu negatif
katsayÕya (-0,039) sahip oldu÷u için, TCMB rezervlerinin 200,07 milyar TL ile 111,11 milyar
TL arasÕnda oldu÷u durumlarda TCMB rezervleri ticari kredi faiz oranÕnÕ negatif olarak
etkilemektedir. TCMB rezervleri 200,07 milyar TL’yi aútÕ÷Õnda ise TCMB rezervinin tek baúÕna
ticari kredi faizi üzerinde etkisi olmadÕ÷Õ görülmektedir. Bu durumda TCMB rezervlerinin
etkisini mevduat faizlerinin seviyesi ile birlikte incelemek gerekti÷i görülmektedir. Buna göre,
TCMB rezervleri 111,11 milyar TL’nin altÕnda ve aynÕ 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÷iúken Dolar/TL kurudur. Dolar/TL
kuru BF3 ve BF4 temel fonksiyonlarÕnda yer almaktadÕr. Dolar/TL kuru 1,80 TL’den düúük
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 beúinci de÷iúken ise M2 büyüklü÷üdür. M2
büyüklü÷ü BF12 ve BF15 fonksiyonlarÕnda yer almakta, Dolar/TL kuru ve TÜFE ile
etkileúimde bulunmaktadÕr. BF12 temel fonksiyonu negatif katsayÕya (-0,011) oldu÷u için, M2
büyüklü÷ü 1,231 trilyon TL’den az ve aynÕ 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 altÕncÕ de÷iúken TÜFE’dir. TÜFE BF13 temel
fonksiyonunda yer almaktadÕr. BF13 temel fonksiyonu pozitif katsayÕya (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 anlamlÕ bir etkisi olmadÕ÷Õ gözlemlenmiútir.
Analiz sonucunda Türkiye’de ticari kredi faizi tahmin modeli Formül 2’deki gibi
oluúmuútur:
 ݅ݎ݈݁ݖ݅ܽܨ݅݀݁ݎܭൌ ʹͷǡͺ͵͵  ͳǡͳ  ͳܨܤ כെ ͳǡʹͶ  ʹܨܤ כെ ͲǡͶͶ  ͵ܨܤ כെ ͷǡʹͶͲ ܨܤ כͶ
 Ͳǡʹͳ ܨܤ כͷ െ ͲǡͲͳʹ ܨܤ כ െ ͲǡͲ͵ͻ ܨܤ כͺ  ͲǡͲʹ  Ͳͳܨܤ כെ ͲǡͲͳͳ
(2)
 ʹͳܨܤ כ Ͳǡʹ  ͵ͳܨܤ כെ ͲǡͲͲʹ ͳܨܤ כͷ
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Analiz sonucunda oluúan ticari kredi tahmin modeline göre gerçekleúen ve tahmin
edilen de÷erlere ùekil 2’de yer verilmiútir.
ùekil 2: Türkiye’de Ticari Kredi Faizinin Geliúimi ve Model Tahmini (%)
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ùekil 2’den görülece÷i üzere, MARS yöntemiyle tahmin edilen de÷erler ile
gerçekleúen de÷erlerin birlikte hareket etmektedir. Gerçekleúen de÷erler ile tahmin de÷erleri
arasÕndaki fark dönemler itibarÕyla oldukça küçüktür.
4. Sonuç
Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve finansal piyasalarÕn geliúmesi açÕsÕndan faiz
oranlarÕ önemli göstergelerden biridir. Türkiye gibi bankacÕlÕk odaklÕ finansal sistemlere sahip
ülkelerde ticari kredi faizi ön plana çÕkmaktadÕr. 2011 yÕlÕnda %8 seviyesinde olan ticari kredi
faizi 2017 yÕlsonunda %17 seviyesine yükselmiú, 2018 Eylül sonunda %34’e ulaúarak 2018
yÕlÕnÕ %28 seviyesinde tamamlamÕútÕr. YatÕrÕm harcamalarÕnÕn ve ticari faaliyetlerin büyük
kÕsmÕ banka kredileri vasÕtasÕyla fonlandÕ÷Õ için ticari kredi faizindeki yükseliú ekonomik
kesimler için risk oluúturmaktadÕr. Bu nedenle kredi faizlerindeki artÕú e÷iliminin önlenmelidir.
Bu kapsamda, Türkiye’de ticari kredi faizini etkileyen faktörlerin belirlenerek faiz oranlarÕnÕ
yönlendirme yetki ve yetene÷ine sahip olan ekonomi yönetimi ve TCMB gibi kurumlarÕn
politika geliútirmesine katkÕ sa÷lamak amacÕyla bu çalÕúma hazÕrlanmÕútÕr.
Literatürdeki çalÕúmalar ve Türkiye’nin ekonomik yapÕsÕ dikkate alÕnarak ticari kredi
faizini etkileyen faktörlerin belirlenmesi için cari iúlemler dengesi, dÕú ticaret dengesi,
Dolar/TL kuru, mevduat faizi, M2 büyüklü÷ü, úirketlerin net döviz pozisyonu, TCMB rezervleri
ve TÜFE de÷iúkenleri seçilmiútir. Söz konusu de÷iúkenlere ait 2006/1-2018/9 arasÕndaki 3
aylÕk verilerden oluúan 51 gözlem, literatürde son dönemlerde sÕklÕkla kullanÕlan MARS
yöntemiyle analiz edilmiútir. Ticari kredi faizi tahmin modeli sonucunda 6 de÷iúkene (sabit
terim + 11 temel fonksiyon) sahip olan model en iyi model olarak belirlenmiútir. AyrÕca elde
edilen tahmin de÷erleri incelendi÷inde, modelin açÕklayÕcÕlÕ÷Õ (düzeltilmiú R2: 0,995) oldukça
yüksektir. Nitekim, ùekil 2’den görülece÷i üzere gerçekleúen ticari kredi faiz oranlarÕ ile
tahmin de÷erleri arasÕndaki fark oldukça azdÕr.
Analiz sonucunda ticari kredi faizleri üzerinde etkisi araútÕrÕlan ba÷ÕmsÕz
de÷iúkenlerden mevduat faizinin, dÕú ticaret dengesinin, merkez bankasÕ 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 belirlenmiútir. Söz konusu de÷iúkenle arasÕnda, mevduat faizi ticari
kredi faizi üzerinde en fazla etkiye sahip olan ba÷ÕmsÕz de÷iúkendir. Etki açÕsÕndan mevduat
faizini sÕrasÕyla dÕú ticaret dengesi, TCMB rezervleri, Dolar/TL kuru, M2 büyüklü÷ü ve TÜFE
takip etmektedir. Di÷er taraftan, 2006/1-2018/9 döneminde cari iúlemler dengesinin ve
úirketlerin net döviz pozisyonunun ise ticari kredi faizleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlÕ
etkisi bulunmadÕ÷Õ belirlenmiútir.
Türkiye’de ticari kredi faizinin düúürülmesi için, ticari kredi faizi üzerinde etkili olan
faktörlerin olumsuz etkilerinin azaltÕlmasÕna yönelik tedbirler alÕnmasÕ gerekmektedir.
Mevduat faizine yönelik olarak bankalarÕn yurtdÕúÕndan sendikasyon kredisi temininin
kolaylaútÕrÕlmasÕ, bu kredilere yönelik bankalarÕn yükümlülüklerinin hafifletilmesi, yastÕk
altÕndaki tasarruflarÕn bankacÕlÕk sektörüne kazandÕrÕlmasÕna yönelik giriúimlerin artÕrÕlmasÕ ve
mevduat üzerindeki vergi yüklerinin azaltÕlmasÕ de÷erlendirilebilecek seçenekler arasÕnda yer
almaktadÕr. DÕú ticaret dengesine yönelik olarak, ihracat pazarlarÕnÕn çeúitlendirilmesi ve
ithalattaki önemli kalemlerin yerlileútirilmesi gibi çalÕúmalara devam edilmesinin faydalÕ
olaca÷Õ de÷erlendirilmektedir. Türkiye’nin ihracatÕnÕ artÕrmak ve ithalatÕnÕ azaltmak suretiyle
dÕú ticaret dengesi sa÷lanabilecek, böylece dÕú ticaret açÕ÷Õ kaynaklÕ ticari kredi faizleri
üzerinde oluúan negatif etkiler bertaraf edilebilecektir. TCMB rezervlerine yönelik olarak,
TCMB rezervlerinin güçlendirilmesi amacÕyla TCMB’nin yÕllÕk karÕndan Hazine’ye aktarÕlan
tutarÕn TCMB bünyesinde tutularak rezervlere aktarÕlmasÕ gibi uygulamalarÕn
de÷erlendirilerek hayata geçilmesi önerilmektedir. Dolar/TL kuruna yönelik olarak, yurtiçinde
dolar talebinin azaltÕlmasÕna yönelik olarak kamu ihale ve iúlemlerinde TL bazlÕ fiyatlama
yapÕsÕna geçilmesi önerilmekte, böylece kur üzerindeki baskÕnÕn azaltÕlabilece÷i
de÷erlendirilmektedir. M2 büyüklü÷ü ve enflasyona yönelik olarak, enflasyonda kalÕcÕ
düúüúün sa÷lanmasÕ için gÕda ve tarÕm ürünü fiyatlarÕnda düúüúün sa÷lanmasÕ amacÕyla
Türkiye Ürün øhtisas BorsasÕ A.ù.’nin faaliyete geçmesi ve bu yolla sa÷lÕklÕ fiyat oluúumunun
sa÷lanmasÕ gibi yapÕsal reformlara hÕz ve öncelik verilmesi faydalÕ olacaktÕr. AyrÕca sadece
TCMB’nin emisyon miktarÕ de÷il daha geniú bir parasal tabanÕ ifade eden M2 büyüklü÷ü
düzenleyici ve denetleyici otoriteler tarafÕndan yakÕndan izlenerek parasal tabanÕn
büyüklü÷ünün enflasyonla mücadeleyi destekleyecek úekilde ayarlanmasÕ da dikkat
çekilmesi gereken bir di÷er husustur.
Di÷er taraftan, ticari kredi faizinin düúürülmesine yönelik tedbirler alÕnÕrken
de÷iúkenler arasÕnda etkileúim oldu÷u unutulmamalÕdÕr. Nitekim çalÕúmamÕzda dÕú ticaret
dengesi ile mevduat faizleri arasÕnda, TCMB rezervleri ile mevduat faizleri arasÕnda, M2
büyüklü÷ü ile Dolar/TL kuru ve TÜFE arasÕnda etkileúim bulundu÷u belirlenmiútir. DolayÕsÕ ile
ticari kredi faizleri üzerinde etkisi bulunan faktörlere yönelik alÕnacak aksiyonlarda tek bir
faktör bazÕnda aksiyon alÕnmasÕ yerine Türk finansal sisteminin geneli ve Türk bankacÕlÕk
sektörünün ekosistemi açÕsÕndan geniú bir perspektifle de÷erlendirme yapÕlarak ve
de÷iúkenler arasÕ etkileúim göz önünde bulundurularak aksiyon alÕnmasÕ bir gereklilik olarak
ortaya çÕkmaktadÕr.
Bu çalÕúmada, Türkiye’de ticari kredi faizi üzerinde etkili olan faktörler araútÕrÕlmÕú ve
belirlenen faktörlere yönelik bazÕ öneriler paylaúÕlmÕútÕr. Bununla birlikte, bu çalÕúmada ticari
kredi faizindeki artÕúÕn en önemli nedeni olarak belirlenen mevduat faizindeki yükseliúin
nedenlerine yönelik ayrÕ bir çalÕúma yapÕlmasÕ literatürün derinleútirilmesi açÕsÕndan faydalÕ
olacaktÕr. AyrÕca KOBø kredilerinin, bireysel kredilerin, ihtiyaç, taúÕt ve konut kredilerinin faizini
etkileyen faktörlere yönelik olarak yeni çalÕúmalarÕn yapÕlabilece÷i düúünülmektedir.
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Ekler
Ek 1. Ticari Kredi Faizi Tahmin Modeli ÇÕktÕlarÕ
Temel Fonksiyon SayÕsÕ
18
17
16
15
14
13
12
11**
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Toplam De÷iúken SayÕsÕ
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
4
4
3
2
2
1

GCV
11.322
3.891
1.987
1.246
0.839
0.636
0.524
0.467
0.498
0.493
0.534
0.649
0.731
0.797
0.954
1.539
3.647
7.827

GCV R
0.470
0.818
0.907
0.942
0.961
0.970
0.975
0.978
0.977
0.977
0.975
0.970
0.966
0.963
0.955
0.928
0.829
0.633

2

*En iyi modeli göstermektedir.
Ek 2. Ticari Kredi Faizi øle Ba÷ÕmsÕz De÷iúkenler ArasÕndaki Önemli øliúkilere Dair
UzanÕmlar
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Ek 3. Ba÷ÕmsÕz De÷iúken BazÕnda Temel Fonksiyonlar
Mevduat Faizi De÷iúkeni Temel FonksiyonlarÕ
Temel Fonksiyonlar
Detaylar
BF1
max(0, MVDT – 18,042)
BF2
max(0, 18,042 - MVDT)

KatsayÕ
1,761
-1,274

DÕú Ticaret Dengesi De÷iúkeni Temel FonksiyonlarÕ
Temel Fonksiyonlar
Detaylar
BF5
max(0, DISTCRT + 4,48) * BF2
BF6
max(0, - 4,48 - DISTCRT) * BF2

KatsayÕ
0,261
-0,012

TCMB Rezervleri De÷iúkeni Temel FonksiyonlarÕ
Temel Fonksiyonlar
Detaylar
BF8
max(0, 200,07 - TCMBRZV)
BF10
max(0, 111,11 - TCMBRZV) * BF2

KatsayÕ
-0,039
0,026

Dolar/TL Kuru De÷iúkeni Temel FonksiyonlarÕ
Temel Fonksiyonlar
Detaylar
BF3
max(0, DOLAR/TL - 1.80)
BF4
max(0, 1.80 - DOLAR/TL)

KatsayÕ
-0,447
-5,240

M2 De÷iúkeni Temel FonksiyonlarÕ
Temel Fonksiyonlar
Detaylar
BF12
max(0, 1231,4 - M2) * BF3
BF15
max(0, 548,5 - M2) * BF13

KatsayÕ
-0,011
-0,002

TÜFE De÷iúkeni Temel FonksiyonlarÕ
Temel Fonksiyonlar
Detaylar
BF13
max(0, TUFE + 0.32)

KatsayÕ
0,277
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Zaman Serisi Verilerinde KullanÕlan Tahmin
Tekniklerinin Veri Özelliklerine Göre Belirlenmesi ve
KarúÕlaútÕrÕlmasÕ: BøST-100 Endeksi
Üzerine Uygulama
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Arú. Gör. Hakan Aydo÷an***
Öz
Literatürde birçok tahmin tekni÷i yer almasÕna ra÷men en temel tahmin teknikleri hareketli
ortalamalar, üstel düzeltme, ileri düzey üstel düzeltme tahmin teknikleri ve Pegels’in sÕnÕflandÕrma
yöntemidir. Toplamda 18 farklÕ yöntemden oluúan bu temel tekniklerin hepsi için hesaplamalar yapmak
oldukça zor ve zaman alÕcÕdÕr. Bu nedenle, çalÕúmada 2005 – 2017 arasÕndaki yÕllÕk ve 2010 Ocak –
2018 Nisan arasÕndaki aylÕk BøST-100 tüm endeks ortalama de÷erlerinin trend ve mevsimlik bileúenleri
incelenmiú ve temel tahmin tekniklerinden 6 tanesine göre tahminler yapÕlmÕútÕr. Sonuç olarak zaman
serisinin bileúenlerine göre öncelikle tahmin tekniklerinin belirlenmesinin hem zaman olarak hem de
hesaplama açÕsÕndan karar vericilere olumlu katkÕ sa÷layaca÷ÕnÕ söylemek mümkündür.
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averages, exponential smoothing methods, advanced exponential smoothing methods and Pegel’s
classification method. It is difficult and time-consuming to calculate for all of these basic methods,
which consist of a total of 18 different methods. Thus, in this paper, the trend and seasonal
components of BIST-100 index between 2005 and 2017 as annually and between January 2010 and
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1. Giriú
ønsanlÕ÷Õn varoluúundan günümüze kadar, gelece÷in tahmin edilebilmesi en önemli
merak konularÕnÕn baúÕnda gelmektedir. Bilimin ortaya çÕktÕ÷Õ 14.yy’dan itibaren ise bu
merakÕn giderilebilmesi için her alanda farklÕ yöntemler önerilmiú ve uygulanmÕútÕr.
Günümüzde de bu çalÕúmalar devam etmekte ve yeni yöntemler geliútirilmeye
çalÕúÕlmaktadÕr.
Her alanda oldu÷u gibi ekonomi alanÕnda da gelece÷e dönük tahminlerin en do÷ru
úekilde yapÕlabilmesi için birçok çalÕúma 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 YaklaúÕmÕ
vb.) önerilmiútir. Bu tekniklerin baúÕnda hareketli ortalama tahmin teknikleri, üstel düzeltme
tahmin teknikleri, ileri düzey tahmin teknikleri ve Pegel tarafÕndan yapÕlan sÕnÕflandÕrma
teknikleri gelmektedir. Bu tekniklerin yanÕ sÕra otoregresif modeller, yapay sinir a÷larÕ gibi
yo÷un bilgisayar programlarÕ ve uzmanlÕk gerektiren teknikler de yer almaktadÕr. Ekonomik
verilerin tahmini hiç úüphesiz yatÕrÕmcÕlar, devlet yöneticileri ve ekonomistler için hayati önem
taúÕmaktadÕr. AyrÕca Hedge opsiyonlarÕnÕ kullanmak ve future/forward iúlemleri için úirket
yöneticileri açÕsÕndan da önem arz etmektedir. Enflasyon, iúsizlik, büyüme gibi
makroekonomik göstergelerin analiz edilmesi ile birlikte úirketlere ait hisse senetleri
fiyatlarÕnÕn veya ülke çapÕndaki hisse senedi endekslerinin analizi de karar vericiler için
önemli göstergeler olmuútur. Ancak zaman serisi özelli÷i gösteren tüm ekonomik veriler yÕllar
veya aylar içerisinde yaúanan ekonomik, siyasi ve hatta iklimsel de÷iúiklikler sebebiyle
sürekli de÷iúim gösterebilmektedir. Bu yüzden ekonomik verilerin do÷ru úekilde tahmin
edilmesi oldukça güç bir hale gelmektedir. Ekonomik gösterge kalemlerinden biri olarak ele
alÕnan ve yabancÕ yatÕrÕmcÕlar tarafÕndan da yakÕndan takip edilen BøST-100 Endeksi, karar
vericiler tarafÕndan takip edilen ve tahmin edilmeye çalÕúÕlan göstergelerden birisidir. Tüm
ekonomik veriler gibi BøST-100 endeksi de yaúanan olumlu ya da olumsuz geliúmelerden
etkilenmektedir. Bu sebeple de gelece÷e yönelik tahmin edilmesi zorlaúmakta ve tahmin için
farklÕ teknikler kullanÕlmaktadÕr. Bu kapsamda, çalÕúmada ilk olarak zaman serisi verilerinin
özelliklerine göre yani yÕllÕk ya da aylÕk trend olup olmadÕ÷ÕnÕn belirlenmesine iliúkin testler
yapÕlmÕútÕr. YapÕlan testler sonucunda trendin olmasÕ halinde bu trendin gösterdi÷i özelli÷e
göre tahmin tekni÷inin belirlenmesi ve elde edilen sonuçlarÕn tahmin teknikleri seçim
kriterlerine göre karúÕlaútÕrÕlmasÕ amaçlanmaktadÕr. ÇalÕúmanÕn giriú bölümünün ardÕndan
model belirleme kriterlerinden kÕsaca bahsedilmiú ve devamÕnda hareketli ortalama tahmin
teknikleri, üstel düzeltme tahmin teknikleri, ileri düzey tahmin teknikleri ve Pegel tarafÕndan
yapÕlan sÕnÕflandÕrma teknikleri hakkÕnda kÕsa bilgiler verilmiú ve sonrasÕnda ise trendin ve
mevsimlik dalgalanmanÕn belirlenmesinden bahsedilmiútir. AyrÕca trend ve mevsimlik
dalgalanmanÕn belirlenmesinden de kÕsaca bahsedilmiútir. Takip eden bölümde BøST-100
endeksinin 2005 ile 2017 yÕllarÕ arasÕndaki yÕllÕk verileri ve 2010 ile 2018 (Nisan) arasÕndaki
aylÕk verileri kullanÕlarak tahminler yapÕlmÕútÕr. Son bölümde ise elde edilen bulgular
yorumlanmÕú ve tahmin tekniklerinin seçimi ile ilgili önerilerde bulunulmuútur.
2. Literatür TaramasÕ
Ekonometrik ve finansal verilerin tahmin edilmesine iliúkin literatürde birçok çalÕúmaya
rastlamak mümkündür. Hem tahmin edilen göstergeler açÕsÕndan hem de çalÕúma
kapsamÕnda ele alÕnan tahmin teknikleri bakÕmÕndan incelendi÷inde genel olarak aúa÷Õdaki
çalÕúmalardan bahsedilebilir. Chen, Leung ve Daouk (2003), Taiwan BorsasÕ endeksinin
yönünü tahmin etmek için OlasÕlÕksal Sinir A÷larÕ (PNN) yöntemi uygulanmÕú ve PNN
tahminlerinin istatistiksel performansÕnÕ Kalman filtresiyle Genelleútirilmiú Momentler Metodu
(GMM) ile kÕyaslamÕúlardÕr. Yazarlar ayrÕca, alÕm-satÕm stratejisini belirleyen farklÕ endeksler
için rassal yürüyüú modeli ve parametrik GMM modelleri kullanÕlarak tahminler yapmÕúlardÕr.
ÇalÕúmanÕn deneysel sonuçlarÕ, PNN tabanlÕ yatÕrÕm stratejilerinin, çalÕúmada incelenen di÷er
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yatÕrÕm stratejilerinden daha yüksek getiri elde etti÷ini göstermektedir. BoyacÕo÷lu ve AvcÕ
(2010), Uyarlanabilir A÷ TabanlÕ Fuzzy ÇÕkarÕm Sistemi (ANFIS- Adaptive Network-Based
Fuzzy Inference System) yöntemi kullanarak Borsa østanbul’da iúlem gören hisse senetlerinin
getirilerinin tahmin edilmesi üzerine yaptÕklarÕ çalÕúmalarÕnda girdi de÷iúkenleri olarak altÕ
tane makroekonomik de÷iúken (altÕn fiyatlarÕ ABD dolar kuru, faiz oranlarÕ, tüketici fiyat
endeksi, hazine bonosu faiz oranlarÕ ve sanayi üretim endeksi) ve üç tane endeks (Dow
Jones BorsasÕ Endüstri Endeksi, Alman Birleúik Borsa Endeksi ve Brezilya BorsasÕ Endeksi)
kullanmÕúlardÕr. Bu yöntemle hisse senedi tahmininde %98.3 do÷ruluk oranÕnda baúarÕ elde
etmiúlerdir. Ulusoy (2010) tarafÕndan yapÕlan çalÕúmada, 1997-2000 yÕllarÕ arasÕnda BøST de
gerçekleúen borsa endeks de÷erinin yapay sinir a÷larÕ (YSA) ile tahminine ait bir uygulamaya
yer verilmiútir. PazarÕn yönü tahmin edilirken girdi olarak on üç de÷iúkenli bir Yapay Sinir A÷
Sistemi kurulmuú ve sistemin HatayÕ Geriye Yayma AlgoritmasÕ ile de÷erlendirilmesi
yapÕlmÕútÕr. Tüm hesaplamalar BøST endeksi Yapay Sinir A÷Õ Simülatörü adÕ verilen bir
programla yapÕlmÕútÕr. Elde edilen veriler karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda endeks de÷erinin bir sonraki
iúlem gününde ne olmasÕ gerekti÷inden çok yüzde kaç olasÕlÕkla ne olmasÕ gerekti÷i
sonucunu yakalamanÕn literatüre daha fazla katkÕ sa÷layaca÷Õ sonucuna varÕlmÕútÕr.
Gündüz ve Çataltepe (2013), Türkiye’de finansal haber hizmeti veren website
haberlerinin Borsa østanbul’da iúlem gören hisse senetlerinin açÕlÕú fiyatlarÕ üzerine etkilerini
incelemiúler ve fiyatlarÕn yönlerini tahmin etmiúlerdir. Söz konusu çalÕúmada, finans haberleri
yapan üç ünlü websitesinden makaleler alÕnmÕú ve bunlar özellik vektörü olarak temsil
edilmiúlerdir. Borsa østanbul 100 endeksinden sÕnÕf etiketleri alÕnmÕú ve bunlar bahsedilen
vektörlere atanmÕúlardÕr. Veri kümeleri oluúturulduktan sonra, metinler üzerinde KarúÕlÕklÕ
Bilgi (MI: Mutual Information) ve Terim FrekansÕ- Ters Metin FrekansÕ (TF-IDF: Term
Frequency- Inverse Document Frequency) yöntemleri kullanÕlarak bilgilendirici özellikler
seçilmiútir. ÇalÕúmada TF-IDF yöntemi MI’den daha iyi sonuçlar vermiútir. Benzer úekilde,
Seker vd. (2014), ekonomi haberlerinin farklÕ zaman serileri analizleri kullanÕlarak metin
madencili÷i korelasyonunu inceleyip, bu haberlerin borsada iúlem gören hisse senetlerinin
kapanÕú fiyatlarÕ tahmini üzerine etkilerini araútÕrmÕúlardÕr. Söz konusu çalÕúmada, hareketli
ortalama, rassal yürüyüú, Bollinger band, fiyat de÷iúim oranÕ, göreli güç endeksi gibi on tane
yöntem kullanÕlarak analiz yapÕlmÕú, sÕnÕflandÕrma oranÕnda hata ve baúarÕ oranlarÕna
bakÕlmÕútÕr. Analiz sonuçlarÕna göre do÷ru sÕnÕflandÕrmada, hisse senetlerinin kapanÕú fiyatlarÕ
tahminlerinde (artÕú, azalÕú, sabit) en yüksek baúarÕ hareketli ortalama (%52,07) ve Bollinger
Band (%52,92) yöntemlerinde elde edilmiútir. YÕldÕz ve YÕldÕz (2014) tarafÕndan yapÕlan
çalÕúmada, Box Jenkins tarafÕndan geliútirilen Autoregressive Integrated Moving Averages
(ARIMA), yapay sinir a÷larÕ (YSA) ve Zhang tarafÕndan geliútirilen karma model ile BøST-100
endeksi tahminleri yapÕlmÕú ve sonuçlar karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Sonuç olarak karma modelin,
ARIMA ve YSA modelinin tek baúÕna gösterdi÷i performanstan çok daha baúarÕlÕ sonuç
verdi÷ini ifade etmiúlerdir.
AydÕn ve Cavdar (2015), Borsa østanbul (BIST) 100 endeksini, Amerikan dolarÕ-Türk
LirasÕ (USD/TRY) ve AltÕn fiyatlarÕnÕ yapay sinir a÷larÕ (YSA) ve vektör otoregresif model
(VAR) yöntemlerini kullanarak tahmin etmiúler ve performanslarÕnÕ kÕyaslamÕúlardÕr. Söz
konusu çalÕúmada, YSA yaklaúÕmÕnÕn VAR yöntemine göre fiyat tahmininde çok daha baúarÕlÕ
sonuçlar verdi÷i belirlenmiútir. ÖzçalÕcÕ (2016), hisse senetlerinin 1 gün, 2 gün ve 20 gün
sonraki kapanÕú fiyatlarÕnÕ tahmin etmiútir. Veri seti olarak Borsa østanbul 30 endeksinde
listelenen hisse senetlerinin Ocak 2010 ile KasÕm 2015 tarihleri arasÕndaki fiyat ve hacim
bilgilerini kullanmÕú ve girdi olarak teknik göstergeleri hesaplamÕútÕr. ÇalÕúmada tahmin
yöntemi olarak yapay sinir a÷larÕ kullanmÕú ve sonuçta hisse senetlerindeki fiyat hareketlerini
%72.88’e varan oranda 20 gün önceden do÷ru bir úekilde tahmin edebilmiútir. Taú ve Gürsoy
(2016), Mart 2012- KasÕm 2014 yÕllarÕ arasÕnda Borsa østanbul (BIST-30) ve øslami (KatÕlÕm)
Endeksi verilerini ele almÕú ve yatÕrÕmcÕlar tarafÕndan kullanÕlan popüler göstergelere
alternatif gösterilebilecek Fuzzy MantÕk yöntemini kullanarak yeni bir teknik analiz
göstergesini oluúturmayÕ amaçlamÕúlardÕr. Di÷er analizlere kÕyasla, fuzzy göstergesinin
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Sharpe oranÕ BøST-30 için 66,12 de÷eriyle en yüksek bulunmuú, øslami endeks için ise 52.23
Sharpe oranÕ de÷eriyle en iyi ikinci gösterge olarak elde edilmiútir. Grubb ve Mason (2001)
tarafÕndan yapÕlan çalÕúmada, 1949 ile 1997 yÕllarÕ arasÕndaki aylÕk verilerden oluúan 600
gözlemden yola çÕkarak 2015 için øngiltere’deki havayolu yolcu sayÕsÕnÕn tahmin edilmesi
amaçlanmÕútÕr. Bununla birlikte tarihsel veriler incelenerek sektörün geliúim yönü ve hÕzÕ da
hesaplanmÕú ve elde edilen ortalama trend ile Holt-Winters metodu uygulanmÕútÕr.
ÇalÕúmada, 2015 yÕlÕ için yÕllÕk 313 milyon yolcu tahmini yapÕlÕrken tarihsel trend yardÕmÕ ile
bu sayÕsÕn 260 ile 370 milyon arasÕnda olabilece÷i vurgulanmÕútÕr. Elde edilen sonuçlar
Amerikan UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ tarafÕndan yapÕlan tahminler ile karúÕlaútÕrÕlmÕú ve sonuçlarÕn
birbirine oldukça yakÕn oldu÷u görülmüútür. Maçaira, Souza ve Oliveira (2015), Brezilya’nÕn
2050 yÕlÕna kadar ki konut enerji tüketimini Pegels’in sÕnÕflandÕrmasÕnÕ kullanarak
modellemeyi ve tahmin etmeyi amaçlamÕúlardÕr. Trendsiz, do÷rusal trende sahip ve çarpÕmlÕ
trende sahip modeller aracÕlÕ÷Õ ile elde edilen öngörülerin minimum hataya sahip oldu÷u
sonucuna ulaúmÕúlardÕr. Meesad ve Srikhacha (2006), üstel düzeltme tahmin tekniklerinde ve
Pegels’in sÕnÕflandÕrmasÕnda trendin var oldu÷u durumlar için basit bir trend hesaplama
eúitli÷i kullanarak simülasyon çalÕúmasÕ yapmÕúlardÕr. Simülasyon ile türetilen veriler üstel
düzeltme tahmin tekniklerine ve Pegels’in sÕnÕflandÕrmasÕna göre hesaplanmÕú ve eklenen
trend eúitli÷i ile hesaplanan de÷erler ile karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Sonuç olarak, çalÕúma kapsamÕnda
kullanÕlan basit hesaplama türünün daha küçük model seçim kriterlerine sahip oldu÷u ifade
edilmiútir. Tirkeú, Güray ve Çelebi (2017) tarafÕndan yayÕnlanan makalede, reçel ve úerbet
talebi ile oluúturulan bir zaman serisinin tahmini için Trend Analizi, AyrÕútÕrma ve Holt-Winters
(HW) modelleri arasÕndaki performanslarÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr. ÇalÕúmada
kullanÕlan veriler Ocak 2013 ile AralÕk 2014 arasÕnda özel bir úirketten elde edilen aylÕk satÕú
serilerinden oluúmuútur. Performans ölçüleri olarak, Ortalama Mutlak Yüzde HatasÕ (MAPE)
göz önüne alÕnmÕútÕr. ÇalÕúmada sonucunda, HW ve AyrÕútÕrma modelleri ile daha iyi
sonuçlara ulaúÕldÕ÷Õ vurgulanmÕútÕr.
Athanasopoulos vd. (2011), Hong Kong, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerin
turizm verilerini ele almÕúlardÕr. Analizleri, 366 aylÕk veri, 427 çeyreklik veri ve 518 yÕllÕk veri
ile gerçekleútirmiúlerdir. Analizler saf zaman serisi tahmin yöntemleri (ARIMA, Forecast Pro
ve üstel düzeltme teknikleri), özel yaklaúÕmlar (Theta yaklaúÕmÕ ve damped trend yaklaúÕmÕ)
ve açÕklayÕcÕ de÷iúkenlere sahip modeller (statik regresyon, dinamik regresyon, otoregresif
gecikme modelleri, zamanla de÷iúen parametre modelleri ve vektör otoregresyon) ile
gerçekleútirilmiú ve sonuçlar karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Genel olarak aylÕk ve çeyreklik verilerin
analizlerinde saf zaman serisi tahmin yöntemlerinin, yÕllÕk verilerin analizinde ise özel
yaklaúÕmlarÕn daha küçük Ortalama Mutlak Yüzde HatasÕ (MAPE) de÷erlerinin hesaplandÕ÷Õ
sonucuna ulaúÕlmÕútÕr. Çekici ve ønel (2013), sigortacÕlÕkta prim üretim de÷erlerinin 2012 ve
2013 yÕllarÕna ait tahminini yapabilmek amacÕyla 1981–2011 yÕllarÕ arasÕndaki prim üretim
de÷erlerinin, farklÕ modellere uygunlu÷unu incelemiúlerdir. ÇalÕúma kapsamÕnda basit
ortalama tahmin tekni÷i, basit hareketli ortalama tahmin tekni÷i, a÷ÕrlÕklÕ hareketli ortalama
tahmin tekni÷i, basit üstel düzeltme tahmin tekni÷i, çift katlÕ üstel düzeltme tahmin tekni÷i,
Holt’un iki parametreli üstel düzeltme tahmin tekni÷i ve do÷rusal regresyon modeli olmak
üzere yedi model ele alÕnmÕútÕr. Sonuç olarak, çift katlÕ üstel düzeltme tahmin tekni÷inin, en
küçük ortalama mutlak sapmaya sahip olmasÕ nedeniyle, en uygun teknik oldu÷una karar
verilmiútir. Çuhadar (2014) tarafÕndan yapÕlan çalÕúmada, Mu÷la iline yönelik dÕú turizm
talebinin üstel düzeltme ve Box-Jenkins yöntemleri ile modellenmesi ve en yüksek do÷rulu÷u
sa÷layan model yardÕmÕyla 2012 ve 2013 yÕllarÕ için aylÕk talep tahminlemesi amaçlanmÕútÕr.
YapÕlan analiz ve de÷erlendirmeler neticesinde, en baúarÕlÕ sonucu Holt-Winters’Õn çarpÕmlÕ
mevsimsel üstel düzleútirme yönteminin verdi÷i belirlenmiú ve elde edilen model yardÕmÕyla
Mu÷la iline yönelik aylÕk dÕú turizm talebi tahminleri yapÕlmÕútÕr.
Soysal ve Ömürgönülúen (2009), Türkiye’de 2000 ile 2007 yÕllarÕ arasÕnda T.C. Kültür
ve Turizm BakanlÕ÷Õ’nca verilen turizm iúletme belgesine sahip tesislerde konaklayan yerli ve
yabancÕ turist sayÕsÕnÕn veri olarak kullanarak en uygun olan tahmin yöntemini (Hareketli
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Ortalama, Basit Üstel Düzleútirme, Holt ve Winter yöntemleri) bulmayÕ ve bu yöntemi
kullanarak 2008 yÕlÕnda bu tesislere gelen turist sayÕsÕna iliúkin altÕ aylÕk tahminde bulunmayÕ
amaçlamÕúlardÕr. Bu amacÕ gerçekleútirmek için, önce zaman serisi yöntemlerini eldeki veriye
uygulamÕúlar, daha sonra bu yöntemlerin performanslarÕnÕ karúÕlaútÕrmÕúlardÕr. YapÕlan
de÷erlendirme sonucunda Winter yönteminin, mevsimselli÷i ve trendi ele alÕyor olmasÕ
sebebiyle eldeki veri setiyle tahmin yapÕlmasÕ için daha uygun oldu÷unu (en küçük ortalama
mutlak sapma ve ortalama mutlak yüzde hata) tespit etmiúlerdir.
3. Tahmin Tekniklerinin Seçim Kriterleri
Ele alÕnan zaman serisinde ileriye dönük tahminler için kullanÕlan tahmin tekniklerinin
do÷ruluk derecelerini ölçmek ve model sonuçlarÕnÕ karúÕlaútÕrmak için birçok seçim kriteri
vardÕr. Bunlardan en çok kullanÕlanlar ortalama mutlak sapma (mean absolute error-MAD),
hata kareleri ortalamasÕ (mean squared error-MSE), mutlak sapma oranlarÕnÕn ortalamasÕ
(mean absolute percantage error-MAPE), hata oranlarÕ ortalamasÕ (mean percantage errorMPE) ve Theil Eúitsizlik KatsayÕsÕ istatisti÷i kriterleridir. MAD, MSE, MAPE ve MPE seçim
kriterlerinin hesaplanmasÕnda kullanÕlan eúitlikler sÕrasÕyla aúa÷Õdaki gibidir (Armutlulu, 2008:
344).

MAD

¦e

t

MSE

n

¦e
n

2
t

et

et

M APE

¦Y

t

n

MPE

¦Y

t

n

(1)

Genel olarak yukarÕdaki dört kriterin de minimum olmasÕ istenen durumdur. Ancak
bunlarÕn içerisinden en sÕk kullanÕlan kriter belli bir yüzde ile ifade edilmesi ve dolayÕsÕyla tek
baúÕna da yorum yapma da kullanÕlabilmesi sebepleriyle MAPE kriteridir (Akgül, 2003:
151).Theil Eúitsizlik KatsayÕsÕ(Theil’s U) istatisti÷i hem ölçüm için oldukça sade hem de
büyük de÷erdeki hatalara küçük de÷erdeki hatalardan daha fazla a÷ÕrlÕk vermek için hatalarÕn
karesiyle ilgilenmesi sebebiyle oldukça kullanÕúlÕ bir kriterdir. Theil Eúitsizlik KatsayÕsÕ
istatisti÷inin matematiksel olarak gösterimi aúa÷Õdaki gibidir (Makridakis, Wheelwright ve
Hyndman, 1998: 48).
n 1

U

¦ FPE

t 1

 APE t 1

2

t 1

(2)

n 1

¦ APE

2
t 1

t 1

FPEt+1 =

Ft+1 - Yt
Yt+1 - Yt
APEt+1 =
(3)
Yt
Yt

YukarÕda yer alan eúitliklerde FPEt+1 ; t+1 dönemine ait tahmin de÷erinin göreli
de÷iúimini ve APEt+1 ise t+1 dönemine ait gözlem de÷erinin göreli de÷iúimini ifade
etmektedir. Theil’s U istatisti÷inin mümkün oldu÷unca 1’den küçük olmasÕ kullanÕlan tahmin
tekni÷inin uygunlu÷unu ve do÷rulu÷unu arttÕrmaktadÕr.
4. Tahmin Tekniklerine øliúkin Genel Bilgiler
Yeni bilgiler geldikçe düzeltilen ortalamalara hareketli ortalama denir. Her seferinde
en eski de÷eri çÕkarmak ve yeni de÷eri eklemek suretiyle, belli sayÕda geçmiú döneme iliúkin
gerçekleúen talep de÷erlerinin ortalamasÕ alÕnarak elde edilir. Elde edilen sonuç, bir sonraki
dönem için tahmin de÷eri olarak kullanÕlÕr (Üreten, 2006; 146). Hareketli ortalama tahmin
teknikleri içerisinde basit hareketli ortalama, a÷ÕrlÕklÕ hareketli ortalama ve çift katlÕ hareketli
ortalama teknikleri yer almaktadÕr.
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Tahmin edilen de÷iúken için e÷er mevsimsellik, trend ve konjonktürel etkenlerin
varlÕ÷Õ önemli de÷ilse basit hareketli ortalama tekni÷inin uygulanmasÕ mümkün olmaktadÕr
(Cook ve Russell, 1981, s. 408). Bir di÷er hareketli ortalama tahmin tekni÷i olan a÷ÕrlÕklÕ
hareketli ortalama tahmin tekni÷i (EWMA), her bir veri için farklÕ a÷ÕrlÕk seçimini içermekte ve
buna göre tahmin de÷eri için, belirlenen k dönemin a÷ÕrlÕklÕ ortalamasÕnÕ dikkate almaktadÕr
(Anderson, Sweeney, Williams ve Martin, 2008: 766). Son olarak ele alÕnan zaman serisi
verilerinde birinci veya ikinci dereceden polinom biçiminde bir trend var ise hareketli ortalama
tahmin tekniklerinden çift katlÕ 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 yanÕlma yoluyla
belirlenmesi ve özellikle basit hareketli ortalama tahmin tekni÷inde ele alÕnan k dönemin eúit
a÷ÕrlÕklarla hesaplamaya dahil edilmesi hareketli ortalamalarÕn dezavantajÕ olarak
görülmektedir (Armutlulu, 2008: 347). Üstel düzeltme tahmin tekniklerinin, ele alÕnan zaman
serisindeki özellikleri dikkate almasÕ 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 katlÕ üstel düzeltme tekni÷i) ve Brown’un ikinci derece üstel
düzeltme tahmin tekni÷i (üçlü üstel düzeltme tahmin tekni÷i) yer almaktadÕr.
Hareketli ortalamalar tahmin tekniklerinde sadece en güncel gözlem de÷erleri hesaba
katÕlÕrken basit üstel düzeltme tahmin tekni÷inde, önceden gözlenen tüm de÷erlerin
katlanarak a÷ÕrlÕklandÕrÕlmÕú bir hareketli ortalamasÕ hesaplanÕr. Model, öngörülebilir yukarÕ
veya aúa÷Õ 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 olmasÕ durumunda
baúvurulan 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 kullanÕlabilen bir tahmin
tekni÷idir (Çekerol ve Ulukan, 2012; 122). øleri düzey tahmin teknikleri ise daha yo÷un analiz
gerektiren ve kÕsmen daha zor olan tekniklerden oluúmaktadÕr (Armutlulu, 2008; 357). øleri
düzey tahmin teknikleri içerisinde Winters’Õn mevsimlik üstel düzeltme tekni÷i, yanÕt oranÕ
uyarlamalÕ üstel düzeltme tekni÷i ve Holt’un iki parametreli üstel düzeltme tekni÷i yer
almaktadÕr. Winters’Õn mevsimlik üstel düzeltme tekni÷i, Holt’un iki parametreli üstel düzeltme
tekni÷inin geniúletilmiú úekli olarak düúünülmekte ve verileri daha iyi temsil edebilece÷i için
tahmin hatalarÕnÕ düúürebilece÷i ifade edilmektedir (Hanke ve Wichern, 2008; 84).
Winters’Õn mevsimlik üstel düzeltme tekni÷i ile oransal, toplamlÕ veya do÷rusal trende
sahip mevsimlik veya çeyreklik verilerden oluúan zaman serileri için bir tahmin modeli
geliútirmek mümkündür (Winters, 1960: 327). YanÕt oranÕ uyarlamalÕ üstel düzeltme
tekni÷inin en önemli özelli÷i, her tür zaman serisinde kullanÕlabilmesidir (Armutlulu, 2008:
365). Holt’un iki parametreli üstel düzeltme tekni÷inin en önemli avantajÕ ise zaman serilerinin
de÷iúik e÷ilim verisini do÷rudan yumuúatarak ikinci üstel yumuúatma kullanmadan orijinal
zaman serilerini tahmin etmesidir. Böylesine büyük bir esneklikten dolayÕ, yaygÕn olarak
kullanÕlmaktadÕr (Li, 2013; 454).
5. Pegels’in SÕnÕflandÕrmasÕ
Pegels (1960) yaptÕ÷Õ çalÕúmada temel üstel düzeltme tekniklerini birkaç farklÕ özelli÷e
göre geniúletmiútir. Bununla birlikte yapÕlan geniúletmelerin kolaylÕ÷Õ ve farklÕ tahmin
modellerinin ele alÕnma esnekli÷i gibi özelliklere sahip oldu÷unu vurgulamÕútÕr. Pegels
tarafÕndan genel olarak üç farklÕ trend bileúenine ve üç farklÕ mevsimlik bileúene göre toplam
dokuz tane tahmin eúitli÷i önerilmiútir. Aúa÷Õda yer alan Tablo 1 bu sÕnÕflandÕrmayÕ
özetlemektedir.
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Aúa÷Õda belirtilen dokuz mümkün model, üç farklÕ modelin, üç farklÕ kümesini
içermektedir. Tablo 1'de gösterilen ilk küme, trend etkisinin olmadÕ÷Õ temel üstel düzeltme
tekni÷i olan Model A-1, Model A-2 ve Model A-3’den oluúmaktadÕr. Üç modelin ikinci kümesi,
bir önceki kümeden farklÕ olarak toplamlÕ trende sahip olup Model B-1, Model B-2 ve Model
B-3 ile sÕnÕflandÕrÕlmaktadÕr. Üç modelin son kümesi ise trend etkisinin çarpÕmlÕ bir yapÕya
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 SÕnÕflandÕrmasÕ
Trend
Bileúeni

Mevsimlik Bileúen
ToplamlÕ Mevsimlik
Bileúen

ÇarpÕmlÕ Mevsimlik
Bileúen

(A-1)

(A-2)

(A-3)

(B-1)

(B-2)

(B-3)

(C-1)

(C-2)

(C-3)

Mevsimlik Etki Yok

Trend Etkisi
Yok

ToplamlÕ
Trend
Bileúeni

ÇarpÕmlÕ
Trend
Bileúeni

SÕnÕflandÕrmalarÕn her birine ait hesaplamalarÕ yapabilmek için gerekli olan üç tane ön
eúitlik bulunmaktadÕr. Bunlar, Lt ; temel, bt ; trend ve St ise mevsimlik bileúen eúitliklerini
göstermek üzere aúa÷Õda verilmiútir.
C-3 Hariç Tüm SÕnÕflar

C-3 SÕnÕfÕ

Lt = ĮPt +ሺ1-ĮሻQt (4)
bt = ȕRt + ሺ1 - ȕሻbt -1 (5)
St = ȖTt + ሺ1 - ȖሻSt -s (6)

Yt
+ሺ1-ĮሻሺQt *bt-1 ሻ(7)
St-s
Lt
bt =ȕ
+ሺ1-ȕሻbt-1 (8)
Lt-1
Lt
St =Ȗ +ሺ1-ȖሻSt-s (9)
Lt
Lt = Į

Tüm üstel düzeltme tahmin tekniklerinde oldu÷u gibi Pegels’in sÕnÕflandÕrmasÕnda yer
alan bütün teknikler için Lt , bt ve St parametrelerinin baúlangÕç de÷erlerinin belirlenmesi çok
önemlidir. ToplamlÕ mevsimlik bileúene sahip zaman serilerinde ilgili parametrelerin baúlangÕç
de÷erleri aúa÷Õdaki eúitlikler yardÕmÕyla hesaplanmaktadÕr (Makridakis vd., 1998: 168).
1
Ls = ሺY1 +Y2 +……..+Ys ሻ(10)
s
1 Ys+1 -Ys Ys+2 -Y2
Ys+s -Ys
+
+………+
Ls = 
൨ (11)
s
s
s
s
S1 = Y1 - Ls , S2 = Y2 - Ls ,………., Ss =Ys -Ls (12)
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ÇarpÕmlÕ mevsimlik bileúene sahip zaman serilerinde ise Lt ve bt için baúlangÕç
de÷erleri toplamlÕ mevsimlik bileúene sahip zaman serileri ile aynÕ olurken, sadece mevsimlik
eúitli÷i ifade eden parametresinin hesaplanmasÕ aúa÷Õdaki eúitlik ile gerçekleútirilir.
S1 =

Y1
Y2
Ys
,S2 = ,………,Ss = (13)
Ls
Ls
Ls

YukarÕda yer alan eúitliklerdeki s, mevsim uzunlu÷unu (e÷er zaman serisi verileri aylÕk
ise 12, çeyreklik ise 4) göstermektedir. Pegels’in sÕnÕflandÕrmasÕnda kullanÕlan hesaplama ve
tahmin eúitlikleri ise Tablo 2’de yer almaktadÕr.
Tablo 2: Pegels’in SÕnÕflandÕrmasÕnda KullanÕlan Hesaplama ve Tahmin Eúitlikleri
Trend Bileúeni

Mevsimlik Etki Yok

Trend Etkisi Yok

Pt =Yt
Qt =Lt-1
Ft+m =Lt

ToplamlÕ Trend
Bileúeni

Pt =Yt
Qt = Lt -1 + bt-1
Rt = Lt + Lt-1
Ft+m =Lt + mbt

ÇarpÕmlÕ Trend
Bileúeni

Pt =Yt
Qt = Lt -1 bt-1
Rt = Lt ΤLt -1
Ft+m =Lt  כmbt

Kaynak: Makridakis vd., 1998: 171

Mevsimlik Bileúen
ToplamlÕ Mevsimlik
Bileúen
Pt = Yt - St -s
Qt =Lt-1
Ft+m =Lt + 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
Pt = Yt - St -s
Qt = Lt -1 bt-1
Rt = Lt ΤLt -1
Tt = Yt - Lt
Ft+m =Lt  כmbt + St + m -s

ÇarpÕmlÕ Mevsimlik
Bileúen
Pt = Yt ΤSt -s
Qt =Lt-1
Tt = Yt ΤLt
Ft+m =Lt St + m -s
Pt = Yt ΤSt -s
Qt = Lt -1 + bt-1
Rt = Lt + Lt-1
Tt = Yt ΤLt
Ft + m = (Lt + mbt ሻSt + m -s
Pt = Yt ΤSt -s
Qt = Lt -1 bt-1
Rt = Lt ΤLt -1
Tt = Yt ΤLt
Ft+m =Lt  כmbt  כSt + m -s

Tablo 2’de yer alan eúitliklerdeki s, mevsim uzunlu÷unu (e÷er zaman serisi verileri
aylÕk ise 12, çeyreklik ise 4) ve m ise tahmin edilecek olan dönem sayÕsÕnÕ ifade etmektedir.
6. BøST-100 Endeksi Verileri Üzerine Deneme
ÇalÕúmanÕn bu bölümünde, daha önce bahsedilen tahmin tekniklerinden zaman
serisine uygun olan tekniklerin seçimi ve uygulamasÕ yer almaktadÕr. ÇalÕúma kapsamÕnda
BøST-100 tüm endeksi ortalama kapanÕú fiyatlarÕnÕn ileriye dönük tahmini üzerinde uygulama
gerçekleútirilmiútir. BøST-100 endeksi, Gündüz ve Çataltepe (2013) ile ÖzçalÕcÕ (2016)
tarafÕndan yapÕlan çalÕúmalar da belirtildi÷i gibi Borsa østanbul Pay PiyasasÕ için temel
endeks olarak kullanÕlmaktadÕr. YÕldÕz Pazar ve Ana Pazar’da iúlem gören úirketlerle, Kolektif
YatÕrÕm Ürünleri ve YapÕlandÕrÕlmÕú Ürünler PazarÕ’nda iúlem gören gayrimenkul yatÕrÕm
ortaklÕklarÕ ve giriúim sermayesi yatÕrÕm ortaklÕklarÕ arasÕndan seçilen 100 paydan oluúmakta
olup, BIST 30 ve BIST 50 endekslerine dâhil paylarÕ da kapsar (www.borsaistanbul.com).
BøST-100 endeksi bu önemi nedeniyle seçilmiútir.
6.1. ÇalÕúmanÕn AmacÕ ve ÇalÕúmada KullanÕlan Veriler
BøST-100 endeksi, piyasada en çok iúlem hacmine sahip 100 úirketin hisse senetleri
üzerinden hesaplanan bir endekstir. Bu endeks özellikle yatÕrÕmcÕlarÕn úirketler hakkÕnda ve
Türkiye’de önde gelen sektörler hususunda karar vermeleri için büyük bir önem arz
etmektedir. DolayÕsÕyla BøST-100 endeksinin takip edilmesi, analizi ve tahmininin
yapÕlabilmesi hem yerli ve yabancÕ yatÕrÕmcÕlar hem de makro düzeydeki kurum, kuruluú, ülke
ve ekonomistler için temel göstergelerden birisidir. Bu sebeple, çalÕúmada BøST-100
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endeksinin aylÕk bazda tahmini için temel tahmin teknikleri içerisinden uygun olan tekniklerin
seçilmesi ve sonuçlarÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr.
ÇalÕúmanÕn amacÕna uygun olarak 2005 ile 2017 yÕllarÕ arasÕndaki yÕllÕk BøST-100
endeksi verileri ve 2010 Ocak ile 2018 Nisan aralÕ÷Õndaki aylÕk BøST-100 endeksi verileri ele
alÕnmÕútÕr. YÕllÕk verilerin 2005 yÕlÕndan itibaren alÕnmasÕnÕn nedeni 2002 yÕlÕndaki siyasi
de÷iúim ve uygulanan yeni politikalarÕn etkisinin uzun vade de hissedildi÷i düúüncesidir.
AyrÕca aylÕk verilerin ortalama 50-60 dönemlik verilerden oluúmasÕ gereklili÷i ve son
dönemlerin gelece÷i daha fazla etkileyebilece÷i sebepleriyle son 96 dönemi kapsayan 2010
Ocak-2018 Nisan arasÕ aylÕk veriler analize dahil edilmiútir. Son olarak aylÕk verilerin 2018
Nisan ayÕna kadar dahil edilmesinin sebebi ise MayÕs, Haziran, Temmuz ve A÷ustos aylarÕna
ait verilerin kontrol verileri olarak ele alÕnmasÕdÕr. ølgili veriler Türkiye Cumhuriyeti Merkez
BankasÕ Elektronik Veri Da÷ÕtÕm Sistemi (EVDS) üzerinden elde edilmiútir. øúlem ve yorum
kolaylÕ÷Õ sa÷lamak için elde edilen veriler 1000 ile sadeleútirilmiú, analizler ve elde edilen
bulgular buna göre gerçekleútirilmiútir.
6.2.

Bulgular

KullanÕlacak olan tahmin tekniklerinin belirlenebilmesi için ilk olarak serinin trendi ve
mevsimlik bileúen türü incelenmiútir. Trend, verilerin uzun dönemli seyri hakkÕnda bilgi
verdi÷inden 2005 – 2017 yÕllarÕnÕ kapsayan 13 yÕllÕk döneme ait BøST-100 endeksi verileri ele
alÕnmÕú ve serinin trend içerip içermedi÷i hem Durbin Watson testi ile hem de oluúturulan
korelogram ile incelenmiútir. Durbin Watson testi sonucunda test istatisti÷i 0,169 olarak
hesaplanmÕú ve bu durum seride pozitif güçlü bir otokorelasyon oldu÷unu göstermiútir.
Serinin 5 gecikmeye kadar korelogramÕ ise aúa÷Õdaki gibi elde edilmiútir.
ùekil 1: 2005 – 2017 YÕllarÕ ArasÕndaki BøST-100 Endeksi Verilerinin k = 5 Gecikmeli
KorelogramÕ
5
4
3
2

Korelogram
Alt SŦnŦr
Üst SŦnŦr

1
0
-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

Elde edilen korelogram incelendi÷inde gecikme sayÕsÕ arttÕkça otokorelasyon
(autocorrelation-AC) de÷erlerinin de sÕfÕra yaklaútÕ÷Õ görülmektedir. Bu durum da Durbin
Watson test istatisti÷ini tam olarak desteklemekte olup serinin dura÷an olmadÕ÷ÕnÕ ve pozitif
güçlü bir trend içerdi÷ini ifade etmektedir. Serinin trend içerdi÷i belirlendikten sonra mevcut
trendin türünün ortaya çÕkarÕlmasÕ için yÕllÕk veriler kullanÕlarak toplam 8 farklÕ trend belirleme
modeli ele alÕnmÕútÕr. Bu modeller içerisinden en yüksek R2 de÷erine sahip ilk 4 modele ait
bilgiler aúa÷Õda bulunan Tablo 3’deki gibi elde edilmiútir.
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Tablo 3: Do÷rusal ve Logaritmik Fonksiyonlara Göre Belirlenen Modellere Ait
Hesaplamalar
Seçilen Modeller

KatsayÕlar

KatsayÕ
De÷eri

Standart
Hata

P De÷eri

Do÷rusal Kestirim
Modeli
(Y = ȕ0 +ȕ1 X)
Logaritmik Kestirim
Modeli
(lnY = lnȕ0 +ȕ1 X)
Oransal Kestirim
Modeli
1
1
( = ȕ0 +ȕ1 )

Kesiúim (ȕ0 )

22,551

5,991

0,003

E÷im (ȕ1 )

8,881

0,755

0,000

Kesiúim (ȕ0 )

3,567

45,326

0,000

E÷im (ȕ1 )

0,112

11,267

0,000

Kesiúim (ȕ0 )

0,000009

6,387

0,000

E÷im (ȕ1 )

0,000022

5,693

0,000

11,596
-1,386

0,114
0,329

1,08E-17
0,0015

Y

X

lnY = ȕ0 +ȕ1

1
X

Kesiúim (ȕ0 )
E÷im (ȕ1 )

Model
AnlamlÕlÕ÷Õ
(F De÷eri)

R2

0,00000014

0,93

0,00000022

0,92

0,00014

0,75

0,0015

0,62

Tablo 3’deki bulgular incelendi÷inde tüm trend modellerinin anlamlÕ oldu÷unu söylemek
mümkündür. Ancak en yüksek R2 de÷erinin do÷rusal kestirim modeli ve logaritmik kestirim
modeli oldu÷u görülmektedir. AynÕ zamanda katsayÕlara ait p de÷erlerinin 0,05’den küçük
olmasÕ katsayÕlarÕn da anlamlÕ oldu÷unu ifade etmektedir. Her iki modele ait katsayÕlarÕn
standart hatalarÕ göz önüne alÕndÕ÷Õnda do÷rusal kestirim modeline iliúkin katsayÕlara ait
standart hata de÷erleri daha küçük olarak elde edilmiútir. Her iki model fonksiyonu ile elde
edilen kestirim de÷erleri ve gözlem de÷erlerine ait grafiklere ise aúa÷Õda ùekil 2’de yer
verilmiútir.
ùekil 2: BøST-100 Endeksi YÕllÕk Verileri øçin Trendin øncelemesi
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gözlem DeŒerleri
DoŒrusal Kestirim DeŒerleri

(a) Do÷rusal Kestirim ile Elde Edilen Trend
E÷imi

160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gözlem DeŒerleri
Logaritmik Kestirim DeŒerleri

(b) Üstel Kestirim ile Elde Edilen Trend E÷imi

ùekil 2(a) grafi÷i ve ùekil 2(b) grafi÷i birlikte ele alÕndÕ÷Õnda iki modele ait kestirimlerin
arasÕnda çok büyük bir farklÕlÕk görülmemektedir. Ancak hem Tablo 3’deki bulgular hem de
ùekil 2(a)’daki grafi÷i ifade eden do÷rusal kestirim modelinin BøST-100 endeksi verilerini
daha iyi açÕkladÕ÷ÕnÕ söylemek mümkündür. Trend fonksiyonunun belirlenmesinin ardÕndan
mevsimlik bileúen olup olmadÕ÷Õ incelenmiútir. Mevsimlik bileúen, çarpÕmlÕ ve toplamlÕ olmak
üzere iki farklÕ türde gerçekleúmektedir. Mevsimlik bileúen türünün belirlenmesinden önce
bileúenin var olup olmadÕ÷Õ analiz edilmelidir. Zaman serilerinde mevsimlik etkinin varlÕ÷ÕnÕ
araútÕrmak için çeúitli yöntemler geliútirilmiútir. Hareketli ortalamalar, ortalama yüzde
yöntemleri, mevsim indeksi gibi tanÕmlayÕcÕ yöntemlerin yanÕ sÕra regresyon ve varyans
analizi (Tek Yönlü ANOVA) yöntemleri aracÕlÕ÷Õyla da, zaman serilerinde mevsimsel etkinin
olup olmadÕ÷Õ ortaya çÕkarÕlabilir (Ünsal, 1997: 121). Buna göre varyans analizi yöntemi
uygulanmÕú ve aylÕk verilerin ortalamalarÕ arasÕndaki farkÕn testi ile elde edilen F de÷erinin
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(0,109), F tablo de÷erinden küçük olmasÕ (1,905) sebebiyle mevsimlik etkinin olmadÕ÷ÕnÕ
ifade eden hipotez reddedilemez. DolayÕsÕyla 2010 Ocak ile 2018 Nisan aralÕ÷Õndaki aylÕk
BøST-100 endeksi verilerinin mevsimlik bileúen içermedi÷i sonucuna ulaúÕlmÕútÕr. AyrÕca ilgili
veriler için oluúturulan otokorelasyon ve kÕsmi otokorelasyon korelogramlarÕ da varyans
analizi sonucunu desteklemiútir.
ùekil 3: BøST-100 Endeksi AylÕk Verileri øçin k = 24 Gecikmeli KorelogramlarÕ
24

24
Otokorelas
yon
KatsayŦsŦ

20
16
12

20
12

Alt SŦnŦr

8

8

4
-0.5

KŦsmi Üst SŦnŦr

4
Üst SŦnŦr

0
-1

KŦsmi Alt SŦnŦr

16

0

0.5

1

(a) Otokorelasyon

0
-1

-0.5

0

0.5

1

(b) KÕsmi Otokorelasyon

ùekil 3 de yer alan korelogramlar incelendi÷inde (a) úÕkkÕndaki korelogram
otokorelasyon katsayÕlarÕyla, (b) úÕkkÕndaki korelogram ise kÕsmi otokorelasyon katsayÕlarÕyla
elde edilmiútir. Buna göre BøST-100 endeksinin otokorelasyon katsayÕlarÕ ile oluúturulan
korelogram incelendi÷inde toplam 24 gecikmeye kadar güven sÕnÕrlarÕ dÕúÕnda oldu÷u
görülmektedir. Ancak mevsimlik dalgalanma için her ayÕn katsayÕsÕ incelendi÷inde birbirinden
farklÕ oldu÷u (örne÷in her bir Ocak ayÕ kendi içerisinde, her bir úubat ayÕ kendi içerisinde gibi)
görülmektedir. Bu durum mevsimlik dalgalanmanÕn olmadÕ÷ÕnÕ iúaret eder. Otokorelasyon
katsayÕlarÕnÕn güven sÕnÕrlarÕ dÕúÕnda yer almasÕnÕn sebebi ise serinin trend içermesinden
kaynaklanmaktadÕr. AyrÕca kÕsmi otokorelasyon katsayÕlarÕna ait korelogramda ise birinci
gecikme dÕúÕnda tüm katsayÕlar güven sÕnÕrlarÕ içerisinde yer almaktadÕr. Bu durum da serinin
mevsimlik bileúen içermedi÷ini iúaret etmektedir.
Bu sonuca göre tahmin teknikleri içerisinden trendin olmasÕ durumunda kullanÕlan 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’Õn mevsimlik üstel
düzeltme tahmin tekni÷ine ve Holt’un iki parametreli üstel düzeltme tahmin tekni÷ine göre
tahminler yapÕlmÕútÕr. Trendin olmasÕ durumunda kullanÕlan basit üstel düzeltme tahmin
tekni÷i ve yanÕt oranÕ uyarlamalÕ üstel düzeltme tahmin tekni÷i sadece 1 dönem sonrasÕ için
tahmine imkan verdi÷inden analiz dÕúÕnda bÕrakÕlmÕútÕr. Bununla birlikte yÕllÕk trendin do÷rusal
olmasÕ ve mevsimlik bileúenin ise yer almamasÕ sebebiyle Pegels’in sÕnÕflandÕrmasÕ
içerisinden B-1 sÕnÕfÕndaki tahmin tekni÷inin kullanÕlmasÕna karar verilmiútir. Uygulanan
tahmin yöntemlerine ait model seçme kriterlerine iliúkin bilgiler aúa÷Õda yer alan Tablo 4’de
verilmiútir.
Tablo 4’deki model belirleme kriterleri incelendi÷inde MAD (0,2840), MSE (2,7918) ve
Theil’s U (0,97) kriterleri için en düúük de÷erler Winters’Õn mevsimlik üstel düzeltme
tekni÷inde gerçekleúmiútir. Di÷er kriterlerden MAPE kriteri için en düúük de÷er 0,298 ile
Holt’un iki parametreli üstel düzeltme tahmin tekni÷i sonunda oluúurken en küçük MPE
de÷eri -0,0009 ile çift hareketli ortalama tahmin tekni÷i (k = 3 seviyesinde) kullanÕlmasÕyla
elde edilmiútir. Tüm kriterler genel olarak incelendi÷inde en iyi sonuçlar Winters’Õn mevsimlik
üstel düzeltme tekni÷i, Holt’un iki parametreli üstel düzeltme tahmin tekni÷i ve Pegels’in
sÕnÕflandÕrmasÕndaki B-1 hücresi tekni÷i ile sa÷lanmÕútÕr. Buna göre ele alÕnan tahmin
tekniklerine ait yÕlsonuna kadar ki tahmin de÷erleri ise aúa÷Õdaki Tablo 5’de yer almaktadÕr.
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Tablo 4: KullanÕlan Tahmin Tekniklerini Seçme Kriterleri
Tahmin Tekni÷i
Çift Hareketli Ortalama (k = 3)
Çift Hareketli Ortalama (k = 4)
Çift Hareketli Ortalama (k = 5)
Brown’un Tek Parametreli Üstel Düzeltme
(Į = 0,44)
Brown’un økinci Derece Üstel Düzeltme
(Į = 0,276)
Winters’Õn Mevsimlik Üstel Düzeltme
(Į = 0,975; ȕ = 0,000; Ȗ = 1,000)
Holt’un øki Parametreli Üstel Düzeltme
(Į = 0,725; ȕ = 0,871)
Pegels’in SÕnÕflandÕrmasÕ (B-1 Hücresi)
(Į = 1,000; ȕ = 0,077)

MAD

MSE

MAPE

MPE

5,7932
5,2053
4,8418

50,9474
41,0867
38,6280

0,0645
0,0583
0,0539

-0,0009
0,0004
-0,0008

Theils’
sU
1,37
1,69
2,04

2,9398

15,0654

0,0334

0,0008

1,09

3,1228

17,4834

0,0357

-0,0003

1,19

0,2840

2,7918

14,4344

14,4395

0,97

2,6266

12,0849

0,0298

0,0075

0,98

2,6270

14,4159

0,0299

-0,0039

0,99

Haziran

Temmuz

A÷ustos

Eylül

Ekim

KasÕm

AralÕk

Tahmin
Tekni÷i
Çift Hareketli
Ortalama
(k = 3)
Çift Hareketli
Ortalama
(k = 4)
Çift Hareketli
Ortalama
(k = 5)
Brown’un Tek
Parametreli
Üstel
Düzeltme
(Į = 0,44)
Brown’un
økinci Derece
Üstel
Düzeltme
(Į = 0,276)
Winters’Õn
Mevsimlik
Üstel
Düzeltme
(Į = 0,975;
ȕ = 0,000;
Ȗ = 1,000)
Holt’un øki
Parametreli
Üstel
Düzeltme
(Į = 0,725;
ȕ = 0,871)
Pegels’in
SÕnÕflandÕrmas
Õ (B-1 Hücresi)
(Į = 1,000;
ȕ = 0,077)

MayÕs

Tablo 5: Ele AlÕnan Tahmin Teknikleri øçin YÕlsonuna Kadar Tahmin De÷erleri
Aylar

184,525

193,597

202,669

211,741

220,813

229,886

238,958

248,030

177,224

183,724

190,224

196,724

203,224

209,724

216,224

222,724

170,173

174,774

179,374

183,975

188,576

193,176

197,777

202,378

164,272

166,679

169,086

171,494

173,901

176,308

178,715

181,123

166,037

169,113

172,187

175,260

178,331

181,400

184,468

187,534

159,243

159,070

154,961

156,521

152,740

153,166

156,771

157,064

154,857

151,935

149,013

146,092

143,170

140,248

137,326

134,405

160,128

162,222

164,315

166,408

168,502

170,595

172,689

174,782

BøST-100 tüm endeksi ortalama kapanÕú fiyatlarÕnÕn 2018 MayÕs ayÕnda 145,511
(145,510.669) Haziran ayÕnda,135,469 (135,468.799), Temmuz ayÕnda 136,142
(136,142.655) ve A÷ustos ayÕnda ise 129,865 (129,865.324) olarak gerçekleúti÷i
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görülmüútür. 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
yakÕn sonucu verdi÷i gözlenmiútir. Model seçme kriterleri ile uyumlu olarak Winters’Õn
mevsimlik üstel düzeltme tekni÷i ve Pegels’in sÕnÕflandÕrmasÕndaki B-1 hücresi tekni÷i ile
yapÕlan tahminlerin de her iki ayda gerçekleúen de÷erlere yakÕn tahminler sundu÷unu
söylemek mümkündür.
7. Sonuç
Gerek makroekonomik göstergelerin gerekse finansal verilerin gelece÷e yönelik
tahminlerinin yapÕlmasÕ yatÕrÕmcÕlar, ekonomistler, devlet kuruluúlarÕ kÕsaca karar vericiler
açÕsÕndan hayati bir önem arz etmektedir. Ele alÕnan verilerin zaman serisi özelli÷i
taúÕmasÕna göre tahmin için birçok teknik olmasÕna ra÷men en iyi sonuç veren belli bir teknik
bulunmamaktadÕr. Bu nedenle uygulanacak tahmin tekni÷inin seçimi için öncelikle zaman
serisinin bileúenlerinin incelenmesi ve buna göre tahmin tekni÷ine karar verilmesi karar
vericilere zaman ve maliyet tasarrufu sa÷lamaktadÕr. ÇalÕúmada zaman serisi özelli÷i taúÕyan
BøST-100 tüm endeksine ait 2005 – 2017 dönemindeki yÕllÕk ve 2010 Ocak – 2018 Nisan
dönemindeki aylÕk ortalama kapanÕú fiyatlarÕ verilerinin trend ve mevsimlik bileúen özellikleri
ele alÕnmÕútÕr. Buna göre BøST-100 tüm endeksinin do÷rusal bir trende sahip oldu÷u ancak
mevsimlik bir bileúenin bir di÷er ifadeyle mevsimlik bir dalgalanmanÕn hakim olmadÕ÷Õ
görülmüútür. Herhangi bir sektöre ait endeks ele alÕnmadÕ÷Õ için mevsimlik dalgalanmanÕn
olmasÕ beklenmemiú ve elde edilen sonuç bu düúünceyi desteklemiútir. Temel tahmin
tekniklerinden hareketli ortalamalar tahmin tekniklerinde 3, üstel düzeltme tahmin
tekniklerinde 3, ileri düzey üstel düzeltme tahmin tekniklerinde 3 ve Pegels’in
sÕnÕflandÕrmasÕnda 9 olmak üzere toplam 18 temel tahmin tekni÷inin ayrÕ ayrÕ uygulanmasÕ ile
MAD, MSE, MAPE, MPE ve Theil’s U kriterlerine göre karúÕlaútÕrmalar yaparak tahmin
tekni÷inin belirlenmesi mümkündür. Ancak böyle bir yol izlemek karar verici için zahmetli ve
zaman alÕcÕ olabilir. Bu nedenle çalÕúmada trend ve mevsimlik bileúen incelenmiú ve 18
tahmin tekni÷i 6 tekni÷e düúürülmüútür. Böylece BøST-100 tüm endeksi için 6 tahmin tekni÷i
karúÕlaútÕrÕlmÕú ve en küçük MAPE de÷erine sahip teknikler belirlenebilmiútir. Sonuç olarak,
MAPE kriteri için en düúük 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’Õn mevsimlik üstel düzeltme tekni÷i, Holt’un iki parametreli üstel düzeltme tahmin
tekni÷i ve Pegels’in sÕnÕflandÕrmasÕndaki B-1 hücresi tekni÷i ile sa÷lanmÕútÕr. Bu tahmin
teknikleri ile BøST-100 tüm endeksinin 2018 MayÕs ile 2018 AralÕk dönemleri arasÕndaki
tahmin de÷erleri de model belirleme kriterleri ile paralel úekilde ortaya çÕkmÕútÕr. AyrÕca 2018
MayÕs tahmini ve 2018 Haziran tahmini için gerçekleúen de÷erler ile karúÕlaútÕrma
yapÕldÕ÷Õnda tahmin de÷erlerinin gerçekleúen de÷erlere yakÕn sonuçlar verdi÷i görülmüútür.
ÇalÕúmada BøST-100 tüm endeksi verileri ele alÕnmÕútÕr. Bunun yanÕ sÕra BøST 30, BøST 50
endeksleri veya BøST-100 tüm endeksini hizmet, mali, sÕnai veya teknoloji endeksleri
úeklinde daha özele indirgeyerek trend ve mevsimlik bileúenlere göre uygun tahmin teknikleri
belirlenebilir. Belirlenen tekniklere göre tahminler gerçekleútirilerek karar vericilere yol
gösterici bir araç olarak sunulabilir.
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Reel Kur Hareketlerinin øhracat Üzerine Etkileri:
Türkiye için Asimetrik Bir BakÕú
Selçuk Gül
Öz
Bu çalÕúma, Türkiye için altÕn hariç ihracatÕn belirleyicilerini talep yönlü bir model ile ele alarak
ihracatÕn yurt dÕúÕ gelirdeki ve reel döviz kurundaki de÷iúimlere duyarlÕlÕ÷ÕnÕ sorgulamaktadÕr. Toplam
veri kullanÕmÕndan kaynaklanan sapmayÕ azaltmak amacÕyla ülke düzeyinde veri setinden
yararlanÕlmaktadÕr. Reel döviz kurundaki geliúmeler, do÷rusal olmayan ARDL yöntemi (NARDL) ile
asimetrik olarak modellenmektedir. Söz konusu yöntem, ihracat miktarÕnÕn reel döviz kurunda
gerçekleúen azalÕú ve artÕúlara verdi÷i tepkilerin farklÕlaúÕp farklÕlaúmadÕ÷Õ ele almaya olanak
tanÕmaktadÕr. Bulgular, Türkiye’nin toplam ihracatÕnÕn yaklaúÕk yarÕsÕnÕ gerçekleútirdi÷i ülkeler için
ihracatÕn reel kur de÷iúimlerinden anlamlÕ olarak etkilendi÷ine iúaret etmektedir. Panel veri tahminleri
de ihracat ile reel döviz kuru arasÕndaki uzun dönem iliúkiyi teyit etmektedir. Ülke düzeyinde ihracatÕn
gelir esnekliklerinin, ihracatÕn reel kur esnekliklerinden mutlak anlamda daha büyük olduklarÕ
saptanmaktadÕr. ÇalÕúmada, reel kur de÷iúimlerinin ihracat üzerinde asimetrik etkileri oldu÷u sonucuna
ulaúÕlmaktadÕr. Söz konusu etkilerin, Türk lirasÕndaki de÷er kazancÕ durumunda daha güçlü oldu÷u
yönünde bulgular elde edilmektedir.
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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.
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1. Giriú
Reel döviz kurundaki de÷iúimler ile ihracat ve ithalat miktarlarÕ arasÕndaki iliúkinin son
yÕllarda azalÕp azalmadÕ÷Õ konusu tartÕúmaya açÕktÕr. Genel olarak son birkaç on yÕlda
küreselleúmenin ulaútÕ÷Õ seviye ve ülkelerin küresel de÷er zincirlerinde birbirleriyle ba÷lÕlÕk
derecelerinin artmasÕ, özel olarak ise küresel kriz sonrasÕnda uygulanan politikalarÕn etkisi,
politika yapÕcÕlarÕ ve araútÕrmacÕlarÕ döviz kuru hareketlerinin dÕú ticaret üzerindeki etkisini
sorgulamaya yöneltmektedir. Son birkaç yÕl içinde IMF1 ve Dünya BankasÕ2 gibi kuruluúlarÕn
bünyesinde yapÕlan çalÕúmalarda elde edilen bulgular birbirleriyle aksi yöndedir. Bu noktada,
söz konusu iliúkinin farklÕ bir bakÕú açÕsÕyla ele alÕnmasÕ gündeme gelmektedir. Toplam
(aggregate) veriler kullanÕlarak yapÕlan çalÕúmalar yerine sektör, bölge ve firma düzeyinde
yapÕlan çalÕúmalar reel döviz kuru hareketlerinin dÕú ticaret üzerindeki etkilerinin ortaya
koyulmasÕ açÕsÕndan ilk akla gelenlerdir. Bununla birlikte, bu etkilerin reel döviz kurunun
arttÕ÷Õ ve azaldÕ÷Õ dönemlerde simetrik olup olmadÕ÷Õ sorusu öne çÕkmaktadÕr. DÕú ticaretin
tepkisinin, reel döviz kuru de÷iúimlerinin boyutuna göre farklÕlaúÕp farklÕlaúmadÕ÷Õ veya
iliúkinin do÷rusal olup olmadÕ÷Õ bu soruyu takip etmektedir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, Türkiye’de
reel döviz kuru hareketlerinin ihracat üzerindeki etkisini, reel döviz kuru hareketlerinin
asimetrisini göz önünde bulundurarak ülke düzeyinde ele almaktÕr.
Türkiye ihracatÕnÕn ticaret ortaklarÕnÕn gelirlerindeki de÷iúimler ile reel döviz kuru
hareketlerine tepkiselli÷ini tahmin eden çalÕúmalarÕn vardÕ÷Õ genel yargÕya göre, ticaret
ortaklarÕnÕn gelirlerindeki de÷iúiklikler ihracatÕn temel belirleyicisi iken reel döviz kuru
hareketlerinin ihracat üzerindeki etkisi belirsizdir.3 øhracatÕn gelir esnekli÷ine iliúkin bulgular
üzerinde fazla tartÕúma bulunmamakla birlikte reel döviz kuru hareketlerinin ihracat üzerinde
etkinli÷i konusunda yeterli olmayan bulgular, konunun baúka bir açÕdan ele alÕnmasÕnÕ
gerektirmektedir. Önceki çalÕúmalar ço÷unlukla reel kurda meydana gelen de÷iúimlerin
ihracat üzerinde simetrik etkileri oldu÷unu varsaymaktadÕrlar. Yani, Türk LirasÕndaki yüzde 1
oranÕnda de÷er kaybÕ ve de÷er kazancÕnÕn ihracat üzerindeki etkileri mutlak anlamda aynÕ
olarak ele alÕnmaktadÕr. UluslararasÕ piyasalardaki alÕcÕlar ve satÕcÕlar, reel döviz kuru
de÷iúikliklerinin ihracat fiyatlarÕna geçmesine rekabet edebilme güçleri do÷rultusunda imkân
tanÕmaktadÕrlar. Örne÷in, reel kurdaki bir düúüú olarak tanÕmlanan yerel paranÕn yabancÕ
paralar karúÕsÕnda de÷er kaybetmesi sonrasÕnda, yerli mallarÕn uluslararasÕ piyasalarda nispi
olarak ucuzlamasÕ beklenmektedir. Bu durumda, ihracatçÕ firmalar döviz kurundaki düúüúü
ihracat fiyatÕna ne ölçüde yansÕtabilirlerse hasÕlatlarÕnÕ o derecede fazla artÕrabilmektedir.
Bahse konu olan malÕn üretiminde ithal girdilerin yo÷unlukla kullanÕlmasÕ durumunda reel
kurdaki düúüú ihracat malÕnÕn üretim maliyetlerini artÕrmakta, bu ise satÕcÕlarÕn fiyatlarÕ
yeterince düúürememesine yol açmaktadÕrlar. Benzer úekilde, ticarete konu olan mal emek
yo÷un üretim yapÕsÕna sahipse ve söz konusu malÕn kÕsa dönemde baúka satÕcÕlardan temin
edilmesi mümkünse, yerel paradaki de÷er de÷iúiminin ilgili malÕn ihracatÕ üzerinde etkisiz
olmasÕ anlamlandÕrÕlabilmektedir. Bu çalÕúma, Türkiye’nin toplam altÕn hariç ihracatÕnÕn
yaklaúÕk dörtte üçünü gerçekleútirdi÷i 48 ülke için reel döviz kuru hareketlerinin ihracat
miktarÕ üzerinde asimetrik etkisi olup olmadÕ÷ÕnÕ sorgulamaktadÕr.4 Yani, Türk LirasÕnÕn de÷er
kazandÕ÷Õ ve de÷er kaybetti÷i dönemlerde etkinin anlamlÕ olarak de÷iúip de÷iúmedi÷i
incelenmektedir. ÇalÕúmada, ülke düzeyinde ihracat miktarlarÕ ile reel döviz kuru iliúkisini
aydÕnlatmak amacÕyla iki temel soru ortaya atÕlmaktadÕr. Bu sorulardan ilki, ihracatÕn reel kur
esnekli÷inin simetrik olup olmadÕ÷Õ, ikincisi ise reel kurdaki de÷iúikliklerin yanÕ sÕra kur
oynaklÕklarÕnÕn da ihracat üzerine etkili olup olmadÕ÷ÕdÕr.
øktisadi de÷iúkenler arasÕndaki uzun dönem iliúkisi eú bütünleúme yöntemleriyle ele
alÕnmaktadÕr. Bu modellerden elde edilen tahminler, etki de÷iúkenlerinin artÕú ve azalÕúlarÕ
karúÕsÕnda tepki de÷iúkeninin simetrik tepkilerini ortaya koymaktadÕr. Uzun dönemde
de÷iúkenler arasÕndaki asimetrik iliúkiyi ele almada ise do÷rusal olmayan eú bütünleúme
yöntemlerinden yararlanÕlmaktadÕr. Shin ve di÷. (2014) tarafÕndan geliútirilen do÷rusal
olmayan ARDL yöntemi (NARDL), kÕsa ve uzun dönemdeki asimetrik iliúkileri açÕklayÕcÕ
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de÷iúkenlerin pozitif ve negatif kÕsmi toplamlarÕ yoluyla modellemektedir. De÷iúkenlerin
dura÷an (I(0)) veya birinci dereceden bütünleúik (I(1)) olmalarÕna izin verilen bu yaklaúÕmda
model EKK (En Küçük Kareler) yöntemi ile tahmin edilebilmektedir. Bu çalÕúmada reel döviz
kuru ile ihracat miktarlarÕ arasÕndaki uzun dönem iliúkisinin asimetrisi, söz konusu do÷rusal
olmayan ARDL yöntemi (NARDL) ile incelenmektedir. ÇalÕúmanÕn ikinci bölümünde ilgili
ampirik literatür tanÕtÕlmaktadÕr. Türkiye için reel kur hareketlerinin ihracat üzerindeki etkisini
ele alan çalÕúmalar ile reel kurun dÕú ticaret üzerindeki asimetrik etkilerini ele alan güncel
çalÕúmalar bu bölümde özetlenmektedir. Veri ve yöntem üçüncü bölümde sunulmaktadÕr.
Do÷rusal olmayan ARDL (NARDL) yöntemi bu bölümde kÕsaca ele alÕnÕrken, ülke düzeyinde
oluúturulan veri seti de tanÕtÕlmaktadÕr. øhracat talep modelinin tahmininden elde edilen
bulgular dördüncü bölümde sunulmakta, sonuç ve politika çÕkarÕmÕna yönelik
de÷erlendirmeye beúinci bölümde yer verilmektedir.
2.

Literatür Özeti

Döviz kuru hareketlerinin asimetrik etkilerini ele alan ampirik literatür temel olarak üç
farklÕ gösterge üzerine odaklanmaktadÕr. Bunlar ithalat ve ihracat miktarlarÕ, ithalat ve ihracat
fiyatlarÕ ve yurt içi fiyatlardÕr. Bu bölümde öncelikle Türkiye’de reel döviz kuru ile ihracat
arasÕndaki iliúkiyi ele alan güncel çalÕúmalar göz önünde bulundurulmaktadÕr. SonrasÕnda,
reel döviz kuru de÷iúimlerinin ithalat ve ihracat miktarlarÕ üzerine asimetrik etkilerini ele alan
çalÕúmalar özetlenmektedir.
2.1. Türkiye için Reel Kurun øhracata Etkisini Ele Alan ÇalÕúmalar
DÕú ticaret esnekliklerini tahmin eden geçmiú çalÕúmalarÕ toplama hatasÕ (aggregation
bias) ile eleútiren Bozok ve di÷. (2015), Türkiye için ihracatÕn gelir ve fiyat esnekliklerini panel
veri yöntemleriyle ele almaktadÕrlar. 2005-2013 dönemi için çeyreklik veri ile yaptÕklarÕ
tahminler, gelir esnekli÷inin ülkeler genelinde anlamlÕ oldu÷unu ortaya koyarken, fiyat
esnekli÷inin sadece AB (Avrupa Birli÷i), ODKA (Orta Do÷u ve Kuzey Afrika) ve geliúmekte
olan ülkeler için anlamlÕ oldu÷una iúaret etmektedir. Bölgesel düzeyde de÷iúkenli÷i temel
alan baúka bir çalÕúmada Çulha ve KalafatçÕlar (2014), 2003-2013 dönemi için VAR yöntemi
kullanarak ihracatÕ belirleyen gelir ve döviz kuru gibi de÷iúkenlerin etkilerinin bölgesel
düzeyde farklÕlaútÕ÷ÕnÕ ortaya koymaktadÕrlar. ÇalÕúmada, bölgesel reel ihracat de÷iúkeni bir
basamaklÕ SITC sÕnÕflandÕrmasÕnda bölgesel nominal ihracatÕn aynÕ sÕnÕflandÕrmadaki ihracat
birim de÷er endekslerine bölünmesiyle elde edilmektedir. Bölgesel reel kur endeksleri,
ülkelerin ticaretlerine göre a÷ÕrlÕklandÕrÕlmÕú tüketici fiyatlarÕ bazlÕ endekslerdir. Bulgular, Avro
bölgesine ihracatÕn temel belirleyicisinin dÕú talep oldu÷unu ve reel kur hareketlerinin bölgeye
ihracat üzerinde anlamlÕ etkisi olmadÕ÷ÕnÕ göstermektedir. ODKA (Orta Do÷u ve Kuzey Afrika)
bölgesi için ise sonuçlar zÕt yöndedir. Söz konusu bölgeye ihracatÕn gelir esnekli÷i anlamsÕz
tahmin edilirken, reel döviz kurunun ihracat üzerinde negatif ve anlamlÕ etkisi bulunmaktadÕr.
Bölgesel ve sektörel de÷iúkenli÷i birlikte ele alan Berument ve di÷. (2014), 1996-2009
dönemi için Türkiye ihracatÕnÕn ticaret ortaklarÕnÕn gelirlerine duyarlÕlÕ÷ÕnÕ incelemektedir.
ÇalÕúmada, iki basamaklÕ ISIC sÕnÕflandÕrmasÕnda 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 karúÕlÕklÕ reel döviz kuru hesaplanmaktadÕr.
AylÕk sÕklÕkta yapÕlan çalÕúmada ülkelerin reel gelirleri sanayi üretimleri ile temsil edilmektedir.
Tekil ülkeler için sektörel ihracat denklemlerinin oluúturdu÷u sektörel denklem sistemlerinin
tahmin edilmesinden elde edilen bulgular, motorlu taúÕtlar, ana metaller ve radyo televizyon
sektörleri ihracatlarÕnÕn en yüksek gelir esnekli÷ine sahip oldu÷unu gösterirken, gÕda ürünleri
ve içeceklerin en düúük gelir esnekli÷ine sahip ihracat sektörleri oldu÷unu ortaya
koymaktadÕr. Reel kur esneklikleri ise sektörel olarak farklÕlaúmakla ve ço÷unlukla ihracatÕ
ters yönde etkilemekle birlikte -4,50 ile 2,16 de÷erleri arasÕnda de÷iúmektedir. Türkiye için
döviz kuru hareketlerinin sektörel düzeyde ihracat arz ve talebine etkilerini ele alan Dinçer ve
Kandil (2011), Türk LirasÕ de÷er kazandÕ÷Õnda ihracat talebindeki daralmanÕn arttÕ÷Õ
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sonucuna ulaúmaktadÕr. Bununla birlikte, Türk LirasÕndaki de÷er kaybÕnÕn ihracat büyümesi
üzerindeki etkisinin zaman içerisinde azaldÕ÷Õ kaydedilmektedir. Türkiye için seçilmiú
çalÕúmalarda elde edilen ihracatÕn reel kur (ve göreli fiyat) esnekliklerine 4. bölümde yer alan
Tablo 6’da yer verilmektedir. Yöntem ve veri setlerinin farklÕ oldu÷u çalÕúmalarda elde edilen
reel kur esnekliklerinin büyüklük ve iúaret olarak oldukça farklÕlaútÕ÷Õ gözlenmektedir. Bu
çalÕúmadan elde edilen bulgular, ilgili bölümde önceki çalÕúmalarla karúÕlaútÕrmalÕ olarak ele
alÕnmaktadÕr.
2.2. Reel Kurun DÕú Ticaret Üzerine Asimetrik Etkileri
Bu bölümde, sektörel veya bölgesel düzeyde reel kurun dÕú ticaret üzerindeki asimetrik
etkilerini ele alan ülkeler arasÕ veya tekil ülke çalÕúmalarÕ sunulmaktadÕr. Bu çalÕúmalarda
ba÷ÕmlÕ de÷iúken olarak ihracat ve ithalat miktarlarÕnÕn yanÕ sÕra dÕú ticaret dengesi de
kullanÕlmaktadÕr. øthalat ve ihracat hareketlerini aylÕk sÕklÕkta ayrÕ ayrÕ ele alan BahmaniOskooee ve Aftab (2017), döviz kuru oynaklÕ÷ÕnÕn dÕú ticaret üzerindeki etkisini ortaya
çÕkarmak amacÕyla NARDL modelinden yararlanmaktadÕr. øhracat davranÕúÕnÕ açÕklamak için,
dÕú talebi temsil eden sanayi üretimi ve rekabetçili÷i temsil eden reel döviz kuru ile birlikte
döviz kuru oynaklÕ÷ÕnÕ modele açÕklayÕcÕ de÷iúken olarak dâhil etmektedirler. Döviz kuru
oynaklÕ÷Õndaki de÷iúimler pozitif ve negatif kÕsmi toplamlara ayrÕútÕrÕlarak muhtemel asimetrik
iliúkinin yakalanmasÕ amaçlanmaktadÕr. Bu yöntemle döviz kuru oynaklÕ÷ÕnÕn arttÕ÷Õ ve
azaldÕ÷Õ dönemlerde dÕú ticaretin anlamlÕ olarak etkilenip etkilenmedi÷i test edilebilmektedir.
Ele alÕnan sektörlerin üçte birinde, döviz kuru oynaklÕ÷Õ ile dÕú ticaret arasÕnda kÕsa ve uzun
dönemde asimetrik iliúki gözlendi÷i kaydedilmektedir. Sekiz ülke için döviz kuru hareketlerinin
ticaret dengesi üzerindeki etkilerini ele alan Arize ve di÷. (2017), asimetrik ARDL
yönteminden yararlanmaktadÕrlar.5 Döviz kurundaki de÷iúimler, pozitif ve negatif döviz kuru
de÷iúimlerinin kÕsmi toplamlarÕ olarak iki de÷iúkene ayrÕútÕrÕlmakta, böylece yerel paranÕn
de÷er kaybÕ ve de÷er kazancÕ ayrÕ ayrÕ ele alÕnabilmektedir. Döviz kurunun ticaret dengesini
anlamlÕ etkiledi÷i sonucuna varÕlan çalÕúmada, uzun dönemde ticaret dengesinin yerel
paradaki de÷er kaybÕna tepkisinin yerel paradaki de÷er kazancÕna olan tepkisinden daha
güçlü oldu÷u kaydedilmektedir.
Avroya geçiú sonrasÕnda on Avrupa ülkesi için döviz kurunun söz konusu ülkelerin
ABD’ye tarÕm ürünleri ihracatÕna etkisini inceleyen Fedoseeva (2016), 1999-2013 dönemi için
asimetrik ARDL yöntemini kullanmaktadÕr. Döviz kurundaki de÷iúimler, büyük de÷er kayÕplarÕ,
küçük de÷er kazançlarÕ ve büyük de÷er kazançlarÕ olarak ayrÕútÕrÕlmaktadÕr. Her ülke için
NARDL modelleri ayrÕ ayrÕ tahmin edilmekte ve döviz kurunun uzun dönemdeki etkilerini
gösteren katsayÕlar hesaplanmaktadÕr. ÇalÕúmada döviz kuru hareketlerinin ihracatÕ etkiledi÷i
ve bu etkinin de÷er kazancÕ ve de÷er kaybÕ durumlarÕnda simetrik olmadÕ÷Õ sonucuna
varÕlmaktadÕr. Yerel paradaki de÷er kayÕplarÕnÕn ihracata etkisinin, de÷er kazançlarÕn etkisine
kÕyasla daha güçlü oldu÷u kaydedilmektedir. Firma düzeyinde bilgiye dayalÕ sektörel veri seti
kullanan Demian ve di Mauro (2015), ihracatÕn döviz kurunun yükseldi÷i dönemlerde kura
duyarlÕ oldu÷u, düútü÷ü dönemlerde ise kura duyarlÕ olmadÕ÷Õ sonucuna varmaktadÕr.
ÇalÕúmada elde edilen bir di÷er önemli bulgu ise, sadece büyük döviz kuru de÷iúikliklerinin
ihracat üzerinde etkili oldu÷udur. øhracat performansÕnÕ ölçmeyi amaçlayan modele, firma
düzeyinde oluúturulan verimlilik de÷iúkeni açÕklayÕcÕ olarak eklendi÷inde, döviz kuru
esnekliklerindeki sapmanÕn azaldÕ÷Õ vurgulanmaktadÕr.
AB ülkelerinin ABD'ye ihracatlarÕ için ihracat ile reel döviz kuru iliúkisini ihracat çekim
hipotezi çerçevesinde ele alan Belke ve di÷. (2015), ihracatÕn küçük döviz kuru hareketleri
karúÕsÕnda zayÕf tepki vermesinin nedenlerini sorgulamaktadÕr. ÇalÕúmada, döviz kuru
de÷iúimleri içerisinde belirli bir eúik de÷eri geçen büyük de÷iúimlerin ihracat hacmi üzerinde
etkili oldu÷u sonucunu ortaya koymaktadÕrlar. Di÷er bir ifadeyle, AB ülkelerinin ABD'ye
ihracatÕnÕn döviz kuru hareketlerine tepkisinde bir hareketsizlik bandÕ (band of inaction)
bulundu÷unu iddia etmektedirler.6
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2000-2010 dönemi için Hindistan’da faaliyet gösteren ihracatçÕ firmalardan oluúan bir
panel veri seti kullanan Cheung ve Sengupta (2013), döviz kuru de÷iúimlerinin asimetrisini
ihracat modeline kukla de÷iúkenler eklemek suretiyle ele almaktadÕr. ÇalÕúmada, reel döviz
kurunda yüzde bir oranÕndaki artÕúÕn ihracatÕn firma satÕúlarÕ içinde payÕnÕ yüzde 6,3 oranÕnda
azalttÕ÷Õ sonucu ortaya çÕkmaktadÕr. Döviz kuru hareketlerindeki asimetri açÕsÕndan, de÷er
kazancÕnÕn de÷er kaybÕna kÕyasla ticaret üzerinde daha etkili oldu÷u yönünde bulgular
sunulmaktadÕr. Döviz kuru oynaklÕ÷ÕnÕn açÕklayÕcÕ olarak yer aldÕ÷Õ ihracat modelinin
tahminleri ise, oynaklÕ÷Õn ihracatÕ belirleyen etkenlerden biri oldu÷unu ortaya koymaktadÕr.
3.

Veri Seti ve Yöntem

3.1.

Model

ÇalÕúmada, Goldstein ve Khan (1985) tarafÕndan önerilen, ihraç edilen mallar ile yurt
içinde satÕlan mallarÕn tam ikame olmadÕklarÕ varsayÕmÕna dayanan standart bir ihracat talep
denkleminden yararlanÕlmaktadÕr. øhracat talep denkleminde ba÷ÕmlÕ de÷iúken ilgili ülkeye
yapÕlan ihracat miktarÕ iken, temel açÕklayÕcÕ de÷iúkenler söz konusu ülkenin talebini temsil
eden iktisadi faaliyet göstergesi ve Türk LirasÕ ile ilgili ülkenin para birimi arasÕndaki karúÕlÕklÕ
reel döviz kurudur. (1) nolu model ihracat ile belirleyicileri arasÕndaki uzun dönem iliúkisini ele
almaktadÕr:


݈݊ܺ௧ ൌ ߙ  ߙଵ ݈ܻ݊௧  ߙଶ ݈ܴܴ݊ܧ௧  ߝ௧
(1)


Modelde ܻ௧ dÕú talebi, ܴܴܧ௧ karúÕlÕklÕ reel döviz kurunu temsil etmektedir. Uzun dönemde
reel kurun ihracat üzerindeki asimetrik etkileri, reel döviz kurundaki de÷iúimlerin pozitif ve
negatif kÕsmi toplamlar olarak ayrÕútÕrÕlmasÕyla modellenmektedir. Shin ve di÷. (2014)
çalÕúmasÕndaki yöntem takip edilmekte ve reel döviz kuru pozitif ve negatif de÷iúimlerin
toplamÕ olarak (2) nolu eúitlik ile ifade edilmektedir:
݈ܴܴ݊ܧ௧ ൌ ݈ܴܴ݊ܧ  ݈ܴܴ݊ܧ௧ା  ݈ܴܴ݊ܧ௧ି
(2)
Reel döviz kurundaki pozitif ve negatif de÷iúimlerin kÕsmi toplamlarÕ ise aúa÷Õdaki gibi
tanÕmlanmaktadÕr:
݈ܴܴ݊ܧ௧ା ൌ σ௧ୀଵ ο݈ܴܴ݊ܧା ൌ σ௧ୀଵ ݉ܽݔሺο݈ܴܴ݊ܧ ǡ Ͳሻ
(3a)
݈ܴܴ݊ܧ௧ି ൌ σ௧ୀଵ ο݈ܴܴ݊ܧି ൌ σ௧ୀଵ ݉݅݊ሺο݈ܴܴ݊ܧ ǡ Ͳሻ
(3b)
Böylece, reel kurda aylÕk bazda gözlenen hareketler, yerel paranÕn de÷er kaybÕ ve de÷er
kazancÕ olarak ayrÕútÕrÕlabilmektedir. Asimetrik uzun dönem ihracat talep modeli, (1) numaralÕ
uzun dönem modelinin (2) numaralÕ ayrÕútÕrma ile geniúletilmesiyle elde edilmektedir:


݈݊ܺ௧ ൌ ߚ  ߚଵ ݈ܻ݊௧  ߚଶ ݈ܴܴ݊ܧ௧ା  ߚଷ ݈ܴܴ݊ܧ௧ି  ߝ௧
(4)
(4) numaralÕ ihracat talep modeli, Pesaran ve di÷. (2001) takip edilerek hata düzeltme modeli
úeklinde düzenlenmekte ve ARDL yaklaúÕmÕ çerçevesinde aúa÷Õdaki gibi ifade edilmektedir:
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ି
ା
ο݈݊ܺ௧ ൌ ߛ  ߛଵ ݈݊ܺ௧ିଵ  ߛଶ ݈ܻ݊௧ିଵ  ߛଷ ݈ܴܴ݊ܧ௧ିଵ
 ߛସ ݈ܴܴ݊ܧ௧ିଵ


ି
ି
ା
ା
σୀଵ ߮ ο݈݊ܺ௧ି  σୀ ߠ ο݈ܻ݊௧ି
 σ
ୀሺ ߪ ο݈ܴܴ݊ܧ௧ି  ߪ ο݈ܴܴ݊ܧ௧ି ሻ  ߴ௧

(5)
Son dönem çalÕúmalarÕ, ihracatÕn belirleyicileri arasÕnda gelece÷e yönelik belirsizlikleri temsil
eden döviz kuru oynaklÕ÷Õna da yer vermektedir (BakÕnÕz Bahmani-Oskooee ve Aftab, 2017;
Bahmani-Oskooee ve Durmaz, 2016; Cheung ve Sengupta, 2013). Buradan hareketle, döviz
kuru oynaklÕ÷Õ (1) numaralÕ uzun dönem modeline eklenerek geniúletilmiú uzun dönem
ihracat talep modeli elde edilmektedir:


݈݊ܺ௧ ൌ ߙ  ߙଵ ݈ܻ݊௧  ߙଶ ݈ܴܴ݊ܧ௧  ߙଷ ݈ܸ݈݊௧  ߝ௧
(6)
(6) numaralÕ denklemde, ܸ݈௧ nominal döviz kuru oynaklÕ÷ÕdÕr. Benzer úekilde, (4) numaralÕ
asimetrik uzun dönem denklemi döviz kuru oynaklÕ÷Õ eklenerek aúa÷Õdaki gibi ifade edilebilir:


݈݊ܺ௧ ൌ ߚ  ߚଵ ݈ܻ݊௧  ߚଶ ݈ܴܴ݊ܧ௧ା  ߚଷ ݈ܴܴ݊ܧ௧ି  ߚସ ݈ܸ݈݊௧  ߝ௧
(7)
(5) numaralÕ tahmin modelinin döviz kuru oynaklÕ÷Õ ile geniúletilmiú versiyonu ise aúa÷Õda
sunulmaktadÕr:
ο݈݊ܺ௧ ൌ




ି
ା
ߛ  ߛଵ ݈݊ܺ௧ିଵ  ߛଶ ݈ܻ݊௧ିଵ  ߛଷ ݈ܴܴ݊ܧ௧ିଵ
 ߛସ ݈ܴܴ݊ܧ௧ିଵ
 ߛହ ݈ܸ݈݊௧ିଵ  σୀଵ ߮ ο݈݊ܺ௧ି 


ି
ି
ା
ା
σୀ ߠ ο݈ܻ݊௧ି
 σୀ ߜ ο݈ܸ݈݊௧ି  σ
ୀሺ ߪ ο݈ܴܴ݊ܧ௧ି  ߪ ο݈ܴܴ݊ܧ௧ି ሻ  ߴ௧

(8)
ÇalÕúmamÕzda, simetrik ARDL modeli ve asimetrik ARDL modelleri ülke bazÕnda tahmin
edildikten sonra, (8) numaralÕ geniúletilmiú model tahmin edilmektedir. Asimetrik ARDL
yönteminin, geleneksel eú bütünleúme yöntemlerine kÕyasla bazÕ avantajlarÕ bulunmaktadÕr.
Öncelikle, kÕsa ve uzun dönem parametreleri için katsayÕlar tek bir denklemde en küçük
kareler yöntemiyle eú anlÕ olarak tahmin edilebilmektedir. AyrÕca, de÷iúkenlerin tahmin
sürecine girerken sÕfÕrÕncÕ veya birinci dereceden bütünleúmiú olmalarÕna izin verilmektedir.
Ancak, de÷iúkenlerin ikinci dereceden bütünleúmiú olmamalarÕ gerekmektedir. Pesaran ve
di÷. (2001) tarafÕndan ortaya konulan ve de÷iúkenler arasÕnda uzun dönem iliúkisi olup
olmadÕ÷ÕnÕ sÕnayan sÕnÕr testi asimetrik ARDL modeline de uygulanabilmektedir.
(5) nolu denklemdeki parametrelerin katsayÕ tahminleri yapÕlÕrken bazÕ aúamalar takip
edilmektedir. Öncelikle, bütün de÷iúkenler dura÷anlÕk testlerinden geçirilerek ikinci
dereceden bütünleúmiú (I(2)) olmadÕklarÕ teyit edilmektedir. økinci dereceden bütünleúik
de÷iúken bulunmadÕ÷Õ sonucuna varÕldÕktan sonra ülke bazÕnda modeller en küçük kareler
yöntemiyle tahmin edilmektedir.7 Uzun ve kÕsa dönem parametrelerine iliúkin gecikme
sayÕlarÕnÕn belirlenmesinde genelden özele do÷ru yaklaúÕmÕ takip edilmektedir. Bu
çerçevede, yüksek gecikmelerden baúlanarak AIC (Akaike Information Criterion) ve BIC
(Bayesian Information Criterion) bilgi kriterleri ile ardÕúÕk ba÷ÕntÕ (serial correlation),
fonksiyonel form ve zaman içinde kararlÕlÕk testleri baúta olmak üzere bütün test istatistikleri
birlikte göz önünde bulundurulmaktadÕr. Tahmin sonrasÕnda de÷iúkenler arasÕnda uzun
dönem iliúkisi olup olmadÕ÷Õ Pesaran ve di÷. (2001) tarafÕndan geliútirilen sÕnÕr testi ile test
edilmektedir. Örne÷in, (8) numaralÕ geniúletilmiú model için  ǣ ɀଵ ൌ ɀଶ ൌ ɀଷ ൌ ɀସ ൌ ɀହ ൌ Ͳ
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boú hipotezinin geçerlili÷i sÕnanmaktadÕr. Boú hipotezin reddedilmesi durumunda de÷iúkenler
arasÕnda uzun dönem iliúkisi oldu÷u sonucuna varÕlmaktadÕr.
De÷iúkenler arasÕnda eú bütünleúme iliúkisi olmasÕ durumunda uzun ve kÕsa dönem
esnekliklerinden söz edilebilmektedir. KÕsa dönem esneklikleri (5) ve (8) numaralÕ modellerde
 ,ɐ
 , ߜ
fark olarak tanÕmlanmÕú açÕklayÕcÕ de÷iúkenlerin katsayÕ tahminleridir ( ߮
ෝ , ߠ
ෝା ,ɐ
ෝି ). Uzun
dönem esneklikleri ise bir dönem gecikmeli açÕklayÕcÕ de÷iúkenlerin katsayÕ tahminlerinin,
ba÷ÕmlÕ de÷iúkenin bir dönem gecikmesinin katsayÕ tahminine oranÕ úeklinde
hesaplanmaktadÕr. Örnek vermek gerekirse, (8) numaralÕ modele göre reel döviz kurunda
yüzde 1 oranÕndaki artÕúÕn ihracata uzun dönemdeki etkisi yüzde ɀଷ Ȁɀଵ iken, döviz kuru
oynaklÕ÷Õnda yüzde 1 oranÕndaki de÷iúimin uzun dönemde ihracat üzerinde etkisi yüzde
ɀହ Ȁɀଵ olarak tahmin edilmektedir.
Söz konusu de÷iúkenler arasÕndaki iliúkiler ihracat talep modeli çerçevesinde ele
alÕndÕ÷Õnda, ɀଶ parametresinin katsayÕ tahmininin pozitif olmasÕ beklenmektedir. Ticaret
orta÷ÕnÕn sanayi üretimi ile temsil edilen dÕú talebin artmasÕ (azalmasÕ), di÷er koúullar
sabitken, yurt içi mallara olan talebi artÕrmaktadÕr (azaltmaktadÕr). Reel döviz kuru hareketleri
ile ihracat arasÕndaki uzun dönem iliúkisini belirleyen ɀଷ ve ɀସ parametrelerinin katsayÕ
tahminlerinin negatif olmasÕ beklenmektedir. Yerel paradaki de÷er kazancÕnÕn reel döviz
kurundaki artÕú ile tanÕmlandÕ÷Õ durumda, reel döviz kurundaki artÕú (azalÕú) yurt içi mallarÕn
göreli fiyatlarÕnÕ artÕrarak (azaltarak), di÷er koúullar sabitken, ihracatÕ azaltacaktÕr
(artÕracaktÕr). Nominal döviz kurundaki belirsizli÷i temsil eden kur oynaklÕ÷Õ de÷iúkeninin
katsayÕ tahmini için teorik bir beklenti bulunmamaktadÕr. Bununla birlikte, ampirik literatürdeki
bulgular nominal döviz kurundaki belirsizli÷in artmasÕnÕn ihracatÕ genellikle olumsuz etkiledi÷i
yönündedir (Bahmani-Oskooee ve Durmaz, 2016; Cheung ve Sengupta, 2013).
3.2. Veri Seti
ÇalÕúmada 2004-2016 dönemi aylÕk sÕklÕkta ele alÕnmaktadÕr. Ço÷unlu÷u Avrupa ülkesi
olan 48 ülkeye ait istatistikler Eurostat, OECD, OPEC gibi uluslararasÕ kuruluúlar ile ülke
kaynaklarÕndan elde edilmektedir.8 Söz konusu ülkelerin seçimindeki tek kÕsÕt, aylÕk sÕklÕkta
veriye ulaúÕlabilmesidir. Ülke düzeyinde ihracat miktar endekslerinin oluúturulmasÕnda Aldan
ve Çulha (2012) çalÕúmasÕ takip edilmektedir. Bölgesel ihracatÕn sektörel yapÕsÕnÕ ele alan
söz konusu çalÕúmada, bölgesel miktar endeksleri oluúturulurken sektörel düzeyde fiyat
endekslerinden yararlanÕlmaktadÕr. øki basamaklÕ SITC sÕnÕflandÕrmasÕnda her bir sektör için
nominal ihracat de÷eri iki basamaklÕ SITC sektörüne ait ihracat fiyat endeksine
bölünmektedir. SonrasÕnda, sektörel düzeyde reel ihracat gözlemleri ülkelere göre
toplanmakta ve aylÕk sÕklÕkta her bir ülkeye yapÕlan reel ihracat hesaplanmaktadÕr:
௫

ೕ
ܺ௧ ൌ σ 
ೕ

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

(9)
(9) numaralÕ formülde i ülkeleri, t aylÕk sÕklÕkta zamanÕ, j ise iki basamaklÕ SITC
sektörünü temsil etmektedir. P iki basamaklÕ SITC sÕnÕflandÕrmasÕnda ihracat fiyatÕ iken, x
nominal ihracat, X ise reel ihracattÕr. ÇalÕúmada ba÷ÕmlÕ de÷iúken olarak altÕn hariç reel
ihracat de÷iúkeni kullanÕlmaktadÕr. AylÕk düzeyde dÕú talep göstergesi olarak, ampirik
literatürde yaygÕn olarak kullanÕlan sanayi endeksi de÷iúkeninden yararlanÕlmaktadÕr (BakÕnÕz
Bahmani-Oskooee ve Aftab, 2017; Berument ve di÷., 2014). Türkiye’nin önemli ihracat
pazarlarÕ arasÕnda olan ve sanayi endeksi verisi bulunmayan enerji üreticisi ülkeler için ise
literatür takip edilerek dÕú talep göstergesi olarak petrol üretimi istatistikleri göz önünde
bulundurulmaktadÕr (BakÕnÕz Berument ve di÷., 2014). øran, Irak, Kuveyt, Katar, Nijerya,
Suudi Arabistan ve Birleúik Arap Emirlikleri için söz konusu petrol üretim istatistikleri OPEC
veri tabanÕndan elde edilmektedir. Türkiye için sektör ve ülke düzeyinde altÕn hariç ihracat ile
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sektörel ihracat fiyatlarÕ gibi istatistikler Türkiye østatistik Kurumu’ndan (TÜøK) temin
edilmektedir. Reel kur de÷iúkeni, Türkiye ile analize konu olan her bir ülkenin nominal
kurlarÕnÕn her iki ülkedeki üretici fiyat endeksi ile düzeltildi÷i karúÕlÕklÕ reel döviz kuru olarak
tanÕmlanmaktadÕr. (10) numaralÕ formülde i ticaret yapÕlan ülke ve t aylÕk sÕklÕkta zaman iken,
D Türkiye’yi temsil etmektedir. RER iki ülkenin karúÕlÕklÕ reel döviz kuru, PPI üretici fiyat
endeksi, e ise nominal döviz kurudur. TanÕmlamada tüketici fiyat endeksi yerine üretici fiyat
endeksinin göz önünde bulundurulmasÕndaki amaç, reel kur hesabÕnda ticarete konu olan
mallarÕn daha geniú bir úekilde kapsanmasÕdÕr. KarúÕlÕklÕ reel döviz kurundaki artÕú (azalÕú),
Türk LirasÕnÕn yabancÕ ülke para birimi karúÕsÕnda de÷er kazandÕ÷Õ (kaybetti÷i) olarak
yorumlanmaktadÕr. Nominal döviz kuru oynaklÕ÷Õ ise, Türk LirasÕnÕn ilgili ülke para birimi
cinsiden nominal de÷eri serisine GARCH(1,1) modeli uygulanarak elde edilmektedir.
ூವ
ܴܴܧ௧ ൌ
i=1,2,...,48.
(10)

 ூ

ÇalÕúmada mevsimsellikten arÕndÕrÕlmÕú seriler kullanÕlmakta, e÷er mevsimsellikten
arÕndÕrÕlmÕú veri bulunmuyorsa seriler Tramo-Seats yöntemi ile mevsimsellikten
arÕndÕrÕlmaktadÕr. Bütün de÷iúkenlere logaritmik dönüútürme uygulanmakta ve de÷iúkenler
sabit bir yÕla (2010) endekslenmektedir.
4. Bulgular
Toplam veri ile çalÕúÕlÕrken ortaya çÕkan toplama sapmasÕ (aggregation bias) nedeniyle
ihracat ve temel belirleyicileri arasÕndaki iliúkilerin belirlenmesinde zorluk yaúanmaktadÕr.
øhracat, farklÕ dinamiklere sahip co÷rafi bölgelere, farklÕ sektörler üzerinden
gerçekleútirilmektedir. Her bir ülke ve sektörün rekabet koúullarÕ farklÕ oldu÷u gibi, bu ülke ve
sektörlere üretim yapan ihracatçÕ firmalarÕn üretim yapÕlarÕ, üretimde ithal girdiye
ba÷ÕmlÕlÕklarÕ gibi özellikleri de÷iúkenlik göstermektedir. Bu bölümde ihracatÕn belirleyicileri,
toplam veri sapmasÕnÕ azaltmak amacÕyla söz konusu de÷iúkenli÷i kÕsmen de olsa göz önüne
alarak ülke düzeyinde incelenmektedir. Hem tekil ülkeler için zaman serisi kullanÕlarak elde
edilen tahminler hem de bütün veri seti için panel veri kullanÕlarak elde edilen tahminler, aynÕ
veri seti ve aynÕ de÷iúkenler ile gerçekleútirilmektedir. 2004-2016 dönemi aylÕk sÕklÕkta ele
alÕnmakta ve ba÷ÕmlÕ de÷iúken olarak altÕn hariç reel ihracat de÷iúkeni kullanÕlmaktadÕr.
4.1.

Tekil Ülke Tahminleri

4.1.1. Reel Kurun Etkilerinin Simetrik Oldu÷u VarsayÕldÕ÷Õnda Elde Edilen
Sonuçlar
øhracatÕn reel kur ve gelir esneklikleri ülke düzeyinde ele alÕndÕ÷Õnda oldukça heterojen
bir yapÕ oldu÷u gözlenmektedir. 2004-2016 döneminde 48 ülke için aylÕk veri ile tahmin edilen
ihracat talep modelinden elde edilen bulgular, reel döviz kurunun ihracat üzerindeki etkisinin
ülke bazÕnda ele alÕnmasÕ gerekti÷ini ortaya koymaktadÕr. Tablo 1’de ülke düzeyinde ARDL
modellerinin tahmininden elde edilen uzun dönem esneklikleri özetlenmektedir. Bulgular
uzun dönem esnekliklerinin teorik beklentilerle tutarlÕ oldu÷una iúaret etmektedir. øhracatÕn
reel kur esneklikleri ço÷unlukla negatif, gelir esneklikleri ise pozitif tahmin edilmektedir.
Ülkelerin ço÷unlu÷unda (48 ülkenin 30’u için) ihracatÕn gelir esnekli÷inin anlamlÕ oldu÷u
dikkat çekmektedir. Ülkelerin yarÕsÕ için ise (48 ülkenin 24’ü için) ihracatÕn reel döviz kuru
esneklikleri anlamlÕ olarak tahmin edilmiútir. Ülke modellerinin geçerliliklerine iliúkin test
istatistikleri ile de÷iúkenler arasÕndaki uzun dönem iliúkiyi test eden sÕnÕr testi sonuçlarÕ Ek
2’de sunulmaktadÕr. Söz konusu geçerlilik testleri arasÕnda hata terimlerinde ardÕúÕk
ba÷ÕmlÕlÕk olup olmadÕ÷ÕnÕ test etmek için LM testi ve fonksiyonel formun geçerlili÷ine iliúkin
RESET testi bulunmaktadÕr. KatsayÕlarÕn zaman içindeki kararlÕlÕ÷Õna iliúkin Brown ve di÷.
(1975) tarafÕndan geliútirilen CUSUM ve CUSUM2 testlerinin bulgularÕ da katsayÕlarÕn
ço÷unlukla kararlÕ olduklarÕna iúaret etmektedir. Hata terimlerinde de÷iúen varyans gözlenen
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modeller için de÷iúen varyansa dirençli standart hatalar tahmin edilmektedir. øhracat ve
belirleyicileri arasÕnda uzun dönem iliúkisini test eden sÕnÕr testi sonuçlarÕ, 19 ülke için
de÷iúkenler arasÕnda uzun dönem iliúkisine iúaret etmektedir. Söz konusu ülkelere ihracat,
Türkiye’nin toplam altÕn hariç ihracatÕnÕn üçte birini aúmaktadÕr. Türkiye’nin AB’ye toplam
ihracatÕnÕn reel kur hareketlerinden anlamlÕ olarak etkilenmedi÷ine yönelik geçmiú bulgulara
(BakÕnÕz Çulha ve KalafatçÕlar, 2014) karúÕn, Türkiye’nin dÕú ticaretinde önemli payÕ olan
Almanya gibi ülkelere ihracatÕnÕn uzun dönem reel kur esnekli÷i anlamlÕ olarak tahmin
edilmektedir. Orta Do÷u ve Uzak Do÷u ülkeleri ile yapÕlan ihracatÕn ise uzun dönemde reel
kur ve gelir gibi de÷iúkenlerle iliúkisinin zayÕf oldu÷u gözlenmektedir. Ancak, bu çalÕúmada
dÕú talep de÷iúkeni olarak ticaret orta÷ÕnÕn gayri safi hasÕlasÕ yerine aylÕk sÕklÕktaki sanayi
endeksinin kullanÕldÕ÷Õ göz önünde bulundurulmalÕdÕr. Bu çerçevede, ihracatÕn gelir
esnekliklerinin di÷er benzer çalÕúmalarÕn gelir esnekli÷i için elde etti÷i bulgularla bire bir
karúÕlaútÕrÕlmasÕ mümkün de÷ildir.
Tekil ihracat talep modellerinin ARDL yöntemiyle tahmin edilmesi sonrasÕnda
de÷iúkenler arasÕnda uzun dönemli eú bütünleúme iliúkisi oldu÷u teyit edilen ve modelleri
geçerlilik testlerini geçen 19 ülke için a÷ÕrlÕklÕ uzun dönem reel kur ve gelir esneklikleri
hesaplanmaktadÕr. Bu amaçla öncelikle, ülkelerin son beú yÕl için Türkiye’nin toplam altÕn
hariç ihracatÕ içindeki a÷ÕrlÕklarÕ elde edilmektedir. Tablo 1’de sunulan ülkelere ait uzun
dönem esnekliklerinin, ilgili ülke a÷ÕrlÕklarÕ ile çarpÕlmasÕ sonucu ihracatÕn a÷ÕrlÕklÕ uzun
dönem reel döviz kuru esnekli÷i -0,38 ve a÷ÕrlÕklÕ uzun dönem gelir esnekli÷i 0,80 olarak
hesaplanmaktadÕr.
Tablo 1. øhracatÕn Uzun Dönem Esneklikleri, Do÷rusal ARDL Modeli Tahminleri
Fransa
Hollanda
Almanya
øtalya
øngiltere
ørlanda
Danimarka
Yunanistan
Portekiz
øspanya
Belçika
Lüksemburg
Norveç
øsveç
Finlandiya
Avusturya
Malta
Estonya
Letonya
Litvanya
Polonya
Çek
Slovakya
Macaristan

Reel Kur
-0,43
0,77
-0,56*
-0,65
-0,89*
-2,74
-0,24
-1,08*
-0,54
-0,54
-0,33*
-0,06
-0,83*
-1,54*
-1,52*
-0,40*
-3,81*
1,82
-1,09*
0,39
-0,28
-1,50*
2,32
0,77

Gelir
0,23
2,30*
0,86*
0,84*
1,63*
1,62*
1,01*
3,20*
3,28*
1,66*
0,62*
3,60*
0,17
0,00
1,33*
1,14*
6,36
2,29
2,56*
1,45*
0,53
1,79*
1,01*
1,78*

Romanya
Bulgaristan
Rusya
Slovenya
HÕrvatistan
SÕrbistan
Cezayir
Nijerya
Güney Afrika
ABD
Kanada
Meksika
Brezilya
Irak
øran
øsrail
Suudi Arabistan
Kuveyt
Katar
BAE
Endonezya
Çin
Güney Kore
Japonya

Reel Kur
-1,38*
0,34*
-1,78*
-1,68
-0,95
-0,73*
-1,72*
0,55
-1,02*
-2,30*
-1,28*
-2,26
-3,75*
0,39
0,42*
-0,79*
0,49
-1,20
-3,71*
0,53
-1,90
0,71
-1,00
-0,58*

Gelir
2,23*
1,65*
6,61*
2,21*
2,72*
2,09*
3,19*
0,80
5,28*
0,98
0,58
7,43*
1,17
0,14
1,09*
0,06
0,30
0,62
0,35
2,79*
1,87
1,08
2,30*
1,00

Notlar: Reel kur, ilgili ülke yerel parasÕ ile Türk LirasÕ arasÕndaki de÷iúim de÷erinin ÜFE
enflasyonu farkÕndan arÕndÕrÕlmasÕyla elde edilmiútir. Gelir de÷iúkeni ticaret ortaklarÕnÕn
sanayi üretimini temsil etmektedir. OynaklÕk, ilgili ülke yerel parasÕnÕn Türk LirasÕ
cinsinden de÷eri için kurulan GARCH(1,1) modelinden elde edilmiútir. * iúareti olan
ifadeler an az yüzde 10 anlamlÕlÕk düzeyinde anlamlÕ olan esneklikleri temsil
etmektedir. AltÕ çizili ülkeler, sÕnÕr testi sonuçlarÕna göre uzun dönem iliúki gözlenen
ülkelerdir.
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Bundan önceki çalÕúmalar, reel döviz kurundaki hareketlerin Türkiye’nin AB’ye ihracatÕ
üzerine anlamlÕ etkisi olmadÕ÷Õ yönünde bulgular sunmaktadÕr. Bu çalÕúmada ise, Güney
KÕbrÕs dÕúÕndaki 27 AB üyesinden Almanya, øngiltere, Yunanistan, Belçika, øsveç, Finlandiya,
Avusturya, Letonya ve Romanya’nÕn aralarÕnda bulundu÷u 9 ülke için reel döviz kuru
hareketleri ile Türkiye’nin bu ülkelere altÕn hariç ihracatÕ arasÕnda uzun dönemli iliúki
gözlenmektedir. 2017 yÕlÕnda söz konusu dokuz ülkeye yapÕlan toplam altÕn hariç ihracat, 27
AB ülkesine yapÕlan toplam altÕn hariç ihracatÕn yaklaúÕk yüzde 48’ini oluúturmaktadÕr. AB
ülkeleri için anlamlÕ olan uzun dönem esneklikleri söz konusu ülkelerin Türkiye’nin AB’ye
toplam ihracatÕ içindeki paylarÕyla a÷ÕrlÕklandÕrÕldÕ÷Õnda, bölge için a÷ÕrlÕklÕ reel kur esnekli÷i 0,40 olarak elde edilmektedir. Bu çalÕúma, AB ülkelerine yapÕlan ihracatÕn reel kura duyarlÕ
oldu÷unu ortaya koymasÕ bakÕmÕndan Bozok ve di÷. (2015) çalÕúmasÕndaki bulgularla uyumlu
iken, Çulha ve KalafatçÕlar (2014) çalÕúmasÕndan ayrÕlmaktadÕr. øhracat ve reel döviz kuru
arasÕndaki kÕsa dönem dinamiklerine bakÕldÕ÷Õnda, tahmine konu olan 48 ülkeden 11’i için
kÕsa dönemde (üç aya kadarki gecikmelerde) anlamlÕ iliúki gözlenmektedir. AnlamlÕ iliúki
gözlenen ülkelerin altÕsÕnda bu iliúki pozitif iken (ørlanda, Belçika, Malta, Çek Cumhuriyeti,
Suudi Arabistan ve Japonya), di÷erlerinde (øngiltere, øsveç, Bulgaristan, ABD ve Endonezya)
negatiftir. KÕsa dönemde ihracat ve gelir kaynaklÕ dÕú talep arasÕndaki iliúki, 48’ülkenin 20’si
için anlamlÕ ve ço÷unlukla pozitiftir.
4.1.2.

Reel Kurun Etkilerinin Asimetrik Oldu÷u VarsayÕldÕ÷Õnda Elde Edilen
Sonuçlar

Türk LirasÕndaki reel de÷er kaybÕ ve reel de÷er kazancÕnÕ ARDL yaklaúÕmÕ
çerçevesinde ele alan (5) numaralÕ modelin ülke düzeyinde tahmini sonucu elde edilen uzun
dönem esneklikleri Tablo 2’de sunulmaktadÕr.9 øhracat ile söz konusu belirleyiciler arasÕnda
uzun dönem iliúkisi oldu÷u sÕnÕr testi ile tespit edilen ve ilgili geçerlilik testlerini geçen 28 ülke
için bir önceki bölümdekine benzer bir hesaplama yapÕlmaktadÕr.
Tablo 2. øhracatÕn Uzun Dönem Esneklikleri, Do÷rusal Olmayan ARDL Modeli Tahminleri
De÷er
De÷er
KazancÕ
KaybÕ
Fransa
0,21
-0,70
Hollanda
-0,82*
0,83*
Almanya
-0,50*
-0,43*
øtalya
-0,50
-0,02
øngiltere
-0,76*
-0,94*
ørlanda
-2,02*
-0,19
Danimarka
-0,45
-0,49*
Yunanistan
-0,85
-1,24*
Portekiz
-0,66
1,53
øspanya
-0,47
-0,14
Belçika
-0,36*
-0,29*
Lüksemburg
0,14
-0,95
Norveç
-0,24
-0,33
øsveç
-2,08*
-2,30*
Finlandiya
-1,26*
-0,04
Avusturya
-0,53*
-0,12
Malta
-0,82
-1,29
Estonya
3,00
-0,59
Letonya
-2,24*
-0,38
Litvanya
0,08
0,14
Polonya
-1,21*
0,40
Çek Cum.
0,68
-1,15*
Slovakya
2,42
0,85
Macaristan
-2,39
1,15
Notlar: Reel kur de÷iúkeni, de÷er kaybÕ
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De÷er
De÷er
Gelir
KazancÕ
KaybÕ
0,30
Romanya
-2,05*
-1,63*
1,66*
1,80*
Bulgaristan
0,78
0,74
1,72*
0,93*
Rusya
-1,93*
-0,89*
5,60*
0,83*
Slovenya
-2,15*
-1,17
1,98*
2,18*
HÕrvatistan
-1,51
-0,79
3,19*
1,17*
SÕrbistan
-1,54*
-0,44
2,18*
1,15*
Cezayir
-0,92
-1,49*
2,28*
3,30*
Nijerya
0,71
-1,22
0,90
3,03*
Güney
-0,75
-0,90*
3,92*
1,48*
ABD
-1,97*
-1,81*
1,42
0,65*
Kanada
-1,62*
-1,84*
0,81
4,10*
Meksika
-3,55*
1,21
1,32
-0,01
Brezilya
-3,64*
0,58
0,46
-0,01
Irak
3,48
1,15
0,27
1,81*
øran
0,22
-0,45*
1,11*
0,97*
øsrail
-0,91*
0,24
0,21
4,44
Suudi
0,42
-0,19
0,33
3,51
Kuveyt
-0,76
-0,97*
0,08
1,57*
Katar
-3,39
2,50
3,79
1,80*
BAE
1,08
0,94
2,37*
1,38*
Endonezya
-0,11
-2,60
3,03
2,53*
Çin
1,98*
-0,07
2,14*
0,41
Güney
-0,59
-0,95
1,32
0,95
Japonya
-0,45
-0,65*
1,10*
ve de÷er kazançlarÕnÕn kÕsmi toplamlarÕ olarak ikiye
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ayrÕlmÕútÕr. Gelir de÷iúkeni ticaret ortaklarÕnÕn sanayi üretimini temsil etmektedir. * iúareti olan
ifadeler an az yüzde 10 anlamlÕlÕk düzeyinde anlamlÕ olan esneklikleri temsil etmektedir. AltÕ çizili
ülkeler, sÕnÕr testi sonuçlarÕna göre uzun dönem iliúki gözlenen ülkelerdir.

Bu ülkelere yapÕlan ihracat Türkiye’nin toplam altÕn hariç ihracatÕnÕn yaklaúÕk yarÕsÕnÕ
oluúturmaktadÕr. Tekil ülkelerin Türkiye’nin toplam altÕn hariç ihracatÕ içindeki paylarÕ ile
a÷ÕrlÕklandÕrÕlmÕú uzun dönem esneklikleri hesaplanmaktadÕr. Buna göre, ihracatÕn Türk
LirasÕnda yüzde 1 oranÕndaki reel de÷er kazancÕna uzun dönemdeki tepkisi yaklaúÕk yüzde 0,34 iken, aynÕ oranda reel de÷er kaybÕna tepkisi yaklaúÕk yüzde -0,25’tir. øhracatÕn, ticaret
ortaklarÕnÕn sanayi endekslerine uzun dönem esnekli÷i ise 0,93 olarak hesaplanmaktadÕr.
Bulgular, reel kurdaki artÕú ve azalÕúlarÕn altÕn hariç ihracat miktarÕna etkilerinin
simetrik olmadÕ÷Õna iúaret etmektedir. Bu yönüyle sonuçlar, Dinçer ve Kandil’in (2011) 19962008 döneminde Türkiye’nin sektörel ihracatÕ ve reel kur geliúmelerini farklÕ bir yöntemle ele
aldÕ÷Õ çalÕúmanÕn sonuçlarÕ ile uyumludur. Türk LirasÕndaki de÷er kazancÕ ve de÷er kaybÕnÕn
ayrÕ ayrÕ modellenmesi sonucu elde edilen uzun dönem esnekliklerindeki asimetri, tekil ülke
tahminlerinde de dikkat çekmektedir. Reel kurun artÕú ve azalÕú dönemlerindeki uzun dönemli
kur esnekliklerinin birbirlerinden anlamlÕ olarak farklÕ olup olmadÕklarÕ test edilmektedir. Test
istatistikleri, uzun dönem iliúkisi gözlenen 28 ülkeden 17’sinde altÕn hariç ihracatÕn reel
kurdaki artÕú ve azalÕúa tepkilerinin birbirlerinden anlamlÕ olarak farklÕ oldu÷una iúaret
etmektedir. Bu ülkeler øngiltere, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Cezayir, Kuveyt, ørlanda,
Belçika, Finlandiya, Avusturya, Letonya, Polonya, Rusya, SÕrbistan, Meksika, Brezilya, øsrail
ve Çin’dir. Bu 17 ülke arasÕnda 12’sinde ise ihracat ya sadece Türk LirasÕndaki reel de÷er
kazançlarÕna tepki vermektedir ya da reel de÷er kazançlarÕna verdi÷i tepki reel de÷er
kayÕplarÕna verdi÷i tepkiden daha güçlüdür. Bu yönüyle bulgular, uzun dönemde Türk
LirasÕndaki reel de÷er kazancÕnÕn ihracat üzerindeki mutlak etkisinin, Türk LirasÕndaki reel
de÷er kaybÕnÕn ihracat üzerindeki mutlak etkisinden daha büyük oldu÷u yönünde kanÕt
sunmaktadÕr.
Ampirik literatür göz önünde bulunduruldu÷unda, sonuçlarÕn Demian ve di Mauro
(2015), Cheung ve Sengupta (2013) ve Dinçer ve Kandil (2011) çalÕúmalarÕndaki sonuçlarla
uyumlu oldu÷u gözlenmektedir. Bununla birlikte bulgular, Arize ve di÷. (2017), Fedoseeva
(2016) ve Verheyen (2013) çalÕúmalarÕnda elde edilen bulgularÕn aksi yönündedir. øhracat
miktarlarÕnÕn yerel paranÕn de÷er kazancÕna yerel paranÕn de÷er kaybÕna verdi÷inden daha
güçlü tepki vermesinin arkasÕndaki olasÕ nedenleri miktar ve fiyat ayarlamasÕna yönelik
kÕsÕtlamalar olarak öne süren Demian ve di Mauro (2015), fiyatlarÕn aúa÷Õ yönlü miktarÕn ise
yukarÕ yönlü katÕlÕ÷Õndan söz etmektedir. Buna göre, yerel para de÷er kazandÕ÷Õnda ihracata
konu mallar görece daha pahalÕ olaca÷Õ için pazar payÕnÕ korumak isteyen ihracatçÕlar
fiyatlarÕ düúürmeyi seçmelidir. Bununla birlikte, firmalar karlarÕndaki düúüúü göz önünde
bulundurarak tercihlerini yurtdÕúÕ piyasada sattÕklarÕ miktarÕ azaltmaktan yana
kullanabilmektedir. Yurtiçi ve yurtdÕúÕ satÕúlar arasÕnda ikame yapma imkânÕ, yerel paranÕn
de÷er kazancÕ ile ihracat azalÕúÕ arasÕndaki iliúkiyi açÕklamakta öne sürülebilir. Demian ve di
Mauro (2015) yukarÕ yönlü miktar katÕlÕ÷ÕnÕ açÕklarken ise yerel paranÕn de÷er kaybetti÷i
durumu ele almaktadÕrlar. Bu de÷er kaybÕndan ihracatçÕnÕn kazançlÕ çÕkmasÕ, ihracata konu
malÕn fiyatÕnÕ düúürerek ihracat miktarÕnÕ ve pazar payÕnÕ artÕrmasÕyla mümkündür. Bununla
birlikte, üretim ve kapasite kÕsÕtlarÕ reel kur hareketleri karúÕsÕnda ihracat için üretim artÕúÕnÕ
desteklemeyebilir. Türkiye’nin sektörel ihracatÕ üzerinde yerel paradaki de÷er kazancÕnÕn
etkisinin de÷er kaybÕna kÕyasla daha güçlü oldu÷u sonucuna varan Dinçer ve Kandil (2011),
söz konusu asimetri için iki açÕklama sunmaktadÕr. Bu açÕklamalardan birincisi, asimetrik
fiyatlama yaklaúÕmÕdÕr. Bu yaklaúÕm, bir önceki çalÕúmada bahsedilen fiyat ve miktar katÕlÕklarÕ
açÕklamasÕna benzemektedir. økinci açÕklama ise, reel kur hareketleri sonrasÕnda arz ve talep
yönlü tepkilerin farklÕlaúmasÕyla ilgilidir. Buna göre, örne÷in yerel para de÷er kazandÕ÷Õnda
ara girdilerin ucuzlamasÕ ihracat malÕ arzÕnÕ artÕrÕrken, nispi fiyatlardaki artÕúla beraber
rekabet gücünün azalmasÕ sonucu ihracat malÕna olan talep azalmaktadÕr. Nihai tepki ise, arz
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ve talep kaynaklÕ tepkilerin hangisinin baskÕn oldu÷una göre belirlenmektedir. De÷er kaybÕ
için de benzer bir açÕklama yapÕlmaktadÕr. Yerel paranÕn de÷er kazancÕnÕn ihracat üzerindeki
etkisinin de÷er kaybÕnÕn ihracat üzerindeki etkisine kÕyasla daha güçlü olmasÕnÕn arkasÕndaki
bir di÷er olasÕ nedenin, reel kurdaki de÷iúimlerin zamanlamasÕ veya kalÕcÕlÕ÷Õ oldu÷u
düúünülmektedir. Grafik 1’de örneklem dönemi olan 2004-2016 için TÜFE bazlÕ reel efektif
döviz kurunun dip ve tepe noktalarÕ arasÕndaki dönemler, de÷er kaybÕ ve de÷er kazancÕ
dönemleri olarak sunulmaktadÕr. ølgili dönemde 8 de÷er kazancÕ ve 8 de÷er kaybÕ dönemi
bulunmaktadÕr. Bu dönemlerin ortalama süresi hesaplandÕ÷Õnda bir de÷er kazancÕ döneminin
yaklaúÕk 11,9 ay sürdü÷ü, bir de÷er kaybÕ döneminin ise yaklaúÕk 7,9 ay sürdü÷ü
gözlenmektedir. Di÷er bir ifadeyle, reel kurdaki artÕú daha uzun sürede ve kademeli olurken
reel kurdaki azalÕú daha kÕsa sürede gerçekleúmektedir. Tepe ve dip noktalarÕ arasÕndaki
yüzde de÷iúimler her iki dönem için hesaplanÕp ortalamalarÕ alÕndÕ÷Õnda, de÷er kazancÕ
dönemindeki ortalama de÷iúim (yüzde 14) ile de÷er kaybÕ dönemindeki ortalama de÷iúimin
(yüzde 13,7) birbirine yakÕn oldu÷u gözlenmektedir. Özetle, dönemler ortalama de÷er
de÷iúimi olarak yakÕn iken süre olarak farklÕlaúmaktadÕr. Bu çerçevede, firmalarÕn yerel
paradaki de÷er kazancÕ durumunda fiyatlarÕnÕ ayarlamak için yeterli zamanlarÕ oldu÷u ve
kademeli olarak bu ayarlamayÕ yaptÕklarÕ, yerel paradaki de÷er kaybÕ durumunda ise de÷er
kaybÕ döneminin görece daha kÕsa süreli olmasÕ nedeniyle bekle gör politikasÕ izledi÷i
düúünülebilir.
Grafik 1. Reel De÷er KazancÕ ve De÷er KaybÕ Dönemleri: 2004-2016

Kaynak: TCMB.
4.1.3.

Döviz Kuru OynaklÕ÷Õ Modele Eklendi÷inde Elde Edilen Sonuçlar

Kurun seviyesi yanÕnda oynaklÕ÷ÕnÕn da ihracat miktarÕ üzerinde etkili olup olmadÕ÷ÕnÕ
ele almak üzere ihracat talep modeli Türk LirasÕnÕn Türkiye’nin ihracat ortaklarÕnÕn para
birimlerine karúÕ de÷erindeki oynaklÕk ile geniúletilmiútir. ARDL yaklaúÕmÕ çerçevesinde
düzenlenen (8) numaralÕ modelin tahmininden elde edilen uzun dönem esneklikleri Tablo 3’te
sunulmaktadÕr.10 Nominal kur oynaklÕ÷Õ tekil ülke modellerine ayrÕ bir açÕklayÕcÕ de÷iúken
olarak eklendi÷inde, bir önceki bölümde uzun dönem iliúkisi gözlenen ülke sayÕsÕndan daha
az sayÕda ülke için ihracat ile belirleyicileri arasÕnda uzun dönem iliúkisi gözlenmektedir. SÕnÕr
testi istatistiklerine göre uzun dönem eú bütünleúme iliúkisi 15 ülke için gözlenirken, bu
ülkelerden sadece 4’ünde (Hollanda, Rusya, Kanada ve øsrail) ihracatÕn uzun dönemde
nominal döviz kuruna duyarlÕlÕ÷Õ anlamlÕdÕr. Nominal kur oynaklÕ÷ÕnÕn gelece÷e yönelik
belirsizli÷i artÕrarak beklentiler yoluyla ihracat üzerinde olumsuz etkide bulunmasÕ
beklenmektedir. Bununla birlikte, bulgular etkinin pozitif veya negatif olabilece÷ini
göstermektedir.
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Tablo 3. øhracatÕn Uzun Dönem Esneklikleri, Geniúletilmiú Do÷rusal Olmayan ARDL Modeli
Tahminleri
De÷er
De÷er
Gelir
OynaklÕk
De÷er
De÷er
Gelir
OynaklÕk
KazancÕ
KaybÕ
KazancÕ
KaybÕ
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*

øtalya

-0,52

-0,11

0,94*

-0,35

Slovenya

-1,90

-0,92

1,84*

0,29

øngiltere

-0,74*

-0,91*

2,30*

-0,32*

HÕrvatistan

-1,15

-0,43

2,43*

1,61*

ørlanda

-1,98*

-0,14

1,16*

0,10

SÕrbistan

-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

øspanya

-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

øsveç

-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

øran

0,22

-0,54

1,07*

-0,32

Avusturya

-0,49*

-0,12

1,07*

-0,24

øsrail

-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÷iúkeni, de÷er kaybÕ ve de÷er kazançlarÕnÕn kÕsmi toplamlarÕ olarak ikiye ayrÕlmÕútÕr.
Gelir de÷iúkeni ticaret ortaklarÕnÕn sanayi üretimini temsil etmektedir. OynaklÕk, ilgili ülke yerel parasÕnÕn
Türk LirasÕ cinsinden de÷eri için kurulan GARCH(1,1) modelinden elde edilmiútir. * iúareti olan ifadeler
an az yüzde 10 anlamlÕlÕk düzeyinde anlamlÕ olan esneklikleri temsil etmektedir. AltÕ çizili ülkeler, sÕnÕr
testi sonuçlarÕna göre uzun dönem iliúki gözlenen ülkelerdir.

Türkiye için dÕú ticaretin kur oynaklÕ÷Õna tepkisini ele alan Bahmani-Oskooee ve
Durmaz (2016), ihracat ile kur oynaklÕ÷Õ arasÕnda kÕsa dönemde güçlü iliúki ortaya koyarken
uzun dönemde 61 ihracat sektöründen yalnÕzca 12’si için anlamlÕ bir iliúki oldu÷u sonucuna
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varmaktadÕr. ÇalÕúmamÕzda elde edilen kÕsa dönem esneklikleri ise, ihracat ve kur oynaklÕ÷Õ
arasÕnda güçlü iliúki oldu÷u bulgusunu desteklememektedir. 48 ülke arasÕndan 7 ülke için
ihracat talep modeli tahminleri, ilk 2 gecikmeye kadar anlamlÕ kÕsa dönem esneklikleri
sunmaktadÕr. Söz konusu kÕsa dönem esneklikleri ço÷unlukla pozitiftir. Zaman serisi
tahminleri bölgesel olarak toplulaútÕrÕldÕ÷Õnda Tablo 4’teki esneklikler elde edilmektedir. Söz
konusu esnekliklerin, ilgili bölge kapsamÕna oldukça ba÷lÕ oldu÷una dikkat edilmelidir.
Örne÷in, AB ülkeleri için bütün üye ülkeler analiz kapsamÕnda iken Orta Do÷u ve Kuzey
Afrika ülkelerinde kapsam daha sÕnÕrlÕdÕr. Tahminler arasÕnda uzun dönemli reel kur
esnekli÷inin anlamlÕ oldu÷u ülke sayÕsÕ, reel kur geliúmelerinin asimetrik olarak ele alÕndÕ÷Õ ve
nominal kur oynaklÕ÷ÕnÕn modellerde yer almadÕ÷Õ durumda en yüksektir.
Tablo 4: øhracatÕn Uzun Dönem Gelir ve Reel Kur Esneklikleri, Bölgesel Bulgular
Toplam
AB-27
MENA
Geliúmiú
Reel Kur De÷iúimleri Simetrik VarsayÕldÕ÷Õnda
De÷er
De÷iúimi
Gelir

-0,38

-0,40

-0,24

Geliúmekte

-0,37

-0,40

0,80
0,76
0,23
0,63
Reel Kur Asimetrisi Modele Dahil Edildi÷inde
De÷er KazancÕ
-0,34
-0,39
-0,10
-0,39
De÷er KaybÕ
-0,25
-0,29
-0,12
-0,29
Gelir
0,94
0,98
0,17
0,89
Nominal Kur OynaklÕ÷Õ Modele Dahil Edildi÷inde
De÷er KazancÕ
-0,19
-0,18
-0,11
-0,24
De÷er KaybÕ
-0,10
-0,07
0,00
-0,09
Gelir
0,54
0,39
0,00
0,37
Notlar: Ülke listesi Ek 1’de sunulmaktadÕr.

1,08
-0,27
-0,18
1,02
-0,12
-0,11
0,80

Ülke bazÕnda ARDL modelleri, sa÷lamlÕk amacÕyla, karúÕlÕklÕ reel kurun ülkelerin tüketici fiyat
endeksleri kullanÕlarak hesaplanan versiyonu ile de tahmin edilmektedir. Bulgular, karúÕlÕklÕ reel kurun
üretici fiyat endeksleri kullanÕlarak hesaplanan versiyonu ile elde edilen bulgularÕ desteklemektedir.
Zaman serisi yöntemleri ile elde edilen sonuçlarÕ aúa÷Õdaki gibi özetlemek mümkündür:

x
x
x
x
x

Kur hareketleri simetrik modellendi÷inde 48 ülkeden 19’u için altÕn hariç ihracat ile
reel kur arasÕnda uzun dönem iliúkisi mevcuttur.
Kur hareketlerinin asimetrisi modele dâhil edildi÷inde 48 ülkeden 28’i için ihracat ve
reel kur arasÕnda uzun dönem iliúkisi gözlenmektedir.
Asimetrik iliúki gözlenen 17 ülkeden 12’sinde reel kur artÕúÕnÕn ihracat üzerindeki
etkisi daha güçlüdür.
Nominal kur oynaklÕ÷ÕnÕn ihracat üzerinde uzun dönemde anlamlÕ etkisi
gözlenmemektedir.
Uzun dönemde altÕn hariç ihracatÕn temel belirleyicisi yurtdÕúÕ gelir kaynaklÕ taleptir.
4.2. Panel Veri Tahminleri

Bu bölümde, ihracat ve belirleyicileri arasÕndaki uzun dönemli iliúkiler panel veri
yöntemleriyle ele alÕnmaktadÕr. Böylelikle, zaman serisi yöntemleriyle elde edilen bulgularÕn
sa÷lamlÕ÷Õ da test edilmektedir. Veri seti ve de÷iúken tanÕmlarÕ bir önceki bölümdeki ile
aynÕdÕr. Öncelikle panel ARDL yöntemlerinden yararlanÕlmaktadÕr. Bu yöntemler, Dinamik
Sabit Etkiler (DFE) tahmincisi, Pesaran ve Smith (1995) tarafÕndan geliútirilen Ortalama Grup
tahmincisi (MG) ve Pesaran ve di÷. (1999) tarafÕndan geliútirilen HavuzlanmÕú Ortalama Grup
tahmincisini (PMG) kullanmaktadÕrlar. Panel ARDL yöntemleri yatay kesitler arasÕndaki
muhtemel ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ dikkate almamaktadÕrlar. Bu nedenle, ihracat talep modeli yatay kesit
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birimleri arasÕndaki ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ 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. ÇalÕúmamÕzÕn
panel veri tahminlerinde kullanÕlan yöntemler, Bozok ve di÷. (2015) çalÕúmasÕ ile benzerlik
göstermektedir. Bununla birlikte her iki çalÕúmada ele alÕnan dönem ve ülke kapsamÕ
farklÕlaúmaktadÕr. AyrÕca, bu çalÕúma aylÕk sÕklÕkta veri kullanmasÕ ile önceki çalÕúmalardan
ayrÕlmaktadÕr.
Blackburne ve Frank (2007) çalÕúmasÕ takip edilerek dinamik panel veri çerçevesinde ARDL
modeli (11) nolu denklemdeki gibi yazÕlabilir:




ݕ௧ ൌ σୀ ߛ ݕǡ௧ି  σୀ ߜ ࢄǡ௧ି  ߤ  ߝ௧
(11)

i=1,2,...,N

t=1,2,...,T

Denklemde i panel birimini, yani ülkeleri (N=48), t zaman birimini yani aylarÕ temsil etmektedir
(T=156). Ba÷ÕmlÕ de÷iúken mevsimsellikten arÕndÕrÕlmÕú altÕn hariç ihracat miktarÕ iken, X,
yani açÕklayÕcÕ de÷iúkenler, ticaret orta÷Õ ülkelerin sanayi üretim endeksleri ile Türk LirasÕ ve
ilgili ülkelerin para birimleri için ÜFE bazlÕ karúÕlÕklÕ reel döviz kurudur. Eúitlik (11) hata
düzeltme terimini de içerecek úekilde aúa÷Õdaki gibi yeniden düzenlenebilir:
ିଵ

ିଵ

כ
οݕǡ௧ିଵ  σୀ ߜ כοࢄǡ௧ି  ߤ  ߝ௧
οݕ௧ ൌ  ሺݕǡ௧ିଵ െ ߠᇱ ࢄǡ௧ ሻ  σୀଵ ߛ

(12)
øhracat talebini tahmin etmek amacÕyla kullanÕlan (12) nolu denklemde  hata düzeltme
parametresidir ve negatif tahmin edilmesi beklenmektedir.
Tahmin aúamasÕnda öncelikle ihracat miktarÕ, ticaret ortaklarÕnÕn sanayi üretim
endeksleri ve ülkeler arasÕ karúÕlÕklÕ reel kur de÷iúkenleri için yatay kesit ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ Pesaran
(2004) yaklaúÕmÕyla test edilmiú ve yatay kesit düzeyinde ba÷ÕmlÕlÕk olmadÕ÷Õ yönündeki boú
hipotez reddedilmiútir. Yatay kesit düzeyinde ba÷ÕmlÕlÕk olmasÕ durumunda panel boyutunda
dura÷anlÕk, ikinci nesil panel birim kök testleriyle ele alÕnmaktadÕr. Bu amaçla Pesaran (2007)
tarafÕndan önerilen panel birim kök testi (CIPS) de÷iúkenlerin 6 gecikmelerine kadar göz
önünde bulundurularak uygulanmÕú ve de÷iúkenlerin birinci dereceden bütünleúmiú, yani I(1),
olduklarÕ gözlenmiútir. Uzun dönem iliúkisi olup olmadÕ÷Õ Westerlund (2007) panel eú
bütünleúme testi ile sÕnanmÕú ve uzun dönem iliúkisi teyit edilmiútir.
Heterojen yapÕ ve ülkeler arasÕndaki ba÷ÕmlÕlÕk göz önünde bulundurularak panel veri
yöntemleri ile tahmin edilen uzun dönem esneklikleri Tablo 5’te sunulmaktadÕr. Modeller
arasÕnda tercih yapmak amacÕyla Hausman testi uygulanmaktadÕr. DFE tahmincisinin PMG
tahmincisine göre daha iyi performans gösterdi÷i gözlenmektedir. Yatay kesit ba÷ÕmlÕlÕ÷ÕnÕ
dikkate alan yöntemler arasÕnda ise AMG tahmincisinin performansÕ daha iyidir. Kriz
dönemleri (küresel kriz, Avrupa borç krizi, petrol fiyatlarÕnÕn düútü÷ü dönem ve küresel kriz
sonrasÕ dönem) kontrol edildi÷inde panel ARDL modelleri ve yatay kesit ba÷ÕmlÕlÕ÷ÕnÕ dikkate
alan panel eú bütünleúme modelleri benzer sonuçlar vermektedir. Elde edilen ihracatÕn uzun
dönem reel döviz kuru ve dÕú talep esneklikleri Bozok ve di÷. (2015) çalÕúmasÕnÕn bulgularÕ ile
uyumludur. Uzun dönemde reel döviz kurundaki yüzde 1 oranÕndaki de÷iúim, di÷er koúullar
sabitken, ortalama ihracat miktarÕnÕ ters yönde yaklaúÕk yüzde 0,4 oranÕnda etkilemektedir.
øhracatÕn gelir esnekli÷i, reel kur esnekli÷inden mutlak olarak daha güçlüdür.
Panel ARDL yöntemleri uzun dönem esnekliklerinin yanÕ sÕra kÕsa dönem
dinamiklerini de ortaya koymaktadÕr. Tabloda yer almamakla birlikte hata düzeltme
parametresinin katsayÕ tahmini beklentilerle uyumlu olarak negatiftir. KÕsa dönemde altÕn
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hariç ihracat miktarÕ, Türkiye’nin ticaret ortaklarÕnÕn aylÕk sanayi üretimindeki de÷iúimlere
tepki vermezken reel kurdaki de÷iúimlere tepki vermektedir. øhracatÕn reel kur esnekli÷i kÕsa
dönemde pozitif, ancak uzun dönemde negatiftir. Baúka bir ifadeyle, Türk LirasÕndaki de÷er
kaybÕ kÕsa dönemde ihracatÕ azaltÕrken, uzun dönemde artÕrmaktadÕr. ÇalÕúmamÕzda
Türkiye’nin ithalatÕ için göreli fiyat ve gelir esneklikleri tahmin edilmemekle birlikte, ihracatÕn
reel kur de÷iúimlerine tepkisinde J e÷risi yaklaúÕmÕndakine benzer bir dinami÷in oldu÷u
gözlenmektedir. Özetlemek gerekirse, panel veri tahminleri ülke düzeyinde ARDL
modellerinden elde edilen bulgularÕ desteklemektedir.
Tablo 5: øhracatÕn Uzun Dönem Reel Kur Esneklikleri, Panel Veri BulgularÕ
PMG
DFE
PMG
DFE
CCEMG
AMG

Toplam
-0,53
-0,72

AB-27
MENA
Geliúmiú
-0,54
-0,68
-0,58
-0,36
-0,55
-0,83
Kriz dönemleri kontrol edildi÷inde
0,17
-0,39
-0,39
-0,44
-0,03
-0,44
-0,24
-0,38
Yatay kesit ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ dikkate alÕndÕ÷Õnda
-0,47
-0,26
-0,40
-0,40
-0,18
-0,36
-0,21
-0,26

Geliúmekte
0,20
-0,71
0,08
-0,51
-0,36
-0,34

Ülke SayÕsÕ
48
27
8
27
21
Gözlem SayÕsÕ
7488
4212
1248
4212
3276
Notlar: Hausman testi sonuçlarÕ, PMG ve DFE yöntemlerinden geliúmekte olan ülkeler için
yapÕlan tahminler dÕúÕnda DFE’nin tercih edilmesi yönündedir. Yatay kesit ba÷ÕmlÕlÕ÷ÕnÕ
dikkate alan yöntemler arasÕnda ise, Hausman testi sonuçlarÕ AMG yöntemi lehinedir. Yüzde
10 anlamlÕlÕk düzeyinde anlamlÕ olmayan esneklikler gri renkle belirtilmiútir.

ÇalÕúmamÕzda kullanÕlan panel veri yöntemleri do÷rusal olmayan bir modellemeye
imkân vermemektedir. Bir önceki bölümde reel kurun ihracat üzerindeki asimetrik etkisine
iúaret eden tahminlerin sa÷lamlÕ÷ÕnÕ sorgulamak için dolaylÕ bir yol izlenmektedir. Panel veri
seti, reel kurun arttÕ÷Õ ve azaldÕ÷Õ dönemler olarak ikiye ayrÕlmÕú ve tahminler tekrar edilmiútir.
Türk lirasÕnÕn de÷er kazandÕ÷Õ ve de÷er kaybetti÷i dönemler için yapÕlan tahminlerden elde
edilen bulgular, reel kurda artÕú yaúanan dönemdeki uzun dönem kur esnekli÷inin (-0,65),
reel kurda düúüú yaúanan dönemdeki uzun dönem kur esnekli÷inden (-0,44) anlamlÕ olarak
daha güçlü oldu÷unu göstermektedir. Son olarak çalÕúmamÕzda zaman serisi ve panel veri
yöntemleriyle elde edilen bulgular, literatürde Türkiye için yapÕlmÕú geçmiú çalÕúmalarÕn
bulgularÕyla karúÕlaútÕrÕlmaktadÕr. Bu çalÕúmada ihracat ortaklarÕnÕn gelir de÷iúkeni olarak
aylÕk sÕklÕkta sanayi endeksi kullanÕldÕ÷Õ için, elde edilen gelir esnekliklerini, ihracat
ortaklarÕnÕn gelir de÷iúkeni olarak çeyreklik sÕklÕkta GSYøH verisi kullanan çalÕúmalarda elde
edilen gelir esneklikleri ile birebir kÕyaslamak mümkün de÷ildir. Bununla birlikte, reel kur
de÷iúkenleri ço÷unlukla iki ülke arasÕndaki karúÕlÕklÕ reel kur olarak ele alÕndÕ÷Õndan, ihracatÕn
reel kur esnekliklerini karúÕlaútÕrmak daha uygundur.
Türkiye üzerine seçilmiú çalÕúmalarda tahmin edilen ihracatÕn reel kur (ve göreli fiyat)
esneklikleri Tablo 6’da özetlenmektedir. Söz konusu çalÕúmalarda elde edilen esnekliklerin
hem büyüklük hem de iúaret yönüyle oldukça ayrÕútÕ÷Õ gözlenmektedir. øhracatÕn reel kur
esnekli÷inin teorik beklentilerle tutarlÕ olarak tahmin edildi÷i çalÕúmalarda esneklikler -0,09 ile
-4,50 arasÕnda de÷iúmektedir. ÇalÕúmamÕzda ülke düzeyinde elde edilen esneklik katsayÕlarÕ
uzun dönem iliúkisi gözlenen ülkeler için bu ülkelerin ihracat paylarÕyla a÷ÕrlÕklandÕrÕldÕ÷Õnda,
Türkiye’nin altÕn hariç ihracatÕnÕn uzun dönem reel kur esnekli÷i -0,38 olarak
hesaplanmaktadÕr. Yatay kesit ba÷ÕmlÕlÕ÷ÕnÕ dikkate alan panel veri tahminleri ise -0,36 ile 0,40 arasÕnda bir uzun dönem reel kur esnekli÷ine iúaret etmektedir. Özetle, bu çalÕúmada
ihracatÕn reel kur esnekli÷i -0,36 ile -0,40 arasÕnda tahmin edilmektedir.
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Tablo 6: Türkiye Üzerine Seçilmiú ÇalÕúmalarda Reel Kur Esneklikleri
ÇalÕúma
Coúar (2002)
AydÕn ve di÷. (2004)
SarÕkaya (2004)
ùimúek ve KadÕlar (2005)
AydÕn ve di÷. (2007)

Dönem
1989Ǧ2000, Çeyreklik
1987-2003, Çeyreklik
1989-2003, Çeyreklik
1970-2002, YÕllÕk
1987Ǧ2006, Çeyreklik

Yöntem
Panel Eú bütünleúme
Eú bütünleúme
Eú bütünleúme
Eú bütünleúme
Kalman Filtresi

Esneklik
0,40
-1,11
0,56
-1,68
(Ǧ0,35,Ǧ0,09)

Togan ve Berument (2007)

1970-2005, YÕllÕk

Eú bütünleúme

0,34

BinatlÕ ve Sohrabji (2009)
1999Ǧ2008, Çeyreklik
Eú bütünleúme
1,64
SaygÕlÕ ve SaygÕlÕ (2011)
Panel Eú bütünleúme
-1,78
1987-2008, Çeyreklik
Özmen ve Yolcu-Karadam
1994-2013, Çeyreklik
Eú bütünleúme
(-0,86,-0,52)
(2014)
Berument ve di÷. (2014)
1996-2009, AylÕk
SUR
(-4,50, 2,16)
Bozok ve di÷. (2015)
2005-2013, Çeyreklik
Panel Eú bütünleúme
(-1,56,-0,27)
Notlar: Geçmiú çalÕúmalara iliúkin bulgularÕn bir kÕsmÕ Çulha ve KalafatçÕlar (2014) çalÕúmasÕndan
alÕnmÕútÕr. SUR: Seemingly Unrelated Regression.

5. Sonuç ve De÷erlendirme
Döviz kuru hareketleri ile ticaret, özellikle ihracat, arasÕndaki iliúkinin zayÕflayÕp
zayÕflamadÕ÷Õ sorusu küresel kriz sonrasÕnda önem kazanmÕútÕr. Türkiye gibi geliúmekte olan
ülkeler için ihracatÕn temel belirleyicilerine tepkiselli÷inin güncel verilerle yeniden saptanmasÕ
önem arz etmektedir. Geçmiú çalÕúmalarda, reel döviz kuru ve gelir kaynaklÕ dÕú talebin
ihracat üzerine etkileri genellikle toplam veri ile ele alÕnmakta, ülke düzeyindeki çalÕúmalarda
ise Türk LirasÕnÕn de÷er kazandÕ÷Õ ve de÷er kaybetti÷i dönemlerin birbirleriyle simetrik
etkilere sahip olduklarÕ varsayÕlmaktadÕr. Bu çalÕúmanÕn temel amacÕ, Türk LirasÕndaki reel
de÷er de÷iúikliklerinin ihracata etkilerini daha fazla de÷iúkenli÷e imkân tanÕyan ülke
düzeyinde veriyle ve asimetrik bir bakÕú açÕsÕyla ele almaktÕr. Bulgular, reel kur hareketlerinin
ihracat üzerindeki etkisini ortaya koymada, toplam veri yerine daha fazla de÷iúkenlik sunan
bölgesel veri kullanÕlmasÕ gerekti÷ine iúaret etmektedir. Toplam veriyle yapÕlan geçmiú
çalÕúmalar, reel döviz kuru de÷iúimlerinin ihracat üzerindeki anlamlÕ etkisini saptamakta
güçlük çekmektedir. Bu çalÕúmada elde edilen temel çÕkarÕm, reel döviz kuru de÷iúimlerinin
Türkiye’nin altÕn hariç ihracatÕ üzerinde anlamlÕ etkisi oldu÷u yönündedir. Türkiye’nin altÕn
hariç toplam ihracatÕnÕn yaklaúÕk dörtte üçünü yaptÕ÷Õ 48 ülke için kurulan tekil ülke
modellerinin ve ülke panelinden elde edilen panel veri modelinin tahminleri, Türkiye’nin
ihracat pazarÕnÕn yaklaúÕk yarÕsÕ için ihracat ile reel kur hareketleri arasÕnda anlamlÕ iliúkiye
iúaret etmektedir. DÕú talebin, Türkiye’nin altÕn hariç ihracatÕnÕn en önemli belirleyicisi oldu÷u
yönündeki geçmiú bulgular teyit edilmektedir. Bununla birlikte, nominal kur oynaklÕ÷ÕnÕn
ihracat üzerindeki uzun dönem etkisinin oldukça zayÕf oldu÷u gözlenmektedir. ÇalÕúmanÕn
di÷er önemli çÕkarÕmÕ ihracatÕn Türk lirasÕndaki reel de÷er kazancÕna tepkisinin, Türk
lirasÕndaki reel de÷er kaybÕna tepkisinden daha güçlü oldu÷u yönündedir. Reel döviz kurunda
artÕú gözlenen dönemlerde gerçekleúen ihracat kayÕplarÕnÕn, reel döviz kurlarÕnÕn benzer
oranda düúmesi durumunda gözlenecek ihracat kazancÕndan daha yüksek olmasÕ
beklenmektedir. Di÷er bir ifadeyle, Türk lirasÕnda gözlenen yüzde 1 oranÕnda reel de÷er
kaybÕnÕn uzun dönemde ihracatÕ artÕrÕcÕ etkisi, Türk lirasÕnda gözlenen yüzde 1 oranÕnda reel
de÷er kazancÕnÕn uzun dönemde ihracatÕ azaltÕcÕ etkisine kÕyasla daha zayÕftÕr.
ÇalÕúmada elde edilen sonuçlara dayanarak bazÕ politika önerileri yapÕlabilir.
Bunlardan ilki, politika oluútururken Türkiye’de ihracat ve reel kur iliúkisinin ihracat orta÷Õ olan
ülkeye göre de÷iúti÷inin ve bu iliúkinin asimetrik olabilece÷inin göz önünde bulundurulmasÕ
gerekmektedir. Toplam altÕn hariç ihracat reel kur de÷iúimlerine tepki verirken, belirli ülkeler
için fiyat dÕúÕndaki belirleyiciler daha anlamlÕ olabilmektedir. Bu çerçevede, ihracat teúvikleri
genel de÷il seçici ve ülke/sektör odaklÕ planlanmalÕdÕr. Di÷er bir politika önerisi ise, altÕn hariç
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ihracat üzerinde ticaret ortaklarÕnÕn gelirlerindeki de÷iúimlerin di÷er etkenlerden mutlak
anlamda daha güçlü olmasÕndan yola çÕkmaktadÕr. Ülkelere has, sistematik olmayan gelir
úoklarÕ dikkate alÕnarak, ihracat pazarlarÕndaki çeúitlili÷in artÕrÕlmasÕ teúvik edilmelidir.
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Dipnotlar
Leigh ve di÷. (2017), 1980-2014 dönemi için geliúmiú ve geliúmekte olan 88 ülkeyi kapsayan veri
setini kullanarak döviz kuru hareketleri ile ihracat miktarlarÕ arasÕndaki iliúkinin zaman içerisindeki
de÷iúimini ele aldÕklarÕ çalÕúmada, söz konusu iliúkinin zaman içerisinde istikrarlÕ bir úekilde güçlü
olmayÕ sürdürdü÷ü sonucuna ulaúmaktadÕrlar.
2
1996-2012 dönemine iliúkin 46 ülkeyi kapsayan panel veri setini kullanarak döviz kuru hareketleri ile
ihracat arasÕndaki iliúkinin zaman içindeki de÷iúimini ele alan Ahmed ve di÷. (2015), ihracatÕn reel
döviz kuru esnekli÷inin dönem içerisinde azaldÕ÷Õ sonucuna varmaktadÕr. Söz konusu azalmanÕn
belirleyicileri arasÕnda küresel de÷er zincirine vurgu yapmaktadÕrlar.
3
YakÕn döneme iliúkin Çulha ve KalafatçÕlar (2014) çalÕúmasÕ bu yargÕyÕ desteklemektedir. ÇalÕúmada
elde edilen bulgular, Türkiye’nin toplam ihracatÕnÕn yarÕsÕnÕ gerçekleútirdi÷i AB ülkeleri için ihracat ve
reel kur hareketleri arasÕnda anlamlÕ iliúki olmadÕ÷Õ yönündedir.
4
48 ülkenin Türkiye’nin altÕn hariç içerisindeki payÕ, son beú yÕl ortalamasÕna göre hesaplanmÕútÕr.
5
Söz konusu sekiz ülke Çin, Filipinler, Güney Kore, øsrail, Malezya, Pakistan, Rusya ve Singapur’dur.
6
Döviz kuru hareketlerinin ihracat üzerine asimetrik etkilerini, ihracatçÕlarÕn döviz kuru hareketleri
karúÕsÕnda fiyat ayarlamasÕ yapmadÕ÷Õ bir eylemsizlik bandÕ bulunmasÕ ile açÕklayan di÷er çalÕúmalar
için Verheyen (2013) ve Fedoseeva’ya (2013) bakÕlabilir. ølk çalÕúmada söz konusu açÕklama, fiyat
ayarlamasÕna iliúkin menü maliyetlerinin olmasÕ ve döviz kuru bir önceki seviyesine döndü÷ünde
de÷iútirilmiú fiyatlarÕ tersine çevirmenin maliyetsiz olmamasÕ nedeniyle, ihracatçÕlarÕn döviz kurundaki
her de÷iúiklik karúÕsÕnda fiyatlarÕnÕ ayarlamayaca÷Õ úeklinde temellendirilmektedir.
7
48 ülke için de÷iúkenlere ADF baúta olmak üzere çeúitli üzere birim kök testleri uygulanmÕú ve
de÷iúkenlerin ikinci dereceden bütünleúik (I(2)) olmadÕklarÕ gözlenmiútir. Ülke ve de÷iúken sayÕsÕnÕn
fazla olmasÕ nedeniyle bulgular raporlanmamakla birlikte yazarla iletiúime geçilmesi durumunda birim
kök testi sonuçlarÕna ulaúmak mümkündür.
8
Söz konusu 48 ülke Türkiye’nin yÕllÕk ihracatÕnÕn yaklaúÕk yüzde 75’ini karúÕlamÕútÕr. øhracat payÕ
hesaplanÕrken, son beú yÕlÕn istatistikleri göz önünde bulundurulmuútur. Ülke listesi Ek 1’de
sunulmaktadÕr.
9
Tekil modellerin geçerlili÷ine yönelik test istatistiklerine ve uzun dönem iliúkisine yönelik sÕnÕr testi
sonuçlarÕna yer kÕsÕtÕ nedeniyle yer verilememiútir. østenildi÷i takdirde paylaúÕlacaktÕr.
10
Tahmin modellerinin geçerlili÷ine iliúkin test istatistiklerine yer kÕsÕtÕ nedeniyle yer verilememiútir.
østenildi÷i takdirde paylaúÕlacaktÕr.
1
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Ekler
Ek 1: Ülke Listesi
AB27
ODKA
Fransa
Cezayir
Hollanda
Irak
Almanya
øran
øtalya
øsrail
øngiltere
Suudi Ara.
ørlanda
Kuveyt
Danimarka
Katar
Yunanistan
BAE
Portekiz
Cezayir
øspanya
Belçika
Lüksemburg
øsveç
Finlandiya
Avusturya
Malta
Estonya
Letonya
Litvanya
Polonya
Çek Cumhuriyeti
Slovakya
Macaristan
Romanya
Bulgaristan
Slovenya
HÕrvatistan
Notlar:
ODKA: Orta Do÷u ve Kuzey Afrika.

Geliúmiú
Almanya
ABD
øtalya
Fransa
øspanya
Hollanda
Belçika
Avusturya
Yunanistan
Portekiz
Finlandiya
ørlanda
Slovakya
Slovenya
Lüksemburg
Litvanya
Estonya
Malta
Japonya
øngiltere
Kanada
Güney Kore
øsveç
Çek Cumhuriyeti
Norveç
øsrail
Danimarka

Geliúmekte
Letonya
Polonya
Macaristan
Romanya
Bulgaristan
Rusya
HÕrvatistan
SÕrbistan
Cezayir
Nijerya
Güney Afrika
Meksika
Brezilya
Irak
øran
Suudi Arabistan
Kuveyt
Katar
BAE
Endonezya
Çin
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Ek 2. SÕnÕr Testi ve Geçerlilik Testleri, Do÷rusal ARDL Modeli Tahminleri
F testi

LM

RESET

Romanya

F
test
6,12

0.1696

0.1255

K

KD

Bulgaristan

4,49

0.2161

0.2958

K

K

Rusya

5,52

0.1220

0.2578

K

KD

Slovenya

6,41

0.4375

0.0106

K

KD

HÕrvatistan

4,70

0.8881

0.0000

K

KD

CUSUM CUSUM2

Fransa

1,75

0.2257

0.0278

K

KD

Hollanda

1,79

0.1008

0.1503

K

K

Almanya

5,37

0.3111

0.1193

K

K

øtalya

5,67

0.5801

0.2117

K

K

øngiltere

5,96

0.1475

0.0000

K

KD

LM

RESET

CUSUM CUSUM2

ørlanda

2,46

0.7086

0.0958

K

K

SÕrbistan

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

øspanya

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

øsveç

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

øran

5,93

0.7003

0.0001

K

KD

Avusturya

7,17

0.4329

0.7960

K

KD

øsrail

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

2,27

0.7778

0.0000

K

KD

Macaristan

2,55

0.3993

0.0001

K

K

11,54

0.9855

0.0013

K

KD

G. Kore
Japonya

Notlar: SÕnÕr testi istatistikleri Pesaran ve di÷. (2001) çalÕúmasÕndan alÕnmÕútÕr. Sabit ve trend
içeren modelde, yüzde 10 anlamlÕlÕk düzeyinde k=2 için alt sÕnÕr I(0)=4,19 ve üst sÕnÕr I(1)=5,06
olarak ele alÕnmaktadÕr. Trend de÷iúkeni anlamsÕz olmasÕndan dolayÕ bazÕ modellerde yer
almamaktadÕr. Trend içermeyen modellerde, k=2 için alt sÕnÕr I(0)=3,17 ve üst sÕnÕr
I(1)=4,14’dür. øran ve bazÕ ODKA ülkeleri için petrol fiyatlarÕ da modelde yer almaktadÕr. Koyu
renkli F testi istatistikleri yüzde 10 anlamlÕlÕk düzeyinde anlamlÕdÕr. LM, hata terimlerinde birinci
dereceden ardÕúÕk ba÷ÕntÕyÕ test ederken; RESET modellerin fonksiyon formlarÕnÕn
2
do÷rulu÷unu test etmektedir. CUSUM ve CUSUM testleri katsayÕlarÕn zaman içindeki
kararlÕlÕ÷ÕnÕ test etmektedir. K: KararlÕ, KD: KararlÕ De÷il. De÷iúen varyans gözlenen modeller
için de÷iúen varyansa dirençli standart hatalar tahmin edilmektedir.
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Alacak SigortasÕnda Reasürans UygulamalarÕ
Dr. Banu Erkök*
Bekir Selman YÕldÕrÕm**
Öz
Ticaretin giderek küreselleúti÷i ve konjonktürel risklerin arttÕ÷Õ günümüz dünyasÕnda úirketlerin
alacak sigortasÕna olan ihtiyaçlarÕ da artmaktadÕr. Türkiye’de faaliyet göstermekte olan sigorta firmalarÕ
alacak sigortasÕ hizmetleri ile firmalarÕn gerek yurt içi gerekse yurt dÕúÕ satÕúlarÕndan do÷an tahsilat
riskini teminat altÕna almaktadÕr. Alacak sigortasÕ finansman teminine de hizmet etmektedir. Alacak
sigortasÕ faaliyetleri nedeniyle sigorta kuruluúlarÕnÕn üstlendi÷i risklerin boyutu sermaye yeterlili÷ini
direkt olarak etkilemektedir. Bu noktada reasürans devreye girmektedir. Sigorta kuruluúlarÕ, reasürans
temin etmek suretiyle taúÕdÕklarÕ risklerin da÷ÕtÕlmasÕnÕ sa÷lamakta; böylelikle, iú kabul kapasitelerini
artÕrmakta, mali yapÕlarÕnÕ desteklemektedir. Bu ba÷lamda, bu çalÕúmada alacak sigortasÕ hakkÕnda
temel bilgiler verilmekte ve bu alanda faaliyet göstermekte olan sigorta kuruluúlarÕnÕn karlÕlÕk ve risk
bakÕmÕndan taúÕmakta olduklarÕ riski hangi metotla reasürans firmalarÕna devretmelerinin etkin oldu÷u
araútÕrÕlmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler: Alacak SigortasÕ, Risk, Reasürans.
JEL SÕnÕflandÕrmasÕ: 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

Giriú

Bilgi ve teknoloji ça÷ÕnÕn yaúandÕ÷Õ günümüz dünyasÕnda ticaret de hÕzla geliúmekte
ve küreselleúmektedir. Türk Eximbank, Coface, Euler Hermes ve Atradius gibi kuruluúlar,
alacak sigortasÕ hizmetleri ile firmalarÕn gerek yurt içi gerekse yurt dÕúÕ satÕúlarÕndan do÷an
tahsilat riskini teminat altÕna almaktadÕr. Buna paralel olarak, alacak sigortasÕ ile firmalar,
daha uzun vadeli ve daha riskli ödeme imkânlarÕ ile rakip satÕcÕ firmalara karúÕ rekabet
üstünlü÷ü elde etmekte; geliúen yeni piyasalara yönlenebilmekte, mevcut pazarlardaki
* Türk Eximbank, Sigorta ve Hazine Operasyon Daire BaúkanlÕ÷Õ/Koordinatör, https://orcid.org/00000002-3410-9210.
**Türk Eximbank, Sigorta ve Hazine Operasyon Daire BaúkanlÕ÷Õ/Müdür Yrd. https://orcid.org/00000002-8943-9698.
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paylarÕnÕ artÕrabilmekte ve söz konusu pazarlarda kalÕcÕlÕklarÕnÕ sa÷layabilmektedir. Söz
konusu firmalar, gerek yurt içi gerekse yurt dÕúÕ alacak sigortasÕ poliçeleri ile mal veya hizmet
satÕúlarÕndan do÷an tahsilat riskini teminat altÕna alÕrken, di÷er yandan, bahse konu poliçeyi
teminat olarak sunmak suretiyle finansman da sa÷layabilmektedirler. Bir baúka ifadeyle
alacak sigortasÕnÕn finansman temini hizmeti de bulunmaktadÕr.
Sigorta firmalarÕ ölçek ve mali yapÕ açÕsÕndan ne kadar büyük ve güçlü olurlarsa
olsunlar, tüm riskler için tek baúlarÕna teminat verememektedirler. Bu noktada reasürans
olana÷Õ devreye girmektedir. Reasürans, sigortacÕ úirket tarafÕndan üstlenilen risklerin bir
kÕsmÕnÕn veya tamamÕnÕn di÷er bir sigortacÕ firmaya devredilmesi iúlemidir. Reasürans satÕn
almak suretiyle sigorta firmalarÕ, hem daha fazla risk üstlenebilmekte, hem de oluúabilecek
zararlara karúÕ finansal güvenliklerini sa÷lamaktadÕrlar. Sigorta firmalarÕ için iyi bir risk
yönetimi büyük önemi haizdir. Her geçen yÕl artan alacak sigortasÕ hacmi nedeniyle sigorta
firmalarÕnÕn toplam risk içerisindeki payÕ da artmaktadÕr. Öz kaynak yeterlili÷inde
sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ için sigorta faaliyetlerinde reasürans iúlemleri daha da önem
kazanmÕútÕr. Alacak sigortasÕ alanÕnda faaliyet göstermekte olan sigorta firmalarÕnÕn,
reasürans iúlemlerinin daha etkin yönetiminin geliútirilmesine yönelik bilgi vermeyi hedefleyen
bu çalÕúmanÕn birinci bölümünde, alacak sigortasÕ hakkÕnda bilgi verilmektedir. økinci bölümde
reasürans kavramÕ reasürans çeúitleri ve yöntemleri açÕklanmaktadÕr. Sonuç bölümünde ise
sigorta firmalarÕnÕn karlÕlÕk ve risk bakÕmÕndan üzerlerinde taúÕdÕ÷Õ riski hangi metotla
reasürans firmalarÕna devretmelerinin etkin oldu÷u ortaya koyulmaktadÕr.
2

Alacak SigortasÕ

Alacak sigortasÕ ile satÕcÕ firmanÕn, yurt içi veya yurt dÕúÕ satÕú bedeli vadeli alaca÷Õ,
mallarÕn sevki sonrasÕ dönemde, alÕcÕ firmanÕn ödememesine ya da ödeyememesine karúÕ
sigortalanmaktadÕr. (Atradius, 2018) Alacak sigortasÕ ile sigorta firmasÕ tarafÕndan, satÕú
bedeli alaca÷Õn tahsil edilememesine karúÕ satÕcÕ firma lehine sigorta sa÷lanmaktadÕr.
(Auboin ve Engemann, 2014) Di÷er bir deyiúle satÕcÕ firma, alacak sigortasÕ yoluyla, tahsilat
riskini sigorta firmasÕna devretmektedir. Öte yandan alacak sigortasÕ uygulamalarÕ
çerçevesinde, satÕcÕ/imalatçÕ firmalarÕn sevk öncesi dönem riskleri1 de sigortalanmakta olup
bu çalÕúma kapsamÕnda, dünyada en yaygÕn kullanÕlmakta olan sevk sonrasÕ döneme iliúkin
alacak sigortasÕ uygulamalarÕ incelenmektedir.
2.1

TanÕmÕ ve FonksiyonlarÕ

Alacak sigortasÕ, mal ve hizmet satÕúÕnda ticari veya politik risklere karúÕ tahsilat
güvencesi sa÷layan bir sigorta türüdür. (Euler Hermes, 2018) Yurt içi satÕúlara yönelik alacak
sigortasÕ ile genellikle ticari riskler sigortalanmakta olup politik riskler kapsam dÕúÕnda
tutulmaktadÕr. øhracat satÕúlarÕna yönelik yurt dÕúÕ alacak sigortasÕ çerçevesinde ise ihracatçÕ
firmalarÕn daha uzun vadeli ve daha riskli ödeme úekilleri ile (mal mukabili, açÕk hesap gibi)
ihracat yapmalarÕnÕn; geliúen yeni piyasalara güvenle açÕlmalarÕnÕn ve mevcut pazarlardaki
paylarÕnÕn arttÕrÕlmasÕnÕn önü açÕlmaktadÕr. (Coface, 2018) øhracat satÕúlarÕna yönelik alacak
sigortasÕ ile ihracatçÕ firmalar, daha uzun vadeli ve daha riskli ödeme imkânlarÕ ile rakip
satÕcÕlara karúÕ rekabet üstünlü÷ü elde etmektedir. (Fitzgerald ve Monson, 1988)
Alacak sigortasÕ 20. yüzyÕlÕn baúÕndan itibaren, dünya ticaretinin geliúmesinde ve
finansmanÕnda kullanÕlan en etkin araçlardan biri konumunda bulunmaktadÕr. Özellikle økinci
Dünya savaúÕ sonrasÕnda yaygÕn olarak kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr. Öyle ki, ihracata dayalÕ
sanayileúme modeli uygulamakta olan ülke hükümetleri, özel sigorta úirketlerini teúvik etmek
suretiyle gerek yurtiçi gerekse ihracat alacaklarÕna yönelik sigorta teminatÕ deste÷inin
artÕrÕlmasÕnÕ sa÷lamÕú ve bu ba÷lamda ekonomilerinin geliúmesine katkÕda bulunmayÕ
amaçlamÕútÕr. (Berne Birli÷i, 2010)
Alacak ve yatÕrÕm sigortasÕ uygulamalarÕ hususunda küresel ölçekte standartlar
oluúturulmasÕ ile üye ülke ihracat destek kuruluúlarÕ arasÕnda iúbirli÷i ve bilgi akÕúÕ
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sa÷lanmasÕ amacÕyla 1934 yÕlÕnda kurulan ve günümüz itibariyle 83 üyesi bulunmakta olan
Berne Birli÷i’nden (UluslararasÕ Kredi ve YatÕrÕm SigortasÕ KuruluúlarÕ Birli÷i2) elde edilen
verilere göre, üye sigorta kuruluúlarÕ 2017 yÕlÕnda bankalara, ihracatçÕlara ve yatÕrÕmcÕlara 2.3
trilyon dolar tutarÕnda alacak / yatÕrÕm sigortasÕ sa÷lamÕúlardÕr. (Berne Birli÷i, 2018) Bu tutar,
Dünya Ticaret Örgütü istatistiklerine göre dünya mal ve hizmet satÕúÕnÕn/ yatÕrÕmlarÕn yüzde
13’üne denk gelmektedir. Bununla birlikte, Japonya (NEXI), Çin (SINOSURE) ve AB
(baúlÕcalarÕ øngiltere’de UKEF, øtalya'da SACE, Belçika’da CREDENDO olmak üzere)
ülkelerinde øhracat Destek KuruluúlarÕ3 tarafÕndan yo÷un olarak alacak sigortasÕ
yapÕlmaktadÕr. (Morel, 2010) Bahse konu kuruluúlar tarafÕndan yapÕlan yurt dÕúÕ alacak
sigortasÕ ile ihracatçÕ firmalar, gerek satÕú yaptÕklarÕ ülkede karúÕlaúabilecekleri ve zarar
oluúturabilecek politik risklerden gerekse alÕcÕ firmanÕn finansal durumundan kaynaklanan
ödememe riskine karúÕ korunmakta; bununla birlikte poliçenin teminat fonksiyonuyla
finansman sa÷lamaktadÕrlar. (Berne Birli÷i, 2010)
Türkiye’de ihracata yönelik sigortanÕn desteklenmesi çalÕúmalarÕ Cumhuriyetin ilk
yÕllarÕndan itibaren düúünülse de ilk somut adÕm, 1958 yÕlÕnda Türk Ticaret Kanunu’nun
sigorta hükümlerinde de÷iúiklik yapÕlarak ihracat garantisi imkânÕ yaratÕlmasÕ olmuútur.
(Sakarya ve Uçak, 2007, s. 104). Bu çerçevede Devlet Planlama TeúkilatÕ’nÕn IV. Beú YÕllÕk
KalkÕnma planÕnda “DÕúsatÕm sigortasÕ yolu ile sÕnai mal dÕúsatÕmÕ özendirilecektir” ifadesi ile
Baúak Sigorta’ya 1979 yÕlÕnda kredi sigortasÕ ifasÕ için görev verilmiútir. (Türk Eximbank,
1997, s. 22) 1985-1989 yÕllarÕnÕ kapsayan V. Beú yÕllÕk kalkÕnma planÕ dâhilinde izlenen
politikalar kapsamÕnda; 1987 yÕlÕnda Türk Eximbank kurulmuú olup yurt dÕúÕ alacak sigortasÕ,
1989 yÕlÕnda “KÕsa Vadeli øhracat Kredi SigortasÕ ProgramÕ4” adÕ altÕnda yürürlü÷e girmiútir.
Türk Eximbank’Õn kuruluúu ile kamu öncülü÷ünde baúlayan alacak sigortasÕ faaliyetleri yÕllar
itibariyle geliúme göstermiútir. Alacak sigortasÕnÕn altyapÕsÕ 1998 yÕlÕnda Hazine MüsteúarlÕ÷Õ
tarafÕndan hazÕrlanan “Kredi SigortasÕ Genel ùartlarÕ” ile oluúturulmuú olup bu hükümler özel
sektörün piyasaya girmesine zemin hazÕrlamÕútÕr. Söz konusu genel úartlar, 2000 ve 2009
yÕllarÕnda revize edilmiútir. Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta kuruluúlarÕ, alacak sigortasÕ
poliçesi düzenlerken teminat altÕna alacaklarÕ risklerin kapsamÕnÕ, Hazine MüsteúarlÕ÷Õ
tarafÕndan hazÕrlanan bahse konu genel úartlarda belirtilen temel maddeler tahtÕnda
belirlemek úartÕ ile özgürdürler. Türkiye’de Türk Eximbank haricinde alacak sigortasÕ
piyasasÕnda bulunan özel sigorta úirketleri, global ölçekte faaliyet gösteren firmalardan
oluúmaktadÕr. Türkiye’de alacak sigortasÕ alanÕnda Hazine MüsteúarlÕ÷Õ’ndan ilk ruhsat alan
kurum olan Garanti Sigorta, 2007 yÕlÕnda bugünkü adÕyla Eureko Sigorta A.ù. olarak
faaliyetlerine devam etmektedir (Eureko Sigorta: 2018). Coface Sigorta A.ù., 1997 yÕlÕnda
Coface Servis Bilgi ve DanÕúmanlÕk Hizmetleri Ltd. olarak hizmet vermeye baúlamÕú olup
2007 yÕlÕndan itibaren ticari alacak sigortasÕ úirketi olarak faaliyetlerine devam etmektedir
(Coface, 2018). 2005 yÕlÕnda ana sermayedarÕ Allianz Sigorta A.ù. aracÕlÕ÷Õ ile Türkiye
piyasasÕna giren Euler Hermes Sigorta A.ù., 2010 yÕlÕndan itibaren sigorta úirketi olarak
faaliyetlerine devam etmektedir. (Euler Hermes: 2018) Hollanda’da mukim Atradius Credit
Insurance NV ise 2007 yÕlÕnda Türkiye’de sigorta hizmetleri verme yetkisi almÕútÕr (Atradius,
2018).
Geliúen dünya ticareti ile önemi her geçen gün artan alacak sigortasÕ birçok ülkede
özel ve devlet kuruluúlarÕnÕn bu alanda faaliyet göstermesine neden olmuútur (Pamukçu
2009, s.74). Gelinen noktada, günümüzde, alacak sigortasÕ daha da önemli bir noktaya
ulaúmÕútÕr. Zira dünya ticaretindeki büyüme ve artan rekabet ortamÕ, çok sayÕda úirketi vadeli
satÕú yapmaya zorlamaktadÕr. (ITC UNCTAD/WTO, 2003) Alacak sigortasÕ, vadeli satÕúlardan
do÷an alacaklarÕn teminat altÕna alÕnmasÕnÕn yanÕ sÕra bir finansman aracÕ konumuna da
ulaúmÕútÕr. Di÷er bir ifadeyle alaca÷Õn devir ve temliki usulleri çerçevesinde poliçenin teminat
olarak sunulmasÕyla ticari bankalar üzerinden finansman sa÷lanabilmektedir. AyrÕca ticari
bankalar, Türk Eximbank ile imzaladÕklarÕ protokole ba÷lÕ olarak Eximbank Alacak SigortasÕ
kapsamÕnda teminat altÕna alÕnan sevkiyatlara iliúkin alaca÷Õ finanse edebilmektedirler.
Bununla birlikte sigorta poliçeleri üzerinde ticari bankalarÕn dain-i mürtehin sÕfatÕ ile úerh
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edilmesi sa÷lanarak, Poliçe lehtarÕ satÕcÕ firmanÕn, tüm satÕú portföyünün ticari bankalar
tarafÕndan finanse edilmesinin yolu açÕlmaktadÕr. (Türk Eximbank, 2018)
Di÷er yandan Türk Eximbank, “Sevk SonrasÕ Reeskont Kredisi ProgramÕ” 5 ile KÕsa
Vadeli øhracat Kredi SigortasÕ kapsamÕnda kredilendirilen iúlemlerde, Türk Eximbank sigorta
poliçesini asli bir teminat olarak kabul etmek suretiyle satÕcÕ firmalara finansman temini
sa÷lamaktadÕr. Bahse konu program ile vadeli satÕú yapan firmalarÕn büyük bir kÕsmÕnÕn
alaca÷ÕnÕ bir ödeme aracÕna ba÷latmadÕ÷Õ / ba÷latamadÕ÷Õ hususu dikkate alÕnarak; sigorta
poliçesi kapsamÕna alÕnmÕú ancak, herhangi bir ödeme aracÕna ba÷lanmamÕú vadeli
alacaklarÕnÕn da Õskonto edilmesi ve bu çerçevede söz konusu firmalara finansman temin
edilmesi amaçlanmÕútÕr. (Türk Eximbank, 2018) ùöyle ki, özellikle ülkemizde birçok firma,
rekabet ve misli6 mal üretti÷i için, vadeli satÕú yapmak zorunda kalmaktadÕr. Bununla birlikte
Türkiye’deki firmalarÕn genelde KOBø statüsünde olmasÕ ve satÕlan mallarÕn misli mal
(ülkemizdeki veya di÷er ülkelerdeki üreticilerden de rahatça bulunabilecek mallar) olmasÕ,
ihracatçÕlarÕn alÕcÕ firmalarla giriútikleri ticari iliúkilerde kendi istedikleri úartlarla sözleúmeler
yapmalarÕna engel olmaktadÕr. Yine benzer sebeplerle söz konusu firmalar, çek, senet veya
teminat mektubu gibi tahsilatÕ güçlendiren araçlarÕ kullanamamaktadÕr. Bahse konu program,
bu durumdaki firmalarÕn vadeli ihracat alacaklarÕnÕ Õskonto etmek suretiyle ihracatçÕ firmalara
finansman sunmayÕ amaçlamaktadÕr. Örne÷in 120 gün vadeli, 100.000 dolar tutarÕndaki bir
ihracat bedelinin sözü edilen program kapsamÕnda yüzde 85’i (85.000 dolarÕ) ihracatçÕ
firmaya vade beklenmeden ödenmektedir.
2.2

KapsamÕ

Alacak sigortasÕ ile vadeli yurt içi veya yurt dÕúÕ mal ve hizmet satÕúlarÕ ticari veya
politik risklere karúÕ sigortalanmaktadÕr. Alacak sigortasÕ, firmalarÕn mal veya hizmet
satÕúlarÕna karúÕlÕk olan alacaklarÕnÕ, alÕcÕ firmanÕn ödeme gücünü kaybetmesi veya ödemek
istemesine karúÕn politik veya ticari sorunlar nedeniyle ödeyememesi durumuna karúÕ -belirli
limitler dâhilinde -teminat altÕna alan bir sigorta çeúididir. (Dowding: 1994) Söz konusu limitler
sigorta firmasÕnca belirlenmektedir.
Bununla birlikte alacak sigortasÕnÕn enformasyon hizmeti de bulunmaktadÕr. ùöyle ki
alacak sigortasÕ ile satÕcÕ firmanÕn vadeli satÕú yapmadan evvel alÕcÕ úirket hakkÕnda bilgi
edinmesi mümkün olmaktadÕr.
Alacak sigortasÕ ile teminat altÕna alÕnan söz konusu riskler aúa÷Õda sÕralanmaktadÕr;
Ticari Riskler;
Ticari riskler, firmalarÕn (SigortalÕ /sigorta ettiren), mal ve hizmet sundu÷u müúterisinin
(alÕcÕ firma/ borçlu) bahse konu mal ve hizmetlerin bedelini ödeme aczine düúmesini
kapsamaktadÕr. Borçlu, borcun konusunu oluúturan edimi sözleúmede öngörülen vadede
yerine getirmedi÷inde temerrüde düúmektedir. Ödeme aczi temerrüde düúme veya iflas
etme halinde gerçekleúmektedir. øflas ise borçlu firmanÕn borç mükellefiyetini iflas
mahkemesi tarafÕndan verilen karar ile artÕk ifa edemeyecek olmasÕ halidir. (Ercan 2012)
Alacak sigortasÕ çerçevesinde kapsama alÕnan ticari riskler, alÕcÕ firmanÕn iflasÕ, borç
ödemekten acze düúmesi, tasfiyesi veya hakkÕnda konkordato kararÕ alÕnmasÕ veya hukuki
olarak benzeri bir yasal yola baúvurmasÕ, alÕcÕ firmanÕn mal / hizmet bedelini ödeyememesi,
satÕcÕ firmadan kaynaklanmayan nedenlerle alÕcÕ firmanÕn kendisine sevk edilen mallarÕ
kabul etmemesi veya edememesi, mallarÕn iade alÕnmasÕ veya (yurt dÕúÕ satÕúlarda)
gümrüklerde millileúmesi, imha edilmesi ve benzeri hallerden do÷an risklerdir. (Euler
Hermes, 2018)
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Politik riskler;
Politik riskler ise; alÕcÕnÕn yerleúik oldu÷u ülke hükümetinin veya uluslararasÕ
kuruluúlarÕn, yapÕlacak olan para transferini önleyen, kÕsÕtlayan, geciktiren veya kontrol
altÕna alan düzenlemeleri yürürlü÷e koymasÕ, ithal müsaadesinin iptali, sevk edilen mallara
yolda el konulmasÕ, alÕcÕ firmanÕn ülkesinde meydana gelen savaú, iç savaú ihtilal, iç savaú,
isyan, ayaklanma, terör ve benzeri hadiseler ve transfer güçlükleri gibi alÕcÕnÕn ve satÕcÕnÕn
iradeleri dÕúÕnda ortaya çÕkan risklerdir. (Euler Hermes, 2018)
2.3

Sigorta KapsamÕna Alma ve Fiyatlama (Prim)

Alacak sigortasÕ çerçevesinde satÕcÕ firmanÕn müspet bir limit onayÕnÕ haiz alÕcÕ
firmalara yaptÕ÷Õ satÕúlar ticari ve politik risklere karúÕ sigortalanmaktadÕr. Bir baúka ifadeyle
yurt içi veya yurt dÕúÕ satÕútan do÷an alaca÷Õn sigorta firmasÕ tarafÕndan ödenmeme riskine
karúÕ sigorta kapsamÕna alÕnabilmesi için her bir alÕcÕ firma ile ilgili bir limiti onayÕ tesis edilmiú
olmasÕ gerekmektedir (Coface, 2018). AlÕcÕ limiti onayÕ ile ilgili alÕcÕya gerçekleútirilen
sevkiyatlardan do÷an alaca÷Õn, sigorta kapsamÕna alÕnan azami tutarÕ belirlenmektedir. (Türk
Eximbank: 2018) Limitlerin içeri÷i mal ve hizmet satÕúÕnÕn tutarÕnÕ ve ticari taraflar arasÕndaki
ödeme vadesini içermektedir. AlÕcÕ limiti onayÕ, sigorta firmasÕnÕn bahse konu alÕcÕ firma ile
ilgili olarak üstlendi÷i azami sorumluluk tutarÕnÕ ifade etmektedir (Pamukçu 2009) AlÕcÕ Limit
onayÕ tesis etmeye yönelik temel hususlar aúa÷Õda sÕralanmaktadÕr; (Funatsui,1986)
x
x
x
x
x
x
x
x

AlÕcÕ firmanÕn finansal durumu,
AlÕcÕ firmaya iliúkin di÷er bilgiler (ortaklÕk yapÕsÕ, grup iliúkileri vb.),
AlÕcÕ firmanÕn faaliyette bulundu÷u sektörün dünya ekonomisindeki ve kendi
ülkesindeki pozisyonu,
AlÕcÕ firmanÕn ülkesinin politik ve ekonomik durumu,
Sigorta firmasÕnca her ülke için belirlenmiú kapsam koúullarÕ, (ödeme úekli, vb),
Sigorta firmasÕnÕn alÕcÕ firma ve alÕcÕ firmanÕn ülkesi esas alÕnarak üstlendi÷i toplam
risk,
SatÕcÕ firmanÕn risk çeúitlendirme kapasitesi ve portföyünün genel kalitesi,
SatÕcÕ firmanÕn geçmiú dönem performansÕ, tecrübesi ve iúletme ölçe÷i.

Alacak sigortasÕ uygulamalarÕ kapsamÕnda sigorta kapsamÕna alÕnan ticari ve politik
risklerden kaynaklanan zararÕn en fazla yüzde 95’ine kadar sigorta teminatÕ
verilebilmektedir. (Coface, 2018) Alacak sigortasÕnda satÕcÕ firmanÕn u÷radÕ÷Õ zararÕn
tamamÕ kapsama alÕnmamakta olup; zarar tazmin oranÕ genellikle yüzde 70 ile yüzde 95
arasÕnda belirlenmektedir. Bu ba÷lamda satÕcÕnÕn basiretli bir tacir olarak hareket etmesi
amaçlanmaktadÕr. Alacak sigortasÕ primi, alÕcÕ firmanÕn finansal durumu, satÕúÕn ödeme
vadesi, ödeme úekli, alÕcÕ firmanÕn yerleúik oldu÷u ülkenin risk kategorisi, alÕcÕ firmanÕn özel
ya da kamu alÕcÕsÕ olup olmadÕ÷Õ hususlarÕ dikkate alÕnarak tespit edilmektedir. (Euler
Hermes, 2018)
2.4

SatÕcÕ FirmanÕn ZararÕ Önleme, Azaltma ve SigortacÕ FirmanÕn Rücu
HaklarÕnÕ Koruma Yükümlülü÷ü

SatÕcÕ firma riskin ve zararÕn önlenmesi ve azaltÕlmasÕ ve sigortacÕnÕn rücu haklarÕnÕ
korumak için gereken dikkat, özen ve basireti göstermeli; sigorta firmasÕ tarafÕndan
yapÕlmasÕ istenen her türlü iúlemi ve alÕnmasÕ talep edilen her türlü tedbiri, kendisine
bildirilen süre içinde yerine getirmelidir. Zira satÕcÕ firmanÕn kusurundan kaynaklanan zarar,
sigorta kapsamÕ dÕúÕndadÕr. SatÕcÕ firma ile alÕcÕ firma arasÕnda ihtilafÕn tespit edilmesi
durumunda sigorta güvencesi askÕya alÕnmaktadÕr. Bununla birlikte, satÕcÕ firma tarafÕndan
u÷ranÕlan zararÕn mahkeme veya hakem kararÕyla belgelenmesi halinde; firmanÕn zararÕ,
(söz konusu mahkeme veya hakem kararÕnÕn alÕnmasÕ için yapÕlmÕú olan avukatlÕk giderleri
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ile mahkeme ve benzeri di÷er masraflarda dâhil olmak üzere) sigorta firmasÕ tarafÕndan
karúÕlanmaktadÕr.
2.5

Tazminat ve Rücu øúlemleri

Tazminat iúlemleri sigorta firmasÕnca teminat altÕna alÕnan, ancak, bedeli vade
tarihinde alÕcÕ firmadan tahsil edilemeyen veya alÕcÕ firma tarafÕndan teslim alÕnmayan
sevkiyata iliúkin sigorta poliçesi lehtarÕ (SigortalÕ /sigorta ettiren) satÕcÕ firmanÕn tazminat
taleplerinin incelenmesi ve de÷erlendirilmesi sürecini kapsamaktadÕr. Bir sevkiyat bedelinin
sigorta firmasÕ tarafÕndan tazmin edilebilmesi için, bahse konu sevkiyatÕn, gerek Poliçe’de
belirlenmiú olan genel úartlara gerekse alÕcÕ limiti onayÕnda belirlenmiú olan özel úartlara
(alÕcÕ limit onay tutarÕ, vade, ödeme úekli vb.) uygun olarak gerçekleútirilmiú olmasÕ
gerekmektedir.
Poliçe lehtarÕ olan satÕcÕ firma, müspet bir alÕcÕ limiti onayÕnÕ haiz sigorta
kapsamÕndaki sevkiyatlar ile ilgili vade tarihinde 7 kÕsmen veya tamamen ödenmemiú olan
mebla÷larÕ SigortacÕ firma tarafÕndan öngörülen süre içinde SigortacÕ firmaya bildirmekle
yükümlüdür. YapÕlan de÷erlendirme sonucunda tazminat ödenmesi veya tazminat talebinin
reddedilmesi; ayrÕca, sigorta kapsamÕna alÕnan sevkiyata iliúkin vade tarihinin uzatÕlmasÕ
yönünde sigorta poliçesi lehtarÕ olan satÕcÕ firmanÕn taleplerinin de÷erlendirilmesine karar
verilmektedir.
SatÕcÕ firmanÕn vadesi geçmiú alacak bildirimini yapmasÕnÕ müteakip sigortacÕ
tarafÕndan söz konusu alaca÷Õn poliçe kapsamÕnda tazminat ödemesine konu olup
olamayaca÷Õ incelenir, bu süreçte alÕcÕ firma nezdinde söz konusu alaca÷Õn tahsilini teminen
giriúimlerde bulunulur. Sigorta firmasÕnca tazminat ödenmesinin uygun bulunmasÕ halinde
poliçe lehtarÕna tazminat ödemesi yapÕlÕr. (Euler Hermes, 2018) Bununla birlikte satÕcÕ
firmanÕn herhangi bir riske sebep olabilecek bir olayÕn ortaya çÕktÕ÷ÕnÕ veya çÕkma ihtimalinin
oldu÷unu ö÷renmiú olmasÕna ra÷men, riskin ve zararÕn önlenmesi veya asgariye indirilmesi
için zamanÕnda gereken tedbiri almadÕ÷Õ ve gerekli giriúimlerde bulunmadÕ÷Õ hallerde, sigorta
firmasÕnÕn tazminattan indirim yapma, tazminat ödememe veya sigorta Sözleúmesi’ni
feshetme hakkÕ bulunmaktadÕr.
Alaca÷Õn sigorta firmasÕna temlikini müteakiben poliçe lehtarÕ firma lehine tazminat
ödemesi gerçekleútirilir ve söz konusu tazminat bedelinin tahsilatÕna yönelik olarak alÕcÕ firma
nezdinde takip iúlemlerine baúlanÕr. Tazminat ödemesinden sonra tahsil edilen tutarlar,
(varsa) bu tutarlarÕn tahsili için yapÕlan dava ve takip masraflarÕ kesinleútikten sonra, Sigorta
firmasÕ ve poliçe lehtarÕ firma arasÕnda zarar tazmin oranÕna göre paylaúÕlÕr.
3

Reasürans

Reasürans, sigorta firmasÕnÕn üstlendi÷i sorumlulu÷un bir kÕsmÕnÕ baúka bir sigorta
firmasÕna devretme iúlemidir (Nomer ve Yunak, 2000:159). Reasürans, sigortanÕn farklÕ bir
formu olup “sigortanÕn sigortalanmasÕ” olarak tanÕmlanabilir (Carter, 1995, s.3).
3.1

TanÕmÕ ve FonksiyonlarÕ

Reasürans sigorta firmasÕ açÕsÕndan en önemli risk ve sermaye yönetim araçlarÕndan
birisidir. (Munich Re, 2018) Riski devreden sigorta firmasÕ “sedan”8, riskin aktarÕldÕ÷Õ sigorta
firmasÕ ise reasürans firmasÕ ya da reasürör9 olarak tanÕmlanmaktadÕr. (Erkök, 2018) Sigorta
firmalarÕnÕn reasürans yaptÕrmalarÕnÕn temel nedeni finansal güvenliklerini sa÷lamak ve
risklerini azaltmaktÕr (Carter, 1995:8). Baúka bir ifadeyle, sigorta firmalarÕ mali yapÕlarÕnÕ
sa÷lam tutmak koúulu ile risk üstlenmeyi amaçlarlar. (Munich Re, 2018) Sigorta
piyasasÕndaki rekabet nedeniyle sigorta firmasÕ üstlendi÷i risklerin bir kÕsmÕnÕ reasürör
firmalara devrederek, üzerinde taúÕdÕ÷Õ riski azaltabilir. (Erkök, 2018) Bu ba÷lamda, sigorta
firmasÕ üzerinde taúÕyaca÷Õ risk tutarÕnÕ önceden belirleyebilmektedir.
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3.2

Reasürans Sistemi

Reasürans sözleúmesinin taraflarÕ reasürör firma ve sigorta firmasÕdÕr. (Swiss Re,
2018) Sigorta firmasÕ, halefiyet ilkesi gere÷ince reasürör firmanÕn üstlendi÷i zarara iliúkin rücu
yolu ile ya da baúka úekillerde elde edebilece÷i her türlü menfaatten reasürör firmanÕn da
yararlanmasÕnÕ sa÷lamak zorundadÕr (Nomer ve Yunak 2000). Sigorta firmasÕ sigortalÕ
firmalar ile anlaúma yapmak suretiyle risk üstlenmekte; reasürans yöntemine göre risklerini
reasürör firmaya devretmektedir. Reasürans sisteminde sedan firmanÕn kendisinin yüklenip,
reasürör firmaya aktarmadÕ÷Õ risk kÕsmÕna saklama payÕ10 adÕ verilmektedir (Nomer, Yunak,
1998:7). Saklama payÕ sigorta firmasÕnÕn öz kayna÷Õ ve risk iútahÕna göre belirlenmektedir.
3.3

Reasürans Yöntem ve Türleri

Reasürans yöntemi, zorunlu11 ve ihtiyari12 olmak olmak üzere iki baúlÕk altÕnda
toplanabilir. Reasürans türleri ise bölüúümlü13 ve bölüúümlü olmayan14 olmak üzere ikiye
ayrÕlmaktadÕr.
3.3.1 Reasürans Yöntemi
Reasürans metotlarÕnÕ trete ve fakültatif olmak üzere iki ana baúlÕkta incelemek
mümkündür.
3.3.1.1 Trete Reasürans
Trete anlaúma koúullarÕ çerçevesinde sigorta úirketi tarafÕndan sigortalanan tüm
riskler reasürans firmasÕna devredilmektedir (Bugmann, 1997, s.6). Trete anlaúmasÕ
çerçevesinde, reasürör úirket sedan firmaya karúÕ otomatik bir teminat sa÷lamaktadÕr
(Alanya, 1991, s.23).
3.3.1.2 Fakültatif Reasürans
Fakültatif reasürans, sigorta anlaúmasÕnÕn konusunun bir poliçe veya tek bir risk
oldu÷u hallerde söz konusu olmaktadÕr (Bugmann, 1997,s. 6). Reasürör firma, sigorta
úirketince sunulan her bir risk önerisini kabul veya reddetme hakkÕna sahiptir. (Karacan,
1994,s.88)
3.3.2 Reasürans Türleri
ReasüransÕn bölüúümlü ve bölüúümlü olmayan reasürans olmak üzere iki türü
bulunmaktadÕr. Bölüúümlü reasürans, kot-par ve eksedan; bölüúümlü olmayan reasürans da
hasar fazlasÕ ve toplam hasar fazlasÕ reasürans türlerine ayrÕlmaktadÕr.
3.3.2.1

Bölüúümlü Reasürans

Bölüúümlü reasürans uygulamalarÕnda, sigorta firmasÕ ile reasürans firmasÕ arasÕnda
riskler belirli bir oran üzerinden devredilmektedir. (Erkök, 2018) Bu çerçevede reasürans
firmasÕ gerek prim gelirine gerekse zarar tutarÕna katÕlmaktadÕr. Bölüúümlü reasürans gerek
fakültatif gerekse trete reasürans anlaúmalarÕnda uygulanabilmektedir. SigortanÕn türüne
göre de÷iúmekle birlikte, iki anlaúmanÕn beraber uygulanmasÕ durumunda daha uygun
reasürans sonuçlarÕ 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
úirket sigortaladÕ÷Õ tüm riskleri önceden belirlenen ve de÷iúmeyen bir yüzde oranÕnda reasüre
etmektedir. (Erkök, 2018) Reasürör firmanÕn kabul edece÷i riskler kot-par limiti ile
belirlenmektedir. Bu limit altÕnda kalan tüm riskler sigorta firmasÕ tarafÕndan reasürans
firmasÕna devredilmektedir. Bu ba÷lamda, yapÕlan anlaúma ile prim gelirleri ve zarar tutarÕ
belirlenmiú olan oran çerçevesinde sedan firma ve reasürans firmasÕ arasÕnda
paylaúÕlmaktadÕr. (Erkök, 2018)
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Kot-par reasürans ile sigorta firmasÕ ve reasürans úirketi arasÕnda “kader birli÷i” söz
konusu olup kar ve zararlar taraflar için aynÕ zamanda gerçekleúmektedir (Nomer, Yunak,
1998, s.172). Kot-par trete anlaúmasÕ reasüre edilecek riskleri açÕkça belirterek bazÕ
kÕsÕtlamalar getirebilmektedir; örne÷in bölgesel limitler, özel bir risk çeúidinin kapsam dÕúÕnda
tutulmasÕ veya bazÕ riskler için parasal sÕnÕrlamalar kararlaútÕrÕlabilir (Carter, 1995, s.167).
Kot-par tretenin sigorta firmasÕ açÕsÕndan avantajlarÕ aúa÷Õda sÕralanmaktadÕr:
x
x
x
x

Kot-par tretenin basitli÷i ve bu basitli÷in sa÷ladÕ÷Õ yönetim kolaylÕ÷Õ,
Reasürör úirketin tüm riskleri otomatik olarak belirlenen oranda devralmasÕ,
Sigorta firmasÕnÕn öz sermaye gereksinimini azaltmasÕ,
Kot-par tretesi, reasürör ve sigorta firmasÕ arasÕnda bir kader birli÷i yarattÕ÷Õ için,
reasürör úirket sigorta firmasÕna teknik yardÕmlarda bulunma konusunda daha
istekli olmaktadÕr.

Kot-par trete anlaúmalarÕndaki sigorta firmasÕnÕn komisyonlarÕ da di÷er metotlara göre
yüksek seviyede bulunmaktadÕr. Prim rezervleri15 ve reasürör primlerinin orijinal primlerin
tahsilinden belirli bir süre sonra ödenmesi, sigorta firmasÕnÕn büyümesi için kaynak
sa÷lamaktadÕr. (Munich Re, 2018) Prim gelirlerini ve rezervlerini artÕran sigorta firmasÕ,
saklama payÕ limitlerini arttÕrarak daha fazla riski kendi üzerinde tutabilecek duruma gelir
(Carter, 1995:168). Di÷er bir ifadeyle, kot-par tretesi finansman kayna÷Õ olarak
kullanÕlabilecek bir reasürans yöntemidir (Baker, 1993;6). Kot-par tretenin sigorta firmasÕ
açÕsÕndan dezavantajlarÕ ise aúa÷Õda sÕralanmaktadÕr:
x
x

x

Sigorta firmasÕ kot-par tretesinin do÷asÕ gere÷i mali gücünün yetebilece÷i poliçelerde bile
reasürans yapmak zorundadÕr. DolayÕsÕyla gere÷inden fazla prim gelirini de reasürans
firmasÕ ile paylaúmak durumundadÕr,
Sedan úirket üstlendi÷i her riskin aynÕ oranÕnÕ reasüre etti÷i için, kendi üzerindeki
portföyün beklenen zarar de÷iúkenli÷i tüm portföy için aynÕ olacaktÕr. Bu nedenle kot-par
treteler sigorta firmasÕnÕn üzerindeki risklerin zarara dönüúme oranÕnÕ ve herhangi bir
yÕlda gerçekleúen kaybÕn beklenen kayÕptan farklÕ olmasÕ olasÕlÕ÷ÕnÕ azaltamayacaktÕr
(Carter, 1995:169),
Kot-par treteler sigorta firmasÕnÕ herhangi bir olaydan kaynaklanan zarar yÕ÷ÕlmalarÕna
veya herhangi bir yÕlda zarar gerçekleúme sÕklÕ÷ÕnÕn artmasÕndan koruyamamaktadÕr.
Çünkü gerçekleúen zarar ne olursa olsun reasürans firmasÕ sadece kendi oranÕ
üzerinden zarara katÕlmaktadÕr (Swiss Re, 2018).
3.3.2.1.2 Eksedan (Surplus) Reasürans

Eksedan anlaúmalarÕnda prim gelirleri ve hasar belli bir oran dahilinde sigorta úirketi
ile (sedan) reasürans úirketi arasÕnda paylaúÕlmaktadÕr. (Erkök, 2018) Bu çerçevede, sedan
firmanÕn saklama payÕ, dilim (line) adÕ verilen miktarlarÕn sayÕsÕ ile belirlenebilmektedir.
Örne÷in 7 dilimlik16 bir eksedan anlaúmasÕnda, saklama payÕnÕn 7 katÕ büyüklü÷ünde bir
reasürans kapasitesinin varlÕ÷Õ söz konusu olmaktadÕr. (Swiss Re, 2018) Eksedan
anlaúmalarÕnda saklama payÕ sabit bir tutar olmamaktadÕr. Sigorta firmasÕ, hasar ihtimali en
az olan rizikolarda yüksek saklama payÕ, yüksek hasar ihtimali olan rizikolarda ise düúük
saklama payÕ tutma hakkÕna sahiptir. Belirlemiú oldu÷u saklama payÕ tutarÕ, aynÕ zamanda
dilim geniúli÷ini de ifade etmektedir. Kot-par tretesi her türlü sigortalama iúlemine
uygulanabilirken, eksedan tretesi sadece sigorta firmasÕnÕn potansiyel maksimum
sorumlulu÷unun belirlenebildi÷i iúlemlere uygulanabilir (Carter, 1995:170). Di÷er bir ifadeyle;
Sigorta firmasÕnÕn ilgilendi÷i sigorta dalÕ, her bir risk için saklama payÕnÕn belirlenmesine izin
vermelidir. Sigorta firmasÕ birden fazla eksedan tretesine sahip olabilir. (økinci eksedan,
üçüncü eksedan, vb. gibi.) Birinci eksedan tretesinin amacÕ, Sigorta firmasÕnÕn ihtiyacÕ olan
reasüransÕ sa÷lamak iken ikinci eksedan tretesi, anormal büyüklükteki riskler ve özel risk
gruplarÕ için kullanÕlmaktadÕr (Carter, 1995, s. 177). øúleyiú bakÕmÕndan birinci eksedanÕn
ikinciye, ikincinin de üçüncüye göre önceli÷i vardÕr. Birinci eksadanÕn kapsayamadÕ÷Õ riskler
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ikinciye aktarÕlmakta, ikinciden de artan olursa üçüncüye devredilmektedir. Bir eksedan
tretesinin azami kapasitesi, (tretenin limiti) sedan úirketin kendi üzerinde tutmaya karar
verdi÷i miktarÕn katlarÕ ile ifade edilmektedir. (Swiss Re, 2018) ùirketin üzerinde tutabilece÷i
miktar plen (line) olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. Örne÷in saklama payÕ 50,000 ve plen sayÕsÕ da 5
ise, eksedan anlaúmasÕnÕn kapasitesi 250,000 (50,000*5) olarak ifade edilmektedir. Eksedan
tretesinin avantajlarÕ aúa÷Õda sÕralanmaktadÕr:
x Bu metot sayesinde sedan úirket, teminat verme sÕnÕrÕnÕ sonuna kadar kullanabilmekte ve
bu sÕnÕrÕ aúan risklerde otomatik reasüransa sahip olmaktadÕr,
x Sedan firma kendi kapasitesi dâhilinde olan risklerin tümünü kendi üzerinde tutarak, kotpar tretesinin bu konudaki dezavantajÕndan kurtulmaktadÕr,
x Sedan úirket düúük riskli gördü÷ü iúlemleri kendi üzerinde tutabilmekte ve bu sayede prim
gelirlerini artÕrmaktadÕr. Bunun tersine riskli gördüklerini devrederek oluúabilecek zararlara
karúÕ kendini koruma altÕna almaktadÕr. Bunun temelinde yatan mantÕk sedan úirketin her
risk için saklama payÕnÕ belirleme hakkÕnÕn olmasÕdÕr,
x Eksedan tretede sedan firmanÕn karÕ kot-par treteye göre yukarÕda bahsedilen
nedenlerden dolayÕ daha yüksek olacaktÕr. AyrÕca devretme konusunda söz sahibi olmasÕ
nedeniyle kendi üzerinde kalan portföyü daha az riskli ve dolayÕsÕyla daha dengeli
olacaktÕr (Baker, 1993, s. 8),
x Büyük sedan firmalar, çok büyük rizikolara karúÕlÕk, ihtiyari reasüransÕn zahmetli ve
maliyetli olmasÕndan dolayÕ ikinci eksedan tretesi denilen metoda baúvurarak, büyük
risklerde de otomatik sigortalama kapasitesinin sürekli olarak var olmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr.
Eksedan tretesinin dezavantajlarÕnÕ ise aúa÷Õda sÕralanmaktadÕr:
x ødari masraflar açÕsÕndan kot-par tretesine göre daha masraflÕ bir türdür,
x Bu reasürans türünde sedan úirket için avantaj teúkil eden hususlar reasürans firmasÕ için
dezavantaj olabilmektedir. Rizikosu düúük olan iúlerde sedanÕn saklama payÕnÕ yüksek,
rizikosu yüksek olan iúlemlerde ise düúük belirlemesi, reasürörün portföyünün dengesiz ve
zararlÕ olmasÕna neden olabilmektedir. Öyle ki, herhangi bir dönem itibariyle portföy
sonuçlarÕ incelendi÷inde sedan karlÕ gözükürken, reasürörler zararda olabilirler,
x Reasürörler açÕsÕndan di÷er bir dezavantaj ise riskler hakkÕnda bilgi sahibi olamadan
otomatik olarak reasürans uygulamasÕdÕr. Bu, büyük riskler açÕsÕndan sorun
yaratmaktadÕr. Reasürörler kabul ettikleri risklerin üzerinde kontrol sahibi olabilmek
için eksedan tretelere bazÕ maddeler koymaktadÕrlar. (Riskin tam bir tanÕmÕ, bölgesel
limitler, reasürörün her bir risk için sorumlulu÷u vb. gibi.)
3.3.2.1.3 Kot-Par/Eksedan KarÕúÕmÕ
Sigorta úirketlerinin gereksinimlerini kot-par ve eksedan tretelerin karúÕlamadÕ÷Õ
durumlarda kot-par/eksedan karÕúÕmÕ da uygulanabilmektedir. Özellikle yeni faaliyete geçmiú
sigorta úirketleri, hem büyük rizikolarÕ teminat altÕna almak hem de mali bünyelerini
güçlendirmek istediklerinde, kot-par ve eksedan reasürans yöntemlerinin bir arada
kullanÕldÕ÷Õ bir reasürans düzenlemesine gitmektedirler (Nomer, Yunak, 1998,s.39).
3.3.2.1.4 Bölüúümlü Trete Reasürans AnlaúmalarÕnÕn Ortak Hükümleri
Hem kot-par hem de eksedan trete anlaúmalarÕnda yer alan esas hükümlerini Alanya
(1991) aúa÷Õda yer almaktadÕr:
x
x

Süre: Bölüúümlü treteler genellikle 12 aylÕk süreler için öngörülmekte ve bu “sürekli”
bir karakter taúÕmaktadÕr. Taraflarca aksi belirtilmedikçe, anlaúma otomatik olarak
yenilenmektedir,
Co÷rafi Kapsam: Anlaúmaya konu sigorta poliçelerinin co÷rafi sÕnÕrlarÕnÕ çizmektedir,
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x
x
x

x

AnlaúmanÕn Konusu Sigorta BranúlarÕ: AnlaúmanÕn kapsadÕ÷Õ sigorta branúlarÕnÕ
belirtilmektedir,
østisnalar: Anlaúma kapsamÕna girmeyen riskler belirtilmektedir,
ÇalÕútÕrÕcÕ Kloz17: Tretenin tipini ve devrin yapÕlÕú úeklini göstermektedir. Bu hükümle
sedan úirket, reasürör firmaya devir yapmayÕ kabul ederken, reasürör firma da
kendisine yapÕlan devri kabul etmektedir. Kot-par anlaúmalarÕnda, devir oranÕ ve risk
baúÕna azami sorumluluk tutarÕ; eksedan anlaúmalarda ise saklama payÕ, plen sayÕsÕ
ve teminat üst limiti yer almaktadÕr (Nomer, Yunak, 1998, s.42),
Prim ve Komisyon:
x Reasürans Primi: Sedan firma tarafÕndan reasürör úirkete ödenen bu prim,
sigortalÕnÕn orijinal sigorta poliçesi uyarÕnca sigorta úirketine ödedi÷i primin bir
yüzdesidir (Nomer, Yunak, 1998, s.43),
x Komisyon: Reasürör firma tarafÕndan sedan úirkete, bazÕ giderlerinin
(tretenin yürütülmesi masraflarÕ, acente komisyon giderleri vb. gibi) karúÕlanmasÕ
amacÕyla ödenen bedeldir. Uygulamada bu oranÕn belirlenmesinde birinci derecede
önemli unsur, reasürans úirketine devredilen iúlerin karlÕlÕk durumu olup, devredilen
iúlerin karlÕlÕk oranÕ yüksek oldu÷u ölçüde sedanÕn, reasürans komisyonunu yüksek
tutma olana÷Õ bulunmaktadÕr (Nomer, Yunak, 1998, s.44).

x

x

x

x
x

x
x
x

Cari Riskler KarúÕlÕ÷Õ/ Prim Rezervi: YÕllÕk olarak yapÕlan sigorta sözleúmesinin devam
etmesi durumunda sigorta úirketinin sorumlulu÷u da devam etmektedir. Ancak bu
sözleúmelerin primleri söz konusu yÕl içinde tahakkuk ettirildi÷inden, trete sonunda
prim rakamlarÕnÕn bir kÕsmÕ sigortacÕ için henüz kazanÕlmamÕú durumda
bulunmaktadÕr. Söz konusu kazanÕlmamÕú primlerin karúÕlanmasÕ için sigortacÕ yÕl
sonunda prim rezervi adÕnda bir yedek ayÕrmaktadÕr,
Hasar Ödemeleri: Reasürör firma kendi payÕna düúen tüm hasar ödemelerini sedan
úirkete tazmin etmektedir. Sigorta úirketinin (sedan) hasara iliúkin mutlak bir yetkisi
olup, reasürör firma bu konuda sedanÕ takip ederek kendi yükümlülüklerini yerine
getirmektedir,
Muallak Hasar18: Sigorta úirketi tarafÕndan belirli bir yÕlÕn hesaplarÕnÕn kapatÕlmasÕ
sÕrasÕnda, çeúitli nedenlerle, henüz tasfiye edilip sigortalÕya ödenmemiú hasarlar,
muallak hasar olarak adlandÕrÕlmaktadÕr (Nomer, Yunak, 1998, s.60). Reasürör
úirketin söz konusu muallâk hasarlardan üzerine düúen kÕsmÕ muallâk hasar rezervi
olarak adlandÕrÕlmakta olup, bahse konu tutarÕn rezerv olarak sedan firma nezdinde
bÕrakÕlmasÕ gerekmektedir,
Hesaplar-Bakiyelerin Ödenmesi: Trete anlaúmalarÕ genelde on iki aylÕk
düzenlenirken, hesaplaúma genellikle üçer aylÕk dönemlerde yapÕlmaktadÕr,
Kar Komisyonu: Sedan úirketin reasürör úirkete devretti÷i iúlerden kar elde edilmesi
durumunda, reasürör úirketince sedan úirkete bahse konu kardan verilen pay, kar
komisyonu adÕnÕ almaktadÕr. Sedan úirketi ödüllendirici ve daha dikkatli davranmaya
teúvik edici bir unsur oldu÷u ifade edilebilir,
Sigorta ùirketinin (sedan) KayÕtlarÕ: SedanÕn kayÕtlarÕ her úekilde ve her zaman
reasürör úirketin incelemesine açÕk konumda bulunmaktadÕr,
Hata ve Unutma: østenmeden yapÕlan hata ve unutmalar taraflarÕn haklarÕnÕ geri
almamaktadÕr,
Tahkim: AnlaúmazlÕklarÕn çözümünde izlenecek yolu göstermektedir.
3.3.2.2 Bölüúümlü-OrantÕlÕ Olmayan Reasürans

Bölüúümlü olmayan reasüransÕn konusu sigorta bedelleri yerine, sigortalÕ risklerin
u÷rayabilece÷i zararlardÕr. Reasürör úirket, sadece reasüransa konu olan poliçelerin
hasarlanmasÕ durumunda devreye girmektedir (Alanya, 1991, s.82). Reasürör úirket, zarar
önceden belirlenen miktarÕ aútÕ÷Õ durumda ve yine önceden belirlenmiú olan bir tutara kadar
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zarara katÕlmaktadÕr. Belirlenen tutarÕn altÕnda kalan tüm zararlarÕ sedan úirket kendisi
karúÕlamaktadÕr. Bir baúka ifadeyle, sedan úirketin saklama payÕ zararÕn belirli bir tutarÕdÕr.
Sigorta úirketleri; büyüme ve uzmanlaúma sonucunda zarar dalgalanmalarÕnÕ
ölçebilecek duruma gelmektedirler. Bu durumda bölüúümlü reasürans yerine bölüúümlü
olmayan reasüransa yönelmeye baúlarlar. Bunun en önemli nedeni bölüúümlü metottaki risk
iútahÕna yakÕn risklilikte karlÕlÕ÷Õ artÕrmaktÕr. (Munich Re, 2018) Sigorta úirketlerinin bu
yöntemi tercih etmelerinin di÷er bir nedeni ise bu yöntemin, yönetim masraflarÕnda tasarruf
sa÷lamasÕdÕr. Bölüúümlü olmayan reasüransÕn hasar fazlasÕ19 ve toplam hasar fazlasÕ20
olmak üzere iki çeúidi bulunmaktadÕr.
3.3.2.2.1 Hasar FazlasÕ (Excess Of Loss) Reasürans
Hasar fazlasÕ reasürans, kot-par ve eksedan gibi klasik reasürans anlaúmalarÕnÕn
yeterli olmadÕ÷Õ durumlarda, özellikle birikim (belirli bir riskin gerçekleúmesi durumunda çok
sayÕda sigorta konusunun birlikte etkilenmesi) durumlarÕnda ve katastrofik olaylarda sedan
úirketi koruma açÕsÕndan daha etkili bir reasürans türüdür (Nomer, Yunak, 1998, s. 79). Bu
tür reasüransta, reasürör úirket ortaya çÕkan hasarlarÕn önceden saptanmÕú tutarÕ geçen
bölümünü karúÕlamayÕ üstlenmektedir. Hasar, sedan úirketin hasardaki saklama payÕnÕ
geçmesi durumunda21, reasürör úirket devreye girmekte ve hasarÕn söz konusu miktarÕ aúan
bölümünü reasürans anlaúmasÕnda yer alan sorumluluk üst limitine kadar karúÕlamaktadÕr.
(Munich Re, 2018)
Hasar fazlasÕ yönteminde prim reasürör tarafÕndan beklenen prim geliri, muhtemel
hasar toplamÕ, muhtemel maksimum hasar, hasar geçmiúi, yönetim gideri gibi faktörlere göre
hesaplanmaktadÕr. Hasar fazlasÕ reasüransÕn avantajlarÕ aúa÷Õda sÕralanmaktadÕr:
Sedan úirketin finansal durumunu riske atabilecek riskler için güvence
sa÷lamaktadÕr,
øúleyiúi basit oldu÷u için hem reasürör hem de sedan úirket açÕsÕndan emek ve
zaman tasarrufu sa÷lamaktadÕr,
Sedan úirket açÕsÕndan hasar fazlasÕ limitinin alt ve üst sÕnÕrlarÕ için tam bir
korunma sa÷lamaktadÕr. Böylece sedan firma sorumluluklarÕnÕ istedi÷i tutarla
sÕnÕrlama olana÷Õna kavuúmaktadÕr,
Limitin altÕndaki riskler sedan úirketin üzerinde kalaca÷Õ için sedan úirket daha
fazla prim olana÷Õna kavuúmaktadÕr,
Sedan firma açÕsÕndan reasürans maliyeti büyük ölçüde sabit ve önceden
bilinebilir niteliktedir. Bu durum da sedan úirketin bütçe düzenlemelerinde büyük
kolaylÕk sa÷lamaktadÕr.

x
x
x
x
x

Hasar fazlasÕ reasüransÕn dezavantajlarÕ aúa÷Õda sÕralanmaktadÕr:
x
x
x

Limitin altÕnda kalan hasarlarÕn sayÕsÕnÕn birden bire artmasÕ durumunda sedan
úirket bekledi÷inden çok fazla yükle karúÕ karúÕya kalabilmektedir,
Sedan úirketin finansal durumuna ba÷lÕ olarak limit çok düúük tutulursa, iú
yo÷unlu÷u artacaktÕr ve yöntemin masraf açÕsÕndan oluúturdu÷u avantaj
dezavantaja dönebilecektir,
Hasar fazlasÕ anlaúmalarÕnda, bölüúümlü reasürans anlaúmalarÕndaki prim ve
hasar rezervleri, komisyon-kar komisyonu gibi sedan úirkete finansal kaynak
sa÷layan olanaklar bulunmamaktadÕr.

Hasar fazlasÕ yönteminde, teminat genellikle birbirini izleyen dilimler 22 olarak
düzenlenmektedir. Sedan úirketin saklama payÕnÕ izleyen birinci dilimin yetersiz kalmasÕ
durumunda sÕrasÕyla di÷er dilimler kullanÕlÕr. Bahse konu yöntem ùekil 1’de açÕklanmaktadÕr.
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ùekil 1- Hasar FazlasÕ Yöntemde Portföyün Dilimlendirilmesi

(1000 ABD DolarÕ)

Kaynak: Nomer, Yunak, 1998
Birinci dilimde sedan úirketin saklama payÕ 100.000 dolar, reasürör payÕ 100.000
dolar; ikinci dilimde sedan úirketin saklama payÕ 200.000 dolar, reasürör payÕ 100.000 dolar,
üçüncü dilimde sedan úirketin saklama payÕ 300.000 dolar reasürör payÕ 200.000 dolar
seviyesinde bulunmaktadÕr. Böylelikle tek dilimli hasar fazlasÕnda 200.000 dolara kadar
sa÷lanan reasürör koruma limiti 500000 dolara çÕkarÕlabilir. Tablo 1’de hasarÕn büyüklü÷üne
göre anlaúmanÕn dilimleri yer almaktadÕr.
Tablo 1: Hasar FazlasÕ Yöntemine Göre HasarÕn Da÷ÕlÕmÕ (ABD DolarÕ)
ølgili
Trete (*1000)

Olay

Hasar TutarÕ

Saklama
PayÕ

1.Dilim

2.Dilim

3.Dilim

100 xs 100

1

100.000

100,000

-

-

-

100 xs 100

2

200.000

100,000

100,000

-

-

3

300.000

100,000

100,000

100.000

-

4

500.000

100.000

100.000

100.000

100.000

5

600.000

100.000+10
0.000

100.000

100.000

100.000

100 xs 100,
100 xs 200
100 xs 100,
100 xs 200,
200 xs 300
100 xs 100,
100 xs 200,
200 xs 300

Kaynak: Nomer, Yunak, 1998
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Tablo 1’den de anlaúÕlmakta oldu÷u üzere hasarÕn büyüklü÷üne göre anlaúmanÕn
dilimleri sÕrasÕyla kullanÕlarak iúlem yapÕlmÕútÕr. Birinci hasar tamamÕyla sedan úirketin
sorumlulu÷unda kalÕrken, ikinci hasarda bir dilim, üçüncü hasarda iki dilim, dördüncü hasarda
ise üç dilim kullanÕlarak reasürör úirkete devir sa÷lanmÕútÕr. Trete kapasitesini aúmayan
olaylarÕn büyüklü÷ü ne olursa olsun sedan úirketin karúÕ karúÕya kalaca÷Õ hasar tutarÕ sabit
kalmaktadÕr. Trete kapasitesini aúan bir olay vuku buldu÷unda ise sedan úirketin sorumlulu÷u
saklama payÕna ilave olarak kapasiteyi aúan miktar olacaktÕr. Beúinci hasarda trete
kapsamÕnda 3 dilimin hepsi kullanÕlmasÕna ra÷men saklama payÕ dÕúÕnda kapasiteyi aúan
100.000 dolar sedanÕn sorumlulu÷una ilave olmuútur. Sedan úirketi söz konusu kÕsmÕ dilerse
kendi üstlenir dilerse ihtiyari reasürans anlaúmasÕ yapabilmektedir.
3.3.2.2.2 Kot-Par Trete/Hasar FazlasÕ KarÕúÕmÕ
Kot-par tretesi zarar yÕ÷ÕlmalarÕnÕn çok fazla oldu÷u dönemlerde yeterli korumayÕ
sa÷layamamaktadÕr. AyrÕca sigorta úirketleri uzmanlaútÕkça Kot-par tretesindeki saklama
paylarÕnÕ artÕrarak daha fazla kar elde etmek istemektedirler. Zarar yÕ÷ÕlmalarÕnÕn oldu÷u
yada pik hasarlarla karúÕlaúÕlan herhangi bir dönemde saklama payÕ yüksek olan sedan
úirketin karúÕlaútÕ÷Õ zarar yükü katlanabilece÷inden fazla olabilmektedir. Bu nedenle sigorta
úirketleri kot-par tretesi yanÕnda hasar fazlasÕ reasüransÕndan da yararlanmaktadÕrlar. ùekil
2’de kot-par treteye ek hasar fazlasÕ anlaúma ile saklama payÕnda ilave koruma
gösterilmektedir.
ùekil 2: Kot-Par Treteye Ek Hasar FazlasÕ Anlaúma (1000 ABD DolarÕ)

Kot-par trete/hasar fazlasÕ karÕúÕmÕnÕ ùekil 2 kapsamÕnda bir örnekle açÕklamak
mümkündür. ùekil 2’de saklama payÕnÕn yüzde 40 oldu÷u bir kot-par tretesinin yanÕ sÕra,
hasar saklama payÕnÕn 30.000 dolar oldu÷u bir hasar fazlasÕ reasüransÕn satÕn alÕndÕ÷Õ
varsayÕlmaktadÕr. 170.000 dolar tutarÕnda bir riskin tamamÕnÕn zarara dönüútü÷ü durumda,
sadece kot-par tretesi ile sedan firma, zararÕn 102.000 dolarlÕk kÕsmÕnÕ reasürör úirkete
devredecek; kalan 68.000 dolar zarar tamamÕyla üzerinde kalacaktÕr. Buna karúÕlÕk kot-par
tretesindeki saklama payÕ için ek bir hasar fazlasÕ satÕn almasÕ durumunda, reasürör úirkete
140.000 dolar (102000 QS, 38.000 XL) devredecek; nihayetinde 30.000 dolar seviyesinde bir
zararla karúÕ karúÕya kalacaktÕr.
3.3.2.2.3 Toplam Hasar FazlasÕ (Stop Loss) ReasüransÕ
Toplam Hasar FazlasÕ (Stop Loss) yönteminde herhangi bir riske iliúkin hasar
oranÕndan ziyade; ilgili sigorta dalÕnÕn tümünün yÕl sonundaki toplam hasar oranÕ esastÕr.
ùöyle ki, ilgili sigorta dalÕna iliúkin bütün hasarlarÕn toplamÕ önceden tespit edilmiú bir oranÕ
aútÕ÷Õ takdirde, aúan kÕsÕm reasürör úirketin sorumlulu÷unda bulunmaktadÕr. Amaç, tek tek
ele alÕndÕklarÕnda küçük olarak nitelendirilebilecek hasarlarÕn sÕklÕ÷Õnda ortaya çÕkabilecek
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beklenmedik bir artÕúÕn sedan úirketin mali durumunu olumsuz etkilemesini ve hasar
oranÕnda bir yÕldan öbürüne görülebilecek dalgalanmalarÕ önlemektir (Nomer, Yunak,
1998:91).
Anlaúmada önceden tespit edilen alt limit, sedan úirketin söz konusu sigorta dalÕndan
ya da tanÕmlanmÕú riskten elde edece÷i brüt net prim gelirinin23 belli bir yüzdesi olarak ifade
edilmektedir. Di÷er bir deyiúle, yÕl boyunca oluúan aynÕ riske ait ayrÕ ayrÕ hasarlar tek bir
hesapta tutularak yÕlsonunda ulaútÕ÷Õ toplam rakam aynÕ yÕlÕn prim gelirleri ile
karúÕlaútÕrÕlmakta; hasar toplamÕ prim toplamÕnÕn önceden belirlenen bir oranÕnÕ aúÕyorsa,
aúan kÕsÕm reasürör úirketten talep edilmektedir. AynÕ úekilde reasürör úirketten talep
edilebilecek hasar tutarÕnÕn üst limiti de brüt prim gelirinin bir oranÕ úeklinde belirlenmektedir.
Toplam hasar fazlasÕ (stop loss) yöntemine yönelik alacak sigortasÕndan bir örnekle
açÕklamak mümkündür. ùöyle ki, yapÕlan bir toplam hasar fazlasÕ anlaúmasÕ çerçevesinde,
sedan úirketin, anlaúmaya konu yÕl zarfÕnda bir alÕcÕdan elde edece÷i brüt net primlerinin
yüzde 60’ÕnÕ aúan toplam hasarÕ ve brüt net prim gelirininyüzde 100’ünü reasürör úirkete
devretti÷ini varsaydÕ÷ÕmÕz bir örnek çerçevesinde hasar da÷ÕlÕmÕ hesaplamasÕ Tablo 2’de
sunulmaktadÕr. Bu örnekte hasar da÷ÕlÕmÕ, portföyün iki alÕcÕdan oluútu÷u varsayÕmÕ altÕnda
yapÕlmaktadÕr.
Tablo 2: Toplam Hasar FazlasÕ Yöntemine Göre HasarÕn Da÷ÕlÕmÕ
AlÕcÕ
(Risk)

ølgili
Trete

Sevkiyat

Prim TutarÕ
Hasar
(ABD
TutarÕ
DolarÕ)

%120 xs % 80

X

1

100.000

-

%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

%120 xs % 80

Y

2

100.000

100.000

Zarar
OranÕ

Sedan
ZararÕ

Reasürör
ZararÕ

%60

180.000

-

%90

120.000

60.000

Kaynak: Nomer, Yunak, 1998
Tablo 2’de yer alan toplam hasar fazlasÕ yöntemine göre, sedan úirket, X alÕcÕsÕndan
kaynaklanan hasarlarÕn hiçbirini devredemeyecek, Y alÕcÕsÕndan kaynaklÕ hasarlarÕn 60.000
dolarÕnÕ devredebilecektir. Bu örnekte sedan úirketin maliyeti kendisinde saklÕ kalan zarar
tutarlarÕ ile trete için ödedi÷i prim tutarÕ toplamÕndan oluúmaktadÕr.
3.3.2.2.4 Hasar FazlasÕ Reasürans AnlaúmalarÕnÕn Ortak Hükümleri
Hasar FazlasÕ Reasürans anlaúmalarÕnda yer alan esas hükümleri Alanya (1991)
aúa÷Õda sÕralanmaktadÕr:
x
x
x
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AnlaúmanÕn KapsamÕ ve Süresi: Anlaúma 12 aylÕk süre için yapÕlmaktadÕr. Teminat
altÕna alÕnan sigorta dalÕ/dallarÕ, riskin geçekleúebilece÷i co÷rafi alan ve kapsama
alÕnmayan istisnalar belirtilmektedir,
Net Saklama PayÕ: Sedan úirketin üstlendi÷i hasarÕn tutarÕ belirtilmektedir,
Nihai Net Hasar (Ultimate Net Loss): Hasar fazlasÕ anlaúmalarÕnda teminat altÕna
alÕnan unsur hasar oldu÷u için nihai net hasarÕn belirlenmesi büyük önem arz
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x
x

x

x
x
x

etmektedir. Nihai net hasar, sedan úirketin saklama payÕnÕ geçti÷i anda reasürörün
sorumlulu÷u baúlamaktadÕr,
Risk-Olay TanÕmÕ: Risk baúÕna hasar fazlasÕ anlaúmalarÕnda riskin tanÕmÕ, olay baúÕna
hasar fazlasÕ anlaúmalarÕnda ise olayÕn tanÕmÕ açÕkça yapÕlmaktadÕr,
Prim: Reasürör firma, sedan úirketin elde etti÷i primlerin belirli bir yüzdesini almaktadÕr.
Bahse konu prim, fiyat (rate) olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. FiyatÕn hesaplanmasÕnda sedan
úirketin brüt net prim geliri baz alÕnmaktadÕr. Brüt net prim geliri, sedan úirketin elde
etti÷i primlerden di÷er reasürans anlaúmalardan kaynaklanan prim tutarÕnÕn düúmesiyle
ile bulunmaktadÕr. Sedan úirketin elde edece÷i prim net olarak yÕlsonunda
belirlenecektir ancak reasürörün primini almasÕ için yÕlsonunu beklemesi adil
olmayaca÷Õndan “depo primi” uygulamasÕ vardÕr. Sedan o yÕl için tahmini prim gelirinin
bir kÕsmÕnÕ reasüröre belirli dönemlerde depo primi olarak verir, yÕl sonunda da
gerçekleúen prim gelirine göre aradaki fark da ödenir.
Yenileme Primi: Hasar fazlasÕ anlaúmalarÕnda verilen teminatÕn hasar oluúmasÕ
durumunda o hasar tutarÕ kadar azaldÕ÷Õ ve yenilenmesi gerekti÷i varsayÕlÕr. Bu
yenileme karúÕlÕksÕz da olabilir, ek bir prim de talep edilebilir. Yenilemenin kaç kere ve
hangi koúullarda yapÕlaca÷Õ anlaúmada belirtilir.
Sedan’Õn øú Kabul PolitikasÕ: Sedan iú kabul politikasÕndaki önemli sayÕlabilecek
de÷iúiklikleri reasüröre bildirmek zorundadÕr.
østikrar Endeksi24: Enflasyonun etkisiyle hasar tutarÕnda oluúabilecek artÕúlarÕn reasürör
üzerinde kalmamasÕ için anlaúmaya Hayat PahalÕlÕ÷Õ Endeksi konulabilir.
Para Birimi DalgalanmalarÕ Endeksi25: Saklama payÕ ve teminat limitlerinin, reasürans
anlaúmasÕnÕn baúlangÕcÕndaki kur üzerinden hesaplanaca÷Õna dair bir hüküm
anlaúmaya konabilir.
4

Sonuç

Bilgi ve teknoloji ça÷ÕnÕn yaúandÕ÷Õ günümüz dünyasÕnda ticaret de hÕzla geliúmekte
ve küreselleúmektedir. HÕzla geliúen rekabet koúullarÕ gere÷ince satÕcÕ firmalar satmÕú oldu÷u
mala iliúkin ödemenin, mal tesliminin (veya hizmet ifasÕnÕn) ardÕndan yapÕlmasÕ konusunda
anlaúmak suretiyle alÕcÕ firmaya bir ödeme vadesi tanÕmaktadÕr. Alacak sigortasÕnÕn
konusunu da bahse konu vadeli alaca÷Õn sigortalanmasÕ oluúturmaktadÕr.
Türkiye’de faaliyet göstermekte olan Coface, Euler Hermes, Atradius ve Türk
Eximbank gibi kuruluúlar, alacak sigortasÕ hizmetleri ile firmalarÕn gerek yurt içi gerekse yurt
dÕúÕ satÕúlarÕndan do÷an tahsilat riskini teminat altÕna almaktadÕr. Bir di÷er ifadeyle alacak
sigortasÕ ile satÕú bedeli alaca÷Õn tahsil edilememesine karúÕ sigorta úirketince ticari ve politik
risklere karúÕ teminat verilmektedir. Yurt içi satÕúlara yönelik alacak sigortasÕ ile genellikle
ticari riskler sigortalanmakta olup politik riskler kapsam dÕúÕnda tutulmaktadÕr. Alacak
sigortasÕ ile firmalar, daha uzun vadeli ve daha riskli ödeme imkânlarÕ ile rakip satÕcÕlara karúÕ
rekabet üstünlü÷ü elde etmekte; geliúen yeni piyasalara yönlenebilmekte, mevcut
pazarlardaki paylarÕnÕ artÕrabilmekte ve söz konusu pazarlarda kalÕcÕlÕklarÕnÕ
sa÷layabilmektedir. Bununla birlikte söz konusu firmalar, gerek yurt içi gerekse yurt dÕúÕ
alacak sigortasÕ poliçeleri ile mal veya hizmet satÕúlarÕndan do÷an tahsilat riskini teminat
altÕna alÕrken, di÷er yandan, bahse konu poliçeyi teminat olarak sunmak suretiyle finansman
da sa÷layabilmektedirler. Bir baúka ifadeyle alacak sigortasÕnÕn finansman temini hizmeti de
bulunmaktadÕr.
Alacak sigortasÕ hizmeti sunan sigorta úirketleri, ölçek ve mali yapÕ açÕsÕndan ne
kadar büyük ve güçlü olurlarsa olsunlar, tüm riskler için tek baúlarÕna teminat
verememektedirler. Bu noktada reasürans unsuru devreye girmektedir. Reasürans, sigorta
úirketi tarafÕndan üstlenilen risklerin bir kÕsmÕnÕn veya tamamÕnÕn di÷er bir sigorta úirketine
devredilmesi iúlemidir. Reasürans sayesinde sigorta úirketleri hem daha fazla risk
üstlenebilmekte, hem de oluúabilecek zararlara karúÕ finansal güvenliklerini sa÷lamaktadÕrlar.
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Sigorta úirketleri için iyi bir risk yönetimi büyük önemi haizdir. Reasürans sigortanÕn farklÕ bir
formu olup, sigortaya konu iúlemin tekrar sigorta ettirilmesi nedeniyle “sigortanÕn sigortasÕ”
olarak da tanÕmlanÕr. Sigorta úirketi, reasürans iúlemi ile faaliyet alanÕ ile ilgili olarak
sigortalÕlarÕna daha kapsamlÕ hizmet olana÷Õ elde ederken finansal güvenli÷ini de sa÷lamÕú
olur. Reasürans yapmanÕn çeúitli yöntem ve türleri mevcuttur. Reasürans yöntemleri trete,
fakültatif, karma ve havuz anlaúmalarÕdÕr. Reasürans türleri ise bölüúümlü ve bölüúümlü
olmayan reasürans olmak üzere iki ana baúlÕ÷a ayrÕlmaktadÕr. Kot-par ve eksedan bölüúümlü
reasürans türü iken bölüúümlü olmayan reasürans türleri ise hasar fazlasÕ ve toplam hasar
fazlasÕ reasüranslarÕdÕr.
Sigorta úirketinin bilanço dengesini sa÷lamada reasürans önemli bir araçtÕr.
Reasürans satÕn almak suretiyle sigorta úirketi öz kaynak yeterlili÷inde sÕkÕntÕ yaúamamakta,
kapasitesinden çok daha fazla risk üstlenebilmektedir. Reasürans úirketlerinin uzmanlÕ÷ÕnÕ
kendi tecrübeleri ile birleútiren sigorta úirketi reasürans yapÕsÕnÕn zorunlu bir sonucu olarak
risk yönetiminde daha fazla etkinleúerek ve AR-GE faaliyetlerine a÷ÕrlÕk vererek hizmet
verdi÷i sigorta dalÕnda daha da profesyonelleúecek, türev ürünler geliútirerek daha hÕzlÕ bir
büyüme sürecine girecektir.
Reasüransa iliúkin trete maliyetinin yanÕnda operasyonel iúlemler de sigorta úirketi
için ek maliyet anlamÕna gelmektedir. Seçilen reasürans yöntemine göre de÷iúkenlik arz
edebilecek sistemsel ve muhasebesel altyapÕnÕn oluúturulmasÕ ortalama operasyon maliyetini
de düúürecektir. Sigorta úirketleri operasyonel süreçlere yönelik kurulan altyapÕ sayesinde
modellemeler yapabilecek, hareket kabiliyetinin artmasÕyla pazarlÕk aúamalarÕnda baskÕn
taraf olabilecektir. Sigorta úirketinin izleyece÷i reasürans yöntemi sigorta úirketinin sermaye
yeterlili÷ine ve risk iútahÕna göre belirlenmelidir.
Bu ba÷lamda bu çalÕúma dâhilinde incelenen yöntemlerin de÷erlendirilmesi
sonucunda alacak sigortasÕ alanÕnda faaliyet göstermekte olan sigorta úirketlerine basitli÷i ve
bu basitli÷in sa÷ladÕ÷Õ yönetim kolaylÕ÷Õ nedeniyle “kot-par trete” önerilmektedir. Kot-par trete
ile reasürör firma, tüm riskleri otomatik olarak belirlenen oranda devralmakta, sigorta
úirketinin öz sermaye gereksinimini azaltmaktadÕr. AyrÕca kot-par tretesi, reasürör ve sigorta
úirketi arasÕnda bir kader birli÷i yarattÕ÷Õ için, reasürör firma sigorta úirketine teknik
yardÕmlarda bulunma konusunda daha istekli olmaktadÕr. Bu ba÷lamda “kazan – kazan”
prensibine dayanmakta oldu÷undan alacak sigortasÕ konusunda faaliyet göstermekte olan
sigorta úirketlerine kot-par trete önerilmektedir.
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Dipnotlar:
1

Sevk öncesi döneme iliúkin yapÕlan alacak sigortasÕ poliçesi ile satÕcÕ firmalarÕn, yurt içi/dÕúÕ satÕúlarÕ
öncesi alÕcÕ firmalarla imzaladÕklarÕ SatÕú Sözleúmesi’ne konu mal/hizmetlerin üretimi/temini amacÕyla
yapÕlan do÷rudan maliyetler, alÕcÕ firmalarÕn sözleúmeye konu mal/hizmet alÕmÕndan vazgeçmeleri
riskine karúÕ sigortalanmaktadÕr.
2
Berne Union (The International Union of Credit & Investment Insurers)
3
Export Credit Agencies (ECAs)
4
Bahse konu sigorta poliçesi 1989 yÕlÕnda uygulamaya konmasÕ aúamasÕnda NCM (Dutch credit
insurer Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij)’ye ait “Short Term Export Credit Insurance
Policy”den “KÕsa Vadeli øhracat Kredi SigortasÕ” olarak Türkçeye çevrilmiú olup bahsi geçen “Kredi
SigortasÕ” ile “Alacak SigortasÕ” kastedilmektedir.
5
Sevk SonrasÕ Reeskont Kredisi programÕ ile satÕcÕ firmalar tarafÕndan KÕsa Vadeli øhracat Kredi
SigortasÕ kapsamÕnda sigortalanmÕú ihracat/ yurt içi satÕú bedeli alacaklar, söz konusu alacaklarÕn ve
söz konusu alacak bedellerine iliúkin sigorta poliçesi kapsamÕnda do÷muú/do÷acak haklarÕn temliki
karúÕlÕ÷Õnda, Türk Eximbank tarafÕndan kayna÷Õ TCMB tarafÕndan sa÷lanmak suretiyle Õskonto
edilmektedir.
6
Misli mal, nitelikleri itibariyle birbirinin aynÕ olan veya biri di÷erinin yerine konulabilen ve böylece,
sayÕlabilen, ölçülebilen veya tartÕlabilen taúÕnÕr (menkul) úeylerdir.
7
Vade tarihi, sevkiyat bedellerinin ödenmesi için alÕcÕ ile satÕcÕ firma arasÕnda kararlaútÕrÕlan tarihi ifade
etmektedir.
8
Ceding company
9
Reinsurer
10
Konservasyon (retention)
11
Trete (Obligatory)
12
Fakültatif (Facultative)
13
OrantÕlÕ (Proportional)
14
Non-Proportional
15
Reasürör firmaya devredilen prime iliúkin cari riskler karúÕlÕ÷Õ olarak sedan úirketin reasürör firmaya
ödemeyip bir süre üzerinde tuttu÷u mebla÷dÕr.
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 úirketin elde etti÷i primlerden iptal primleri ve di÷er reasürans
anlaúmalarÕnÕn primlerinin düúürülmesi ile bulunur
24
Stability-Index Clause
25
Currency Fluctuations Clause
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